
WHILE GROWING BUSINESS
ACHIEVING ESG

บรุิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report*
ริ�ยง�นปูริะจำำ�ปูี 2564

* แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี



ป 2573 ลดกาซเรือนกระจกสุทธิ 20% (จากปฐาน 2563) 

ป 2593 กาวสู Net Zero

การดำเนินงานที่สำคัญ
เพื่อการเปลี่ยนผานสู Net Zero

การดูดซับคารบอนทางธรรมชาติ 
รวมมือกับชุมชนและภาครัฐ

ปลูกตนไม ฟนฟู และรักษาปา
เพ่ือเปนแหลงดูดซับคารบอน

การดักจับคารบอน 
ใชเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บ

คารบอน โดยรวมมือกับผูเช่ียวชาญ
ในระดับประเทศและระดับสากล
เพ่ือเรงพัฒนาและขยายผล

สินคาคารบอนต่ำ 
ผลิตสินคาที่ปลอยคารบอนต่ำ

ดวยนวตักรรมทีใ่ชหลกัเศรษฐกจิหมนุเวียน
ตลอดหวงโซคุณคา

การใชพลังงานสะอาด

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยเพิ่มสัดสวนการใชเช้ือเพลิง
ชีวมวลและพลังงานหมุนเวียน

การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 
ดวยการใชเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด

2558 2563 2573 2593
กั�ริปูล่่อยก๊ั�ซิเรืิอนกัริะจำกัสุำทธิิเป็ูนศููนย์ (Net Zero) ภ�ยในปีู 2593
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วิิสััยทััศน์์และกลยุทัธ์์
ใน์การประกอบธ์ุรกิจ

 เอสัซีจีกลุ่มบริษัทัชั้น์น์ำาใน์อาเซียน์ เติบโตอย่างม่ันคง

เข้าสู่ปีที่ 109 ด้วยความสามารถปรับตัวทางธุรกิจ และประยุกต์ 

ใชเ้ทคโนโลยตีา่ง ๆ  เพือ่พฒันานวตักรรมสนิคา้ บรกิาร และโซลูชัน 

ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า ซ่ึงเปลี่ยนแปลง

รวดเร็ว พร้อมรับมือวิกฤตต่าง ๆ ทันท่วงที ปัจจุบัน ประกอบด้วย 

3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจ

เคมิคอลส์ และ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) 

 เพือ่สร้างคุณภาพชีวติทีดี่ในวันนี ้และส่งต่อโลกทีดี่ยิง่ขึน้ให้คน

รุ่นต่อไป เอสซีจี ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรใน

การดำเนนิกจิการใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคูก่บัสงัคมทีเ่ข้มแขง็และ 

สิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยืน จงึนำแนวทาง ESG (Environmental, Social 

and Governance) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจทุกระดับ ทั้งระดับ

ประเทศ ระดบัอาเซยีน และระดบัโลก พร้อมรว่มมอืกบัทกุภาคส่วน

ผลักดันแนวทาง ESG 4 Plus ‘มุ่ง Net Zero - Go Green -  

Lean เหล่ือมล้ำ - ย้ำร่วมมือ” ที่เอสซีจีกำหนดขึ้นอย่างเป็น 

รูปธรรม โดยยึดหลักความเป็นธรรม และโปร่งใสเป็นหัวใจ 

 ด้วยความทุ่มเทเพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ส่งผลให้เอสซจีเีปน็องคก์รแรก 

ในอาเซียนตั้งแต่ปี 2547 ที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี 

ความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainable Indices (DJSI)  

ที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา

อยา่งยัง่ยนืของบริษทัชัน้นำาระดบัโลก ใหเ้ปน็บรษิทัยัง่ยนืระดบัโลก 

ในประเภท DJSI World และ DJSI Emerging Markets สาขา

อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 18 สะท้อนให้เห็นถึงผลสำาเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ที่สร้างสมดุลในการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ได้อย่างแท้จริง สมดังคำามั่นสัญญา “Passion for Better”
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สารบัญ

ในกรณีีทีี่�รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี�อ้้างอิ้งข้้อ้มููล 
ที่ี�เปิดเผยบนเว็็บไซต์์ข้อ้งบริษััที่ ให้้ถืือ้ว่็าข้้อ้มููลทีี่�เปิดเผยบนเว็็บไซต์์ดังกล่าว็  
เป็นส่ว็นห้น่�งข้อ้งแบบ 56-1 One Report ฉบับนี� โดยคณีะกรรมูการบริษััที่ 
รับผิดชอ้บต่์อ้คว็ามูถืูกต์้อ้งครบถื้ว็นข้อ้งข้้อ้มููลทีี่�อ้้างอิ้งนั�น เช่นเดียว็กับ 
การนำข้้อ้มููลมูาแสดงให้้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี�

เนื�อ้ห้าข้อ้งรายงานเล่มูนี� จดัพิมิูพ์ิบนกระดาษัทีี่�ผลิต์จาก EcoFiber 100% 
อ้ีกที่ั�งยังพิิมูพ์ิด้ว็ยห้มู่กถืั�ว็เห้ลือ้งและไมู่ผ่านกระบว็นการอ้าบสารเคมีู 
เพิื�อ้ให้้เป็นมูิต์รต์่อ้สิ�งแว็ดล้อ้มู

การประกอ้บธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

การกำากับดูแลกิจการ

ข้้อ้มููลที่ั�ว็ไปและข้้อ้มููลสำาคัญอ้ื�น
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สารจาก 
คณีะกรรมูการ
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บรรลุ ESG
พิร้อ้มูข้ับเคลื�อ้น

ธุรกิจยั�งยืน

014

024

084

136

200

212

ข้้อ้มููลสำาคัญ 
ที่างการเงิน

นโยบายการกำากับ 
ดูแลกิจการ

ข้้อ้พิิพิาที่ 
ที่างกฎห้มูาย  

โครงสร้าง 
การกำากับดูแลกิจการ

บุคคลอ้้างอ้ิง

รายงานผล 
การดำาเนินงานสำาคัญ 

ด้านการกำากับ
ดูแลกิจการ

ข้้อ้มููลพิื�นฐาน 
สำาห้รับนักลงทีุ่น

การคว็บคุมูภายใน 
และรายการระห้ว็่างกัน

เอ้กสารแนบ 
ที่ี�แสดงบนเว็็บไซต์์ 

ผลประกอ้บการ สรุปผล 
การดำาเนินงาน

ธุรกิจซีเมูนต์ ์
และผลิต์ภัณีฑ์ก่อ้สร้าง ธุรกิจเคมูิคอ้ลส์

SCGP
(ธุรกิจแพิคเกจจิ�ง) ลักษัณีะการ 

ประกอ้บธุรกิจ
การบริห้าร 

จัดการคว็ามูเสี�ยง

การดำาเนินงานด้าน 
การพัิฒนาอ้ย่างยั�งยืน 

ที่ี�สำาคัญ ปี 2564

คว็ามูรับผิดชอ้บ 
ต์่อ้สังคมู การว็ิเคราะห้์และ 

คำาอ้ธิบายข้อ้ง 
ฝ่ายจัดการ (MD&A)

รายชื�อ้บริษััที่ย่อ้ย  
การร่ว็มูค้า บริษััที่ร่ว็มู  
และบริษััที่อ้ื�นที่ี�ประกอ้บ
ธุรกิจอั้นเป็นสาระสำาคัญ

บริษััที่ปูนซิเมูนต์์ไที่ย จำากัด 
(มูห้าชน) และบริษััที่ในกลุ่มู

ข้้อ้มููลห้ลักที่รัพิย ์
และผู้ถืือ้หุ้้น
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สัถิตย์พงษ์ สัุขวิิมล
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก

รุ่งโรจน์์ รังสัิโยภาสั
กรรมการผูจัดการให้ญ่
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สัารจากคณะกรรมการ

เต์ิบโต์แข็งแกร่งอย่างต์่อเนื่อง 
ดวยการทรานส์ฟอร์มรับ 3 เมกะเทรนด์  

ESG ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน 
และโซลูชันรับเทรนด์รักษั์สุขภาพิ

ในปี 2564 เศรษัฐกิจทั่วโลกยังคงไดรับผลกระทบจากสถืานการณี์การแพิร่ระบาดของโควิด 19  
ขณีะทีต่์นทุนพิลังงานและต์นทุนวัต์ถืุดิบปรับต์ัวสูงข่�น ต์ลอดจนวิกฤต์ภูมิอากาศแปรปรวนรุนแรง  

อย่างไรก็ดี เอสซีจีสามารถืรักษัาการเต์ิบโต์ไดเป็นที่น่าพิอใจ จากการเร่งทรานส์ฟอร์มทุกธุรกิจ 
อย่างต์่อเนื่อง ให้สอดคลองกับ 3 เมกะเทรนด์ ไดแก่ ชู ESG ในการดําเนินธุรกิจ ใชดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน 

เพิื่อต์อบโจทย์ความต์องการให้ม่ ๆ ของลูกคา ช่วยลดต์นทุนการผลิต์และขยายอีคอมเมิร์ซ  
รวมถื่งการพัิฒนาโซลูชันรับเทรนด์การรักษั์สุขภาพิและยกระดับคณุีภาพิชีวิต์ 

 จากการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอดจนปรับตัว 
และเตรียมแผนรองรับได้ทันท่วงที ส่งผลให้ฐานะทางการเงิน 
โดยรวมของเอสซจี ีณ ส้ินป ี2564 ยงัคงแขง็แกรง่ ผลประกอบการ
โดยรวมของเอสซีจีมีรายได้จากการขายรวม 530,112 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 33 จากปีก่อน สาเหตุจากผลการดำเนินงาน 
ที่ดีขึ้นในทุกธุรกิจ ส่วนใหญ่จากราคาและปริมาณการขายของ
สินค้าเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และมีกำไรสำหรับปี 47,174 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ
ธุรกิจเคมิคอลส์ โดยปี 2564 เอสซีจีมียอดขายสินค้าและบริการที่
มีมูลค่าเพิม่ (High Value Added Products & Services : HVA) 

อยู่ที่ 182,510 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของยอดขายรวม 
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) มี
สดัส่วนอยูท่ี ่2.6 เทา่ กระแสเงนิสดมเีสถยีรภาพจากผลการดำเนิน
งานของธุรกจิหลกัทีม่ัน่คง คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเสนอให้ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2564 เป็นเงินทัง้สิน้ 22,200 ลา้นบาท หรือในอัตราหุน้
ละ 18.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของกำไรสำหรับปีตามงบการ
เงนิรวม แบ่งเปน็เงนิปนัผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ละ 8.50 บาท 
และเงินปันผลประจำปีส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 10 บาท 

02

ก
ารป

ระก
อ

บ
ธ

ุรก
ิจแล

ะผ
ล

ก
ารด

ําเน
ิน

งาน
ก

ารก
ําก

ับ
ด

ูแล
ก

ิจก
าร

ขอ
ม

ูล
ท

ั่วไป
แล

ะขอ
ม

ูล
ส

ําค
ัญ

อ
ื่น



006

ชู ESG 4 Plus สัร้างควิามยั�งยนื์ระยะยาวิ 
 เอสซีจีขับเคล่ือนธุรกิจด้วยกรอบแนวคิด ESG โดย 
กำหนดเป็นแนวทาง ESG 4 Plus “มุง่ Net Zero - Go Green -  
Lean เหลื่อมล้ำ - ย้ำร่วมมือ” ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน SDGs  
ของสหประชาชาติ และดำเนินตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวยีน ดงันี ้
 1. มุง่ Net Zero เพิม่สดัส่วนพลงังานทางเลอืก วจิยัและลงทนุ
ในเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) และสตาร์ตอัป 
อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสทุธลิงร้อยละ 20 ภายในปี 2573 
และตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593
 2. Go Green พฒันานวตักรรมเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิ
ธรุกจิพลงังานสะอาดทัง้ในไทยและต่างประเทศ รวมทัง้เพิม่สัดส่วน
ผลติภณัฑ์ฉลาก SCG Green Choice ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
 3. Lean เหลือ่มล้ำ เพิม่บทบาทช่วยลดความเหลือ่มล้ำในสังคม 
ด้วยการพฒันาทกัษะและอาชพีทีต่ลาดต้องการให้กบัผูว่้างงานทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจากโควิด 19 
 4. ยำ้ร่วมมอื สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานระดบัประเทศ 
อาเซยีน และโลก เพ่ือขับเคลือ่น ESG ให้เป็นรปูธรรม 

ดิิจิทััลทัราน์สั์ฟอร์เมชัน์ (Digital Transformation) 

กุญแจไขตรงใจลูกค้า
 เอสซีจีได้สร้างเครือข่ายแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ใหญ่ท่ีสุด 
บริหารการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว อาทิ 
“Prompt Plus” ให้บริการร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายย่อยมากกว่า 
9,000 ร้านทั่วประเทศ “รักเหมา” ช่วยผู้รับเหมาขนาดกลาง 
และขนาดเล็กมากกว่า 50,000 ราย รวมทั้งเจ้าของโครงการ
ก่อสร้างทั่วประเทศ ให้สามารถบริหารต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น อีกท้ังยัง
พัฒนาระบบ Big Data Analytics และ AI มาวิเคราะห์ 
ความต้องการของผูบ้ริโภคเพื่อพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ  อย่างต่อเนื่อง  
รวมทัง้ยงัได้นำดจิทิลัทรานส์ฟอร์เมชนั (Digital Transformation) 
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการผลิต อาทิ Digital 
Twin เทคโนโลยีที่ช่วยปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบ Angel-Maintenance ช่วยบริหารงาน 
ซ่อมบำรุง และลดเวลาการหยุดเครื่องเพื่อซ่อมบำรุง 

โซลูชัน์รักษ์สัุขภาพ ยกระดิับคุณภาพชีวิิต
 ในช่วงการแพร่ระบาดโควดิ 19 ผู้บรโิภคหนัมาใส่ใจสขุอนามยั
มากขึน้ เอสซจีจีงึได้เร่งพฒันาโซลชูนัเพือ่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์รกัษ์ 
สุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต อาทิ นวัตกรรมพลาสติกเพื่อ 
การแพทย์ นวตักรรมป้องกนัโควดิ 19 นวตักรรมบรหิารระบบอาคาร 
เพือ่ปรับคุณภาพอากาศและประหยัดพลังงาน ดว้ยเทคโนโลยี IoT 
นวัตกรรมผนังสมาร์ทบอร์ด ทำให้ห้องมีความสะอาดปลอดภัย
ระบบไอออนกำจัดเช้ือโรคในอากาศ ลดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส
ภายในบ้านและอาคาร รวมทั้งระบบหลังคาโซลาร์เซลล์ สามารถ
ผลิตไฟฟ้าจากหลังคาบ้าน ชว่ยลดค่าไฟ หรือหลังคาโรงจอดรถ เพือ่
ใช้งานร่วมกับยานยนต์ไฟฟ้า

แถืลงผลประกอบการเอสซีจี ปี 2564

ชมคลิปวิดีโอ

มุ่งสัู่ Net Zero ใน์ปี 2593 
ดิ้วิยการเพิ�มสััดิสั่วิน์
พลังงาน์ทัางเลือก 
ลงทุัน์เทัคโน์โลยีขั้น์สัูง
และพฒัน์าธุ์รกจิคาร์บอน์ต�ำ 
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ผน์ึกควิามร่วิมมือทัุกภาคสั่วิน์ ขับเคลื�อน์ ESG 
 เอสซีจีเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือ ESG  
ให้แพร่หลายและกว้างขวางอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2564  
เอสซจีีประกาศความมุง่มัน่ผ่านกิจกรรม “ESG Pathway เริม่ด้วยกนั 
เพือ่เรา เพือ่โลก” แสดงจดุยืนแกว้กิฤตโลกรอ้นรว่มกับทกุภาคส่วน
ในสงัคม อาท ิธรุกจิเคมคิอลส์ร่วมมอืกบัยนิูลเิวอร์ พฒันาบรรจภัุณฑ์ 
เพื่อสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนพลาสติก 
ใช้แล้วเป็นพลาสติก HDPE รีไซเคิล (rHDPE) เป็นคร้ังแรกใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับองค์กรระดับโลก เช่น 
“Alliance to End Plastic Waste : AEPW” เพื่อร่วมกันจัดการ
ปัญหาขยะพลาสติกโดยองค์รวมอย่างยั่งยืน และ “The Ocean 
Cleanup” เพ่ือจดัการปัญหาขยะพลาสตกิในแม่น้ำและมหาสมทุร 
ธรุกจิซเีมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้างร่วมมือกับ “Global Cement 
and Concrete Association: GCCA” ลดการปล่อยและกักเก็บ 
ก๊าซเรือนกระจกในเนื้อคอนกรีตในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  
และเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ภายใต ้
เครือข่าย “Circular Economy in Construction Industry: 
CECI” เพื่อลดของเสียในงานก่อสร้าง และนำกลับมาใช้ประโยชน์
ให้มากที่สุด SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ
องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX”  เพือ่รีไซเคิล
กล่องกระดาษเหลือใช้เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับ 
โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

ลดิเหลื�อมล้ำ สัร้างอาชีพทัั�วิทัั้งอาเซียน์
 เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ผู้ว่างงานท่ีได้รับผล 
กระทบจากโควิด 19 โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ตลาดต้องการแล้วกว่า 3,000 คน และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 20,000 
คนในปี 2568 เช่น อาชีพพนักงานขับรถบรรทุก โดยโรงเรียนทักษะ
พิพัฒน์ อาชีพช่างปรับปรุงบ้าน โดย Q-Chang (คิวช่าง) อาชีพ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ ขายสินค้าออนไลน์และออฟไลน์ โดยโครงการ
พลังชุมชน อาชีพผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักบริบาล 
ผูส้งูอาย ุโดยมลูนธิิเอสซจี ีนอกจากนี ้ยงัให้ความรูด้้านบรหิารจดัการนำ้ 
ชมุชนเพือ่ให้มน้ีำอปุโภค บริโภค และทำเกษตร เพิม่ผลผลิต มรีายได้ 
มั่นคง โดยโครงการเลิกแล้ง เลิกจน และ Kubota Smart 
Farming สำหรบัประเทศในอาเซยีน นอกเหนอืจากไทย ยังมุง่สรา้ง

อาชีพที่ เ ป็นที่ต้องการ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร ครู  
โดยมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนอย่างต่อเนือ่ง 
 นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาและส่งมอบนวัตกรรมป้องกัน 
โควิด 19 ทั้งในประเทศไทยและอาเซียนอย่างต่อเนื่อง มูลค่า 470 
ล้านบาท เช่น นวัตกรรมไอซียูโมดูลาร์ ห้องเอกซเรย์โมดูลาร์ 
ห้องตรวจเชื้อความดันบวก/ลบ ห้องน้ำสำเร็จรูป เตียงสนาม
กระดาษ SCGP กว่า 110,000 เตียง รวมทั้งจัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีน
เอสซีจี” เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปกว่า 250,000 คน

 เอสซจี ีถอืเปน็หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบขององคก์ร ในการ
ดำเนนิกจิการใหเ้ตบิโตควบคูก่บัสงัคมทีเ่ขม้แขง็และสิง่แวดลอ้มที่
ยัง่ยนื มุ่งมัน่นำแนวทาง ESG มาปฏิบิตัใินธรุกจิ ทัง้ในประเทศไทย 
อาเซียน และระดับโลก พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดัน
ให้เป็นรูปธรรม โดยยึดหลักความเป็นธรรมและโปร่งใสเป็นหัวใจ
ในการดำเนนิงาน เพือ่สง่มอบโลกทีน่า่อยูแ่ละยัง่ยนืใหค้นรุ่นตอ่ไป 
 คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้  
ผู้ร่วมทนุ คู่ค้า คู่ธรุกจิ ลูกค้าและผู้เกีย่วข้องทกุฝ่าย สถาบนัการเงนิ 
ทั้งในและต่างประเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีตลอดมา 
รวมทัง้พนักงานทุกคนทีทุ่ม่เทสรรพกำลังปรับตัวให้องค์กรฝ่าวิกฤต
และเติบโตแข็งแกร่ง เอสซีจีขอให้ความมั่นใจว่า จะมุ่งสร้างสรรค์
นวัตกรรมและโซลชูนัใหต้รงใจลกูคา้ ควบคูก่บัการดแูลสงัคม และ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป

เพื�อช่วิยลดิควิามเหลื�อมลำ้
ปี 2564 พัฒน์าทักัษะอาชีพ 
ทัี�ตลาดิต้องการ 3,000 คน์ 
ตัง้เป้าเพิ�ม 20,000 คน์
ใน์ปี 2568

กรุงเทพมหานคร วันท่ี่ 26 มกราคม 2565



ด้วยแนวทาง 4 Plus
SCG มุ่งดําเนินกลยุทธ์ 

เป็นธรรม 
โปร่งใส

ในทุกการดําเนินงาน

เป็นธรรม 
โปร่งใส

ในทุกการดําเนินงาน

Plus

สิ่งแวดลอม
Environmental Social

สังคม
Governance
บรรษัทภิบาล

มุง Net Zero

Lean เหลื่อมล้ำ ย้ำรวมมือ
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เอสซีจีในฐานะพิลเมืองของโลก ถืือเป็นห้นาที่และความรับผิดชอบขององค์กร  
ที่จะผลักดันการดําเนินงานในทุกระดับให้เต์ิบโต์  กับสังคมที่เขมแข็ง 
และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน พิรอมร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อน ESG
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ACHIEVING ESG 
WHILE GROWING BUSINESS

บรรลุ ESG พิรอมขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน

ทา่มกลางสภาพิอากาศแปรปรวน ทรพัิยากรทัว่โลกขาดแคลน และ
ความเห้ลื่อมล�ำในสังคมที่กำลังขยายวงกวาง ต์ลอดจน
สถืานการณี์แพิร่ระบาดของโควิด 19 กลายเป็นวิกฤต์ครั�งให้ญ่  
เอสซีจี ในฐานะพิลเมืองของโลก ถืือเป็นห้นาที่และความรับผิดชอบ
ขององคก์ร ทีจ่ะผลกัดันการดำเนินงานในทกุระดบัให้เติ์บโต์ ควบคู่
กับสังคมที่ เขมแข็งและส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน พิรอมร่วมมือกับ 
ทุกภาคส่วนร่วมขับเคล่ือน ESG (Environmental, Social,  
Governance) กรอบพิฒันาทีเ่ป็นมาต์รฐานการดำเนนิธรุกจิระดบัโลก 
สอดคลองกับเป้าห้มายการพิัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable 
Development Goals) ของสห้ประชาชาติ์ และโมเดลเศรษัฐกิจให้ม่
อย่างยั่งยืนของรัฐบาลไทย (Bio-Circular-Green Economy :  
BCG Economy) ต์ามแนวทางการพิฒันาอย่างยัง่ยนืสู ่“ESG 4 Plus” 
เพิื่อส่งมอบโลกที่น่าอยู่และยั่งยืนให้คนรุ่นต์่อไป
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แน์วิทัางทัี� 1 - มุ่ง Net Zero 

 เอสซีจีตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิลงร้อยละ 20 

ภายในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

 (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยเพิม่สดัส่วนการใชพ้ลงังานคารบ์อน

ต่ำอย่างพลังงานชีวมวล (Biomass) เชื้อเพลิงจากขยะ (RDF)  

การใช้ลมร้อนเหลอืทิง้จากกระบวนการผลติ (Waste Heat Generator) 

และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) อีกทั้งเดินหน้าลงทุน 

วจิยัในเทคโนโลยขีัน้สงู (Deep Technology) เชน่ ยานยนตไ์ฟฟา้ 

(EV) การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน

ทดแทน (AI Supervisory for Energy Analytics) ศึกษาการ 

ใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, 

Utilization and Storage: CCUS)  นอกเหนือจากการปรบัปรงุ

กระบวนการผลติ ยงัร่วมปลกูต้นไม้ลดโลกร้อน 3 ล้านไร่และปา่โกงกาง 

3 หมื่นไร่ เพื่อดูดซับ 5 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี  

2593 และสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มเป็น 130,000 ฝาย ภายในปี  

2568 เพื่อฟ้�นความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ป่าต้นน้ำ โดยในปี 2564 

สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ประมาณ 0.9 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์ ทำได้ดีขึน้ร้อยละ 2.66 เมื่อเทียบกับปี 2563
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แน์วิทัางทัี� 2 - Go Green 

  ส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ โซลูชัน  

ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคม เร่งพฒันา

ผลติภัณฑ์รกัษ์สิง่แวดล้อม โดยตัง้เป้าเพิม่สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ฉลาก SCG Green Choice เป็น  

2 เท่าจากร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 67 ภายในปี 2573 เช่น ปนูงานโครงสร้าง เอสซจี ีสูตรไฮบริด  

ระบบหลังคา SCG Solar Roof Solutions  นอกจากนี้ ยังตั้งธุรกิจ SCG Cleanergy ให้บริการ

โซลูชันผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งแสงอาทิตย์และลม ทั้งในไทยและต่างประเทศ  

อีกทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย ์

ธุรกิจและผู้บริโภคที่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม เช่น นวัตกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

SCG GREEN POLYMER™ บรรจุภัณฑ์จาก SCGP ที่สามารถรีไซเคิลได้ นวัตกรรมการก่อสร้าง 

CPAC Green Solution โซลูชันที่ช่วยให้ก่อสร้างเสร็จไว ลดของเหลือทิ้งในงานก่อสร้าง  

SCG Green Choice 
ฉลากนวัตกรรมสีเข�ยว

เลือกวัสดุก�อสร�างทุกครั้ง อย�าลืมมองหาสัญลักษณ� 

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
และยืดอายุการใช�งาน

(Circularity)

สุขอนามัยที่ดี
(Well-being)

ประหยัดพลังงาน 
ลดโลกร�อน

(Climate Resilience)

เพ�่อคุณภาพชีว�ตและโลกที่ดีข�้นอย�างยั่งยืน 

SCG HOME Contact Center 
02-586-2222
www.scgbuildingmaterials.com/th/campaign/scg-green-choice
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แน์วิทัางทัี� 3 Lean เหลื�อมล้ำ

    เอสซีจีมุง่มัน่เป็นส่วนหนึง่ในการช่วยเหลือวิกฤตท่ีเกิดขึน้ใน

สงัคมทีส่ง่ผลกระทบตอ่การดำรงชีพ และคุณภาพชีวติของผู้คน ด้วย

การลดความเหลือ่มล้ำทางสังคม ผ่านการให้ความรู ้เสริมทกัษะ สร้าง

อาชพีทีเ่ป็นทีต้่องการของตลาด ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับ

คณุภาพชีวิต สร้างชุมชนเข้มแข็ง พึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยืน ทัง้ใน

ไทยและอาเซียน โดยพัฒนาอาชีพแล้วกว่า 3,000 คน ตั้งเป้า 

เป็น 20,000 คน ภายในปี 2568 เช่น อาชีพพนักงานขับรถบรรทุก 

อาชีพช่างปรับปรุงบ้าน อาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์และขายสินค้า

ออนไลน์และออฟไลน์ อาชีพผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย ์

นักบริบาลผูส้งูอาย ุรวมถึงใหค้วามรูด้า้นบรหิารจัดการน้ำในชมุชน

เพื่อให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร เพิม่ผลผลติ มรีายได้

มัน่คง นอกจากนี ้เอสซีจยีงัมอบทนุการศกึษาอาชพีทีข่าดแคลนให้

เยาวชนในอาเซียน เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร ครู  
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แน์วิทัางทัี� 4 ย้ำร่วิมมือ 

 เอสซจีีพรอ้มทุม่เทความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์โดย

ใชน้วัตกรรมและเทคโนโลยีชว่ยบรรเทาวิกฤตทีเ่กิดขึน้ อย่างไรก็ดี 

เอสซีจีไม่สามารถแก้ไขวิกฤตได้โดยลำพัง จึงเดินหน้าสร้างความ

ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน ESG กับหน่วยงานระดับประเทศ อาเซียน 

และระดับโลก เช่น ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับยูนิลีเวอร์ เปล่ียนขยะ

พลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนเป็นพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง  

ร่วมกบั “Alliance to End Plastic Waste: AEPW” เพือ่จดัการ

ขยะพลาสตกิโดยองค์รวมอย่างยัง่ยนื และ “The Ocean Cleanup” 

เพือ่จดัการปญัหาขยะพลาสตกิในแม่นำ้และมหาสมทุร ธุรกจิซเีมนต์

และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างร่วมมือกับ“Global Cement and Concrete 

Association: GCCA” ลดการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 

ในเนือ้คอนกรตีในอตุสาหกรรมปนูซเีมนต์ (Recarbonation: CO
2 
sink) 

พันธมิตรในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ภายใต้เครือข่าย  

“Circular Economy in Construction Industry: CECI”  

เพื่อลดของเสียในงานก่อสร้าง SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ร่วมกับ

ไปรษณีย์ไทยและองค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ “ไปรษณีย์ 

reBOX” เพื่อรีไซเคิลกล่องกระดาษเหลือใช้ จำนวน 220 ตัน  

เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์กว่า 300,000 ช้ิน ให้กับ 

โรงพยาบาลทีข่าดแคลน นอกจากนีไ้ด้เตรียมจัดงาน ESG Symposium 

ปีท่ี 11 ในไทย รวมทั้งขยายไปจัดในอินโดนีเซียเป็นปีที่  2  

และเวียดนามเป็นปีแรก เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนในอาเซียน 

ร่วมขับเคลื่อน ESG ต่อไป

 Plus เป็น์ธ์รรม โปร่งใสั 

 ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกจิ เอสจีซมีุง่ขบัเคลือ่นองค์กร

ภายใต้แนวทางบรรษัทภิบาลทีดี่ ( Good Corporate Governance) 

ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัท ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

ด้วยความเป็นธรรม (Fairness) โปร่งใส (Transparent)  

ตรวจสอบได้ โดยปฏิิบัติสืบเน่ืองกันมายาวนาน มีการติดตาม

ประเมนิผล และกำกับดแูลกจิการอย่างสมำ่เสมอ ภายใต้การบรหิาร

จัดการองค์กรตามหลัก Integrated GRC (Governance, Risk,  

and Compliance) เน้นปลูกฝังการทำสิ่งที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน  

โดยถ่ายทอดพฤติกรรมที่ถูกต้องผ่านกรรมการบริษัท ผู้บริหาร  

และพนักงานจากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงปรับปรุง แก้ไข เปล่ียนแปลงให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ทัง้ยงัสนบัสนนุองคก์ารตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั และสนบัสนนุการมอบรางวลัจรรยาบรรณ

ดีเด่นร่วมกับหอการค้าไทยอย่างต่อเนื่องมา 19 ปี เพือ่ส่งเสริมธุรกิจเติบโตยั่งยืนด้วยจรรยาบรรณ มีองค์กรได้รับรางวัลกว่า 200 องค์กร
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2564 2563 2562 2561 2560

งบกำาไรขาดิทัุน์รวิม (ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย  530,112  399,939  437,980  478,438  450,921 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1  494,613  373,564  419,241  445,392  408,995 

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 
รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA)1  91,867  74,600  75,105  86,641  102,080 

กำาไรสำาหรับปี2  47,174  34,144  32,014  44,748  55,041 

กำาไรสำาหรับปีก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชย 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562  34,049 

งบแสัดิงฐาน์ะการเงนิ์รวิม (ล้านบาท) 

สินทรัพย์  861,101  749,381  634,733  589,787  573,412 

หนี้สิน  411,093  353,255  306,990  271,918  271,587 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  450,008  396,126  327,743  317,869  301,825 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  365,691  320,972  280,215  277,097  261,098 

อัตราสั่วิน์ทัางการเงนิ์

จำานวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)  1,200  1,200  1,200  1,200  1,200 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  304.7  267.5  233.5  230.9  217.6 

กำาไรต่อหุ้น (บาท)  39.3  28.5  26.7  37.3  45.9 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)  18.5  14.0  14.0  18.0  19.0 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสำาหรับปี (%)3  47.1  49.2  52.5  48.3  41.4 

อัตรากำาไรสำาหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)  8.9  8.5  7.3  9.4  12.2 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)  13.7  11.4  11.5  16.6  22.0 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  5.9  4.9  5.2  7.7  9.9 

อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำาเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%)  11.4  10.8  12.2  14.9  18.3 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)4  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9 

อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำาไรต่อหุ้น (เท่า)  9.8  13.3  14.7  11.7  10.5 

อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อกระแสเงินสดท่ีได้จากการดำาเนินงาน (EBITDA) (เท่า)  2.6  2.1  2.4  1.7  1.4 

 1   ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     
 2   กำาไรสำาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่     
 3   อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของกำาไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562  
 4   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น     

ข้อมูลสัำคัญทัางการเงิน์ 
บริษัทัปูน์ซิเมน์ต์ไทัย จำกัดิ (มหาชน์) และบริษัทัย่อย 

04
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17%
อื่น ๆ

9%
ธุรกิจซีเมนต์์และ
ผลิต์ภัณีฑ์ก่อสราง

13%

ธุรกิจเคมิคอลส์

61%

 SCGP
(ธุรกิจแพิคเกจจิ�ง)

ผลประกอบการ
บริษัทัปูน์ซิเมน์ต์ไทัย จำกัดิ (มหาชน์) และบริษัทัย่อย

สััดิสั่วิน์รายไดิ้จากการขาย ปี 2564

รายไดิ้จากการขาย 
(พิันลานบาท)

EBITDA 
(พิันลานบาท)

กำาไรสัำาหรับปี* 
(พิันลานบาท)

สััดิสั่วิน์กำาไรสัำาหรับปี* 2564

*  กําไรสําห้รับปีส่วนที่เป็นของผูถืือหุ้นบริษััทให้ญ่

**  อัต์ราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอตั์รารอยละ 49.3 ของกําไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยต์ามพิระราชบัญญัต์ิคุมครองแรงงาน พิ.ศ. 2562

32%
ธุรกิจซีเมนต์์และ
ผลิต์ภัณีฑ์ก่อสราง

23%
SCGP
(ธุรกิจแพิคเกจจิ�ง)

45%
ธุรกิจเคมิคอลส์

45
0

.9

47
8.

4

43
8.

0

39
9.

9

53
0

.1

0

150

300

450

600

2560 2561 25632562 2564

2560 2561 25632562 2564

2560 2561 25632562 2564

2560 2561 25632562 2564

2560 2561 25632562 2564

2560 2561 25632562 2564

2560 2561 25632562 2564

2560 2561 25632562 2564

2560 2561 25632562 2564

10
2.

1

86
.6

75
.1

74
.6

91
.9

0

30

60

90

120
55

.0

44
.7

32
.0

34
.1

47
.2

0

15

30

45

60

สิัน์ทัรัพย ์
(พิันลานบาท)

หน์ี้สัิน์ 
(พิันลานบาท)

อัตราสั่วิน์หน์ี้สัิน์สัุทัธิ์ต่อกระแสัเงิน์สัดิ 
ทีั�ไดิ้จากการดิำาเน์ิน์งาน์ 
(เท่า)

57
3.

4

58
9.

8

63
4.

7

74
9.

4

86
1.

1

0 0 1

400 200

3

600 300

800 400

1000 500

21
7.

6

27
1.9

30
7.

0

35
3.

3

41
1.

1

1.4 1.7 2.
4

2.
1

2.
6

กำาไรต่อหุน้์  
(บาท/หุ้น)

เงนิ์ปัน์ผลจ่ายต่อหุน้์ 
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงิน์ปัน์ผลต่อกำาไรสัำาหรับปี* 
(รอยละ)

45
.9

37
.3

26
.7

28
.5

39
.3

0

20

40

60

19
.0

18
.0

14
.0

14
.0

18
.5

0

5

10

15

20

41
.4

48
.3

52
.5

**

49
.2

47
.1

0

15

30

45

60

200 100

2

05

ก
ารป

ระก
อ

บ
ธ

ุรก
ิจแล

ะผ
ล

ก
ารด

ําเน
ิน

งาน
ก

ารก
ําก

ับ
ด

ูแล
ก

ิจก
าร

ขอ
ม

ูล
ท

ั่วไป
แล

ะขอ
ม

ูล
ส

ําค
ัญ

อ
ื่น



016

เอสัซีจี

ผลการดำาเนินงานปี 2564 เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากับ 530,112 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปีก่อน จากผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ ส่วนใหญ่
จากราคาและปริมาณขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และมี EBITDA เท่ากับ 91,867  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน และมีกำาไรสำาหรับปีเท่ากับ 47,174 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจเคมิคอลส ์
ทั้งนี้ กำาไรจากการดำาเนินงานปกติสำาหรับปีเท่ากับ 48,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 
จากปีก่อน

ธุ์รกิจซีเมน์ต์และผลิตภัณฑ์ก่อสัร้าง

ธุรกิจมีรายได้จากการขายเท่ากับ 182,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน  
จากยอดขายที่สูงขึ้นในทุกตลาด โดยมี EBITDA เท่ากับ 18,877 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 13 จากปีก่อน ขณะที่ EBITDA จากการดำาเนินงานปกติเท่ากับ 22,706 ล้านบาท  
ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน จากความต้องการภายในประเทศอ่อนตัวลง กำาไรสำาหรับปี   
เท่ากับ 4,262 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 จากปีก่อน ขณะที่กำาไรจากการดำาเนินงาน
ปกติเท่ากับ 7,939 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน เนื่องจากต้นทุนการผลิต  
ทีป่รบัตวัสงูขึน้ ทัง้นี ้ธรุกจิไดเ้รง่ปรบัตวัทัง้ดา้นสนิคา้ บรกิาร และชอ่งทางการจดัจำาหนา่ย  
โดยมุ่งเน้นการตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างครบถ้วน รวมถึงยกระดับการดำาเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ธุ์รกิจเคมิคอลสั์

ธรุกจิมรีายไดจ้ากการขาย 238,390 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 62 จากปกีอ่น เนือ่งจากราคา 
และปริมาณขายสินค้าท่ีสูงขึ้น รวมไปถึงจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง โดยมี EBITDA  
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34 เม่ือเทยีบกบัปีกอ่น มาอยูท่ี ่41,465 ลา้นบาท เนือ่งจากสว่นตา่งระหวา่ง 
ราคาสินค้าและวัตถุดิบ ปริมาณขาย และเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมเพ่ิมข้ึน กำาไรสำาหรับปี 
อยู่ที่ 28,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 จากปีก่อน เนื่องจากส่วนต่างราคาสินค้า 
และวัตถุดิบ และส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ธุรกิจเคมิคอลส์มุ่ งสู่   
“ธุรกิจปิโตรเคมีเพ่ือความยั่งยืน” โดยกำาหนดกลยุทธ์และการดำาเนินธุรกิจตาม
แนวทาง ESG อีกท้ังธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงและโซลูชันตาม 
หลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน ตลอดจนการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยดีจิิทลัในการบรหิารจดัการ
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อรักษาความเป็นผู้นำาในภูมิภาคอาเซียน 

SCGP (ธ์ุรกิจแพคเกจจิ้ง)

SCGP มีรายได้จากการขายเท่ากับ 124,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปีก่อน  
มสีาเหตหุลกัมาจากการขยายธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ในรปูแบบการเตบิโตผา่นความรว่มมอื 
กับพันธมิตรทางธุรกิจ (Merger & Partnership) และการขยายกำาลังการผลิต  
(Organic Expansion) ประกอบกบัมปีจัจยัเกือ้หนนุจากความตอ้งการซือ้ในอตุสาหกรรม
อุปโภคและบริโภค อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจบริการด้านอาหาร รวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ทีย่งัคงเตบิโตไดด้ ีขณะที ่EBITDA เท่ากบั 21,164 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 จากปกีอ่น  
ส่วนกำาไรสำาหรับปีเท่ากับ 8,294 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28 จากปีก่อน ทั้งนี้ SCGP  
ตัง้เป้าทีจ่ะลงทนุเพือ่ขยายธรุกจิตามแผนการเตบิโตระยะยาวอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้การเตบิโต
จากการขยายกำาลงัการผลติและการเรง่ขยายธรุกจิจากการควบรวมกจิการ  ในขณะเดยีวกนั 
บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ที่หลากหลายของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำาเนินงานที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม  
โดยมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

สั่วิน์งาน์อื�น์

ม ีEBITDA 10,810 ลา้นบาท และกำาไรสำาหรบัป ี8,110 ลา้นบาท ซึง่เปน็ผลการดำาเนนิงาน 
ของเอสซจี ี โดยธรุกจิการลงทนุม ีEBITDA รวมเงินปนัผลจากบรษิทัรว่มทนุ 7,094 ลา้นบาท  
และมีกำาไรสำาหรับปีเท่ากับ 7,349 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ส่วนกลางและอื่น ๆ

เอสัซีจี  
(พิันลานบาท)
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ธ์ุรกิจซีเมน์ต์และผลิตภัณฑ์ก่อสัร้าง 
(พิันลานบาท)
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SCGP (ธ์ุรกิจแพคเกจจิ้ง)  
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*   รวมเงินปันผลจากบริษััทร่วม

** กําไรสําห้รับปีส่วนที่เป็นของผูถืือหุ้นบริษััทให้ญ่

สัรุปผลการดิำเน์ิน์งาน์
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รายไดิ้จากการขาย สัิน์ทัรัพย์รวิมใน์อาเซียน์ (ล้าน์บาทั)

รายไดิ้จากการสั่งออกและการดิำาเน์ิน์งาน์ของ 
เอสัซีจีใน์ภูมิภาคอาเซียน์ 
(ลานบาท)

รายได้ิจากการขายสิัน์ค้า HVA, New Product Development 
(NPD) และ Service Solutions 
(ลานบาท)

ยอดิใช้จ่ายเพื�อการวิิจัยและน์วัิตกรรม  
(ลานบาท)

ร้อยละของรายไดิ้จากการดิำาเน์ิน์งาน์ของเอสัซีจ ี
ใน์ภูมิภาคอาเซียน์ต่อรายไดิ้จากการขายรวิม

ยอดิใช้จ่ายเพื�อการวิิจัยและน์วัิตกรรมรายธุ์รกิจใน์ปี 2564

215,054  
เวียดนาม

15,087 
กัมพิูชา

120,354 
อินโดนีเซีย
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เป็นรายไดจากการขายของบริษััทย่อยของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน (ไม่รวมประเทศไทย)

เป็นรายไดจากการส่งออก 
ของบริษััทย่อย ในประเทศไทย

รอยละของรายไดจากการขายสินคา ต์่อรายไดจากการขายรวม

รอยละของยอดใชจ่ายเพิื่อการวิจัยและนวัต์กรรมต์่อรายไดจากการขายรวม

สินทรพัิย์รวมในอาเซียน  
390,474 ล้าน์บาทั  

(รอยละ 45 ของสินทรัพิย์รวม)
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ผลการดําเนินงาน ป 2564

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

รายไดจากการขาย 

182,529
รอยละ 6 จากป 2563

ลานบาท

EBITDA กําไรสําหรับป

กําไรจากการดําเนินงานปกติ

18,877 4,262

7,939

รอยละ 13 จากป 2563
รอยละ 34 จากป 2563

รอยละ 9 จากป 2563

ลานบาท ลานบาท

ลานบาท
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ท่ามกลางความทาทายในห้ลายดาน ทั�งการแพิร่ระบาดของโควิด 19 ที่ยังคงส่ง 
ผลกระทบต่์อเนือ่งต่์อเศรษัฐกจิทัว่โลก และความต์ระห้นกัในเรือ่งสขุอนามยัทีส่่งผลกระทบ 
ต่์อวถีิืชวีติ์ของผูคนในสงัคม ซ่ง่เป็นต์วัแปรสำคญัทีท่ำให้เกดิการเปลีย่นแปลง  (Disruption) 
ในธุรกิจต่์าง ๆ รวมทั�งการเร่งพิัฒนา Active Omni-Channel และ Ecosystem  
เพืิ่อต์อบสนองความต์องการของผูบริโภค นอกจากนี� ปัญห้าการเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพิภูมิอากาศที่ เริ่มกระทบต์่อความเป็นอยู่ของผูคน ทำให้ผูบริโภคห้ันมาให้ 
ความสำคัญกับสินคาที่เป็นมิต์รกับสิ่งแวดลอมมากข่�น ธุรกิจซีเมนต์์และผลิต์ภัณีฑ์
ก่อสรางจ่งไดเร่งปรับตั์วเพิื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข่�น ทั�งดานสินคา บริการ  
และช่องทางการจัดจำห้น่าย โดยมุ่งเนนการต์อบโจทย์ผูบริโภคอย่างครบถืวน รวมถื่ง 
ยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดวยความรับผิดชอบต์่อสังคม และสิ่งแวดลอม

ควิามทั้าทัายของธ์ุรกิจ

 การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ยังคง 

ต่อเนื่องในปี 2564 หลายประเทศใช้มาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 

การดำเนนิธรุกิจ เชน่เดยีวกบัธุรกจิซเีมนตแ์ละ

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้รับผลกระทบโดยตรง 

จากการสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างและ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะ 

(Bubble and Seal) ทำใหก้จิกรรมการกอ่สรา้ง

หยุดชะงัก การระบาดของโควิด 19 ยังสร้าง

ความเปลีย่นแปลงต่อพฤติกรรมและการดำเนิน

ชวีติของผูบ้รโิภค อาทิ ความใสใ่จดา้นสขุอนามยั

ที่เพิ่มขึ้น การใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น อีกทั้ง 

เปน็สว่นสำคญัในการเปลีย่นผา่นของธรุกจิไปสู่

ดิจิทัลในอัตราทีเ่ร็วยิ่งขึ้น

ผลการดิำเน์ิน์งาน์ของธ์ุรกิจ 

 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

มีรายได้จากการขายรวม 182,529 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน โดยมี EBITDA 

18,877 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากปีก่อน 

และมีกำไรสำหรับปี 4,262 ล้านบาท ลดลง 

Forging Ahead
with Green Construction

ร้อยละ 34 จากปีก่อน และมีกำไรจากการ

ดำเนินงานปกติเท่ากับ 7,939 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากต้นทุน

การผลิตที่สูงขึ้น

 ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศ

ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า โดยการก่อสร้าง

ภาคเอกชนยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง เนื่องจาก 

การแพร่ระบาดของโควิด 19 และมาตรการ  

ปดิเมอืง ดงันัน้ การกอ่สรา้งภาครฐัจงึยงัคงเปน็

ปัจจัยขับเคล่ือนที่สำคัญของภาคก่อสร้าง เช่น

เดียวกับสถานการณ์ตลาดในภูมิภาคอาเซียน  

ทีภ่าครฐักระตุน้เศรษฐกจิผา่นโครงการกอ่สรา้ง

พื้นฐานต่าง ๆ เป็นหลัก 

 อยา่งไรกต็าม ธรุกจิซเีมนตแ์ละผลติภณัฑ์

ก่อสร้างยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาด

อาเซียน ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อ

ตอบสนองความ ต้องการของผู้ บ ริ โภค 

ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกท้ังนำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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การปรบัตวัิขององค์กรเพื�อตอบรบักบัสัถาน์การณ์ใน์ปี  2564 

  ด้้านธุุรกิิจ 

 o นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาผลักดันให้เกิดนวัตกรรมโซลูชัน

งานก่อสร้างเพื่อความยั่งยืนจาก CPAC Green Solution 

ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบในที่ เดียว ตั้ งแต่ 

การออกแบบก่อสร้างจนถึงการดูแลหลังการก่อสร้าง ซึ่ง

สามารถลดระยะเวลาทำงาน ใช้แรงงานน้อยลง อีกทั้งลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดของเหลือทิ้งใน 

งานก่อสร้าง ได้แก่ 1. CPAC BIM การนำเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาใชใ้หผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งเหน็ภาพรวมการกอ่สรา้งในทกุขัน้ตอน 

โดยเฉลี่ยสามารถลดของเหลือทิ้งได้ถึงร้อยละ 5-15   

2. CPAC 3D Printing Solution นวัตกรรมการก่อสร้าง

รูปแบบใหม่ ด้วยการขึ้นรูปโครงสร้างและตัวอาคาร 

จากการใช้เครือ่งพิมพ์ 3 มติ ิและ 3. CPAC Drone Solution  

การประเมินพื้นท่ีด้วยโดรน เพ่ือนำมาออกแบบจัดทำผัง

โครงการ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

 o นำเสนอสินค้าและบริการที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค

ทีเ่ปลีย่นไป โดยนำเสนอสินค้าทีคุ่ม้ค่า (Value for Money) 

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสุขอนามัย เช่น ก๊อกน้ำ

หรือสุขภัณฑ์ท่ีลดการสัมผัส รวมถึงนำเสนอสินค้าและ

บรกิารพร้อมตดิตัง้ เพือ่ตอบสนองความต้องการต่อเตมิหรอื 

ปรบัปรงุทีเ่พิม่ขึน้เมือ่ผูบ้รโิภคใช้เวลาอยูบ้่านเป็นเวลานาน 

 o พัฒนาช่องทางการขายและการให้บริการผ่านช่องทาง

ออนไลน์ เช่น scghome.com, Q-Chang,  Design Connext 

และ dooDeco ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มท่ีให้บริการกับลูกค้า

เจ้าของบ้าน อีกทั้งให้คำปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ และเปิด

ให้ชมโชว์รูมและดูสินค้าผ่าน Virtual Store 360 องศา 

นอกจากนั้น ยังพัฒนา SCG ID เพื่อเชือ่มต่อระหว่างลูกค้า

และทุกบริการของกลุ่มธุรกิจใน SCG มาอยู่ในที่เดียวกัน 

 o พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลใช้บริหารการจัดจำหน่ายซึ่งมี

เครอืข่ายใหญ่ทีส่ดุ อาท ิ“Prompt Plus” แพลตฟอร์มสัง่ซือ้ 

สนิค้าวสัดกุ่อสร้างสำหรบัร้านค้ารายย่อยกว่า 9,000 ร้านค้า 

ทั่วประเทศ และ “รักเหมา” แพลตฟอร์มสั่งซื้อสินค้าวัสดุ

ก่อสร้างสำหรับเจ้าของโครงการก่อสร้าง ผู้รับเหมาขนาด

กลางและขนาดเล็กทีมี่มากกว่า 50,000 รายทัว่ประเทศไทย

 o พัฒนาการขนส่งในรูปแบบการผสมผสานการขนส่งทางเรือ

และทางบก (Multimodal) ให้เติบโตเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและลดอัตราการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 

ขอ้มลูทัางการเงิน์ 

  2564 2563 2562 2561 2560

ข้อมูลจากิงบแสด้งฐานะกิารเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 71,128 58,655 59,539 64,031 56,466

สินทรัพย์ 224,226 212,615 211,573 218,316 213,134

หนี้สิน 94,139 91,448 98,484 105,775 106,913

ส่วนของผู้ถือหุ้น 130,087 121,167 113,089 112,541 106,221

ข้อมูลจากิงบกิำาไรขาด้ทุน

รายได้จากการขาย 182,529 171,720 184,690 182,952 175,255

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1 179,461 167,483 180,904 178,874 170,300

กำาไรสำาหรับปี2 4,262 6,422 5,455 5,277 6,457

กำาไรจากการดำาเนินงานปกติ3  7,939  8,771  7,449  6,593  6,720 

EBITDA4 18,877 21,591 21,009 20,382 21,450

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ  
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
3 กำไรก่อนรายการด้อยค่าสินทรัพย์ การขายเงินลงทุน และอืน่ ๆ
4 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 

(ลานบาท) 

CPAC Green Solution

ชมคลิปวิดีโอ
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  ด้้านคน 

 o ปรบัแนวทางในการทำงาน เน้นเรือ่งการตอบสนองต่อความ 

ต้องการของลูกค้า (Customer Centric) เป็นสำคัญ โดย

ทำงานเชิงรกุเพือ่เข้าใจพฤติกรรม ความคิด ความรูสึ้กของ

ลกูค้า และนำมาพฒันาสนิค้าและบรกิารให้ตอบโจทย์ลกูค้า 

ได้ดยีิง่ขึน้ รวมถงึปรบักระบวนการทางความคดิ (Mindset) 

เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ (Agility) 

และมีมุมมองเชิงบวกในการเรียนรู้จากความสำเร็จและ

ความล้มเหลว (Resilience) เพื่อสร้างความคล่องตัวและ

ความยดืหยุน่ในการปฏิบัิตงิาน อนันำมาซึง่การตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้า และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 o สร้างและปลูกฝังเรื่อง SCG People ซ่ึงประกอบด้วย  

4 Core Values และ Open & Challenge เพื่อเป็นวิถี

หลกัในการปฏิบิตังิานทีมุ่ง่เนน้ใหพ้นกังานปฏิบิตังิานอยา่ง

เป็นธรรม คำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อ

ประเทศชาตแิละสงัคมสว่นรวม ภายใตก้ารใหค้วามสำคญั

ต่อคุณค่าของคนอย่างเท่าเทียม 

 o ปรับระบบการบรหิารงานบคุคล รวมถงึส่งเสรมิให้พนกังาน 

มีทักษะในการทำงานที่สอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนิน

ธุรกิจ เพื่อให้พนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการสร้าง

สินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 ด้้านนวััตกิรรม 

 o ผลักดันการจำหน่ายและส่งเสริมการใช้สินค้าท่ีเป็น 

มิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม ด้วยสินค้าปูนงานโครงสร้ าง 

เอสซีจี สูตรไฮบริด (Hybrid Cement) ทดแทนปูน 

ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แบบเดิม ซ่ึงช่วยลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยละ 5

 o พัฒนาโซลูชันใหม่รับเทรนด์การรักษ์สุขภาพและยกระดับ

คุณภาพชีวิต อาทิ Smart Building Solution นวัตกรรม

บรหิารระบบอาคาร เพือ่ปรับคุณภาพอากาศและประหยัด

พลังงานด้วยเทคโนโลยี IoT นวัตกรรมผนังสมาร์ทบอร์ด 

Ultra Clean Wall Solution ทำให้ห้องมีความสะอาด 

ปลอดเชื้อโรค ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ SCG 

Bi-Ionization Air Purifier ชว่ยลดเชือ้แบคทีเรียและไวรัส

ภายในบ้านและอาคาร ระบบหลังคา SCG Solar Roof 

Solution ที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากหลังคาบ้าน ช่วยลด 

คา่ไฟ และยงัสามารถผลติไฟฟา้จากหลงัคาโรงจอดรถ เพือ่

ใช้งานร่วมกับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ได้อกีด้วย

SCG Solar Roof Solution

ชมคลิปวิดีโอ

คุณวิิสัุทัธ์ จงเจริญกิจ

กรรมการผูจัดการ บริษััทปูนซิเมนต์์ไทย (ลำปาง) จำกัด
Cement and Construction Solution  

ธุรกิจซีเมนต์์และผลิต์ภัณีฑ์ก่อสราง

ธรุกจิซเีมนต์แ์ละผลติ์ภณัีฑก์อ่สราง เอสซจี ีมุง่มัน่นำ 
ESG มาใชในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนกิจการ Cement  
and Construction Solution ไดตั์�งเป้าห้มาย Net Zero 
Cement & Concrete 2050 ผ่านเศรษัฐกิจคาร์บอนต์่ำ 
(Low Carbon Economy) มุ่งผลิต์สินคาที่ปล่อยคาร์บอน
นอยลง เช่น ปูนงานโครงสราง เอสซีจี สูต์รไฮบริด รวม
ทั�งนำ Green Solution และเทคโนโลย ีDigital Construction 
เช่น Drone, BIM, 3D Printing มาใช ซ่่งมีประโยชน์ทั�งดาน
การยกระดับการก่อสราง และลดความสูญเสียจาก 
งานก่อสรางต์ามแนวคิด “Turn Waste to Value” 
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 o พัฒนาห้องไอซียูโมดูลาร์ ร่วมกับ รพ.ราชวิถี เพื่อรองรับ 

ผู้ป่วยจากโควิด 19 โดยสร้างเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ซึง่มี

การแบ่งโซนระบบควบคุมความดันอากาศ ท่ีแยกระบบ

อากาศของคนไข้และทีมแพทย์ออกจากกัน เพื่อให้สะอาด

และปลอดภัย ลดโอกาสการติดเชื้อแก่ทีมแพทย์ พร้อม

เสริมความมั่นใจอีกขั้นด้วยระบบกรองกำจัดเช้ือโรค และ

ป้องกันเชื้อโรคออกสู่ภายนอก 

 o บริการ Pavement Solution ในการสร้างถนนทางหลวง

และพื้นลานจอดเครื่องบิน ด้วยเทคโนโลยี Slipform 

Paver ด้วยเครื่องจักรที่ล้ำสมัยได้มาตรฐานสากล จึงช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ สามารถลด 

ขั้นตอนการทำงาน ลดคนงานเข้าพื้นที่ และลดของเสีย 

จากการก่อสร้างแบบเดิม

การดิำเน์ิน์ธ์ุรกิจตามแน์วิทัาง ESG เพื�อควิามยั�งยืน์ 

 o เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก (Alternative Fuel) 

เช่น การใช้พลังงานคาร์บอนต่ำอย่างพลังงานชีวมวล 

(Biomass) จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเช้ือเพลิง

จากขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ในกระบวนการ

ผลติปนูซเีมนต์ การใช้ลมร้อนเหลอืท้ิงจากกระบวนการผลติ 

และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้ถ่านหิน และ

พลงังานไฟฟา้ในกระบวนการผลติปนูซเีมนต ์รวมถงึการใช้

ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)

 o นำแนวคิดเรือ่งเศรษฐกิจหมนุเวยีน (Circular Economy) 

มาปรับใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายท่ีจะ 

ลดของเสียที่ เกิดขึ้นจากการขาดระบบจัดการที่ ดีใน 

งานก่อสร้าง รวมไปถึงการนำของเสียที่เกิดขึ้นกลับมา 

ใชป้ระโยชนใ์หไ้ดม้ากทีส่ดุ ซึง่ในชว่งทีผ่า่นมามกีารดำเนนิ

การในหลายกิจกรรม เช่น กลุ่มความร่วมมอืดา้นเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Circular Economy 

in Construction Industry:  CECI) ท่ีตอ่ยอดไปสูโ่ครงการ

บดย่อยหัวเสาเข็มคอนกรีต ซ่ึงดำเนินการแล้ว 42 โครงการ 

สามารถลดของเสียจากคอนกรีตและรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่

ได้ประมาณ 7,000 ตัน

COTTO Health and Clean

ชมคลิปวิดีโอ

คุณปัญญา  โสัภาศรีพัน์ธ์์ 

ผูอำนวยการธุรกิจสัมพัินธ์ และพิัฒนาอย่างยั่งยืน
Cement and Construction Solution 

ธุรกิจซีเมนต์์และผลิต์ภัณีฑ์ก่อสราง 

เรายังมุ่งสู่ธุรกิจ Green Circularity โดยการ
ห้มุนเวียนทรัพิยากรและวัสดุที่ไม่ใชแลวให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยร่วมมือกับห้น่วยงาน ทั�งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถืาบนัการศ่กษัา และ Eco Partner ทั�งในและต์า่งประเทศ  
โดยในปี 2564 ไดร่วมกับสำนักงานคณีะกรรมการออย 
และน�ำต์าลทราย กระทรวงอตุ์สาห้กรรม ดำเนนิโครงการ
การใชประโยชน์จากใบและยอดออย รวมทั�งร่วมกับ
กระทรวงมห้าดไทย กระทรวงทรัพิยากรธรรมชาต์ิและ 
สิ่งแวดลอม และจังห้วัดลำปาง จัดทำโครงการชุมชน
ต์นแบบลดการเผา เพิื่อนำไปเป็นเชื�อเพิลิงทดแทนใน
โรงงานปนูซเีมนต์์และอตุ์สาห้กรรมอืน่ ๆ  ทำให้ลดการเผา 
ลด PM 2.5 และเสริมรายไดให้เกษัต์รกรไทย 
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 o ดำเนนิโครงการบูรณาการมีสว่นรว่มระหวา่งชมุชน ภาครฐั 

และภาคเอกชน เชน่ โครงการ “ชุมชนตน้แบบลดการเผา” 

จังหวัดลำปาง โดยสนับสนุนให้เกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือ

ใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เพิม่มลูค่า และสร้างรายได้ 

กลับคืนสู่ชุมชน เช่น การอัดฟ่อนฟางข้าว เพื่อนำไป

จำหนา่ยใหก้บักลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว ์กลุม่ผูส้นใจท่ัวไป 

รวมทั้งนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิต

ปูนซีเมนต์ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

ในพื้นที่จากการที่เกษตรกรไม่ต้องเผาเศษวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร และเผาปา่เพือ่ทำการเตรยีมพืน้ทีเ่พาะปลกู

ในครั้งต่อไป  

 o พัฒนาผลิตภัณฑ์ทีไ่ดก้ารรับรองฉลาก SCG Green Choice 

เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง

ฉลาก SCG Green Choice มีคุณสมบัติช่วยประหยัด

พลงังาน ประหยัดทรพัยากรธรรมชาติ และยดือายกุารใช้งาน 

อีกทั้งมีสุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้  ในตลาดต่างประเทศ 

ธรุกจิไดร้ว่มมอืกบัสมาคมผูผ้ลติปนูซเีมนตใ์นประเทศน้ัน ๆ  

เพือ่ที่จะลดก๊าซเรือนกระจก

 o การชว่ยเหลอืสงัคมโดยดำเนินโครงการพัฒนาทกัษะอาชพี

ที่ตลาดต้องการ เช่น พัฒนาอาชีพพนักงานขับรถบรรทุก

โดยโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ และพัฒนาอาชีพช่างปรับปรุง

บ้านโดยแพลตฟอร์ม Q-Chang (คิวช่าง) เป็นต้น

พััฒนาช่่องทางการให้้บริการผ่่านออนไลน์และเปิิดให้ช้่มโช่ว์์รูม Virtual Store 360 องศา (www.scghome.com)

CPAC BIM เทคโนโลยีีดิจิิทัลที�ช่่ว์ยีบริห้ารการก่อสร้างอยี่างมีปิระสิทธิิภาพัก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์์ที�ลดการสัมผั่ส
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ธุรกิจเคมิคอลส

ผลการดําเนินงาน ป 2564

รายไดจากการขาย 

238,390
รอยละ 62 จากป 2563

ลานบาท

EBITDA

41,465
รอยละ 34 จากป 2563

ลานบาท

กําไรสําหรับป

28,931
รอยละ 64 จากป 2563

ลานบาท
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Innovating Green Solutions 
for Sustainable Future

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มุ่งสู่ “ธุรกิจเคมีภัณีฑ์เพิื่อความยั่งยืน” (Chemicals Business 

for Sustainability) โดยกําห้นดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจต์ามแนวทาง ESG เพ่ืิอ 

ต์อบโจทย์ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต์ามเป้าห้มายการพิัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

สำห้รบัปี 2564 ธุรกจิมุง่เนนการสรางนวัต์กรรมสินคามูลคา่เพิิม่สูงและโซลูชนัต์ามห้ลัก

เศรษัฐกิจห้มุนเวียน ต์ลอดจนการพัิฒนาและใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริห้ารจัดการ

ต์ลอดทั�งห่้วงโซ่อปุทาน เพิือ่เพิิม่ขีดความสามารถืในการแข่งขนัและรักษัาความเป็นผูนำ

ในภูมิภาคอาเซียนไดอย่างเต์็มประสิทธิภาพิ

ควิามทั้าทัายของธ์ุรกิจ

 ในป ี2564 ธรุกิจเคมคิอลสย์งัคงพบความ

ท้าทายจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 

ระลอกใหม่ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกฟ้�นตัวอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม ความต้องการ

สินค้าเคมีภัณฑ์โดยรวมปรับตัวสูงขึ้น โดย

เฉพาะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ แต่มีบาง

อุตสาหกรรมที่ยังคงได้รับผลกระทบ เช่น 

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ประกอบกับ

อุปทานท่ีขาดแคลนในช่วงครึ่งแรกของปี 

จากสถานการณ์ฤดูหนาวท่ีรุนแรงในทวีป

อเมริกาเหนือ ทำให้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์

เฉลี่ยท้ังปีอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ แม้ธุรกิจจะมี

ต้นทุนสูงขึ้นจากราคาน้ำมันท่ีผันผวนและค่า

ขนส่งทางเรือทีสู่งขึน้จากปริมาณระวางสายเรือ

ที่มีอยู่จำกัด

ผลการดิำเน์ิน์งาน์ของธ์ุรกิจ

 ธรุกิจเคมิคอลส์มรีายได้จากการขายรวม 

238,390 ล้านบาท เ พ่ิมขึ้น ร้อยละ 62  

จากปีก่อน จากราคาขายของสินค้าที่ปรับตัว

เพิ่มขึ้น ขณะที่ EBITDA และกำไรสำหรับปี

เท่ากับ 41,465 และ 28,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 34 และร้อยละ 64 จากปีก่อนตามลำดับ  

เนื่องจากส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ ์

และวตัถดุบิทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ โดยธรุกจิสามารถ

บริหารจัดการด้านการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต 

และการขายไ ด้อย่ าง เต็มประ สิทธิภาพ 

โดยไม่ ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

การระบาดของโควิด 19
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การปรบัตวัิขององค์กรเพื�อตอบรบักบัสัถาน์การณ์ใน์ปี  2564 

  ด้้านธุุรกิิจ

  มุ�งเสริมสร้างควัามแข็งแกิร�งของธุุรกิิจหลักิ

  o โครงการ Long Son Petrochemicals (LSP) โรงงาน

ปโิตรเคมแีหง่แรกในเวยีดนาม มคีวามคบืหนา้มากกวา่

ร้อยละ 90 ณ สิ้นปี 2564 โดยมีการควบคุมการแพร่

ระบาดของโควิด 19 อย่างเข้มงวด คาดว่าจะสามารถ

เริม่ผลติในเชงิพาณชิยไ์ดใ้นชว่งครึง่ปแีรกของป ี2566 

ตามแผน อีกทัง้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากร

และแผนการตลาด สรา้งฐานลกูคา้เพือ่รองรบัการผลติ

ที่ จะ เกิดขึ้ น  และพัฒนาระบบห่วง โซ่อุปทาน  

ช่องทางการขาย และดำเนินการขายจริงเพื่อทดสอบ

ระบบการขาย การขนส่ง การเก็บเงินสกุลเงินดอง 

มาตั้งแต่กลางปี 2564 ทั้งนี้ ธุรกิจได้บริหารจัดการ

โครงการอย่างมีธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงหลักความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนา 

ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนโดย 

รอบโรงงานอย่างต่อเนื่อง

  o ธุรกิจเริ่มเดินเครื่องจักรโครงการขยายกำลังการผลิต

ของบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ ได้สำเร็จเร็วกว่าแผน 

ทำให้มีกำลังการผลิตโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นประมาณ 

350,000 ตันต่อปี เพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้

วัตถุดิบและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งเป็น 

ส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจเคมิคอลส์มียอดขายผลิตภัณฑ ์

พอลิโอเลฟินส์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.98 ล้านตัน

ในปี 2564

  เติบโตสู�ธุุรกิิจใหม�และเสริมสร้างนวััตกิรรม

  o พัฒนานวัตกรรมและออกผลิตภัณฑ์พอลิ เมอร ์

ใหม่จำนวน 11 เกรด เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ที่หลากหลายของลูกค้าและเป้าหมาย ESG เช่น  

เม็ดพลาสติก HDPE สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภท

ฟิล์มจากเทคโนโลยี SMXTM ที่มีความแข็งแรงเป็น 

พิเศษ เม็ดพลาสติก HDPE Compound สีดำท่ีมี 

ความแข็งแรงทนทานสำหรับผลิตท่อขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติ เม็ดพลาสติก PP Block Co-polymer 

ที่มีค่าการไหลสูง มีความแข็งแรงและทนแรงกระแทก

ได้ดี ลดการเกิดรอยขาวจากการวางซ้อนทับสำหรับ

สินค้าขนาดใหญ่ที่ ใ ช้ในครัวเรือน เม็ดพลาสติก  

PP ที่ใช้ผลิตฟิล์มที่มีการดึงยืด 2 ทิศทาง (BOPP  

Film) สำหรับช้ันพิมพ์ในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว 

เป็นต้น

  o พัฒนา Digital Reliability Platform (DRP) เพือ่จดัการ

งานซ่อมบำรุงครบวงจร ตั้งแต่การเก็บข้อมูลด้วย 

เซนเซอร์พเิศษทีผ่ลติขึน้เองเป็นรายแรก เช่น CorrotexTM

(คอโรเท็กซ์) เพื่อตรวจสอบการกัดกร่อนภายใต้ฉนวน 

ขอ้มลูทัางการเงิน์ 

  2564 2563 2562 2561 2560

ข้อมูลจากิงบแสด้งฐานะกิารเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน  83,483  55,275  49,258  55,241  45,183 

สินทรัพย์  377,174  283,614  230,543  213,263  193,183 

หนี้สิน  186,092  125,102  76,364  57,028  49,257 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  191,082  158,512  154,179  156,235  143,926 

ข้อมูลจากิงบกิำาไรขาด้ทุน

รายได้จากการขาย  238,390  146,870  177,634  221,538  206,280 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1  214,152  130,668  167,539  197,693  170,317 

กำาไรสำาหรับปี2  28,931  17,667  15,480  28,410  41,273 

EBITDA3  41,465  30,965  32,262  45,237  63,656 

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ  
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
3 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 

(ลานบาท) 
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เป็นต้น การใช้ Machine Learning และ AI ติดตาม

การทำงานของเครื่องจักร หากพบความผิดปกติ  

ระบบจะแจ้งเตือนผูเ้กีย่วข้องทันท ีและสามารถทำนาย

ความเสียหายก่อนเกิดข้ึนจริง ช่วยลดผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้น และการใช้โรงงานจำลองแบบสามมิติ 

ในการวางแผนงานซ่อมบำรุง เพื่อลดเวลาการทำงาน

หนา้งาน สามารถเพิม่ Reliability ลดค่าใชจ้า่ยไดม้าก

ถึงร้อยละ 40 อีกทั้งยังลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 806 ตันต่อปี 

 

  ด้้านคน

  o ธุรกิจได้เตรียมกำลังพลชาวไทยและต่างชาติให้ 

พร้อมสำหรับการขยายธุรกิจ สร้างความร่วมมือ 

กบัสถาบันการศึกษาเพือ่รับนักศึกษาเข้าทำงานได้อย่าง 

เพียงพอ พัฒนาระบบ Digital Learning เพือ่รองรับ

ความหลากหลายของกลุ่มพนักงาน ตลอดจนสร้าง

วัฒนธรรมการทำงาน โดยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์

และความเช่ียวชาญ เพื่อให้ธุรกิจใหม่สามารถดำเนิน

ไดอ้ยา่งมัน่คง ปรับเปลีย่นรูปแบบการทำงานเป็นแบบ 

Hybrid ทีมี่ความยดืหยุน่ตอ่สถานการณ ์โดยพจิารณา

ความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัวเป็นสำคัญ 

ทัง้นี ้ไดส้นบัสนนุดา้นเทคโนโลย ีรวมถงึใหค้วามสำคญั

กับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เช่น ให้บริการเกี่ยวกับ

สุขภาพแบบออนไลน์ เป็นต้น

 ด้้านนวััตกิรรม

 o ธุรกิจเคมิคอลส์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบ

จัดการนวัตกรรม (Innovation Management Process: 

IMP) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาสินค้า

นวัตกรรมมากกว่า 100 โครงการ ออกสู่การขายได้มากกว่า 

20 สินค้าในปี 2564 สามารถทำกำไร (EBITDA) ส่วนเพิ่ม

ไดร้วมมากกวา่ 1,500 ลา้นบาท นบัตัง้แตเ่ริม่ระบบจดัการ

นวัตกรรมดังกล่าวในปี 2559 

  o ในปทีีผ่า่นมา ไดเ้ปดิตวัโรงงานตน้แบบ (Demonstration 

Plant) สำหรับกระบวนการ Advanced Recycling  

แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยน

พลาสตกิใชแ้ลว้เปน็วตัถดุบิตัง้ตน้ (Recycled Feedstock) 

สำหรับโรงงานปิโตรเคมี ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน 

ด้วยกำลังการผลิต 4,000 ตันต่อปี และพร้อมที่จะขยาย 

ในอนาคต และยังเป็นรายแรกของประเทศไทยท่ีได้รับ 

การรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” อีกด้วย

 o พัฒนาธุรกิจโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (SCG Floating Solar 

Solutions) ต่อเนือ่งเพือ่ตอบโจทย์การใช้พลังงานทางเลือก  

ร่วมมือกับบริษัททีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการออกแบบวิศวกรรม ติดต้ังโรงไฟฟ้าลอยน้ำ 

จากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ (ปี 2564  

แล้วเสร็จ 1.5 เมกะวัตต์) ในพื้นที่บ่อน้ำของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลดภาระค่าไฟฟ้าและ 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

โรงงานต้้นแบบสำห้รับกระบว์นการ Advanced Recycling แห้่งแรกของปิระเทศไทยี
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 o พัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์ร่วมกับ

นกัออกแบบ บคุลากรทางการแพทย์ และผูเ้ชีย่วชาญ อาทิ 

นวัตกรรมป้องกันโควิด 19 แบบเคล่ือนท่ี (Mobile  

Isolation Unit) เพือ่ช่วยลดความเสีย่งในการแพร่กระจาย

ของเช้ือ หน้ากากวาโรการ์ด (Varogard) รถเข็นจ่ายยา

อัจฉริยะ และถังทิ้งเข็มฉีดยา เป็นต้น

 o พัฒนาต่อยอดธุรกิจจนประสบความสำเร็จในการขยาย

ธุรกิจการให้ใช้สิทธิการใช้เทคโนโลยี (Technology 

Licensing) ในปีที่ผ่านมา ให้สิทธิการใช้กระบวนการผลิต

เม็ดพลาสติก HDPE ซ่ึงมาจากความเชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบและการสร้างโรงงานจากประสบการณ์หลาย 

สิบปีของธุรกิจให้แก่ลูกค้ารายใหม่ในประเทศจีน

 การดิำเน์ิน์ธ์ุรกิจตามแน์วิทัาง ESG เพื�อควิามยั�งยืน์ 

 o จากวิกฤต Climate Change ที่ท่ัวโลกออกนโยบาย 

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และเจ้าของแบรนด์สินค้า 

รายใหญ่ต่างขานรับนโยบายเหล่านี้ ธุรกิจเช่ือม่ันว่า

เศรษฐกิจหมุนเวียนจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ดว้ยความเชีย่วชาญในการคดิคน้และพฒันา 

เทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมภายใต้สินค้าแบรนด์  

SCG GREEN POLYMER™ ใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่  

1) Reduce: สนิค้าในกลุม่ SMX™ ทีช่ว่ยลดปรมิาณการใช้

เม็ดพลาสติกโดยยังคงคุณสมบัติเดิม 2) Recyclable: 

สินค้ากลุ่ม Mono-Material เพื่อใช้พอลิเมอร์ประเภท

เดยีวกนัทัง้หมดในฟิล์มชัน้ต่าง ๆ  ของบรรจุภณัฑ์ ทำให้นำไป 

รีไซเคิลได้ง่าย 3) Recycle: พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง 

ที่เป็นการให้ชีวิตใหม่แก่พลาสติกใช้แล้วในครัวเรือน   

4) Renewable: พอลิเมอร์จากวัตถุดิบที่สร้างใหม่ได้หรือ

ที่ย่อยสลายได้ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตร เช่น  

ผู้ผลติบรรจภุณัฑ์ บรษิทัรไีซเคิล และเจา้ของแบรนด์สนิคา้

พัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 o ธุรกิจเคมิคอลส์ก้าวสู่ธุรกิจรีไซเคิลอย่างเต็มรูปแบบด้วย

การลงนามในสญัญาซือ้หุน้บรษิทัซพีลาสต ์ผู้ผลติพลาสตกิ

รีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส สร้างโอกาสใน

การพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล และขยาย 

ช่องทางการขายในตลาดยุโรป และได้ลงนามความร่วมมือกับ 

บราสเคม ผูน้ำด้านพลาสติกชวีภาพระดับโลกจากประเทศ

บราซิล เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงงาน

ผลิตไบโอ-เอทิลีน ซ่ึงจะนำไปผลิตเป็นเม็ดพอลิเมอร์ 

ประเภทไบโอ-พอลิเอทิลนี ตอบโจทย์ความต้องการพลาสติก 

ชีวภาพในเอเชียและตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

SCG GREEN POLYMERTM โซลูชัน
นวตั์กรรมพิลาสต์กิเพิือ่สิง่แวดลอม

ชมคลิปวิดีโอ

การนำเทคโนโลยีดีจิิทิลัมาเพิั�มขดีคว์ามสามารถของธิรุกจิิ

โซลาร์ฟาร์มลอยีน้ำในบ่อน้ำของโรงพัยีาบาลมห้าว์ิทยีาลัยีเทคโนโลยีีสุรนารี แคปิซูลคว์ามดันลบสำห้รับเคล่�อนยี้ายีผู่้ปิ่ว์ยีทางอากาศ
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คุณเฉลิมพล ฮุนุ์พงษ์สัิมาน์น์ทั์  

Circular Economy Business Director
เอสซีจี เคมิคอลส์

เรามุ่งสู ่Net Zero และการเป็น Chemicals Business 
for Sustainability โดยมองเป้าห้มายทั�ง Planet & Profit 
และขับเคลื่อนต์ามแนวทาง ESG ปีที่ผ่านมาเรามีความ 
คืบห้นาในธุรกิจดานเศรษัฐกิจห้มุนเวียนเป็นอย่างมาก  
ทั�งการเปิดต์วั SCG GREEN POLYMER™ โซลูชันนวัต์กรรม
พิลาสต์ิกเพิื่อสิ่งแวดลอม การเขาซื�อหุ้นบริษััทซีพิลาสต์์ 
ผูนำธุรกิจรีไซเคิลพิลาสต์ิกในโปรต์ุเกส 

การ Collaboration และ Partnership กับผูให้ 
การรับรองมาต์รฐาน ภาครฐั ผูกำห้นดนโยบายและควบคมุกฎ  
ห้รือเจาของแบรนด์สินคา เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ
ประสบความสำเร็จ เราร่วมมือกับยูนิลีเวอร์ พัิฒนา 
บรรจุภัณีฑ์ดวยการใชพิลาสติ์ก HDPE รีไซเคิล (rHDPE) 
และร่วมมือกับบราสเคม ผูนำดาน Bio-based Polymer 
เพิือ่ศก่ษัาความเปน็ไปไดในการรว่มทนุสรางโรงงานผลติ์
พิลาสต์ิกชีวภาพิในประเทศไทย

 o ในส่วนของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

ในปีที่ ผ่านมา ธุรกิจเคมิคอลส์ยังคงมุ่งม่ันปรับปรุง

กระบวนการผลิต โดยได้ดำเนนิโครงการต่าง ๆ  และสามารถ 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 46,000 

ตันต่อปี และพร้อมท่ีจะมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย Carbon  

Neutrality ภายในปี 2593

 o ธุรกิจเคมิคอลส์ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน 

“ISCC PLUS” ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเป็นรายแรกของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย ช่วยสร้างความม่ันใจให้กับ

ลูกค้าและผู้บริโภคทีใ่ส่ใจสิ่งแวดล้อม ทัง้ยังคว้า 4 รางวัล

จากงาน Prime Minister’s Industry Award 2021 ไดแ้ก่ 

รางวัลสูงสุดระดับประเทศ “อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 

ประจำปี 2564” และอีก 3 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 

ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ความรับผิดชอบต่อสังคม  

และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 o ด้านการรกัษามาตรฐานกระบวนการผลติ นคิมอตุสาหกรรม 

อารไ์อแอล ไดร้บัการรบัรองเปน็นคิมอตุสาหกรรมเชงินเิวศ

ระดับ Eco-World Class จากการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย (กนอ.) ถือเป็นนิคมฯ แห่งแรกใน

ประเทศไทยท่ีได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตอกย้ำ 

ความเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมที่ใส่ใจด้านการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 o ด้านโครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหมนุเวยีนกบัภาคส่วนต่าง ๆ   

เช่น การเดินหน้าโมเดลการบรหิารจัดการขยะแบบครบวงจร 

“ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ขยาย

ผลสู่กลุ่มซาเล้งและชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน การขยายผลโครงการ  

“ถุงนมกูโ้ลก” ซึง่นำถงุนมโรงเรียนมาหมุนเวยีนเปน็ “เกา้อี้

รีไซเคิล” สู่ 6 โรงเรียนในจังหวัดระยอง และกว่า 1,300 

โรงเรียนทั่วประเทศ การสร้าง “ทุ่นกักขยะลอยน้ำ จาก 

HDPE-Bone” จากวัสดุพอลิเอทิลีน ซึ่งมีความทนทานต่อ

รังสียูวี อายุการใช้งานยาวนาน และสามารถนำกลับมา

รีไซเคิลได้ ติดตั้งแล้ว 47 ชุด ใน 17 จังหวัดท่ัวประเทศ 

สามารถกักขยะได้กว่า 71 ตัน การดำเนินโครงการ 

บ้านปลาเอสซีจีก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 โดยได้วางบ้านปลา

ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกแล้ว 2,230 หลัง ในทะเล

จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด และระนอง 

 o ด้านการส่งเสริมโครงการวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและการชูอัตลักษณ์ระยอง  

รวมถึงการช่วยสื่อสารการตลาดและเพิ่มช่องทางการ 

จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งออฟไลน์และออนไลน์  

รวมทัง้ช่วยเพิม่โอกาสให้ร้านค้าเข้ามาเป็นคูค้่า สร้างรายได้ 

จากการสนับสนุนสินค้าและบริการชุมชนรวมกว่า 40  

ล้านบาทต่อปี

เอสซีจี เคมิคอลส์ บุกต์ลาดพิลาสต์ิก
รีไซเคิลยุโรป ลงนามสัญญาซื�อหุ้น
บรษิััทซีพิลาสต์์ โปรต์ุเกส

ชมคลิปวิดีโอ
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ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ผลการดําเนินงาน ป 2564

รายไดจากการขาย 

124,223
รอยละ 34 จากป 2563

ลานบาท

EBITDA

21,164
รอยละ 25 จากป 2563

ลานบาท

กําไรสําหรับป

8,294
รอยละ 28 จากป 2563

ลานบาท
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Fostering Packaging Solutions 
for Sustainable Growth

SCGP (ธุรกิจแพิคเกจจิ�ง) เติ์บโต์อย่างมีเสถีืยรภาพิดวยการขยายธุรกิจอย่างต่์อเนื่อง

ทั�งในรูปแบบความร่วมมือกับพัินธมิต์รทางธุรกิจ (Merger & Partnership) และ 

การขยายกำลังการผลิต์ (Organic Expansion) ท่ามกลางการฟ้�นตั์วทางเศรษัฐกิจ 

ทีช่ะลอต์วัลงจากภาวะการแพิร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกให้ม่ SCGP มุง่มัน่เป็นผูนำดาน

โซลูชันบรรจุภัณีฑ์แบบครบวงจรสำห้รับลูกคา พัิฒนาผลิต์ภัณีฑ์และโซลูชัน มุ่งเนนสู่

ความเปน็เลศิดานการปฏิบัติ์การ (Operational Excellence) และการบริห้ารจัดการต์นทนุ

ต์ลอดทั�งห่้วงโซ่อปุทาน ยิง่ไปกว่านั�น SCGP ดำเนินธุรกิจทีย่ัง่ยืนต์ามกรอบแนวคิด ESG 

โดยมีเป้าห้มายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

ควิามทั้าทัายของธ์ุรกิจ

 มาตรการล็อกดาวน์จากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดโควิด 19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 

การฟ้�นตัวของการอุปโภคบริโภคในภูมิภาค 

ประกอบกบัต้นทุนวตัถดุบิและค่าขนส่งทีป่รบัตวั 

สูงข้ึนจากการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน 

ทัว่โลก อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการบรรจุภัณฑ์

ในกลุ่มท่ีมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต

ประจำวนั เชน่ อตุสาหกรรมอปุโภคและบรโิภค 

อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ ธุรกจิบรกิาร

ด้านอาหาร และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ยังคงเติบโต

ได้ดี ในขณะที่ความต้องการใช้กระดาษพิมพ์

เขียนปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน  

ผลการดิำเน์ิน์งาน์ของธ์ุรกิจ 

 ในปี 2564  SCGP มีรายได้จากการขาย

รวม 124,223 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 34 เมือ่

เทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนจาก 

การขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่งทัง้ในรูปแบบผ่าน

ความร่วมมอืกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Merger & 

Partnership) และการขยายกำลังการผลิต 

(Organic Growth) ประกอบกับความต้องการ

ในอตุสาหกรรมอปุโภคและบรโิภค อตุสาหกรรม

อาหาร  ธุ ร กิจบ ริการ ด้านอาหาร  และ 

ธรุกจิอคีอมเมิร์ซท่ียงัคงเติบโตได้ดี ย่ิงไปกว่านัน้  

การที่ SCGP มีฐานการผลิตในหลายประเทศ

และผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองลูกค้าในหลาย

อตุสาหกรรม ทำให้สามารถกระจายความเส่ียงที่ 

อาจเกิดขึน้จากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอก 

ได้ด ีทัง้นี ้การบริหารจัดการต้นทนุเชิงรกุในภาวะ 

ที่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่อยู่ในระดับสูง รวมถึง

การพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเพื่อ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ 

SCGP มี EBITDA เท่ากับ 21,164 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อน และมีกำไร

สำหรับปี 2564 เท่ากับ 8,294 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีก่อน

SCGP Recycle

ชมคลิปวิดีโอ
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การปรบัตวัิขององค์กรเพื�อตอบรบักบัสัถาน์การณ์ใน์ปี  2564 

 ด้้านธุุรกิิจ 

 o เข้าถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ใน Go-Pak ซ่ึงเป็นหนึง่ใน 

ผู้นำการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์อาหารใน 

สหราชอาณาจักร ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดย Go-Pak มี

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีสหราชอาณาจักร มีฐานการผลิตอยู่

ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม

 o เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan ซึ่งเป็นผู้ผลิต

สินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูป (Rigid Packaging)  

ชัน้นำในประเทศเวียดนาม  มีลกูค้าเป็นบรรษัทข้ามชาติและ

เจ้าของแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศที่มีอัตรา 

การเติบโตสูงเป็นส่วนใหญ่

 o เขา้ถือหุน้เพิม่เติมในสัดส่วนรอ้ยละ 20 ใน Visy Packaging 

Thailand ส่งผลให้ SCGP มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Visy 

Packaging Thailand เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 80 เป็น 

ร้อยละ 100 และขยายกำลงัการผลติบรรจภุณัฑ์แบบกดขึน้รปู 

ด้วยความร้อน (Thermoform) สายการผลิตที่ 7 พร้อม

ด้วยคลังสินค้าใหม่ ส่งผลให้กำลังการผลิตรวมของ Visy 

Packaging Thailand เพิ่มขึ้น 347 ล้านชิ้น หรือประมาณ

ร้อยละ 15-20 ขึ้นอยู่กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทในช่วง

เวลานั้น

 o เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ใน Intan Group ซึ่งเป็น

หนึง่ในผู้ผลติบรรจภุณัฑ์กล่องลกูฟกูในประเทศอนิโดนเีซยี 

โดยมีกลุ่มลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และ

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ทั้งที่เป็นบรรษัทข้ามชาติและ

เจ้าของกิจการภายในประเทศอินโดนีเซีย

 o เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ใน Deltalab ซึง่เป็นบริษัท

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่ี 

จดทะเบยีนในประเทศสเปน โดยการลงทนุครัง้นีส้อดคลอ้ง

กับเมกะเทรนด์ในการดูแลรักษาสุขภาพและแนวโน้ม 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 o ลงทุนขยายกำลังการผลิตของบรรจุภัณฑ์อาหารจาก

กระดาษเพิม่ขึน้ 1,615 ล้านชิน้ตอ่ป ีทีโ่รงงานจงัหวัดราชบรีุ 

และทีโ่รงงาน Binh Duong ประเทศเวยีดนาม และยงัขยาย

กำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

223 ล้านชิ้นต่อปี ที่โรงงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยคาดว่า

จะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 เพื่อ

เพิ่มศักยภาพด้านการผลิต รองรับการขยายตลาด และ

ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน

ตลาดต่างประเทศ

ขอ้มลูทัางการเงิน์ 

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ  
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
3 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 

(ลานบาท) 

  2564 2563 2562 2561 2560

ข้อมูลจากิงบแสด้งฐานะกิารเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน  69,186 62,919  35,383 30,074 29,317 

สินทรัพย์ 206,824 172,429 139,513 93,246 91,312 

หนี้สิน 84,524 62,588 76,697 39,986 35,661

ส่วนของผู้ถือหุ้น 122,300 109,841 62,816 53,260 55,651

ข้อมูลจากิงบกิำาไรขาด้ทุน

รายได้จากการขาย 124,223 92,786 89,070 87,255 81,455

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1 115,100 85,148 83,147 79,661 76,617

กำาไรสำาหรับปี2 8,294 6,457 5,268 6,066 4,651

EBITDA3 21,164 16,884 15,159 14,566 12,353
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 o ลงทุนสร้างฐานการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ใหม่ทางตอน

เหนือของประเทศเวียดนาม โดยบริษัท VKPC ซ่ึงอยู่ใน

ระหว่างขั้นตอนการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Impact Assessment) โดยคาดว่าจะ

พร้อมดำเนินการผลิตได้ในช่วงต้นปี 2567

 ด้้านคน

 o สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองตาม SCGP 

Learning Framework ทัง้ในสว่นของความรูค้วามสามารถ 

ตามหน้าที่ (Functional Competency) และความรู้ 

ความสามารถด้านการเป็นผูน้ำ (Leadership Competency)  

ผ่ าน รูปแบบการเ รียนการสอนที่ หลากหลายและ

กระบวนการเรียนรู้ 70 20 10 สามารถพัฒนาตนเองได้ 

ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Learning Platform สอดคล้องกับ 

People Capability และ Organization Capability

 o สามารถออกแบบเส้นทางอาชีพของตนเองได้ ผ่านการ

ประเมินความรู้ความสามารถ (Competency) ของตนเอง 

เทยีบกบัตำแหนง่งานในองคก์ร ทำใหพ้นกังานสามารถมอง

เห็นความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ (Career Path) ของ

ตนเอง และยังเป็นกลไกกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึง 

การเรียนรู้การพัฒนาตนเองให้มคีวามรู้ความสามารถมากยิง่ขึน้

 o ประเมินพนักงานกลุ่มศักยภาพ (Talent) เป็นประจำทุกปี 

พิจารณาเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

พนัธกจิของบรษิทั รวมถงึทศันคต ิและพฤตกิรรมทีส่ามารถ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง และการยึดถือลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง (Customer Centricity) อีกทั้งยังจัดโปรแกรม

การเรียนรู้ที่เสริมศักยภาพและ Workshop ทั้งรูปแบบ 

ออนไลน์และออฟไลน์ การมีระบบพี่เล้ียงให้คำปรึกษา 

(Mentoring System) การมอบหมายโครงการ (Project 

Assignment) การประเมินศักยภาพพนักงาน และ 

การทำแผนสืบทอดธุรกิจ (Succession Plan) ในอนาคต

 ด้้านนวััตกิรรม

 o พัฒนา เฟสท์ เดลี ่(Fest® Daily) บรรจุภณัฑ์อาหารปลอดภัย 

ผลิตจากกระดาษสีน้ำตาล ซึ่งเป็นเยื่อใหม่ร้อยละ 100  

สัมผัสอาหารได้โดยตรง บรรจุอาหารร้อนได้ถึง 100 องศา 

เซลเซียส ทนน้ำ ทนน้ำมัน ไม่ละลาย เหมาะสำหรับอาหาร

หลากหลายประเภท ตอบโจทย์ความต้องการใช้งาน

 o ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการออกแบบ 

และผลิตโครงสร้างหน้ากากอนามัย CUre AIR SURE 

ป้องกันเช้ือโรคและอนุภาคขนาดเล็กและแบคทีเรียได้ 

ร้อยละ 99 ผ่านเกณฑ์หน้ากากอนามัยชัน้ที ่1 ตามมาตรฐาน  

 

คุณดินั์ยเดิช เกตุสัุวิรรณ 

ประธานเจาห้นาที่บริห้ารสายการเงิน
บริษััทเอสซีจี แพิคเกจจิ�ง จำกัด (มห้าชน)

“SCGP ดำเนินธุรกิจเพิื่อสรางการเติ์บโต์อย่างยั่งยืน
ดวยความมุ่งมั่น 3 ดานสำคัญ ไดแก่ 

1) สรางการเต์ิบโต์อย่างมีคุณีภาพิผ่านการขยายฐาน
การผลิต์และขยายธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับพัินธมิต์ร 
(Merger & Partnership) ทำให้ SCGP สามารถืขยายต์ลาด
สินคาและบริการไดมากข่�น 

2 )  เน นต์อบสนองความต์องการของลูกค า ท่ี 
ห้ลากห้ลาย ผ่านการพัิฒนาสินคาดวยการใชความ
เชี่ยวชาญนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจร พัิฒนานวัต์กรรม 
และ  Co-Creat ion กับลูกคา ให้สามารถืต์อบโจทย์ 
ความต์องการ 

3) ย่ดมั่นในการดำเนินธุรกิจต์าม ESG เช่น นำความ
เชี่ยวชาญสรางสรรค์เต์ียงสนามกระดาษั SCGP เพืิ่อช่วย
เห้ลอืโรงพิยาบาลสนามต์า่ง  ๆ  ทัว่ประเทศไดทนัสถืานการณี์ 
สะทอนถื่งความมุ่งมั่นทุ่มเทในการยกระดับมาต์รฐาน และ
รว่มสรางการเต์บิโต์แกเ่ศรษัฐกจิและสงัคมไทยอยา่งยัง่ยนื”

SCGP Creative Design for Social 
Innovation นวัต์กรรมการออกแบบ
เพิื่อสังคม

ชมคลิปวิดีโอ
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 o นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน อาทิ ระบบดจิทิลัเทคโนโลยี  

(Digitization) ระบบอัตโนมัติ (Automation) ระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เพื่อใช้ใน

การวิเคราะห์ คาดการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพของ 

การผลติ และผลติผล (Productivity) ให้กบัภาคอตุสาหกรรม 

การดิำเน์ิน์ธ์ุรกิจตามแน์วิทัาง ESG เพื�อควิามยั�งยืน์ 

 SCGP ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยม ี 

ESG เป็นกรอบแนวคิดที่สำคัญ ด้วยการพิจารณาความเสี่ยง  

โอกาส และบรหิารดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งทัว่ถงึ และนำมาพฒันา

เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโซลูชัน เพื่อตอบสนอง

ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ภายใต้หลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) โดยมุ่งเน้นการวิจัยและ 

พัฒนานวัตกรรม พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต  

และการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพ รวมถึงคณะกรรมการ 

บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายบริษัท และให้แนวทางสำหรับ

แผนการปฏิิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

เช่น การกำกับดูแล การบริหารความเส่ียง การส่ือสารอย่าง 

ทั่วถึงกับพนักงานและคู่ธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมโครงการต่าง ๆ 

เพื่อช่วยเหลือสังคม และ SCGP ยังได้รับการคัดเลือกโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน  

THSI ปี 2564 และได้รับรางวัล Sustainability Excellence ซึ่ง

เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจที่สะท้อนให้เห็นถึง 

Medical Face Mask ASTM F2100 สวมใส่สบาย เข้ากับ

โครงสร้างใบหน้าคนไทยและชาวเอเชียโดยเฉพาะ ดไีซน์ 

ทันสมัย ออกแบบจากความใส่ใจสู่ความปลอดภัย 

ของบุคลากรทางสาธารณสุข เป็นทางเลือกสำหรับ 

ป้องกันโควิด 19 โดยหน้ากากน้ีได้รับรางวัล G-Mark 

Award 2021 ประเภท Accessories and personal 

items for professional use จาก Japan Institute of 

Design Promotion ด้วย

 o พัฒนา ALMIND by SCGP ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำ 

ความสะอาดมือ ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ 

AQUACELLA นาโนเทคโนโลยีจาก SCGP ช่วยกักเก็บ

ความชุม่ชืน้ บำรงุผวิมอือยา่งลำ้ลกึ รบัรองความปลอดภยั

ต่อผู้ ใช้ งานโดยแพทย์ผู้ เชี่ ยวชาญด้านผิวหนังจาก  

DermScan Asia (Dermatologically test) 

 o สนับสนุนบริษัทสตาร์ตอัป DezpaX แอปพลิเคชันและ

เวบ็ไซต์อคีอมเมิรซ์ ผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อาหารแบบ

ครบวงจร ที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์คุณภาพไว้ทุกรูปแบบ 

พร้อมบริการออกแบบและพิมพ์โลโก้ในราคาท่ีจับต้องได้ 

คำนวณราคาได้ทันท ีสามารถสัง่ซือ้ได้ตลอด 24 ชัว่โมง นบั

เป็นรายแรกท่ีนำเอาอุตสาหกรรมแพคเกจจิ้ งและ

อตุสาหกรรมสือ่สิง่พมิพม์ารวมไวใ้นแพลตฟอรม์เดยีว เพือ่

ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย
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ความตั้งมั่นและความพร้อมของ SCGP ที่จะเติบโตด้านเศรษฐกิจ 

ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

 o ตัง้เปา้หมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศนูย ์(Net 

Zero) ภายในปี 2593 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความพยายาม

ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศา

เซลเซียส ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) 

 o ตั้งเป้าหมายท่ีจะลดปริมาณน้ำท่ีนำมาใช้ลงร้อยละ 35 

ภายในปี 2568 เทียบกับกรณีปกติ ณ ปี 2557 (Business  

As Usaul: BAU)  ผา่นการกำกับดูแลและดำเนินการอย่าง

จริงจังต่อเนื่องตามแนวทางสากลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่

ตั้งไว้ 

 o ดำเนนิการลดปริมาณของเสียจากอุตสาหกรรม เพิม่สัดสว่น

การนำกระดาษที่ใช้งานแล้วจากผู้บริโภค เพื่อนำกลับมา

รีไซเคิลและเพิ่มสัดส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีสามารถนำ

กลับมารีไซเคิล

 o พัฒนาและส่งมอบนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อ

สังคม “เตียงสนามกระดาษ SCGP” ที่ผลิตจากกระดาษ

รไีซเคิล เพือ่ชว่ยเหลือในภาวะขาดแคลนเตยีงผูป่้วยในชว่ง

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และได้ร่วมกับ

องค์กรและประชาชนทัว่ไปเข้ามามสีว่นรว่มรกัสิง่แวดลอ้ม

และช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการ “รวมใจสู้โควิด เปลีย่น

กระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษ SCGP” ทัง้ในประเทศไทย

และอาเซียนรวมกว่า 110,000 เตียง 

 o ร่วมกับอำเภอบ้านโป่งและ 17 องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่ในอำเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรุ ีขยายการดำเนนิการ  

“บ้านโป่งโมเดล” ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อ

สรา้งอำเภอตน้แบบทีม่กีารจดัการขยะอยา่งมปีระสทิธผิล

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้มีชุมชนเข้าร่วมจำนวน 17 

ชุมชน มีชุมชนบ้านหนองสองห้องได้รับรางวัลชนะเลิศ 

เพิ่มจากการประกวดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จนถึงปัจจุบันโครงการนี้สามารถสร้างชุมชนต้นแบบ 

การจัดการขยะถึง 58 ชมุชน และได้ตัง้เป้าขยายผลต่อเนือ่ง

จนครบทั้งอำเภอบ้านโป่ง 183 ชุมชน ในปี 2566

 o จัดกิจกรรม SCGP Packaging Speak Out ให้คนรุ่นใหม่ 

(Gen Z) ได้ เสนอไอเดียสร้างสรรค์ที่ เกี่ยวข้องกับ 

แพคเกจจิง้ เพือ่ให้เป็นส่ือกลางทีส่ามารถพดูแทนทกุประเดน็ 

เกีย่วกบัโลกและสังคมที ่GEN Z สนใจมากทีสุ่ดใน 2 หัวขอ้ 

ได้แก่ Packaging Design และ Packaging Solutions 

เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีเวทีในการแสดงความ

สามารถด้านออกแบบ ส่งเสริมความรู้ และร่วมยกระดับ

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและอาเซียน 

ให้มีคุณภาพในระดับสากล

Fest® บรรจภุณัีฑ์อาห้ารปลอดภยั

ชมคลิปวิดีโอ
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ปี 2564

ธ์ุรกิจซีเมน์ต์และผลิตภัณฑ์ก่อสัร้าง
 • ลงทุนจัดตั้งบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อดำเนินธุรกิจ 

ให้บ ริการด้ านการขนส่งสินค้ า ระหว่ า งประ เทศ  
การบริหารรถขนส่งสินค้า และระบบสำหรับการจัดการ
คลังสินค้า ซึ่งสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์การขยายตลาด
ธรุกจิโลจิสตกิสใ์นภูมภิาคอาเซียนของเอสซีจ ีโดยโครงการ
ลงทุนจัดตั้ งบริษัทใหม่ น้ี ใช้ งบประมาณลงทุนรวม  
10.4 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (หรือประมาณ 7.8 ล้านบาท) 
ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ 
จำกัด

 • บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด (Nexter Ventures) 
ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) (TEAMG) จำนวน 
67,328,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.90 ของหุ้นที่ออกและ
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทีร่าคา 2.54 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
เงินลงทุนประมาณ 171 ล้านบาท TEAMG เป็นบริษัทที่
ทำธุรกิจหลักในการให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม และการจัดการครบวงจร ในขณะที่ธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมุ่งเน้นพัฒนาและส่งมอบ
โซลูชนั เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า การลงทนุ 
ในครัง้นีจ้งึสง่เสรมิใหเ้กดิความรว่มมือทีจ่ะสรา้งนวตักรรม
โซลูชัน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Construction Solution) 
อาทิ การลดวัสดุเหลือใช้จากงานก่อสร้าง รวมไปถึง 
การควบคุมงบประมาณและระยะเวลาการก่อสร้าง

 • SCG International India PVT. LTD. (SCG INTL 
INDIA) ได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท Big Bloc  
Construction Limited (BCL) เพื่อผลิตและจำหน่ายอิฐ
มวลเบาและแผน่ผนงัมวลเบา กำลงัการผลติรวมประมาณ 
2.6 ล้านตารางเมตร ในรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ซึง่เป็น
ภาคการก่อสร้างที่มีมูลค่าสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
การรว่มทนุระหวา่ง SCG INTL INDIA และ BCL มีสัดสว่น
การถือหุ้นร้อยละ 48 และ 52 ตามลำดับ มีมูลค่า 891 
ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 410 ล้านบาท ซึง่ภายหลัง
จากการลงนามในข้อตกลงร่วมทุน คาดว่าจะใช้ 
เวลาก่อสร้างโรงงานประมาณ 1 ปี ก็จะเริ่มดำเนินงาน 
เชิงพาณิชย์ได้

 • บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GBI)  
ได้เข้าซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท Caturkarda Depo 
Bangunan Tbk (CKDB) จำนวน 865,653,100 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 12.75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่าย ได้แล้ว

การเปลี�ยน์แปลงและพัฒน์าการทีั�สัำาคัญ 
เอสัซีจีมีการลงทุัน์ทัี�สัำาคัญใน์ระหวิ่างปี 2562 – 2564 ดิังน์ี้

ทั้งหมด ที่ราคา 482 รูเปียห์ต่อหุ้น คิดเป็นเงินลงทุน 418 
พันล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 981 ล้านบาท โดย CKDB 
เป็นผูน้ำร้านค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้าง วสัดุตกแต่ง เครือ่งมือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งบ้านและ 
สวนแบบครบวงจร ในประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้แบรนด์
ร้านค้า Depo Bangunan การลงทุนของ GBI ในครั้งนี ้
จะส่งเสรมิกลยทุธใ์นการขยายธุรกจิคา้ปลกีวสัดกุอ่สรา้งใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ธ์ุรกิจเคมิคอลสั์
 • ก่อสร้างโรงงานสาธิตสำหรับการรีไซเคิลพลาสติกผ่าน

กระบวนการรีไซเคิลทางเคมีแล้วเสร็จ และได้เริ่มทดลอง
ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 โดยโรงงาน
สาธิตดังกล่าวสามารถผลิต Renewable Feedstock  
โดยใช้พลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ 
ซึง่ได้จดทะเบียนแลว้ มกีำลงัการผลิต 4,000 ตนัตอ่ป ีทัง้นี ้
Renewable Feedstock ที่ได้จะนำไปใช้ในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ของบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ต่อไป  
ซึ่งโรงงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท 
เซอรค์ลูารพ์ลาส จำกดั ซึง่เปน็บรษิทัรว่มทนุระหวา่งบรษิทั 
เรป็โก เมนเทนแนนซ์ จำกดั (บรษิทัย่อยของธรุกจิเคมคิอลส์) 
และบริษัทจีอาร์ดี เอ็นเนอร์ยี่  จำกัด โดยมีสัดส่วน 
การถือหุ้นร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ  
ทุนจดทะเบียน 165 ล้านบาท 

 • ก่อสร้างโครงการขยายกำลังการผลติของบรษิทัมาบตาพดุ 
โอเลฟินส์ จำกัด (MOC) แล้วเสร็จ (โครงการ MOC  
Debottleneck หรือ MOCD) ทำให้มีกำลังการผลิต 
โอเลฟินส์เพิ่มขึ้น 350,000 ตันต่อปี โดยโรงงานได้ 
เริ่มทดลองผลิตในช่วงไตรมาสที่  1 ของปี  2564  
และสามารถดำเนนิการผลติไดเ้ตม็กำลงัในเดอืนพฤษภาคม 
2564 โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบ 
นอกจากนี้ ยงัใช้เทคโนโลยีใหม่ซึง่ทำให้กระบวนการผลิต 
มี ต้นทุนที่ต่ำลงประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม (Green Process) 

 • ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นผ่าน SCG Chemicals Trading 
(Singapore) Pte. Ltd. เพื่อเข้าถือหุ้นใน Sirplaste  
Sociedade Industrial de Recuperados de Plastico, 
S.A. (Sirplaste) ในวันที ่27 เมษายน 2564 ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้ 
เดิมจะยังคงถือหุ้นร้อยละ 30 และบริหารกิจการร่วมกับ 
เอสซีจี เคมิคอลส์ โดย Sirplaste ประกอบธุรกิจ 
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ด้านพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส 
ด้วยกำาลังการผลิต 36,000 ตันต่อปี มีการผลิตและ 
ขายสินค้าให้กับลูกค้า ท้ังในประเทศโปรตุเกสและทวีป
ยโุรป การลงทุนใน Sirplaste นอกจากเป็นการเข้าสูธุ่รกิจ
พลาสติกรีไซเคิลอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังสร้างโอกาส 
ในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล รวมถึง 
ขยายช่องทางการขายในตลาดยุโรปด้วย 

 • เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน PT. Chandra Asri Petrochemical 
Tbk (CAP) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นจำนวนเงิน 434  
ลา้นดอลลารส์หรฐั (หรอืประมาณ 14,260 ลา้นบาท) เพื่อ
รักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน CAP ที่ร้อยละ 30.57  
โดยจะเข้าซือ้หุน้เพิม่ทุนเป็นจำนวนเงิน 327 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งจะนำไปลงทุนในโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ 
แห่งที่ 2 (CAP2) โดยราคาหุ้นเพิ่มทุนขึ้นอยู่กับราคาที ่
CAP จะประกาศต่อไป โดยจะลงทุนเพิ่มอีก 107 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากท่ี CAP อนุมัติการตัดสินใจ
ลงทุนข้ันสุดท้าย ในโครงการ CAP2 ซ่ึงคาดว่าจะอนุมัติ
ภายในปี 2565 โดยเล็งเห็นว่าการลงทุนใน CAP เป็น 
การลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีตลาดสินค้าปิโตรเคมีทีใ่หญ่
ทีส่ดุในอาเซียน และมีอตัราการเตบิโตสงู

 • เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 54.20 ในบริษัท  
กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด (BST)  ซ่ึงเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
กลุ่ม Mixed C4 เช่น บิวทาไดอีน น้ำยางไนไตรล์  
และยางสังเคราะห ์โดยผลติภณัฑด์งักล่าวจะถกูนำไปใชใ้น
การผลิตสินค้ า ท่ีสอดคล้องกับ เมกะเทรนด์  เ ช่น  
ถุงมือทางการแพทย์ ยางรถยนต์ประหยััดพลัังงาน 

SCGP (ธ์ุรกิจแพคเกจจิ้ง) 
 • เขา้ซือ้หุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK Limited 

(Go-Pak) ซึ่งเป็นหน่ึงในผู้นำในการให้บริการโซลูชัน 
ด้านบรรจุภัณฑ์อาหารในสหราชอาณาจักร ยุ โรป 
และอเมริกาเหนือ โดย Go-Pak มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
สหราชอาณาจักร มีฐานการผลิตอยู่ทางตอนใต้ 
ของประเทศเวียดนาม

 • เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan Plastics 
Manufacturing Corporation Joint Stock Company 
(Duy Tan) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ 
คงรูป (Rigid Packaging) ช้ันนำในประเทศเวียดนาม  
มีลูกค้าเป็นบริษัทข้ามชาติและเจ้าของแบรนด์สินค้า
อุปโภคบริโภคในประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตสูงเป็น 
ส่วนใหญ่

 • เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัทวีซ่ี 
แพ็คเกจจ้ิง (ประเทศไทย) จำกัด ส่งผลให้ SCGP  
มีสัดส่วนการถือหุ้นในวีซี่ เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 80 เป็น
ร้อยละ 100 และขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ 
แบบกดขึน้รปูดว้ยความรอ้น (Thermoform) สายการผลิต
ที่ 7 พร้อมด้วยคลังสินค้าใหม่ ส่งผลให้กำลังการผลิต 

รวมของวีซี่  เพิ่มขึ้น 347 ล้านชิ้น หรือประมาณ 
ร้อยละ 15-20 ข้ึนอยู่กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ SCGP  
ในช่วงเวลานัน้

 • เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ใน Intan Group ซึ่งเป็น
หนึง่ในผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศอินโดนีเซีย 
โดย มีก ลุ่ม ลูกค้ า ในก ลุ่ม ธุรกิ จอาหาร  เครื่ อ งดื่ ม 
และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ทั้งที่เป็นบริษัทข้ามชาติ 
และเจ้าของกิจการภายในประเทศอินโดนีเซีย

 • เข้าซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ใน Deltalab, S.L. 
(Deltalab) ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุ
อปุกรณ์ทางการแพทย์ ทีจ่ดทะเบียนในประเทศสเปน โดย
การลงทุนครัง้นีส้อดคลอ้งกบัเมกะเทรนดใ์นการดแูลรกัษา
สุขภาพและแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 • ลงทุนขยายกำลังการผลิตของบรรจุภัณฑ์อาหารจาก
กระดาษเพิ่มขึ้น 1,615 ล้านชิ้นต่อปี ที่โรงงานจังหวัด
ราชบรุ ีและทีโ่รงงาน Binh Duong ประเทศเวยีดนาม และ
ยงัขยายกำลงัการผลติบรรจภุณัฑอ์าหารจากเย่ือธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น 223 ล้านชิ้นต่อปี ที่โรงงานจังหวัดกาญจนบุร ี 
โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่  2 
ของปี 2565 เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต รองรับ 
การขยายตลาดและความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ

 • ลงทุนสร้างฐานการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ใหม่ทาง 
ตอนเหนือของประเทศเวียดนามโดย Vina Kraft Paper 
Company Limited (VKPC) ซ่ึงอยู่ ในระหว่าง 
ขัน้ตอนการศกึษาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment) โดยคาดว่าจะพร้อมดำเนิน 
การผลิตได้ในช่วงต้นปี 2567

ปี 2563

ธ์ุรกิจซีเมน์ต์และผลิตภัณฑ์ก่อสัร้าง
 • ลงนามในสัญญาเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของ Oitolabs 

Technologies Private Limited (OITOLABS) ประเทศ
อินเดีย จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและซอฟต์แวร์ของธุรกิจซี เมนต ์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยการเข้าซื้อกิจการนี้จะช่วย 
สง่เสริมแผนกลยุทธข์องบริษทัในการขยายธุรกจิค้าปลีกทัง้
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์สำหรับลูกค้าในภูมิภาค 
อาเซียน โดยการลงทุนมีมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือประมาณ 62.4 ล้านบาท 

 • เข้าร่วมทุนกับ SHO BOND & MIT Infrastructure  
Maintenance Corporation (SB&M) ในการจัดตั้ง 
บริษัทร่วมทุน สำหรับดำเนินธุรกิจ Lifetime Solution 
แบบครบวงจรในประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตของ
ตลาดงานซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ
และในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยธุรกรรมดังกล่าว 
มีมูลค่า 150 ล้านบาท และ CPAC จะเข้าถือหุ้นสัดส่วน
ร้อยละ 51 



038

 • เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัทบุญถาวรกรุ๊ป จำกัด และ
บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด และจัดตั้ งบริษัท 
เอสซีจี บุญถาวร โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อขยายความร่วมมือใน
การดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก ออกแบบสินค้าและบริการ
เกีย่วกบับา้นแบบครบวงจร ทัง้ในประเทศไทย และภมูภิาค
อาเซียน โดยบริษัทร่วมทุนนี้มีทุนจดทะเบียน 525  
ล้านบาท เอสซีจี  รี เทล มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที ่
ร้้อยละ 51 

 • ร่วมทุนกับ PT Marindo Inticor (MI) ซ่ึงเป็นบริษัท 
โฮลดิ้งในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจัดตั้ง PT Renos  
Marketplace Indonesia (Renos) ให้บริการ 
ดิ จิทั ลมาร์ เก็ ตแพลตฟอร์มสำหรับซื้ อขายสินค้ า 
และบรกิารเกีย่วกบัวสัดตุกแตง่บา้นในประเทศอนิโดนเีซยี 
โดยการขยายธุรกิจน้ีเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของเอสซีจ ี
ในการพัฒนาดิจิทัลมาร์ เก็ตแพลตฟอร์มในภูมิภาค 
อาเซียน บริษัทใหม่ท่ีจัดตั้งข้ึนดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 
17.2 พนัลา้นรเูปยีห ์หรอืประมาณ 39 ลา้นบาท โดยบรษิทั
เบ็ตเตอร์บีจะเข้าถือหุ้นใน Renos สัดส่วนร้อยละ 49 

 • ร่วมทุนกับบริ ษัทบิลค์  วัน กรุ๊ป จำกัด (BUILK) 
เ พื่ อจัดตั้ งบริษัทที่ ให้บริการระบบควบคุมต้นทุน 
การก่อสร้าง B2B E-Commerce แพลตฟอร์ม และระบบ
บริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับธุรกิจก่อสร้างใน
ประเทศฟิลปิปินส ์ซ่ึงมกีารเตบิโตของอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง
และมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่า 25 ล้านเปโซฟิลิปปินส์หรือ
ประมาณ 15.5 ล้านบาท โดยเอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 

 • ทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นรายบุคคล 2 รายในประเทศ
กัมพูชา เพื่อร่วมลงทุนและจัดตั้ง SCG Boonthavorn 
(Cambodia) Co., Ltd. ในประเทศกัมพูชา ตามแผน
กลยุทธ์ของเอสซีจีในการขยายตลาดธุรกิจค้าปลีก 
ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในอาเซียน ธุรกิจ 
ร่วมทุนนี้จะเป็นร้านค้าในต่างประเทศแห่งแรกของ 
เอสซจี ีบญุถาวร และจะชว่ยเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของ 
เอสซจีใีนการเข้าถงึตลาดของผูบ้ริโภคทีมี่ความต้องการได้ 
มลูค่าการลงทุนอยูท่ี ่12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
383 ลา้นบาท โดย SCGBTV ถือหุน้ในบรษิทัรว่มทนุสดัส่วน
ร้อยละ 80

 • จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ BIMobject AB ประเทศสวีเดน ที่
ประกอบธุรกิจให้บริการระบบแบบจำลองสารสนเทศ
สำหรับอาคาร (Building Information Modeling: BIM) 
ในรูปแบบดิจิทัลและฐานระบบสำหรับการออกแบบ  
คัดเลือกวัสดุก่อสร้าง และจำลองการก่อสร้างอาคารและ
โครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนกลยุทธ์ของเอสซีจีที่มุ่งสู่การ
เปน็ผูใ้ห้บรกิารนวัตกรรมโซลูชันดา้นการก่อสร้างแบบครบ
วงจร บริษัท BIMobject TH มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 
5 ล้านบาท โดย CPAC เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 

ธ์ุรกิจเคมิคอลสั์
 • ซื้อหุ้นใน HTExplore S.R.L. (HTExplore) ผู้ประกอบ

ธุรกิจด้านการทดสอบสารเร่งปฏิิกิริยาแบบให้ผลผลิตสูง 
ตัง้อยูท่ีเ่มืองเนเปลิส์ ประเทศอิตาล ีในสดัส่วนรอ้ยละ 100 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง 
(High Value Added: HVA) โดยจะชว่ยเสรมิความสามารถ
ในการวิจัยและพัฒนาของเอสซีจี ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

 • ซื้อหุ้นในบริษัทเอ. เจ. พลาส จำกัด (มหาชน) (AJ)  
ในสัดส่วนร้อยละ 9.22 โดย AJ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตฟิล์ม
สำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (FIexible Packaging)  
ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดตั้ง 
บริษัทร่วมทุนกับ AJ เพื่อผลิตและจำหน่ายฟิล์ม 
Biaxially Oriented (BO Film) ในประเทศเวียดนาม  
ทุนจดทะเบียนมูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท โดยเอสซีจี
เคมิคอลส์ จะถอืหุน้ในบรษิทัร่วมทนุในสัดส่วนร้อยละ 45 

SCGP (ธ์ุรกิจแพคเกจจิ้ง)
 • เข้าซื้อหุ้นสามัญ Bien Hoa Packaging Joint Stock 

Company (SOV I )  ในสัดส่ วนร้ อยละ 94 .11  
โดยมีราคาหุ้นละ 171,450 ดอง รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
2,070 พันล้านดอง หรือประมาณ 2,700 ล้านบาท โดย
ดำเนนิธรุกรรมผา่นบรษิทัยอ่ย TCG Solutions Pte. Ltd. 
ที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด 
(TCG) ทั้งนี ้SOVI เป็นหนึ่งในผูน้ำด้านบรรจุภัณฑ์จากเยื่อ
และกระดาษในเวียดนาม การเข้าลงทุนนี้จะส่งผล 
ให้ SCGP สามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอาหาร  
เคร่ืองดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค อีกท้ังเป็นการ 
เพิ่มสัดส่วนการบูรณาการในแนวตั้งกับโรงงานกระดาษ
บรรจุภัณฑ์

 • ที่ประชุมคณะกรรมการของ SCGP ได้มีมติอนุมัติการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจำนวนไม่เกนิ 1,296,680,000 หุน้ 
มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่เสนอขายตอ่ประชาชน
เ ป็ น ก า ร ทั่ ว ไ ป เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก  ( I P O )  แ ล ะ ก า ร 
มอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น โดยที่ SCGP  
ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Pr ice) 
ที่ราคา 35.00 บาทต่อหุ้นในวันท่ี 8 ตุลาคม 2563  
และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 SCGP ได้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน  
และไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุชำระแลว้กบักรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว และ 
ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้ส่งมอบหุ้นคืนให้แก่เอสซีจี ซึ่งส่งผล
ให้จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงใน SCGP  
ของเอสซีจี มีจำนวน 3,095,882,660 หุ้นคิดเป็น  
ร้อยละ 72.1

 • เข้าร่วมพันธมิตรทางธุรกิจกับ Rengo Co., Ltd.  
ประเทศญี่ปุ่น (Rengo) ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยการ 
ทำสัญญาจำหน่ายหุ้นออกใหม่อย่างมีเงื่อนไข มูลค่า
ประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยการเข้าร่วมพันธมิตรทาง
ธุรกิจในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสของ United Pulp and 
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Paper Co. , Inc .  (UPPC) ในการเพิ่มยอดขาย 
และขยายฐานลูกคา้ในประเทศฟิลปิปนิส ์รวมทัง้เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 
ของ SCGP ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

ปี 2562

ธ์ุรกิจซีเมน์ต์และผลิตภัณฑ์ก่อสัร้าง
 • ปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิกในประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงจะ

ช่วยให้บรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการต้นทนุการดำเนนิงาน 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนจากการรวมการผลิตไว้ที่
โรงงานแห่งเดียว โดยการหยุดดำเนินการผลิตกระเบือ้ง 
เซรามิกปูผนังของ PT Keramika Indones ia 
Assosiasi ทีโ่รงงานในเขต Cileungsi จงัหวดัชวาตะวนัตก 
และจะรวมการผลิตไว้ที่โรงงานอีกแห่งหนึ่งในเมือง  
Karawang จงัหวดัชวาตะวนัตก รวมถงึการเลกิบรษิทัและ
ชำระบัญชีของ PT KIA Sepih Mas (KSM)  ซึ่งตั้งอยู่ 
ในเขต Cileungsi และเมือง Karawang จังหวัดชวา 
ตะวันตก

 • จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับท่าเรือใน
ประเทศไทย กับ PSA Thailand โดยโอนส่วนการลงทุน
ของเอสซีจี ในบริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล  
จำกัด  (TCT)  ( เดิมชื่ อ  บริ ษัทไทยพรอสเพอริตี้  
เทอมินอล จำกัด) และบริ ษัทบางกอก อินเตอร์  
เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด (BIFC) ให้แก่บริษัทร่วมทุน 
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึง่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 300 ล้านบาท 
ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนของเอสซีจี  ใน TCT และ  
BIFC ลดลงจากปัจจุบันที่ ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51

 • ซือ้หุ้นทั้งหมดของ Jumbo Barges (Cambodia) (JBC) 
ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดท่ีดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้า 
ทางน้ำ ทะเล และชายฝั�งในประเทศกัมพูชา คิดเป็นมูลค่า 
การลงทนุรวมประมาณ 17 ลา้นบาท การเขา้ถอืหุน้ทัง้หมด
ใน JBC จะชว่ยเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ในการขยายธรุกจิ
โลจิสติกส์ ในประเทศกัมพูชา

ธ์ุรกิจเคมิคอลสั์
 • ดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิต บริษัทมาบตาพุด 

โอเลฟินส์ จำกัด (MOC) ทำให้ MOC มีความยืดหยุ่น 
ในการเลือกใช้วัตถุดิบ และสร้างโอกาสในการใช้ 
ก๊าซโพรเพน ซ่ึงมีต้นทุนตำ่าเป็นวัตถุดิบได้ กำลังการ 
ผลิตโอเลฟินส์ต่อปีจะเพิ่มขึ้น 350,000 ตัน คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

 • จัดตั้ง PT. Berjaya Nawaplastic Indonesia (BNI) 
เพื่อผลิตสินค้าพีวีซีสำเร็จรูป รวมถึงท่อและข้อต่อพีวีซ ี
ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 51 โดยบริษัท 
นวพลาสตกิอตุสาหกรรม จำกดั ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยในธรุกจิ
เคมิคอลส์

 • ลงทุนในธุรกิจสตาร์ตอัป ที่เป็นเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อ 
รว่มมอืวจิยัพฒันา สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงเทคโนโลยแีละ

ต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงใหม่ๆ  
ตามกลยุทธ์ของธุรกิจ

 • ก่อตัง้และเปิดใช้งานศนูย์นวตักรรม I2P (Idea to Products) 
ที่จังหวัดระยอง เพื่อเร่งกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นตามกลยุทธ์ของธุรกิจ

 • ขายหุ้นทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 25 ใน GTC Technology 
US, LLC และ GTC Technology International ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบธุรกิจ Technologylicensing และให้บริการ
ทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงกลั่น

SCGP (ธ์ุรกิจแพคเกจจิ้ง)
 • เข้าซื้อหุ้น PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. ในสัดส่วน 

ร้อยละ 55.24 ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์
ในอินโดนีเซีย โดยการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากใน Fajar  
จะช่วยขยายการเติบโตของ SCGP ในอาเซียน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในตลาดอินโดนีเซียซ่ึงมีโอกาสในการเติบโตอย่าง
มากในอนาคต 

 • ขยายการลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป  
โดยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 80 ในบริษัทวีซี่  แพ็คเกจจิ้ง 
(ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเป็นบรษิทัชัน้นำทีผ่ลติบรรจภุณัฑ์ 
อ าหา รขึ้ น รู ป ใ ห้ แก่ แบ รน ด์ ผู้ ผ ลิ ตอ าหา รชั้ น น ำ 
ระดับโลก ทั้งนี้ วีซี่ ใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติความเร็วสูง
มาตรฐานสากล ซ่ึงมี เทคโนโลยีเฉพาะที่สามารถ 
ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุอาหารและผลไม้ให้ยาวนาน

 • ปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
คงรูปโดยมี Toppan Printing Company Limited 
( Toppan )  ผู้ ผลิ ตบรร จุภัณฑ์ ใ นประ เทศญี่ ปุ่ น  
ร่วมลงทุนในบริษัทเอสซีจีพี  ที  พลาสติกส์ จำกัด  
(SCGP T) โดย SCGP T เป็นบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจ 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป โดยถือหุ้นร้อยละ 75 ใน 
บริษัทคอนิเมก จำกัด ทักษะและความเช่ียวชาญ 
ด้านเทคนิคการผลิตบรรจุภัณฑ์ในระดับสูงของ Toppan 
จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านการผลิตและขยายฐาน
ลูกค้าของคอนิเมกได้มากยิ่งขึ้น

 • ได้รับมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอสซีจี 
แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) และได้รับอนุมัติการ 
นำหุน้สามญัของ SCGP เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นที่จะ 
เสนอขายข้างตน้เปน็จำนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของทุนชำระ
แล้วของ SCGP ภายหลังการเพิ่มทุน โดย SCGP จะนำ 
เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น  
เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจ ท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ และใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน  
รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
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สรุุปลัักษณะการุปรุะกอบธุุรุกิจของแต่่ลัะกลัุ่มธุุรุกิจ 

ดัังนี้้�

ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิต์ภััณฑ์ก์ิ่อสร้าง

	 ธุรุกิจิซีเีมนต์์และผลติ์ภัณัฑ์์ก่ิอสร้าง	ประกิอบด้้วยธุรุกิจิที่ี�เกิี�ยวกิบั 

ผลิต์ภััณฑ์ป์ูนซีีเมนต์	์ผลิต์ภััณฑ์ว์ัสดุ้กิ่อสร้าง	และกิารจัด้จำหน่าย	

โด้ยเน้นกิารพััฒนามูลค่่ า เพัิ� มของผลิต์ ภััณฑ์์และบริกิาร 

(High	 Value	 Added	 Products	 &	 Services)	 กิารเป็นผู้นำ 

ต์ลาด้ที่ั�งในประเที่ศและภัูมิภัาค่อาเซีียน	 โด้ยมีกิลุ่มสินค้่าหลักิ 

คื่อ	กิลุ่มสินค่้าปูนซีีเมนต์	์กิลุ่มสินค่้าผลิต์ภััณฑ์์กิ่อสร้าง	กิลุ่มสินค่้า

เซีรามิกิ	กิลุ่มสินค่้าสุขภััณฑ์์และกิ๊อกิน�ำ

หมายเหต์ุ:		ข้อมูลงบกิารเงินจำแนกิต์ามส่วนงานธุุรกิิจก่ิอนปรับปรุงรายกิารระหว่างกิลุ่มธุุรกิิจ	
*		ส่วนแบ่งกิำไรจากิเงินลงทีุ่นในกิารร่วมค้่าและบริษััที่ร่วม	ซี่�งบันที่่กิโด้ยวิธุีส่วนได้้เสีย	(Equity	Method)	
**	ปี	2562	มีกิารจัด้ประเภัที่รายกิารใหม่	ต์ามประกิาศกิรมพััฒนาธุุรกิิจกิารค่้า	

หน่วย: ล้านบาท
โครุงสรุ้างรุายไดั้ปรุะจำปี 2564

 กลัุ่มธุุรุกิจ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

รายได้
จาก
การ
ขาย

รายได้
อื่น

รายได้
รวม

สัดส่วน
รายได้ 

(%)

ส่วนได้ 
เสียใน
บริษัท
ร่วม *

รายได้
จาก
การ
ขาย

รายได้
อื่น

รายได้
รวม

สัดส่วน
รายได้ 

(%)

ส่วนได้ 
เสียใน
บริษัท
ร่วม *

รายได้
จาก
การ
ขาย

รายได้
อื่น **

รายได้
รวม

สัดส่วน
รายได้ 

(%)

ส่วนได้ 
เสียใน
บริษัท
ร่วม *

ธุุรกิิจซีีเมนต์์และ
ผลิต์ภััณฑ์์กิ่อสร้าง	

182,529	 1,785	 184,314	 31.27	 1,511	 171,720	 2,446	 174,166	 39.94	 1,012	 184,690	 2,371	 187,061	 38.82	 947	

ธุุรกิิจเค่มิค่อลส์	 238,390	 790	 239,180	 44.23	 11,577	 146,870	 1,981	 148,851	 36.55	 5,033	 177,634	 1,928	 179,562	 40.17	 7,225	

SCGP  
(ธุุรกิิจแพัค่เกิจจิ�ง)

124,223	 2,532	 126,755	 23.44	 57	 92,786	 603	 93,389	 22.93	 66	 89,070	 964	 90,034	 20.14	 53	

ส่วนงานอื�น	 219	 12,615	 12,834	 1.06	 4,398	 122	 8,965	 9,087	 0.58	 3,346	 117	 10,544	 10,661	 0.87	 3,407	

งบกิารเงินรวม
เอสซีีจี 

530,112 10,594 540,706 100.00 17,543 399,939 7,278 407,217 100.00 9,456 437,980 8,992 446,972 100.00 11,632 

ลัักษณะการุปรุะกอบธุุรุกิจ 
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ข้อมูลัที่้�สำคัญ

กำลัังผลัิต่
แลัะผลัิต่ภััณฑ์์หลััก

•	 ปูนซีีเมนต์์เที่าในประเที่ศ
•	 ปูนซีีเมนต์์เที่าต์่างประเที่ศ
•	 ค่อนกิรีต์ผสมเสร็จในประเที่ศ
•	 สินค่้ากิลุม่หลังค่า	
•	 สินค่้ากิลุม่	ฝา	ฝ้า	และไม้สังเค่ราะห์ในประเที่ศ
•	 กิระเบื�องเซีรามิกิปูพัื�นและผนัง
•	 สินค่้ากิลุม่สุขภััณฑ์์
•	 สินค่้ากิลุม่กิ๊อกิน�ำ

23
10.5
735
85

101
181
2.59
1.65

ล้านต์ันต์่อปี
ล้านต์ันต์่อปี
โรงงาน
ล้าน	ต์ร.ม.	ต่์อปี
ล้าน	ต์ร.ม.	ต่์อปี
ล้าน	ต์ร.ม.	ต่์อปี
ล้านชิ้ิ�น	ต์่อปี
ล้านชิ้ิ�น	ต์่อปี

ต่รุาสินี้ค้า

•	 ปูนซีีเมนต์์งานโค่รงสร้าง	เอสซีจีี	
•	 ปูนซีีเมนต์์ผสม	ปูนซีีเมนต์์สำเร็จรูป	ปูนซีีเมนต์์สำหรับงานต์กิแต์่ง	 

และกิาวซีีเมนต์์	ต์ราเสือ	
•	 ปูนซีีเมนต์์งานโค่รงสร้าง	และปูนซีีเมนต์์ผสม	K-Cement
•	 ค่อนกิรีต์ผสมเสร็จ	ต์รา	SCG	ต์รา	Jayamix	by	SCG	และต์รา	CPAC
•	 อิฐที่นไฟและวัสดุ้ที่นไฟ	ต์รา	SRIC
•	 ระบบผนังค่อมแพัค่ต์ิ�ง	ต์ราเสือ
•	 Precast	และ	Post	Tension	ต์รา	CPAC
•	 Fully	Precast	บริกิารให้ค่ำปร่กิษัาด้้านงานโค่รงสร้างทีุ่กิประเภัที่ต์ั�งแต์่กิารออกิแบบจนถึ่งกิารกิ่อสร้าง	 

ต์รา	CPAC	Green	Solution	
•	 บริกิารแพัลต์ฟอร์มดิ้จิที่ัลออกิแบบงานโค่รงสร้างทีุ่กิประเภัที่	ต์รา	CPAC	BIM
•	 อิฐมวลเบา	ต์รา	Q-CON	และต์รา	SCG
•	 ที่่อและอุปกิรณ์พัีวีซีี	ต์รา	SCG	
•	 ที่่อค่อนกิรีต์และ	Precast	ต์รา	SCG	
•	 สินค่้าหลังค่า	กิระเบื�อง	และอุปกิรณ์หลังค่า	ต์รา	SCG
•	 แผ่นฝา	ฝ้า	และวัสดุ้ที่ด้แที่นไม้	ต์รา	SCG	
•	 บล็อกิค่อนกิรีต์	กิระเบื�องค่อนกิรีต์ปูพัื�นและบุผนัง	ต์รา	SCG
•	 เหล็กิข้อกิลม	เหล็กิข้ออ้อย	ต์รา	SCG
•	 ฉนวนกิันค่วามร้อน	และวัสดุ้อะคู่สติ์กิ	ต์รา	SCG
•	 บริกิารรับสร้างบ้าน	SCG	Heim
•	 Solar	Roof	System	–	SCG	
•	 Active	AIRflowTM	System	–	SCG	Living	Tech
•	 Unit	Bathroom	–	SCG
•	 กิลุ่มสินค่้า	บริกิาร	และต์ิด้ต์ั�ง	สำหรับกิลุม่ลูกิค่้าผู้สูงอายุ	–	SCG	Eldercare	Solution
•	 บริกิารให้ค่ำปร่กิษัาเรื�องสิ�งปลูกิสร้างที่ี�เป็นมิต์รต์่อสิ�งแวด้ล้อมต์ามมาต์รฐานสากิล 

แบบค่รบวงจร	–	SCG	Green	Building	Solution
•	 กิระเบื�องเซีรามิกิปูพัื�นและบุผนัง	ต์รา	COTTO	ต์รา	SOSUCO	ต์รา	CAMPANA	ต์รา	Prime	ต์รา	KIA	 

และต์รา	Mariwasa
•	 หินไพัโรลิธุิค่	ต์รา	GEOLUXE
•	 เค่รื�องสุขภััณฑ์์	กิ๊อกิน�ำ	และอุปกิรณ์ประกิอบห้องน�ำ	ต์รา	COTTO
•	 เค่รื�องสุขภััณฑ์์	กิ๊อกิน�ำ	และอุปกิรณ์ประกิอบห้องน�ำ	ต์รา	PREMA
•	 ร้านจำหน่ายและให้บริกิารสำหรับผลิต์ภััณฑ์์กิระเบื�องเซีรามิกิปูพัื�นและบุผนัง	เค่รื�องสุขภััณฑ์์	ก๊ิอกิน�ำ	อุปกิรณ์

ประกิอบห้องน�ำ	-	COTTO	Life
•	 ร้านวัสดุ้ก่ิอสร้าง	Flagship	Retail	Store	-	SCG	HOME	Experience
•	 ร้านวัสดุ้ก่ิอสร้างแบบ	Active	Omni-channel	Retail	-	SCG	HOME
•	 บริกิารขนส่งและกิระจายสินค่้า	(Logistics	Service)	ต์รา	SCG	Logistics	และ	SCG	Express
•	 บริกิารนำเข้าและส่งออกิสินค่้า	(Import/Export	service)	ต์รา	SCG	International
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ข้อมูลัท้ี่�สำคัญ

จุดัเดั่นี้ที่้�สำคัญ

•	 เป็นผู้ผลิต์ปูนซีีเมนต์์และวัสดุ้กิ่อสร้างรายใหญ่่ในอาเซีียน
•	 เป็นผู้ผลิต์ที่ี�มีกิำลังกิารผลิต์สูงที่ี�สุด้เป็นลำด้ับที่ี�	2	ของโลกิในส่วนของกิระเบื�องเซีรามิกิปูพัื�นและผนัง
•	 นำหลักิกิารพััฒนาอย่างยั�งยืนมาเป็นส่วนหน่�งในกิารกิำหนด้วิสัยที่ัศน์	กิลยุที่ธุ์	นโยบาย	และกิารด้ำเนินงาน	
•	 สร้างสรรค่์นวัต์กิรรม	(Innovation)	ในกิารผลิต์สินค้่าและบริกิารอย่างต์่อเนื�อง
•	 สร้างประสบกิารณ์ในกิารซี่อมแซีมและปรับปรุงบ้านอย่างเชิ้ื�อมต์่อกิันระหว่างชิ้่องที่างออนไลน์และหน้าร้าน 

โด้ยใชิ้้กิารระบุต์ัวต์นลูกิค่้าเด้ียวกัินในทีุ่กิ	ๆ	ชิ้่องที่าง	รวมที่ั�งมีแพัลต์ฟอร์มในกิารเชิ้ื�อมต์่อเค่รือข่ายชิ้่าง	 
และนักิออกิแบบเพัื�ออำนวยค่วามสะด้วกิให้กิับเจ้าของบ้าน

•	 ที่ำโรงงานในกิลุม่สุขภััณฑ์์และกิ๊อกิน�ำให้เป็น	“Smart	&	Green	Factory”	เพัื�อเพัิ�มขีด้ค่วามสามารถึในกิาร
แข่งขันในต์ลาด้	ASEAN	ในแง่ของต้์นทีุ่น	เที่ค่โนโลยี	ค่วามรวด้เร็วในกิารต์ิด้ต์ั�ง	และกิารออกิแบบ

•	 ขยายสินค่้ากิลุม่สุขภััณฑ์์และกิ๊อกิน�ำในต์ลาด้	Export	โด้ยมุง่เน้นส่งเสริมให้	COTTO	เป็น	ASEAN	Brand	 
รวมถึ่งวางรากิฐานในต์ลาด้ที่ี�มีศักิยภัาพั	อาที่ิ	จีนและอินเดี้ย

•	 เป็นผู้นำต์ลาด้สุขภััณฑ์์ประเภัที่	Smart	&	Hygiene	และมีกิารขยายศูนย์บริกิาร	Fixing	Service	ที่ั�วประเที่ศ	
เพัื�อสร้างค่วามมั�นใจในสินค่้าและบริกิารของ	COTTO	ที่ี�พัร้อมให้บริกิารแบบเข้าถึ่งทีุ่กิพัื�นที่ี�และรองรับกิารขาย
สินค่้ากิลุ่ม	Smart	&	Hygiene	ที่ี�กิำลังเต์ิบโต์

นี้โยบายหลััก 
ในี้การุดัำเนี้ินี้งานี้

•	 สร้างฐานธุุรกิิจเพัื�อค่วามเป็นผู้นำต์ลาด้ในระด้ับภัูมิภัาค่	(Regional	Market	Owner)	รวมถ่ึงกิารขยายธุุรกิิจอย่าง
ต่์อเนื�อง	ที่ั�งในประเที่ศและต่์างประเที่ศ

•	 กิารสร้าง	และพััฒนาชิ้่องที่างกิารจำหน่าย	(Active	Omni-Channel)	และงานที่ี�เกิี�ยวข้อง	(Ecosystem)	 
ซ่ี�งเป็นกิารเชิ้ื�อมต่์อกัินระหว่างชิ้่องที่างออนไลน์	และหน้าร้าน	(ออฟไลน์)	รวมที่ั�งมีแพัลต์ฟอร์มต์่าง	ๆ	ที่ี�เกิี�ยวข้อง	
อาที่ิ	กิารออกิแบบ	กิารค่้นหา	และว่าจ้างชิ้่าง	ฯลฯ

•	 พััฒนาสินค่้าใหม่เพัื�อต์อบโจที่ย์ของลูกิค้่า	รวมไปถ่ึงกิารสร้างมูลค่่าเพัิ�มของสินค่้าและบริกิาร	(High	Value	
Added	Products	&	Services)	ผ่านนวัต์กิรรม	และมุ่งมั�นพััฒนาบริกิารและโซีลูชิ้ันที่ี�ค่รบวงจร

•	 มุ่งเน้นปรับปรุงกิระบวนกิารที่ำงานและเพัิ�มประสิที่ธุิภัาพัของกิารด้ำเนินงานโด้ยใชิ้้เที่ค่โนโลยี	Automation	 
และดิ้จิที่ัล	

•	 ด้ำเนินกิารด้้านกิารอนุรักิษั์ที่รัพัยากิรธุรรมชิ้าต์ิและสิ�งแวด้ล้อม	ลด้กิารใชิ้้ที่รัพัยากิรธุรรมชิ้าต์ิ	ต์ลอด้จน 
ร่วมกิิจกิรรมสร้างสรรค่์	พััฒนาสังค่มและชิุ้มชิ้นอย่างต์่อเนื�อง

1. ลักิษณะผลิต์ภััณฑ์์หรือบริกิาร

	 สามารถึจำแนกิลักิษัณะผลิต์ภััณฑ์์และบริกิารหลักิ	ๆ 	ได้	้ดั้งนี�

 สินค้้ากิลุ่มปููนซีีเมนต์์

	 1.	 ปูนซีีเมนต์์งานโค่รงสร้าง

	 2.	 ปูนซีีเมนต์์ผสม

	 3.	 ปูนซีีเมนต์์สำเร็จรูป

	 4.	 ปูนซีีเมนต์์สำหรับงานต์กิแต์่ง

	 5.	 กิาวซีีเมนต์์

	 6.	 ค่อนกิรีต์ผสมเสร็จ

	 7.	 อิฐที่นไฟและวัสดุ้ที่นไฟ

	 8.	 ระบบผนังค่อมแพัค่ต์ิ�ง

	 9.	 Precast,	Fully	Precast	และ	Post	Tension

	 10.	บริกิารให้ค่ำปร่กิษัาด้้านงานโค่รงสร้างทีุ่กิประเภัที่

	 	 ต์ั�งแต์่กิารออกิแบบจนถึ่งกิารกิ่อสร้าง



043

สินค้้ากิลุ่มกิ่อสร้าง

11.	อิฐมวลเบา

12.	สนิค่า้กิลุม่หลงัค่า	(กิระเบื�องหลงัค่าไฟเบอรซ์ีเีมนต์	์หลังค่า

ค่อนกิรตี์	หลงัค่าเซีรามกิิ	หลงัค่าเหลก็ิ	หลงัค่าด้นิเผา	และ

หลงัค่าโปรง่แสง)	โค่รงหลงัค่าสำเรจ็รปู	และอปุกิรณห์ลังค่า

13.	สนิค้่ากิลุม่ฝ้า	ผนงั	พัื�น	ไฟเบอร์ซีเีมนต์์บอร์ด้	และซีีเมนต์์บอร์ด้

14.	กิลุ่มสินค่้าไม้สังเค่ราะห์	และวัสดุ้ที่ด้แที่นไม้

15.	กิลุม่สนิค้่าต์กิแต์ง่ภูัมิที่ศัน	์(บลอ็กิปูพัื�น	กิระเบื�องค่อนกิรตี์

ปูพัื�น	กิระเบื�องค่อนกิรีต์ต์กิแต์่งผนัง	รั�วค่อนกิรีต์สำเร็จรูป	

เป็นต์้น)

16.	เหล็กิข้อกิลม	เหล็กิข้ออ้อย

17.	ฉนวนกิันค่วามร้อน	และวัสดุ้อะคู่สต์ิกิ

18.	ที่่อและอุปกิรณ์พัีวีซีี

19.	ที่่อค่อนกิรีต์และ	Precast

20.	Solar	Roof	System	

21.	Active	AIRflowTM	System

22.	ห้องน�ำสำเร็จรูป	(Unit	Bathroom)

สินค้้ากิลุ่มเซีรามิกิ

23.	กิระเบื�องเซีรามิกิปูพัื�นและผนัง

24.	หินไพัโรลิธุิค่

25.	เค่รื�องสุขภััณฑ์์	กิ๊อกิน�ำ	และอุปกิรณ์ประกิอบห้องน�ำ

สินค้้ากิลุ่มสุขภััณฑ์์และกิ๊อกิน้ำ

26.	กิลุม่สุขภััณฑ์์ไร้กิารสัมผัส	(Touchless)

27.	สุขภััณฑ์์	(Water	Closet)

28.	อ่างล้างหน้า	(Wash	Basin)

29.	โถึปัสสาวะชิ้าย	(Urinal)	/	โถึปัสสาวะหญิ่ง	(Bidet)

30.	กิ๊อกิน�ำ	(Faucets)

31.	ฝักิบัว	(Showers)

32.	ฟลัชิ้วาล์ว

33.	กิลุ่มสินค่้าสี

34.	อุปกิรณ์ประกิอบในห้องน�ำ	(Accessories)

35.	อะไหล่สินค่้า	(Spare	Part)

สินค้้าและบริกิารอื�น ๆ 

36.	บริกิารขนส่งและกิระจายสินค่้า	(Logistics	Service)

37.	บรกิิารนำเข้าและส่งออกิสินค้่า	(Import/Export	Service)	

38.	บริกิารรับกิำจัด้ของเสียจากิโรงงานอุต์สาหกิรรม

39.	สินค่้าและบริกิารอื�น	ๆ	เชิ้่น	บริกิาร	Roofing	Center	

	 และศูนย์บริกิารและสินค้่าเกิี�ยวกิับบ้านค่รบวงจร

40.	บริกิารให้ค่ำปรก่ิษัาเรื�องสิ�งปลูกิสร้างที่ี�เป็นมติ์รต่์อสิ�งแวด้ล้อม 

ต์ามมาต์รฐานสากิล	แบบค่รบวงจร

41.	กิลุ่มสินค่้า	บริกิาร	และต์ิด้ต์ั�ง	สำหรับกิลุม่ลูกิค่้าผู้สูงอายุ	

42.	บริกิารรับสร้างบ้าน

43.	ร้านจำหน่ายและให้บริกิารสำหรับผลิต์ภััณฑ์์กิระเบื�อง 

เซีรามิกิปูพัื�นและบุผนัง	 เค่รื�องสุขภััณฑ์	์ ก๊ิอกิน�ำ	อุปกิรณ์

ประกิอบห้องน�ำและห้องค่รัว	

44.	ร้านค้่าปลีกิสินค่้าเรื�องบ้านและวัสดุ้กิ่อสร้าง

45.	บริกิารให้ค่ำปร่กิษัาด้้านงานโค่รงสร้างทีุ่กิประเภัที่	 ต์ั�งแต์่

กิารออกิแบบจนถ่ึงกิารกิ่อสร้าง

46.	บริกิาร	Digital	Platform	สำหรับออกิแบบงานโค่รงสร้าง

ทีุ่กิประเภัที่

47.	บริกิารแจ้งซี่อมและบริกิารปรับปรุงห้องน�ำ

48.	บริกิารห้องน�ำสาธุารณะแบบไร้กิารสัมผัส
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2 กิารต์ลาดและกิารแข่งขัน

 (1) กิารทำต์ลาดของผลิต์ภััณฑ์์และบริกิารที�สำค้ัญ

 - นโยบายกิารต์ลาดของผลิต์ภััณฑ์์

	 1)	 กิลยุที่ธุ์กิารแข่งขัน

•	 ธุรุกิจิมวีสิยัที่ศันใ์นกิารด้ำเนนิธุรุกิจิอยา่งยั�งยนืโด้ยยด่้หลกัิ	

ESG	 (Environmental,	 Social	 and	 Governance)	 

ที่ี�ค่ำน่งถึ่งผลกิระที่บสิ�งแวด้ล้อม	 ดู้แลสังค่ม	 และม ี

บรรษัทัี่ภับิาล		ผลกัิด้นัผ่านกิลยทุี่ธ์ุ	‘Green	Construction’	

ซี่�งมีเป้าหมายที่ี�จะ	“ยกิระดั้บ”	มาต์รฐานงานก่ิอสร้างของ

ประเที่ศให้เป็นมิต์รต์่อสิ�งแวด้ล้อมในทุี่กิกิระบวนกิาร

กิ่อสร้าง	 เพัื�อกิารเต์ิบโต์ทีี่�ยั�งยืน	 ทัี่�งกิารใช้ิ้ที่รัพัยากิร 

และวัสดุ้กิ่อสร้างอย่างคุ่้มค่่า	 รวมที่ั�งลด้ผลกิระที่บ 

สิ�งแวด้ล้อม	 และได้้มาต์รฐานสุขภัาพัอนามัย	 ซี่�งมีกิารใช้ิ้

ที่รัพัยากิรหมุนเวียน	 เปลี�ยน	Waste	 หรือค่วามสูญ่เสีย	 

ให้เป็น	 Wealth	 หรือกิารสร้างผลประโยชิ้น์ค่ืนกิลับ 

สู่สังค่ม	 ผ่านกิารพััฒนานวัต์กิรรมโซีลูชัิ้นค่รบวงจรด้้วย	

CPAC	Green	Solution		โด้ยเกิิด้จากิกิารนำ	“เที่ค่โนโลยี

ด้ิจิที่ัล”	 มาผลักิด้ัน	 “นวัต์กิรรมก่ิอสร้าง”	 (Digital	 &	 

Construction	Technology)	เพัื�อนำไปสู่	End	to	End	

Service	Solution	หรอืกิารต์อบโจที่ยล์กูิค่า้ค่รบจบที่ี�เด้ยีว	

ต์ั�งแต์่ออกิแบบ	กิ่อสร้าง	ดู้แลหลังกิ่อสร้าง	ชิ้่วยแกิ้ปัญ่หา

กิารกิ่อสร้างที่ี�ไม่มีประสิที่ธิุภัาพั	 เที่ค่โนโลยีที่ี�ล้าสมัย	 

และส่งผลกิระที่บต่์อสิ�งแวด้ล้อม	 (Wealth	 &	 Green	 

Community)

•	 ธุรุกิจิมุง่เน้นให้ค่วามสำคั่ญ่กัิบกิารพััฒนาสินค้่าและบริกิาร

ที่ี�มีมูลค่่าเพัิ�มสูง	 (High	Value	Added	Products	 and	

Service:	HVA)	โด้ยใช้ิ้เที่ค่โนโลยีที่ี�ที่ันสมัย	เพัื�อต์อบโจที่ย์

ค่วามต้์องกิารของลูกิค้่าและสร้างค่วามแต์กิต่์าง	 เช่ิ้น	 

กิารวิจัยพััฒนาคุ่ณสมบัต์ิของสินค่้าอย่างต่์อเนื�อง	 และ 

กิารใช้ิ้เที่ค่โนโลยีที่ี�ที่ันสมัย	 เพัื�อพััฒนาอุต์สาหกิรรม

กิ่อสร้าง	 กิารพััฒนาสินค่้าที่ี�เป็นมิต์รต์่อสิ�งแวด้ล้อม	 เพัื�อ 

ลด้กิารใช้ิ้ที่รัพัยากิรธุรรมชิ้าต์ิ	 เป็นต์้น	 ที่ั�งนี�	 ธุุรกิิจมี

สถึาบันวิจัยและพััฒนาเป็นของต์นเอง	 จ่งที่ำให้สามารถึ

พััฒนาสินค่้าที่ี�ต์อบสนองต์่อค่วามต์้องกิารของลูกิค่้า 

ในแต์่ละกิลุ่ ม ทีี่� แต์กิต์่างกิันได้้อย่ าง มีประสิที่ธุิผล	 

และรองรับแนวโน้มกิารเปลี�ยนแปลงของอุต์สาหกิรรม 

และพัฤต์กิิรรมกิารใชิ้ง้าน	โด้ยมกีิารปรบัปรงุค่ณุภัาพัสนิค้่า

ให้ด้ีข่�นอย่างต่์อเนื�อง	 อาทิี่	 ปูนงานโค่รงสร้างเอสซีีจี	 

สตู์รไฮบริด้	เพัื�อสิ�งแวด้ล้อม	ปูนเสือฉาบสูต์รพัเิศษั	ปูนงาน

หล่อเอสซีีจี	 ปูนสำเร็จรูปเสือมอร์ต์าร์	 สูต์รเอ็กิซี์เพัิร์ที่	 

เพัื�อป้องกิันรอยแต์กิร้าว	 ปูนเสือกิาวซีีเมนต์์สำหรับ

กิระเบื�อง	เซีรามิกิแกิรนิต์โต์้	หินอ่อน	หินแกิรนิต์	ปูนเสือ

มอร์ต์าร์ฉาบแต่์งผวิบางขาว-เที่า	(Grey-White	Skim	Coat) 

ไม้สังเค่ราะห์เอสซีจีีลด้ค่วามร้อน	รุ่น	Cool	Plus	หลังค่า

เอสซีจีี	รุ่นซีีแพัค่	สมูที่คู่ล	ที่ี�พััฒนาให้มีโมเลกิุลเม็ด้สีสูต์ร

พัเิศษับนชิ้ั�นเค่ลอืบผวิกิระเบื�อง	ช่ิ้วยสะที่อ้นรงัสีค่วามรอ้น

ได้้ด้ีกิว่าสูต์รเด้ิมถึ่งสองเที่่า	 นอกิจากินี�	 ยังมีนวัต์กิรรม	 

AIR	 ION	 กิระเบื�องฟอกิอากิาศ	 ดั้กิจับฝุ�น	 PM2.5	 ได้้ถ่ึง 

ร้อยละ	89	พัร้อมเพัิ�มมวลอากิาศสด้ชิ้ื�น	ต์ลอด้	24	ชิ้ั�วโมง	

โด้ยไมใ่ชิ้ไ้ฟฟา้	แต์จ่ะปลอ่ยไอออนลบ	ระดั้บ	3,000	ions/

cm3	เพัื�อที่ำปฏิิกิิริยาเข้าจับฝุ�นที่ี�ลอยในอากิาศ	กิระเบื�อง	

Hyg ien ic 	 T i le 	 ( ไฮ จี นิกิ	 ไที่ล์ ) 	 ซ่ี� ง มีคุ่ณสมบัต์ ิ

ในกิารป้องกินัและยบัยั�งกิารเจรญิ่เต์บิโต์ของ	“เชืิ้�อแบค่ที่เีรยี”	

โด้ยสว่นที่ี�สำค่ญั่ที่ี�สดุ้อยูท่ี่ี�สารซีลิเวอรน์าโน	(Silver	Nano)	

ที่ี�ถึูกิผสมลงในเนื�อสีกิระเบื�อง	รวมที่ั�งมีเที่ค่โนโลยีเซีรามิกิ

เนื�อบาง	‘COTTO	CERAMTM’	ใน	Sensation	ซีีรสี	์ทีี่�ที่ำให้

อ่างล้างหน้ามีค่วามบาง	 ทัี่นสมัยยิ�งข่�น	 พัร้อมสีสัน 

ที่ี�หลากิหลาย	สุขภััณฑ์์	Simply	Modish	ที่ี�มาพัร้อมด้ีไซีน์

ที่ันสมัย	 สุขภััณฑ์์อัจฉริยะ	 Tunio	 Laconic	 ที่ี�ผสาน

เที่ค่โนโลยีเข้ากัิบดี้ไซีน์โค้่งมน	 ก๊ิอกิน�ำ	 Soft	 Paddle	 

กิ้านปัด้นุ่ม	ที่ี�ออกิแบบภัายใต์้แนวคิ่ด้	Universal	Design	

รวมถึ่งขยายสินค่้าและบริกิารให้ค่รบวงจร	 ต์อบสนอง

ลกูิค้่าที่ั�งภัาค่กิารเกิษัต์ร	ภัาค่รัฐ	กิลุม่งานโค่รงสร้างพัื�นฐาน	

ภัาค่เอกิชิ้นกิลุ่มงานต์่กิสูง	และที่ี�อยู่อาศัย	โด้ยร่วมมือกัิบ

คู่่ธุุรกิิจในเค่รือข่ายของเอสซีจีี	
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•	 เพิั�มประสทิี่ธุภิัาพักิารผลติ์	และกิารลด้ต์น้ที่นุอยา่งต์อ่เนื�อง	

เชิ้น่	แผนกิารลด้กิารใชิ้พ้ัลงังาน	กิารลด้ต์น้ที่นุด้า้นวตั์ถุึด้บิ	

และแผนกิารปรบัลด้ของเสยีจากิกิระบวนกิารผลติ์	เปน็ต์น้	

นอกิจากินี�	 ธุุรกิิจยังมีที่ีมผู้เชิ้ี�ยวชิ้าญ่ที่ี�บริกิารให้ค่ำปรก่ิษัา

กิับลูกิค่้า	(Cement	Business	Solution	Team)	ซ่ี�งเป็น

เสมือนพัันธุมิต์รที่างธุุรกิิจ	 เพัื�อเพัิ�มค่วามสามารถึในกิาร

แข่งขันให้กัิบคู่่ค้่าที่างธุุรกิิจ	 ที่ั�งเพัิ�มประสิที่ธิุภัาพัและ

ประสิที่ธิุผลในกิระบวนกิารผลิต์	 กิารค่วบคุ่มคุ่ณภัาพั	 

กิารลด้ต้์นทุี่น	 รวมถึ่งกิารให้ค่ำแนะนำและแก้ิไขปัญ่หา 

ที่ี�อาจจะเกิิด้ข่�นจากิกิารใช้ิ้สินค่้า	 ซ่ี�งลูกิค่้าสามารถึแจ้ง

ปญั่หามาที่ี�ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรยีนของธุรุกิจิได้โ้ด้ยต์รงอกีิด้ว้ย

•	 ธุุรกิิจให้ค่วามสำค่ัญ่กิับสังค่ม	 ชิุ้มชิ้น	 และสิ�งแวด้ล้อม 

โด้ยมีกิารด้ำเนินกิิจกิรรมที่างกิารต์ลาด้และกิิจกิรรม 

เพัื�อสาธุารณประโยชิ้น์ที่ี�สำค่ญั่มากิมาย	เชิ้น่	กิารฝึกิอบรม

พััฒนาที่ักิษัะวิชิ้าชิ้ีพั	 และยกิระด้ับคุ่ณภัาพัชิ้ีวิต์ของ 

กิลุ่มผู้รับเหมาและช่ิ้างปูน	 และโค่รงกิารสอนหนังสือให ้

กิับนิสิต์นักิศ่กิษัาของสถึาบันกิารศ่กิษัาต่์าง	 ๆ	 เพัื�อให้ 

ค่วามรู้เกิี�ยวกิับวัสดุ้กิ่อสร้างและเที่ค่โนโลยีกิารกิ่อสร้าง 

ที่ี�ที่ันสมัย

	 2)	 ลักิษัณะลูกิค้่าและกิลุ่มลูกิค่้าเป้าหมาย

•	 สนิค่า้กิลุม่ปนูซีีเมนต์	์มกีิารขายใหก้ิบับรษิัทัี่ในเค่รอืเอสซีจีี	

เพัื�อเป็นวัต์ถึุด้ิบสำหรับผลิต์ผลิต์ภััณฑ์์ต์่อเนื�อง	 อาที่ิ

กิระเบื�องหลังค่าค่อนกิรีต์	 และแผ่นพัื�นสำเร็จรูป	 เป็นต์้น	

นอกิจากินี�	ยังขายให้กัิบร้านต์ัวแที่นจำหน่าย	ร้านค่้าวัสดุ้

กิ่อสร้างที่ั�วไป	 ผู้ประกิอบกิารผลิต์ผลิต์ภััณฑ์์ค่อนกิรีต์	 

รวมถ่ึงบริษััที่ผู้รับเหมาขนาด้ใหญ่	่

•	 สินค่้ากิลุ่มบริกิารกิารกิ่อสร้าง	(Construction	Solution)	

ให้บริกิารกิลุ่มลูกิค่้าทีี่�เป็นผู้พััฒนาอสังหาริมที่รัพัย์	 และ

เจ้าของบ้าน	 รวมถึ่งผู้ประกิอบกิารอุต์สาหกิรรมรายใหญ่่	

และรายย่อย	

•	 สินค่้ากิลุ่มผลิต์ภััณฑ์์ก่ิอสร้างมีกิารแบ่งระดั้บราค่าและ 

กิลุ่มลูกิค่้า	ต์ามประเภัที่ของผลิต์ภััณฑ์์และค่วามนิยมของ

กิลุ่มลูกิค่้าในแต์่ละพัื�นที่ี�	 โด้ยเน้นกิารสร้างมูลค่่าเพัิ�มด้้วย

กิารออกิแบบ	เที่ค่โนโลยทีี่ี�ที่นัสมยั	และใสใ่จในสิ�งแวด้ลอ้ม	

เพัื�อใหค้่รอบค่ลมุค่วามต์อ้งกิารของลกูิค้่าที่กุิกิลุม่เปา้หมาย

•	 สินค้่ากิระเบื�องเซีรามิกิ	 จำแนกิผลิต์ภััณฑ์์ต์ามกิลุ่มของ

ลูกิค่้าเป็น	2	กิลุม่หลักิ	 ได้้แกิ่	กิลุม่ลูกิค่้าผลิต์ภััณฑ์์ระด้ับ

ลา่งถ่ึงระด้บักิลาง	และกิลุ่มลูกิค้่าผลิต์ภัณัฑ์ร์ะดั้บกิลางถ่ึง

ระด้ับบน

	•	 สนิค้่ากิลุม่สุขภัณัฑ์์และก๊ิอกิน�ำ	มุง่ไปทีี่�กิารพัฒันาผลิต์ภัณัฑ์์

และบริกิาร	เพัื�อต์อบโจที่ย์ต์ลาด้	5	กิลุ่ม

	 -	 ต์ลาด้	New	Built

	 -	 ต์ลาด้	Renovate

	 -	 ต์ลาด้	Replacement

	 -	 ต์ลาด้	Fixing	&	Maintenance

	 -	 ต์ลาด้	Restoration

	 3)	 กิารจัด้จำหน่าย

•	 กิารจัด้จำหน่ายในประเที่ศ	ธุรุกิจิมีกิารบริหารเค่รือขา่ยกิาร

จัด้จำหน่าย	(Distribution	Network)	ที่ี�เข้มแข็ง	ผ่านที่าง

ร้านผู้แที่นจำหน่ายกิว่า	 500	 รายที่ั�วประเที่ศ	 มีกิาร

สนับสนุนกิารจัด้กิิจกิรรมส่งเสริมกิารขายให้กิับร้านค่้า 

ผู้แที่นจำหน่ายและร้านค้่าชิ้่วง	 และได้้มีกิารนำระบบ	

Project	management	ที่ี�เป็น	One-Stop	Solution	มา

ใชิ้ก้ิบักิารบรหิารลูกิค่า้โค่รงกิาร	ที่ำให้สามารถึต์ดิ้ต์ามและ

ให้บริกิารกิารใชิ้้ สินค่้ า ในงานโค่รงกิารได้้อย่ างมี

ประสิที่ธุภิัาพั	สำหรบักิารใหบ้รกิิาร	Green	Construction	

Solution	มกีิารจดั้ต์ั�ง	CPAC	Solution	Center	(CSC)	23	

ศนูยท์ี่ั�วประเที่ศ	เพัื�อเปน็ศนูยร์วมในกิาร	Co-Design	และ

รวมองค่ค์่วามรูด้้า้นเที่ค่โนโลยกีิารกิอ่สรา้งใหก้ิบัลกูิค่า้และ

กิลุ่ม	Eco-partner		สำหรับลูกิค่้าที่ี�ต์้องกิารซีื�อสินค่้ารวม

ถึง่ใหค้่ำปรก่ิษัา	ออกิแบบ	ประมาณราค่า	และต์ดิ้ต์ั�ง	ธุรุกิจิ

ได้้พััฒนาผู้แที่นจำหน่ายในรูปแบบของ	 SCG	 HOME	

Boonthavorn	(ร้านแฟรนไชิ้ส์ของบริษััที่ร่วมทีุ่นระหว่าง	

เอสซีีจี	 และบุญ่ถึาวรกิรุ๊ป)	 และร้าน	 COTTO	 Life	 

นอกิเหนอืจากิร้านค่า้แลว้	บรษิัทัี่ได้พ้ัฒันาชิ้อ่งที่างกิารจดั้ 

จำหน่ายออนไลน์เพัิ�มเต์ิมด้้วย	 โด้ยแนวที่างกิารที่ำธุุรกิิจ 

ค่้าปลีกิของเอสซีีจีค่ือ	 กิารนำเสนอสินค่้าและโซีลูชิ้ัน 

ที่ี�หลากิหลายต์รงต์ามค่วามต์้องกิารลูกิค่้า	 กิารมีร้านค้่าที่ี�
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ค่รอบค่ลุมที่ั�วประเที่ศ	 และเชิ้ื�อมต์่อประสบกิารณ์ลูกิค่้า

ผ่าน	Acitve	Omni-Channel

•	 กิารจัด้จำหน่ายในเอเชีิ้ยต์ะวันออกิเฉียงใต์้ในประเที่ศ 

เป้าหมายที่างกิลยุที่ธ์ุ	 ธุุรกิิจมีกิารบริหารเค่รือข่าย 

กิารจดั้จำหนา่ย	(Distribution	Network)	และจดั้กิจิกิรรม 

ส่งเสริมกิารขาย	 โด้ยปรับกิลยุที่ธุ์ให้สอด้ค่ล้องกิับสภัาพั

ต์ลาด้	 อีกิทัี่�งยังขยายกิารลงทุี่นในธุุรกิิจค้่าปลีกิ	 ที่ั�งใน

ประเที่ศอินโด้นีเซีีย	 ประเที่ศกิัมพัูชิ้า	 ประเที่ศเมียนมา	

ประเที่ศฟิลิปปินส์	และประเที่ศเวียด้นาม

	•	 กิารจัด้จำหน่ายต์่างประเที่ศในภัูมิภัาค่อื�น	 ธุุรกิิจได้ ้

มอบหมายใหบ้รษิัทัี่เอสซีจี	ีอนิเต์อรเ์นชิ้ั�นแนล	ค่อรป์อเรชิ้ั�น	

จำกิดั้	(เด้มิชิ้ื�อ	“บรษิัทัี่เอสซีจี	ีเที่รด้ด้ิ�ง	จำกิดั้”)	ซ่ี�งเป็นบรษิัทัี่ 

ในเค่รือเอสซีจีี	เป็นต์วัแที่นในกิารด้ำเนินกิารส่งออกิสินค้่า

ไปยงัประเที่ศต์า่ง	ๆ 	โด้ยกิารจดั้จำหนา่ยจะเนน้กิารเขา้ถึง่

ผูใ้ช้ิ้ปลายที่างหรือผูแ้ที่นจำหน่ายในประเที่ศนั�น	ๆ 	โด้ยต์รง

เพัื�อประสทิี่ธุภิัาพัในกิารต์อบสนองค่วามต์อ้งกิารของลกูิค้่า	

	 		 นอกิจากินี�	ธุรุกิจิยังมุง่เน้นกิารพัฒันาช่ิ้องที่างกิารจัด้

จำหน่ายอยา่งต์อ่เนื�อง	เพัื�อเพัิ�มขดี้ค่วามสามารถึของผู้แที่น

จำหน่ายอันได้้แกิ่	

•	 กิารพััฒนาชิ้่องที่างค่้าส่ง	 พััฒนา	Wholesale	 Partner	

(กิารบริหารเค่รือข่ายแบบ	 Territory)	 และแพัลต์ฟอร์ม

ออนไลน์	 (Prompt	 Plus)	 เพัื�อช่ิ้วยให้กิารซืี�อขายสินค้่า

ที่ำได้้ง่ายข่�น	นอกิจากินี�	 ได้้ร่วมมือกิับบริษััที่	Giztix	ผูใ้ห้

บรกิิารซีอฟต์แ์วร์ด้า้นกิารขนสง่และค่ลัง	พัฒันาซีอฟต์แ์วร์

เพัื�อให้	Wholesale	 Partner	 ใชิ้้เพัิ�มประสิที่ธิุภัาพัด้้าน 

โลจิสต์กิิสเ์พัิ�มเติ์ม	รวมถ่ึงสานต่์อระบบ	Loyalty	Program	

“SCG	ชิ้้างแฟมิลี�”	 เพัื�อรักิษัาค่วามเข้มแข็งของเค่รือข่าย 

ชิ้่องที่างค่้าส่งอย่างยั�งยืน

•	 กิารพัฒันาช่ิ้องที่างโค่รงกิาร	มีกิารพัฒันา	Project	Partner	

และแพัลต์ฟอร์มออนไลน์	 ค่ล้ายกัิบชิ้่องที่างค่้าส่ง	 โด้ย	

แพัลต์ฟอร์มสำหรบักิารขายงานโค่รงกิารมชีิ้ื�อว่า“รกัิเหมา” 

ซี่�งเพัิ�งเปิด้ต์ัวในไต์รมาสทีี่�สี�ของปี	 2564	 และยังมีระบบ

จัด้กิารข้อมูลงานโค่รงกิารเพัื�อชิ้่วยที่ำให้ลูกิค้่าได้้รับสินค่้า

ถึกูิต้์องและต์รงเวลาต์ามกิารก่ิอสร้างของโค่รงกิาร	รวมถ่ึง

มกีิารใช้ิ้งานแอปพัลิเค่ชัิ้น	RUDY	เพัื�อใช้ิ้บรหิารจัด้กิารงาน

โค่รงกิารแบบค่รบวงจร	 และสร้างโอกิาสในกิารขายงาน

โค่รงกิารใหม่	ๆ	

•	 บริษััที่ได้้เปลี�ยนรูปแบบกิารค่้าปลีกิผ่านผู้แที่นจำหน่าย	

จากิแบบเด้ิม	 (ร้าน	 SCG	 HOME	 Solution)	 เป็นร้าน 

แฟรนไชิ้ส์	 SCG	HOME	 Boonthavorn	 ต์ามทีี่�กิล่าวถึ่ง 

ข้างต์้น	โด้ยร้าน	SCG	HOME	Solution	เด้ิมจำนวนหน่�ง

จะเปลี�ยนไปเปน็รา้น	SCG	HOME	Boonthavorn	ขณะที่ี�

สว่นทีี่�เหลือจะเปลี�ยนกิลับเป็นร้านผูแ้ที่นจำหน่ายเช่ิ้นเดิ้ม

- นโยบายและลักิษณะกิารต์ลาดของผลิต์ภััณฑ์์และบริกิารที�

สำค้ัญ

	 	 ปจัจบุนั	ธุรุกิจิซีเีมนต์แ์ละผลติ์ภัณัฑ์ก์ิอ่สรา้ง	มโีรงงานผลติ์

ปูนซีีเมนต์์เที่าในประเที่ศไที่ยที่ั�งหมด้	 5	 แห่ง	 ได้้แกิ่	 โรงงาน 

ที่า่หลวง	โรงงานเขาวง	โรงงานแก่ิงค่อย	จังหวัด้สระบุร	ีโรงงาน

ทีุ่่งสง	 จังหวัด้นค่รศรีธุรรมราชิ้	 และโรงงานลำปาง	 จังหวัด้

ลำปาง	 โด้ยมีกิำลังกิารผลิต์ในประเที่ศ	 23	 ล้านตั์น	 และมี 

ส่วนแบ่งที่างกิารต์ลาด้มากิทีี่�สุด้เมื�อเทีี่ยบกัิบผู้ผลิต์รายอื�น	 ๆ	

ในประเที่ศ	ในส่วนของผลิต์ภััณฑ์ก์ิ่อสร้าง	ธุุรกิิจมีโรงงานผลิต์

สินค้่ากิลุ่มหลังค่า	 และกิลุ่มฝ้าและผนัง	 ในจังหวัด้สระบุรี	

นค่รปฐม	ลำปาง	ลำพัูน	ชิ้ลบุรี	ขอนแกิ่น	นค่รราชิ้สีมา	และ

นค่รศรธีุรรมราชิ้	ส่วนกิารต์ลาด้ในต่์างประเที่ศ	ปัจจบุนัเอสซีจีี

มีกิารที่ำต์ลาด้ซีเีมนต์แ์ละวสัดุ้กิอ่สรา้งในกิลุม่ประเที่ศอาเซียีน

เป็นหลกัิ	5	ประเที่ศ	ค่อื	อนิโด้นเีซีีย	เมียนมา	กิมัพัชูิ้า	เวยีด้นาม	

และฟิลิปปินส์	 ในปีที่ี�ผ่านมาจะเน้นไปในด้้านกิารพััฒนาชิ้่อง

ที่างกิารขายในประเที่ศนั�น	 ๆ	 เพัื�อชิ้่วยผลักิด้ันสินค้่าที่ี�จะเพัิ�ม

ข่�นในอนาค่ต์	รวมถ่ึงสร้างค่วามแข็งแกิร่งของช่ิ้องที่างกิารขาย

โด้ยรวม

	 	 สำหรับธุุรกิิจเซีรามิกิ	มีโรงงานผลิต์กิระเบื�องเซีรามิกิปูพัื�น

และบผุนังในประเที่ศ	ต์ั�งอยูท่ี่ี�จังหวดั้สระบรุแีละโรงงานในต์า่ง

ประเที่ศ	ได้้แกิ่	ประเที่ศฟิลิปปินส์	อินโด้นีเซีีย	และเวียด้นาม	

โด้ยมีกิำลังกิารผลิต์รวม	181	ล้านต์ารางเมต์รต์่อปี	นอกิจากินี�	

ยังมีสินค้่าเค่รื�องสุขภััณฑ์์	อุปกิรณ์ประกิอบห้องน�ำ	ที่ี�เป็นผู้นำ

ต์ลาด้ในประเที่ศและมุ่งเน้นทีี่�จะพััฒนาให้เป็นทีี่�รู้จักิในระด้ับ

สากิลต์่อไป	ที่ั�งนี�	นโยบายและกิารต์ลาด้ที่ี�สำคั่ญ่	มีด้ังนี�

1)	 พััฒนาต์ลาด้งานกิ่อสร้างด้้วย	CPAC	Green		Solution	อาทิี่	

CPAC	Low	Rise	Buiding	Solution,	CPAC	Floor	Solution,	

CPAC	FillGood	Solution,	CPAC	Farm	Solution	และ	CPAC	

Wall	 Solution	 เป็นต้์น	 เพัื�อสร้าง	Wealth	 and	 Green	 

Society	ที่ั�งนี�มกีิารพัฒันาโซีลชัูิ้นให้เหมาะกิบังานหลากิหลาย 

พร้้อมพลััส (Prompt Plus) แพลัตฟอร้์ม B2B e-Commerce ร้้านค้้าวััสดุุก่่อสร้้าง
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ประเภัที่	โด้ยกิารนำเที่ค่โนโลยีด้ิจิทัี่ล	 เช่ิ้น	CPAC	BIM	มาใช้ิ้ 

ในกิารบรหิารจดั้กิารงานกิอ่สรา้ง	ที่ำใหทุ้ี่กิภัาค่สว่นทีี่�เกิี�ยวขอ้ง	

(Ecosystem)	 เห็นภัาพัรวมของงานกิ่อสร้างในทีุ่กิขั�นต์อน	

ต์ั�งแต์่กิารออกิแบบ	 สามารถึต์รวจสอบจุด้ผิด้พัลาด้ที่ี�อาจ 

เกิิด้ข่�น	 ต์ิด้ต์ามค่วามค่ืบหน้างานกิ่อสร้างให้เป็นไปต์าม 

เป้าหมายโค่รงกิาร	เเละเมื�อส่งมอบงานแล้วสามารถึนำข้อมลูไปใช้ิ้ 

ในกิารบริหารอาค่ารต่์อไป	ลด้งานตี์กิลับ	(Reject)	กิารที่ำงานซี�ำ	

(Rework)	 และลด้ค่วามสูญ่เสีย	 (Waste)	 CPAC	 Drone	 

Solution	นวัต์กิรรมในกิารประเมินพัื�นที่ี�	เพัื�อให้เห็นภัาพัรวม

ของพัื�นที่ี�โด้ยใชิ้้โด้รนบินสำรวจ	ประเมินระด้ับค่วามสูงต์�ำของ

พัื�นที่ี�		สภัาพัแวด้ลอ้มโด้ยรวม	เพัื�อนำขอ้มลูมาออกิแบบจดั้ที่ำ

ผังโค่รงกิาร	 และสามารถึใชิ้้ได้้ในหลากิหลายอุต์สาหกิรรม	 

ลด้ค่วามผิด้พัลาด้ในกิารกิ่อสร้าง	 เพัิ�มประสิที่ธิุภัาพัในกิารใชิ้้

พัื�นที่ี�	เกิิด้ค่วามปลอด้ภััย	ลด้เวลาก่ิอสร้าง		โด้ยลูกิค่้าสามารถึ

ปร่กิษัาเพัื�อหาโซีลูชิ้ันในกิารกิ่อสร้างที่ี�เหมาะสม	และที่ันสมัย

ได้้ที่ี�	CPAC	Solution	Center	(CSC)	

2)	 ผลักิด้ันมาต์รฐานปูนซีีเมนต์์ไฮด้รอลิกิ	 ด้้วยปูนงานโค่รงสร้าง

เอสซีีจี	สูต์รไฮบริด้	เพัื�อสิ�งแวด้ล้อม	เพัื�อรองรับค่วามต์้องกิาร

ของผูบ้รโิภัค่	สะที่อ้นถึง่ค่วามรว่มมอืในกิารรว่มสนบัสนนุสนิค่า้

ที่ี�เป็นมิต์รกิับสิ�งแวด้ล้อม	สร้างเสริม	Low	Carbon	Society	

พัร้อมเปลี�ยนเพัื�อสังค่มและโลกิที่ี�ดี้ข่�น	 ยกิระด้ับคุ่ณภัาพัชิ้ีวิต์ 

ที่ี�ด้ีในกิารอยู่อาศัยให้กิับลูกิค้่า	 โด้ยกิารลด้ปริมาณกิารปล่อย

ค่าร์บอนได้ออกิไซีด้์จากิกิระบวนกิารผลิต์ปูนซีีเมนต์	์และชิ้่วย

เพัิ�มค่วามแข็งแรงให้กิับโค่รงสร้างค่อนกิรีต์

3)	 ขยายต์ลาด้กิลุ่มผลิต์ภััณฑ์์ปูนซีีเมนต์์สำเร็จรูปมอร์ต์าร์	 

ต์ราเสือ	 ใน	 Premium	 segment	 ได้้แกิ่	 เสือ	 มอร์ต์าร์	 

ฉาบที่ั�วไป	สูต์รเอ็กิซี์เพัิร์ที่	และเสือ	มอร์ต์าร์	ฉาบอิฐมวลเบา

สูต์รเอ็กิซ์ีเพิัร์ที่	โด้ยมุง่เน้นต์อบโจที่ย์ลกูิค้่ากิลุ่ม	Local	Developer	 

และผู้มีส่วนเกิี�ยวข้องในธุุรกิิจที่ั�วประเที่ศ	 ด้้วยคุ่ณสมบัต์ิ	 

กิารลด้รอยร้าว	 ลด้กิารซ่ีอมแซีม	 ที่ำให้ประหยัด้ต้์นทีุ่น	 และ

เวลาในกิารที่ำงาน	 นอกิจากินี�	 ยังที่ำให้คุ่ณภัาพัชิ้ีวิต์ของผู้อยู่

อาศัยด้ียิ�งข่�น

4)	 ขยายต์ลาด้กิลุ่มผลิต์ภััณฑ์์ปูนซีีเมนต์ต์์ราเสือ	เด้ค่อร์	เป็นหน่�ง

ในที่างเลือกิสำหรับงานด้้านกิารต์กิแต์่งพัื�นและผนัง	 ด้้วย

ต์ราสินค้่า	Tiger	Decorative	เพัื�อต์อบสนองค่วามต์อ้งกิารของ

ลูกิค่้าที่ี�ต์้องกิารต์กิแต่์งพัื�นผิวให้มีค่วามสวยงามอย่างเป็น

เอกิลักิษัณ	์โด้ยขยายต์ลาด้ไปยงักิลุ่มลกูิค้่างานต์อ่เติ์มซีอ่มแซีม	

ผ่านสินค่้างานต์กิแต์่ง	งานพัื�น	และผนัง	อาที่ิ	ปูนเสือ	เด้ค่อร์	

โพัลิเมอร์ซีีเมนต์	์ลอฟที่์วอลล์	ลอฟที่์ฟลอร์	นอกิจากินี�	ธุุรกิิจ

ยังขยายช่ิ้องที่างกิารขายสินค่้างานต์กิแต์่ง	 พัร้อมด้้วยบริกิาร

จากิทีี่มชิ้่างเฉพัาะที่างสำหรับงานต์กิแต์่งผนังลอฟที่์วอลล์	 

ผ่านช่ิ้องที่างออนไลน์ของเอสซีีจีในปัจจุบัน

5)	 ขยายต์ลาด้ไปยังกิลุ่มผลิต์ภััณฑ์์เค่มีกิ่อสร้าง	 เพัื�อต์อบโจที่ย์ 

กิารใชิ้้งานของลูกิค้่าในกิารที่ำงานระบบงานต์กิแต่์งพัื�นและ

ผนังทีุ่กิขั�นต์อน	 ด้้วยกิารพััฒนาและนำเสนอสินค่้ากิลุ่ม

ผลิต์ภััณฑ์์น�ำยาเค่ลือบผนังและพัื�นพัร้อมใช้ิ้งาน	 ภัายใต้์กิลุ่ม

สินค้่า	น�ำยาเค่ลอืบ	ต์ราเสอื	สตู์รน�ำ	เพัื�อกิารใช้ิ้งานที่ี�หลากิหลาย

และเพัิ�มคุ่ณภัาพัของผลงานให้มีค่วามสวยงาม	ค่งที่นยิ�งข่�น

6)	 ขยายต์ลาด้ผลิต์ภัณัฑ์ป์นูเสอื	กิาวซีเีมนต์	์สำหรบังานกิระเบื�อง	

เซีรามิกิ	แกิรนิต์โต์้	หินอ่อน	หินแกิรนิต์	โด้ยเป็นสูต์รใหม่	และ

ได้รั้บมาต์รฐาน	มอกิ.	เปน็รายแรกิของประเที่ศ	เพัื�อต์อบสนอง

ค่วามต้์องกิารของลูกิค้่า	 และขยายต์ลาด้ผ่านช่ิ้องที่างค้่าส่ง	

โค่รงกิาร	และค้่าปลีกิที่ั�วประเที่ศ

CPAC BIM เทค้โนโลัยีีดุิจิิทัลั ที�ช่่วัยีสร้้างค้วัามแม่นยีำในก่าร้ออก่แบบค้วับคุ้มคุ้ณภาพในงานก่่อสร้้างทั�งร้ะบบ
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7)	 วิจัยและพััฒนานวัต์กิรรมระบบระบายอากิาศอัจฉริยะและ

ระบบค่วบคุ่มคุ่ณภัาพัอากิาศภัายในบ้าน		 เพัื�อยกิระด้ับและ

ที่ำให้เป็นมาต์รฐานคุ่ณภัาพัสำหรับทีี่�อยู่อาศัย	ด้้วยนวัต์กิรรม

ที่ี�ผสมผสานเที่ค่โนโลยีระบายอากิาศแบบธุรรมชิ้าต์ิที่ี�เกิิด้จากิ

กิารเปลี�ยนแปลงของอุณหภัูมิ	(Passive	Stack	Ventilation)	

กิบักิารระบายอากิาศด้ว้ยพัดั้ลมพัลงังานแสงอาที่ติ์ย	์ซี่�งค่วบค่มุ

กิารที่ำงานด้ว้ยระบบสมารท์ี่	เพัื�อสรา้งสภัาวะสขุสบายสำหรบั

กิารอยู่อาศัย	 และลด้ค่วามอบอ้าวจากิค่วามร้อนสะสม	โด้ยมี

กิารพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์เพัิ�มเต์ิมทีี่�ค่รอบค่ลุมในหลากิหลายกิลุ่ม

ลูกิค่้ามากิข่�น		ต์ลอด้จนออกิแบบนวัต์กิรรมที่ี�สามารถึค่วบคุ่ม

คุ่ณภัาพัอากิาศภัายในบ้าน	 (Well	 Air	 System)	 ที่ี�มีระบบ	

Smart	 Control	 	ในกิารค่วบคุ่มค่วามชิ้ื�น	 อุณหภัูมิ	 ปริมาณ

ค่ารบ์อนได้ออกิไซีด้	์และ	VOCs	ใหอ้ยูใ่นปรมิาณที่ี�ด้ตี์อ่สขุภัาพั	

สำหรับห้องที่ี�ใชิ้้ระบบปรับอากิาศ

	8)	วจิยัและพัฒันานวัต์กิรรมทีี่�อยูอ่าศัยทีี่�เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ	

SCG	Eldercare	Solution	เพัิ�มเต์มิผลติ์ภัณัฑ์น์วตั์กิรรมที่ี�เจาะ

ลก่ิผูม้ปีญั่หาเรื�องขอ้ต์อ่กิระด้กูิและกิลา้มเนื�อสว่นลา่งของกิลุม่

สินค่้านวัต์กิรรมสำหรับห้องนอน	ที่ี�ต์อบโจที่ย์กิารใช้ิ้ชิ้ีวิต์ของ

กิลุม่ผูส้งูอายทุี่ี�มีปัญ่หากิารลกุินั�ง	และมโีอกิาสเกิดิ้กิารลม้	อาที่ิ

ระบบเตี์ยงนอนทีี่�ลุกินั�งสะด้วกิ	ระบบแสงสว่างอัจฉริยะเมื�อลกุิ

จากิเต์ียง	และสุขภััณฑ์์ข้างเต์ียง	นอกิจากินี�	ยังออกินวัต์กิรรม

สำหรับผูสู้งอายุกิลุม่ทีี่�ต้์องใช้ิ้ชีิ้วิต์บนเตี์ยง	ที่ี�สามารถึลด้กิารเกิดิ้

แผลกิด้ที่ับ	 และสามารถึปรับลุกินั�งหรือเค่ลื�อนย้ายได้้อย่าง

สะด้วกิ	

9)	 ขยายต์ลาด้นวัต์กิรรมปูนมอร์ต์าร์สำหรับใช้ิ้กิับเค่รื�อง	 3D	

Printing	 (3D	 Printing	 Mortar)	 โด้ยเริ�มจัด้จำหน่ายที่ั�ง 

ในประเที่ศ	และต่์างประเที่ศ	เช่ิ้น	ประเที่ศสิงค่โปร์	ในส่วนของ

เที่ค่โนโลยเีค่รื�องพัมิพ์ั	3	มิต์	ิ(Extrusion	3D	Printing)	เอสซีจีี

พััฒนา	3D	Cement	printing	technology	เป็นของต์นเอง		

โด้ยสามารถึใชิ้้งานได้้กิับวัสดุ้ซีีเมนต์์ทีี่�เป็นเอกิสิที่ธุิ�เฉพัาะของ

เอสซีีจีได้้เป็นอย่างด้ี	 ซี่�งนอกิจากิจะแกิ้ปัญ่หาเรื�องกิาร

ขาด้แค่ลนแรงงานได้้แล้ว	 ยังได้้ประโยชิ้น์จากิประสิที่ธุิภัาพัที่ี�

เพัิ�มข่�นอกีิด้ว้ย	เช่ิ้น	สามารถึออกิแบบรปูที่รงได้อ้ยา่งอสิระ	ต์ดิ้

ต์ั�งหน้างานได้้อย่างสะด้วกิ	และรวด้เร็ว	อีกิที่ั�งยังสร้างงานทีี่�มี

ค่วามซัีบซี้อนได้้		โด้ยขยายไปยังงาน	3D	Printing	ในรูปแบบ	

Service	Solution	หรือ	CPAC	3D	Printing	Solution	มีกิาร

ร่วมกิันสร้างและออกิแบบร่วมกิับลูกิค้่า	 อาที่ิ	 งานกิ่อสร้าง

อาค่ารร้าน	Café	Amazon	งานออกิแบบเฟอร์นิเจอร์ต์กิแต์่ง

ร้าน	 Kof	 x	 Gram	 งานออกิแบบเค่าน์เต์อร์และเฟอร์นิเจอร์

ต์กิแต์่งร้าน	 ESPRESSOMAN	X	 SCG	HOME	 Experience		

งานออกิแบบชิิ้�นงานค่อนกิรีต์ต์กิแต่์งโค่รงกิาร	One	Bangkok	

งานออกิแบบและชิ้ิ�นงานค่อนกิรีต์ต์กิแต์่งสะพัาน	 ในพัื�นทีี่�

สำนกัิงานใหญ่่เอสซีจี	ีเป็นต์น้	รวมถึง่กิารพัฒันาไปสูก่ิารใชิ้	้3D	

Concrete	Printing	Technology	เพัื�อกิ่อสร้างอาค่าร	2	ชิ้ั�น	

ในพัื�นที่ี�ปูนซิีเมนต์์ไที่ย	(แกิ่งค่อย)	ซ่ี�งจะเป็นอาค่าร	2	ชิ้ั�นที่ี�ถึูกิ

สร้างด้้วย	3D	Concrete	Printing	อาค่ารแรกิของประเที่ศไที่ย 

และอาเซีียน

ร้ะบบถ่่ายีเทอาก่าศในบ้าน (SCG Active AIRflowTM System)
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10)	วิจัยและพััฒนานวัต์กิรรมสินค่้าที่ด้แที่นไม้เพัิ�มเต์ิมกิารใชิ้้งาน	

ภัายนอกิที่ี�ค่รอบค่ลุมหลากิหลายมากิข่�น	 อาที่ิ	 ไม้บัวต์ิด้ผนัง

และไม้เชิ้ิงชิ้าย	One	Piece		โด้ยใชิ้้เที่ค่โนโลยีกิารข่�นรูปแบบ

อัด้รีด้	(Extrusion	Technology)	และเที่ค่โนโลยีวัสดุ้ไฟเบอร์

ค่อมโพัสิต์ที่ี�มีอยู่

11)	 วิจัยและพััฒนาสินค่้าเพัื�อต์อบโจที่ย์ผู้บริโภัค่และสอด้รับ 

กิับสถึานกิารณ์ในปัจจุบัน	เชิ้่น	AIR	ION	กิระเบื�องฟอกิอากิาศ	

ด้ักิจับฝุ�น	 PM2.5	 ได้้ถึ่งร้อยละ	 89	 พัร้อมเพัิ�มมวลอากิาศ 

สด้ชิ้ื�น	ต์ลอด้	24	ชิ้ั�วโมง	โด้ยไม่ใช้ิ้ไฟฟ้า	และปล่อยไอออนลบ	

ระด้ับ	 3,000	 ions/cm3	 เพัื�อที่ำปฏิิกิิริยาเข้าจับฝุ�นที่ี�ลอย 

ในอากิาศ	เมื�อต์ิด้ต์ั�งกิระเบื�อง	AIR	ION	40%	ของพัื�นที่ี�ภัายใน

ห้อง	 รวมถึ่งกิระเบื�อง	 Hygienic	 Tile	 (ไฮจีนิกิ	 ไที่ล์)	 ซี่�งมี

คุ่ณสมบัต์ิในกิารป้องกิันและยับยั�งกิารเจริญ่เต์ิบโต์ของ	 “เชืิ้�อ

แบค่ที่เีรยี”	โด้ยสว่นที่ี�สำค่ญั่ที่ี�สดุ้อยูท่ี่ี�สารซีลิเวอรน์าโน	(Silver	

Nano)	ที่ี�ถึูกิผสมลงในเนื�อสีกิระเบื�อง	ซ่ี�งอนุภัาค่ซิีลเวอร์นาโน

สามารถึยบัยั�งกิารเต์บิโต์ของเชิ้ื�อแบค่ที่เีรยีที่ี�เกิี�ยวกิบัมนษุัยไ์ด้้

จำนวนมากิ	 โด้ยได้้รับกิารรับรองผลกิารที่ด้สอบและค่วบคุ่ม

โด้ยมาต์รฐานอุต์สาหกิรรมประเที่ศญ่ี�ปุ�น	JIS	Z-2801

- ต์ลาดและภัาวะกิารแข่งขันในปูระเทศ

		 	 ค่วามต์้องกิารปูนซีีเมนต์์ในประเที่ศ	 ปรับต์ัวลด้ลงอย่าง 

เด้่นชิ้ัด้ในทีุ่กิกิลุ่มลูกิค่้า	 ได้้แกิ่	 งานที่ี�อยู่อาศัย	 งานอาค่าร

พัาณชิิ้ย	์และงานราชิ้กิาร	ปัจจยัหลกัิจากิสถึานกิารณโ์ค่วดิ้	19	

และมาต์รกิารที่ี�เกิี�ยวขอ้งโด้ยต์รงกิบักิารกิอ่สรา้ง	ได้แ้กิ	่กิารปดิ้

ไซีต์์งานกิ่อสร้าง	 กิารป้องกัินค่วบคุ่มโรค่ในพืั�นที่ี�เฉพัาะ	 

(Bubble	and	Seal)	นอกิจากินี�	ในส่วนของรายได้้ประชิ้ากิร 

ที่ี�ลด้ต์�ำลง	 และหนี�ค่รัวเรือนทีี่�ยังอยู่ในเกิณฑ์์สูง	 ส่งผลต์่อกิาร

กิ่อสร้างของต์ลาด้ชิ้าวบ้านโด้ยต์รง	 ด้้วยเหตุ์ผลดั้งกิล่าวที่ำให้

ยังมีกิารแข่งขันที่ี�รุนแรงในต์ลาด้

	 	 สำหรับสินค่้าผลิต์ภััณฑ์์ก่ิอสร้างยังค่งได้้รับผลกิระที่บจากิ

กิำลังซีื�อภัาค่ค่รัวเรือนทีี่�ยังที่รงตั์ว	 อย่างไรก็ิต์าม	 ธุุรกิิจยังค่ง

รกัิษัาค่วามเป็นผูน้ำในธุรุกิจิผลิต์ภัณัฑ์ก่์ิอสร้าง	ด้ว้ยกิารพัฒันา

สินค้่าและบริกิารทีี่�มีมูลค่่าเพัิ�ม	 เพัื�อต์อบสนองค่วามต้์องกิาร

ของลูกิค่้าอย่างต์่อเนื�อง

	 	 สำหรบัค่วามต์อ้งกิารกิระเบื�องเซีรามิกิในประเที่ศ	ปรบัต์วั

สูงข่�นเมื�อเทีี่ยบกัิบช่ิ้วงเดี้ยวกัินของปีก่ิอน	 จากิกิารได้ ้

รับอานิสงส์จากิราค่าพืัชิ้ผลเกิษัต์รออกิมาดี้	 รวมถึ่งนโยบาย 

จากิภัาค่รัฐที่ี�ชิ้่วยกิระต์ุ้นกิำลังซีื�อจากิต์่างจังหวัด้	 ในส่วน 

ของงานโปรเจกิต์์ยังค่งชิ้ะลอต์ัวจากิสถึานกิารณ์โค่วิด้	19

	 	 ในด้้านกิารต์ลาด้	 ธุุรกิิจยังค่งเน้นกิลยุที่ธุ์กิารด้ำเนินธุุรกิิจ

เพัื�อรักิษัาค่วามเป็นผู้นำ	 โด้ยมุ่งเน้นกิารพััฒนาคุ่ณภัาพัสินค่้า

และบริกิารเป็นหลักิ	ผ่านกิารพััฒนาและค่ิด้ค้่นผลิต์ภััณฑ์์ใหม่

อย่างต่์อเนื�อง	 กิารสร้างค่วามสัมพัันธ์ุที่ี�ดี้กิับลูกิค้่า	 กิารสร้าง

ศักิยภัาพัในกิารแข่งขันและลด้ต์้นทีุ่นให้กิับลูกิค่้า	 ต์ลอด้จน	 

กิารเพัิ�มเค่รือข่ายกิารจัด้จำหน่ายให้ค่รอบค่ลุมลูกิค่้าทีุ่กิกิลุ่ม	

เพัื�อใหลู้กิค่า้ได้ร้บัค่วามพัง่พัอใจในสนิค้่าและบรกิิาร	ต์ลอด้จน

มีค่วามสะด้วกิสบายในกิารหาซีื�อสินค่้ามากิที่ี�สุด้

 - ต์ลาดและภัาวะกิารแข่งขันต์่างปูระเทศ

	 	 สถึานกิารณ์กิารต์ลาด้ของธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิต์ภััณฑ์์

กิอ่สรา้งในภัมิูภัาค่อาเซียีน	ได้ร้บัผลกิระที่บจากิกิารแพัรร่ะบาด้

ของโค่วิด้	19	สายพัันธุุ์เด้ลต์้าที่ี�รุนแรงและเป็นวงกิว้าง	ที่ำให้

รัฐบาลทีุ่กิประเที่ศจำเป็นต์้องใชิ้้มาต์รกิารค่วบคุ่มกิารแพัร่

ระบาด้ที่ี�เขม้งวด้มากิข่�น	กิด้ด้นัต์อ่สภัาวะต์ลาด้	รวมถึง่โค่รงกิาร

กิ่อสร้าง	อย่างไรกิ็ด้ี	 รัฐบาลในหลายประเที่ศพัยายามกิระต์ุ้น

เศรษัฐกิิจด้้วยกิารผลักิดั้นโค่รงกิารกิ่อสร้างอย่างต์่อเนื�อง	 

โด้ยประเที่ศเวียด้นามมีกิารลงทุี่นจากิ	 FDI	 โด้ยเฉพัาะใน 

ด้้านพัลังงานและโค่รงสร้างพัื�นฐานด้้านกิารขนส่ง	 ขณะที่ี�

ประเที่ศอนิโด้นเีซียี	เต์รยีมวางแผนด้ำเนนิกิารเพัื�อย้ายเมอืงหลวง 

จากิจากิาร์ต์าไปยังกิาลิมันตั์นต์ะวันออกิ	 และแผนกิารสร้าง

สนามบินใหม่หลายแห่งในปีหน้า	ประเที่ศฟิลิปปินส์	มีกิารเร่ง

ลงทุี่นก่ิอสร้างโค่รงสร้างพืั�นฐาน	 เช่ิ้น	 งานถึนนและที่างรถึไฟ

อย่างต์่อเนื�อง	 เช่ิ้นเด้ียวกิับประเที่ศกิัมพัูชิ้า	 มีแผนกิารลงทีุ่น

ขยายสนามบินเมืองหลักิต์่าง	 ๆ	 และขยายท่ี่าเรือน�ำล่กิอย่าง 

ต์่อเนื�อง	สำหรับประเที่ศเมียนมายังค่งได้้รบัผลกิระที่บมากิกิว่า

ประเที่ศอื�น	 เนื�องจากิสถึานกิารณ์โค่วดิ้	 19	 และค่วามไม่สงบ 

ในประเที่ศ	ที่ำให้เศรษัฐกิจิและกิารค้่าในประเที่ศหด้ตั์วสูง	และ

กิระที่บต์่อกิารด้ำเนินโค่รงกิารกิ่อสร้างต์่าง	ๆ	

	 	 อย่างไรกิต็์าม	ธุุรกิจิซีเีมนต์์และผลิต์ภัณัฑ์์ก่ิอสร้างในภัมูภิัาค่ 

อาเซีียนได้้เร่งปรับต์ัวอย่างต์่อเนื�อง	 เพัื�อต์อบสนองพัฤต์ิกิรรม

และค่วามต้์องกิารของลูกิค้่าที่ี�เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวด้เร็ว	 

โด้ยเนน้กิารผลกัิดั้นสนิค่า้ใหม	่และสินค้่าที่ี�มมีลูค่า่เพัิ�ม	รวมถึง่

บริกิารและโซีลูชัิ้นทีี่�ช่ิ้วยแก้ิไขปัญ่หาของลูกิค้่าได้้ต์รงจุด้	 อีกิ 

ที่ั�งกิารพัฒันาศักิยภัาพัชิ้อ่งที่างกิารจดั้จำหนา่ยผ่านรา้นค่า้ปลกีิ

ด้้วยกิลยุที่ธุ์	 Active	 Omni-Channel	 ซ่ี�งเป็นกิารเชิ้ื�อมต่์อ 

ช่ิ้องที่างออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้้วยกิัน	 นอกิจากินี�	 ยังมีกิาร

วางแผนบรหิารจัด้กิารต์น้ที่นุอยา่งรดั้กิมุให้มากิยิ�งข่�น	เนื�องจากิ

สถึานกิารณ์ต้์นทีุ่นกิารผลิต์ที่ี�สูงข่�น	 รวมถึ่งให้ค่วามสำค่ญั่กิบั 

กิารด้ำเนนิธุรุกิจิเพัื�อสร้างกิารเต์บิโต์อย่างยั�งยืน
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3. กิารจัดหาผลิต์ภััณฑ์์หรือบริกิาร

	 (กิ)	ลักิษัณะกิารจัด้ให้ได้้มาซ่ี�งผลิต์ภััณฑ์์

ชนี้ิดั จำนี้วนี้ผูข้าย วิธุ้การุจัดัหา
ในี้ปรุะเที่ศ/ 
ต่่างปรุะเที่ศ 

(รุ้อยลัะ)
หมายเหตุ่

วัต่ถุุดัิบหลััก 

หินปูน - - 100	/	0 มีแหล่งวัต์ถุึด้ิบ	และด้ำเนินกิารผลิต์เอง

หินด้ินด้าน - ที่ำสัญ่ญ่าจ้างเหมาผลิต์ระยะยาว 
กัิบผู้รับเหมาภัายนอกิ

100	/	0 มีแหล่งวัต์ถุึด้ิบของต์นเอง	กิารผลิต์ 
ใชิ้้จ้างเหมาโด้ยที่ำสัญ่ญ่าระยะยาว

ที่ราย ประมาณ	3	ราย จัด้ซีื�อเป็นค่รั�งค่ราวจากิผู้ขายภัายนอกิ 100	/	0 มีแหล่งที่รายของต์นเอง	ซ่ี�งเกิ็บเป็น
แหล่งสำรอง	ปัจจุบันจัด้หาผ่านผูข้าย
ภัายนอกิ

Clay ประมาณ	3	ราย ที่ำสัญ่ญ่าจ้างเหมาผลิต์ระยะยาว 
กัิบผู้รับเหมาภัายนอกิ

100	/	0 มีแหล่ง	Clay	ของต์นเอง	ปัจจุบันจ้าง
เหมาภัายนอกิผลิต์	โด้ยที่ำสัญ่ญ่าระยะ
ยาว

Copper	Slag 2	ราย จัด้หาโด้ยที่ำสัญ่ญ่าซีื�อขาย	เป็นเวลา	1	ปี	 0	/	100 จัด้หาผ่านผู้ขายภัายนอกิ

ยิปซีัม ประมาณ	7	ราย จัด้หาเป็นค่รั�งค่ราวจากิผูข้ายภัายนอกิ	
และผลิต์บางส่วนจากิแหล่งต์นเอง

100	/	0 ปัจจุบันซีื�อจากิผูข้ายภัายนอกิ	และผลิต์
จากิแหล่งของต์นเอง

กิระด้าษัค่ราฟท์ี่ 6	ราย จัด้หาโด้ยที่ำสัญ่ญ่าซีื�อขายปีต์่อปีจากิ 
ผู้ขายต์่างประเที่ศ	และจัด้หาเป็นค่รั�ง
ค่ราวจากิบริษััที่ในเอสซีจีี

10	/	90 จัด้หาจากิต์่างประเที่ศ
	และบางส่วนจากิบริษััที่ในเอสซีีจี

เช้�อเพลัิง

ลิกิไนต์์ ประมาณ
2	ราย

จัด้หาโด้ยที่ำสัญ่ญ่าซีื�อขายระยะยาว	 50	/	50 ผลิต์จากิแหล่งของต์นเองและจากิผู้ขาย
ภัายนอกิ

Petroleum	
Coke

1	ราย จัด้หาเป็นค่รั�งค่ราว 0	/	100 จัด้หาจากิผู้ขายภัายนอกิ

ถึ่านหิน ประมาณ	
1	ราย

จัด้หาโด้ยที่ำสัญ่ญ่าซีื�อขายระยะยาวและ
จัด้หาเป็นค่รั�งค่ราว

0	/	100 จัด้หาจากิผู้ขายภัายนอกิ	

น�ำมันเต์า 2	ราย จัด้หาเป็นค่รั�งค่ราว 100	/	0 จัด้หาจากิผู้ขายภัายนอกิ

Biomass 22	ราย จัด้หาเป็นค่รั�งค่ราว 100	/	0 จัด้หาจากิผู้ขายภัายนอกิ

ด้ินขาว 3	ราย จัด้หาด้ินขาวต์ามมาต์รฐานทีี่�โรงงาน
กิำหนด้

100	/	0 จัด้หาจากิผู้ผลิต์ในประเที่ศ

ด้ินด้ำ 4	ราย จัด้หาด้ินด้ำต์ามมาต์รฐานทีี่�โรงงาน
กิำหนด้

100	/	0 จัด้หาจากิผู้ผลิต์ในประเที่ศ

อุปกิรณ์หม้อน�ำ 2	ราย จัด้หาสินค่้าต์ามมาต์รฐานสินค้่าที่ี�กิำหนด้ 0	/	100 จัด้หาจากิผู้ผลิต์ต่์างประเที่ศ

ฝารองนั�ง 10	ราย จัด้หาสินค่้าต์ามมาต์รฐานสินค้่าที่ี�กิำหนด้ 0	/	100 จัด้หาจากิผู้ผลิต์ต่์างประเที่ศ

Brass	Ingot 3	ราย เที่ียบราค่า	Supplier	จำนวน	3	ราย 80	/	20 จดั้หาจากิผูผ้ลติ์ในประเที่ศจำนวน	1	ราย	
และผูผ้ลิต์ต่์างประเที่ศจำนวน	2	ราย

Zinc	Ingot 3	ราย เที่ียบราค่า	Supplier	จำนวน	3	ราย 100	/	0 จัด้หาผ่านผู้แที่นจำหน่ายในประเที่ศ
จำนวน	3	รายโด้ยมีแหล่งวัต์ถึุดิ้บจากิ
ต์่างประเที่ศ
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สำหรับวัต์ถุึด้บิอื�น	ๆ 	ธุรุกิจิได้มี้กิารที่ำสัญ่ญ่าระยะยาวกัิบผู้จำหน่าย

วตั์ถึดุ้บิหลายราย	ที่ั�งในประเที่ศและต์า่งประเที่ศ	โด้ยมนีโยบายไม่

พั่�งพิังผู้จำหน่ายรายใด้มากิเกิินไป	ที่ั�งนี�	เพัื�อประกิันค่วามเพัียงพัอ

ของวัต์ถึุด้ิบที่ี�ต์้องใช้ิ้

	 (ข)	กิารด้ำเนินงานด้้านสิ�งแวด้ล้อม	

 กิารดำเนินธุรุกิจิต์ามหลักิกิารพัฒันาอย่างยั�งยืน (Sustainable 

Development in Business Operations)  

	 ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิต์ภััณฑ์์กิ่อสร้างยังมุ่งมั�นที่ี�จะนำหลักิ

เศรษัฐกิจิหมุนเวยีน	(Circular	Economy)	มาปรบัใชิ้ใ้นกิารด้ำเนนิ

ธุุรกิิจอย่างต่์อเนื�อง	 โด้ยทิี่ศที่างยังมุ่งมั�นไปใน	 3	 แนวที่าง	 ได้้แก่ิ	 

1.	 กิารพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์และบริกิารทีี่�เป็นมิต์รต่์อสิ�งแวด้ล้อม	

(Green	Product	&	Solution)	ที่ี�ให้คุ่ณประโยชิ้น์หรือต์อบสนอง

ค่วามต์้องกิารกิับลูกิค่้าโด้ยต์รงมากิข่�น	 ภัายใต์้ฉลากิสินค่้า	 

SCG	Green	Choice	

2.	 กิารผลักิด้ันให้เกิิด้ระบบเศรษัฐกิิจหมุนเวียนในธุุรกิิจก่ิอสร้าง

ต์ลอด้ห่วงโซ่ีคุ่ณค่่า	 (Value	 Chain)	 ผ่านกิลุ่มค่วามร่วมมือด้้าน

เศรษัฐกิิจหมุนเวียนในอุต์สาหกิรรมก่ิอสร้าง	 หรือ	 “Circular	

Ecoomy	in	Construction	Industry:	CECI”	

3.	 กิารเปลี�ยน	waste	 จากิกิารผลิต์สินค่้าให้เป็นวัต์ถึุด้ิบที่ด้แที่น	

(Waste	to	Value)		

	 •	 กิารพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์และบริกิารที่ี�เป็นมิต์รต์่อสิ�งแวด้ล้อม	

(Green	Product	&	Solution)	ที่ี�ให้ค่ณุประโยชิ้น์หรือต์อบ

สนองค่วามต้์องกิารกิบัลกูิค้่าโด้ยต์รงที่ี�เพัิ�มข่�น	ธุุรกิจิซีีเมนต์์

และผลิต์ภััณฑ์์ก่ิอสร้าง	 ได้้ข่�นที่ะเบียนสินค่้าและบริกิาร	

SCG	Green	Choice	เพัิ�มมากิข่�น	เพัื�อให้ค่รอบค่ลุมสินค้่า

และบรกิิารที่ี�มีอยู	่รวมที่ั�งพัฒันาสนิค่า้และบรกิิารใหม	่เพัื�อ

ต์อบสนองค่วามต์อ้งกิารที่ั�ง	3	ด้า้น	ได้แ้กิ	่ประหยดั้พัลงังาน	

ลด้โลกิร้อน	 (Cl imate	 Res i l ience) 	 ประหยัด้

ที่รัพัยากิรธุรรมชิ้าติ์และยืด้อายุกิารใช้ิ้งาน	 (Circularity)	

รวมถึง่สง่เสรมิสขุอนามยัที่ี�ด้	ี(Well-Being)	โด้ยในป	ี2564	 

สามารถึเพัิ�มยอด้ขาย	SCG	Green	Choice	ที่ั�งหมด้จากิ	

49	รายกิาร	เป็น	88	รายกิาร	หรือเพัิ�มข่�นร้อยละ	80%	

	 •	 กิลุม่ค่วามรว่มมอืด้า้นเศรษัฐกิจิหมนุเวยีนในอตุ์สาหกิรรม

กิ่อสร้าง	หรือ	 “Circular	 Economy	 in	Construction	

Industry:	CECI”	ปัจจุบันได้้ขยายสมาชิิ้กิเพัิ�มข่�นเป็น	23	

องค่์กิร	ค่รอบค่ลุมที่ั�ง	Value	Chain	โด้ยยังมีกิิจกิรรมร่วม

กิันอย่างต์่อเนื�อง	 เน้นกิารนำหลักิเศรษัฐกิิจหมุนเวียนไป

ประยุกิต์์ใชิ้้ในกิารด้ำเนินธุุรกิิจ	 ซ่ี�งมีโค่รงกิารที่ี�ด้ำเนินกิาร

รว่มกินัในกิลุม่ฯ	คื่อโค่รงกิารบด้ย่อยหวัเสาเข็มค่อนกิรีต์ที่ี�

ด้ำเนินกิารไปแล้ว	 42	 โค่รงกิาร	 สามารถึลด้ของเสียจากิ

ค่อนกิรตี์และรไีซีเค่ลิกิลบัมาใชิ้ใ้หมไ่ด้ป้ระมาณ	7,000	ต์นั	 

ที่ั�งยังมีโค่รงกิารต์้นแบบที่ี�ด้ำเนินกิารร่วมกิันต์ั�งแต์่

กิระบวนกิารออกิแบบ	กิารจัด้ซีื�อจัด้จ้าง	และขั�นต์อนกิาร

กิ่อสร้าง	 โด้ยใชิ้้	 BIM	 เป็นเค่รื�องมือในกิารออกิแบบ	 เพัื�อ 

ลด้กิารใช้ิ้ที่รัพัยากิร	 ลด้กิารเกิิด้ของเสียที่ี�หน้างาน	 และ 

ลด้ระยะเวลาก่ิอสร้าง	 นอกิจากินี�	 ยังมีกิารเผยแพัร ่

แนวปฏิิบัต์ิของกิลุ่มฯ	 เกิี�ยวกิับกิารกิ่อสร้างโด้ยค่ำน่งถ่ึง 

ผลกิระที่บต่์อสิ�งแวด้ล้อม	 เพัื�อยกิระดั้บอุต์สาหกิรรม

กิ่อสร้างสู่กิารพััฒนาอย่างยั�งยืน

	 	•	 กิารสร้างมูลค่่า	Waste	 จากิกิารผลิต์สินค่้า	 (Waste	 to	

Value)	แนวที่างที่ี�จะแปรรูป	Waste	ที่ี�เกิิด้ข่�นจากิแต์่ละ

โรงงานให้เป็นผลิต์ภัณัฑ์แ์ละวัต์ถุึด้บิที่ด้แที่นเป็นเป้าหมาย

หน่�งทีี่�ธุรุกิจิซีเีมนต์แ์ละผลิต์ภััณฑ์์ก่ิอสร้างด้ำเนินกิารอย่าง

ต์่อเนื�อง	 โด้ยสร้างค่วามร่วมมือกิันระหว่างหน่วยงาน

ภัายในและภัายนอกิเพัื�อปรับปรุงกิระบวนกิารผลิต์ให้

สามารถึรับ	 Waste	 เข้ามาเป็นวัต์ถึุด้ิบที่ด้แที่นวัสดุ้

ธุรรมชิ้าติ์	รวมที่ั�งกิารประยกุิต์ใ์ชิ้คุ้่ณสมบตั์ขิอง	Waste	เพัื�อ

เปลี�ยนเป็นผลิต์ภััณฑ์์ทีี่�สร้างรายได้้ให้กิับชุิ้มชิ้น	 และ

สามารถึลด้ผลกิระที่บจากิน�ำที่่วมในปีที่ี�ผ่านมา	เชิ้่น

	 	•	 กิารนำเศษัหลงัค่าค่อนกิรตี์	ใช้ิ้เปน็วตั์ถึดุ้บิที่ด้แที่นที่รายใน

อุต์สาหกิรรมกิารผลิต์	Paving	Block	1,850	ต์ัน

	 	•	 กิารนำเศษักิระเบื�องเซีรามกิิและเศษัหลงัค่าเซีรามกิิ	ใชิ้เ้ปน็

วัต์ถุึด้ิบที่ด้แที่นดิ้นในอุต์สาหกิรรมกิารผลิต์กิระเบื�องเซีรา

มิกิปูพัื�น	10,000	ต์ัน

	 	•	 กิารนำเศษัอฐิมวลเบาและเศษัหลงัค่าค่อนกิรตี์	แปรรปูเปน็

ผลิต์ภััณฑ์์ในรูป	Subbase	เพัื�อใชิ้เ้ปน็วสัด้สุำหรับปรบัพัื�นทีี่�	

ซี่�งมกีิารจำหน่ายไปแล้ว	20,782	ตั์น	และ	ได้้บรจิาค่	11,082	

ต์นั	 ให้กิบั	 5	 วัด้	 3	 หน่วยงานราชิ้กิาร	 1	 โรงเรียน	 และ	 

1	ชิุ้มชิ้น	ค่รอบค่ลุมพัื�นที่ี�ป้องกิันน�ำที่่วม	3,700	ต์ร.ม.	

	 	•	 กิารนำกิากิด้ินด้ำจากิสุขภััณฑ์์เซีรามิกิไปเป็นวัต์ถึุด้ิบ 

ในกิารผลติ์สารปรบัปรงุด้นิ	540	ต์นัต์อ่ป	ีซี่�งสรา้งรายได้ใ้ห้

กิับวิสาหกิิจชิุ้มชิ้นประมาณ	460,000	บาที่

	 ธุุรกิิจสุขภััณฑ์์และก๊ิอกิน�ำมุ่งมั�นทีี่�จะนำแนวคิ่ด้เศรษัฐกิิจ

หมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 มาปรับใชิ้้ในกิารด้ำเนินธุุรกิิจ

อย่างต์่อเนื�อง	โด้ยมุ่งเน้นในแนวที่าง

	 1.	 กิารพัฒันาสินค้่าและบริกิารทีี่�เป็นมิต์รต่์อสิ�งแวด้ล้อม	(SCG	

Green	Choice)	อาที่	ิกิลุม่สินค้่าประหยดั้น�ำ	กิลุม่สนิค้่าสขุภัณัฑ์์ที่ี� 

เค่ลอืบด้ว้ยสาร	Ultra	Clean+	มคุี่ณสมบตั์ลิด้กิารสะสมแบค่ที่เีรยี

ได้้เองถึ่งร้อยละ	99	ภัายใน	24	ชิ้ั�วโมง	เป็นต์้น

	 2.	 Waste	 to	 Value:	 ธุุรกิิจได้้มีกิารนำ	Waste	 ที่ี�เกิิด้จากิ

กิระบวนกิารผลิต์ไปสร้างคุ่ณค่่าใหม่ที่ั�งภัายในองค์่กิรและชุิ้มชิ้น 

ใกิล้เคี่ยง	อาที่ิ

	 	•	 นำต์ะกิอนด้ินจากิกิารผลิต์สุขภััณฑ์์เซีรามิกิไปเป็นวัต์ถึุด้ิบ

ใหก้ิบัโรงงานผลติ์กิระเบื�อง	และจานชิ้ามเซีรามกิิ	สง่ผลให้

ลด้กิารใชิ้้วัต์ถึุด้ิบจากิธุรรมชิ้าต์ิลง	3,100	ต์ัน
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	 	•	 นำเศษัเซีรามิกิทีี่�เกิิด้ข่�นจากิกิระบวนกิารผลิต์หมุนเวียน

กิลับมาใช้ิ้เป็นวัต์ถุึด้ิบต์ั�งต์้นในโรงงาน	 ส่งผลให้ลด้กิารใช้ิ้

วัต์ถึุด้ิบจากิธุรรมชิ้าต์ิลง	2,000	ต์ัน

		 •	 นำเศษัเซีรามิกิจากิกิารผลิต์สุขภััณฑ์์ไปเป็นวัต์ถึุด้ิบให้กิับ

โรงงานผลิต์อิฐและวัสดุ้ที่นไฟ	 ส่งผลให้ลด้กิารใชิ้้วัต์ถึุด้ิบ

จากิธุรรมชิ้าต์ิลง	4,250	ต์ัน

	 	•	 นำเศษัปูนปลาสเต์อร์จากิแม่พัิมพั์สำหรับหล่อข่�นรูป

สุขภััณฑ์์	ไปเป็นวัต์ถึุด้ิบในกิารผลิต์ยิปซีัมบอร์ด้		ส่งผลให้

ลด้กิารใชิ้้วัต์ถึุด้ิบจากิธุรรมชิ้าต์ิลง	2,500	ต์ัน

	 	•	 นำเศษั	Foam	กัินกิระแที่กิจากิสินค่้า	ฝารองนั�งอัต์โนมัต์ิ	

สง่ไปแปรรูปเปน็พัลาสต์กิิสำหรบัใชิ้ใ้นกิารผลิต์ชิ้ั�นวางของ

ในต์ู้เย็น	 ไม้บรรที่ัด้พัลาสต์ิกิ	 และสินค่้าพัลาสต์ิกิอื�นๆ	

จำนวน	1.4	ต์ัน

	 	•	 จากิกิารด้ำเนินกิารที่ั�งหมด้ส่งผลให้	Waste	ที่ี�เกิิด้ข่�นจากิ

กิระบวนกิารผลิต์สุขภััณฑ์์

-	 98%	ส่งไป	Reuse	/	Recycle

-	 2%	ส่งไปเผาเป็นพัลังงาน

-	 0%	Zero	Waste	to	Landfill

4. งานที�ยงัไม่ส่งมอบเฉพัาะงานโค้รงกิารหรอืซีือ้ขายที�มีมูลค่้าสูง  

	 ไม่มี

ธุุรกิิจเค้มิค้อลส์

  กิระบวนกิารผลิต์  

	 	 โรงโอเลฟินส์จะนำแนฟที่า	 ซ่ี�งเป็น	 Feedstock	 หลักิ 

ป้อนเข้าสู่	 Naphtha	 Cracker	 โด้ยกิระบวนกิารผลิต์ปิโต์รเค่มี

ที่ั�งหมด้	แบ่งเป็น	4	ขั�นต์อนหลักิ	ๆ	ด้ังนี�

  ขั้นที� 1 กิารจัดหาวัต์ถุุดิบต์ั้งต์้น (Feedstock) 

	 	 กิารผลิต์โด้ยที่ั�วไปสามารถึใชิ้้	Feedstock	ได้้หลากิหลาย	 

ได้แ้กิ	่ก๊ิาซีธุรรมชิ้าต์	ิค่อนเด้นเสที่	(ผลติ์ภัณัฑ์ท์ี่ี�ได้จ้ากิโรงแยกิกิา๊ซี)	

แนฟที่า	 (ผลิต์ภััณฑ์์ทีี่�ได้้จากิโรงกิลั�นน�ำมัน)	 นอกิจากินี�	 ปัจจุบัน 

มกีิารพัฒันาเที่ค่โนโลยใีหส้ามารถึนำสารชิ้วีภัาพัมาเปน็วตั์ถึดุ้บิรว่ม

ด้ว้ย	เชิ้น่	ออ้ย	มนัสำปะหลงั	ปาลม์	ซ่ี�งเปน็กิารพัฒันาสูอุ่ต์สาหกิรรม

พัลาสต์ิกิชิ้ีวภัาพั	 (Bio-Plastic)	 โด้ยกิารผลิต์ของธุุรกิิจจะใชิ้้	 

Feedstock	คื่อ	แนฟที่าเป็นหลกัิ	ซี่�งนำเข้ามาจากิต์ะวันออกิกิลาง

และกิารจดั้หาภัายในประเที่ศ	ที่ั�งนี�	โรงโอเลฟนิสไ์ด้ม้กีิารออกิแบบ

โรงงานใหส้ามารถึใชิ้ว้ตั์ถึดุ้บิได้ห้ลากิหลาย	(Flexible	Feedstock)	

เช่ิ้น	 ก๊ิาซีปิโต์รเลียมเหลว	 (LPG)	 ราฟฟิเนต์	 และค่อนเด้นเสที่	 

หากิวัต์ถึุด้ิบด้ังกิล่าวมีต์้นทีุ่นทีี่�ถึูกิกิว่าแนฟที่า	

  ขัน้ที� 2 ผลิต์ภััณฑ์ป์ูิโต์รเค้มีขั้นต์้น (Upstream Petro-

chemical Products) 

	 	 เมื�อนำ	Feedstock	เขา้สู่กิระบวนกิาร	Naphtha	Cracker	

แล้ว	จะได้้สายผลิต์ภััณฑ์์	2	สาย	ต์ามโค่รงสร้างโมเลกิุล	ค่ือ

1)	 สายโอเลฟินส์	(Olefins	Chain)	ประกิอบด้้วย	เอที่ิลีน	

(Ethylene)	 โพัรพิัลีน	 (Propylene)	 มิกิซ์ีซีี4	 หรือ

สารประกิอบไฮโด้รค่าร์บอนทีี่�มีค่าร์บอน	 4	 อะต์อม	

(Mixed-C4)

2)	 สายอะโรเมต์ิกิส์	 (Aromatics	 Chain)	 ประกิอบด้้วย	

เบนซีีน	 (Benzene)	 โที่ลูอีน	 (Toluene)	 และไซีลีน	

(Xylene)	 ซ่ี�งใช้ิ้เป็นวัต์ถึุด้ิบและสารประกิอบในกิาร

ผลิต์ผลิต์ภััณฑ์์ปิโต์รเค่มีอื�น	ๆ	เชิ้่น	สไต์รีน	(Styrene)

  ขั้นที� 3 ผลิต์ภััณฑ์์ปิูโต์รเค้มีขั้นกิลาง (Intermediate 

Petrochemical Products) 

	 	 เป็นกิารนำผลิต์ภััณฑ์ป์ิโต์รเค่มีขั�นต์้น	ต์ั�งแต์่	1	ชิ้นิด้ข่�นไป

มาผลิต์ต์่อ	 (อาจเป็นกิารนำผลิต์ภััณฑ์์จากิที่ั�งกิลุ่มโอเลฟินส์และ 

อะโรเมต์กิิสม์าใชิ้เ้ปน็วตั์ถึดุ้บิรว่มกินั)	ผลิต์ภััณฑ์์ปโิต์รเค่มขีั�นกิลาง

ที่ี�สำค่ัญ่	เช่ิ้น	ไวนิลค่ลอไรด้์	(VinylChloride)	สไต์รีน	(Styrene)	

ซ่ี�งจะนำมาใชิ้้เป็นวัต์ถึุด้ิบในผลิต์ภััณฑ์ป์ิโต์รเค่มีขั�นปลายต์่อไป

  ขั้นที� 4 ผลิต์ภััณฑ์์ปิูโต์รเค้มีขั้นปูลาย (Downstream 

Petrochemical Products) 

	 	 เป็นกิารนำผลิต์ภััณฑ์์ปิโต์รเค่มีขั�นกิลางมาผลิต์เป็น

ผลติ์ภััณฑ์์ปโิต์รเค่มีขั�นสุด้ท้ี่าย	เพัื�อนำไปใช้ิ้ผลิต์เป็นสินค้่าสำเรจ็รูป	

สารต์ั�งต์้น	หรือต์ัวที่ำละลายในอุต์สาหกิรรมต์่อเนื�องอื�น	ๆ 	สำหรับ

ผลิต์ภััณฑ์ป์ิโต์รเค่มีขั�นปลาย	แบ่งได้้ออกิเป็น	2	ประเภัที่	ด้ังนี�

1)	 เม็ด้พัอลิเมอร์	(Polymer	Resins)	เป็นผลิต์ภััณฑ์์หลักิ

ของธุุรกิิจ	 ซี่�งเม็ด้พัอลิเมอร์เหล่านี�สามารถึนำไปผลิต์

เป็นผลิต์ภััณฑ์์ขั�นปลายได้้ในหลากิหลายอุต์สาหกิรรม	

เชิ้่น	 บรรจุภััณฑ์์	 ยานยนต์์	 วัสดุ้กิ่อสร้าง	 อุปกิรณ์

ที่างกิารแพัที่ย	์เค่รื�องอปุโภัค่บรโิภัค่	โด้ยมผีลิต์ภัณัฑ์ท์ี่ี�

สำคั่ญ่	 เชิ้่น	 พัอลิเอทิี่ลีน	 (Polyethylene)	 พัอลิโพัร 

ไพัลีน	 (Polypropylene)	 พัอลิไวนิลค่ลอไรด้์	 (PVC)	 

เม็ดุพอลัิโอเลัฟินส์ (Polyolefins)
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ซี่�งปจัจบุนัมีกิระบวนกิารผลิต์โด้ยกิารนำ	PVC	มาผลิต์

เป็นสินค้่าสำเร็จรูป	 ได้้แกิ่	 ท่ี่อสำหรับงานกิ่อสร้าง	

ประปา	 เกิษัต์ร	 ท่ี่อร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญ่ญ่าณ	

รวมถ่ึงรางน�ำฝน	และกิรอบหน้าต์่างและประต์ู

2)	 ยางสังเค่ราะห์	 (Synthetic	 Rubber/Elastomers)	 

เชิ้น่	SBR,	BR	ใช้ิ้เปน็วตั์ถุึด้บิในอตุ์สาหกิรรมต์า่ง	ๆ 	เชิ้น่	 

ยางรถึยนต์	์ชิิ้�นสว่นยานยนต์	์เค่รื�องอปุโภัค่บรโิภัค่	และ	

Nitrile	 Butadiene	 Latex	 (NBL)	 ใช้ิ้ผลิต์ถึุงมือยาง

ที่างกิารแพัที่ย์	ถุึงมือยางสำหรับงานอุต์สาหกิรรมและ

สำหรับใชิ้้ในค่รัวเรือน

	 	 ที่ั�งนี�	ธุุรกิิจมีกิระบวนกิารค่ิด้ค้่นและพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์ใหม่	

(New	 Product	 Development)	 ที่ั�งในส่วนของสินค่้ามูลค่่า 

เพัิ�มสงู	(High	Value	Added)	และพััฒนากิารประยกุิต์ใ์ชิ้ผ้ลติ์ภััณฑ์์ 

ของบริษััที่ฯ	 ในลักิษัณะกิารใชิ้้งานใหม่	 ๆ	 (New	 Application	

Development)	อยา่งต์อ่เนื�อง	โด้ยที่ำงานรว่มกิบัลกูิค่า้	ที่ั�งผูผ้ลติ์

สินค้่าสำเร็จรูป	 (Converter)	 และเจ้าของแบรนด้์สินค่้า	 (Brand	

Owner)	เพัื�อใหไ้ด้สิ้นค่า้สำเรจ็รปูทีี่�ต์รงกิบัค่วามต์อ้งกิาร	โด้ยค่วาม

สำเร็จจากิกิารคิ่ด้ค่้นเหล่านี�จะกิลายเป็นสินค่้ากิลุ่มใหม่ที่ี�จะสร้าง

รายได้้ให้กิับธุุรกิิจต์่อไปในอนาค่ต์

1. ลักิษณะผลิต์ภััณฑ์์หรือบริกิาร
ผลัิต่ภััณฑ์์/บรุิการุ ลัักษณะผลิัต่ภััณฑ์์/คุณสมบัต่ิ การุใช้งานี้ (End Users) แลัะลูักค้า

1. โอเลฟิินส์ (Olefins)

1.1	โอเลฟินส์	(Olefins) เป็นผลิต์ภััณฑ์์ปิโต์รเค่มีขั�นต้์น	ประกิอบด้้วยเอที่ิลีน	
(Ethylene)	และโพัรพัิลีน	(Propylene)	ซ่ี�งเป็นวัต์ถุึดิ้บ
หลักิในกิารผลิต์เม็ด้พัอลิโอเลฟินส์	และผลิต์ภััณฑ์์ 
ต่์อเนื�องอื�น	ๆ	เช่ิ้น	เมด็้พัอลไิวนลิค่ลอไรด์้	และพัอลสิไต์รนี	
มีผลิต์ภััณฑ์์พัลอยได้้	เชิ้่น	มิกิซ์ีซีี4	เบนซีีน	โที่ลูอีน	
ผลิต์ภััณฑ์์ส่วนใหญ่่ส่งต์่อเป็นวัต์ถุึด้ิบให้กิับบริษััที่ภัายใน
กิลุม่เอสซีีจี	เค่มิค่อลส์

วัต์ถึุดิ้บให้กิับบริษััที่ในกิลุ่มเอสซีจีี	เค่มิค่อลส์

1.2	ผลิต์ภััณฑ์์เกิี�ยวเนื�อง เป็นผลิต์ภััณฑ์์ปิโต์รเค่มีขั�นต้์นที่ี�เป็นผลพัลอยได้้จากิกิาร
ผลิต์โอเลฟินส์ด้้วยกิระบวนกิาร	Steam	Cracking	ที่ี�ใชิ้้
แนฟที่าเป็นวัต์ถึุด้ิบหลักิ

1.2.1	มิกิซี์ซีี4	(Mixed	C4) เป็นสารต์ั�งต์้นในกิารผลิต์สารเพัิ�มออกิเที่นของเชิ้ื�อเพัลิง 
สำหรับรถึยนต์์	(Methyl	Teritiary	Butyl	Ether:	
MTBE)	และสามารถึใชิ้้เป็นสารต์ั�งต์้นในกิารผลิต์ยาง
สังเค่ราะห์ต์่าง	ๆ

ยางบิวที่าได้อีน	(Butadiene	Rubber:	BR)	
ยางสไต์รีน-บิวที่าได้อีน	(Styrene	Butadiene	
Rubber:	SBR)	และพัอลิเมอร์อะค่ริโลไนที่ริล- 
บิวที่าได้อีน-สไต์รีน	(Acrylonitrile	Butadiene	
Styrene:	ABS)	เป็นต์้น

1.2.2	เบนซีีน	(Benzene) สามารถึนำไปผลิต์เม็ด้พัอลิเมอร์อื�น	ๆ พัอลิสไต์รีน	(Polystyrene:	PS)	 
พัอลิค่าร์บอเนต์	(Polycarbonat:	PC)	 
ยางสังเค่ราะห์สไต์รีน-บิวที่าได้อีน	(SBR)	 
อะค่ริโลไนที่ริล-บิวที่าได้อีน-สไต์รีน	(ABS)	 
สไต์รีน-อะค่รโิลไนที่รลิ	(Styrene	Acrylonitrile: 
SAN)	และเค่มีภััณฑ์์	อื�น	ๆ	เชิ้่น	ฟีนอล	
(Phenol)	อีพัอกิซีี	(Epoxy)	เป็นต์้น

1.2.3	โที่ลูอีน	(Toluene) เป็นสารทีี่�ใชิ้้เป็นต์ัวที่ำละลายและผลิต์เป็นสาร 
อะโรมาต์ิกิส์ต์ัวอื�น	ๆ	ที่ี�มีมูลค่่าสูงกิว่า	ค่ือ	พัาราไซีลีน
และเบนซีีน	และสารประกิอบอื�น	ๆ	เชิ้่น	พัอลิยูรีเที่น	
(Polyurethanes:	PU)

พัาราไซีลีน	เบนซีีน	และพัอลิยูรีเที่น	เป็นต์้น
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1.2.4	มิกิซี์ไซีลีน	(Mixed	
Xylene)

มี	3	ชิ้นิด้หลักิ	ได้้แกิ่	

1)	พัารา-ไซีลีน	(p-Xylene)	ใชิ้้ผลิต์เม็ด้พัอลิเอที่ิลีน 
เที่เรฟที่าเลต์	(Polyethylene	Terephthalate:	PET)	
และเส้นใยพัอลิเอสเที่อร์	(Polyester)	

2)	ออโธุ-ไซีลีน	(o-Xylene)	ใชิ้้ผลิต์สารพัลาสต์ิไซีเซีอร์	
(Plasticizer)	ซ่ี�งเสริมสร้างค่วามยืด้หยุ่นของพัอลิไวนิล
ค่ลอไรด์้	(PVC)	และ

3)	เมต์า-ไซีลีน	(m-Xylene)	ใชิ้้เป็นตั์วที่ำละลาย

เมด็้พัอลเิอที่ลินีเที่เรฟที่าเลต์	เส้นใยพัอลเิอสเที่อร์	
สารพัลาสต์ิไซีเซีอร์	และต์ัวที่ำละลายอื�น	ๆ

1.2.5	ไพัแกิ๊ส	(Pygas) ผลิต์ภััณฑ์์พัลอยได้้ทีี่�เกิิด้ข่�นในกิระบวนกิาร	Steam	
Cracking	ซี่�งจะเกิิด้ข่�นเป็นปริมาณมากิเมื�อใชิ้้แนฟที่า
หรือแกิ๊สออยล์เป็นวัต์ถึุด้ิบ	ประกิอบด้้วยไฮโด้รค่าร์บอน
หลายชิ้นิด้ที่ี�มีจำนวนค่าร์บอน	5-9	อะต์อม	(C5	–C9)	
อยู่ในโมเลกิุล	โด้ยมีอะโรมาติ์กิส์ในปริมาณสูง

ใชิ้้ผสมเป็นน�ำมันเบนซีิน	และใชิ้้เป็นวัต์ถุึด้ิบ
สำหรับกิารผลิต์อะโรมาต์ิกิส์

2. เม็ดพัอลิโอเลฟิินส์ (Polyolefins) และผลิต์ภััณฑ์์เกิี�ยวเนื�อง

2.1	เม็ด้พัอลิเอที่ิลีนชิ้นิด้ 
ค่วามหนาแน่นสูงหรือเอชิ้ด้ีพัีอี	
(High	Density	Polyethylene:	
HDPE)

มีคุ่ณสมบัต์ิเด้่น	ค่ือ	กิารไหลตั์วด้ี	ข่�นรูปง่าย	ที่นที่านต์่อ
สารเค่มี

เหมาะสำหรับกิารผลิต์ที่่อน�ำ	ฉนวนหุ้มสายไฟ	
ขวด้บรรจุนม	ขวด้แชิ้มพูัและเค่รื�องสำอาง	 
ถึังบรรจุน�ำมันเค่รื�อง	ลังบรรจุขวด้	ลังผลไม้	 
ถึังขยะ	ถึุงบรรจุสินค่้า	เป็นต์้น

2.2	เม็ด้พัอลิเอที่ิลีนชิ้นิด้ 
ค่วามหนาแน่นปานกิลางหรือ 
เอ็มด้ีพัีอี	(Medium	Density	
Polyethylene:	MDPE)

มีคุ่ณสมบัต์ิเด้่นด้้านที่นแรงกิระแที่กิ	ที่รงรูป	ใชิ้้ในงาน
อุณหภัูมิต์�ำได้้ด้ี

เหมาะสำหรับกิารผลิต์ถึังแชิ้่เย็น	ถึังเก็ิบน�ำ 
ถึังบำบัด้น�ำเสีย	และอุปกิรณ์สนามเด้็กิเล่น	
เป็นต์้น

2.3	เม็ด้พัอลิเอที่ิลีนชิ้นิด้ 
ค่วามหนาแน่นต์�ำเชิิ้งเส้นหรือ 
แอลแอลด้ีพัีอี	(Linear	Low- 
Density	Polyethylene:	 
LLDPE)

มีคุ่ณสมบัต์ิเด้่นด้้านค่วามเหนียว	ที่นแรงกิระแที่กิ 
และเจาะที่ะลุได้้ดี้

เหมาะสำหรับกิารผลิต์แผ่นฟิล์มอุต์สาหกิรรม
และเกิษัต์รกิรรม	ถึุงข้าวสาร	เป็นต์้น

2.4	เม็ด้พัอลิเอที่ิลีนชิ้นิด้ 
ค่วามหนาแน่นต์�ำหรือแอลดี้พัีอี	
(Low	Density	Polyethylene:	
LDPE)

มีคุ่ณสมบัต์ิเด้่นด้้านค่วามใส	มีแรงย่ด้ต์ิด้ดี้	ที่นแรง 
ฉีกิขาด้ได้ด้้ี

เหมาะสำหรับงานเค่ลือบบรรจุภััณฑ์์	ชิ้นิด้อ่อน	
บรรจุภััณฑ์์ชิ้นิด้กิล่องปลอด้เชิ้ื�อ	เป็นต้์น

2.5	เม็ด้พัอลิโพัรพัิลีนหรือพัีพัี	
(Polypropylene:	PP)

มีคุ่ณสมบัต์ิเด้่นด้้านค่วามแข็ง	ที่นแรงกิระแที่กิ	 
ที่นค่วามร้อนได้สู้ง

เหมาะสำหรับกิารผลิต์ชิ้ิ�นส่วนอุปกิรณ์เค่รื�องใชิ้้
ไฟฟ้า	และชิ้ิ�นส่วนรถึยนต์์	เปลือกิหม้อ
แบต์เต์อรี�สำหรับรถึยนต์์	ฟิล์มห่อของใชิ้้ที่ั�วไป	
ถึุงสาน	ถึุงใส่อาหารร้อน	เค่รื�องใชิ้้ในค่รัวเรือน	
เฟอร์นิเจอร์	เป็นต์้น
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2.6	เม็ด้พัอลิเอที่ิลีนค่อมพัาวนด้์	
(Polyethylene	Compound)

เป็นเม็ด้พัอลิเมอร์ที่ี�ได้้รับกิารผสมกิับสารเติ์มแต์่งเพัื�อ
เพัิ�มคุ่ณสมบัต์ิด้้านต์่าง	ๆ	เชิ้่น	ค่วามสามารถึในกิารที่น
แรงด้ัน	ค่วามสามารถึในกิารที่นต่์อรังสี	UV	เป็นต์้น

เหมาะสำหรับกิารผลิต์ที่่อที่ี�ที่นแรงดั้นได้้สูง	 
ที่่อขนาด้ใหญ่่สำหรับระบบประปาและกิ๊าซี
ธุรรมชิ้าต์ิ	ท่ี่อสำหรับใชิ้้งานในอุต์สาหกิรรม
เหมืองแร่	ทีุ่น่ลอยน�ำ	เป็นต์้น

3. เม็ดพัอลิไวนิลค้ลอไรด์ (พีัวีซีี) และผลิต์ภััณฑ์์เกิี�ยวเนื�อง

3.1	พัีวีซีีเรซีิน	 
(PVC	Resin)

ผงพัวีซีีีบริสุที่ธุิ�	จดั้เป็นเที่อร์โมพัลาสติ์กิ	(Thermo-Plastic)	
ซี่�งสามารถึหลอมเหลวหรือผ่านแรงด้ันได้้หลายค่รั�ง	โด้ย
ไม่ถึกูิที่ำลายโค่รงสร้างเด้มิ	จง่สามารถึข่�นรูปได้้หลายค่รั�ง	
แต่์ต้์องผสมกัิบสารเต์มิแต่์งอื�น	ๆ	เพัื�อข่�นรูปเป็นผลิต์ภัณัฑ์์
ที่ี�มีคุ่ณสมบัติ์ต์่าง	ๆ	ต์ามที่ี�ผู้ใชิ้้ต้์องกิาร

นำไปผลิต์สินค่้าสำเร็จรูปจากิพีัวีซีี	

3.2	พัีวีซีีค่อมพัาวนด้์	 
(PVC	Compound)

อยู่ในรูปเม็ด้	หรือผงพีัวีซีีที่ี�ได้้รับกิารผสมกัิบสารเต์ิมแต์่ง	
เชิ้่น	สารชิ้่วยเพัิ�มค่วามสามารถึในกิารรับแรงกิระแที่กิ	
สารเสริมสภัาพัพัลาสต์ิกิ	สารช่ิ้วยเพัิ�มค่วามสามารถึใน
กิารรับค่วามร้อนโด้ยไม่เสียสภัาพั	ฯลฯ	จ่งมีคุ่ณสมบัต์ิ
เด้่นที่างด้้านค่วามค่งที่นต์่อสภัาพัด้ินฟ้าอากิาศ	ไม่ลาม
ไฟ	มีน�ำหนักิเบา	ไม่เป็นสนิม

สามารถึนำมาผลิต์เป็นผลิต์ภััณฑ์์ชิ้นิด้ต่์าง	ๆ	
เช่ิ้น	ปลอกินอกิหุม้สายไฟฟ้าชิ้นดิ้ต่์าง	ๆ 	ท่ี่อต่์าง	ๆ  
กิรอบประต์ูและหน้าต์่าง	เป็นต์้น

3.3	สินค่้าสำเร็จรูปจากิพีัวีซีี สามารถึข่�นรูปได้้หลายค่รั�ง	แต์่ต์้องผสมกิับสารเติ์มแต์่ง
อื�น	ๆ	เพัื�อข่�นรปูเป็นผลติ์ภัณัฑ์์ที่ี�มีค่ณุสมบตั์ต่ิ์าง	ๆ	ต์ามที่ี� 
ผู้ใชิ้้ต์้องกิาร

กิลุ่มผลิต์ภััณฑ์์ที่่อและข้อต์่อพัีวีซีี	สายยางพัีวีซีี	
โพัรไฟล์	พีัวีซีีเพัื�อประกิอบเป็นประต์ูหน้าต์่าง	
รางน�ำฝน	และผลิต์ภััณฑ์์วัสดุ้กิ่อสร้างอื�น	ๆ	
เป็นต์้น

4. กิารบริกิาร

4.1	บริกิารที่่าเทีี่ยบเรือและค่ลัง
เกิ็บผลิต์ภััณฑ์	์ 
(Jetty	&	Tank	Terminal)

ให้บริกิารค่ลังเกิ็บเค่มีภััณฑ์์ที่ั�งที่ี�เป็นกิ๊าซีและของเหลว	
เชิ้่น	แนฟที่า	โอเลฟินส์	เบนซีีน	และมิกิซ์ีไซีลีน	รวมถ่ึง
บริกิารขนถ่ึายวัต์ถุึด้ิบและผลิต์ภััณฑ์์ผ่านที่างที่่อขนส่ง
และที่่าเที่ียบเรือแกิ่บริษััที่ในกิลุ่มเอสซีจีี

4.2	บริกิารอื�น	ๆ กิารให้บริกิารเค่ลือบเต์าเผาอุต์สาหกิรรม	กิารให้บริกิาร
หุ่นยนต์์ต์รวจสอบ	กิารให้ใชิ้้สิที่ธิุกิารใชิ้้เที่ค่โนโลยี	และ
โซีลูชิ้ันโซีลาร์ฟาร์มลอยน�ำ	เป็นต์้น

ท่ออุตสาหก่ร้ร้มขนาดุใหญ่่ เช่่น ท่อส่งน�ำปร้ะปาลัอดุใต้ทะเลั โซลัาร้์ฟาร้์มลัอยีน�ำ (SCG Floating Solar Solutions)
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 2. กิารต์ลาดและภัาวะกิารแข่งขัน

 (1) กิารทำต์ลาดของผลิต์ภััณฑ์์และบริกิารที�สำค้ัญ  

- นโยบายและลักิษณะกิารต์ลาด

	 	 อตุ์สาหกิรรมปิโต์รเค่มีโด้ยที่ั�วไปจัด้เปน็ธุรุกิจิในกิลุ่มสินค้่า

โภัค่ภัณัฑ์	์(Commodity)	โด้ยราค่ามลีกัิษัณะเปน็วฏัิจกัิร	(Cycle)	

และเปลี�ยนแปลงค่่อนข้างเร็ว	 ดั้งนั�นธุุรกิิจจ่งได้้มีนโยบายและ

กิลยทุี่ธุเ์พัื�อสร้างค่วามแต์กิต่์างจากิคู่แ่ข่งและเพัิ�มค่วามสามารถึใน

กิารแข่งขัน	ด้ังนี�

 1.1) กิลยุทธุ์กิารแข่งขัน

  • กิารมุง่เนน้ผลติ์สินค้า้ที�มมีลูค้า่เพัิ�มสงู (High Value  

   Added Products)

	 	 	 ธุุรกิิจได้้วางแผนและด้ำเนินกิารพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์ 

ที่ี�มีมูลค่่าเพิั�มสูง	 หรือ	 High	 Value	 Added	 Products 

เ พืั� อมุ่ ง เน้นกิารพััฒนาคุ่ณภัาพัและต์อบสนองต์่อ 

ค่วามต์้องกิารของลูกิค่้ าที่ี� ต์้องกิารเม็ด้พัอลิ เมอร ์

ที่ี�มีคุ่ณสมบัต์ิพัิเศษั	 โด้ยได้้มีกิารลงทุี่นเพัื�อเพัิ�มศักิยภัาพั 

กิารวิจัยและพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์ของธุุรกิิจอย่างต่์อเนื�อง	

ปัจจุบัน	กิารด้ำเนินงานศูนย์	 i2P	 (Ideas	 to	Products)	

จังหวัด้ระยอง	 เปิด้ให้ลูกิค่้าเข้าใช้ิ้บริกิารได้้ที่ั�งในรูปแบบ	

Virtual	 Tour	 และสถึานที่ี�จริงแบบ	 New	 Normal	 

รักิษัาระยะห่าง	 ให้ลูกิค่้าได้้ เข้าถึ่งนวัต์กิรรมสินค้่า 

และบริกิารของธุุรกิิจ	 ซี่�งได้้รับกิารต์อบรับเป็นอย่างด้ี 

จากิลกูิค่า้ที่ั�งจากิในประเที่ศและต่์างประเที่ศทีี่�มาเยี�ยมชิ้ม	

ใชิ้บ้รกิิาร	และก่ิอให้เกิดิ้แนวคิ่ด้ในกิารพัฒันาสินค่า้รว่มกัิน

ได้้กิว่า	100	รายกิาร	โด้ยเน้นกิารพัฒันาและขายเมด็้พัอลเิมอร์ 

HVA	 สำหรับสินค่้าค่งที่นและสินค่้าทีี่�ต์อบโจที่ย์ต์ามหลักิ

เศรษัฐกิิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)

	 	 	 ในปี	 2564	 ธุุรกิิจมียอด้ขายสินค่้าและบริกิารมูลค่่า 

เพัิ�มสูงคิ่ด้เป็นร้อยละ	 36	 ของยอด้ขายที่ั�งหมด้	 โด้ยมี 

รายละเอียด้	ดั้งนี�

	 	 1.	 กิลุ่มสินค้่าเม็ด้พัอลิเมอร์มูลค่่าเพัิ�มสูง	ได้้แก่ิ

-	 กิลุม่สินค่า้สำหรับบรรจุภัณัฑ์อ์าหารและเค่รื�องด้ื�ม	

(Food	 and	 Beverage)	 เชิ้่น	 บรรจุภััณฑ์์ชิ้นิด้อ่อนต์ัว	

(Flexible	 Packaging)	 ถุึงที่นค่วามร้อนสูง	 (Retort	

Pouch)	บรรจภุัณัฑ์สิ์นค่า้อปุโภัค่ทีี่�ที่นแรงกิระแที่กิได้ดี้้ข่�น	

ฝาขวด้เค่รื�องด้ื�มน�ำหนักิเบา	เป็นต์้น

-	 กิลุ่มสินค่้าสำหรับอาค่ารและโค่รงสร้างพัื�นฐาน	

(Building	and	Infrastructure)

o	 กิลุม่สนิค่า้ที่ี�ใช้ิ้ในอาค่าร	เช่ิ้น	เปลือกิหุม้สายไฟและ

สายสัญ่ญ่าณ	 ถึังน�ำที่ี�ผลิต์จากิกิระบวนกิารข่�นรูป

แบบหมุนเหวี�ยง	 (Rotational	Molding)	 ที่่อน�ำ

และข้อต์่อพัีวีซีี	ประต์ู	หน้าต์่างพัลาสต์ิกิ

o	 กิลุม่สินค้่าสำหรับโค่รงสร้างพัื�นฐาน	เชิ้น่	ท่ี่อ	HDPE	

ขนาด้ใหญ่่สำหรับระบบประปา	 อุต์สาหกิรรม

เหมอืงแรแ่ละกิา๊ซีธุรรมชิ้าต์	ิเปลือกิหุม้สายไฟและ

สายใยแกิ้วนำแสง	(Fiber	Optic)

o	 กิลุ่มสนิค้่าพัเิศษัอื�น	ๆ	เช่ิ้น	อุปกิรณ์ที่างกิารแพัที่ย์	

เรอืค่ายคั่	และชิิ้�นส่วนสำหรบัยานยนต์์เพัื�อกิารเกิษัต์ร	

และถัึงบรรจุสารเค่มีขนาด้ใหญ่่	 (Intermediate	

Bulk	 Containe:	 IBC)	 ที่ี�มีค่วามแข็งแรงและมี

คุ่ณสมบัต์ิกิารที่นสารเค่มีสูง

-	 กิลุ่มสินค่้าสำหรับธุุรกิิจยานยนต์์	 (Automotive)	

เช่ิ้น	 ชิ้ิ�นส่วนภัายในและภัายนอกิของรถึยนต์์	 เปลือกิหุ้ม

แบต์เต์อรี�รถึยนต์์	

-	 กิลุ่มสนิค้่าสำหรบัอปุกิรณ์เค่รื�องใช้ิ้ไฟฟ้า	(Electrical	

Appliance)	เชิ้่น	ชิ้ิ�นส่วนต์ู้เย็นและเค่รื�องซัีกิผ้า

	 	 2.	 กิลุ่มบริกิารมูลค่่าเพัิ�มสูง	ได้้แกิ่

-	 กิารให้บริกิารเค่ลือบเต์าเผาอุต์สาหกิรรม	 เชิ้่น	 

สารเค่ลือบสำหรับอุต์สาหกิรรมปิโต์รเค่มี	 โรงกิลั�นน�ำมัน	

และกิารผลิต์เหล็กิ

-	 กิารใหบ้รกิิารหุน่ยนต์ต์์รวจสอบ	เชิ้น่	หุน่ยนต์ต์์รวจ

สอบที่่อในเต์าเผา	(CiBot™:	Carburization	Inspection	

Robot)	หุน่ยนต์ต์์รวจวดั้ค่วามหนาของถึงัในอตุ์สาหกิรรม

ปิโต์รเค่มี	 (Tank	 Inspection	 Robot)	 และหุ่นยนต์์บิน

สำรวจเค่รื�องจักิรและปล่องไฟในโรงงานอุต์สาหกิรรม	

(Aerial	Visual	Inspection	Robot)

-	 กิารให้ใชิ้้สิที่ธุิกิารใช้ิ้เที่ค่โนโลยี	 (Technology	 

Licensing)	เช่ิ้น	สิที่ธุิกิารใช้ิ้กิระบวนกิารผลิต์	HDPE	สิที่ธุิ

กิารผลิต์วัสดุ้นาโน	CIERRA™	เป็นต์้น

-	 Floating	Solar	Solution	โซีลชูิ้นัโซีลารฟ์ารม์ลอย

น�ำค่รบวงจร

ที่ั�งนี�	ธุุรกิิจมีแผนที่ี�จะเพัิ�มสัด้ส่วนของสินค้่ามูลค่่าเพัิ�ม

สูงข่�นอย่างต่์อเนื�องในอนาค่ต์	 เพัื�อช่ิ้วยลด้ผลกิระที่บของ

ค่วามผันผวนของธุุรกิจิในช่ิ้วงวัฏิจกัิรอุต์สาหกิรรมปิโต์รเค่มี

ขาลง	และเพัิ�มศักิยภัาพัด้้านกิารแข่งขันโด้ยรวมของธุุรกิิจ

โค้ร้งสร้้างแลัะช่ิ�นส่วันยีานยีนต์  (Automotive parts)
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 1.2) กิารร่วมมอืกิบัลกูิค้า้: กิารบรกิิาร กิารพัฒันาต์อ่ยอด

ผลิต์ภััณฑ์์ใหม่ และกิารบริหาร Supply Chain

	 กิารบริกิารถึือเป็นหัวใจของกิารขาย	 ธุุรกิิจจ่งได้้พััฒนาระบบ

กิารจัด้กิารลูกิค้่าสัมพันัธ์ุ	(Customer	Relationship	Management:	

CRM)	 ซ่ี�งเป็นกิารนำเที่ค่โนโลยีสารสนเที่ศมาประยุกิต์์ใช้ิ้ 

กิับกิารบริกิารลูกิค้่า	 โด้ยระบบด้ังกิล่าวจะที่ำหน้าที่ี�เกิ็บรวบรวม 

และวิเค่ราะห์ข้อมูล	 เพัื�อกิารต์อบสนองค่วามต์้องกิารของลูกิค้่า

อย่างถึกูิต์อ้งและรวด้เรว็	ระบบยงัถึกูิออกิแบบใหส้ามารถึรบัขอ้รอ้ง

เรยีนต์า่ง	ๆ 	จากิลกูิค่า้เพัื�อใหม้ั�นใจวา่ที่กุิปญั่หาจะได้ร้บักิารบนัที่ก่ิ

และแกิ้ไขอย่างเป็นระบบและยั�งยืน	

	 นอกิจากินี�	ธุรุกิจิยงับรกิิารใหค้่ำแนะนำด้้านเที่ค่นคิ่กิารแปรรปู

เม็ด้พัอลิเมอร์	กิารพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์และบริกิารร่วมอื�น	ๆ	ร่วมกิับ

ลูกิค่้า	(Co-value	Creation)	เพัื�อเข้าถึ่งค่วามต์้องกิารเชิ้ิงล่กิของ

ลูกิค้่า	 กิารชิ้่วยพััฒนาและต์่อยอด้เค่รือข่ายที่างธุุรกิิจ	 (Business	

Matching)	 กิารจัด้สัมมนาพััฒนาค่วามรู้ที่ั�งด้้านธุุรกิิจและเที่ค่นิค่

แก่ิลูกิค่้าเพัื�อเสริมสร้างศักิยภัาพัของลูกิค่้าให้มีกิารเต์ิบโต์อย่าง

ยั�งยืน	 อีกิที่ั�งยังเน้นกิารจัด้ส่งสินค่้าให้ถึ่งลูกิค่้าอย่างถึูกิต์้องและ

รวด้เรว็	ที่ั�งนี�	ธุุรกิจิมคี่วามมุง่มั�นในกิารพัฒันาและเพัิ�มประสทิี่ธุภิัาพั

ในกิารบริกิารอย่างต่์อเนื�อง	 เพัื�อยกิระด้ับมาต์รฐานกิารบริกิารให้

สอด้ค่ล้องกิับแนวที่างกิารด้ำเนินธุุรกิิจที่ี�แต์กิต์่างกิันของลูกิค้่าใน

กิลุ่มต์่าง	ๆ	อีกิด้้วย

 1.3) ราค้าและต์้นทุน

	 ธุุรกิิจมุ่งสร้างคุ่ณค่่าให้แกิ่ลูกิค้่า	 พัันธุมิต์รที่างธุุรกิิจและผู้มี 

ส่วนเกิี�ยวข้องทีุ่กิฝ�าย	รวมถึ่งกิารพััฒนาเที่ค่โนโลยีและสร้างสรรค่์

นวัต์กิรรมที่ี�เป็นเลิศ	 และเนื�องจากิราค่าขายที่ั�งในประเที่ศ 

และต์ลาด้สง่ออกิเค่ลื�อนไหวต์ามราค่าต์ลาด้โลกิ		ธุรุกิจิจง่พัยายาม 

เพัิ�มมูลค่่า	 (Premium)	 ให้กัิบสินค้่าด้้วยคุ่ณภัาพักิารผลิต์	 

กิารบริกิาร	 และนวัต์กิรรมทีี่�ต์อบสนองค่วามต้์องกิารของลูกิค่้า	 

เพัื�อให้สามารถึขายสินค่้าในราค่าที่ี�แข่งขันได้้

	 นอกิจากินี�	ธุรุกิจิยงัให้ค่วามสำคั่ญ่กัิบต้์นทุี่นกิารผลติ์	เนื�องจากิ 

อุต์สาหกิรรมปิโต์รเค่มีเป็นอุต์สาหกิรรมทีี่�ใชิ้้เงินลงทุี่นสูงจ่งเน้น 

กิารขยายและเพัิ�มประสิที่ธุิภัาพักิารผลิต์เพัื�อให้เกิิด้กิารประหยัด้

ต์อ่ขนาด้	(Economy	of	Scale)	โด้ยใช้ิ้เงนิลงทุี่นใหม้ปีระสทิี่ธุภิัาพั

สูงสุด้	ประกิอบกิับกิารออกิแบบโค่รงสร้างธุุรกิิจให้เป็นผู้ผลิต์แบบ

ค่รบวงจร	เพัื�อชิ้่วยให้ธุุรกิิจมีค่วามได้้เปรียบในกิารแข่งขัน	รวมถึ่ง

ขยายผลกิารจัด้กิารธุุรกิิจด้้วยหลักิกิาร	 Integrated	 Business	

Excellence:	 IBE	 สามารถึลด้กิารสูญ่เสียเวลา	 ที่ำให้สามารถึ 

เพัิ�มปริมาณกิารผลิต์และลด้ต้์นทุี่น	 รวมถึ่งมีกิารปรับเปลี�ยน

แผนกิารผลิต์และกิำหนด้ราค่าให้ต์อบสนองค่วามต์้องกิารของ

ลูกิค่้าได้้	 อีกิที่ั�งธุุรกิิจยังใช้ิ้ระบบกิารจัด้กิารผลผลิต์ที่ั�วที่ั�งองค่์กิร	

(Total	 Productivity	Management:	 TPM)	 ซี่�งเน้นเรื�องดู้แล

เค่รื�องจกัิร	ประสทิี่ธุภิัาพัของโรงงาน	กิารลด้ค่วามสญู่เสยี	และกิาร

ลด้ต์น้ที่นุ	สง่ผลใหบ้รษิัทัี่ในกิลุม่ได้ร้บัรางวลั	Advanced	Special	

Award	for	TPM	Achievement	จากิสถึาบัน	Japan	Institute	

of	Plant	Maintenance	จากิค่วามสามารถึในกิารบรรลเุปา้หมาย

ของกิารเพัิ�มประสิที่ธิุภัาพัและลด้ค่วามสูญ่เสียระหว่างกิารเด้ิน

เค่รื�องจักิร	 กิารประหยัด้พัลังงาน	กิารลด้อุบัต์ิเหต์ุและผลกิระที่บ

ต์่อสิ�งแวด้ล้อม	รวมไปถึ่งกิารพััฒนาศักิยภัาพัของพันักิงานด้้วย

	 นอกิจากินี�	 ธุุรกิิจได้้นำเที่ค่โนโลยีด้ิจิที่ัล	 (Digital)	 และ

เที่ค่โนโลยีสารสนเที่ศ	(Information	Technology:	IT)	เข้ามาใชิ้ ้

ในกิระบวนกิารต์ั�งแต์่กิารจัด้ซืี�อ	 กิารจัด้กิารค่ลังสินค่้า	 กิารผลิต์	 

กิารขาย	และกิารขนส่ง	ในรปูแบบ	e-Business	เช่ิ้น	e-Procurement, 

Warehouse	Management,	 Advanced	 Process	 Control,	

Advanced	 Planning	 and	 Scheduling,	 ReadyPlastic, 

Customer	Relationship	Management	(CRM)	และ	Electronic 

Delivery	Paper	(e-DP),	Blockchain	for	Procure-to-Pay	(B2P)	

และ	Digital	Commerce	Platform	(DCP)	เพัื�อเพัิ�มประสทิี่ธุภิัาพั

และประสิที่ธุิผลในกิารที่ำงานที่ั�วที่ั�งห่วงโซี่อุปที่าน	 (Supply	

Cha in ) 	 และ เพัื� อ ต์อบสนองค่วามต์้ อ งกิารของลู กิค่้ า 

ได้้ที่ันที่ี	 รวมถึ่งกิารนำเที่ค่โนโลยี	 RPA	 (Robotic	 Process	 

Automation)	 เข้ามาช่ิ้วยเพัิ�มประสิที่ธุิภัาพักิระบวนกิารที่ำงาน

โด้ยกิารให้ซีอฟต์์แวร์หุ่นยนต์์ที่ำงานแที่นมนุษัย์ในขั�นต์อนกิาร

ที่ำงานที่ี�ซี�ำเด้ิม	 ที่ั�งยังคิ่ด้ค่้นระบบกิารต์รวจสอบกิารที่ำงานของ

เค่รื�องจักิรต์ลอด้	 24	 ชัิ้�วโมง	 (Smart	Online	 Fault	 Analysis:	

SmartOFA)	 	 สามารถึประเมินค่วามเสี�ยงและแจ้งเตื์อนได้้ล่วงหน้า 

กิ่อนเค่รื�องจักิรมีปัญ่หา	 ซี่�งสามารถึลด้ค่่าใชิ้้จ่ายในกิารซี่อมบำรุง

และลด้กิารเสียโอกิาสทีี่�จะต์้องหยุด้กิารที่ำงานของเค่รื�องจักิรได้้

 1.4) ระบบบริหารคุ้ณภัาพัและคุ้ณภัาพัสินค้้า

	 เนื�องจากิธุุรกิิจมีนโยบายในกิารผลิต์สินค่้าที่ี� มีคุ่ณภัาพั 

และปลอด้ภัยัต์อ่กิารใชิ้ง้าน	โด้ยปราศจากิผลกิระที่บต์อ่สิ�งแวด้ลอ้ม

และชุิ้มชิ้น	 และมุ่งเน้นเรื�องค่วามปลอด้ภััยและอาชีิ้วอนามัย 

ในกิารที่ำงาน	 ธุุรกิิจได้้นำระบบกิารบริหารคุ่ณภัาพัทัี่�วที่ั�งองค่์กิร	 

(Total	Quality	Management:	TQM)	ซี่�งเน้นเรื�องคุ่ณภัาพัและ

ค่วามต์้องกิารของลูกิค่้ามาบูรณากิารกิับระบบกิารจัด้กิาร	 TPM	

ระบบกิารบริหารจัด้กิารค่วามเสี�ยง	 และ	 ISO	 ให้เป็นระบบกิาร

จัด้กิารคุ่ณภัาพัโด้ยรวมเพัียงระบบเด้ียว	ส่งผลให้ได้้รับกิารรับรอง

มาต์รฐานสากิลหลากิหลาย	 อาที่ิ 	 ระบบบริหารคุ่ณภัาพั	 

ISO	 9001	 ระบบบริหารงานคุ่ณภัาพัสำหรับเค่รื�องมือแพัที่ย ์

ISO	13485	ระบบกิารจดั้กิารสขุลกัิษัณะที่ี�ด้ใีนสถึานประกิอบกิาร	

GMP	 ระบบกิารจัด้กิารสิ�งแวด้ล้อม	 ISO	 14001	 ระบบบริหาร

คุ่ณภัาพัสำหรับอุต์สาหกิรรมยานยนต์์	 ISO	 16949	 และระบบ 

กิารจัด้กิารอาชิ้ีวอนามัยและค่วามปลอด้ภััย	 OHSAS	 และ	 TIS/

มอกิ.18001	 รวมไปถึ่งระบบกิารจัด้กิารห้องปฏิิบัต์ิที่ด้สอบและ

สอบเที่ยีบ	ISO	17025	ซี่�งสง่ผลใหม้กีิารประกินัค่ณุภัาพัของสนิค่า้

ที่ั�งด้้านคุ่ณภัาพัและค่วามปลอด้ภััยต์ลอด้ที่ั�งกิระบวนกิาร	 ได้้แก่ิ	

กิระบวนกิารจัด้หา	 กิระบวนกิารผลิต์ไปถึ่งกิระบวนกิารจัด้เกิ็บ 
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และขนส่ง	เป็นต์้น	นอกิจากินี�	ยังมีกิารสนับสนุนให้หน่วยงานวิจัย

และพััฒนาผลิต์ภัณัฑ์ส์ามารถึปรับปรงุเม็ด้พัอลิเมอร์และสินค่า้ใหม่

ทีี่�มีคุ่ณภัาพัและปลอด้ภััยต์่อผู้ใชิ้้งานเพัื�อรองรับและต์อบสนอง

ค่วามต์อ้งกิารของลกูิค่า้รวมที่ั�งผูใ้ชิ้ง้านได้เ้หมาะสมในหลากิหลาย

ผลิต์ภััณฑ์์อย่างแที่้จริง

 1.5) กิารบริหารจัดกิาร

	 ธุรุกิจิเนน้เรื�องกิารพัฒันาระบบกิารจดั้กิารหว่งโซ่ีค่ณุค่า่	(value	

chain	optimization)	เพัื�อให้สามารถึบริหารงานได้้อย่างรวด้เร็ว

และแมน่ยำต์ามสภัาวะค่วามผนัผวนของต์ลาด้	โด้ยที่กุิเด้อืนธุรุกิจิ

จะจัด้ที่ำแผนงานไปข้างหน้า	 (Forward-Looking	 Plan)	 และ

วางแผนงานอย่างเชิ้ื�อมโยงกัินที่ั�งห่วงโซ่ีคุ่ณค่่า	 (Value	 Chain)	

ค่รอบค่ลุมที่ั�งกิารผลิต์และกิารขาย	อุปสงค่์และอุปที่านของสินค่้า

และวตั์ถึดุ้บิ	รวมถึง่สินค่า้ใหมท่ี่ี�อยูร่ะหวา่งกิารพัฒันา	เพัื�อเพัิ�มระยะ

เวลาในกิารปรับต์ัวต์ามสถึานกิารณ์ต์ลาด้และค่วามต์้องกิารของ

ลกูิค่า้ที่ี�เปลี�ยนแปลงไป	และเพัื�อใหก้ิารวางแผนงานเกิดิ้ประสทิี่ธิุผล

สงูสดุ้	ยงัมกีิารวดั้ผลของแผนงานด้งักิลา่วเพัื�อนำขอ้มลูไปปรบัปรงุ

กิารวางแผนงานในอนาค่ต์

	 นอกิจากินี�	 ยังมุ่งเน้นเรื�องกิารเปลี�ยนแปลงวัฒนธุรรมองค่์กิร	

(Cultural	 Transformation)	 เพัื�อส่งเสริมที่ัศนค่ต์ิของพันักิงาน 

ให้มุ่งเน้นปรับปรุงกิารที่ำงานอย่างต์่อเนื�อง	 (Continuous	 

Improvement)	 รวมถึ่งค่ัด้เลือกิกิลุ่มพันักิงานที่ี�มีศักิยภัาพัสูง 

ให้ออกิจากิหน้างานเด้ิมมาที่ำงานโค่รงกิารปรับปรุงอย่างเต์็มต์ัว

		 ธุุรกิิจยังยกิระด้ับกิารบริหารจัด้กิารเพัื�อเพัิ�มขีด้ค่วามสามารถึ

กิารจดั้เต์รียมที่รัพัยากิรบคุ่ค่ล	(Strategic	Workforce	Planning)	

โด้ยเริ�มต์ั�งแต์่กิารประเมินค่วามต์้องกิารและค่วามพัร้อมของ

ที่รัพัยากิรบุค่ค่ล	 ที่ั�งด้้านจำนวน	 ค่วามสามารถึ	 และคุ่ณลักิษัณะ 

ทีี่�จำเป็นต์่อกิารด้ำเนินธุุรกิิจ	 เพัื�อเต์รียมพัร้อมสำหรับกิารพััฒนา

ธุรุกิจิในปัจจุบนัและอนาค่ต์	โด้ยมีกิารเชืิ้�อมโยงเป้าหมายของธุรุกิจิ

และพันักิงาน	โด้ยใช้ิ้ระบบบรหิารผลกิารปฏิบิตั์งิาน	(Performance	

Management	 System)	 รูปแบบใหม่	 พัร้อมสร้างนวัต์กิรรม 

กิารที่ำงานให้มีค่วามเข้าใจร่วมกัิน	 พััฒนากิารประเมินผลงาน

ระหว่างผู้บังคั่บบัญ่ชิ้าและผู้ใต์้บังค่ับบัญ่ชิ้าที่ี�เหมาะสมยิ�งข่�น	 

และพััฒนาที่ักิษัะที่ี�จำเป็นสำหรับผู้บริหาร	 เพัื�อเป็นแบบอย่าง 

ในกิารสร้างบุค่ลากิรให้ที่ำงานร่วมกิันอย่างมีประสิที่ธิุภัาพั

	 นอกิจากินี�	 ธุุรกิิจได้้ด้ำเนินกิารเพัิ�มประสิที่ธิุภัาพัระบบกิาร

วางแผนที่รพััยากิรองค่ก์ิร	(Enterprise	Resource	Planning:	ERP)	

ผ่านกิารเชิ้ื�อมต์่อระบบของหน่วยงานต์่าง	 ๆ	 เข้าด้้วยกิันเพัื�อเพัิ�ม

ค่วามรวด้เร็วในกิารต์อบสนองลูกิค่้า	 เช่ิ้น	 ระบบกิารประมาณ 

ค่วามต้์องกิารใช้ิ้สินค้่าของลูกิค้่า	 ระบบกิารวางแผนกิารขาย 

และกิารจดั้ส่ง	และระบบกิารบริหารสินค่้าค่งค่ลัง

	 ธุุรกิิจยังได้้เชิิ้ญ่ที่ี�ปร่กิษัาทีี่�มีค่วามเชิ้ี�ยวชิ้าญ่ในกิารจัด้กิาร 

ห่วงโซี่อุปที่าน	 (Supply	 Chain)	 ระด้ับโลกิมาร่วมพััฒนา

ประสิที่ธุิภัาพักิารบริหารจัด้กิารห่วงโซ่ีอุปที่านอย่างต์่อเนื�อง	 

โด้ยมุ่งเน้นค่วามสามารถึในกิารเห็นภัาพัรวมของห่วงโซ่ีอุปที่าน	 

(Supply	Chain	Visibility)	นอกิจากินี�	ธุุรกิิจยังได้้ขยายระบบกิาร

บริหารค่วามต์่อเนื�องที่างธุุรกิิจ	 (Business	 Continuity	 

Management:	 BCM)	 ไปยังทีุ่กิบริษััที่ในกิลุม่เพัื�อกิารต์อบสนอง

ลูกิค่้าอย่างต์่อเนื�องในกิรณีฉุกิเฉินอีกิด้้วย

 (2) ลักิษณะลูกิค้้าและกิลุ่มลูกิค้้าเปู้าหมาย

	 ธุุรกิิจได้้มีกิารจัด้แบ่งกิลุ่มลูกิค้่าเป้าหมายใหม่ให้เป็นไป 

ต์ามกิลุ่มอุต์สาหกิรรม	 เพัื�อให้สามารถึต์อบสนองค่วามต้์องกิาร 

ของลกูิค่า้ได้ต้์รงจดุ้มากิยิ�งข่�น	โด้ยสามารถึแบง่ได้ด้้งันี�	กิลุม่อาค่าร

และโค่รงสร้างพัื�นฐาน	 กิลุ่มธุุรกิิจยานยนต์	์ กิลุ่มธุุรกิิจอาหารและ

เค่รื�องด้ื�ม	กิลุ่มธุุรกิิจเค่รื�องใชิ้้ไฟฟ้า	และกิลุ่มธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์์

	 ลักิษัณะลูกิค่้าส่วนใหญ่่จะเป็นรายย่อยและกิระจายตั์ว	 

โด้ยธุุรกิิจมุ่ งขยายฐานลูกิค้่าให้ค่รอบค่ลุมกิลุ่มต์ลาด้ย่อย	 

(Market	 Segment)	 และภัูมิภัาค่ที่ี�หลากิหลาย	 เพัื�อลด้ 

ค่วามเสี�ยงจากิกิารพั่�งพัิงลูกิค่้าน้อยราย	 ในขณะเด้ียวกิันได้้ 

มีกิารพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์ร่วมกิับลูกิค้่าที่ี� เป็นผู้ผลิต์ระด้ับโลกิ	 

เพัื�อให้สามารถึเป็นผู้นำในเที่ค่โนโลยีและเพัื�อต์อบสนอง 

ค่วามต์้องกิารที่ี�แที่้จริงของลูกิค้่าปลายที่างได้้ล่วงหน้า

 (3) กิารจำหน่ายและช่่องทางกิารจำหน่าย

	 ปี	 2564	 ธุุรกิิจมีสัด้ส่วนกิารจำหน่ายเม็ด้พัอลิโอเลฟินส์ 

ในประเที่ศและต์่างประเที่ศคิ่ด้เป็นสัด้ส่วนประมาณร้อยละ	 43 

และร้อยละ	 57	 ต์ามลำด้ับ	 ส่วนกิารจำหน่ายเม็ด้พีัวีซีีในประเที่ศ

และต์่างประเที่ศ	ค่ิด้เป็นสัด้ส่วนประมาณร้อยละ	40	และร้อยละ	

60	 ต์ามลำด้ับ	 โด้ยธุุรกิิจได้้เพัิ�มชิ้่องที่างกิารจัด้จำหน่ายผ่านที่าง

แพัลต์ฟอร์มกิารขายสินค้่าออนไลน์ในชิ้ื�อ	 ReadyPlastic	 

ซี่�งเริ�มจากิกิารขายเม็ด้พัอลิเมอร์ชิ้นิด้	 Non-Prime	 และ 

ขยายค่รอบค่ลุมไปถ่ึงผลิต์ภััณฑ์์เม็ด้พัอลิเมอร์รีไซีเค่ิล	 สำหรับ 

ชิ้่องที่างกิารจำหน่ายหลักิสำหรับเม็ด้พัอลิโอเลฟินส์และเม็ด้พีัวีซี	ี

ประกิอบด้ว้ย	กิารขายโด้ยต์รงใหก้ิบัลกูิค่า้และกิารขายผา่นต์วัแที่น

จำหน่ายสินค้่า	ซี่�งคิ่ด้เป็นร้อยละ	66	ร้อยละ	34	และ	ร้อยละ	86	

ร้อยละ	14	ของปริมาณกิารจำหน่ายที่ั�งหมด้	ต์ามลำด้ับ

 • กิารจำหน่ายในปูระเทศ

	 ลูกิค่้าเม็ด้พัอลิโอเลฟินส์แบ่งออกิเป็น	 2	 กิลุ่มค่ือ	 ลูกิค่้าที่ี� 

ผลิต์เพัื�อขายในประเที่ศ	(Domestic	Customer)	ค่ิด้เป็นสัด้ส่วน

ประมาณร้อยละ	95	ของปริมาณกิารจำหน่ายในประเที่ศ	ที่ั�งหมด้	

และลูกิค่้าที่ี�ผลิต์เพัื�อกิารส่งออกิ	(Re-Export	Customer)	คิ่ด้เป็น

สัด้ส่วนร้อยละ	 5	 ส่วนเม็ด้พัีวีซีี	 มีเพัียงลูกิค่้าที่ี�ผลิต์เพัื�อขายใน

ประเที่ศเที่่านั�น	
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 • กิารส่งออกิ

	 ธุรุกิจิสง่ออกิเมด็้พัอลเิมอรส์ว่นใหญ่ไ่ปประเที่ศในแถึบภัมูภิัาค่

เอเชิ้ียแปซีิฟิกิ	 กิารจัด้จำหน่ายจะเน้นกิารเข้าถึ่งผู้ใชิ้้ปลายที่าง 

หรือผู้แที่นจำหน่ายในประเที่ศนั�น	 ๆ	 โด้ยต์รง	 เพัื�อประสิที่ธุิภัาพั 

ในกิารต์อบสนองค่วามต์้องกิารของลูกิค่้า	สัด้ส่วนต์ลาด้ส่งออกิค่ือ 

เอเชีิ้ยต์ะวันออกิร้อยละ	 31	 เอเชิ้ียต์ะวันออกิเฉียงใต์้ร้อยละ	 30	

เอเชีิ้ยใต้์รอ้ยละ	8	และประเที่ศอื�น	ๆ 	นอกิภูัมิภัาค่เอเชีิ้ยอีกิร้อยละ	

31	 และสัด้ส่วนกิารส่งออกิเม็ด้พัีวีซี	ี คื่อ	 เอเชีิ้ยต์ะวันออกิเฉียงใต์้

ร้อยละ	26	เอเชิ้ียใต์้ร้อยละ	44	และประเที่ศอื�น	ๆ	อีกิร้อยละ	30

	 ธุุรกิิจมีปริมาณกิารส่งออกิประมาณ	 1.36	 ล้านต์ัน	 แบ่งเป็น 

เมด็้พัอลโิอเลฟนิส	์1.15	ลา้นต์นัและพัวีซีี	ี0.21	ลา้นต์นั	ต์ามลำด้บั

สามารถึกิระจายกิารส่งสินค่้าไปต์ามฐานลูกิค่้าที่ี�มีอยู่กิว่า	 120	

ประเที่ศที่ั�วโลกิ	 โด้ยไม่ส่งออกิไปทีี่�ประเที่ศใด้ประเที่ศหน่�งมากิ 

เป็นพัิเศษั	ที่ำให้สามารถึลด้ค่วามเสี�ยงที่ี�อาจเกิิด้ข่�น	เนื�องจากิกิาร

เปลี�ยนแปลงที่างกิารเมืองหรือเศรษัฐกิิจของประเที่ศนั�น	ๆ		 	

	 นอกิจากินี�	 กิารสร้างฐานลูกิค่้าที่ั�วโลกิที่ำให้สามารถึบริหาร

ปริมาณกิารส่งออกิในแต์่ละประเที่ศ	เพัื�อผลกิำไรสูงสุด้	เนื�องจากิ

ราค่าในแต่์ละประเที่ศอาจมีค่วามแต์กิต่์างกัินต์ามสภัาวะต์ลาด้ของ

ประเที่ศนั�น	ๆ

3. กิารจัดหาผลิต์ภััณฑ์์หรือบริกิาร 

 (กิ) โรงงานและกิำลังกิารผลิต์

	 ธุุรกิิจมีโรงงานผลิต์โอเลฟินส์	 2	 โรงงาน	 โรงงานผลิต์เม็ด้ 

พัอลิโอเลฟินส์	 9	 โรงงาน	 ตั์�งอยู่ในนิค่มอุต์สาหกิรรมมาบต์าพัุด้	 

จังหวัด้ระยอง	 และโรงงานผลิต์เม็ด้พัอลิไวนิลค่ลอไรด์้	 (พัีวีซีี)	 

และผลิต์ภััณฑ์์ทีี่�เกิี�ยวข้อง	 14	 โรงงาน	 ต์ั�งอยู่ในประเที่ศไที่ย	

เวยีด้นาม	และอนิโด้นีเซียี	และโรงงานผลติ์ปิโต์รเค่มีแบบค่รบวงจร

ประเที่ศเวยีด้นามทีี่�กิำลังกิอ่สรา้งอกีิ	1	ค่อมเพัล็กิซ์ี	รวมถ่ึงมบีรษิัทัี่

ย่อยต์่าง	 ๆ	 ที่ี�ให้บริกิารที่ี�เกิี�ยวข้องกิับธุุรกิิจ	 โด้ยมีรายละเอียด้ 

กิำลังผลิต์	(Nameplate	Capacity)	ด้ังนี�	

บรุิษทัี่ ผลัิต่ภััณฑ์์/บรุิการุ
กำาลัังการุผลิัต่/1

(ต่ันี้ต่่อปี)
เปิดัดัำาเนี้ินี้การุ

(พ.ศ.)

สัดัส่วนี้การุถุอ้หุ้นี้
ของบรุิษัที่ฯ

(รุ้อยลัะ)

โรงงานในปูระเทศไทย 6,321,000

1.	ระยองโอเลฟินส์ เอที่ิลีน
โพัรพัิลีน

900,000
450,000

2542 68

2.	มาบต์าพัุด้โอเลฟินส์ เอที่ิลีน
โพัรพัิลีน

1,200,000
850,000

2553 67

3.	ไที่ยโพัลิเอที่ิลีน HDPE	1
HDPE	2
HDPE	3
HDPE	4
LLDPE
LDPE
PP 1
PP	2
PP	3

140,000
170,000
220,000
450,000
140,000
150,000
140,000
180,000
540,000

2532
2540
2544
2553
2533
2538
2536
2540
2553

100

4.	ไที่ยพัลาสต์ิกิและเค่มีภััณฑ์์ พีัวีซีีเรซีิน 530,000 2514 100

5.	นวพัลาสติ์กิอุต์สาหกิรรม ที่่อและข้อต์่อพัีวซีีี
โปรไฟล์พัีวซีีี

204,000
21,000

2513 100

6.	ที่ีพัีซีี	เพัสต์์	เรซีิน พีัวีซีี	เพัสต์์	เรซีิน 36,000 2536 100

โรงงานในประเที่ศเวียด้นาม 3,217,000

7.	Binh	Minh	Plastics	Joint	
Stock	Company	(BMP)

ที่่อพัลาสต์ิกิและข้อต่์อ 150,000 2520 54

8.	TPC	Vina	Plastic	and	
Chemicals	Corporation

พีัวีซีีเรซีิน 200,000 2538 70
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บรุิษัที่ ผลัิต่ภััณฑ์์/บรุิการุ
กำาลัังการุผลิัต่/1

(ต่ันี้ต่่อปี)
เปิดัดัำาเนี้ินี้การุ

(พ.ศ.)

สัดัส่วนี้การุถุอ้หุ้นี้
ของบรุิษัที่ฯ

(รุ้อยลัะ)

9.	Viet-Thai	Plastchem พัีวีซีีค่อมพัาวนด้์ 17,000 2537 72

10.	Long	Son	Petrochemicals เอที่ิลีน
โพัรพัิลีน
HDPE
LLDPE

PP
Butadiene

950,000
400,000
500,000
500,000
400,000
100,000

กิำาลังก่ิอสร้างและ
ค่าด้ว่าจะเปิด้

ด้ำาเนินกิารกิลางปี	
2566

100

โรงงานในปูระเทศอินโดนีเซีีย 141,000

11.	PT.	TPC	Indo	Plastic	&
Chemicals

พัีวีซีีเรซีิน 120,000 2539 100

12.	Berjaya	Newaplastic	Indonesia ที่่อและข้อต์่อพัีวีซีี 21,000 2562 51

โรงงานในประเที่ศกิัมพัูชิ้า 17,400

13.	Nawaplastic ที่่อและข้อต์่อพัีวีซีี 17,400 2559 60

โรงงานในปูระเทศเมียนมา 16,000

14.	Grand	Nawaplastic 16,000 80

ธุุรกิิจบริกิาร

15.	มาบต์าพัุด้	แที่งค่์	เที่อร์มินอล บริกิารที่่าเทีี่ยบเรือ
และค่ลังเกิ็บผลิต์ภััณฑ์์

-/2 2541 82

16.	ระยองไปป์ไลน์ บริกิารกิารขนส่งที่างที่่อ - 2541 92

17.	ระยองวิศวกิรรม 
และซี่อมบำารุง

บริกิารที่างด้้านวิศวกิรรม
และซี่อมบำารุง

- 2544 100

หมายเหต์ุ:
 /1		 กิำลังกิารผลิต์ข้างต์้น	เป็นกิำลังกิารผลิต์เฉพัาะผลิต์ภััณฑ์์หลักิ	และแสด้งเฉพัาะข้อมูลของบริษัทัี่ย่อยของธุุรกิิจเที่่านั�น
 /2	 ท่ี่าเที่ียบเรือ	4	ที่่า	มีขนาด้ระวางบรรทีุ่กิ	(Deadweight	Tonnage)	100,000	ต์ัน	80,000	ต์ัน	20,000	ต์ัน	และ	10,000	ต์ัน

	 ปี	2564	โรงงานผลิต์โอเลฟินส์มีอัต์รากิารใชิ้้กิำลังกิารผลิต์อยู่

ทีี่� ร้อยละ	 108	 โรงงานผลิต์เม็ด้พัอลิโอเลฟินส์มีอัต์รากิาร 

ใช้ิ้กิำลงักิารผลติ์อยูท่ี่ี�ร้อยละ	 94	 	 และโรงงานผลติ์เมด็้พัอลิไวนิล 

ค่ลอไรด้์	 (พีัวีซีี)	 มีอัต์รากิารใชิ้้กิำลังกิารผลิต์อยู่ที่ี�ร้อยละ	 94 

เมื�อเที่ียบกิับกิำลังผลิต์รวมแต์่ละผลิต์ภััณฑ์์

	 โค่รงกิาร	 Long	 Son	 Petrochemicals	 (LSP)	ณ	ประเที่ศ

เวียด้นาม	 เป็นโค่รงกิารปิโต์รเค่มีค่รบวงจรแห่งแรกิของประเที่ศ

เวียด้นาม	มีค่วามสามารถึในกิารแข่งขันในเชิ้ิงธุุรกิิจเนื�องจากิเป็น

โค่รงกิารที่ี�มีกิารเชิ้ื�อมโยงจากิโรงงานปิโต์รเค่มีขั�นต์้นถ่ึงขั�นปลาย

ค่รบวงจร	 มีค่วามประหยัด้จากิขนาด้	 (Economies	 of	 Scale)	 

และสามารถึใช้ิ้วัต์ถึุด้ิบได้้อย่างยืด้หยุ่นสูง	 โด้ยสามารถึเลือกิใช้ิ้ 

กิา๊ซีโพัรเพันร่วมกัิบแนฟที่าเป็นวัต์ถุึด้บิในสัด้ส่วนต่์าง	ๆ 	เพัื�อบริหาร

ต์้นทีุ่น	 และผลิต์เอที่ิลีนและโพัรพัิลีนรวมกิันได้้ประมาณ	 1.35	 

ล้านต์ันต์่อปี	 และโพัลิโอเลฟินส์ในขั�นปลายด้้วยกิำลังกิารผลิต์ 

โด้ยรวมใกิล้เค่ยีงกิบัโรงงานโอเลฟินส์	ด้้วยเที่ค่โนโลยใีนกิระบวนกิาร

ผลิต์ชิ้ั�นนำระด้ับโลกิที่ี�ได้้รับกิารยอมรับ	 โด้ย	 LSP	 ยังมีกิารลงทีุ่น 

ในระบบโค่รงสร้างพัื�นฐานที่ี�ช่ิ้วยสนับสนุนกิารด้ำเนินกิิจกิาร	 เชิ้่น	

ที่่าเรือน�ำล่กิ	และสาธุารณูปโภัค่ต่์าง	ๆ		

	 นอกิจากินี�	 LSP	 ยังต์ั�งอยู่ในพัื�นที่ี�ที่ี�มีศักิยภัาพัสูง	 โด้ยต์ั�งอยู่ 

ห่างจากินค่รโฮจิมินห์	 ซ่ี�งเป็นต์ลาด้หลักิและเป็นเมืองศูนย์กิลาง 

ที่างเศรษัฐกิิจของประเที่ศเวียด้นามเพัียงประมาณ	100	กิิโลเมต์ร	 

และอยูต่์ดิ้กิบัชิ้ายฝั�งที่ะเลน�ำลก่ิ	ที่ำใหม้คี่วามสะด้วกิในกิารนำเขา้

วัต์ถึุด้ิบและส่งออกิผลิต์ภััณฑ์์	 และมีที่่าเรือค่อนเที่นเนอร์ระหว่าง

ประเที่ศขนาด้ใหญ่่อยู่ในพัื�นทีี่�ใกิล้เค่ียง	 จ่งสะด้วกิต่์อกิารส่ง

ผลติ์ภัณัฑ์์เม็ด้พัอลิเมอร์ไปจำหน่ายในต์ลาด้

	 โค่รงกิาร	 LSP	 มีมูลค่่าโค่รงกิารรวมประมาณ	 5.4	 พัันล้าน

ด้อลลาร์สหรัฐ	 โด้ยเริ�มด้ำเนินกิารด้้านวิศวกิรรม	 จัด้หา	 และ 

กิ่อสร้าง	 EPC	 มาต์ั�งแต่์ไต์รมาสทีี่�สามของปี	 2561	 ซ่ี�งปัจจุบัน 

ณ	 สิ�นปี	 2564	 ค่วามคื่บหน้าของกิารด้ำเนินกิาร	 EPC	 

อยู่ที่ี�ร้อยละ	 91	 และค่าด้ว่าโค่รงกิาร	 LSP	 จะเปิด้ด้ำเนินกิาร 

เชิ้ิงพัาณิชิ้ย์ต์ามแผนในชิ้่วงค่ร่�งแรกิของปี	2566



061

 (ข) กิารจัดหาวัต์ถุุดิบ

 1) กิารผลิต์โอเลฟิินส์

	 วัต์ถึดุ้บิหลกัิที่ี�ใชิ้ใ้นกิารผลิต์โอเลฟินส	์ค่อื	แนฟที่า	ซ่ี�งจดั้หาจากิ

โรงกิลั�นน�ำมันภัายในประเที่ศ	นอกิจากินี�	ธุุรกิิจได้้มีกิารออกิแบบ

โรงงานใหส้ามารถึใชิ้ว้ตั์ถึดุ้บิที่ด้แที่นอื�น	ๆ 	ได้	้เชิ้น่	กิา๊ซีปโิต์รเลยีม

เหลว	(LPG)	ราฟฟเินต์	และค่อนเด้นเสที่	หากิได้ต้์น้ทุี่นในกิารผลิต์

ต์�ำกิว่าและมีค่วามสามารถึในกิารแข่งขันมากิข่�น	 ในปี	 2564	 

ค่ิด้เป็นสัด้ส่วนประมาณร้อยละ	 22	 ของค่วามต้์องกิารใช้ิ้ที่ั�งหมด้	

ส่วนทีี่�เหลืออีกิร้อยละ	 78	 เป็นกิารนำเข้าจากิประเที่ศในแถึบ

ต์ะวันออกิกิลางเป็นส่วนใหญ่่	 ธุุร กิิจมีกิารเ ข้าที่ำสัญ่ญ่า 

จัด้ซีื�อวัต์ถึุด้ิบ	 (ระยะยาว)	 กิับผู้จัด้จำหน่ายวัต์ถึุด้ิบหลักิที่ั�งใน

ประเที่ศและต์่างประเที่ศ	

 2) กิารผลิต์พัอลิโอเลฟิินส์

	 วัต์ถึุด้ิบหลักิที่ี�ใชิ้้ในกิารผลิต์พัอลิโอเลฟินส์ค่ือ	 โอเลฟินส์	 

ซี่�งธุรุกิจิมีสญั่ญ่าซีื�อขายกัิบโรงงานผลิต์โอเลฟินส์ในธุรุกิจิเค่มิค่อลส์	

จำนวนประมาณ	 1,865,000	 ต์ันต์่อปี	 โด้ยโอเลฟินส์จากิโรงงาน

ผลิต์โอเลฟินส์อีกิส่วนหน่�งจะจำหน่ายให้กัิบบริษััที่ร่วมทุี่นและ

ลกูิค่า้ภัายนอกิ	ซี่�งเปน็ผูถ้ึอืหุน้ในโรงงานผลติ์โอเลฟนิส	์นอกิจากินี�	

สามารถึซีื�อโอเลฟินส์เพัิ�มเต์มิได้้จากิ	บรษัิัที่พัทีี่ทีี่	ีโกิลบอล	เค่มิค่อล	

จำกิัด้	(มหาชิ้น)	หรือนำเข้าจากิต์่างประเที่ศ

 3) กิารผลิต์พัีวีซีี

	 วัต์ถึุด้ิบหลักิที่ี�สำค่ัญ่ในกิารผลิต์พัีวีซีี	 ค่ือ	 วีซีีเอ็ม	 (Vinyl	 

Chloride	Monomer:	VCM)	ซี่�งธุุรกิิจสามารถึผลิต์ได้้เองที่ั�งหมด้

สำหรับป้อนโรงงานผลิต์พัีวีซีีในประเที่ศไที่ย	 สำหรับโรงงานผลิต์ 

พัีวีซีีในอินโด้นีเซีียและเวียด้นาม	 ธุุรกิิจนำเข้าวีซีีเอ็มจากิกิารผลิต์

ในประเที่ศไที่ยและจัด้หาเพัิ�มเติ์มโด้ยนำเข้าจากิต่์างประเที่ศ	 

ในส่วนของอีด้ีซีี	 (EDC)	 สำหรับกิารผลิต์วีซีีเอ็มเป็นกิารนำเข้า

ที่ั�งหมด้

  - ผลกิระทบต์่อสิ�งแวดล้อม

	 ธุรุกิิจเค่มคิ่อลส	์ด้ำเนนิธุุรกิจิต์ามนโยบายด้า้นกิารพัฒันาอยา่ง

ยั�งยืนมาโด้ยต์ลอด้	ที่ั�งนี�	ได้ใ้ห้ค่วามสำคั่ญ่กัิบเรื�องสิ�งแวด้ล้อมและ

กิารพััฒนาชิุ้มชิ้นเพัื�อส่งเสริมกิารอยู่ร่วมกิันอย่างยั�งยืนระหว่าง

อตุ์สาหกิรรม	สิ�งแวด้ลอ้ม	และชุิ้มชิ้น	ด้้วยกิารบรหิารจดั้กิารโรงงาน

ใหเ้ป็นมิต์รต่์อสิ�งแวด้ล้อม	โด้ยในปี	2558	ทุี่กิโรงงานได้ก้ิารรับรอง

เป็นโรงงานอตุ์สาหกิรรมเชิ้งินเิวศ	 (Eco	 Factory)	 ซี่�งถึอืได้้ว่าเป็น	 

แห่งแรกิในประเที่ศไที่ยที่ี�มีโรงงานอุต์สาหกิรรมเชิ้ิงนิเวศค่รบ	

100%		อีกิที่ั�งยังมุ่งมั�นพััฒนาอย่างต์่อเนื�อง	จนกิระที่ั�งในปี	2564	

นคิ่มอตุ์สาหกิรรม	อาร์	ไอ	แอล	ได้้รบักิารรับรองเป็นนคิ่มอุต์สาหกิรรม 

เชิิ้งนิเวศระด้ับ	Eco-World	Class	ระด้ับสูงสุด้ด้้วยค่ะแนนสูงสุด้	

จากิกิารนิค่มอุต์สาหกิรรมแห่งประเที่ศไที่ย	(กินอ.)	ถืึอเป็นนิค่มฯ	

แห่งแรกิในประเที่ศไที่ยที่ี�ได้้รบัรางวลันี�ต่์อเนื�อง	3	ปีซ้ีอน	นอกิจากินี� 

ธุุรกิิจเค่มิค่อลส์ยังมีส่วนร่วมกัิบภัาค่ส่วนต์่าง	ๆ	ในกิารขับเค่ลื�อน

ส่งเสริมชิุ้มชิ้นสู่กิารเป็นชิุ้มชิ้นเชิ้ิงนิเวศ	 (Eco	 Community)	

โรงเรียนเชิ้ิงนิเวศ	(Eco	School)	และวัด้เชิ้ิงนิเวศ	(Eco	Temple)	

เพัื�อร่วมผลักิด้ันให้เกิิด้เป็นเมืองอุต์สาหกิรรมเชิิ้งนิเวศ	 (Eco	 

Industrial	Town)	ต์ามนโยบายของภัาค่รัฐในกิารพัฒันาอุต์สาหกิรรม	

ของประเที่ศทีี่�เป็นมิต์รต่์อสิ�งแวด้ล้อม	 เพัื�อรณรงค์่และปลูกิฝัง

จิต์สำน่กิด้้านกิารใชิ้้ที่รัพัยากิร	 และกิารจัด้กิารขยะ	 รวมถึ่ง 

กิารรณรงค่์ด้้านค่วามปลอด้ภััยในพืั�นทีี่�	 พัร้อมที่ั�งขยายผลโมเด้ล 

กิารค่ัด้แยกิขยะภัายในองค์่กิรสู่ชิุ้มชิ้นรอบโรงงานเชิ้ื�อมต่์อ	“บ้าน-

วดั้-โรงเรยีน-ธุนาค่ารขยะ”	ภัายใต้์โค่รงกิาร	“ชิ้มุชิ้น	LIKE	(ไร)้	ขยะ”	

สรา้งกิารมีส่วนร่วมของชุิ้มชิ้นทุี่กิภัาค่ส่วน	และพััฒนาแอปพัลเิค่ชิ้นั	

“คุ่ม้ค่่า”	สำหรบัเพัื�อช่ิ้วยในกิารบรหิารจดั้กิารธุนาค่ารขยะ

	 ธุุรกิิจเค่มิค่อลส์ร่วมกัิบหลากิหลายองค์่กิรและภัาคี่เค่รือข่าย

เพัื�อที่ำภัารกิิจพิัที่ักิษั์ที่ะเล	 ต์ลอด้จนค่วามร่วมมือระด้ับโลกิกัิบ	 

The	Ocean	Cleanup,	Alliance	to	End	Plastic	Waste	(AEPW)	

และ	Ellen	MacArthur	Foundation	เพัื�อร่วมกิันแกิ้ปัญ่หาขยะ

โด้ยเฉพัาะในมหาสมทุี่รใหไ้ด้อ้ยา่งยั�งยนื	และเด้นิหนา้จดั้กิารปญั่หา

ขยะที่ะเลด้้วยนวัต์กิรรม	“ทีุ่่นกิักิขยะลอยน�ำ	จากิ	HDPE-Bone”	

โด้ยพัฒันาและปรบัปรงุจากิรุน่แรกิ	ด้ว้ยกิารนำพัลาสต์กิิเกิรด้พัเิศษั	

HDPE–Bone	 มาใชิ้้ที่ด้แที่นวัสดุ้เด้ิม	 ที่ำให้เพัิ�มประสิที่ธุิภัาพั 

กิารจัด้เกิ็บขยะลอยน�ำ	 ที่นที่านต์่อรังสียูวี	 เพัิ�มอายุกิารใชิ้้งาน 

และสามารถึนำกิลับมารีไซีเค่ิลต์ามหลักิเศรษัฐกิิจหมุนเวียน

	 ธุุรกิิจเค่มิค่อลส์ยังได้้เข้าไปส่งเสริมค่วามรู้ในกิารค่ัด้แยกิ 

และรวบรวมพัลาสต์กิิใชิ้แ้ล้วต์ั�งแต์ต่์น้ที่างใหก้ิบัเยาวชิ้นในโค่รงกิาร	

"เกิ้าอี�รีไซีเค่ิลจากิถึุงนมโรงเรียน"	 โด้ยนำถึุงนมโรงเรียนมาล้าง	 

ต์ากิให้แห้ง	 รวบรวมเป็นพัลาสต์ิกิประเภัที่	 LLDPE	 เพัื�อส่งขาย 

และอกีิส่วนหน่�งนำกิลบัมาเปน็วตั์ถึดุ้บิเพัื�อผลติ์เป็น	“เกิา้อี�รไีซีเค่ลิ”	

ที่ี�สวยงามและแข็งแรงที่นที่าน	 และยังได้้ขยายผลโค่รงกิารถึนน

พัลาสติ์กิรไีซีเคิ่ลผ่านค่วามร่วมมือกิบับริษัทัี่ต่์าง	ๆ 	อาที่	ิบรษัิัที่	เอสซี	ี

แอสเสที่	ค่อร์ปอเรชิ้ั�น	จำกิัด้	(มหาชิ้น)	บริษััที่	อมต์ะ	ค่อร์ปอเรชิ้ัน	

จำกิัด้	(มหาชิ้น)	และบริษััที่	ซีพีัี	ออลล์	จำกิัด้	(มหาชิ้น)	ปัจจุบัน 

ได้้ด้ำเนนิกิารที่ำถึนนแอสฟัลต์์ค่อนกิรีต์ต้์นแบบทีี่�มพีัลาสติ์กิเหลือใช้ิ้

เป็นส่วนผสม	รวมค่วามยาวที่ั�งสิ�น	7.7	กิโิลเมต์ร	สามารถึนำพัลาสต์กิิ

เหลือใช้ิ้หมุนเวียนกิลับมาสร้างคุ่ณค่่าได้้รวม	 23	 ตั์น	 นอกิจากินี�	 

ยังได้้ลงนามค่วามร่วมมือกิับกิรมที่างหลวง	 กิรมที่างหลวงชิ้นบที่	

กิลุ่มบริษััที่	ด้าว	ประเที่ศไที่ย	และมหาวิที่ยาลัยเชิ้ียงใหม่	ร่วมมือ

ศ่กิษัาและพััฒนากิารนำพัลาสติ์กิเหลือใช้ิ้	 มาผสมในแอสฟัลต์์

ค่อนกิรีต์สำหรับงานกิ่อสร้างที่าง	 เพัิ�มค่วามแข็งแรงและยืด้อายุ 

กิารใช้ิ้งานของถึนน	 สอด้ค่ล้องต์ามนโยบาย	 BCG	 Economy	 

(Bio	–	Circular	–	Green	Economy)	ของรัฐบาล

4. งานที�ยงัไม่ส่งมอบเฉพัาะงานโค้รงกิารหรอืซีือ้ขายที�มีมลูค่้าสงู

	 ไม่มี
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SCGP (ธุุรกิิจแพัค้เกิจจิ้ง)

	 SCGP	 และบริษััที่ย่อยเป็นผูน้ำด้้านโซีลูชิ้ันบรรจุภััณฑ์์แบบค่รบวงจรในภูัมิภัาค่	 ด้้วยนวัต์กิรรมสินค้่าและบริกิารที่ี�หลากิหลายค่วบคู่่

กิับกิารด้ำเนินงานอย่างยั�งยืน	ซ่ี�งประกิอบด้้วยสายธุุรกิิจหลักิ	2	สายธุุรกิิจ	คื่อ	1)	สายธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์์แบบค่รบวงจร	และ	2)	สายธุุรกิิจ

เยื�อและกิระด้าษั
ข้อมูลัที่้�สำาคัญ

กิำาลังผลิต์

สายธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์์แบบค่รบวงจร
	•	 กิระด้าษับรรจุภััณฑ์์
	•	 บรรจุภััณฑ์์จากิเยื�อและกิระด้าษั
	•	 บรรจุภััณฑ์์แบบอ่อนต์ัว
	•	 บรรจุภััณฑ์์แบบค่งรูป
	•	 วัสดุ้อุปกิรณท์ี่างกิารแพัที่ย์
สายธุุรกิิจเยื�อและกิระด้าษั
	•	 เยื�อ
	•	 กิระด้าษัพัิมพั์เขียน
	•	 บรรจุภััณฑ์์อาหาร

 
4,363,000
1,440,400

901,000,000
143,000

250,000,000

556,000
490,900
60,950

 
ต์ันต์่อปี
ต์ันต์่อปี
ต์ารางเมต์ร
ต่์อปีตั์นต่์อปี
ชิ้ิ�นต์่อปี

ต์ันต์่อปี
ต์ันต์่อปี
ต์ันต์่อปี

ผลิต์ภััณฑ์์หลักิ

สายธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์์แบบค่รบวงจร
	•	 กิระด้าษับรรจุภััณฑ์์	(Packaging	paper)
	•	 กิระด้าษักิล่องขาวเค่ลือบ	(Coated	duplex	board)
	•	 บรรจุภััณฑ์์จากิเยื�อและกิระด้าษั	(Fiber-Based	Packaging)
	•	 บรรจุภััณฑ์์แบบอ่อนต์ัว	(Flexible	Packaging)
	•	 บรรจุภััณฑ์์แบบค่งรูป	(Rigid	Packaging)
	•	 วัสดุ้อุปกิรณท์ี่างกิารแพัที่ย์	(Medical	Supplies	and	Labware)
สายธุุรกิิจเยื�อและกิระด้าษั
	•	 เยื�อ	และกิระด้าษัพิัมพั์เขียน
	•	 บรรจุภััณฑ์์อาหาร
	•	 ผลิต์ภััณฑ์์จากิป�าปลูกิ

ต์ราสินค้้า

	•	 บรรจุภััณฑ์์และอุปกิรณ์เพัื�อกิารจัด้ส่งที่างไปรษัณีย์อย่างค่รบวงจร	Doozy	Pack	
	•	 บรรจุภััณฑ์์	Green	Carton
	•	 SCGP	Inspired	Solutions	Studio
	•	 กิระด้าษัพัิมพั์เขียน	Idea	Green,	Idea	Work,	Idea	Max,	Supreme,	Delight,	Spring	PRO	Series	–	

Offset	PRO	New,	Card	PRO,	Note	PRO,	Text	PRO	Green	Series	–	Green	Offset,	Green	Card,	
Green	Matt,	Green	MattCard,	Green	Plus

	•	 บรรจุภััณฑ์์อาหาร	Fest®,	Go-Pak
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ข้อมูลัที่้�สำาคัญ

จุดเด่นที�สำาค้ัญ

	•	 เป็นผู้นำาด้้านบรรจุภััณฑ์์แบบค่รบวงจรในภัูมิภัาค่เอเชิ้ียต์ะวันออกิเฉียงใต์้
	•	 เป็นพัันธุมิต์รกัิบลูกิค่้าที่ี�มีค่วามสัมพัันธุ์อันยาวนาน	ได้้รับกิารยอมรับจากิลูกิค้่าที่ี�เป็นบริษััที่ข้ามชิ้าต์ิและ

บริษััที่ชิ้ั�นนำาในภัูมิภัาค่
	•	 มีศักิยภัาพัด้้านกิารออกิแบบ	กิารวิจัยและพััฒนาที่ี�แข็งแกิร่ง	สามารถึสร้างนวัต์กิรรมผลติ์ภััณฑ์์และ	โซีลูชัิ้น

เพัื�อต์อบสนองค่วามต์้องกิารที่ี�หลากิหลายของลูกิค่้าได้้
	•	 มีรูปแบบธุุรกิิจแบบบูรณากิารในแนวต์ั�ง	(Vertical	Integration)	ส่งผลให้บริษััที่สามารถึพััฒนาประสิที่ธุิภัาพั

ในกิารด้ำาเนินงาน	ส่งเสริมค่วามสามารถึในกิารแข่งขันด้้านต์้นทีุ่น	อีกิที่ั�งเพัิ�มค่วามมั�นค่งในกิารจัด้หาสินค้่า
และวตั์ถึุด้ิบ	และสามารถึบริหารจัด้กิารที่รพััยากิรให้เกิิด้ประโยชิ้น์สูงสุด้

	•	 เป็นผู้นำาด้้านกิารด้ำาเนินธุุรกิิจอย่างยั�งยืนที่ี�ให้ค่วามสำาค่ัญ่ในเรื�องสิ�งแวด้ล้อม	สังค่ม	และธุรรมาภัิบาล	 
ภัายใต์้หลักิเศรษัฐกิิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)

นโยบายหลักิ 
ในกิารดำาเนินงาน

	•	 ส่งเสริมแบรนด้์และประสิที่ธุิภัาพัของห่วงโซี่อุปที่านของลูกิค่้าผ่านนวตั์กิรรมกิารนำากิลับมาใช้ิ้ใหม่ของสินค่้า
และบรกิิาร

	•	 ขยายธุุรกิิจอย่างต์่อเนื�อง	ที่ั�งในประเที่ศและต่์างประเที่ศ	เพัิ�มค่วามหลากิหลายของสินค่้า	และฐานลูกิค่้า	 
เพัื�อให้รับประโยชิ้น์จากิกิารเต์ิบโต์ของเศรษัฐกิิจมหภัาค่	และกิารใชิ้้จ่ายของผู้บริโภัค่ในภัูมภิัาค่

	•	 มุ่งมั�นเด้ินหน้าเชิ้ิงรกุิด้้านกิารพััฒนาอย่างยั�งยืนและเป็นผู้บุกิเบิกิหลักิเศรษัฐกิิจหมุนเวียนในภูัมิภัาค่อาเซีียน

นโยบายในกิาร 
พััฒนาธุุรกิิจ

	•	 มุ่งเน้นกิารเต์ิบโต์อย่างมคีุ่ณภัาพั	ด้้วยกิารเข้าเป็นพัันธุมิต์รที่างธุุรกิิจ	(Merger	and	Partnership)	และกิาร
ขยายธุุรกิิจในปัจจุบัน	(Organic	expansion)

	•	 มุ่งมั�นเป็นผู้นำาด้้านโซีลูชิ้ันบรรจภุััณฑ์์แบบค่รบวงจรอันด้ับต้์น	ๆ	ที่ี�ลูกิค้่าน่กิถึง่	(Top-of-Mind)	ผ่านกิาร
พััฒนาผลติ์ภััณฑ์์และบรกิิารด้้วยนวตั์กิรรม	รวมถึ่งกิารออกิแบบโซีลูชัิ้นเพัื�อต์อบสนองต์่อเมกิะเที่รนด์้อย่าง
ธุุรกิิจอีค่อมเมิร์ซี	

	•	 ประยุกิต์์ใชิ้้เที่ค่โนโลยีเพืั�อยกิระดั้บประสิที่ธุิภัาพักิารที่ำางานอย่างต์่อเนื�อง
	•	 ด้ำาเนินธุุรกิิจอย่างยั�งยืน	ต์ามแนวที่าง	ESG	(Environmental,	Social	and	Governance)
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1. ลักิษณะผลติ์ภัณัฑ์์หรอืบริกิาร

	 •	 SCGP	เปน็ผู้นำกิารใหบ้รกิิารด้า้นบรรจภุัณัฑ์แ์บบค่รบวงจร	

ที่ั�งในประเที่ศไที่ยและในภูัมิภัาค่เอเชีิ้ยต์ะวันออกิเฉียงใต้์ที่ี�มีกิาร 

บูรณากิารในแนวต์ั�ง	 (Vertical	 Integration)	 ต์ั�งแต์่กิารผลิต์เยื�อ

กิระด้าษัเพัื�อนำไปผลิต์กิระด้าษัพัิมพั์เขียน	 กิระด้าษับรรจุภััณฑ์์	

และบรรจุภััณฑ์์จากิเยื�อและกิระด้าษั	 และมีกิารผลิต์บรรจุภััณฑ์์

สำหรับหลากิหลายอุต์สาหกิรรม	 (Horizontal	 Diversification)	

ที่ำให้สามารถึจัด้สรรกิำลังผลิต์และค่วบคุ่มต้์นทุี่นได้้อย่างมี

ประสทิี่ธิุภัาพั	ส่งเสรมิให้มห่ีวงโซ่ีอปุที่านทีี่�แขง็แกิร่ง	และยงัสามารถึ

ค่วบค่มุค่ณุภัาพัและนวตั์กิรรมได้้ต์ั�งแต่์ขั�นต์อนแรกิของกิระบวนกิาร

ผลติ์	รวมถึง่เพัิ�มมลูค่า่ให้กัิบผลติ์ภัณัฑ์ไ์ด้	้นอกิเหนือจากิบรรจุภัณัฑ์์

ทีี่�กิล่าวมาข้างต้์นแล้ว	 SCGP	 ยังผลิต์บรรจุภััณฑ์์แบบอ่อนต์ัว 

บรรจภุัณัฑ์แ์บบค่งรูป	บรรจภุัณัฑ์อ์าหาร		และวสัด้อุปุกิรณท์ี่างกิาร

แพัที่ย์	โด้ยแบ่งสายธุุรกิิจหลักิได้้	2	สายธุุรกิิจ	ค่ือ

 • สายธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์์แบบค้รบวงจร 

	 ผลิต์ภัณัฑ์ห์ลักิ	ได้แ้ก่ิ	กิระด้าษับรรจุภัณัฑ์จ์ากิเยื�อและกิระด้าษั	 

ถึุงหลายชิ้ั�น	ถุึงชิ้้อปปิ�ง	แกินกิระด้าษั	ผลิต์ภััณฑ์์แปรรูป-สำเร็จรูป	

กิระด้าษัปดิ้แผน่ยิปซีมั	กิระด้าษักิลอ่งขาวเค่ลอืบ	(Coated	duplex	

board)	 และบรรจุภััณฑ์์จากิเยื�อและกิระด้าษัประเภัที่ต์่าง	 ๆ 

(Fiber-Based	 Packaging	 )	 บรรจุภััณฑ์์เพัื�อกิารขนส่งสินค้่า	 

(Logistics	 Packaging)	 บรรจุภััณฑ์์กิล่องกิระด้าษัแข็งแบบพัับได้้	

(Folding	 Carton)	 ผลิต์ภััณฑ์์นิที่รรศกิารและงานแสด้งสินค่้า	

(Event	&	Exhibition)	สนิค่า้ไลฟส์ไต์ล	์(Lifestyle	Product)	บรรจุ

ภััณฑ์์แบบอ่อนต์ัว	 (Flexible	Packaging)	บรรจุภััณฑ์์แบบค่งรูป	

(Rigid	 Packaging)	 และวัสดุ้อุปกิรณ์ที่างกิารแพัที่ย์	 (Medical	

Supplies	and	Labware)	รวมไปถึง่กิารบรกิิารออกิแบบบรรจภุัณัฑ์์

อย่างค่รบวงจร	

 • สายธุุรกิิจเยื�อและกิระดาษ

	 ผลิต์ภััณฑ์์หลักิ	 ได้้แก่ิ	 บรรจุภััณฑ์์อาหาร	 ผลิต์ภััณฑ์์เยื�อและ

ผลิต์ภััณฑ์์กิระด้าษั	 สำหรับเยื�อทีี่�ผลิต์ได้้สามารถึใชิ้้เป็นวัต์ถึุด้ิบ

สำค่ัญ่ในกิารผลิต์กิระด้าษัได้้หลายชิ้นิด้	 เชิ้่น	 กิระด้าษัพัิมพั์เขียน	

ซี่�งโรงพัิมพั์ที่ั�วไปสามารถึนำกิระด้าษัพัิมพั์เขียนไปใชิ้้งานในด้้าน

พัิมพั์นิต์ยสาร	 หรือใชิ้้ที่ำกิระด้าษัสมุด้	 กิระด้าษัพัิมพั์ต์ำราเรียน	

กิระด้าษัถ่ึายเอกิสาร	 กิระด้าษัชิ้นิด้พัิเศษัที่ี�ใช้ิ้ในงานอุต์สาหกิรรม	

เชิ้่น	 กิระด้าษัสำหรับที่ำฉลากิ	 กิระด้าษัรองหลังฉลากิ	 กิระด้าษั

สำหรบังานเฟอรน์เิจอร	์กิระด้าษัสำหรบังานที่างกิารแพัที่ย์หรอืงาน

อนามยั	รวมที่ั�งบรรจภุัณัฑ์อ์าหาร	เชิ้น่	บรรจภุัณัฑ์อ์าหาร	กิระด้าษั

สำหรับที่ำถึ้วยกิระด้าษั	กิรวยน�ำด้ื�ม	 รวมถึ่งกิล่อง	 ถึ้วย	 และถึาด้

สำหรับบรรจุอาหาร	เป็นต์้น	
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2. ต์ลาดและภัาวะกิารแข่งขัน 

 (กิ) กิารทำต์ลาดของผลิต์ภััณฑ์์และบริกิารที�สำค้ัญ

  - นโยบายและลักิษณะกิารต์ลาด

   1) กิลยุทธุ์ทางกิารต์ลาด

	 	 	 	 สำหรับ	 SCGP	 มุ่งเน้นสู่กิารเป็นผู้ให้บริกิารด้้าน

บรรจภุัณัฑ์์อย่างค่รบวงจร	โด้ยมผีลติ์ภัณัฑ์์ที่ี�หลากิหลาย	

เพัื�อต์อบสนองค่วามต์้องกิารใชิ้้บรรจุภััณฑ์์ของผู้ผลิต์

สนิค้่าต่์าง	ๆ 	ได้อ้ย่างค่รบค่รัน	ไมว่า่จะเป็นบรรจุภััณฑ์์

จากิเยื�อและกิระด้าษัประเภัที่ต่์าง	 ๆ	 (Fiber-Based	

Packaging	)	บรรจภุัณัฑ์์เพัื�อกิารขนส่งสนิค้่า	(Logistics	

Packaging)	บรรจุภััณฑ์์กิล่องกิระด้าษัแข็งแบบพัับได้้	

(Folding	Carton)	และผลติ์ภัณัฑ์นิ์ที่รรศกิารและงาน

แสด้งสินค่้า	 (Event	 &	 Exhibition)	 และสินค่้าไลฟ์

สไต์ล์	 (Lifestyle	Product)	บรรจุภััณฑ์์แบบอ่อนต์ัว	

(Flexible	Packaging)	บรรจุภััณฑ์์แบบค่งรูป	(Rigid		

Packaging)	และวัสด้อุปุกิรณ์ที่างกิารแพัที่ย์	(Medical	

Supplies	 and	 Labware)	 ในส่วนของบรรจุภััณฑ์์ 

จากิเยื�อและกิระด้าษั	 ได้้มีกิารพััฒนาและขยายกิำลัง

กิารผลิต์ในด้้านกิารพัิมพั์ที่ั�งระบบ	 Flexographic	

Pre-Printing,	Offset	Printing	และ	Digital	Printing	

เพัื�อรองรับค่วามต์้องกิารบรรจุภััณฑ์์ทีี่�หลากิหลาย	

	 	 	 	 ด้้านกิารบริกิารงานออกิแบบบรรจุภััณฑ์์	ได้้มีกิาร

พััฒนาทีี่มงานนักิออกิแบบให้ที่ำงานเชิิ้งรุกิ	 มีค่วามรู้

ค่วามสามารถึในกิารออกิแบบเชิ้งิบรูณากิาร	ต์ั�งแต์ก่ิาร

ออกิแบบโลโกิ้	 ต์ราสินค่้า	 ชิ้ั�นแสด้งสินค่้า	 บูธุแสด้ง

สินค่้า	สื�อสิ�งพัิมพั์ต์่าง	ๆ	และบรรจุภััณฑ์์	นับเป็นกิาร 

ให้บริกิารกิารออกิแบบทีี่�ค่รบวงจร	ประกิอบกิับกิารมี

โรงงานกิระจายค่รอบค่ลุมที่ั�วประเที่ศและในภัูมิภัาค่

เอเชิ้ียต์ะวันออกิเฉียงใต์้	 ซ่ี�งช่ิ้วยสร้างค่วามเชิ้ื�อมั�นต์่อ 

ผู้ผลิต์สินค่้าว่าจะได้้รับสินค่้าและบริกิารที่ี�มีคุ่ณภัาพั

และบริกิารทีี่�ด้อีย่างต่์อเนื�อง	ไม่ก่ิอให้เกิิด้กิารหยุด้ชิ้ะงักิ

ในสายกิารผลิต์ของผู้ผลิต์สินค่้า	 โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�ง 

ในชิ้่วงวิกิฤต์กิารณ์กิารแพัร่ระบาด้ของโค่วิด้	19	

	 	 	 	 นอกิจากินี�	เพัื�อต์อบสนองค่วามต์อ้งกิารของลกูิค่า้

อย่างสูงสุด้	 SCGP	 ได้้ให้ค่วามสำค่ัญ่ในกิารพััฒนา

ค่ณุภัาพัของสนิค่า้และบรกิิาร	โด้ยมุง่พัฒันานวตั์กิรรม

ของสินค้่า	(Innovation)	ซ่ี�งเป็นกิลยุที่ธ์ุสำค่ัญ่ในกิาร

เพิั�มขีด้ค่วามสามารถึของ	 SCGP	 มาอย่างต์่อเนื�อง	 

ด้้วยกิารนำเสนอกิระด้าษับรรจุภััณฑ์์ทีี่�บางลง	 แต์่มี

ค่วามแข็งแรงเที่า่เด้มิ	(High	Strength)	เพัื�อต์อบสนอง

ค่วามต์้องกิารของลูกิค้่าในกิารลด้ต์้นทีุ่นกิารผลิต์ 

และยังชิ้่วยลด้กิารใชิ้้ที่รัพัยากิรอีกิด้้วย	

	 	 	 	 SCGP	ยังมุง่พััฒนาสินค่้าที่ี�มีคุ่ณภัาพัและเป็นมิต์ร

ต์่อสิ�งแวด้ล้อม	ที่ำให้สินค้่าได้้รับกิารรับรองมาต์รฐาน

ที่างด้้านสิ�งแวด้ล้อมมากิมาย	 เชิ้่น	 “ฉลากิเขียว”	

(Green	 Label)	 ที่ี�ใชิ้้รับรองผลิต์ภััณฑ์์ที่ี�มีคุ่ณภัาพั 

และมีผลกิระที่บต่์อสิ�งแวด้ล้อมน้อยกิว่าเมื�อนำมา

เปรียบเทีี่ยบกัิบผลิต์ภัณัฑ์อ์ื�นทีี่�ที่ำหน้าทีี่�อย่างเดี้ยวกัิน	

SCG	Green	Choice	ฉลากิสินค่้าทีี่�รับรองนวัต์กิรรม

สินค้่าและบริกิารทีี่�เป็นมิต์รต่์อสิ�งแวด้ล้อม	 ซ่ี�ง	 SCG 

เปน็ผูจ้ดั้ที่ำข่�น	อาที่	ิกิระด้าษับรรจภุัณัฑ์เ์กิรด้	KA,	KE,	

KH,	KT,	KS,	KC,	TA,	TI,	TR,	TS,	CA,	CS,	CSP,	ES	

	 	 	 	 ยิ�งไปกิว่านั�น	 SCGP ยังส่งเสริมกิารผลิต์และ 

จัด้จำหน่ายกิระด้าษับรรจุภััณฑ์์	 ที่ี�ได้้รับกิารรับรอง

มาต์รฐานกิารจัด้กิารห่วงโซี่ผลิต์ภััณฑ์์	 FSC-CoC	

(Chain-of-Custody)	 ซ่ี�งแสด้งถ่ึงผลิต์ภััณฑ์์ไม้ที่ี�ม ี

กิารผลิต์หรือจำหน่ายจากิสวนไม้ที่ี�ได้้รับกิารรับรอง

จากิ	 FSC	 ต์ั�งแต่์กิระบวนกิารจัด้หาแหล่งวัต์ถุึดิ้บ	 

กิารรบัและจดั้เกิบ็วตั์ถึดุ้บิ	กิารค่วบคุ่มปรมิาณ	ต์ลอด้จน 

กิารขายและกิารส่งมอบจะต์้องมีกิารค่ัด้แยกิหรือ 

กิารกิำหนด้อย่างชิ้ัด้เจนในทีุ่กิขั�นต์อน	เพัื�อให้มั�นใจได้้

ว่าจะไม่มีกิารปะปนของวัสดุ้ที่ี�ไม่ได้้รับกิารรับรอง

จนกิว่าจะสิ�นสุด้กิระบวนกิารผลิต์	 โด้ยสินค่้า	 SCGP	 

ได้รั้บกิารรับรอง	3	ประเภัที่คื่อ	FSC	Recycled	100%,	



066

FSC	Mix	100%	และ	FSC	Mix	70%	ที่ำให้ผูบ้ริโภัค่

มั�นใจได้้ว่าสินค่้าของ	 SCGP	 เป็นมิต์รต์่อสิ�งแวด้ล้อม 

และรับผิด้ชิ้อบต์่อสังค่มอย่างแท้ี่จริง

	 	 	 	 สำหรับสายธุุรกิิจเยื�อและกิระด้าษั	 ในส่วนของ

กิระด้าษัพัิมพั์เขียน	 มีกิารเพัิ�มกิารนำเข้ากิระด้าษั

เค่ลือบผิว	 เพัื�อต์อบสนองค่วามต้์องกิารทีี่�หลากิหลาย

ของผู้บริโภัค่	ขยายต์ลาด้ในกิลุ่มกิระด้าษัถึ่ายเอกิสาร	

สำหรับต์ลาด้ในประเที่ศได้้ด้ำเนินกิารผ่านกิิจกิรรม 

กิารส่งเสริมกิารต์ลาด้ต์่าง	ๆ	อย่างต์่อเนื�อง	ส่วนต์ลาด้

กิารส่งออกิ	 ได้้ปรับพัอร์ต์ลูกิค้่าให้สอด้ค่ล้องกิับ

สถึานกิารณ์โค่วิด้	 19	 โด้ยเน้นกิารขายในประเที่ศ 

ที่ี�ค่วามต์้องกิารใชิ้้งานฟ้�นต์ัวข่�น	 รวมถึ่งกิลุ่มประเที่ศ 

ในที่วีปเอเชีิ้ยและที่วีปอเมริกิาเหนือ

	 	 	 	 ในส่วนของบรรจุภััณฑ์์อาหาร	 ผลิต์ภััณฑ์์ของ	 

SCGP	 เป็นบรรจุภััณฑ์์อาหารทีี่�สะอาด้	 ปลอด้ภััย	

สามารถึสัมผัสอาหารได้้โด้ยต์รงต์ามมาต์รฐานด้้าน

อาหาร	 (Food	Direct	Contact)	ซี่�งมีจุด้เริ�มต์้นจากิ 

ค่วามใส่ใจสุขภัาพัและค่วามปลอด้ภัยัของผูบ้รโิภัค่นั�น	

ปริมาณค่วามต์้องกิารยังมีกิารขยายต์ัวอย่างต์่อเนื�อง	

ที่ั�งจากิธุรุกิิจร้านอาหารและธุรุกิิจบรกิิารอาหารเด้ลเิวอรี�	

รวมถ่ึงกิระแสกิารอนุรักิษั์สิ�งแวด้ล้อมทีี่�เกิิด้ข่�นที่ั�วโลกิ	

บริษััที่ยังค่งมุ่งมั�นทีี่�จะพััฒนาผลิต์ภััณฑ์์คุ่ณภัาพัสูง 

ที่ี�ต์รงกิับค่วามต์้องกิารของผู้บริโภัค่	 โด้ยกิารคั่ด้เลือกิ

วตั์ถุึด้บิค่ณุภัาพัสูง	กิารออกิแบบโค่รงสรา้งบรรจภุัณัฑ์	์

และกิารใชิ้้กิระบวนกิารผลิต์ที่ี�ได้้รับมาต์รฐานรับรอง

ระด้ับสากิล	เช่ิ้น	GMP-EU	standard,	BRC,	HACCP	

และ	 FDA	 จากิสหรัฐอเมริกิา	 เพัื�อเป็นบรรจุภััณฑ์์ 

ที่างเลือกิใหม่ให้กัิบผู้บริโภัค่ที่ี�สามารถึต์อบสนอง 

ที่กุิกิารใชิ้ง้านได้อ้ยา่งมั�นใจ	ปจัจบัุน	บรรจภุัณัฑ์อ์าหาร

เฟสที่์	(Fest®)	แบ่งออกิเป็น	4	กิลุม่สินค่้าหลักิ	ได้้แกิ่	

“เฟสท์ี่ช้ิ้อยส์”	“เฟสท์ี่ไบโอ”	“เฟสท์ี่เด้ลี�”	และ	“เฟสท์ี่ 

ชิ้ิลล์”	 โด้ยมุ่งเน้นต์ลาด้ในประเที่ศและอาเซีียน	

นอกิจากินี�	 SCGP	สามารถึขยายต์ลาด้และฐานลูกิค่้า 

ไปยังสหราชิ้อาณาจักิร	 และอเมริกิาเหนือ	 หลังจากิ

บรรลุผลสำเรจ็ในกิารเข้าถึอืหุน้ร้อยละ	100	ใน	Go-Pak	

UK	 Limited	 (Go-Pak)	 ซ่ี�งเป็นหน่�งในผู้นำกิารให้

บริกิารโซีลูชัิ้นด้้านบรรจุภัณัฑ์์อาหารในสหราชิ้อาณาจักิร	

และอเมริกิาเหนือ	 โด้ยจำหน่ายบรรจุภััณฑ์์อาหาร 

ที่ี�หลากิหลายกิว่า	250	ประเภัที่	อาทิี่	จาน	ชิ้้อนส้อม	

ถึว้ย	แกิว้	ฯลฯ	ที่ี�ผลติ์จากิกิระด้าษั	พัอลิเมอร์	และวัสดุ้

ยอ่ยสลายได้อ้ื�น	ๆ 	จากิกิำลงักิารผลติ์บรรจภุัณัฑ์อ์าหาร

ของตั์วเอง	 และจากิเค่รือข่ายกิารจัด้หาสินค้่าที่ั�วโลกิ	

โด้ยมีฐานลูกิค่้าอยู่ในภัาค่ธุุรกิิจบริกิารด้้านอาหาร	 

ผู้ค่้าปลีกิและค่้าส่งในธุุรกิิจทีี่�เกิี�ยวเนื�องกิับร้านอาหาร	

ร้านอาหารบริกิารด่้วน	ผู้ให้บรกิิารจัด้เลี�ยงนอกิสถึานทีี่�

   2) ลักิษณะลูกิค้้า กิารจำหน่าย และช่่องทาง 

    กิารจำหน่าย

    สายธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์์แบบค้รบวงจร

    บรรจุภััณฑ์์จากิเยื�อและกิระดาษ

 วิธุีกิารจำหน่าย:	 จำหน่ายโด้ยวิธุีขายต์รงให้กิับ

ลูกิค้่าโด้ยเจ้าหน้าที่ี�บริหารงานลูกิค้่า	 (Account	 

Executive)	 ที่ี�ที่ำงานอย่างใกิล้ชิ้ิด้กิับลูกิค่้า	 ต์ั�งแต์ ่

กิารรับรู้ค่วามต้์องกิารของลูกิค้่า	 รายละเอียด้ปัญ่หา	

กิารพัฒันาและนำเสนอโซีลูชัิ้น	กิารให้ค่ำปร่กิษัา	ต์ลอด้

จนกิารส่งมอบสินค่า้และบรกิิารทีี่�มีค่ณุภัาพัใหก้ิบัลกูิค้่า

อย่างถูึกิต้์องและต์รงเวลา	 SCGP	 มุ่งมั�นทีี่�จะพััฒนา 

เจา้หนา้ที่ี�บรหิารงานลกูิค่า้ใหเ้ปน็ศูนยก์ิลางกิารต์ดิ้ต์อ่

สำหรับลูกิค่้า	 มีกิารพััฒนาโซีลูชัิ้นระหว่างหน่วยงาน

ต์า่ง	ๆ 	เช่ิ้น	นกัิออกิแบบ	นกัิกิารต์ลาด้	นกัิวจิยั	และที่มี

ผลิต์	 เพืั�อนำเสนอสินค้่านวัต์กิรรมและบริกิารที่ี�ต์อบ

โจที่ย์ค่วามต์้องกิารของลูกิค่้าอย่างแที่้จริง	นอกิจากินี�

ในปี	2564	SCGP	ยังได้้มกีิารเพัิ�มช่ิ้องที่างกิารจดั้จำหน่าย	

บรรจุภััณฑ์์และอุปกิรณ์เพัื�อกิารจัด้ส่งที่างไปรษัณีย์

อย่างค่รบวงจรผ่านที่างออนไลน์อีกิด้้วย	

    กิระดาษบรรจุภััณฑ์์

 วิธุีกิารจำหน่าย:	 ในประเที่ศไที่ยผ่านช่ิ้องที่างขาย

ต์รงแต์่เพัียงอย่างเด้ียว	 ในส่วนของกิารส่งออกินั�น	

SCGP	 จำหน่ายกิระด้าษับรรจุภััณฑ์์ส่งออกิประมาณ

รอ้ยละ	56	(ค่ำนวณจากิปริมาณกิารขาย)	ผ่านช่ิ้องที่าง

ขายต์รง	 ส่วนอีกิประมาณร้อยละ	 44	 ผ่านต์ัวแที่น

จำหน่ายสินค่้า	 	 เนื�องจากิกิระด้าษับรรจุภััณฑ์์จัด้เป็น

สินค้่าโภัค่ภััณฑ์์ประเภัที่กิารต์ลาด้ธุุรกิิจ	 (B2B)	

นโยบายด้้านกิารต์ลาด้สำหรับกิระด้าษับรรจุภััณฑ์์ 

ของ	SCGP	จง่ประกิอบไปด้้วยกิารนำเสนอผลิต์ภััณฑ์์ 

ที่ี�มีคุ่ณภัาพัสม�ำเสมอ	 กิารจัด้ส่งทีี่�ต์รงต์่อเวลาและ 

กิารให้ส่วนลด้โด้ยพิัจารณายอด้ขาย	 โค่รงกิารพิัเศษั	

หรือลูกิค้่ารายใหม่

    บรรจุภััณฑ์์จากิวัสดุสมรรถุนะสูงและพัอลิเมอร์  

    PPP 

 วิธุีกิารจำหน่าย:	 ช่ิ้องที่างกิารจัด้จำหน่ายหลักิ

สำหรบับรรจภุัณัฑ์แ์บบออ่นต์วั	บรรจุภัณัฑ์แ์บบค่งรปู	

ได้้แก่ิ	 กิารขายโด้ยต์รงให้กิับลูกิค้่าในประเที่ศไที่ย 

และในประเที่ศเวยีด้นาม	รวมถึง่กิารส่งออกิไปยงัสหรฐั	
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อเมริกิา	 ยุโรป	 ออสเต์รเลีย	 ไต์้หวัน	 ฯลฯ	 ซี่�งค่ิด้เป็น

ประมาณร้อยละ	85	ของยอด้ขายบรรจุภััณฑ์์จากิวัสดุ้

สมรรถึนะสูงและพัอลิเมอร์	 (ค่ำนวณจากิปริมาณกิาร

ขาย)	สว่นกิารขายผา่นต์วัแที่นจำหนา่ยสนิค่า้	และผู้ค่า้

หลักิ	 ๆ	 คิ่ด้เป็นประมาณร้อยละ	 15	 ของยอด้ขาย	 

บรรจุภััณฑ์์จากิวัสดุ้สมรรถึนะสูงและพัอลิเมอร์	

(ค่ำนวณจากิปริมาณกิารขาย)	 ในขณะที่ี�ผลิต์ภััณฑ์์ 

วัสดุ้อุปกิรณ์ที่างกิารแพัที่ย์มีกิารจัด้จำหน่ายโด้ยต์รง

และผ่านต์วัแที่น	ให้กัิบลูกิค้่าในยุโรปและที่วีปอเมริกิา

    สายธุุรกิิจเยื�อและกิระดาษ

    เยื�อ

 วิธีุกิารจำหน่าย:	 จำหน่ายโด้ยว	ิธุีกิารขายโด้ยต์รง

ให้กิับคู่่สัญ่ญ่าและลูกิค่้าที่ั�งภัายในและต์่างประเที่ศ	

นอกิจากินั�น		SCGP	ยังจำหน่ายเยื�อจากิไม้ยูค่าลิปต์ัส

ให้แกิ่บริษัทัี่ภัายในกิลุ่มอีกิด้้วย

    กิระดาษพัิมพั์เขียน

 วิธีุกิารจำหน่าย:  SCGP มีกิารจำหน่ายสินค่้าที่ั�ง 

ในและต่์างประเที่ศ	 สำหรับกิารจำหน่ายในประเที่ศ	

SCGP มกีิารจำหนา่ยผา่นผูแ้ที่นจำหนา่ย	และจำหนา่ย

ให้ผูใ้ช้ิ้โด้ยต์รง	ซ่ี�งมีที่ั�งโรงพิัมพั	์และผูใ้ช้ิ้ในอุต์สาหกิรรม	

รวมที่ั�งมกีิารจำหน่ายผ่าน	Modern	Trade	Stationery 

ร้านค่้าปลีกิ	 และร้านค่้าส่ง	 เพัื�อเป็นชิ้่องที่างกิระจาย

สินค่้ากิลุ่มกิระด้าษัถึ่ายเอกิสารโด้ยเฉพัาะ	 สำหรับ 

กิารส่งออกินั�น	มีกิารสง่ออกิไปยงัประเที่ศต์า่ง	ๆ 	ได้แ้กิ่	

เวยีด้นาม	สหรฐัอเมรกิิา	เมยีนมา	อนิเด้ยี	กิมัพัชูิ้า	ฮ่องกิง	

และกิลุม่ประเที่ศเอเชิ้ยีต์ะวนัออกิเฉยีงใต์อ้ื�น	ๆ 	เป็นต์น้

    กิระดาษช่นิดพัิเศษที�ใช่้ในงานอุต์สาหกิรรม 

 วิธีุกิารจำหน่าย:	 จำหน่ายโด้ยวิธุีขายต์รงให้กิับ

โรงงานอุต์สาหกิรรม	 หรือผู้แปรรูป	 รวมทัี่�งจำหน่าย 

โด้ยผ่านผู้แที่นจำหน่ายให้กิับลูกิค้่าต์่างประเที่ศ

    บรรจุภััณฑ์์อาหาร

 วิธุีกิารจำหน่าย:		จำหน่ายผ่านร้านค้่าส่ง	ค้่าปลีกิ		

Modern	 trade	 ขายต์รงให้กิับเค่รือข่ายร้านอาหาร	

และเพัิ�มช่ิ้องที่างกิารจำหน่ายผ่านที่างออนไลน์	 

สำหรับกิารขายบรรจุภััณฑ์์อาหารภัายใต้์แบรนด์้ 

ในต์่างประเที่ศจะเป็นกิารด้ำเนินกิารผ่านที่างต์ัวแที่น

จำหน่ายสินค่้า	

	 นอกิจากินี�	กิระด้าษัสัมผัสอาหาร	จะถึูกิขายไปยัง

ลูกิค้่าที่ั�งภัายในและภัายนอกิประเที่ศผ่านที่างตั์วแที่น

จำหน่ายสินค้่า	 แต์่โด้ยส่วนใหญ่่แล้ว	 SCGP จะใช้ิ้

กิระด้าษัสัมผัสอาหารที่ี�	 SCGP ผลิต์	 มาใช้ิ้สำหรับ 

กิารผลิต์บรรจุภััณฑ์์อาหารของ	SCGP

 - ภัาวะอุต์สาหกิรรม กิารแข่งขัน และแนวโน้ม

  1) ภัาวะอตุ์สาหกิรรมและกิารแขง่ขันของสายธุรุกิจิ 

 บรรจุภััณฑ์์แบบค้รบวงจร

	 ในปี	 2564	 ปริมาณค่วามต้์องกิารบรรจุภััณฑ์ ์

กิลอ่งลกูิฟกูิในประเที่ศไที่ยเพัิ�มข่�นรอ้ยละ	3	เมื�อเที่ยีบ 

กิบัปกีิอ่น	และยังค่งเติ์บโต์ในอัต์ราทีี่�สงูกิว่ากิารเติ์บโต์

ของ	GDP	อย่างมีนัยสำค่ัญ่	โด้ยในปี	2564	แม้ว่ากิาร

บริโภัค่ภัายในประเที่ศโด้ยรวมลด้ลงในชิ้่วงไต์รมาส

สาม	เนื�องจากิกิารแพัร่ระบาด้ระลอกิใหมข่องโค่วดิ้	19	

และมาต์รกิารยับยั�งกิารแพัร่ระบาด้ของภัาค่รัฐ 

สง่ผลต่์อค่วามเชืิ้�อมั�นในกิารจับจ่ายใช้ิ้สอยของผูบ้ริโภัค่	

รวมถึ่งภัาค่กิารผลิต์ที่ี�ต์้องปิด้โรงงานชัิ้�วค่ราว	 หรือ 

เข้าสู่มาต์รกิาร	 Bubble	 &	 Seal	 เพัื�อจำกัิด้กิาร 

แพัร่ระบาด้	ประกิอบกิบัปัญ่หาภัาวะห่วงโซ่ีอปุที่านชิ้ะงกัิงนั 

(Supply	 Chain	 Disruption)	 แต์่มาต์รกิารกิระต์ุ้น

เศรษัฐกิิจของภัาค่รัฐ	 และค่วามต้์องกิารในภัาค่กิาร 

ส่งออกิที่ี�ฟ้�นต์ัวต์ามเศรษัฐกิิจของประเที่ศคู่่ค่้าหลักิใน

ที่วปีอเมริกิาและยโุรปกิช็ิ้ว่ยพัยงุสภัาวะเศรษัฐกิจิและ

สง่ผลใหภ้ัาพัรวมค่วามต์อ้งกิารบรรจภัุัณฑ์์กิลอ่งลกูิฟกูิ

ภัายในประเที่ศยังค่งขยายตั์วเพัิ�มข่�นเมื�อเทีี่ยบกัิบ 

ปีที่ี�ผ่านมา

 ในปี	 2564	 กิลุ่มอุต์สาหกิรรมอาหารยังค่งเติ์บโต์

ต์่อเนื�อง	 โด้ยมีอัต์รากิารเติ์บโต์ประมาณร้อยละ	 4-6	

เมื�อเที่ียบกิับปีกิ่อน	 ต์ามสถึานกิารณ์กิารระบาด้ของ

ประเที่ศคู่่ค่้าหลักิที่ี�ปรับต์ัวด้ีข่�น	ยิ�งไปกิว่านั�นกิารแพัร่

ระบาด้ของโค่วิด้	 19	 ยังส่งผลให้อุต์สาหกิรรมที่ี� 

ต์อบสนองค่วามต์้องกิารที่ี�เปลี�ยนแปลงภัายใต้์ชิ้ีวิต์วิถึี

ใหม่	(New	Normal)	เช่ิ้น	อาหารสัต์ว์เลี�ยง	ถึุงมือยาง	

ธุุรกิิจอีค่อมเมิร์ซี	และธุุรกิิจบริกิารด้้านอาหาร	(Food	 

Delivery)	มกีิารเต์บิโต์อย่างก้ิาวกิระโด้ด้	ประมาณร้อยละ
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7-20	 เมื�อเทีี่ยบกัิบปีก่ิอน	 ในขณะทีี่�ค่วามต้์องกิาร 

บรรจุภััณฑ์์กิล่องลูกิฟูกิในบางกิลุ่มอุต์สาหกิรรมมี 

อัต์ราเต์ิบโต์ในระด้ับต์�ำ	 เช่ิ้น	 อุต์สาหกิรรมเค่รื�องด้ื�ม

แอลกิอฮอล์จากิมาต์รกิารงด้กิารจำหน่ายและกิารบรโิภัค่ 

เค่รื�องด้ื�มแอลกิอฮอล์ในรา้นอาหารของภัาค่รัฐ	รวมถึง่

อุต์สาหกิรรมเค่รื�องใช้ิ้ไฟฟ้าและอิเล็กิที่รอนิกิส์	 

และอุต์สาหกิรรมยานยนต์์	 จากิปัญ่หากิารขาด้แค่ลน

วัต์ถึุด้ิบนำเข้าในกิารผลิต์

ส่งผลกิระที่บในเชิิ้งลบต่์ออัต์รากิารบริโภัค่ภัาย 

ในประเที่ศกิำลังกิารผลิต์สินค่้าโด้ยเฉพัาะภัาค่กิาร 

ส่ งออกิ	 รวมถ่ึงกิระที่บต์่อกิารขนส่ ง ในหลาย

อุต์สาหกิรรม	

	 ที่ั�งนี�	 สถึานกิารณ์ค่วามไม่แน่นอนของกิารแพัร่

ระบาด้ของโค่วิด้	 19	 ที่ั�งในประเที่ศและต์่างประเที่ศ 

ยังมีแนวโน้มทีี่�จะด้ำเนินต่์อไปและยากิทีี่�จะค่าด้ค่ะเน

ข้อสรุป	 ซี่�งอาจเอื�อให้เกิิด้ที่ั�งโอกิาสและค่วามเสี�ยง 

ต์่อธุุรกิิจแพัค่เกิจจิ�ง		

  2) ภัาวะอตุ์สาหกิรรมและกิารแขง่ขันของสายธุรุกิจิ 

  เยื�อและกิระดาษ

    เยื�อ

	 ในป	ี2564	ปรมิาณค่วามต์อ้งกิารเยื�อเค่มฟีอกิขาว

ที่ั�วโลกิเพัิ�มข่�นรอ้ยละ	5	จากิป	ี2563	โด้ยได้ร้บัแรงหนนุ

จากิประเที่ศจีน	 สหรัฐอเมริกิา	 และที่วีปยุโรปทีี่�เริ�ม 

ฟ้�นต์ัวจากิวิกิฤต์กิารณ์กิารแพัร่ระบาด้ของโค่วิด้	 19		

ที่ำให้ค่วามต้์องกิารใช้ิ้เยื�อจากิกิลุ่มผู้ผลิต์กิระด้าษั 

และบรรจุภััณฑ์์เพัิ�มสูงข่�น	 ในขณะทีี่�ค่วามต้์องกิารใช้ิ้

เยื�อของผูผ้ลิต์สินค้่ากิลุ่มทิี่ชิ้ชิู้ยั่งค่งเติ์บโต์อย่างต่์อเนื�อง	

สำหรับเยื�อเค่มีละลายได้	้ปรมิาณค่วามต้์องกิารเพัิ�มข่�น

ร้อยละ	 14	 จากิปีกิ่อน	 จากิค่วามต์้องกิารของผู้ผลิต์ 

เส้นใยเรยอน	ซ่ี�งเป็นอตุ์สาหกิรรมปลายน�ำของเยื�อเค่มี

ละลายได้้ปรับต์ัวเพัิ�มสูงข่�น	

    กิระดาษพัิมพั์เขียน

	 ภัาพัรวมอุต์สาหกิรรมกิระด้าษัพิัมพั์เขียนใน

ประเที่ศไที่ยปี	 2564	 มีปริมาณค่วามต์้องกิารลด้ลง

ประมาณร้อยละ	18	เมื�อเทีี่ยบกัิบปีก่ิอน	จากิวิกิฤต์กิารณ์

กิารแพัร่ระบาด้ของโค่วดิ้	19	ที่ี�ด้ำเนินต่์อเนื�องมาจากิปี	

2563	 ที่ำให้บริษััที่	 สำนักิงาน	 รวมถ่ึงผู้บริโภัค่	 ปรับ

เปลี�ยนวิถึชีีิ้วติ์และรูปแบบกิารที่ำงานโด้ยมีกิารที่ำงาน

หรือกิารใช้ิ้บริกิารผ่านช่ิ้องที่างออนไลน์เป็นหลักิ	 

ยิ�งไปกิว่านั�น	 ปัจจุบันได้้มีกิารใช้ิ้สื�ออิเล็กิที่รอนิกิส ์

เข้ามาที่ด้แที่นกิารใชิ้้กิระด้าษัพัิมพั์เขียนเพิั�มข่�นอย่าง 

ต์่อเนื�อง	 อีกิที่ั�งภัาค่รัฐมีกิารด้ำเนินนโยบาย	 Zero	

Copy	 และ	 Thailand	 4.0	 ซี่�งจะส่งผลต์่อปริมาณ 

กิารใชิ้้กิระด้าษัพัิมพั์เขียนโด้ยต์รง

	 ด้้านปริมาณกิารนำเข้ากิระด้าษัพิัมพั์เขียนในปี	

2564	ปรับต์ัวเพัิ�มข่�นร้อยละ	 15	 เนื�องจากิกิารขนส่ง

ระหว่างประเที่ศปรับต์ัวด้ีข่�นเมื�อเที่ียบกัิบปี	 2563	 

	 ในภัูมิภัาค่อาเซีียน	 แม้จะได้้รับผลกิระที่บจากิ

วิกิฤต์กิารณ์กิารแพัร่ระบาด้ของโค่วิด้	 19	 เช่ิ้นเด้ียว 

กิับประเที่ศไที่ย	 แต์่ค่วามต์้องกิารบรรจุภััณฑ์์ 

กิล่องลูกิฟูกิในประเที่ศอินโด้นี เ ซีียในปี 	 2564	 

ยังค่งเต์ิบโต์ร้อยละ	4	จากิปีก่ิอน	 เนื�องจากิอัต์รากิาร

เต์ิบโต์ที่างเศรษัฐกิิจทีี่�ฟ้�นต์ัวด้ีข่�นจากิปี	2563	ภัาค่รัฐ

มีกิารผ่อนค่ลายมาต์รกิารยับยั�งกิารแพัร่ระบาด้ของ 

โค่วิด้	 19	 ในหลายพัื�นทีี่�	 ส่งผลให้ค่วามต้์องกิาร 

บรรจุภััณฑ์์กิล่องลูกิฟูกิปรับต์ัวด้ีข่�น	 โด้ยเฉพัาะ 

อย่างยิ�งอุต์สาหกิรรมสินค้่าอุปโภัค่และบริโภัค่	

อุต์สาหกิรรมรองเท้ี่าและสิ�งที่อเพัื�อกิารส่งออกิ	

	 ในขณะทีี่�ค่วามต้์องกิารบรรจุภััณฑ์์กิล่องลูกิฟูกิ 

ในประเที่ศเวียด้นามเต์ิบโต์ร้อยละ	 2	 จากิปี	 2563 

ซี่�งชิ้ะลอตั์วลงจากิผลกิระที่บของวิกิฤต์กิารณ์กิาร 

แพัร่ระบาด้ของโค่วิด้	 19	 ในปี	 2564	 ที่ี�รุนแรงข่�น	 

ภัาค่รัฐจ่งประกิาศใชิ้้มาต์รกิารล็อกิด้าวน์เพัื�อจำกิัด้ 

กิารแพัร่ระบาด้อย่างเข้มงวด้	 ซี่�งมาต์รกิารด้ังกิล่าว 
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แต์่ภัาพัรวมกิารนำเข้ายังไม่กิลับไปเที่่ากิับกิ่อนชิ้่วง

สถึานกิารณ์กิารแพัร่ระบาด้ของโค่วิด้	19	

3. กิารจัดหาผลิต์ภััณฑ์์หรือบริกิาร

 (กิ) ลักิษณะกิารจัดให้ได้มาซี่�งผลิต์ภััณฑ์์

  - วัต์ถุุดิบและผูจ้ำหน่ายวัต์ถุดุิบสายธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์ ์

   แบบค้รบวงจร 

   บรรจุภััณฑ์์จากิเยื�อและกิระดาษ   

   ประเภัที่วัต์ถึุด้ิบ:	ใชิ้้กิระด้าษับรรจุภััณฑ์์เป็นวัต์ถึุด้ิบ	

	 	 	 หลักิสำหรับบรรจุภััณฑ์์กิระด้าษั	ใชิ้้เม็ด้พัลาสต์ิกิและ	

	 	 	 ฟิล์มสำหรับบรรจุภััณฑ์์แบบอ่อนต์ัว	บรรจุภััณฑ์์แบบ	

	 	 	 ค่งรูป	และวัสดุ้อุปกิรณ์ที่างกิารแพัที่ย์		

   แหล่งที่ี�มาของวัต์ถึุด้ิบ:	 กิระด้าษับรรจุภััณฑ์์จากิ 

บริษััที่สยามค่ราฟท์ี่อตุ์สาหกิรรม	จำกัิด้	 ซ่ี�งเป็นบรษิัทัี่

ใน	 SCGP	 และเม็ด้พัลาสต์ิกิจากิธุุรกิิจเค่มิค่อลส์	 

และผู้ผลิต์ชิ้ั�นนำอื�น

   สภัาพัปัญ่หาวัต์ถึุด้ิบ:	มีกิารบริหารด้้านวัต์ถึุด้ิบอย่างมี

ประสิที่ธุิภัาพั	 จ่งมีวัต์ถึุด้ิบปริมาณมากิเพีัยงพัอและ

สามารถึกิำหนด้ค่ณุภัาพัใหเ้ปน็ไปต์ามค่วามต์อ้งกิารได้้	

ราค่าที่ี�ซีื�อขายอิงกิับราค่าต์ลาด้เพัื�อให้เกิิด้ต้์นทุี่นที่ี�

ยุต์ิธุรรมและมีค่วามสามารถึในเชิ้ิงกิารแข่งขัน

   กิระดาษบรรจุภััณฑ์์

   ประเภัที่วัต์ถุึด้ิบ:	 วัต์ถึุด้ิบกิระด้าษัรีไซีเคิ่ล	 เยื�อ	 

และสารเค่มี

   แหล่งที่ี�มาของวัต์ถึุด้ิบ: 

	 	 	 	•	 ปี	 2564	 ธุุรกิิจจัด้หาวัต์ถึุด้ิบกิระด้าษัรีไซีเค่ิล	

ประมาณ	4.4	ล้านต์ัน	ซ่ี�งเที่่ากิับประมาณร้อยละ	95	

ของเยื�อทีี่�ต์้องกิารใช้ิ้ในกิารผลิต์กิระด้าษับรรจุภััณฑ์ ์

ซี่�งนับเป็นส่วนทีี่�จัด้หาในภูัมิภัาค่อาเซีียนประมาณ 

ร้อยละ	 53	 ในขณะทีี่�วัต์ถุึด้ิบกิระด้าษัรีไซีเคิ่ลส่วนทีี่�

เหลือมาจากิกิารนำเข้าจากิแหล่งที่ี�มี คุ่ณภัาพัใน 

สหภัาพัยุโรป	 สหรัฐอเมริกิา	 ประเที่ศญ่ี�ปุ�น	 และ

ประเที่ศออสเต์รเลีย

	 	 	 	•	 เยื�อจากิที่ั�งในประเที่ศและต์่างประเที่ศ

	 	 	 	•	 สารเค่มีหลักิ	 ได้้แกิ่	 แป้งมัน	 Sizing	 agent	 

	 สี	และอื�น	ๆ	จากิผู้ขายที่ั�งในและต์่างประเที่ศ

   สภัาพัปัญ่หาวัต์ถึุด้ิบ:	 เยื�อบางส่วนต์้องนำเข้าจากิ 

ต์่างประเที่ศ	 ซี่�งกิารนำเข้าจากิต์่างประเที่ศใชิ้้เวลา 

ในกิารส่งสนิค้่าประมาณ	40	ถึง่	60	วัน	สำหรบัวตั์ถึดุ้บิ

กิระด้าษัรีไซีเคิ่ล	 ปริมาณวัต์ถุึด้ิบกิระด้าษัรีไซีเค่ิล 

ในประเที่ศไที่ยมีจำนวนจำกัิด้และมีกิารแข่งขันด้้าน 

รับซีื�อสูง	 จ่งต์้องนำเข้าจากิต์่างประเที่ศมาที่ด้แที่น	 

เพัื�อให้เพัียงพัอกิับค่วามต์้องกิารในกิารผลิต์

  สายธุุรกิิจเยื�อและกิระดาษ

   เยื�อ

   ประเภัที่วัต์ถึุด้ิบ:	ไม้ยูค่าลิปต์ัสชิ้นิด้ที่่อนและชิ้นิด้สับ		

   แหล่งที่ี�มาของวัต์ถึุด้ิบ:	 ไม้ยูค่าลิปต์ัสชิ้นิด้ที่่อนและ 

ชิ้นิด้สับ	รับซีื�อจากิเกิษัต์รกิรที่ี�ธุรุกิจิใหก้ิารสนบัสนนุใน

กิารปลูกิไม้ยูค่าลิปต์ัสและเกิษัต์รกิรที่ั�วไป	

   กิระดาษพัิมพั์เขียน กิระดาษปูระเภัทอื�น ๆ เช่่น 

กิระดาษช่นิดพัิเศษที�ใช่้ในงานอุต์สาหกิรรม และ

กิระดาษและบรรจุภััณฑ์์อาหาร

   ประเภัที่วัต์ถึุดิ้บ:	 เยื�อใยยาวฟอกิขาว	 เยื�อใยสั�น 

ฟอกิขาว	และสารเค่มี

   แหล่งที่ี�มาของวัต์ถึุด้ิบ:

	 	 	 -	 เยื�อจากิในประเที่ศและต์่างประเที่ศ

	 	 	 -	 สารเค่ม	ีลาเที่ก็ิซ์ีสงัเค่ราะห์	ผงด้นิค่าโอลนิ	แค่ลเซียีม	

ค่าร์บอเนต์และอื�น	ๆ 	จากิในประเที่ศและต่์างประเที่ศหน้าก่าก่ Respirator “CUre AIR SURE”  ป้องก่ันเช่้�อโร้ค้ แบค้ทีเร้ียี แลัะ

อนุภาค้ขนาดุเลั็ก่



070

   สภัาพัปัญ่หาวัต์ถึุด้ิบ:	 	 เยื�อบางส่วนต์้องนำเข้า 

จากิต์า่งประเที่ศ	ซี่�งกิารนำเขา้จากิต์า่งประเที่ศใชิ้เ้วลา

ในกิารส่งสินค่้าประมาณ	30	ถึ่ง	45	วัน

(ข) ผลกิระทบต์่อสิ�งแวดล้อม

	 ปัญ่หาโลกิร้อนและกิารเปลี�ยนแปลงสภัาพัภัูมิอากิาศที่ี�รุนแรง

มากิข่�น	 ที่ี�ส่งผลกิระที่บต่์อสิ�งแวด้ล้อม	 ที่ั�งในเรื�องของภััยพิับัต์ ิ

ที่างธุรรมชิ้าติ์	 เช่ิ้น	 ภััยแล้ง	 น�ำท่ี่วมจากิระดั้บน�ำที่ะเลเพัิ�มสูงข่�น	

ระบบนิเวศที่างธุรรมชิ้าต์	ิซ่ี�งได้แ้ก่ิ	พันัธุุไ์ม้และสัต์วส์ายพันัธุุต์์า่ง	ๆ 	

เสี�ยงต์อ่กิารสูญ่พันัธุุม์ากิข่�น	และเกิดิ้ค่วามสูญ่เสยีด้า้นค่วามหลากิ

หลายที่างชิ้ีวภัาพั		SCGP	ให้ค่วามสำค่ัญ่ในกิารลด้กิารปล่อยกิ๊าซี

เรือนกิระจกิลงร้อยละ	20	ภัายในปี	2573	เทีี่ยบกัิบปีฐาน	2563	

ที่ั�งธุุรกิิจในประเที่ศไที่ยและต์่างประเที่ศ	 และต์ั�งเป้าหมายกิาร

ปล่อยกิ๊าซีเรือนกิระจกิสุที่ธิุเป็นศูนย์	(Net	Zero)	ภัายในปี	2593	

เพัื�อเปน็สว่นหน่�งในค่วามพัยายามค่วบค่มุกิารเพัิ�มข่�นของอณุหภัมูิ

โลกิไมใ่หเ้กินิ	1.5	องศาเซีลเซียีส	ต์ามค่วามต์กิลงปารสี	นอกิจากินี�		

SCGP	 ยังต์ั�งเป้าหมายทีี่�จะลด้กิารใช้ิ้น�ำจากิภัายนอกิร้อยละ	 35	

เที่ียบกิับกิรณีปกิต์ิ	ณ	ปีฐาน	2557	ภัายในปี	2568	ผ่านกิารกิำกิับ

ด้แูลและด้ำเนินกิารอยา่งจรงิจงัต์อ่เนื�องต์ามแนวที่างสากิล	เพัื�อให้

บรรลุเป้าหมายที่ี�ต์ั�งไว้	

	 ที่ั�งนี�	 เรื�องที่ี�	 SCGP	 ให้ค่วามสำคั่ญ่กิับ	 2	 เรื�องหลักิ	 ได้้แกิ่	 

กิารจดั้กิารพัลงังานและกิารเปลี�ยนแปลงของสภัาพัภัมูอิากิาศ	และ

กิารบริหารจัด้กิารน�ำ	

	 กิารจดั้กิารพัลงังานและกิารเปลี�ยนแปลงของสภัาพัภูัมอิากิาศ	

SCGP	 มีเป้าหมายลด้กิารปล่อยกิ๊าซีเรือนกิระจกิลงร้อยละ	 20	

ภัายในปี	2573	เที่ียบกิับปีฐาน	2563	ที่ั�งธุุรกิิจในประเที่ศไที่ยและ

ต์า่งประเที่ศ	ปจัจุบนั	SCGP	สามารถึลด้กิารปลอ่ยกิา๊ซีเรอืนกิระจกิ

ได้้ร้อยละ	 2.4	 ด้้วยกิารปรับปรุงประสิที่ธุิภัาพัและปรับเปลี�ยน

กิระบวนกิารที่ำงานและอุปกิรณ	์โด้ยสามารถึลด้กิารใช้ิ้พัลังงานได้้	

53,413	 กิิกิะจูลต์่อปี	 ลด้กิารปล่อยกิ๊าซีเรือนกิระจกิได้้	 7,762	 

ต์ันค่าร์บอนได้ออกิไซีด้์เที่ียบเที่่าต์่อปี	 และเพัิ�มปริมาณกิารใช้ิ้เชิ้ื�อ

เพัลิงชิ้ีวภัาพั	 สามารถึลด้กิารปล่อยกิ๊าซีเรือนกิระจกิได้้	 277,440	

ต์ันค่าร์บอนได้ออกิไซีด์้เที่ียบเท่ี่าต่์อปี	 และขยายผลกิารติ์ด้ต์ั�ง 

โค่รงกิารผลติ์ไฟฟ้าพัลงังานแสงอาที่ติ์ย์เพัิ�มข่�นรวมเป็น	11.78	เมกิะวตั์ต์์ 

ชิ้ว่ยลด้กิารปล่อยก๊ิาซีเรือนกิระจกิได้	้8,757	ตั์นค่าร์บอนได้ออกิไซีด์้

เทีี่ยบเท่ี่าต่์อปี	และได้้นำแนวคิ่ด้	Natural	Climate	Solution:	NCS 

ด้้วยกิารปลูกิ	 และอนุรักิษั์ป�าไม้	 เพัื�อเพัิ�มพัื�นที่ี�ดู้ด้ซีับและกิักิเกิ็บ 

กิ๊าซีค่าร์บอนได้ออกิไซีด้์ในบรรยากิาศ	 โด้ยมีโค่รงกิารฟ้�นฟู 

และอนุรักิษั์ธุรรมชิ้าต์ิด้้วยกิารปลูกิต์้นไม้ในพัื�นที่ี�ของโรงงาน	และ

พัื�นที่ี�นอกิโรงงานในจังหวัด้ต์่าง	ๆ	รวมที่ั�งสิ�น	55,315	ต์ัน
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	 นอกิจากินี�	SCGP	รว่มกัิบบรษิัทัี่เด้อะค่รเีอจ	ีจำกิดั้	และองค์่กิาร

บรหิารจัด้กิารก๊ิาซีเรือนกิระจกิ	(องค์่กิารมหาชิ้น)	ศก่ิษัาและพัฒันา

กิลไกิเชิ้ิงเศรษัฐศาสต์ร์เพัื�อกิำหนด้ราค่าค่าร์บอนภัายในองค่์กิร	

(Internal	 Carbon	 Pricing:	 ICP)	 เพัื�อสนับสนุนโค่รงกิารทีี่�เป็น 

มิต์รต์่อสิ�งแวด้ล้อม	 ชิ้่วยสร้างโอกิาสในกิารลงทีุ่นที่ี�ยั�งยืน	 และ 

เป็นประโยชิ้น์แกิ่องค่์กิรในกิารบริหารจัด้กิารค่วามเสี�ยงด้้านกิาร

เปลี�ยนแปลงสภัาพัภูัมิอากิาศ	 รวมถ่ึงกิารลด้กิารปล่อยกิ๊าซีเรือน

กิระจกิที่ี�เป็นสาเหต์ุสำค่ัญ่ของภัาวะโลกิร้อน	

 กิารบริหารจัดกิารน้ำ 

	 SCGP	มีเป้าหมายในกิารลด้กิารใชิ้้น�ำจากิภัายนอกิร้อยละ	35	

เที่ียบกิับกิรณีปกิต์ิ	 ณ	 ปีฐาน	 2557	 ภัายในปี	 2568	 ต์าม 

แนวค่ิด้	 3R	 (Reuse,	 Recycle,	 Reduce)	 โด้ยมุ่งเน้นทีี่� 

จะพััฒนากิารใชิ้้น�ำในกิระบวนกิารผลิต์ของบริษััที่ฯ	 ให้มี

ประสิที่ธิุภัาพัสูงสุด้	 ปัจจุบัน	 SCGP	 สามารถึลด้กิารใช้ิ้น�ำ 

จากิภัายนอกิได้้ร้อยละ	26.3	เที่ียบกัิบกิรณีปกิติ์	ณ	ปีฐาน	2557	

และนำน�ำกิลบัมาหมนุเวยีนใชิ้ใ้หมเ่ปน็สดั้สว่นรอ้ยละ	14.2	ของน�ำ

ทีี่�ใชิ้้ที่ั�งหมด้

	 SCGP	 เพัิ�มประสิที่ธิุภัาพักิารใช้ิ้น�ำอย่างต่์อเนื�อง	 โด้ยกิาร

วิเค่ราะห์กิารใช้ิ้น�ำที่ั�งวงจรตั์�งแต่์ต้์นที่างถึ่งปลายที่างของกิระบวน 

กิารผลิต์	 และแสวงหาแนวที่างทีี่�จะปรับปรุงกิารใช้ิ้น�ำของ	 SCGP	

ด้้วยกิารปรับเปลี�ยนเที่ค่โนโลยีในกิระบวนกิารผลิต์	 กิารปรับปรุง

เค่รื�องจักิร	 และกิารต์ิด้ต์ั�งอุปกิรณ์ใหม่	 เพัื�อเพัิ�มประสิที่ธุิภัาพั 

กิารใชิ้้น�ำในกิระบวนกิารผลิต์		

	 นอกิจากินี� 	 SCGP	 ได้้ต์ิด้ต์ั�งระบบบำบัด้น�ำด้้วยวิธุีที่าง 

ชิ้วีภัาพัที่ี�ที่นัสมยัและมปีระสทิี่ธุภิัาพัสงู	เพัื�อใหม้ั�นใจได้ว้า่ค่ณุภัาพั

ของน�ำทีี่�ผ่านกิารบำบัด้แล้วเป็นไปต์ามมาต์รฐานทีี่�กิำหนด้และได้้

ต์ิด้ต์ั�งระบบต์ิด้ต์ามคุ่ณภัาพัน�ำแบบเรียลไที่ม์	 สามารถึต์รวจสอบ

ระด้ับค่วามต้์องกิารออกิซิีเจนที่างเค่มี	 (Chemical	 Oxygen	 

Demand	หรือ	COD)	แบบออนไลน์ได้้	ชิ้่วยให้แก้ิปัญ่หาได้้อย่าง

ทัี่นที่่วงที่ี	น�ำที่ี�ผ่านกิารบำบัด้แล้วของ	SCGP	สามารถึนำกิลับมา 

ใชิ้้ใหม่ได้้ในกิระบวนกิารผลิต์	 และส่งให้ใชิ้้ในกิารเกิษัต์ร	 พัื�นทีี่� 

เพัาะปลูกิของชุิ้มชิ้นโด้ยรอบโรงงาน	 SCGP	 จ่งด้ำเนินโค่รงกิาร

จัด้กิารน�ำเพัื�อกิารเกิษัต์ร	(Water	Management	for	Agriculture)	

โด้ยสง่มอบน�ำที่ี�ผา่นกิารบำบดั้แลว้ประมาณ	3.8	ลา้นลกูิบาศกิเ์มต์ร	

ให้แก่ิพัื�นทีี่�เพัาะปลูกิรอบโรงงานในจังหวัด้ราชิ้บุรีและจังหวัด้

กิาญ่จนบุรี	 โด้ยคิ่ด้เป็นพัื�นทีี่�รวมประมาณ	 3,850	 ไร่	 ช่ิ้วยลด้ 

กิารขาด้แค่ลนน�ำในกิารเพัาะปลูกิและเพัิ�มรายได้้ให้แกิ่เกิษัต์รกิร	

	 	 นอกิจากิกิารจัด้กิารพัลังงาน	 กิารเปลี�ยนแปลงของสภัาพั 

ภัูมิอากิาศ	 และกิารบริหารจัด้กิารน�ำแล้ว	 โค่รงกิารกิารอนุรักิษั ์

และฟ้�นฟสูิ�งแวด้ลอ้มอื�น	ๆ 	ของธุรุกิจิยงัเนน้หลกัิกิารของเศรษัฐกิจิ

หมุนเวยีน		ลด้ปรมิาณของเสียจากิอุต์สาหกิรรม	เพัิ�มสดั้ส่วนกิารนำ

กิระด้าษัที่ี�ใช้ิ้งานแล้วจากิผู้บรโิภัค่	นำกิลบัมาใช้ิ้ซี�ำในกิระบวนกิารผลติ์	

และเพัิ�มสดั้สว่นบรรจภุัณัฑ์พ์ัลาสต์กิิที่ี�สามารถึนำกิลบัมารไีซีเค่ลิได้้	

โด้ยมีเป้าหมาย	 “สัด้ส่วนปริมาณบรรจุภััณฑ์์ที่ี�สามารถึรีไซีเค่ิลได้้	

ใชิ้้ซี�ำได้้	 หรือสลายต์ัวได้้เที่่ากิับ	 100%	 ของปริมาณบรรจุภััณฑ์์

ที่ั�งหมด้ภัายในปี	2568”	และกิารบรหิารจดั้กิารของเสยีอตุ์สาหกิรรม	

SCGP	 มีปริมาณของเสียจากิกิระบวนกิารผลิต์ในประเที่ศไที่ยที่ี� 

นำไปฝังกิลบ	 0	 ต์ัน	 และมีกิารนำของเสียไปจัด้กิารด้้วยกิารนำ 

กิลับมาใชิ้้ใหม่	 และได้้พัลังงานถึ่งร้อยละ	 99.99	 ของปริมาณ 

ของเสียที่ั�งหมด้ที่ี�ส่งไปจัด้กิาร

4. งานที�ยงัไม่ส่งมอบเฉพัาะงานโค้รงกิารหรอืซีือ้ขายที�มีมลูค่้าสงู

	 ไม่มี



คณะกรรมการบริษัท
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยงระดับกลุมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงระดับเอสซีจี

กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

คณะจัดการบริหารความเสี่ยงประจำกลุมธุรกิจ**
• ผูดูแลงานบริหารความเสี่ยง (Risk Champions)
• เจาของความเสี่ยง (Risk Owners)

** สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหยึดตาม

 โครงสรางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทนั้น ๆ

สายการรายงาน

ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูล

คณะกรรมการระดับบริหาร
• คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน เอสซีจี
• คณะกรรมการ SCG Crisis Management 
• คณะกรรมการการเงิน เอสซีจี
• คณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะจัดการแตงตั้งขึ้นตาม
 ความเหมาะสม เชน SCG IT Governance 

หนวยงาน 
• หนวยงานบริหารความเสี่ยง*
• หนวยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน*
• หนวยงานพัฒนาบรรษัทภิบาล*
• หนวยงานอื่น ๆ เชน หนวยงาน Business Continuity 
 Management and Corporate IT*

*  คณะทำงาน Governance, Risk and Compliance
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	 ท่่ามกลางสภาพแวดล้อมท่่�ม่การเปล่�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 

ม่แนวโน้มผัันผัวน	และซัับซั้อนมากข้ึ้�น	รวมถึ้งความคาดหวังจาก 

ผั้ม้ส่่วนได้เสย่และนักลงทุ่นท่่�เปล่�ยนแปลงไปโดยให้ความสำคัญกับ	

ส่�งแวดล้อม	สังคม	และบรรษััท่ภ่บาล	หรือ	ESG	มากข้ึ้�น	เอสซั่จ่

เชื่ื�อมั�นว่าการบร่หารจัดการความเส่�ยงท่ั�วท่ั�งองค์กร	มส่่วนสำคัญท่่�

ท่ำให้เอสซั่จ่บรรลุเป้าหมายในการดำเน่นธุุรก่จ	 ช่ื่วยส่งเสร่ม 

ให้องค์กรม่ความพร้อมในการปรับตััวได้อย่างรวดเร็ว	 เพื�อหา 

โอกาสท่างธุุรก่จท่่�สามารถึตัอบโจท่ย์ความตั้องการขึ้องล้กค้าท่่�

เปล่�ยนแปลงไป	นอกจากน่�	เอสซัจ่ย่งัคงใหค้วามสำคญัในการสรา้ง

ความตัระหนักร้้ในเรื�องการบร่หารจัดการความเส่�ยงให้แก่ทุ่กคน 

ในองค์กรอย่างตั่อเนื�อง	รวมถึ้งมุ่งมั�นให้ม่การบร่หารความเส่�ยง 

ท่่�ม่ประส่ท่ธุ่ภาพและประส่ท่ธุ่ผัล	 ทั่�งในส่วนขึ้องการจัดการ 

เชื่่งกลยุท่ธุ์	การปฏิ่บัตั่งาน	และการลงทุ่น	เพื�อสร้างม้ลค่าเพ่�ม 

ให้แก่องค์กร	ผ้้ัถึือหุ้น	และผั้้ม่ส่วนได้เส่ยอย่างยั�งยืน	

กรอบการบริหารความเสี่่�ยง

	 เอสซั่จ่ม่การบร่หารความเส่�ยงท่ั�วท่ั�งองค์กรท่่�เป็นไปตัาม 

มาตัรฐานสากล	 โดยกรอบการบร่หารความเส่�ยงขึ้องเอสซั่จ่	 

(SCG	Enterprise	Risk	Management	Framework)	ประกอบด้วย

1. การกำหนดกลยุทธ์์การบริหารความเสี่่�ยง

	 เอสซัจ่ก่ำหนดวตััถุึประสงคแ์ละระดบัความเส่�ยงท่่�ยอมรบัได้	 

(Risk	Appetite)	ในการบร่หารความเส่�ยงอย่างชัื่ดเจนเพื�อให้ 

การบร่หารความเส่�ยงเป็นไปในท่่ศท่างเด่ยวกันท่ั�วท่ั�งองค์กร

2. โครงสี่ร้างและความรับผิิดชอบในการบริหาร

 ความเสี่่�ยง

	 เอสซั่จ่กำหนดผัังโครงสร้าง	หน้าท่่�	และความรับผั่ดชื่อบท่่�

เก่�ยวขึ้อ้งกบัการบรห่ารความเส่�ยงขึ้ององคก์ร	โดยแสดงใหเ้หน็ตัาม

แผันภาพดังน่�

แผินภาพการบริหารความเสี่่�ยงเชิงบูรณาการ

การบริหารจััดการความเสี่่�ยง
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คณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบรษ่ัทั่มห่น้าท่่�กำกบัดแ้ลการบรห่ารความเส่�ยง	

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตัรวจสอบเป็นตััวแท่นในการ

กำหนดนโยบายและกำกับด้แลการบร่หารความเส่�ยงขึ้องเอสซั่จ่	

ตั่ดตัามและสอบท่านให้ม่กระบวนการบร่หารความเส่�ยงท่่�ม่

ประส่ท่ธุ่ภาพและประส่ท่ธุ่ผัล	ม่การระบุความเส่�ยงท่่�สำคัญขึ้อง

องค์กร	รวมท่ั�งการประเมน่และการบรห่ารจดัการท่่�เหมาะสม	และ

มอบหมายให้ฝ่่ายจัดการท่ำหน้าท่่�ด้แลบร่หารความเส่�ยงขึ้อง 

เอสซั่จ่	และรายงานการบร่หารจัดการดังกล่าวต่ัอคณะกรรมการ

ตัรวจสอบและคณะกรรมการบร่ษััท่ตัามลำดับอย่างสม�ำเสมอ

สำนัักงานัตรวจสอบ 

	 ท่ำหนา้ท่่�ตัรวจสอบหน่วยระดบัท่่�หน้�ง	(หนว่ยงานปฏ่ิบตััง่าน)	 

และหน่วยระดับท่่�สอง	 (ระดับหัวหน้างาน	หน่วยงานบร่หาร 

ความเส่�ยง	และหน่วยงานกำกับและสนับสนุนอื�น	ๆ)	 เพื�อให้ 

ความเชืื่�อมั�นว่ามก่ารบรห่ารความเส่�ยงท่่�เหมาะสม	รวมถ้ึงรายงาน 

ผัลการตัรวจสอบตั่อคณะกรรมการตัรวจสอบ	นอกจากน่�	ยังให้ 

คำปรก้ษัาแกห่นว่ยงานผั้ร้บัการตัรวจสอบและสื�อสารความคด่เหน็ 

และข้ึ้อแนะนำจากคณะกรรมการตัรวจสอบกลบัมายงัผ้้ัปฏ่ิบตััง่าน 

เพื�อนำไปพัฒนาปรับปรุงตั่อไป

คณะจัดการบริหารความเส่�ยง เอสซี่จ่ (ณ	1	มกราคม	2565)	

	 ประกอบไปด้วยกรรมการผั้้จัดการใหญ่	 รองกรรมการ 

ผั้้จัดการใหญ่	และผ้้ับร่หารระดับส้ง	ซ้ั�งรวมถ้ึงผ้้ับร่หารระดับส้ง 

จากธุุรก่จเคม่คอลส์	และธุุรก่จซั่เมนต์ัและผัล่ตัภัณฑ์์ก่อสร้าง 

โดยม่กรรมการผั้้จัดการใหญ่เป็นประธุาน	

	 คณะจัดการบร่หารความเส่�ยง	 เอสซั่จ่ 	 ม่หน้าท่่�และ 

ความรับผั่ดชื่อบหลัก	ดังน่�

	 1)	 กำหนดโครงสร้างและผั้้รับผั่ดชื่อบในการบร่หาร 

	 	 ความเส่�ยง

	 2)	 พ่จารณาและอนุมัตั่กรอบการบร่หารความเส่�ยง	 

	 	 และกระบวนการบร่หารความเส่�ยง

	 3)	 ท่บท่วนความเส่�ยงขึ้องบร่ษััท่	(SCG	Risk	Profile)	 

	 	 และตั่ดตัามการบร่หารความเส่�ยงท่ั�วท่ั�งองค์กร

	 4)	 รายงานความเส่�ยงและการบร่หารความเส่�ยงตั่อ 

	 	 คณะกรรมการตัรวจสอบ

3. นโยบายการบริหารความเสี่่�ยง

	 เอสซัจ่ก่ำหนดให้มก่ารบรห่ารความเส่�ยงอย่างเป็นระบบตัาม

มาตัรฐานสากลและบ้รณาการเขึ้้ากับการดำเน่นธุุรก่จขึ้ององค์กร	

เพื�อให้สามารถึระบุความเส่�ยงหรือโอกาสในการดำเน่นธุุรก่จได้

อย่างเหมาะสมและท่ันตั่อเหตัุการณ์	สามารถึบร่หารความเส่�ยง 

ให้อย้่ในระดับท่่�ยอมรับได้หรือหาโอกาสในการสร้างม้ลค่าเพ่�ม 

ให้กับองค์กร	เพื�อให้บรรลุวัตัถึุประสงค์ตัามท่่�กำหนด	ตัอบสนอง 

ความคาดหวังขึ้องผ้้ัม่ส่วนได้เส่ย	สนับสนุนต่ัอการดำเน่นธุุรก่จ 

อย่างยั�งยืน	และเป็นไปตัามหลักการกำกับด้แลก่จการท่่�ด่	(Good	 

Corporate	Governance)

4. กระบวนการบริหารความเสี่่�ยง

	 เอสซัจ่น่ำกรอบการบรห่ารความเส่�ยงมาใชื่ใ้นการดำเนน่งาน

หลัก	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านกลยุท่ธุ์	ด้านการลงท่นุ	และด้านดำเนน่งาน

โดยแบ่งตัามกระบวนการหลัก	4	ขึ้ั�นตัอน	ได้แก่	

	 1)	 ระบุความเส่�ยง	หรือ	โอกาสในการดำเนน่ธุุรก่จ	

	 2)	 ประเม่นและจัดลำดับความสำคัญขึ้องความเส่�ยง	

	 3)	 กำหนดมาตัรการจัดการความเส่�ยง

	 4)	 ตั่ดตัามและรายงานความเส่�ยง	

	 โดยตั่ดตัามความเส่�ยงผั่านการกำหนดดัชื่น่ช่ื่�วัดความเส่�ยง	 

(Key	Risk	 Indicators)	และดัชื่น่ชื่่�วัดผัลการดำเน่นงาน	(Key	

Performance	Indicators)	เพื�อคาดการณ์เหตัุการณ์ความเส่�ยง

และปรับเปล่�ยนมาตัรการจัดการความเส่�ยงได้อย่างเหมาะสม 

และท่ันเวลาสอดคล้องกับความเส่�ยงท่่�อาจเปล่�ยนแปลงไป	 

ท่ั�งยังรายงานความเส่�ยงรายไตัรมาสตั่อคณะจัดการบร่หาร 

ความเส่�ยง	เอสซั่จ่	คณะกรรมการตัรวจสอบ	และคณะกรรมการ

บร่ษััท่	ตัามลำดับ

	 นอกจากน่�	 เพื�อเตัร่ยมพร้อมกับเหตุัการณ์ว่กฤตัท่่�อาจนำ 

ไปส้ก่ารหยุดชื่ะงักขึ้องธุุรก่จ	เอสซั่จไ่ด้จัดให้ม่โครงสร้างการกำกับ 

ด้แลการบร่หารความต่ัอเนื�องท่างธุุรก่จ	(Business	Continuity	 

Management	Governance	Structure)	และกำหนดให้ท่กุบรษ่ัทั่ 

ท่่�อย้่ภายใตั้การบร่หารงานขึ้องเอสซั่จ่จัดท่ำระบบการบร่หาร 

ความต่ัอเนื�องท่างธุุรก่จ	โดยม่การว่เคราะห์ก่จกรรมท่างธุุรก่จ	 

ท่รัพยากรหรือส่นท่รัพย์ท่่�สำคัญ	และผัลกระท่บท่่�จะเก่ดขึ้้�นจาก 

การหยุดชื่ะงักท่างธุุรก่จ	รวมถ้ึงการประเม่นและจัดท่ำแผัน 

จัดการความเส่�ยง	 ค้่มือการจัดการว่กฤตั	แผันการตัอบโตั้

สถึานการณ์ฉุุกเฉุ่น	และแผันบร่หารความตั่อเนื�องท่างธุุรก่จ 

โดยเอสซั่จ่กำหนดให้ผั้้บร่หารในทุ่กหน่วยงาน	ทุ่กระดับและ

พนกังานท่่�เก่�ยวขึ้อ้งมห่น้าท่่�ในการฝึ่กซัอ้ม	รักษัา	และท่บท่วนแผัน

และค่้มือดังกล่าวอย่างสม�ำเสมอ	รวมถึ้งนำมาใชื่้ในการบร่หาร

จัดการในชื่่วงภาวะว่กฤตัอย่างเหมาะสม	

5. การสี่ร้างวัฒนธ์รรมองค์กรในการบริหาร

 ความเสี่่�ยง (Risk Culture)

	 เอสซั่จ่มุ่งมั�นและส่งเสร่มให้เก่ดวัฒนธุรรมในการบร่หาร 

ความเส่�ยงท่ั�วท่ั�งองค์กร	โดยกําหนดให้ผั้้บร่หารเป็นผั้้สื�อสารถึ้ง 

ความสำคัญขึ้องการบร่หารความเส่�ยง	และเป็นต้ันแบบในการ 
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บร่หารความเส่�ยง	รวมถึ้งสร้างว่ธุ่การนำการบร่หารความเส่�ยง 

ไปใช้ื่ให้เหน็ผัลในท่างปฏิบ่ตัั	่โดยกำหนดให้มก่ารใช้ื่ภาษัาความเส่�ยง 

ท่่�ตัรงกัน	ม่ระดับความเส่�ยงท่่�ยอมรับได้	 และม่หลักเกณฑ์์ 

การประเม่นความเส่�ยงท่่�เป็นมาตัรฐานเด่ยวกัน	รวมถึ้งกำหนด

บท่บาท่	หน้าท่่�ความรับผ่ัดชื่อบขึ้องผ้้ัรับผ่ัดชื่อบความเส่�ยง 

แต่ัละเรื�อง	สนับสนุนให้ม่การกำหนดวาระเรื�องความเส่�ยงใน 

การประชื่มุสำคญัขึ้องแตัล่ะบรษ่ัทั่	กำหนดใหก้ารบรห่ารความเส่�ยง 

เป็นส่วนหน้�งในหลักส้ตัรการฝึ่กอบรมและพัฒนากรรมการ	 

ผั้บ้รห่าร	และพนกังาน	และยังสง่เสรม่ใหม้ก่ารแบง่ปนัประสบการณ์ 

การบร่หารความเส่�ยงระหว่างหน่วยงานและบร่ษััท่เพื�อสื�อสาร 

แนวปฏ่ิบัตั่และประโยชื่น์ขึ้องการบร่หารความเส่�ยงอย่างต่ัอเนื�อง	 

รวมถ้ึงได้พัฒนาสื�อการอบรมในร้ปแบบ	Digital	Learning	 

เพื�อสร้างความตัระหนักร้้ในเรื�องการบร่หารจัดการความเส่�ยง 

ให้กับพนักงานในวงกว้าง	ตัั�งแตั่พนักงานเร่�มปฏิ่บัตั่งานกับเอสซั่จ่	 

นอกจากน่�	เอสซั่จ่ยังให้ความสำคัญกับการบร่หารจัดการองค์กร 

ตัามแนวท่าง	Integrated	GRC	อย่างตั่อเนื�องผั่านการสื�อสารใน 

ร้ปแบบตั่าง	ๆ	เช่ื่น	การบรรจุคำถึามเก่�ยวกับ	Integrated	GRC	 

ในขึ้้อสอบ	Ethics	e-Testing	จัดท่ำสื�อและก่จกรรมตั่าง	ๆ	 

เพื�อเสร่มสร้างความเขึ้้าใจโดยให้พนักงานม่ส่วนร่วมในก่จกรรม 

ตัลอดท่ั�งป	ีจดัใหม้ช่ื่อ่งท่าง	GRC	Helpline	ท่่�เปดิโอกาสใหพ้นกังาน 

สามารถึสอบถึามเรื�องท่่�เก่�ยวกับ	Integrated	GRC	จัดท่ำ	SCG	 

GRC	e-Rulebook	ซั้�งเป็นค้่มือท่่�รวบรวมขึ้้อมล้ด้าน	Integrated	 

GRC	รวมถ้ึงกำหนดพฤตั่กรรมตัามแนวท่าง	GRC	ท่่�เอสซ่ัจ่ 

คาดหวัง	(SCG	GRC	Expected	Behaviors)	เพื�อสื�อสารแนวท่าง 

และว่ธุ่การนำ	 Integrated	 GRC	 ไปใชื่้ ในการท่ำงานได้ 

อย่างเป็นร้ปธุรรม	นอกจากน่�	มก่ารจัดท่ำ	MD	GRC	Guidebook	

ซั้�งเป็นค้่มือท่่�รวบรวมประเด็นตั่าง	ๆ 	ท่่�เก่�ยวข้ึ้องกับ	GRC	เพื�อชื่่วย 

ให้การปฏ่ิบัตั่งานขึ้องผ้้ับร่หารม่ประส่ท่ธุ่ภาพ	ลดข้ึ้อผ่ัดพลาด 

และบรรลุวัตัถึุประสงค์ในการดำเน่นธุุรกจ่	

ความเสี่่�ยงหลัก โอกาสี่ในการดำเนินธุ์รกิจั และ

กลยุทธ์์ในการจััดการความเสี่่�ยง

	 ในปี	2564	เอสซั่จ่ได้ระบุและประเม่นความเส่�ยงท่่�สำคัญ 

ขึ้ององค์กร	โดยม่ความสอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนา 

อย่างยั�งยืน	ท่่�ครอบคลุมความเส่�ยงด้านส่�งแวดล้อม	สังคม	และ 

ธุรรมาภ่บาล	ดังน่�

ความเส่�ยงเก่�ยวกับผลกระทบต่อสิ�งแวดลอม 

	 1.	 ความเสี่่�ยงทางกายภาพจากการเปลี่่�ยนแปลี่งของ

สี่ภาพภูมิอากาศ		

	 การเปล่�ยนแปลงด้านสภาพภ้ม่อากาศส่งผัลให้เก่ดภัยพ่บัตั่

ท่างธุรรมชื่าตั่ในหลายพื�นท่่�ท่ั�วโลกท่่�ม่ความรุนแรงมากย่�งขึ้้�น	 

เชื่่น	ภัยแล้ง	น�ำท่่วมฉัุบพลัน	พายุ	ไฟป่า	หรือเหตุัการณ์สภาพ 

ภ้ม่อากาศสุดขัึ้�ว	(Extreme	Weather	Events)	ซั้�งความเส่�ยง 

ท่างกายภาพ	(Physical	Risk)	ดังกล่าวอาจส่งผัลให้การดำเน่น 

ธุุรก่จหยุดชื่ะงัก	

 ∙	 จดัท่ำแผันบรห่ารความต่ัอเนื�องท่างธุรุกจ่เพื�อให้มั�นใจว่า

องค์กรสามารถึดำเน่นการได้อย่างตั่อเนื�องหากเผัชื่่ญกับภัยพ่บัตั่

ท่างธุรรมชื่าตั่	ซั้�งรวมถึ้งการว่เคราะห์ความเส่�ยงท่างกายภาพ 

และผัลกระท่บท่่�ม่ต่ัอธุุรก่จ	และการตั่ดตัามสถึานการณ์น�ำอย่าง

ใกล้ชื่่ด	โดยการว่เคราะห์ความอ่อนไหวขึ้องน�ำด้วยเครื�องมือท่่� 

ได้รับการยอมรับในระดับสากล	เชื่่น	AQUEDUCT	จาก	World	

Resources	Institute	เพื�อระบุพื�นท่่�ท่่�ม่ความตั้งเคร่ยดด้านน�ำ	

(Water	Stress)	และนำไปกำหนดมาตัรการแก้ไขึ้ท่่�จำเป็นเก่�ยวกับ

การใชื่้น�ำและการอนุรักษั์น�ำ

 ∙	 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตัสาหกรรม 

เพื�อบร่หารจัดการน�ำและผัลักดันโครงการเพ่�มปร่มาณน�ำเก็บกัก 

ในพื�นท่่�ให้เป็นไปตัามแผันงาน	เชื่่น	การจัดสร้างแหล่งน�ำเพ่�มเตั่ม	

การผัันน�ำจากแหล่งน�ำ	และการพัฒนาเท่คโนโลย่เพื�อเพ่�ม

ประส่ท่ธุภ่าพการตั่ดตัามสถึานการณ์น�ำ

 ∙	 ปฏิ่บัตั่ตัามนโยบายการบร่หารจัดการน�ำอย่างเคร่งครัด	

ด้วยการลดการใชื่้น�ำ	 (Reduce)	การบำบัดน�ำเส่ยและนำน�ำ 

กลับมาใช้ื่ซั�ำ	(Reuse/Recycle)	และการสร้างท่ดแท่น	(Replenish) 

สำหรับกระบวนการผัล่ตัในโรงงาน	

ความเส่�ยงดานัสังคม 

	 2.	 ความเสี่่�ยงด้้านความปลี่อด้ภัยแลี่ะสีุ่ขภาพ	

	 เนื�องด้วยการดำเน่นธุุรก่จขึ้องเอสซ่ัจ่เก่�ยวขึ้้องกับการผัล่ตั	 

การให้บร่การ	และการขึ้นส่ง	ท่ั�งในและตั่างประเท่ศ	จ้งอาจก่อ 

ให้เก่ดความเส่�ยงด้านความปลอดภัยจากการท่ำงาน	การขึ้นส่ง 

และการเด่นท่าง	ซั้�งอาจส่งผัลกระท่บตั่อความปลอดภัยและ 

สุขึ้ภาพขึ้องพนักงาน	ค้่ธุุรก่จ	ชืุ่มชื่น	และผั้้ท่่�เก่�ยวขึ้้อง

 ∙	 ท่บท่วนระบบการจัดการด้านอาช่ื่วอนามัยและ 

ความปลอดภัยขึ้องเอสซั่จ่	(SCG	Safety	Framework)	และระบบ 

การตัรวจประเม่นประส่ท่ธุ่ผัลด้านความปลอดภัย	 (Safety	 

Performance	Assessment	Program)	สำหรับทุ่กบร่ษััท่ขึ้อง 

เอสซัจ่ท่่ั�งในและตัา่งประเท่ศ	โดยยกระดบัและมุง่ส้ก่ารนำไปปฏิบ่ตัั่ 

ด้วยความเขึ้้าใจเพื�อให้เก่ดเป็นวัฒนธุรรมความปลอดภัย	(Safety	 

Culture)	ส่งเสร่มให้เก่ดการท่บท่วนและยกระดับความมุ่งมั�น 

ขึ้องแตัล่ะบรษ่ัทั่ด้วยระบบการประเมน่ตันเอง	(Self-Declaration)	 

รวมถ้ึงกำหนดให้ม่การประเมน่ผัลการปฏ่ิบต่ัังานด้านความปลอดภยั 

จากการท่ำงาน	การเด่นท่าง	และการขึ้นส่งสำหรับพนักงานระดับ 

จัดการขึ้้�นไป	 เพื�อแสดงความมุ่งมั�นและความรับผั่ดชื่อบขึ้อง 

ผั้้บร่หารในการสนับสนุนด้านความปลอดภัย
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 ∙	 พฒันามาตัรฐานอาชื่ว่อนามยั	และความปลอดภยัในการ 

ปฏิ่บัตั่งานขึ้ององค์กร	 (SCG	Occupational	Health	and	 

Safety	Standard)	เพื�อควบคุมงานท่่�ม่ความเส่�ยง	และยกระดับ 

การปฏิ่บัตั่งานท่ั�งในและตั่างประเท่ศ	โดยถึือเป็นมาตัรฐานขึ้ั�นตั�ำ 

ท่่�ทุ่กบร่ษััท่ตั้องปฏิ่บัตั่ตัาม	พร้อมท่ั�งนำเท่คโนโลย่มาใชื่้รองรับ 

การปฏิ่บัตั่งานว่ถึใ่หม่	เพื�อให้ท่ันตั่อความเปล่�ยนแปลง	และกำจัด 

หรือลดความเส่�ยงท่่�ผ้้ัปฏิ่บัตั่งานจะตั้องสัมผััสโดยตัรง	และพัฒนา 

แนวท่างดำเน่นการด้านวัฒนธุรรมความปลอดภัยขึ้ององค์กร	 

ซั้�งเป็นแนวปฏิ่บัตั่เพื�อให้เก่ดวัฒนธุรรมความปลอดภัยในท่่ศท่าง 

เด่ยวกันท่ั�วท่ั�งองค์กร	

 ∙	 ส่งเสร่มและขึ้ยายผัลให้ค้่ธุุรก่จม่ระบบการจัดการ 

อาชื่ว่อนามัยและความปลอดภัยด้วยการจัดท่ำ	Contractor	Safety	 

Management	 รวมถึ้งนำแนวค่ดการบร่หารจัดการด้าน 

ความปลอดภัยไปปฏิ่บัตั่และขึ้ยายผัลตั่อในภาคชืุ่มชื่นและสังคม

 ∙	 บังคับใชื่้	“กฎพ่ทั่กษั์ชื่่ว่ตั”	 กับพนักงานและค่้ธุุรก่จ	 

เพื�อให้เก่ดความปลอดภัยในระหว่างการปฏ่ิบัตั่งานและการใช้ื่ 

ยานพาหนะท่างถึนน	รวมถึ้งเสร่มสร้างความตัระหนักร้้และ 

ม่บท่ลงโท่ษัสำหรับผั้้ไม่ปฏิ่บัตั่ตัามเพื�อให้เก่ดการปรับเปล่�ยน 

พฤตั่กรรมจนกลายเป็นวัฒนธุรรมความปลอดภัยท่ั�วท่ั�งองค์กร

 ∙	 กำหนดว่ธุ่และมาตัรการการปฏิ่บัตั่งานเพื�อรับมือกับ 

สถึานการณ์การแพร่ระบาดขึ้องโคว่ด	19	ท่ั�งในพื�นท่่�ปฏิ่บัตั่งาน	 

การเดน่ท่าง	และการขึ้นส่งเพื�อให้เก่ดความปลอดภัยต่ัอผ้้ัปฏ่ิบตััง่าน 

และผั้้ท่่�เก่�ยวขึ้้อง	และเพื�อสร้างความเชื่ื�อมั�นให้กับล้กค้า	 เชื่่น	 

การสง่เสรม่การให้วัคซัน่กับผั้ป้ฏิบ่ตััง่าน	การท่ำ	Self-Declaration	 

การตัรวจ	Antigen	Test	Kit	(ATK)	การปฏิ่บัตั่ตัามมาตัรการ	 

เว้นระยะห่างท่างสังคม	และการแบ่งปันแนวปฏิ่บัตั่ในแตั่ละ 

กลุ่มธุุรก่จ	เป็นตั้น

 ∙	 นำเท่คโนโลย	่GPS	ระบบ	Advanced	Driving	Assisting	

system	(ADAS)	และระบบ	Driving	Monitoring	System	(DMS)	 

มาใชื่้ตัรวจสอบ	ตั่ดตัามพฤตั่กรรมพนักงานขึ้ับรถึ	SCG	Logistics	 

Management	และเชืื่�อมตั่อกับศ้นย์	Logistic	Command	 

โดยมเ่จ้าหน้าท่่�ดแ้ลตัลอด	24	ชื่ั�วโมง	เพื�อแจ้งเตืัอนพนักงานขัึ้บรถึ 

กรณท่่่�ขัึ้บรถึเร็วเกน่กำหนด	จอดรถึบนไหล่ท่าง	หรอืขึ้บัรถึต่ัอเนื�อง 

เก่น	4	ชื่ั�วโมง	

 ∙	 พัฒนามาตัรฐานความปลอดภัยขึ้องการใชื่้ยานพาหนะ 

ท่างถึนนในก่จการขึ้องบร่ษััท่	 (Road	Safety	Corporate	 

Standard)	 เพื�อยกระดับการดำเน่นงานด้านความปลอดภัย 

ในการขึ้นส่งและการขึ้ับขึ้่�ท่างถึนนและเพื�อป้องกัน	ขึ้จัด	และ 

ลดอุบัตั่ เหตัุสำหรับบร่ษััท่ในประเท่ศ	 และได้ขึ้ยายการ 

ดำเน่นงานตัามมาตัรฐานความปลอดภัยในการขึ้นส่งผัล่ตัภัณฑ์	์

(Goods	Transportation	Safety	Standard)	ไปยังบร่ษััท่ใน 

ตั่างประเท่ศ

 ∙	 พัฒนาระบบการประเม่นค่้ธุุรก่จขึ้นส่ง	 (Carr ier	 

Assessment)	ซั้�งผัลท่่�ได้จากการประเม่นด้วยระบบน่�จะถึ้กนำ 

ไปใช้ื่ในการออกแบบ	วางแผัน	และพัฒนา	เพื�อยกระดับมาตัรฐาน 

ด้านความปลอดภัยให้กับค่้ธุุรก่จขึ้นส่งให้ม่ความเป็นมืออาชื่่พ 

และพร้อมเตั่บโตัไปกับเอสซั่จ่

	 3.	 ความเสี่่�ยงด้้านสี่ิทธิิมนุษยชน

	 เอสซั่จ่ให้ความเคารพตั่อส่ท่ธุ่มนุษัยชื่น	โดยม่การดำเน่น

กระบวนการตัรวจสอบดา้นส่ท่ธุม่นษุัยชื่นอยา่งรอบดา้น	(Human	 

Rights	Due	Diligence	Process)	ตัามแนวท่างปฏิ่บัตั่ท่่�กำหนดไว ้

ในนโยบายด้านส่ท่ธุ่มนุษัยชื่นขึ้องเอสซั่จ่	จากผัลการตัรวจสอบ 

ดา้นส่ท่ธุม่นษุัยชื่นอยา่งรอบดา้นตัลอดหว่งโซัคุ่ณคา่ท่างธุรุกจ่ขึ้อง 

เอสซ่ัจ่	 ในปี	2564	พบความเส่�ยงด้านส่ท่ธุ่มนุษัยชื่นท่่�สำคัญ	 

คือ	ความปลอดภัยในสถึานท่่�ปฏ่ิบัตั่งานและจากการขึ้นส่ง	 

การแพร่ระบาดขึ้องโคว่ด	19	และการคุ้มครองขึ้้อม้ลส่วนบุคคล	 

โดยเอสซั่จไ่ด้จัดท่ำแนวท่างป้องกันความเส่�ยง	ดังน่�

 ∙	 กำหนดแนวปฏิ่บัตั่ ด้านส่ท่ธุ่มนุษัยชื่นเพื�อป้องกัน 

การละเม่ดส่ท่ธุ่มนุษัยชื่นในทุ่กก่จกรรมท่างธุุรก่จขึ้องเอสซั่จ่	 

รวมถึ้งค่้ธุุรก่จในห่วงโซั่คุณค่าขึ้องธุุรก่จและผั้้ร่วมธุุรก่จ	 เชื่่น	 

ใชื่้ความระมัดระวังในการปฏ่ิบัตั่หน้าท่่�เพื�อป้องกันความเส่�ยงท่่� 

จะเกด่การละเมด่ส่ท่ธุม่นุษัยชื่นในการดำเนน่ธุรุกจ่	รวมถึง้สอดส่อง

ด้แลเรื�องการเคารพส่ท่ธุ่มนุษัยชื่น	

 ∙	 ปรบัปรงุระบบการจดัการอาชื่ว่อนามยัและความปลอดภยั 

ขึ้องเอสซั่จ่	(SCG	Safety	Framework)	และการตัรวจประเม่น

ประส่ท่ธุผ่ัลด้านความปลอดภัย	(Safety	Performance	Assessment 

Program)

 ∙	 ด้แลสุขึ้ภาพและความปลอดภัยขึ้องพนักงานและผั้้ท่่� 

เก่�ยวขึ้้อง	รวมถึ้งการพัฒนาพนักงานในชื่่วงสถึานการณ์โคว่ด	19

 ∙	 ปฏ่ิบัตั่ตัามกฎหมายคุ้มครองขึ้้อมล้ส่วนบุคคล	และสร้าง

ระบบรองรับการใช้ื่ส่ท่ธุ่ขึ้องเจ้าขึ้องข้ึ้อม้ลเพื�อสร้างความเชืื่�อมั�น 

กับผั้้ม่ส่วนได้เส่ย	

	 ในปี	2564	เอสซั่จ่ยังคงมุ่งมั�นดำเน่นการตัามนโยบายด้าน 

ส่ท่ธุ่มนุษัยชื่นอย่างต่ัอเนื�องตัามเกณฑ์์การประเม่นประส่ท่ธุ่ผัล 

ขึ้ององค์กรตั่าง	ๆ	ท่ั�งในและตั่างประเท่ศ	โดยได้กำหนดเป้าหมาย 

เพ่�มสดัสว่นพนกังานหญง่ในระดบัจดัการเปน็รอ้ยละ	27	ในป	ี2568	 

(รายละเอ่ยดเพ่�มเตั่มได้เผัยแพร่ในรายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืน 

ขึ้องเอสซั่จ่	ปี	2564)	

	 4.	 ความเสี่่�ยงด้้านการบริหารทรัพยากรบุคคลี่เพ่�อ

รองรับการเติิบโติแลี่ะเปลี่่�ยนแปลี่งของธิุรกิจ

	 การขึ้ยายธุุรก่จขึ้องเอสซั่จ่ท่ั�งในและต่ัางประเท่ศม่ร้ปแบบ 

การดำเน่นธุุรก่จและร้ปแบบการท่ำงานท่่�เปล่�ยนไป	รวมท่ั�งปัจจัย 
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ภายนอกท่่�เปล่�ยนแปลง	อาจก่อให้เก่ดความเส่�ยงด้านการเตัร่ยม 

ความพร้อมขึ้องบุคลากร	ด้านจำนวน	ความร้้	และท่ักษัะขึ้อง

พนักงานท่่�อาจไม่สอดคล้องกับการเปล่�ยนแปลงดังกล่าว	เอสซั่จ่ 

จง้เตัรย่มแนวท่างการบร่หารจัดการท่รัพยากรบุคคล	ดังน่�

 ∙	 จัดท่ำการวางแผันกำลังคน	(Workforce	Planning)	 

สำหรับการใชื่้กำลังพลในอนาคตั	ท่ั�งในเรื�องจำนวน	ทั่กษัะและ 

ความสามารถึ	โดยพจ่ารณาแนวโน้มจากกลยุท่ธุแ์ละความต้ัองการ 

ขึ้องธุุรก่จ	รวมถึ้งกำลังพล	ท่ักษัะและความสามารถึขึ้องพนักงาน

ท่่�มอ่ย้ใ่นปัจจบุนั	นอกจากน่�	เปิดรบัพนกังาน	Mid-Career	ท่่�มท่่กัษัะ 

ความสามารถึท่่�เอสซ่ัจ่ยังไม่สามารถึสร้างได้ในปัจจุบันเข้ึ้ามา 

ร่วมงานเพื�อให้ธุุรก่จดำเน่นต่ัอไปได้ทั่นต่ัอการเปล่�ยนแปลงและ 

เพื�อเพ่�มศักยภาพในการแขึ้่งขึ้ัน	และปรับเปล่�ยนร้ปแบบการ 

จ้างงานในบางสาขึ้าให้เปน็รป้แบบ	Competency-Based	เพื�อให้

เหมาะสมและสามารถึแขึ้่งขึ้ันกับตัลาดได้

 ∙	 พัฒนาพนักงานอย่างตั่อเนื�องผั่านการสร้างท่ักษัะใหม่	 

(Reskill)	และพัฒนาท่ักษัะ	(Upskill)	 โดยเน้นท่ักษัะท่่�สำคัญ 

สำหรบัอนาคตั	(Future	Capability	Solutions)	ท่่�ตัอบโจท่ยค์วาม 

ตั้องการขึ้องล้กค้า	จัดให้ม่หลักส้ตัร	Business	Transformation	 

Tool	รวมท่ั�งปรับปรุงเนื�อหาหลักส้ตัร	Flagship	ตั่าง	ๆ	ให้ท่ัน 

ตั่อการเปล่�ยนแปลงท่่�เก่ดขึ้้�น	นอกจากน่�	ยังสนับสนุนการใช้ื่	 

Learning	Management	Platform	เพื�อให้พนักงานสามารถึ 

เข้ึ้าไปเร่ยนร้้ด้วยตััวเองได้ตัลอดเวลา

 ∙	 จัดให้ม่	Internal	Startup	Programs	เพื�อสร้างท่ักษัะ	 

ความสามารถึและ	Mindset	ในการท่ำงานแบบ	Startup	เพื�อ 

พัฒนาธุุรก่จใหม่ให้ได้อย่างรวดเร็วและตัอบโจท่ย์ล้กค้า

 ∙	 ให้ความสำคัญในเรื�องความผั้กพันขึ้องพนักงานท่่�ม่ตั่อ 

องค์กรโดยจัดท่ำ	Engagement	Survey	ท่ั�วท่ั�งองค์กร	และนำผัล 

มาปรับปรุงเพื�อรักษัาพนักงานซ้ั�งถึือเป็นท่รัพยากรท่่�ม่คุณค่า 

ให้อย้่กับองค์กร

ความเส่�ยงดานับรรษััทภิิบาล

	 5.	 ความเสี่่�ยงด้้านการกำกับดู้แลี่กิจการจากการขยาย 

การลี่งทุน	

	 การขึ้ยายการลงทุ่นท่ั�งในและต่ัางประเท่ศเพื�อหาโอกาส 

ในการท่ำธุรุกจ่ใหม่	ๆ 	หรอืการขึ้ยายธุรุกจ่อาจก่อให้เก่ดความเส่�ยง

ด้านการกำกับด้แลก่จการ	 เช่ื่น	การนำจรรยาบรรณเอสซั่จ่	 

หรือแนวท่างในการดำเน่นธุุรก่จท่่�ด่บนพื�นฐานขึ้องอุดมการณ ์

เอสซั่จ่ไปบังคับใชื่้กับบร่ษััท่ใหม่	ๆ	ได้อย่างท่ั�วถึ้ง

 ∙	 กำหนดนโยบายแต่ังตัั�งบุคคลไปเป็นกรรมการและ 

ผั้้บร่หารในบร่ษััท่ย่อยเพื�อท่ำหน้าท่่�กำกับด้แลและบร่หาร 

จัดการก่จการขึ้องบร่ษััท่ย่อย	เพื�อให้บร่ษััท่มั�นใจว่าบร่ษััท่ย่อยม่ 

การปฏ่ิบัต่ัตัามแนวนโยบาย	ตัลอดจนม่เป้าหมาย	ว่สัยท่ัศน์	 

แผันธุรุกจ่ระยะกลาง	และแผันกลยทุ่ธุใ์นการเตับ่โตัขึ้องบรษ่ัทั่อยา่ง

ม่ประส่ท่ธุ่ภาพ

 ∙	 กำหนดอำนาจอนุมัตั่	 (Delegation	of	Authority)	 

และข้ึ้อบังคับขึ้องบร่ษััท่ย่อยตัามแนวปฏ่ิบัตั่ขึ้องบร่ษััท่	เพื�อให้ 

กรรมการและผ้้ับร่หารสามารถึท่ำหน้าท่่�กำกับด้แลบร่ษััท่ย่อย 

ท่่�เป็นผ้้ัดำเน่นการลงทุ่น	ให้มั�นใจว่าก่อนบร่ษััท่ย่อยจะเข้ึ้าท่ำ 

รายการหรือดำเน่นการใด	ๆ	ซั้�งม่นัยสำคัญหรือม่ผัลตั่อฐานะ 

ท่างการเง่นและผัลการดำเน่นงานขึ้องบร่ษััท่ย่อย	จะต้ัองได้รับ 

ความเห็นชื่อบ	หรืออนุมัตั่จากคณะกรรมการบร่ษััท่หรือท่่�ประชุื่ม 

ผั้้ถึือหุ้นก่อนท่ำรายการ	หรือดำเน่นการอื�นใดท่่�เก่�ยวขึ้้อง

 ∙	 กำหนดให้พนักงานเอสซั่จ่ทุ่กคนม่หน้าท่่�ปฏิ่บัตั่ตัาม 

หลักการและแนวปฏิ่บัตั่ท่่�กำหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซั่จ่	และ 

ตั้องผั่านการท่ำแบบท่ดสอบ	“Ethics	e-Testing”	

	 6.	 ความเสี่่�ยงจากการควบรวมกิจการ	

	 การขึ้ยายตัวัขึ้องธุรุกจ่ในตัา่งประเท่ศโดยการควบรวมกจ่การ	 

ม่ความเส่�ยงท่่�บร่ษััท่อาจม่อำนาจเหนือตัลาดตัามกฎหมาย 

ขึ้องประเท่ศท่่�ไปลงทุ่นได้

 ∙	 กำหนดให้การแขึ้่งขึ้ันท่างการค้าท่่�เป็นธุรรมเป็นแนว 

ปฏ่ิบัตั่ตัามจรรยาบรรณขึ้องเอสซั่จ่	รวมถึ้งกำหนดให้ม่นโยบาย 

การแข่ึ้งขึ้ันท่างการค้าและสื�อสารให้พนักงานเอสซั่จ่ทุ่กคน 

ปฏิ่บัตั่ตัาม	

 ∙	 กำหนดให้เรื�องการแข่ึ้งขัึ้นท่างการค้าเป็นหลักเกณฑ์์ใน

การคัดเลือกก่จการท่่�จะควบรวม	และให้หน่วยงานท่่�เก่�ยวขึ้้อง 

กับการท่ำธุุรก่จท่ั�งในและตั่างประเท่ศท่ำความเขึ้้าใจและปฏิ่บัต่ั 

ตัามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	์นโยบาย	ตัลอดจนแนวปฏ่ิบัตั่ว่าด้วยการ 

แขึ้ง่ขึ้นัท่างการคา้ขึ้องประเท่ศท่่�เขึ้า้ไปท่ำธุรุกจ่รวมถึง้การควบรวม 

ก่จการ	

 ∙	 สนับสนุนให้ ม่การประกอบธุุรก่จอย่างเป็นธุรรม	 

ม่จร่ยธุรรม	เคารพกตั่กา	และปฏ่ิบัตั่ตัามกฎหมายเรื�องการแขึ้่งขึ้ัน 

ท่างการค้าอย่างเคร่งครัด	

	 7.	 ความเสี่่�ยงจากผลี่กระทบของการเปลี่่�ยนแปลี่ง 

ข้อบังคับ	กฎหมาย	แลี่ะระเบย่บวิธิ่ปฏิบัิติิ	

	 ความเส่�ยงท่่�เก่ดจากการไม่ปฏิ่บัตั่ตัาม	หรือปฏิ่บัต่ัตัาม 

ไม่ครบถึ้วนอันเนื�องมาจากการเปล่�ยนแปลงขึ้้อบังคับ	กฎหมาย	 

และระเบ่ยบว่ธุ่ปฏ่ิบัตั่ท่่�อาจส่งผัลกระท่บต่ัอชืื่�อเส่ยงขึ้องบร่ษััท่	 

การลงโท่ษัและค่าปรับ	หรือเสย่โอกาสท่างธุุรก่จ	

 ∙	 กำหนดนโยบายการกำกบัดแ้ลการปฏิบ่ตััง่าน	และสื�อสาร 

ให้พนักงานเอสซั่จ่ทุ่กคนปฏิ่บัตั่ตัาม	

 ∙	 กำหนดให้ม่การตั่ดตัามและรายงานการเปล่�ยนแปลง 

นโยบายขึ้องภาครัฐ	กฎหมาย	ระเบ่ยบ	และขึ้้อบังคับ	ในประเท่ศ 
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ท่่�เอสซั่จ่ดำเน่นธุุรก่จอย่างใกล้ช่ื่ด	รวมถึ้งสร้างเครือขึ้่ายกับ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชื่นท่่�เก่�ยวข้ึ้องทั่�งในและตั่างประเท่ศ	 

เพื�อใหก้ารประกอบธุรุกจ่ขึ้องเอสซัจ่ส่ามารถึดำเนน่การสอดคลอ้ง 

ตัามกฎเกณฑ์์ได้อย่างถึก้ตั้องเหมาะสมอย้่เสมอ	

 ∙	 ปรับปรุงจรรยาบรรณเอสซั่จ่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย	 

และระเบ่ยบว่ธุป่ฏิ่บัตั่ท่่�เปล่�ยนแปลงอย่างสมํ�าเสมอ	รวมถึ้งจัดท่ํา	

แบบท่ดสอบ	“Ethics	e-Testing”	ในเรื�องอุดมการณ์	4	ขึ้อง 

เอสซั่จ่	นโยบายตั่อต้ัานการคอร์รัปชื่ัน	นโยบายด้านส่ท่ธุ่มนุษัยชื่น	 

นโยบายการกำกับด้แลการปฏ่ิบัต่ังาน	นโยบายการแข่ึ้งขัึ้นท่าง 

การคา้	นโยบายการจดัการข้ึ้อมล้ภายในท่่�มผ่ัลตัอ่ราคาหลักท่รัพย์	 

นโยบายการเปิดเผัยขึ้้อม้ล	และนโยบายการใชื่้งานเท่คโนโลย่ 

สารสนเท่ศ	(SCG	e-Policy)

 ∙	 สื�อสารเรื�องการบรห่ารจดัการความเส่�ยงและการควบคมุ 

ท่่�ดต่ัามแนวป้องกนัสามด่าน	(Three	Lines	Model)	ให้กบัพนกังาน 

ทุ่กระดับ	เพื�อป้องกันการไม่ปฏิ่บัตั่ตัามกฎ	ระเบ่ยบ	และขึ้้อบังคับ

 ∙	 การปฏิ่บัตั่ตัามกฎหมายคุ้มครองขึ้้อม้ลส่วนบุคคล	 

(Personal	Data	Protection)	 เอสซั่จ่ได้ประกาศนโยบาย 

การคุ้มครองขึ้้อม้ลส่วนบุคคลขึ้องเอสซั่จ่	(SCG	Privacy	Policy)	 

เพื�อเป็นกรอบการบร่หารจัดการข้ึ้อม้ลส่วนบุคคล	โดยม่คณะ 

จัดการบร่หารความเส่�ยง	เอสซั่จ่	ท่ำหน้าท่่�เป็นคณะกรรมการ 

คุ้มครองข้ึ้อม้ลส่วนบุคคลกำกับด้แล	 ในการคุ้มครองข้ึ้อม้ล 

สว่นบคุคลเอสซัจ่ไ่ดป้ฏิบ่ตััต่ัามกฎหมาย	เชื่น่	การประมวลผัลขึ้อ้มล้ 

จะตั้องม่ฐานท่างกฎหมายรองรับ	(Legal	Basis)	แจ้งนโยบาย 

ความเป็นส่วนตััว	(Privacy	Notice)	จัดท่ำบันท่ก้การประมวลผัล 

ขึ้้อม้ลส่วนบุคคล	จัดท่ำช่ื่องท่างการใช้ื่ส่ท่ธุ่และการต่ัดต่ัอขึ้อง 

เจ้าขึ้องขึ้้อม้ลส่วนบุคคล	(Data	Subject	Rights	Management)	 

นอกจากน่�	 ได้จัดให้ม่ระบบการรักษัาความมั�นคงปลอดภัยท่่�ได้ 

มาตัรฐาน	รวมท่ั�งได้สร้างความตัระหนักร้้	และฝึ่กอบรมพนักงาน 

ให้เขึ้้าใจถ้ึงหลักการคุ้มครองขึ้้อม้ลส่วนบุคคล

ความเส่�ยงจากเหตุการณ์รุนัแรง

	 8.	 ความเสี่่�ยงจากการแพร่ระบาด้แลี่ะการกลี่ายพันธิุ�

ของไวรัสี่โควิด้	19	

	 การแพร่ระบาดและการกลายพันธุุ์ขึ้องไวรัสโคว่ด	19	 

เป็นความเส่�ยงท่่�ส่งผัลกระท่บทั่�งในแง่สุขึ้ภาพและความปลอดภัย 

ขึ้องพนักงานและค้่ธุุรก่จ	และการดำเน่นงานอย่างต่ัอเนื�อง 

ขึ้องธุุรก่จ

 ∙	 กำหนดให้หน่วยงาน	Business	Continuity	Management	 

(BCM)	ในระดับเอสซ่ัจ่และระดับกลุ่มธุุรก่จตั่ดตัามว่เคราะห์ 

สถึานการณ์โคว่ด	19	ในแตั่ละประเท่ศท่่�เอสซั่จ่มก่ารดำเน่นธุุรก่จ 

และม่ฐานการผัล่ตั	รวมถึ้งวางแนวท่างการด้แลพนักงานเพื�อ 

ชื่่วยรักษัาสุขึ้ภาพและความปลอดภัยขึ้องพนักงานและช่ื่วยให ้

การดำเนน่งานและการตัดัส่นใจขึ้องบรษ่ัทั่มป่ระส่ท่ธุภ่าพ	นอกจากน่� 

จดัใหม้ก่ารรายงานสถึานการณ์ใหค้ณะจดัการรบัท่ราบเป็นประจำ	

รวมถ้ึง สื� อสาร กับ ผ้้ัม่ ส่วนไ ด้ เ ส่ยท่ั� งภายในและภายนอก 

เพื�อสร้างความเชืื่�อมั�น

 ∙	 จัดเตัรย่มท่รัพยากรท่่�สำคัญให้พร้อมเพื�อการดำเน่นงาน 

อย่างตั่อเนื�อง	อาท่่	อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอาช่ื่วอนามัย	 

เช่ื่น	หน้ากากอนามัย	เจลล้างมือ	ด้านเท่คโนโลย่สารสนเท่ศ	เชื่่น	 

แอปพล่เคชัื่นเพื�อใช้ื่ในการท่ำงานออนไลน์	รวมถ้ึงจัดเตัร่ยมท่่�พัก 

ชัื่�วคราวใกล้สถึานประกอบการและพาหนะรับส่งให้กับกลุ่ม 

พนักงานในส่วนงานท่่�ม่ความสำคัญ	(Critical	Staff)	เป็นต้ัน

 ∙	 จัดสถึานท่่�ท่ำงานแบบ	COVID19	Free	Setting	 

โดยแบ่งเป็น	
 1)	 การจัด้สี่ภาพแวด้ลี่้อมในสี่ำนักงานแลี่ะโรงงานให้

ปลี่อด้โควิด้	19

	 	 จัดสถึานท่่�ท่ำงานในสำนักงานให้ม่การเว้นระยะห่าง	 

กำหนดให้ใส่หน้ากากอนามัย	จัดให้ม่เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	และ 

ตัรวจวัดอุณหภ้ม่ก่อนเข้ึ้าสถึานท่่�ท่ำงาน	และท่ำความสะอาด 

ฆ่่าเชื่ื�อสถึานท่่�ท่ำงานเป็นระยะ	รวมถึ้งนำเท่คโนโลย่มาใชื่้เพื�อลด 

การสัมผััส	ตั่ดตัั�งระบบ	Bi-Ionization	Air	Purifier	เพื�อกำจัด 

เชื่ื�อโคว่ด	19	ในพื�นท่่�ปิด	 เชื่่น	ห้องประชืุ่มท่่�ม่การใชื่้งานบ่อย	 

นอกจากน่�	ยังม่นโยบายการท่ำงานแบบ	Hybrid	Workplace	 

โดยให้พนักงานบางส่วนท่ำงานท่่�สำนักงานและบางส่วนท่ำงาน 

จากท่่�บ้านหรือในสถึานท่่�ปลอดภัยอื�น	

	 	 สำหรับสถึานท่่�ท่ำงานในโรงงานได้จัดให้ม่มาตัรการ	 

Bubble	&	Seal	แบ่งพื�นท่่�	แบ่งกลุ่มผั้้ปฏิ่บัตั่งาน	แบ่งพื�นท่่� 

ส่วนกลาง	เพื�อไม่ให้เก่ดการระบาดใหม่	(New	Cluster)	กำหนด 

มาตัรการเขึ้้าออกโรงงานกับบุคคลภายนอก	จัดเตัร่ยมพื�นท่่� 

แยกกกัหรอืศ้นยพ์กัคอยสำหรบัผั้ต้ัด่เชื่ื�อ	(Factory	Isolation)	และ 

ผัลกัดนัการดำเนน่งานตัา่ง	ๆ 	ใหค้รอบคลุมทั่�งพนกังานและค้ธุ่รุกจ่
	 2)	 การดู้แลี่พนักงานให้ปลี่อด้โควิด้	19

	 	 จัดหาวัคซั่นให้ผั้้ปฏ่ิบัตั่งาน	ตัรวจหาเชื่ื�อโคว่ด	19	 

เป็นระยะด้วย	Antigent	Test	Kit	(ATK)	และกำหนดว่ธุ่ปฏ่ิบัตั ่

เมื�อตัรวจพบผั้้ตั่ดเชืื่�อ	เชื่่น	การรักษัาผั้้ต่ัดเชืื่�อในพื�นท่่�แยกกักหรือ 

ศ้นย์พักคอย	สถึานพยาบาลผั้้ป่วยเฉุพาะก่จ	(Hospitel)	หรือ	 

โรงพยาบาล	นอกจากน่�	ยังมม่าตัรการต่ัาง	ๆ	เพ่�มเตัม่	เช่ื่น	มาตัรการ	 

Health	Pass	สำหรับพนักงานท่่�ตั้องการเข้ึ้ามาท่ำงานในพื�นท่่� 

ควบคุมผั่านการใชื่้งานแอปพล่เคชื่ัน	Employee	Connect	 

โดยพนักงานจะตั้องรายงานสุขึ้ภาพ	รายงานการฉุ่ดวัคซั่น	และ 

ผัลการตัรวจ	ATK	นอกจากน่� 	 ม่มาตัรการคัดกรอง	Daily	 

Self-Declaration	สำหรับพนักงาน	ค่้ธุุรก่จ	และบุคคลภายนอก	

ท่่�ไม่ไดใ้ชื่ง้านแอปพลเ่คชัื่น	Employee	Connect		โดยการท่ำแบบ

คัดกรองก่อนเขึ้้าอาคาร	
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	 3)	 ดู้แลี่ลีู่กค้าหร่อผูใ้ช้บริการให้ปลี่อด้โควิด้	19

	 	 สนับสนุนให้ล้กค้าปฏิ่บัตั่ตัามมาตัรการท่่�ภาครัฐตัั�งไว ้

เพื�อให้ล้กค้ามั�นใจในทุ่กจุดท่่�ให้บร่การ	 (Touchpoint)	 ว่า 

ปลอดเชื่ื�อโคว่ด	19	โดยจัดท่ำแนวปฏิ่บัตั่สำหรับล้กค้าผั้้มาใชื่้ 

บร่การ	เชื่่น	ให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซั่น	(อย่างน้อย	1	เขึ้็ม)	 

จากแอปพล่เคชื่ันหมอพร้อม	หรือม่ใบรับรองผั่านการตัรวจ 

หาเชื่ื�อไม่เก่น	1	 สัปดาห์	หรือผัลตัรวจ	ATK	 ท่่�เป็นลบ	 ต้ัอง 

ผัา่นการตัรวจคัดกรอง	และตัด่สตัก่เกอร์เปน็สญัลกัษัณ์อยา่งชื่ดัเจน	

รวมถึ้งห้ามรับประท่านอาหารเครื�องดื�มระหว่างเขึ้้ารับบร่การ	

	 9.	 ความขัด้แย้งระหว่างภูมิภาค	(Geopolitical	Risk)	

	 ความขึ้ัดแย้งระหว่างประเท่ศในเชื่่งภ้ม่รัฐศาสตัร์ม่ความ 

รุนแรงมากขึ้้�น	ส่งผัลตั่อความไม่แน่นอนขึ้องเศรษัฐก่จโลกและ 

การดำเน่นธุุรก่จในประเท่ศและระหว่างประเท่ศท่่�ม่ความขึ้ัดแย้ง	 

เหตักุารณ์ดังกล่าวอาจส่งผัลกระท่บตัอ่ความปลอดภัยขึ้องพนักงาน 

และความตั่อเนื�องท่างธุุรก่จ

 ∙	 ตั่ดตัามสถึานการณ์อย่างใกล้ชื่่ดและสร้างเครือขึ้่ายกับ 

ผั้เ้ช่ื่�ยวชื่าญดา้นความขึ้ดัแยง้ระหวา่งภม้ภ่าคท่ั�งในและตัา่งประเท่ศ	 

เพื�อให้ได้ข้ึ้อม้ลทั่นต่ัอเหตุัการณ์สำหรับเตัร่ยมแผันจัดการ 

ความเส่�ยงและความตั่อเนื�องท่างธุุรกจ่	

 ∙	 ว่เคราะห์สถึานการณ์สำหรับเหตัุการณ์ท่่�คาดว่าจะส่ง 

ผัลกระท่บต่ัอการดำเน่นธุุรก่จขึ้องเอสซั่จ่	เพื�อเตัร่ยมแผันรองรับ 

ผัลกระท่บท่่�จะเก่ดขึ้้�นได้อย่างเหมาะสม	

 ∙	 กำหนดให้หน่วยงาน	Business	Continuity	Management	 

(BCM)	ในระดับเอสซัจ่แ่ละระดับกลุม่ธุรุกจ่ทํ่าหน้าท่่�ในการตัด่ตัาม	 

ประเมน่	และสื�อสารขึ้อ้มล้ท่่�เก่�ยวขึ้อ้งกับสถึานการณ์และแจง้เตัอืน 

ไปยังผ้้ัท่่�อาจได้รับผัลกระท่บเพื�อเตัร่ยมความพร้อมตัามแผัน 

ความตั่อเนื�องท่างธุุรก่จ	

ความเส่�ยงจากสภิาพแวดลอมทางธุรกิจ

	 10.	 ความเสี่่�ยงด้้านความผันผวนของอัติราแลี่กเปลี่่�ยน

	 ในป	ี2565	เศรษัฐก่จไท่ยม่แนวโน้มฟ้�นตัวัดข่ึ้้�น	แตัค่าดการณ์ 

วา่จะฟ้�นตัวัชื่ดัเจนในชื่ว่งคร้�งปหีลงั	และสง่ผัลใหด้ลุบญัชื่เ่ดน่สะพดั 

กลับมาเก่นดุลอ่กครั�ง	ซั้�งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ค่าเง่นบาท่แขึ้็งค่า	 

ในขึ้ณะท่่�เง่นดอลลาร์สหรัฐม่แนวโน้มแข็ึ้งค่าต่ัอเนื�องเช่ื่นกัน	 

จากการคาดการณ์ว่าธุนาคารกลางสหรัฐฯ	ม่โอกาสเร่งคุมเขึ้้ม 

นโยบายการเง่น	 รวมถึ้งการเร่งปรับขึ้้�นดอกเบ่�ยในปี	 2565	 

หากอตััราเงน่เฟอ้สหรฐัฯ	ยงัคงมแ่นวโนม้เพ่�มขึ้้�นตัอ่เนื�อง	ส่งผัลให้ 

ค่าเง่นบาท่ม่แนวโน้มผัันผัวน

 ∙	 จัดประชืุ่มคณะกรรมการการเง่น	 เอสซั่จ่	ทุ่กเดือน 

เพื�อพ่จารณาและตััดส่นใจในการใชื่้เครื�องมือท่างการเง่นให ้

เหมาะสมตัามสถึานการณ์	โดยม่มาตัรการในการบร่หารรายได้ 

กับรายจ่ายท่่�เป็นเง่นตัราต่ัางประเท่ศให้สอดคล้องกัน	(Natural	 

Hedge)	รวมถึ้งม่การพ่จารณาการป้องกันความเส่�ยงจากอัตัรา 

แลกเปล่�ยนสำหรับโครงการลงทุ่นตัามความเหมาะสม

	 11.	 ความเสี่่�ยงจากภาวะเงินเฟ้้อทั�วโลี่ก

	 ในปี	 2565	คาดการณ์เศรษัฐก่จโลกจะยังคงขึ้ยายตััว	 

เนื�องจากกำลังการผัล่ตัวัคซั่นโคว่ด	19	และอัตัราการฉุ่ดวัคซั่น 

มแ่นวโน้มเพ่�มขึ้้�น	ท่ำให้โอกาสท่่�แต่ัละประเท่ศจะกลับมาปิดประเท่ศ 

เป็นวงกว้างม่แนวโน้มลดลง	อย่างไรก็ตัาม	ภาวะเง่นเฟ้อทั่�วโลก 

จะเป็นปัจจัยเส่�ยงต่ัอการขึ้ยายตัวัท่่�ชื่า้ลงขึ้องเศรษัฐกจ่โลก	โดยใน 

ชื่่วงท่่�ผั่านมา	อัตัราเง่นเฟ้อเพ่�มส้งขึ้้�นจากปัญหาการขึ้นส่งล่าชื่้า	 

การขึ้าดแคลนตั้้คอนเท่นเนอร์	ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และ 

อุปท่านขึ้องพลังงาน	รวมไปถ้ึงการขึ้าดแคลนแรงงานจนท่ำให้ 

ตั้องม่การเพ่�มค่าแรงขึ้องประเท่ศเศรษัฐก่จหลัก	ปัจจัยท่่�กล่าวมา 

นั�นท่ำให้แนวโน้มตั้นทุ่นขึ้องภาคธุุรก่จเพ่�มขึ้้�น	และหากอัตัรา 

เง่นเฟ้อยังคงเพ่�มขึ้้�นอย่างรุนแรงและตั่อเนื�อง	อาจท่ำให้ธุนาคาร 

กลางในประเท่ศท่่�พัฒนาแล้วตััดส่นใจปรับขึ้้�นอัตัราดอกเบ่�ย 

นโยบายเร็วและแรงกว่าคาด	ซั้�งการปรับข้ึ้�นอัตัราดอกเบ่�ยอาจ 

ส่งผัลท่ำให้ตั้นทุ่นท่างการเง่นส้งขึ้้�น	และอาจเก่ดการไหลออก 

ขึ้องเง่นจากประเท่ศกำลังพัฒนาไปส้่ประเท่ศพัฒนาแล้วอย่าง 

สหรฐัฯ	มากข้ึ้�น	สง่ผัลใหค้า่เงน่สกลุอื�นเมื�อเท่ย่บกบัดอลลารส์หรฐั 

ม่แนวโน้มอ่อนค่าและผัันผัวนมากขึ้้�น

	 สำหรับเศรษัฐก่จไท่ยคาดการณ์ว่าจะฟ้�นตััวได้พอสมควร	 

แตัย่งัคงไมก่ลบัไปส้ภ่าวะกอ่นเกด่โควด่	19	เนื�องจากเศรษัฐกจ่ไท่ย 

พ้�งพาการท่่องเท่่�ยวเป็นหลัก	นอกจากน่�	 อัตัราเง่นเฟ้อท่่�ส้งนั�น	 

ถึือเป็นความเส่�ยงต่ัอการเตั่บโตัขึ้องเศรษัฐก่จไท่ยเช่ื่นกัน	 

เนื�องจากราคาน�ำมันท่่�ส้งขึ้้�นและว่กฤตัพลังงานท่ำให้ราคาส่นค้า 

โภคภณัฑ์์	สน่คา้ท่่�เปน็ตัน้ท่นุการผัลต่ัหรือคา่ใชื่จ้า่ยในการท่ำธุรุกจ่ 

บางประเภท่ส้งขึ้้�นอย่างมาก	เช่ื่น	ในธุุรกจ่ขึ้นส่ง	ประมง	วสัดกุ่อสร้าง 

และร้านอาหาร	สำหรับเอสซั่จ่ปัจจัยท่่�ท่ำให้เก่ดภาวะเงน่เฟ้อ	เชื่่น	

ราคาพลังงานท่่�ปรบัสง้ขึ้้�น	สง่ผัลใหเ้กด่ความเส่�ยงตัอ่ตัน้ท่นุวตััถึดุบ่

และพลังงาน	อาท่	่ราคาแนฟท่า	นํ�ามันเตัา	และถ่ึานหน่ท่่�มแ่นวโน้ม

เพ่�มขึ้้�นหากเท่่ยบกับปี	2564	

	 เอสซั่จ่ได้ปรับแผันกลยุท่ธุ์เพื�อเตัร่ยมความพร้อมสำหรับ 

โอกาสท่างธุรุกจ่และบรห่ารความเส่�ยงท่่�อาจเกด่ขึ้้�นจากปัจจยัเหล่าน่�	

ดงัน่�

 ∙	 จัดให้ม่คณะกรรมการ	Commodity	Hedging	ในธุุรก่จ

เคม่คอลส์	และคณะกรรมการ	Coal	Collaborative	Purchasing	

Committee	ในธุุรก่จซั่เมนต์ัและผัล่ตัภัณฑ์์ก่อสร้างเพื�อบร่หาร

ความเส่�ยงให้เหมาะสมกับสถึานการณ์	อาท่่	การท่ำสัญญาซัื�อขึ้าย

พลงังานล่วงหน้าการเลอืกใช้ื่วตััถึดุบ่ท่่�เหมาะสมกบัสถึานการณ์ตัลาด	

และเพ่�มสัดส่วนการใช้ื่พลังงานท่ดแท่น	หรือการใช้ื่เครื�องมือ
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ท่างการเงน่	(Hedging	Tools)	เพื�อลดความผัันผัวนขึ้องราคาส่นคา้

โภคภัณฑ์์บร่หารต้ันทุ่นให้สามารถึแข่ึ้งขึ้ันได้	รวมถึ้งการบร่หาร

ส่นค้าคงคลัง	

 ∙	 บรห่ารจัดการด้วยระบบ	Integrated	Business	Excellence 

(IBE)	เพื�อเพ่�มประส่ท่ธุภ่าพในระบบการผัล่ตัและการวางแผันงาน

อย่างเชืื่�อมโยงกันท่ั�งห่วงโซั่คุณค่า	(Value	Chain)

 ∙	 ธุุรก่จเคม่คอลส์ปรับปรุงกระบวนการผัล่ตัให้สามารถึ 

รองรับการใช้ื่วัตัถึุด่บได้หลากหลายมากขึ้้�นเพื�อเพ่�มท่างเลือก 

และลดต้ันทุ่นวัตัถึุด่บ	นอกจากน่�	ได้เขึ้้าส้่ธุุรก่จการผัล่ตัวัตัถึุด่บ 

สำหรับผัล่ตัพลาสตั่กช่ื่วภาพ	โดยได้ลงนามใน	MOU	กับบร่ษััท่	

Braskem	ศ้กษัาความเป็นไปได้ในการร่วมทุ่นสร้างโรงงาน 

ผัล่ตัไบโอ-เอท่่ล่นในประเท่ศไท่ย	เพื�อตัอบโจท่ย์ความต้ัองการ

พลาสตั่กชื่่วภาพ	และการขึ้ยายธุุรกจ่พลาสตั่กร่ไซัเค่ล	โดยลงนาม

ในสัญญาซัื�อหุ้นบร่ษััท่	Sriplaste	ผั้้นำด้านพลาสตั่กร่ไซัเค่ลใน

ประเท่ศโปรตัเุกส	ท่่�คาดว่าจะสามารถึโอนหุน้ได้เสรจ็ภายในต้ันปี	2565

 ∙	 ธุรุกจ่ซัเ่มนตัแ์ละผัลต่ัภณัฑ์ก์อ่สรา้งเรง่การออกผัล่ตัภณัฑ์์ 

ใหมแ่ละนำเสนอโซัล้ชื่นัตัามแนวโนม้ความตัอ้งการขึ้องล้กคา้	อาท่่	 

เรื�องสุขึ้อนามัย	การรักษัาส่�งแวดล้อม	และการประหยัดพลังงาน	 

รวมไปถ้ึงการใช้ื่เท่คโนโลย่การก่อสร้างมาช่ื่วยบร่หารงานก่อสร้าง 

ให้ม่ความแม่นยำ	 ชื่่วยควบคุมเวลาและท่รัพยากรท่่� ใชื่้ ใน 

การก่อสร้างให้ม่ประส่ท่ธุ่ภาพและคุ้มค่า	ใชื่้พลังงานท่ดแท่นเพ่�ม

ขึ้้�นในกระบวนการผัล่ตั	อาท่่	 เศษัวัสดุเหลือใชื่้จากการเกษัตัร

ท่ดแท่นการใช้ื่ถึา่นหน่	รวมไปถ้ึงการผัลต่ัและใช้ื่พลงังานไฟฟ้าจาก 

แสงอาท่่ตัย์	หรือระบบโซัลาร์เซัลล์	เป็นตั้น	

 ∙	 SCGP	(ธุรุกจ่แพคเกจจ่�ง)	จดัหาวตััถุึดบ่จากผั้ข้ึ้ายวตััถุึดบ่

หลายรายเพื�อเพ่�มความมั�นคงในการจัดหาแหล่งวัตัถึุด่บ 

ท่ั�งจากภายในประเท่ศและการนำเขึ้้าจากตั่างประเท่ศ	รวมถึ้ง 

เพ่�มศน้ย์จดัการวัสดุรไ่ซัเคล่ในประเท่ศไท่ย	เวย่ดนาม	และฟิล่ปปินส์ 

ท่ำสัญญาซัื�อถึ่านห่นล่วงหน้าและเพ่�มความหลากหลายขึ้องการ 

ใชื่้งานเชื่ื�อเพล่งท่างเลือก	เชื่่น	ก๊าซัธุรรมชื่าตั่	 เชืื่�อเพล่งชื่่วมวล	 

ตัลอดจนส่งเสร่มการใช้ื่พลังงานหมุนเว่ยนโดยดำเน่นการตั่ดตัั�ง	 

Solar	Rooftop	ในโรงงานตั่าง	ๆ	 เพื�อบร่หารตั้นทุ่นพลังงาน	 

และพัฒนาซัอฟต์ัแวร์	 Inbound-Outbound	Logistics	(IOL)	 

เพื�อเพ่�มประส่ท่ธุ่ภาพในการบร่หารการส่งออกและนำเขึ้้า	

ความเส่�ยงท่�เกิดข้�นัใหม่ (Emerging Risk) 

	 1.	 ความเส่ี่�ยงด้้านการเปลี่่�ยนแปลี่งของภูมิทัศน� 

ทางธุิรกิจท่�ม่ความรวด้เร็วแลี่ะรุนแรงข้�น

	 โลกธุุรก่จในปัจจุบันอย้่ท่่ามกลางการเปล่�ยนผ่ัานส้่โลก 

ยคุใหมซ่ั้�งมก่ารเปล่�ยนแปลงท่่�สำคญัในหลากหลายมต่ัแ่ละท่ั�งหมด 

ล้วนม่ความเก่�ยวขึ้้องกับภาคธุุรก่จและระบบเศรษัฐก่จระดับโลก	 

เชื่น่	การกำหนดเปา้หมายขึ้องการลดคาร์บอนจากเชื่ื�อเพลง่ฟอสซัล่ 

จนเหลือศ้นย์	 (Decarbonization)	 ในเชื่่งรุกมากขึ้้�น	 ทั่�งจาก 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชื่น	การเพ่�มข้ึ้�นขึ้องนโยบายการปกป้อง 

ท่างการคา้	(Protectionism)	ท่่�เนน้เรื�องการบรรลเุปา้หมายในการ 

กำหนดมาตัรฐานการดำเน่นการด้านส่�งแวดล้อมหรือแรงงาน 

ท่่�แตั่ละประเท่ศตั้องการมากกว่าประส่ท่ธุ่ภาพท่างเศรษัฐก่จ	 

รวมถ้ึงการนำเท่คโนโลย่มาปรับใช้ื่ในกระบวนการท่ำงานขึ้อง 

องค์กร	 เป็นตั้น	ซั้�งปัจจัยเหล่าน่�จะส่งผัลตั่อการดำเน่นธุุรก่จ 

ขึ้องเอสซั่จ่อย่างม่นัยสำคัญ	เชื่่น

	 ธิุรกิจเคมิคอลี่สี่�	:	การเปล่�ยนแปลงโครงสร้างพลังงานใหม่	 

(Energy	Transition)	ไปส้่พลังงานหมุนเว่ยนท่่�อาจเก่ดขึ้้�นเร็วกว่า 

ท่่�คาดการณ์ในอด่ตั	และความก้าวหน้าขึ้องการพัฒนาเท่คโนโลย่ 

ดา้น	Crude	Oil-to-Chemicals	(COTC)	เปน็ปจัจยัผัลกัดนัใหเ้กด่ 

การปรับเปล่�ยนโมเดลธุุรก่จขึ้องโรงกลั�นน�ำมัน	ซั้�งจะส่งผัลกระท่บ 

ตั่อปร่มาณการผัล่ตัขึ้องกลุม่ผัล่ตัภัณฑ์์น�ำมัน	เชื่ื�อเพล่ง	(Refined	 

Product)	และรวมถึ้งแนฟท่าท่่�เป็นวัตัถึุด่บขึ้องธุุรก่จปิโตัรเคม่	 

(Petrochemical	Grade	Naphtha)	ท่่�อาจท่ยอยลดลงในอนาคตั	 

นอกจากน่�	นโยบายการพ้�งพาตััวเองขึ้องจ่นท่่�ผัลักดันให้ม่การผัล่ตั 

ปโิตัรเคมภ่ายในประเท่ศเพ่�มขึ้้�น	จะเพ่�มการแขึ้ง่ขึ้นัในอตุัสาหกรรม 

และสรา้งแรงกดดันใหส้ว่นตัา่งราคาระหว่างผัลต่ัภัณฑ์แ์ละวัตัถึดุบ่ 

ลดลงตั�ำกว่าค่าเฉุล่�ยระยะยาวขึ้องอุตัสาหกรรม

	 ธิุรกิจซี่เมนติ�แลี่ะผลิี่ติภัณฑ์�ก่อสี่ร้าง	:	การเปล่�ยนแปลง 

พฤตั่กรรมและร้ปแบบการดำเน่นก่จกรรมขึ้องผ้้ับร่โภคเก่ดขึ้้�น 

อย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าขึ้องเท่คโนโลย่ด่จ่ทั่ลท่่�เข้ึ้ามาม ่

บท่บาท่ท่ำให้ร้ปแบบการดำเนน่ชื่ว่่ตัประจำวนัเปล่�ยนไป	การตัื�นตัวั 

ในเรื�องส่�งแวดล้อม	การหันมาให้ความสำคัญในด้านสุขึ้อนามัย	 

ความสะดวกสบาย	และความรวดเร็วเพ่�มขึ้้�น	ว่ถึ่ชื่่ว่ตัการท่ำงาน 

ร้ปแบบใหม่ท่่�ท่ำให้ผั้้บร่โภคใชื่้เวลาอย้่บ้านมากขึ้้�น	และม่ความ 

ต้ัองการส่นค้าหรอืบรก่ารในรป้แบบเฉุพาะบุคคล	ล้วนผัลกัดนัให้เกด่ 

การสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยตั่อ	(Seamless	Experience)	 

ในธุรุกจ่คา้ปล่กวสัดกุอ่สรา้ง	เพื�อใหผ้ั้บ้รโ่ภคสามารถึเลอืกซัื�อสน่คา้ 

ท่่�หลากหลายได้จากทุ่กท่่�ท่กุเวลาและในทุ่กขึ้ั�นตัอน	รวมถ้ึงโซัลชั้ื่น 

และบรก่ารครบวงจร	ตัั�งแต่ัการออกแบบ	การก่อสร้าง	และการขึ้นส่ง 

ท่่�รวดเรว็และยดืหยุน่	นอกจากน่�	ยงัมค่วามท่า้ท่ายอื�น	ๆ 	ขึ้องธุรุกจ่	

อาท่่	ความรวดเร็วในการพัฒนาเท่คโนโลย่ด้านการก่อสร้าง	เชื่่น	

การพ่มพ์	3	ม่ตั่	และเท่คโนโลย่โมด้ลาร์

	 ผัลกระท่บขึ้องการเปล่�ยนแปลงสภาพแวดล้อมท่างธุุรก่จ 

อาจส่งผัลตั่อการดำเน่นธุุรก่จขึ้องเอสซั่จ่ในอ่ก	3-5	ปีขึ้้างหน้า	 

เชื่่น	การแขึ้่งขึ้ันด้านการตัลาดและจัดหาวัตัถึุด่บอาจเพ่�มมากขึ้้�น	 

ซั้�งหากบร่ษััท่ไม่สามารถึปรับกลยุท่ธุ์และร้ปแบบการดำเน่นธุุรก่จ 

ไดอ้ย่างเหมาะสมและทั่นการณ์	ตัน้ทุ่นในการดำเนน่ธุรุกจ่อาจเพ่�ม 

ส้งขึ้้�น	และส่งผัลกระท่บต่ัอรายได้	ผัลกำไร	รวมถึ้งความสามารถึ 

ในการแขึ้่งขึ้ันลดลง	
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	 เพื�อรับมือกับการเปล่�ยนแปลงท่่�เก่ดขึ้้�น	เอสซ่ัจ่ม่กลยุท่ธ์ุ 

ในการดำเน่นธุุรก่จดังน่�

 ธิุรกิจเคมิคอลี่สี่�	:	เร่งลงทุ่นปรับปรุงกระบวนการผัล่ตัให้ม่ 

ความยืดหยุ่นสามารถึรองรับวัตัถุึด่บได้หลากหลายย่�งขึ้้�น	และหา 

แหล่งจัดหาวัตัถึุด่บใหม่เพ่�มเตั่ม	เพื�อเพ่�มท่างเลือกในการจัดหา 

วตััถึดุบ่	รวมท่ั�งพัฒนาเท่คโนโลยแ่ละกระบวนการผัลต่ัสำหรบัการ 

ร่ไซัเค่ลเช่ื่งเคม่	 (Advanced	Recycling)	และพัฒนาการผัล่ตั 

ไบโอ-เอท่่ล่น	 (Bio-Ethylene)	 เพื�อใชื่้เม็ดพลาสตั่กประเภท่ 

ไบโอพอล่-เอท่่ล่น	(Bio-Based	Polyethylene)	นอกจากน่�	ยังเร่ง

พัฒนาและขึ้ยายการขึ้ายส่นค้าท่่�ม่ม้ลค่าเพ่�มส้ง	 (High	Value	

Added:	HVA)	 ท่่�สามารถึแก้ปัญหาและตัอบโจท่ย์ล้กค้าได้ด ่

ย่�งขึ้้�นเพื�อสร้างความแตักตั่าง	นอกจากน่�	จัดให้ม่การบร่หารพอร์ตั

การขึ้ายส่นค้าไปยังกลุ่มล้กค้าให้สอดคล้องกับสภาพตัลาด 

การแขึ้ง่ขึ้นั	และนำเท่คโนโลยด่จ่ท่่ลัขึ้ั�นสง้มาใชื่ใ้นกระบวนการผัลต่ั

และการบร่หารห่วงโซั่คุณค่าเพื�อเพ่�มศักยภาพในการแขึ้่งขึ้ัน 

และสร้างธุุรก่จใหม่ในอนาคตั	(New	S-Curve)	สำหรับการเตั่บโตั

ในระยะยาวอย่างยั�งยืน

 ธิุรกิจซ่ีเมนติ�แลี่ะผลิี่ติภัณฑ์�ก่อสี่ร้าง	 :	พัฒนาศักยภาพ 

ชื่อ่งท่างการขึ้ายผ่ัานร้านค้าปลก่ด้วยกลยุท่ธ์ุ	Active	Omni	Retail	 

Channel	โดยผัสานเท่คโนโลย่และกลยุท่ธุ์ท่างการตัลาดแบบ	 

Offline,	Online	และ	Ecosystem	เข้ึ้าด้วยกนั	นอกจากน่�	ยงัมุง่เน้น 

การพัฒนาส่นค้าใหม่ท่่�ตัอบสนองความต้ัองการขึ้องผ้้ับร่โภค	เชื่่น	 

นวัตักรรมกระเบื�อง	Hygienic	Tile	จาก	COTTO	ท่่�ชื่่วยยับยั�ง 

การเจรญ่เตั่บโตัขึ้องแบคท่่เร่ยภายในบ้าน	เพื�อตัอบโจท่ย์ผั้้บร่โภค 

ท่่�เน้นเรื�องสุขึ้อนามัย	ระบบหลังคาโซัลาร์ท่่�ช่ื่วยประหยัดค่าไฟ 

ให้กับเจ้าขึ้องบ้าน	จากพฤตั่กรรมขึ้องผั้้บร่โภคท่่�ใชื่้เวลาอย้่บ้าน 

มากขึ้้�นและตั้องการประหยัดค่าใชื่้จ่าย	รวมถ้ึงยกระดับโซัล้ชัื่น 

และบร่การครบวงจร	อาท่่	Green	Solutions	ท่่�นำนวัตักรรมและ

เท่คโนโลย่ใหม่	ๆ	เขึ้้ามาชื่่วยให้การก่อสร้างท่ำให้ม่ประส่ท่ธุ่ภาพ	

ควบคุมเวลาและงบประมาณได้	และช่ื่วยแก้ปัญหาให้กับล้กค้า 

ได้ตัรงจุด	รวมถึ้งเร่งพัฒนาส่นค้าใหม่และส่นค้าท่่�เป็นม่ตัรตั่อ 

ส่�งแวดล้อม	(SCG	Green	Choice)	และยกระดับห่วงโซั่อุปท่าน

และการท่ำงานด้วยการใช้ื่เท่คโนโลย่	Automation	ท่่�ผัสมผัสาน

การท่ำงานร่วมกับ	Artificial	 Intelligence	และ	Machine	 

Learning	เพื�อเพ่�มประส่ท่ธุภ่าพขึ้ององค์กร

	 2.	 ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลี่งของการมุง่สีู่เ่ศรษฐกิจ 

คาร�บอนติ�ำ	

	 ปัญหาจากการเปล่�ยนแปลงสภาพภ้ม่อากาศและภาวะ 

โลกร้อนในปัจจุบันม่แนวโน้มท่ว่ความรุนแรงมากขึ้้�น	ซั้�งส่งผัล 

กระท่บโดยตัรงตัอ่ส่�งแวดลอ้ม	เศรษัฐกจ่	และสงัคม	โดยการประชุื่ม 

รัฐภาค่กรอบอนุสัญญาสหประชื่าชื่าตั่ว่าด้วยการเปล่�ยนแปลง 

สภาพภ้ม่อากาศ	ครั�งท่่�	26	 (COP26)	ได้ม่การบรรลุขึ้้อตักลง 

เพื�อควบคุมปัญหาการเปล่�ยนแปลงสภาพภ้ม่อากาศ	โดยประเท่ศ 

ตั่าง	ๆ	ท่ั�วโลกเร่งรัดการขึ้ับเคลื�อนก่จกรรมท่างเศรษัฐก่จท่่�มุ่งส้ ่

การลดมลภาวะจากก๊าซัเรือนกระจกอย่างจร่งจัง	หลายภาคส่วน 

เร่�มมก่ารกำหนดเปา้หมายการปล่อยกา๊ซัเรอืนกระจกสทุ่ธุเ่ปน็ศน้ย์ 

ในปี	2593	นอกจากน่�	 ผ้้ัม่ส่วนได้เส่ยขึ้องบร่ษััท่	เชื่่น	นักลงทุ่น	 

หน่วยงานกำกับด้แล	และล้กค้า	 ยังให้ความสนใจเก่�ยวกับ 

การดำเน่นธุุรก่จอย่างยั�งยืนผั่านการขึ้ับเคลื�อนธุุรก่จในร้ปแบบ 

คาร์บอนตั�ำมากขึ้้�น	เพื�อลดผัลกระท่บด้านลบจากกจ่กรรมท่่�ปล่อย 

ก๊าซัเรือนกระจกตัลอดห่วงโซ่ัคุณค่า	ท่ั�งผัลกระท่บท่างตัรง	เชื่่น	 

การใชื่้วัตัถึุด่บและท่รัพยากร	การใชื่้ท่่�ด่น	การใชื่้น�ำ	มลพ่ษั	 

การสร้างขึ้องเส่ย	และผัลกระท่บท่างอ้อมท่่�เก่ดขึ้้�นในตั้นน�ำ 

หรอืปลายน�ำจากการดำเนน่ธุรุกจ่	เชื่น่	การขึ้นส่ง	การใช้ื่ผัลต่ัภัณฑ์	์ 

การจัดการซัากผัล่ตัภัณฑ์์หลังการใชื่้งาน	และก่จกรรมอื�น	ๆ	 

ในห่วงโซ่ัคุณค่า	อ่กท่ั�งยังให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าขึ้อง 

การพัฒนาเท่คโนโลย่ท่่�เก่�ยวขึ้้องกับสภาพภ้ม่อากาศ	(Climate- 

Related	Technologies)	ท่่�อาจเข้ึ้ามาท่ดแท่นกระบวนการท่ำงาน 

หรือเท่คโนโลย่ท่่�ใชื่้ในการดำเน่นธุุรก่จในปัจจุบันได้

	 เนื�องจากเอสซั่จ่ดำเน่นธุุรก่จในหลากหลายประเท่ศ	จ้งตั้อง 

เผัช่ื่ญกับความท่้าท่ายจากผัลกระท่บขึ้องการออกกฎระเบ่ยบ 

ขึ้องท่างการเพื�อแก้ไขึ้ปัญหาส่�งแวดล้อมท่่�อาจจะม่เพ่�มมากขึ้้�น 

ในอนาคตั	 เชื่่น	การเก็บภาษั่ด้านส่�งแวดล้อม	 ค่าใช้ื่จ่ายจาก 

การปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผัล่ตั	และกฎเกณฑ์์ด้านคาร์บอน 

ฟุตัพร่นตั์ท่่�อาจถึ้กนำไปใชื่้กำหนดเป็นค่ามาตัรฐานในหลาย 

อุตัสาหกรรมในแตั่ละประเท่ศท่่�เขึ้้มงวดมากขึ้้�น	ท่ำให้อาจกระท่บ 

ตั่อการส่งออกส่นค้าไปยังประเท่ศนั�น	 ๆ	นอกจากน่� 	 ยังม ่

ความท้่าท่ายจากมุมมองขึ้องผ้้ับร่โภคตั่ออุตัสาหกรรมท่่�ปล่อย 

คาร์บอนท่่�อาจก่อให้เก่ดการเปล่�ยนแปลงพฤตั่กรรมขึ้องผ้้ับร่โภค 

และแนวโนม้ขึ้องตัลาดอย่างมน่ยัสำคญั	เชื่น่	เนน้การเลอืกซัื�อสน่ค้า 

และเลือกใชื่้บร่การจากผั้้ประกอบการท่่�ดำเน่นธุุรก่จท่่�ปล่อย 

คาร์บอนตั�ำ	ลดการปล่อยก๊าซัเรือนกระจกและเป็นม่ตัรต่ัอ 

ส่�งแวดล้อม	รวมถ้ึงความท่้าท่ายจากความเส่�ยงด้านตั้นทุ่น 

ในการดำเน่นธุุรก่จอาจส้งขึ้้�นในช่ื่วงเร่�มตั้นเนื�องจากต้ัองม ่

การลงทุ่นในเท่คโนโลย่คาร์บอนตั�ำและเป็นม่ตัรตั่อส่�งแวดล้อม	 

(Low	Carbon	and	Green	Technologies)

	 จากการเปล่�ยนแปลงท่่�เก่ดขึ้้�นนั�น	ได้สร้างโอกาสท่างธุุรก่จ 

และการนำเสนอผัล่ตัภัณฑ์์ใหม่ขึ้องเอสซั่จ่	อย่างไรก็ตัาม	หากไม่ 

สามารถึปรับร้ปแบบการดำเน่นธุุรก่จได้ท่ันการณ์	ผัลกระท่บจาก 

ความเส่�ยงขึ้้างตั้นอาจจะเห็นผัลชื่ัดเจนขึ้้�นในอ่ก	3–5	ปีขึ้้างหน้า	

โดยอาจส่งผัลกระท่บโดยตัรงต่ัอภาพลักษัณ์และชืื่�อเส่ยงขึ้อง 

องค์กร	รวมถ้ึงการเพ่�มขึ้้�นขึ้องต้ันทุ่นการผัล่ตั	ต้ันทุ่นท่างการเง่น	 

ค่าใชื่้จ่ายในการดำเน่นงานท่่�อาจเพ่�มขึ้้�นจากการจัดเก็บภาษั่	 



081

หรอืรายได้ท่่�ลดลงจากการท่่�ผั้บ้รโ่ภคเปล่�ยนไปใช้ื่สน่ค้าหรือบรก่าร 

ท่่�เป็นม่ตัรตั่อส่�งแวดล้อม

	 ด้วยเหตันุ่�	เอสซัจ่ม่ม่าตัรการจดัการเพื�อบรห่ารความเส่�ยง	อาท่่

 ∙	 ประกาศเจตันารมณ์ยกระดับการดำเน่นธุุรก่จตัาม 

แนวท่างการพัฒนาอย่างยั�งยืน	(Sustainable	Development:	

SD)	ส้แ่นวท่าง	ESG	4	Plus	

 ∙	 ตัั�งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซัเรือนกระจกสุท่ธุ่ลง	20%	 

ในปี	2573	(จากปีฐาน	2563)	สำหรับการปล่อยก๊าซัเรือนกระจก 

ท่างตัรง	(Scope	1)	และการปล่อยก๊าซัเรือนกระจกท่างอ้อม 

จากการใชื่พ้ลงังาน	(Scope	2)	รวมถึง้ศก้ษัาและตัด่ตัามการปลอ่ย 

ก๊าซัเรือนกระจกท่างอ้อมนอกกระบวนการผัล่ตั	 (Scope	3)	 

นอกจากน่�	ไดก้ำหนดเปา้หมายมุง่ส้ก่ารปลอ่ยก๊าซัเรอืนกระจกสทุ่ธุ ่

เป็นศ้นย์สำหรับ	Scope	1	และ	Scope	2	ภายในปี	2593	

 ∙	 ปรับปรุงหรือปรับเปล่�ยนกระบวนการ	อุปกรณ์	และ 

ใชื่้เท่คโนโลย่เพื�อเพ่�มประส่ท่ธุ่ภาพการใช้ื่พลังงาน	รวมถ้ึงว่จัย 

และพัฒนาเท่คโนโลย่ในการลดการปล่อยก๊าซัเรือนกระจกและ 

คาร์บอน

 ∙	 ลดปร่มาณสัดส่วนการใชื่้แหล่งพลังงานท่่�ม่การปล่อย 

ก๊าซัเรือนกระจก	และเพ่�มการใชื่้แหล่งพลังงานจากพลังงาน 

หมุนเว่ยนหรือชื่่วมวล	โดยตัั�งเป้าหมายให้ม่กำลังการผัล่ตัไฟฟ้า 

จากพลังงานหมุนเว่ยนท่ั�งจากในและต่ัางประเท่ศอย่างน้อย	 

500	เมกะวัตัตั์	ภายในปี	2566

 ∙	 พัฒนาส่นค้า	บร่การ	และโซัล้ชื่ันตัามหลักเศรษัฐก่จ 

หมุนเว่ยนและท่่�ชื่่วยลดการปล่อยก๊าซัเรือนกระจกตัลอดห่วงโซั ่

คุณค่า	โดยตัั�งเป้าหมายเพ่�มสัดส่วนผัล่ตัภัณฑ์์ฉุลาก	SCG	Green	 

Choice	เป็นร้อยละ	67	ภายในปี	2573	เช่ื่น	SCG	Green	Polymer™	 

นวตัักรรมโพลเ่มอร์ท่่�ตัอบโจท่ย์ดา้นส่�งแวดล้อม	ปน้งานโครงสร้าง	 

เอสซั่จ่	ส้ตัรไฮบร่ด	ท่่�ปล่อยคาร์บอนตั�ำ	(Low	Carbon	Cement)	 

และระบบหลังคา	SCG	Solar	Roof	Solutions	เป็นต้ัน	รวมถ้ึง 

กำหนดให้บรรจุภัณฑ์์ขึ้อง	SCGP	(ธุุรก่จแพคเกจจ่�ง)	ท่ั�งหมด

สามารถึรไ่ซัเค่ล	ใชื่้ซั�ำ	หรือย่อยสลายได้ภายในปี	2568	

 ∙	 จัดตัั�งบร่ษััท่	SCG	Cleanergy	เพื�อให้บร่การโซัล้ชัื่น 

ผัล่ตัไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเว่ยนท่ั� งพลังงานแสงอาท่่ตัย์	 

พลังงานลม	และพลังงานสะอาดอื�น	ๆ	ท่ั�งในและตั่างประเท่ศ

 ∙	 สร้างเครือขึ้่ายระดับประเท่ศและระดับนานาชื่าตั่เพื�อ 

ผัลักดันและขึ้ยายการพัฒนาและการใชื่้เท่คโนโลย่การดักจับ	 

การใช้ื่ประโยชื่น์	และการกักเก็บคาร์บอน	(Carbon	Capture,	 

Utilization	and	Storage	หรือ	CCUS)

 ∙	 ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและชุื่มชื่น 

ในการปล้กและฟ้�นฟ้พื�นท่่�ป่าบนบก	ป่าชื่ายฝ่ั�ง	และหญ้าท่ะเล	 

ให้ม่ความหลากหลายท่างช่ื่วภาพ	 เพื� อ เป็นแหล่งด้ดซัับ 

คาร์บอนไดออกไซัด์	(Carbon	Sink)

 ∙	 จดักจ่กรรมสร้างจต่ัสำนก้การอนุรกัษ์ัพลังงานและการรบัมอื 

กับการเปล่�ยนแปลงสภาพภ้ม่อากาศให้แก่พนักงานและค้ธุุ่รก่จ

	 3.	 ความเสี่่�ยงจากผลี่กระทบติ่อสี่ิ�งแวด้ลี่้อมท่�เกิด้จาก 

การจัด้การขยะพลี่าสี่ติิกท่�ขาด้ประสี่ิทธิิภาพ	

	 ผัลกระท่บตัอ่ส่�งแวดลอ้มจากขึ้ยะพลาสตัก่ท่ั�วโลกท่ั�งในท่ะเล 

และบนบกเป็นปัญหาใหญ่ตั่อส่�งแวดล้อมในวงกว้าง	ส่งผัลให้ผั้้นำ 

ท่ั�วโลก	ผั้ก้ำหนดนโยบาย	ภาคเอกชื่น	นกัลงท่นุ	และสงัคมโดยรวม	 

มค่วามตัระหนกัร้แ้ละกำหนดมาตัรการเพ่�มขึ้้�นเก่�ยวกบัการบรห่าร 

จัดการพลาสตั่ก	ท่ั�งในเรื�องขึ้องการใช้ื่พลาสตั่กแบบใช้ื่ครั�งเด่ยว 

และการเพ่�มประส่ท่ธุภ่าพการบรห่ารจัดการขึ้ยะพลาสตัก่	โดยเฉุพาะ 

ในประเท่ศกำลังพัฒนาซั้�งม่โครงสร้างพื�นฐานในการจัดเก็บและ 

คัดแยกขึ้ยะท่่�จำกัด	นอกจากน่�	 รัฐบาลในหลายประเท่ศได้ออก 

กฎระเบ่ยบและเป้าหมายท่่�เขึ้้มงวดมากข้ึ้�นตัั�งแตั่การออกแบบ 

ผัล่ตัภัณฑ์์	การผัล่ตั	การใชื่้	และการจัดการกับขึ้ยะพลาสต่ัก	 

รวมถึง้เจา้ขึ้องแบรนดส่์นค้าและผั้บ้รโ่ภคมแ่นวโนม้ใหค้วามสำคญั 

ด้าน	Sustainable	Consumption	มากขึ้้�น	โดยม่ความตั้องการ 

ผัล่ตัภัณฑ์์พลาสตั่กท่่�สามารถึนำกลับมาร่ไซัเค่ลได้	 (Product	 

Recyclability)	และผัล่ตัภัณฑ์์พลาสตั่กท่่�ผัล่ตัจากวัสดุร่ไซัเค่ล	 

(Recycled	Content)	เพ่�มขึ้้�น	โดยแนวโน้มตั่าง	ๆ	เหล่าน่�จะเห็น

ผัลอย่างม่นัยสำคัญตั่อธุุรก่จในอ่ก	3–5	ปีขึ้้างหน้า

	 จากการเปล่�ยนแปลงท่่�เก่ดขึ้้�นได้สร้างโอกาสท่างธุุรก่จและ 

การนำเสนอผัล่ตัภัณฑ์์ใหม่ขึ้องเอสซั่จ่	อย่างไรก็ตัาม	เนื�องจาก 

ผัล่ตัภัณฑ์์ท่่�ท่ำจากพลาสตั่กถึ้กมองว่าเป็นสาเหตัุขึ้องปัญหา 

ส่�งแวดล้อม	จ้งอาจส่งผัลกระท่บตั่อภาพลักษัณ์ขึ้ององค์กรและ 

ท่ำใหค้วามตัอ้งการขึ้องเม็ดพลาสตัก่และผัล่ตัภณัฑ์พ์ลาสต่ักลดลง 

ซั้�งจะกระท่บตั่อรายได้และกำไรขึ้องธุุรก่จเนื�องจากการเพ่�มขึ้้�น 

ขึ้องตัน้ท่นุการผัลต่ัและคา่ใชื่จ้า่ยท่่�เพ่�มขึ้้�นจากการวจ่ยัและพฒันา 

เท่คโนโลยแ่ละนวตัักรรมใหม	่ๆ 	เพื�อตัอบโจท่ย์ขึ้า้งตัน้	รวมถึง้ภาษ่ั 

ท่่�เก่�ยวขึ้้องกับการบร่หารจัดการขึ้ยะพลาสตั่กในบางประเท่ศ

	 ด้วยเหตุัน่�	เอสซัจ่จ่ง้เร่งขึ้ยายการเข้ึ้าส้ธุ่รุกจ่เศรษัฐกจ่หมุนเวย่น 

(Circular	Economy)	ภายใตัแ้นวปฏ่ิบตัั	่SCG	Circular	Way	เพื�อ 

ส่งเสรม่การใช้ื่ท่รัพยากรให้เกด่ประโยชื่น์ส้งสุด	ตัั�งแต่ัการผัลต่ัการใช้ื่ 

และวนกลับเข้ึ้าส้ก่ระบวนการผัลต่ัเป็นวัตัถุึดบ่ใหม่	พร้อมตัอบโจท่ย์ 

ล้กค้า	เจ้าขึ้องแบรนด์ส่นค้า	และผั้้บร่โภคท่่�ใส่ใจตั่อส่�งแวดล้อม 

โดยม่การกำหนดเป้าหมายและมาตัรการจัดการบรห่ารความเส่�ยง	อาท่่

 ∙	 ธุุรก่จเคม่คอลส์ตัั�งเป้าหมายเพ่�มการขึ้ายผัล่ตัภัณฑ์ ์

SCG	Green	Polymer™	2	แสนตัันตั่อปี	ภายในปี	 2568	 

และ	1	ล้านตันัต่ัอปี	ภายในปี	2573	และ	SCGP	(ธุรุกจ่แพคเกจจ่�ง)	

ตัั�งเป้าหมายใหส้ดัสว่นปรม่าณบรรจุภณัฑ์์ท่่�สามารถึรไ่ซัเค่ลได้ใชื่ซ้ั�ำ

ได้	หรือสลายตััวได้เท่่ากับร้อยละ	100	ขึ้องปร่มาณบรรจุภัณฑ์์

ท่ั�งหมดภายในปี	2568
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 ∙	 พัฒนานวัตักรรมเม็ดพลาสตั่กและโซัล้ชัื่นบรรจุภัณฑ์ ์

พลาสตัก่	โดยออกแบบให้รไ่ซัเคล่ได้ง่าย	(Design	for	Recyclability)	 

และคงคุณสมบัตั่ด้านอื�น	ๆ	ไว้ได้อย่างครบถึ้วน	ในขึ้ั�นตัอนตัั�งแตั่ 

การพัฒนาเท่คโนโลย่พอล่เมอร์ไปจนถ้ึงการพัฒนาและออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์์	ให้สามารถึนำกลับมาร่ไซัเค่ลได้อย่างม่ประส่ท่ธุ่ภาพ	 

เช่ื่น	การพัฒนาโซัล้ชัื่นสำหรับบรรจุภัณฑ์์แบบ	Mono-Material	 

ออกแบบให้ชื่ั�นฟิล์มในการผัล่ตับรรจุภัณฑ์์พลาสตั่กเป็นวัสด ุ

ชื่น่ดเด่ยวกันท่ั�งหมด	จ้งนำกลับมาร่ไซัเค่ลได้ง่าย

 ∙	 ว่จัยและพัฒนาส้ตัรการผัล่ตั	 Post-Consumer	 

Recycled	Resin	หรือ	PCR	ชื่น่ด	HDPE	ภายใตั้แบรนด์	 

SCG	Green	PolymerTM	สำหรับบรรจุภัณฑ์์สน่ค้าอุปโภคบรโ่ภค

และส่นค้าท่่�ใชื่้ภายในบ้าน	โดยผัล่ตัจากพลาสตั่กใช้ื่แล้วท่่�ได้จาก

ครัวเรือนในประเท่ศไท่ย	ได้รับการรับรองกระบวนการผัล่ตัตัาม

มาตัรฐานระดับโลก	Global	Recycled	Standard	 (GRS)	 

และยังคงประส่ท่ธุ่ภาพขึ้องบรรจุภัณฑ์์ไว้เช่ื่นเด่ม	ซั้�งจะชื่่วยลดผัล 

กระท่บด้านส่�งแวดล้อมจากขึ้ยะพลาสตั่ก	

 ∙	 พัฒนาเท่คโนโลย่และกระบวนการผัล่ตัสำหรับ 

การร่ไซัเค่ลเชื่่งเคม่	(Advanced	Recycling)	ซั้�งเป็นการเปล่�ยน 

พลาสตัก่ใชื่แ้ลว้กลบัมาเปน็วตััถึดุบ่ตัั�งตัน้	(Recycled	Feedstock) 

สำหรับโรงงานปิโตัรเคม่เพื�อนำกลับมาผัล่ตัเป็นเม็ดพลาสตั่กใหม่	 

(Virgin	Plastic	Resin)	รวมถึ้งสามารถึผัล่ตัเป็นส่นค้า	Food	 

Grade	ได้ด้วย	โดยได้ก่อสร้างโรงงานท่ดสอบการผัล่ตัแห่งแรก 

ท่่�ประเท่ศไท่ยในจังหวัดระยอง	ด้วยกำลังการผัล่ตั	Recycled	

Feedstock	ประมาณ	4,000	ตัันตั่อปี	

 ∙	 พัฒนานวตัักรรมพลาสตัก่ช่ื่วภาพ	(Bioplastics)	ปจัจุบนั

อย้่ระหว่างการศ้กษัาและเจรจาความร่วมมือกับค้่ธุุรกจ่

 ∙	 ลงท่นุในการซัื�อหุน้บรษ่ัทั่	ซัพ่ลาสตั	์(Sirplaste)	ผั้น้ำดา้น 

พลาสตั่กร่ไซัเค่ลในประเท่ศโปรตัุเกสในสัดส่วนร้อยละ	70	ซั้�งจะ

ชื่่วยพัฒนาและต่ัอยอดเท่คโนโลย่ด้าน	PCR	ในภ้ม่ภาคอาเซั่ยน	 

รวมท่ั�งขึ้ยายชื่่องท่างการขึ้ายและการกระจายส่นค้าพลาสต่ัก

ร่ไซัเค่ลไปในตัลาดยุโรป	

 ∙	 พัฒนา	“ชุื่มชื่น	LIKE	(ไร)้	ขึ้ยะ”	ซั้�งเปน็โมเดลการจัดการ 

ขึ้ยะในชืุ่มชื่นท่่�เชืื่�อมตั่อ	บ้าน-วัด-โรงเรย่น-ธุนาคารขึ้ยะ	ขึ้ยายผัล 

ความสำเร็จจากบางซัื�อโมเดลไปยังชืุ่มชื่นในจังหวัดระยอง	 

เน้นสร้างความเข้ึ้าใจในการหมุนเว่ยนท่รัพยากรมาใช้ื่อย่างคุ้มค่า	 

และยังได้พัฒนาแอปพล่เคชื่ัน	“คุ้มค่า”	เพื�อเป็นโซัล้ชื่ันสำหรับ 

ธุนาคารขึ้ยะ	ในการนำขึ้ยะท่่�คัดแยกแล้วมาแลกเป็นผัลตัอบแท่น	 

และสามารถึวางแผันจัดการกับขึ้ยะ	เพื�อนำส่งขึ้ยะแต่ัละชื่นด่ไปยัง

โรงหลอม	 โรงงานร่ไซัเค่ล	และร้านรับซืั�อขึ้องเก่าได้อย่างม่

ประส่ท่ธุ่ภาพ	

4.	 ความเสี่่�ยงด้้านภัยคุกคามทางไซีเบอร�จากการเพิ�มข้�น 

ของการพ้�งพาเทคโนโลี่ย่ของธิุรกิจ

	 ในปัจจุบันท่่�บท่บาท่ขึ้องเท่คโนโลย่และระบบเท่คโนโลย ่

สารสนเท่ศมค่วามสำคัญมากข้ึ้�นในการขัึ้บเคลื�อนธุรุกจ่ขึ้องเอสซัจ่ ่

และเป็นโครงสร้างพื�นฐานท่่�สำคัญท่่�ช่ื่วยเสร่มสร้างประส่ท่ธุ่ภาพ 

ในกระบวนการท่ำงานให้รองรับกลยุท่ธุ์ท่างธุุรก่จ	ชื่่วยลดตั้นทุ่น	 

และเพ่�มศักยภาพในการแขึ้่งขึ้ัน	เชื่่น	การนำเท่คโนโลย่ด่จ่ท่ัล 

เขึ้้ามาใชื่้ในอุตัสาหกรรมการผัล่ตั	การเพ่�มขึ้้�นขึ้องการพ้�งพาธุุรก่จ 

บนคลาวด์ด้วยการเคลื�อนย้ายขึ้้อม้ลและระบบการท่ำงานตั่าง	ๆ	 

ท่่�สำคญัไปอย้บ่นคลาวดผ่์ัานการใชื่บ้รก่ารขึ้องผั้ใ้หบ้รก่ารภายนอก 

มากขึ้้�นเพื�อเพ่�มความคล่องตััวในการดำเน่นธุุรก่จ	และการขึ้ยาย 

การพัฒนาระบบน่เวศด้านเท่คโนโลย่	 (Tech	Ecosystem)	 

กับค้่ธุุรก่จเพื�อเพ่�มความสามารถึขึ้องบร่การและผัล่ตัภัณฑ์์ให้ 

ตัอบโจท่ย์ล้กค้ามากขึ้้�นด้วยต้ันทุ่นท่่�ตั�ำลง	รวมถ้ึงการเพ่�มขึ้้�น 

ขึ้องก่จกรรมท่างธุุรก่จท่่�เชื่ื�อมโยงกับเครือขึ้่าย	5G	เป็นตั้น	ดังนั�น	 

จากการท่ำธุุรก่จท่่�ม่การพ้�งพาเท่คโนโลย่มากขึ้้�นและว่วัฒนาการ 

ด้านภัยคุกคามท่างไซัเบอร์ท่่�ซัับซั้อนขึ้้�น	 เอสซั่จ่จ้งเผัชื่่ญกับ 

ความเส่�ยงจากภัยคกุคามท่างไซัเบอรท์่่�เพ่�มขึ้้�นอยา่งหลก่เล่�ยงไมไ่ด้	

	 ความเส่�ยงดังกล่าวอาจส่งผัลกระท่บท่่�ม่ความรุนแรงและ 

เป็นวงกว้าง	เชื่่น	การดำเน่นงานท่่�อาจหยุดชื่ะงักเนื�องจากบร่ษััท่ 

ไม่สามารถึรักษัาความปลอดภัยด้านไซัเบอร์ขึ้องกระบวนการ 

ท่ำงานหรือโครงสร้างพื�นฐานท่่�ใชื่้ในกระบวนการผัล่ตัท่่�ตั้องพ้�งพา 

เท่คโนโลยด่จ่ทั่่ล	และการสญ้หายหรือการรั�วไหลขึ้องข้ึ้อม้ลท่่�สำคญั 

ขึ้องบร่ษััท่	ซ้ั�งรวมถึ้งขึ้้อม้ลการพัฒนาส่นค้าและบร่การ	ขึ้้อม้ล 

ท่างการค้า	และขึ้้อม้ลส่วนบุคคลขึ้องล้กค้า	ค้่ค้า	และพนักงาน	 

โดยความเส่ยหายเหล่าน่�อาจส่งผัลท่างลบตั่อชืื่�อเส่ยงและความ 

น่าเชืื่�อถึือขึ้องบร่ษััท่	และอาจยังม่ผัลกระท่บท่่�เป็นตััวเง่นท่่�มาจาก 

การถึ้กเร่ยกค่าไถึ่	 ค่าปรับจากการถึ้กฟ้องร้อง	หรือการส้ญเส่ย 

รายได้หรือกำไร	

	 เอสซั่จ่ได้กำหนดให้ม่มาตัรการจัดการความเส่�ยงท่่�สำคัญ 

ด้านความปลอดภัยท่างไซัเบอร์	ดังน่�

 ∙	 แตั่งตัั�งคณะกรรมการ	SCG	IT	Governance	เพื�อกำกับ 

ดแ้ลและกำหนดนโยบายและระเบย่บการใช้ื่เท่คโนโลยส่ารสนเท่ศ 

และการสื�อสารขึ้องเอสซั่จ่	(SCG	e-Policy)	ซั้�งจัดท่ำตัามกรอบ 

มาตัรฐาน	 ISO	27001	รวมถึ้งตั่ดตัามการปฏิ่บัตั่ตัามเพื�อให ้

พนักงานเอสซั่จ่ทุ่กคนถึือปฏิ่บัตั่ในท่่ศท่างเด่ยวกัน	

 ∙	 แต่ังตัั�งคณะท่ำงาน	Cybersecurity	Governance	 

เพื�อกำกับด้แลความปลอดภัยท่างเท่คโนโลย่สารสนเท่ศขึ้อง 

เอสซ่ัจ่ให้สอดคล้องกับแนวท่างการดำเน่นธุุรก่จและป้องกัน 

ภัยคุกคามจากไซัเบอร์ให้มป่ระส่ท่ธุ่ภาพ
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 ∙	 ประเม่นความเส่�ยงท่างไซัเบอร์กับระบบคอมพ่วเตัอร์ 

ท่่�ใชื่้ควบคุมกระบวนการผัล่ตั	การให้บร่การและกระบวนการ 

ท่ำงานตัา่ง	ๆ 	และจัดท่ำแผันบรห่ารความเส่�ยงดา้นความปลอดภัย 

ท่างไซัเบอร์ท่่�ครอบคลุมการใชื่้งานท่่�สำคัญสำหรับเอสซั่จ ่

ท่ั�งในและตั่างประเท่ศ	เชื่่น	แยกเครือขึ้่ายขึ้องระบบการควบคุม

กระบวนการผัล่ตัและระบบท่่�สำคัญอื�น	ๆ	ออกจากกันและม่ 

การควบคุมการเชื่ื�อมตั่อระหว่างระบบผั่านการใชื่้สภาพแวดล้อม 

ท่่�กำหนดไว้	(Landing	Zones)	เลือกใช้ื่บร่การ	Cloud	Service	

จากผ้้ัให้บร่การท่่�หลากหลาย	และตั่ดตัั�งศ้นย์ปฏ่ิบัตั่การท่่� 

เฝ่้าระวังภัยคุกคามขึ้ององค์กร	(Security	Operation	Center	 

หรือ	SOC)	สำหรับระบบควบคุมท่่�ใชื่้ในการผัล่ตัท่างอุตัสาหกรรม	

(Industrial	Control	System)	รวมถึ้งตั่ดตัั�งระบบการยืนยัน 

ตััวตันแบบหลายปัจจัย	 (Multi-Factor	Authentication)	 

เพื�อบร่หารจัดการการเขึ้้าถึ้งขึ้้อม้ลท่่�ม่ความสำคัญกับองค์กร 

และวางแผันตั่ดตัั�ง	SOC	สำหรับ	Cloud	Computing	

 ∙	 สร้างความตัระหนักร้้ในการใชื่้เท่คโนโลย่ให้กับพนักงาน 

อย่างตั่อเนื�องผั่านการจัดอบรมและก่จกรรมตั่าง	 ๆ	 เชื่่น	 

Cybersecurity	Awareness	Month	เพื�อให้พนักงานม่ความร้้ 

ความเ ข้ึ้าใจในการใ ช้ื่งานเท่คโนโลย่อ ย่าง ถ้ึกต้ัองและม ่

ความปลอดภัยจากการถ้ึกคุกคามท่างไซัเบอร์	รวมถ้ึงจัดให้ม่ 

การจำลองการส่งอ่เมลหลอกลวง	 (Self-Phishing	Email	 

Simulation	Drill)	 เพื�อท่ดสอบความตัระหนักร้้ขึ้องพนักงาน 

และช่ื่วยให้ท่ราบถ้ึงหัวขึ้้ออบรมด้านไซัเบอร์ท่่�ตั้องม่การเพ่�ม 

ความเขึ้้าใจให้กับพนักงานซั้�งช่ื่วยให้การสื�อสารตัรงกลุม่เป้าหมาย

ได้ดย่่�งขึ้้�น	นอกจากน่�	ยงัจดัให้มก่ารท่ำแบบท่ดสอบ	SCG	e-Policy 

เป็นประจำทุ่กปี	

 ∙	 จัดตัั�ง	SCG	Data	Protection	Officer	และ	Data	 

Protection	Office	เพื�อตัรวจสอบการดำเน่นงานขึ้องหน่วยงาน 

ในเอสซั่จ่และจัดท่ำข้ึ้อเสนอแนะให้เป็นไปตัามกฎหมาย	รวมถ้ึง 

จัดท่ำนโยบายการคุ้มครองขึ้้อม้ลส่วนบุคคลขึ้องเอสซั่จ่และ 

ดำเน่นการนำเครื�องมือเก่�ยวกับ	Data	Protection	มาปฏ่ิบัต่ั	 

เชื่่น	จัดท่ำเอกสารท่างกฎหมายท่่�เก่�ยวข้ึ้อง	และนำ	Privacy	 

Management	Software	มาใชื่้	เป็นตั้น

 ∙	 จัดท่ำแผันก้้คืนระบบ	 (Disaster	Recovery	Plan)	 

เพื�อเตัร่ยมรองรับสถึานการณ์ฉุุกเฉุ่น	 โดยผั้้ใชื่้งานยังสามารถึ 

ปฏิ่บัตั่งานได้ผั่าน	Backup	Site	รวมถึ้งจัดท่ำแผันการรับมือ 

และตัอบสนองตั่อภัยคุกคามท่างไซัเบอร์	 (Cyber	 Incident	 

Response	Plan)	และฝ่ึกซั้อมแผันอย่างสม�ำเสมอ	เพื�อป้องกัน 

ธุุรก่จหยุดชื่ะงักจากการถึ้กโจมตั่ท่างไซัเบอร์
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	 ปีี	2564	ยัังเปี็นปีีที่่�ที่ั�วโลกต้้องเผชิิญกับวิกฤต้หลากหลายัด้้าน	

ที่ั�งจากสภาพภูมิอิากาศแปีรปีรวน	การชิะงกังันของหว่งโซ่อ่ปุีที่าน	

สถานการณ์์แพร่ระบาด้ของโควิด้	19	ที่่�รวด้เร็วรุนแรงข้�นในแต้่ละ

ระลอก	 และผลกระที่บที่างสังคมิสะท้ี่อนให้เห็นความิเหล่�อมิล�ำที่่�

เพิ�มิข้�น	 ขณ์ะที่่�ผู้คนเริ�มิปีรับต้ัวเข้ากับวิถ่ใหมิ่จาก	New	Normal	

เปี็น	Now	Normal	และภาคธุุรกิจต้้องยักระด้ับมิาต้รการควบคุมิ

ความิปีลอด้ภยััของพนกังานอยัา่งเขม้ิงวด้	เพ่�อรกัษาความิต้อ่เน่�อง

ในการด้ำเนินธุรุกิจ	พรอ้มิที่ั�งปีรับองค์กรให้ที่นักับการเปีล่�ยันแปีลง

ที่่�รวด้เร็ว	 เพ่�อรักษาความิสามิารถในการแข่งขันที่่ามิกลางสภาพ

เศรษฐกิจที่่�ชิะลอต้ัว

	 เอสซ่จ่ย่ัด้้มิั�นในนโยับายัการพัฒนาอย่ัางยัั�งยัน่	ขับเคล่�อนธุรุกิจ

ด้ว้ยั	ESG	โด้ยักำหนด้แนวที่าง	ESG 4 Plus “มุ่่�ง Net Zero - Go 

Green - Lean เหลื่่�อมุ่ลื่้ำ - ย้้ำร่�วมุ่มุ่่อ”	ภายัใต้้ความิเปี็นธุรรมิ	

โปีรง่ใส	ต้รวจสอบได้	้โด้ยัมิุง่สูเ่ป้ีาหมิายัการปีล่อยักา๊ซ่เรอ่นกระจก

สุที่ธุิเปี็นศูนยั์ภายัในปีี	2593	(Net	Zero)	และปีรับกลยัุที่ธุ์ธุุรกิจ

มิุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต้�ำ	เพ่�อดู้แลรักษาสิ�งแวด้ล้อมิให้ยัั�งยั่นและ

ส่งต้่อโลกใบน่�ให้กับคนรุ่นต้่อไปี	

	 ขณ์ะเด้่ยัวกัน	 เร่งปีรับตั้วให้มิ่ความิยั่ด้หยัุ่น	 รับม่ิอด้้วยั 

ความิคล่องต้ัว	 และความิรวด้เร็ว	 คุมิเข้มิมิาต้รการบริหารจัด้การ

ความิเส่�ยัง	 และสร้างความิต่้อเน่�องในการด้ำเนินธุุรกิจ	 ที่ำให้

สามิารถด้ำเนินธุุรกิจในสถานการณ์์โควิด้	 19	 โด้ยัไม่ิหยัุด้ชิะงัก	 

รวมิถง้ปีรับกลยุัที่ธ์ุใชิเ้ที่คโนโลยัดิ่้จทัิี่ล	(Digital	Transformation)	

เปีล่�ยันแปีลงการที่ำงาน	ต้ั�งแต้่ระด้ับพ่�นฐานไปีจนถ้งกระบวนการ

ส่งมิอบสินค้า	 บริการ	 และโซ่ลูชิันให้กับลูกค้า	 เน้นการที่ำงาน 

เชิิงรุกที่่�มิองไปีข้างหน้า	 ที่ำให้สามิารถสร้างนวัต้กรรมิผ่านสินค้า

และบริการที่่�มิ่มิูลค่าเพิ�มิสูง	 (High	 Value	 Added:	 HVA)	 

โด้ยัการนำหลักเศรษฐกิจหมุินเวย่ันมิาปีระยุักต์้ใช้ิ	เพ่�อสร้างโอกาส

ในต้ลาด้ใหม่ิ	 ๆ	 สามิารถขยัายัธุุรกิจในกลุ่มิสินค้าและบริการท่ี่�มิ ่

ความิต้้องการสูงข้�น	 เช่ิน	กลุ่มิสินค้าเพ่�อสุขภาพและคุณ์ภาพชิ่วิต้ 

ที่่�ด้่	 นอกจากน่�	 ยัังใช้ิปีระสบการณ์์	 ความิรู้	 ความิเช่ิ�ยัวชิาญของ 

เอสซ่่จ่	 ชิ่วยัเหล่อทีุ่กภาคส่วนของสังคมิให้สามิารถรับมิ่อกับ

สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ที่่�รุนแรงและรวด้เร็วของโควิด้	19	

แนวทางการบริหารจััดการและผลการดำเนินงาน

ด้านการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน

	 คณ์ะกรรมิการการพัฒนาอย่ัางยัั�งยั่น	 เอสซ่่จ่	 (Sustainable	

Development	 Committee:	 SDC)	 ปีระกอบด้้วยักรรมิการ 

ผู้จัด้การใหญ่	 รองกรรมิการผู้จัด้การใหญ่	 ผู้ชิ่วยัผู้จัด้การใหญ่	

กรรมิการผู้จัด้การใหญ่และรองกรรมิการผู้จัด้การใหญ่กลุ่มิธุุรกิจ	

และหน่วยังานส่วนกลาง	ที่ำหน้าที่่�รับผิด้ชิอบการนำเสนอแผนงาน

และผลการด้ำเนินงานให้คณ์ะกรรมิการบริษัที่และคณ์ะ

อนกุรรมิการท่ี่�เก่�ยัวขอ้งรบัที่ราบ	โด้ยัขอบขา่ยัความิรบัผดิ้ชิอบการ

ด้ำเนินงานเพ่�อความิยัั�งยั่น	แบ่งเปี็น	3	ระด้ับ	

 • ร่ะดัับมุ่ิติิ (Dimension Level) มิ่คณ์ะกรรมิการปีฏิิบัต้ิ

หน้าที่่�ดู้แลภาพรวมิการด้ำเนินงานครอบคลุมิใน	 3	 มิิต้ิ	 ค่อ	 

บรรษทัี่ภบิาลและเศรษฐกจิ	สิ�งแวด้ลอ้มิ	และสงัคมิ	ผลกัด้นัปีระเด้น็

ด้้านการพัฒนาอย่ัางยัั�งยั่นเข้าเป็ีนส่วนหน้�งของธุุรกิจ	 รวมิถ้ง 

ให้คำแนะนำด้้านแนวที่างด้ำเนินงาน	แนวปีฏิบิัต้ิ	และการกำหนด้

ต้ัวชิ่�วัด้เพ่�อให้การด้ำเนินงานบรรลุเปี้าหมิายั	

 • ร่ะดัับกลื่ย้่ทธ์์หลื่ักด้ัานการ่พััฒนาอย้�างย้ั�งย้่น (Strategic 

Issue Level) ครอบคลุมิการด้ำเนินงานในปีระเด้็นการพัฒนา

อยั่างยัั�งยั่นที่่�สำคัญของเอสซ่่จ่	หร่อ	Enterprise	Materiality	ซ่้�ง

การดำเนินงานด้านการพััฒนา
อย่่างย่ั�งย่ืนท่�สำคััญ ปีี 2564
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ปีระกอบด้้วยั	 การเปีล่�ยันแปีลงสภาพภูมิิอากาศ	 เศรษฐกิจ

หมิุนเว่ยัน	และสุขภาพและความิปีลอด้ภัยั

	 Enterprise	Materiality	 ยัังเชิ่�อมิโยังและครอบคลุมิถ้งการ

ด้ำเนินงานในปีระเด้็นความิยัั�งยั่นด้้านเศรษฐกิจ	สิ�งแวด้ล้อมิ	และ

สังคมิ	(Sustainability	Issues)	อ่�น	ๆ 	ที่่�เอสซ่่จ่ให้ความิสำคัญและ

ด้ำเนินการมิาอยั่างต้่อเน่�อง	 เชิ่น	 การพัฒนานวัต้กรรมิและ

เที่คโนโลยั	่ความิรบัผดิ้ชิอบต่้อสนิค้าและบรกิาร	การบรหิารจดั้การน�ำ	 

การจัด้การของเส่ยั	 การด้ำเนินงานด้้านสิที่ธิุมินุษยัชิน	 การดู้แล 

และพัฒนาพนักงาน	การพัฒนาชิุมิชินและสังคมิ	ฯลฯ

 • ร่ะดัับปร่ะเดั็นดั้านการ่พััฒนาอย้�างยั้�งย่้น (Issue-based 

Level)	 มิ่คณ์ะกรรมิการและคณ์ะที่ำงานดู้แล	 เพ่�อการบริหาร

จัด้การต้ั�งแต่้การกำหนด้นโยับายั	 กลยุัที่ธ์ุ	 เป้ีาหมิายั	 ตั้วช่ิ�วัด้	

แนวที่างปีฏิิบัต้ิ	และต้ิด้ต้ามิผล	เพ่�อให้บรรลุเป้ีาหมิายัที่่�กำหนด้ไว้	

และรายังานความิค่บหน้าต่้อคณ์ะกรรมิการในระดั้บมิิติ้	

(Dimension	Level)

	 บที่บาที่ของเอสซ่จ่ใ่นฐานะองคก์รหน้�งของสงัคมิโลกที่่�ต้อ้งการ

ส่งเสริมิเป้ีาหมิายัการพฒันาอย่ัางยัั�งยัน่	(Sustainable	Development 

Goals:	SDGs)	ขององค์การสหปีระชิาชิาต้ิ	โด้ยัเน้น	5	เปี้าหมิายั

สำคัญที่่�เก่�ยัวข้องกับการด้ำเนินงานของเอสซ่่จ่	 ค่อ	 เปี้าหมิายั 

3	การมิ่สุขภาพและความิเปี็นอยัู่ที่่�ด้่	เป้ีาหมิายั	8	การจ้างงานที่่�มิ่

คุณ์ค่าและการเต้ิบโต้ที่างเศรษฐกิจ	 เปี้าหมิายั	 9	 อุต้สาหกรรมิ	

นวัต้กรรมิ	 และโครงสร้างพ่�นฐาน	 เปี้าหมิายั	 12	 การบริโภคและ

การผลิต้ที่่�ยัั�งยั่น	และเปี้าหมิายั	13	การรับมิอ่กับการเปีล่�ยันแปีลง

สภาพภูมิิอากาศ	

กลยุ่ทธ์์การพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน

	 เอสซ่่จ่ที่บที่วนกลยุัที่ธ์ุการพัฒนาอย่ัางยัั�งยั่นอย่ัางต่้อเน่�อง	 

ด้้วยัความิมิุ่งมิั�นท่ี่�จะมิอบ	 “สิ�งที่่�ด้่กว่า”	 และเปี็นมิิต้รต้่อ 

สิ�งแวด้ล้อมิ	เพ่�อสร้างคุณ์ค่าที่่�ยัั�งยั่นแก่ผู้มิ่ส่วนได้้เส่ยัทุี่กภาคส่วน	

พร้อมิรับมิ่อกับความิที่้าที่ายัและความิเส่�ยังจากสถานการณ์์ที่่�เกิด้

ข้�นอยั่างฉัับพลัน	 และเปีล่�ยันแปีลงอยั่างรวด้เร็ว	 เพ่�อให้สามิารถ

ปีรบัต้วัได้ท้ี่นัที่ว่งที่กั่บความิผันผวนจากผลกระที่บของวกิฤต้ต่้าง	ๆ  

รวมิถ้งการเปีล่�ยันแปีลงสภาพภูมิอิากาศ	ที่่�ส่งผลกระที่บไปีทัี่�วโลก	

โด้ยัได้ก้ำหนด้กลยัทุี่ธ์ุขบัเคล่�อนธุรุกจิเพ่�อความิยัั�งยัน่	3	ด้้าน	ปีระกอบ

ด้้วยั

กลยุ่ทธ์์ท่� 1 : Passion for Integrity

	 เอสซ่จ่ไ่ด้อ้อกแบบโครงสรา้งการกำกบัด้แูลกจิการเพ่�อสง่เสรมิิ

การด้ำเนินงานต้ามิหลักการกำกับดู้แลกิจการที่่�ด้่	การต้ัด้สินใจบน

พ่�นฐานของข้อมิูลที่่�มิ่ปีระสิที่ธุิภาพและเพ่ยังพอ	 การต้ิด้ต้ามิดู้แล

ให้กรรมิการทีุ่กคนและผู้บริหารปีฏิิบัต้ิหน้าที่่�ด้้วยัความิรับผิด้ชิอบ	

ระมิดั้ระวงั	และซ่่�อสตั้ยัส์จุรติ้	ต้ามิกฎหมิายั	ขอ้บงัคบั	มิต้ทิี่่�ปีระชิมุิ

นวััตกรรมโซลาร์ลอยน้ำ
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ผู้ถ่อหุ้น	 ต้ลอด้จนนโยับายัหร่อแนวที่างท่ี่�ได้้กำหนด้ไว้	 เพ่�อ

ปีระโยัชิน์สูงสุด้ต่้อองค์กร	 ผู้ถ่อหุ้น	 และผู้ม่ิส่วนได้้เส่ยัที่่�เก่�ยัวข้อง	

โด้ยัมิ	่“คูม่ิอ่บรรษทัี่ภบิาลเอสซ่จ่”่	ซ่้�งรวบรวมิองคค์วามิรูแ้ละแนว

ปีฏิบิตั้ทิี่่�ยัด้้มิั�นในคณุ์ธุรรมิ	จรยิัธุรรมิ	และรบัผดิ้ชิอบต้อ่สงัคมิ	เปีน็ 

กรอบแนวที่างบริหารจัด้การองค์กรและธุุรกิจ	 และพัฒนาองค์กร

ให้เปี็นแบบอยั่างด้้านบรรษัที่ภิบาลต้ามิวิสัยัที่ัศน์

	 เอสซ่จ่น่ำการบริหารจัด้การองค์กรต้ามิหลัก	Integrated	GRC	 

(Governance,	 Risk	 and	 Compliance)	 มิาปีระยัุกต้์ใชิ้ในการ

บริหารงานเพ่�อเพิ�มิปีระสิที่ธิุภาพและปีระสิที่ธิุผลของการกำกับ

ดู้แลกิจการ	 การบริหารความิเส่�ยัง	 การกำกับดู้แลการปีฏิิบัต้ิงาน

และการควบคุมิภายัใน	 โด้ยัส่งเสริมิพนักงานทีุ่กระด้ับให้ม่ิความิ

เข้าใจและปีฏิิบัต้ิต้ามิหลัก	Integrated	GRC	ได้้อยั่างถูกต้้องด้้วยั

เคร่�องมิ่อต่้าง	 ๆ	 เชิ่น	Managing	 Director	 GRC	 Guidebook	

แนะนำแนวปีฏิิบัต้ิของพนักงานระดั้บจัด้การ	 ที่ั�งในปีระเที่ศและ

ต้่างปีระเที่ศ	ได้้แก่	ระเบ่ยับและกฎหมิายั	การควบคุมิภายัใน	การ

บัญชิ	่การบรหิารที่างการเงนิ	และการบรหิารจดั้การความิต้อ่เน่�อง	

คู่มิ่อ	SCG	GRC	e-Rulebook	แนะนำแนวคิด้พ่�นฐานสำคัญ	การ

ปีฏิิบัต้ิงานและต้ัด้สินใจต้ามิหลัก	GRC	สำหรับพนักงานทีุ่กระดั้บ	

ส่�อสารผ่านอ่เมิลภายัในเปี็นปีระจำ	ที่ั�งในรูปีแบบ	e-Book	 วิด้โ่อ	

และอินโฟกราฟิก	 GRC	 Helpline	 ระบบให้คำปีร้กษาจาก 

นวััตกรรมรถโม่พลังงานไฟฟ้าคัันแรกของไทย

ผู้เช่ิ�ยัวชิาญเร่�องการปีฏิบิตั้งิานอยัา่งถกูต้อ้งต้ามิจรรยัาบรรณ์	พรอ้มิ

วิด้่โอขั�นต้อนการใชิ้งาน	GRC	Helpline	ส่�อสารให้พนักงานเข้าใจ

และเข้าใชิ้งานได้้ที่ันที่่จากทีุ่กที่่�

	 ปีี	2564	เปี็นปีีที่่�	7	ที่่�เอสซ่่จ่จัด้ที่ำแบบที่ด้สอบจริยัธุรรมิของ

พนักงาน	Ethics	e-Testing	อยั่างต้่อเน่�อง	ปีระกอบด้้วยัคุณ์ธุรรมิ	

อุด้มิการณ์์เอสซ่่จ่	 จรรยัาบรรณ์	 และนโยับายัต้่อต้้านคอร์รัปีชัิน	

เพ่�อให้พนักงานทุี่กระดั้บเร่ยันรู้และเข้าใจการปีฏิิบัต้ิต้ามินโยับายั	

ที่ั�งได้ม้ิก่ารที่บที่วนแบบที่ด้สอบเร่�องนโยับายัต่้อต้า้นคอร์รปัีชัินให้

สอด้คล้องกับปีระกาศคณ์ะกรรมิการป้ีองกันและปีราบปีรามิ 

การทีุ่จริต้แห่งชิาต้ิ	(ปี.ปี.ชิ.)

กลยุ่ทธ์์ท่� 2 : Passion for Better Solutions

	 หน้�งในปัีจจัยัสำคัญของการส่งมิอบ	“สิ�งที่่�ด้่กว่า”	ของเอสซ่่จ่	

ค่อ	 นำนวัต้กรรมิและเที่คโนโลยั่มิาใชิ้ในการขับเคล่�อนให้องค์กร

สามิารถต้อบสนองความิต้้องการของลูกค้า	 รองรับความิ

เปีล่�ยันแปีลงและวกิฤต้ต่้าง	ๆ 	ได้้อย่ัางว่องไว	สามิารถพลกิวกิฤต้ให้ 

เปี็นโอกาสที่างธุุรกิจ	ส่งมิอบสินค้า	บริการ	และโซ่ลูชิัน	ที่่�ชิ่วยัยัก

ระด้บัคณุ์ภาพชิว่ติ้ที่่�ด้แ่กสั่งคมิได้อ้ยัา่งที่นัที่ว่งที่	่ควบคูก่บัการดู้แล

สิ�งแวด้ลอ้มิใหเ้กดิ้ความิยัั�งยัน่	โด้ยันำหลักเศรษฐกิจหมินุเวย่ันและ

การลด้การปีล่อยัก๊าซ่เรอ่นกระจกเป็ีนแนวที่างสำคญัในการด้ำเนนิธุรุกจิ
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นวััตกรรมไอซียูโมดููลาร์

 แนวทางการ่พััฒนานวัติกร่ร่มุ่แลื่ะเทคโนโลื่ยี้ของเอสซีีจีี 

 1.	 Internal	 R&D	 and	 Innovation:	 การวิจัยัและพัฒนา

นวัต้กรรมิภายัในองค์กร	พร้อมิที่ั�งสร้างวฒันธุรรมินวตั้กรรมิในที่กุ	ๆ  

ธุุรกิจภายัในเอสซ่่จ่ผ่านโครงการต่้าง	 ๆ	 เช่ิน	 โครงการ	 Internal	

Startup	 HATCH-WALK-FLY	 สนับสนุนพนักงานสร้างโมิเด้ล 

ธุรุกิจใหม่ิ	โครงการ	Data	Springboard	พฒันาทัี่กษะพนักงานด้้าน 

Data	Analytics	เพ่�อนำไปีใช้ิต้่อยัอด้ธุุรกิจของเอสซ่่จ่

	 2.	 Open	 Innovation:	 การเปีิด้รับองค์ความิรู้ใหมิ่	 ๆ	 จาก

ภายันอก	ที่ั�งในปีระเที่ศและต่้างปีระเที่ศ	 โด้ยัการสร้างความิร่วมิ

มิ่อผ่านการร่วมิลงทุี่นในโครงการต้่างๆ	 เ ช่ิน	 โครงการ	

AddVentures	 by	 SCG	 การลงทุี่นในสต้าร์ต้อัปีกลุ่มิเที่คโนโลยั่	

โครงการ	 SCG	Deep	Tech	การลงทุี่นในสต้าร์ต้อัปีกลุ่มิ	Deep	

Technology	โครงการ	 Ignitor	Digital	and	Deep	Tech	การ

วิเคราะห์ปีัญหาและความิต้้องการของหน่วยังานภายัในเพ่�อจับคู่

กับสต้าร์ต้อัปีที่่�ต้อบโจที่ย์ัและหาโอกาสใหมิ่กับธุุรกิจของเอสซ่่จ่

	 3.	Innovation	and	Technology	Ownership:	การถอ่ครอง

นวัต้กรรมิและเที่คโนโลยั	่โด้ยัการลงที่นุซ่่�อกจิการที่่�มิน่วตั้กรรมิและ

เที่คโนโลยั่ที่่�ส่งเสริมิและสนับสนุนการที่ำธุุรกิจของเอสซ่่จ่

	 ผลงานที่่�โด้ด้เด้่น	 เชิ่น	 โครงการ	 Ignitor	 เร่งการเชิ่�อมิต้่อ 

เอสซ่จ่ก่บัสต้าร์ต้อปัี	เพ่�อค้นหานวัต้กรรมิจากภายันอกมิาช่ิวยัแก้ปัีญหา 

ของหน่วยังานภายัในเอสซ่่จ่ที่่�ม่ิมิากกว่า	 300	 บริษัที่	 โด้ยัเฉัพาะ

เที่คโนโลยั่ด้้านพลังงาน	 Artificial	 Intelligence,	 Machine	

Learning	Computer	Vision	และ	Hyper	Automation	โด้ยัผล

การนำนวตั้กรรมิจากภายันอกมิาปีระยักุต์้ใช้ิในธุรุกจิ	พบว่าสามิารถ 

ลด้ระยัะเวลาในขั�นต้อน	Proof-of-Concept	เม่ิ�อเที่ย่ับกบัการพฒันา 

จากภายัในเอสซ่จ่ไ่ด้ถ้ง้ร้อยัละ	50	ช่ิวยัเร่งความิเร็วของการพัฒนา

นวัต้กรรมิ	ลด้ระยัะเวลาการวิจัยัและพัฒนาให้ไวข้�นกว่าเที่่าต้ัว	

	 เอสซ่่จ่กำหนด้เปี้าหมิายัมุ่ิงสู่การปีล่อยัก๊าซ่เร่อนกระจกสุที่ธุิ

เป็ีนศนูยัภ์ายัในปี	ี2593	(Net	Zero	2050)	และมิเ่ปีา้หมิายัลด้การ

ปีล่อยัก๊าซ่เร่อนกระจกสุที่ธุิของ	 Scope	 1+2	 ลงอยั่างน้อยั 

รอ้ยัละ	20	ภายัในปี	ี2573	เมิ่�อเที่ย่ับกบัปีฐีาน	2563	โด้ยัครอบคลมุิ

ที่ั�งธุุรกิจในปีระเที่ศไที่ยัและต้่างปีระเที่ศ

	 มิาต้รการสำคัญในการรับมิ่อกับการเปีล่�ยันแปีลงสภาพ 

ภมูิอิากาศ	คอ่การเพิ�มิสัด้ส่วนการใช้ิพลงังานสะอาด้	โด้ยัเฉัพาะการใช้ิ 

พลังงานแสงอาที่ิต้ย์ัและเชิ่�อเพลิงช่ิวมิวล	 ซ้่�งได้้ด้ำเนินการต้ิด้ตั้�ง 

การผลิต้ไฟฟ้าจากโซ่ลาร์เซ่ลล์มิาอย่ัางต่้อเน่�อง	จนถง้ปัีจจบุนัรวมิที่ั�งสิ�น 

114,176	 เมิกะวัต้ต์้	 สามิารถลด้การปีล่อยัก๊าซ่เร่อนกระจกลงได้้	

57,077	 ต้ันคาร์บอนได้ออกไซ่ด์้ต่้อปีี	 การใช้ิพลังงานแสงอาที่ิต้ย์ั 

ในเอสซ่จ่เ่ริ�มิต้น้จากการต้ดิ้ต้ั�งบนพ่�นที่่�ภายันอกอาคาร	บนหลงัคา

และขยัายัสู่บริเวณ์แหล่งกักเก็บน�ำในพ่�นที่่�ต่้าง	 ๆ	 ของบริษัที่และ
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โรงงาน	ซ้่�งถอ่เปีน็ความิที่า้ที่ายัในการนำเอาเที่คโนโลยัโ่ซ่ลารฟ์ารม์ิ

ในลักษณ์ะของ	 “โซ่ลาร์ฟาร์มิลอยัน�ำ”	 ซ่้�งต้้องอาศัยันวัต้กรรมิ 

การต้ิด้ต้ั�งที่่�แต้กต้่างจากบนพ่�นด้ินหร่อบนหลังคาอาคาร

	 มิาต้รการสำคัญอก่อย่ัางที่่�เอสซ่จ่ด่้ำเนินการอย่ัางสมิ�ำเสมิอ	ค่อ

การเพิ�มิปีระสิที่ธุภิาพการใช้ิพลงังานโด้ยัการปีรับปีรงุอปุีกรณ์แ์ละ

กระบวนการผลิต้ด้ว้ยัเที่คโนโลยัท่ี่่�ทัี่นสมัิยั	ซ่้�งล่าสุด้ได้น้ำเที่คโนโลยั่

ด้ิจิที่ัลและระบบอัต้โนมิัต้ิเข้ามิาต้รวจวัด้และควบคุมิกระบวนการ

ผลิต้เพ่�อเพิ�มิปีระสิที่ธุิภาพการผลิต้ให้สูงข้�นแที่นการควบคุมิด้้วยั

คน	 เชิ่น	 ระบบไอน�ำ	 เต้าปีฏิิกิริยัาความิร้อน	 ในโรงงานปีิโต้รเคมิ่	

ระบบวัด้ลมิ	ระบบบำบัด้น�ำเส่ยั	ในกระบวนการผลิต้กระด้าษของ

โรงงานผลิต้กระด้าษ	ซ่้�งที่ำให้การใช้ิพลังงานมิ่ปีระสิที่ธิุภาพสูงข้�น	

และลด้การปีล่อยัก๊าซ่เร่อนกระจกลงได้้อยั่างมิ่นัยัสำคัญ

	 การพัฒนาพลังงานที่ด้แที่นที่่�โด้ด้เด้่นของเอสซ่่จ่	 คอ่เชิ่�อเพลิง

แข็งที่ด้แที่นจากขยัะชิุมิชิน	 (Refuse	 Derived	 Fuel)	 โด้ยัจัด้ต้ั�ง

โรงงานคัด้แยักขยัะท่ี่�บ่อขยัะชุิมิชิน	และปีรบัปีรงุขยัะแยักสว่นที่่�เผา

ไหม้ิได้้เพ่�อนำมิาแปีรรูปีและอัด้ก้อนแข็งเป็ีนเช่ิ�อเพลิงใช้ิแที่น

ถา่นหนิในเต้าผลติ้ปูีนเมิด็้ของโรงงานปูีนซ่เ่มินต้เ์ที่า	ซ้่�งชิว่ยัลด้การ

ปีล่อยัก๊าซ่เร่อนกระจกและยัังช่ิวยัลด้ปัีญหาขยัะของเส่ยัต้ามิหลัก

เศรษฐกิจหมิุนเว่ยัน	 นอกจากน่�	 ยัังม่ิโครงการรับซ่่�อวัสดุ้เหล่อที่ิ�ง

ที่างการเกษต้รในพ่�นท่ี่�รอบโรงงาน	เช่ิน	ฟางข้าว	ใบอ้อยั	ซั่งข้าวโพด้	

นำมิาแปีรรูปีเปี็นเม็ิด้เช่ิ�อเพลิงช่ิวมิวล	 (Energy	 Pellet)	 เพ่�อ

ที่ด้แที่นการใชิถ้า่นหนิ	ซ่้�งช่ิวยัสรา้งรายัได้ใ้หแ้กเ่กษต้รกร	แที่นการ

เผาที่ำลายัที่่�ส่งผลกระที่บต้่อการปีล่อยัก๊าซ่เร่อนกระจก	 และฝุุ่�น	

PM2.5	 ซ่้�งเปี็นปีัญหาวิกฤต้ที่างสิ�งแวด้ล้อมิของไที่ยัในต้ลอด้ชิ่วง

ระยัะเวลาที่่�ผ่านมิา	

	 เอสซ่่จย่ังัได้เ้ริ�มิการเปีล่�ยันผา่นการใชิอ้ปุีกรณ์ท์ี่่�อาศยััพลงังาน

ฟอสซ่ิลมิาสู่อุปีกรณ์์พลังงานไฟฟ้า	 โด้ยัเฉัพาะรถไฟฟ้า	 โด้ยัริเริ�มิ

นวัต้กรรมิรถโมิ่พลังงานไฟฟ้า	(EV	Mixer	Truck)	คันแรกของไที่ยั	

มิาใชิข้นสง่คอนกรต่้ด้ว้ยัพลงังานสะอาด้	ลด้มิลพษิและเปีน็มิติ้รต้อ่

สิ�งแวด้ล้อมิ	สามิารถลด้ปีริมิาณ์ฝุุ่�น	PM2.5	และ	PM10	ได้้ถ้ง	45	

กรัมิต้อ่การขนสง่	1	เที่่�ยัว	ลด้การปีล่อยักา๊ซ่เรอ่นกระจกได้ถ้ง้	26.5	

ต้ันคาร์บอนได้ออกไซ่ด้์ต้่อปีีต้่อคัน	 ซ่้�งถ่อเปี็นการพัฒนาและยัก

ระด้ับอุต้สาหกรรมิก่อสร้างด้้วยั	Green	Solution	

กลยุ่ทธ์์ท่� 3 : Passion for All

	 ในช่ิวงสถานการณ์์โควิด้	19	ท่ี่�ผ่านมิาต่้อเน่�องต้ั�งแต่้ปีี	2563-2564	 

เอสซ่่จ่ให้ความิสำคัญกับการดู้แลสุขภาพและความิปีลอด้ภัยั 

ของพนักงานและคู่ธุุรกิจ	 โด้ยัยักระด้ับมิาต้รการการที่ำงานในรูปี

แบบ	Bubble	&	 Seal	 โด้ยับริหารจัด้การแบ่งกลุ่มิพนักงานและ

การดู้แลควบคุมิจำนวนผูป้ีฏิบัิต้งิานในพ่�นที่่�	เพ่�อรักษาการเว้นระยัะ

ห่าง	 ลด้ความิเส่�ยังการต้ิด้เชิ่�อ	 รวมิที่ั�งมิาต้รการอ่�น	 ๆ	 เชิ่น	 สวมิ

หนา้กาก	การที่ำความิสะอาด้พ่�นที่่�	การจัด้ที่่�พักเฉัพาะสำหรับกลุม่ิ

พนกังานที่่�มิค่วามิสำคญัสงูต้อ่ความิต้อ่เน่�องของกระบวนการผลติ้		

การสุ่มิต้รวจ	ATK	ทีุ่ก	14	วัน	การส่งเสริมิพนักงานได้้รับการฉั่ด้

วัคซ่่น	 และพัฒนาระบบคัด้กรอง	 Health	 Pass	 (Self	

Declare+วัคซ่น่+ATK)	ก่อนเข้าพ่�นที่่�

	 เอสซ่่จย่ังัให้ความิร่วมิมิอ่กับทุี่กภาคส่วนเพ่�อก้าวผ่านวิกฤต้	โด้ยั

เร่งนำนวัต้กรรมิขององค์กรมิาพัฒนาเป็ีนนวตั้กรรมิต้อบสนองความิ

ต้้องการในสถานการณ์์ที่่�รุนแรงข้�นอยั่างที่ันต้่อสถานการณ์์แต่้ละ

ชิ่วงเวลา	 อาที่ิ	 เต้่ยังสนามิกระด้าษเอสซ่่จ่พ่	 ในชิ่วงเวลาการแพร่

ระบาด้ขยัายัวงกว้าง	 ไอซ่่ยัูโมิดู้ลาร์	 ในชิ่วงผู้ปี�วยัวิกฤต้และ 

ห้องไอซ่ย่ัไูม่ิเพย่ังพอ	ไปีจนถง้ช่ิวงการกระจายัการฉัด่้วคัซ่น่	ได้้จดั้ต้ั�ง 

ศนูยัฉ์ัด่้วัคซ่น่เอสซ่จ่	่ณ์	สำนกังานใหญ่	บางซ่่�อ	และพัฒนารถขนส่ง

วัคซ่น่เคล่�อนที่่�คุมิความิเยั็น	นำส่งวัคซ่่นให้จังหวัด้ชิายัแด้นภาคใต้้	

โด้ยัส่งมิอบความิช่ิวยัเหลอ่ให้กว่า	400		โรงพยัาบาลและโรงพยัาบาล 

สนามิที่ั�วปีระเที่ศ	

	 วกิฤต้โควดิ้	19	และวกิฤต้สิ�งแวด้ล้อมิที่่�เกดิ้ข้�นที่ั�วโลก	ที่ำให้เห็น 

ชิัด้เจนถ้งความิสำคัญของการปีรับเปีล่�ยันการด้ำเนินธุุรกิจให้ 

หลอมิรวมิแนวที่างการพัฒนาอยั่างยัั�งยั่น	เข้ากับกรอบการด้ำเนิน

ธุรุกจิ	ESG	ที่่�คำนง้ถง้สิ�งแวด้ล้อมิ	สังคมิ	และการกำกับด้แูลกิจการ

ที่่�ด้่	เพ่�อสร้างความิยัั�งยั่นในระยัะยัาวในการที่ำธุุรกิจของเอสซ่่จ่

	 การด้ำเนินงานบนพ่�นฐานการพัฒนาอย่ัางยัั�งยั่นมิาโด้ยัต้ลอด้	

ที่ำให้เอสซ่จ่ม่ิศ่กัยัภาพและความิพร้อมิในการปีรับต้วัและรบัมิอ่กบั 

วกิฤต้ต่้าง	ๆ 	ที่่�เกดิ้ข้�นอย่ัางมิป่ีระสทิี่ธุภิาพ	จนได้้รบัการปีระเมินิและ

จดั้อนัด้บัในด้ชัินว่ดั้ปีระสทิี่ธุผิลการด้ำเนนิธุรุกจิต้ามิแนวการพฒันา 

อยั่างยัั�งยั่นปีระเภที่	DJSI	World	และ	DJSI	Emerging	Markets	

ในสาขาอตุ้สาหกรรมิวสัด้กุอ่สรา้ง	ต้อ่เน่�องเปีน็ปีทีี่่�	18	จากสถาบนั	

S&P	Global	และเปีน็องค์กรแรกในอาเซ่ย่ันที่่�ได้รั้บการปีระเมินิให้

เปี็นสมิาชิิกต้ั�งแต้่ปีี	2547

	 เอสซ่่จ่มิุง่มิั�นต้ามิอุด้มิการณ์์	4	มิาต้ลอด้ระยัะเวลากว่า	108	ปีี	

และยัังคงทีุ่่มิเที่พัฒนาสู่ความิเป็ีนเลิศอย่ัางต่้อเน่�อง	 เพ่�อสร้าง 

ความิยัั�งยัน่แก่การด้ำเนินธุุรกิจ	สิ�งแวด้ล้อมิ	และสังคมิทุี่กภาคส่วน
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ผลการดำาเนินงานด้านการพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืนท่�สำาคััญในปีี 2564

SOCIAL

GOVERNANCE & ECONOMIC

ENVIRONMENT

มูลคั่าการจััดหา 
ท่�เปี็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม

จัำานวนฝาย่ชะลอน้ำา

110,000 ฝาย

19.640.7

คัุ่ธุ์รกจิัท่�ได้รับการปีระเมินคัวามเส่�ย่งด้านสิ�งแวดล้อม  
สังคัม และการกำากับดูแล (ESG)

จัำานวนผู้บาดเจั็บจัากการทำางาน  
ถึงขั้นเส่ย่ช่วิตในพัื้นท่�ทำางาน  
การเดินทางและขนส่ง

พนักงาน/คู่ธุรกิจ  

อัตราการบาดเจ็ับจัากการ
ทำางานถึงขั้นสูญเส่ย่วันทำางาน

0.175/0.1922/8 พนักงาน/คู่ธุรกิจ

ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน

สัดส่วนพันักงานหญิงในระดับจััดการ

24.8รอยละ 

การละเมิดด้านสิทธ์ิมนุษย่ชน

ราย0

การส่งเสริมอาช่พัท่�ตลาดต้องการ

คน3,000
การแบ่งปีันสู่สังคัม

700ลานบาท

0.90
ปีริมาณการปีล่อย่ก๊าซเรือน
กระจักท่�ลดลง (เท่ย่บปีีฐาน 2563) ปีริมาณการใช้พัลังงานท่�ลดลง 

(เท่ย่บกับกรณ่ปีกติ ณ ปีีฐาน 2550)

11.9
สัดส่วนการนำาน้ำากลับมาใช้

รอยละ

14.8

สัดส่วนการใช ้

เชื้อเพัลิงทดแทน

รอยละ

ของเส่ย่อันตราย่/ไม่อันตราย่

ที่นําไปฝังกลบ

รอยละ 0.0000/0.0107 
ค่ัาใช้จ่ัาย่และเงินลงทุนด้านสิ�งแวดล้อม

4,300 ลานบาท 
รอยละ 0.8 ของรายไดจากการขาย 

สินคั้าและบริการท่�เปี็นมิตร 
ต่อสิ�งแวดล้อม SCG Green Choice

รอยละ 

รอยละ

รอยละ

สินคั้าและบริการท่�ได้รับฉลาก SCG 
Green Choice ในหมวด Circularity

อัตราการเจั็บปี่วย่และโรคัจัากการ

ทำางานท่�ต้องม่การบันทึกทั้งหมด

0.000พนักงาน 

ราย /1,000,000 ชั่วโมงการทํางาน

9,548 ลานบาท

ลานตันคาร์บอนไดออกไซด์
รอยละ 2.66

38.03
ปีริมาณการใช้น้ำาจัากภาย่นอกท่�ลดลง
(เท่ย่บกับกรณ่ปีกติ ณ ปีีฐาน 2557)

ลานลูกบาศก์เมตร
รอยละ 22.6

19.75  เพตะจูล รอยละ 7.1

เงินสนับสนุนสมาคัม
และองคั์กรต่าง ๆ

11.31 ลานบาท

ราย

100

ของรายได
จากการขาย

ของรายได
จากการขาย

ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่า 
การจัดหามากกว่าลานบาท
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คัวามรบัผดิชอบตอ่สงัคัม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564  
ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ําในสังคมใหขยายตัวมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ปัญหา 

สภาพภูมิอากาศแปรปรวนรุนแรง และทรัพยากรธรรมชาติท่ีกําลังจะขาดแคลน เน่ืองจากประชากรโลก
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน เป็นวิกฤตส่ิงแวดลอมท่ีส่งผลต่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของผูคนเช่นกัน  

สร้างอาช่พั ลดเหลื�อมล้ำราย่ได้  

	 เอสซ่จ่	่จัด้อบรมิสรา้งอาชิพ่เสริมิรายัได้ท้ี่ั�วปีระเที่ศกวา่	3,000	

คนในปีีที่่�ผ่านมิา	 และต้ั�งเป้ีามิุ่งพัฒนาทัี่กษะและอบรมิอาช่ิพที่่�

ต้ลาด้ต้้องการให้ชิุมิชินและ	SMEs	20,000	คน	ในปี	ี2568		

อาช่พัท่�ตลาดต้องการ

	 อาชิ่พพนักงานขับรถ	 โด้ยัโรงเร่ยันทัี่กษะพิพัฒน์	 เสริมิที่ักษะ

คนว่างงานชิ่วงสถานการณ์์โควิด้	19	ด้้วยัหลักสูต้รฝุ่ึกอบรมิอาชิ่พ

พนักงานขับรถ	 ที่ั�งการขับรถบรรทีุ่ก	 และรถยักสินค้า	 เน้นให้ 

ความิรู้และที่กัษะการขบัรถที่่�ถกูหลกัมิาต้รฐานให้เกิด้ความิปีลอด้ภยัั	

ได้้งานที่ันที่่หลังจบการอบรมิ	สร้างรายัได้้	และอาชิ่พที่่�มิั�นคง

	 อาชิ่พชิ่าง	 โด้ยัคิวชิ่าง	 (Q-Chang)	 อบรมิสร้างอาช่ิพชิ่าง 

เพ่�อให้บริการใน	 Platform	 คิวชิ่าง	 ศูนยั์รวมิงานชิ่างและการให้

บริการในบ้านกว่า	30	งานช่ิาง	อาทิี่	ชิ่างหลังคา	 ช่ิางปีูกระเบ่�อง	

ชิา่งแอร์	ชิา่งไฟฟ้า	ชิา่งปีระปีา	ฯลฯ		ด้ว้ยัมิาต้รฐานฝีุ่มิอ่	ที่ั�งยังัช่ิวยั

อำนวยัความิสะด้วกแก่ลูกค้า	 ด้้วยัการนัด้หมิายัช่ิางผ่านระบบ

ออนไลน์	และรับปีระกันการให้บริการ	
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	 อาชิ่พผู้ชิ่วยัพยัาบาล	 ผู้ชิ่วยัที่ันต้แพที่ยั์	 นักบริบาลผู้สูงอายัุ	 

ชิ่างอเนกปีระสงค์	 โด้ยัมูิลนิธิุเอสซ่่จ่	 มิอบทีุ่นการศ้กษาหลักสูต้ร

ระยัะสั�นในสาขาที่่�ต้อบโจที่ย์ัความิต้้องการของต้ลาด้	 เร่ยันจบไว 

ปีระกอบอาชิพ่ได้จ้ริง	และได้ง้านเร็ว	รวมิที่ั�งสนับสนุนการเรย่ันใน

ระบบการศก้ษาปีกติ้	ในระด้บั	ปีวชิ.	ปีวส.	และปีริญญาต้ร่	ในสาขา	

ซ่้�งเปี็นที่่�ต้้องการ	 อาทิี่	 สาธุารณ์สุข	 การแพที่ย์ั	 อุต้สาหกรรมิ	 

ด้ิจิที่ัลเที่คโนโลยั่	เกษต้รสมิัยัใหมิ่	

	 นอกจากน่�		มิโ่ครงการสนับสนุนทุี่นการศก้ษา	Sharing	the	Dream 

ใน	 6	 ปีระเที่ศอาเซ่่ยัน	 ได้้แก่	 เว่ยัด้นามิ	 อินโด้น่เซ่่ยั	 กัมิพูชิา	 

เมิ่ยันมิา	ลาว	และฟิลิปีปีินส์	ซ่้�งด้ำเนินการอยั่างต้่อเน่�องทีุ่กปีี	เพ่�อ

สง่เสริมิการศก้ษาและอาช่ิพที่่�ต้ลาด้ต้อ้งการ	อาที่	ิแพที่ยั	์พยัาบาล	

วิศวกร	ครู		

พัลังชุมชน สร้างมูลคั่าเพัิ�ม  

	 หลักสูต้รอบรมิวิสาหกิจชิมุิชิน	เสรมิิความิรูคู้ค่ณุ์ธุรรมิ	ต้ามิหลัก

ปีรัชิญาเศรษฐกิจพอเพ่ยัง	 สร้างแรงบันด้าลใจให้ชุิมิชินพัฒนา

ต้นเอง	 ต้่อยัอด้แปีรรูปีผลิต้ภัณ์ฑ์์ ให้ ม่ิมิู ลค่ า เพิ� มิ 	 สร้ าง 

อัต้ลักษณ์์ สินค้าให้โด้ด้เด่้น	 รู้ จักต้ลาด้ก่อนผลิต้และขายั 

สร้างแบรนด้์สินค้า	 และขยัายัชิ่องที่างการขายัผ่านออนไลน์	 

เพ่�อชิ่วยัเหล่อแรงงานค่นถิ�นจากสถานการณ์์โควิด้	19	ในปีี	2564	

ได้้ขยัายัการอบรมิให้ความิรู้ชุิมิชินรวมิ	13	จังหวัด้	 ได้้แก่	 ลำปีาง	

สระบุร่	 กาญจนบุร่	 นครศร่ธุรรมิราชิ	 เชิ่ยังรายั	 แพร่	 อุด้รธุาน่	

อุบลราชิธุาน่	ลำพูน	อุต้รด้ิต้ถ์	บุร่รัมิย์ั	พิษณ์ุโลก	และต้าก	ที่ำให้

ชิมุิชินพ้�งพาต้นเอง	มิร่ายัได้เ้พิ�มิข้�นกวา่	10,000	–	100,000	บาที่/

คน/เด้่อน	

	 เอสซ่จ่	่ยังัเชิญิชิวน	“ชิอ้ปีชิว่ยัชิมุิชิน”	คดั้สรรสนิคา้ปีระจำถิ�น	

กว่า	 300	 รายัการ	 เปี็นแค็ต้ต้าล็อกสินค้า	 (https://my. 

eboox.cc/shop/)	 รวมิที่ั�งใชิ้ชิ่องที่างออนไลน์ของเอสซ่่จ่	 เชิ่น	 

SCG	official	page	Facebook,	YouTube,	Line,	SCG	Home,	

SCG	 Boutique,	 NocNoc	 และ	 online	marketplace	 อ่�น	 ๆ	 

เพ่�อเพิ�มิชิ่องที่างให้ผู้ซ่่�ออุด้หนุนสินค้าชิุมิชินได้้สะด้วกมิากยัิ�งข้�น 

สั�งซ่่�อที่างออนไลน์	และส่งต้รงจากชิุมิชินถ้งทีุ่กบ้าน

จััดการน้ำ เลิกแล้ง เลิกจัน

	 สภาพอากาศที่่�แปีรปีรวน	 ส่งผลให้เกิด้ที่ั�งน�ำแล้งน�ำที่่วมิ	

กระที่บต่้อการด้ำรงชิ่ วิต้ของผู้ คน 	 เอสซ่่ จ่ น้อมินำแนว 

พระราชิด้ำริ	 พร้อมิส่บสาน	 รักษา	 ต้่อยัอด้	 พระราชิปีณ์ิธุาน 

พระบาที่สมิเด็้จพระเจ้าอยัู่หัว	 โด้ยัร่วมิกับมูิลนิธุิอุที่กพัฒน์	 ใน

สิินค้ัาพลังชุุมชุน
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พระบรมิราชิปูีถมัิภ์และสถาบนัสารสนเที่ศที่รพัยัากรน�ำ	บรรเที่าปัีญหา 

น�ำแล้งน�ำท่ี่วมิ	ด้้วยัโครงการ	“เอสซ่่จ	่	ร้อยัใจ	108	ชิมุิชิน	รอด้ภัยัแล้ง” 

ถวายัเป็ีนพระราชิกุศลแด่้พระบาที่สมิเด็้จพระเจ้าอยู่ัหัว	 

เน่�องในโอกาสเอสซ่จ่ค่รบรอบ	108	ปีี	ในปีี	2564	ช่ิวยัให้	108	ชุิมิชิน	 

14,000	ครัวเร่อน	ใน	34	จังหวัด้	รอด้พ้นวิกฤต้น�ำ	โด้ยัส่งเสริมิให้

ชิุมิชินพ้�งพาต้นเอง	 เร่ยันรู้จัด้การน�ำ	 สร้างรายัได้้มัิ�นคง	 ส่งผลให้	

เลิกแล้ง	เลิกจน	ที่ั�วไที่ยั	

	 นอกจากน่�	 เพ่�อฟ้�นความิสมิดุ้ลที่างธุรรมิชิาต้ิ	 เอสซ่่จ่ร่วมิกับ

ชิุมิชินสร้างฝุ่ายัชิะลอน�ำอยั่างต้่อเน่�องแล้วกว่า	 110,000	 ฝุ่ายั 

มิเ่ปีา้หมิายัสรา้งเพิ�มิเป็ีน	130,000	ฝุ่ายั	ในปี	ี2568	ซ่้�งชิว่ยัใหต้้น้ไมิ้

เต้ิบโต้เปี็นปี�าอุด้มิสมิบูรณ์์	 ดู้ด้ซั่บคาร์บอนได้ออกไซ่ด้์	 ช่ิวยัลด้ 

ผลกระที่บจากภาวะโลกร้อนได้้เป็ีนอยั่างด้่

บ้านใหม่ช่วิตใหม่ ลดเหลื�อมล้ำท่�อยู่่อาศััย่ 

	 “โครงการสานพลังปีระชิารัฐ-การพัฒนาพ่�นท่ี่�บ้งบางซ่่�อ”	 

พลกิฟ้�นชิมุิชินแออดั้ในบรเิวณ์บง้บางซ่่�อ	พ่�นท่ี่�รอบบง้น�ำขนาด้	61	ไร่	

ใจกลางเขต้จต้จุกัร	กรงุเที่พมิหานคร	ซ่้�งเคยัเปีน็แหลง่วตั้ถดุ้บิผลติ้

ปีนูซ่เ่มินต์้	และที่่�พกัพงิของคนงานอาศยััส่บต่้อกนัมิา	ที่ั�งมิค่นต่้างถิ�น 

อพยัพมิาต้ั�งบ้านเร่อนกลายัเปี็นชิุมิชินสภาพแวด้ล้อมิเส่�อมิโที่รมิ 

ไร้สาธุารณ์ูปีโภค	ไมิ่มิ่ที่ะเบ่ยันบ้าน	ด้้วยัการผน้กกำลังของเอสซ่่จ่	

ภาครัฐ	และชิาวชุิมิชินบ้งบางซ่่�อ	250	ครัวเร่อน	ร่วมิพลิกฟ้�นพ่�นที่่�

เส่�อมิโที่รมิเป็ีนบ้านใหม่ิ	 พร้อมิคุณ์ภาพชิ่วิต้ที่่�ด้่	 ในชิ่วงปีลายัปี	ี

2564	ที่าวน์เฮาส์และอาคารชิุด้เสร็จสมิบูรณ์์	ชิุมิชินได้้ยั้ายัพร้อมิ

เข้าอยัู่	มิ่ชิ่วิต้ใหมิ่ที่่�อบอุ่นและปีลอด้ภัยั

 

นวัตกรรมฝ่าวิกฤต ป้ีองกันโคัวิด 19 ระลอกใหม่ 

	 สถานการณ์์การระบาด้โควิด้	 19	 ระลอกใหม่ิ	 ที่ำให้หลายั 

โรงพยัาบาลเผชิิญกับปัีญหาการขาด้แคลนอุปีกรณ์์	 เอสซ่่จ่ 

พัฒนาและส่งมิอบนวัต้กรรมิที่่�ต้อบโจที่ยั์	 ให้ที่ันต้่อความิต้้องการ

แต่้ละชิว่งสถานการณ์ก์ารระบาด้ที่่�เปีล่�ยันแปีลงไปีอย่ัางรวด้เรว็	โด้ยั

ได้้ส่งมิอบนวัต้กรรมิป้ีองกนัโควดิ้	19	อย่ัางต่้อเน่�อง	มูิลค่า	470	ล้านบาที่ 

ที่ั�งในปีระเที่ศไที่ยัและอาเซ่่ยัน		

ภาพอดูีตชุุมชุนบึึงบึางซ่�อเอสิซีจีี ร้อยใจี 108 ชุุมชุน รอดูภัยแล้ง
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	 นวัต้กรรมิไอซ่่ยัูโมิดู้ลาร์	(Modular	ICU)	สำหรับผู้ปี�วยัวิกฤต้

โควิด้	ก่อสร้างได้้รวด้เร็วภายัใน	1	สัปีด้าห์	ต้ามิมิาต้รฐานห้อง	ICU	

มิ่ฟังก์ชิันการใชิ้งานเพ่�อพยัุงชิ่พผู้ปี�วยัขั�นวิกฤต้	 แยักระบบอากาศ

ของที่่มิแพที่ย์ัและคนไข้ออกจากกันโด้ยัเด็้ด้ขาด้	 และแยักผู้ปี�วยั

วิกฤต้โควิด้	ออกจากผู้ปี�วยัปีกต้ิ	ห้องเอกซ่เรยั์โมิดู้ลาร์	(Modular	

X-Ray	Unit)	ระบบอากาศความิดั้นลบ	ชิว่ยัควบคมุิแรงด้นัและการ

หมิุนเว่ยันของอากาศ	 และปี้องกันอากาศรั�วไหล	 เพ่�อลด้การ 

กระจายัของเชิ่�อไวรสั	นวัต้กรรมิเต้ย่ังสนามิกระด้าษเอสซ่จ่พ่	่(SCGP	 

Paper	 Field	Hospital	 Bed)	 ผลิต้จากกระด้าษรไ่ซ่เคิล	 100%	

ออกแบบต้ามิหลักการยัศาสต้ร์	 ปีระหยััด้พ่�นท่ี่�ขนส่งและจัด้เก็บ	

ปีระกอบงา่ยัใน	8	นาที่	่โด้ยัสง่มิอบใหโ้รงพยัาบาลสนามิที่ั�วปีระเที่ศ

ทุี่กจังหวัด้กว่า	100,000	เต้่ยัง	นอกจากน่�	ยัังร่วมิกับ	62	องค์กร

เปิีด้โครงการ	 “รวมิใจสู้โควิด้”	 เพ่�อเปิีด้จุด้รับกล่องกระด้าษที่่� 

เหล่อใช้ินำกลับมิาร่ไซ่เคิลเป็ีนเต่้ยังสนามิกระด้าษ	 หมิุนเว่ยัน 

นำที่รพัยัากรกลบัมิาใช้ิใหม่ิอย่ัางมิค่ณุ์ค่า	นวัต้กรรมิห้องน�ำสำเรจ็รปูี	 

(Modular	Bathroom)	ผลิต้พร้อมิใชิ้งานด้้วยัโครงสร้างคอนกร่ต้	

ที่นที่าน	 ขนส่งง่ายั	 ติ้ด้ต้ั�งได้้อยั่างรวด้เร็ว	 และที่ำความิสะอาด้ 

ฆ่า่เชิ่�อได้ง่้ายั	ช่ิวยัลด้ความิเส่�ยังติ้ด้เชิ่�อ	แคปีซู่ลความิดั้นลบสำหรับ

เคล่�อนยั้ายัผู้ปี�วยัที่างอากาศ	 (Isolation	 Capsule	 for	 Air	 

Transportation)	 มิ่ขนาด้กะที่ัด้รัด้	 อุปีกรณ์์ได้้มิาต้รฐานการบิน	

เหมิาะกับการบรรทุี่กในเคร่�องบินขนาด้เล็ก	 ม่ิระบบควบคุมิ 

ความิด้ันลบที่่�ชิ่วยัลด้การแพร่กระจายัเช่ิ�อ	 แบต้เต้อร่�อยัู่ได้้นาน	 

5	ชิมิ.	 ช่ิวยัเคล่�อนยั้ายัผู้ปี�วยัในระยัะที่างไกลและเร่งด้่วนให้ได้ร้ับ 

การรักษาอยั่างที่ันที่่วงที่่	เอสซ่่จ่	ยัังร่วมิกับกรมิการแพที่ยั์	ด้ำเนิน

การศูนยัฉ่์ัด้วัคซ่น่เอสซ่จ่	่ในพ่�นท่ี่�สำนักงานใหญ่	บางซ่่�อ	บรกิารฉัด่้

วัคซ่น่ให้ปีระชิาชินแล้วกว่า	250,000	คน		นอกจากน่�	ได้้ส่งมิอบ

นวตั้กรรมิพร้อมิสนับสนุนเงินบริจาคและอุปีกรณ์ป้์ีองกันโควิด้	19	

ให้กับปีระเที่ศในอาเซ่่ยัน	 อาทิี่	 ปีระเที่ศเว่ยัด้นามิ	 Positive	 

Pressure	Chambers,	Modular	Bathroom,	Donation	for	Vaccine 

ปีระเที่ศอินโด้น่เซ่่ยั	 Oxygen	 Cylinders,	 High	 Flow	 Nasal	

Cannula,	เต้ย่ังสนามิกระด้าษ	ปีระเที่ศลาว	ห้องต้รวจเชิ่�อความิด้นั

ลบ/บวก,	เต้ย่ังกระด้าษ	ปีระเที่ศฟิลปิีปิีนส์	ต้ดิ้ต้ั�งพ่�นที่่�คดั้กรองและ 

เคร่�องสแกนความิร้อนแบบไมิ่สัมิผัส	พร้อมิเคร่�องจ่ายัแอลกอฮอล ์

อัต้โนมิัต้ิ	ปีระเที่ศเมิ่ยันมิา	เคร่�อง	Oxygen	Low-Flow	Devices	

ห้องต้รวจเชิ่�อความิด้ับลบ/บวก	และปีระเที่ศกัมิพูชิา	งบปีระมิาณ์ 

จัด้ซ่่�อวัคซ่่นและอุปีกรณ์์การฉั่ด้	ห้องต้รวจเชิ่�อความิด้ันลบ/บวก

ภาพปััจีจีุบึันชุุมชุนบึึงบึางซ่�อ แคัปัซูลคัวัามดูันลบึสิำหรับึเคัล่�อนย้ายผูู้้ปั่วัยทางอากาศ
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ปีลูก ลด ร้อน 

	 เอสซ่จ่ม่ิุง่ปีลกูจติ้สำนก้เยัาวชินคนรุน่ใหมิร่ว่มิมิอ่ปีลกูต้้นไมิเ้พ่�อ

ชิว่ยัลด้โลกร้อน	พร้อมิที่ั�งใหทุ้ี่กกลุม่ิธุุรกิจด้ำเนินกิจกรรมิปีลูกต้น้ไม้ิ

ร่วมิกับชิุมิชินในพ่�นที่่�ต้่าง	ๆ	ที่ั�วปีระเที่ศมิาอยั่างต้่อเน่�อง	เน้นการ

สร้างความิรู้ความิเข้าใจในการปีลูกต้้นไม้ิ	 ทัี่�งปี�าบกและปี�าที่ะเล	

เพ่�อให้เจริญเต้ิบโต้แข็งแรงชิ่วยัดู้ด้ซ่ับคาร์บอนได้ออกไซ่ด้์	

	 ปีี	2564	เอสซ่่จ่ได้้ร่วมิกับเคร่อข่ายัปีลูกต้้นไมิ้เพ่�อลด้โลกร้อน

ไปีแล้วรวมิกว่า	160,000	ต้้น	ในพ่�นที่่�	700	ไร่	คิด้เปี็นการดู้ด้ซ่ับ

คาร์บอนได้ออกไซ่ด้์	(Carbon	sink)	ในระยัะเวลา	10	ปีี	10,000	

ต้ันคาร์บอน

ใช้ทรัพัย่ากรคัุ้มคั่า ลดปีัญหาขย่ะ  

	 จำนวนปีระชิากรที่่�เพิ�มิข้�น	สง่ผลต้อ่ปีญัหาขยัะจำนวนมิาก	การ

หมุินเว่ยันที่รัพยัากรกลับมิาใชิ้ใหมิ่ต้ามิหลักเศรษฐกิจหมิุนเว่ยัน	

เปี็นที่างออกชิ่วยัลด้ปีัญหาที่รัพยัากรที่่�กำลังจะขาด้แคลน	 

และปัีญหาขยัะ	ที่ั�งยังัชิว่ยัสรา้งรายัได้ใ้ห้กบัชิมุิชินอก่ด้ว้ยั	โครงการ	

“ชิุมิชิน	LIKE	 (ไร้)	ขยัะ”	ขยัายัผลการจัด้การขยัะในชุิมิชินในทีุ่ก

พ่�นที่่�รอบโรงงานของเอสซ่จ่	่และพ่�นที่่�เครอ่ข่ายั	โด้ยั	เอสซ่่จ	่ส่งเสรมิิ	 

170	 เคร่อข่ายั	 ที่ั�งชุิมิชิน	 บ้าน	 วัด้	 โรงเร่ยัน	 เห็นความิสำคัญ 

และร่วมิจัด้การขยัะ	 อาที่ิ	 “บ้านโปี�งโมิเด้ล”	 จังหวัด้ราชิบุร่	 

มิ่เป้ีาหมิายัขยัายัผลชุิมิชินปีลอด้ขยัะให้ครบที่ั�ง	 183	 หมิู่บ้านใน

อำเภอบา้นโปี�ง	ภายัในปี	ี2566	ด้้วยัความิรว่มิมิอ่ของเอสซ่จ่พ่	่และ	

17	 องค์การบริหารส่วนที่้องถิ�นในอำเภอบ้านโปี�ง	 ในปีี	 2564	 

ขยัายัผลแลว้	58	ชุิมิชิน	ลด้ปีรมิิาณ์ขยัะที่ั�วไปีได้ถ้ง้	93%	และสรา้ง

มิลูคา่จากการจัด้การขยัะได้ป้ีลีะกว่า	1.2	ลา้นบาที่	ที่ั�งเปีน็ต้้นแบบ

ขยัายัผลไปียังัชิมุิชินอ่�น	ได้้แก	่ปีราจน่บรุ	่กาญจนบรุ	่และขอนแกน่	

นอกจากน่�	ชุิมิชินบ้านโปี�งโมิเด้ลได้้รับรางวัลโครงการชุิมิชินปีลอด้ขยัะ	 

เพาะพันธุ์ุ์ฝัักต้นโกงกาง ปัลูกต้นไม้ ปัลูกหญ้้าทะเล ชุ่วัยดููดูซับึคัาร์บึอนไดูออกไซดู์

เตียงสินามกระดูาษ SCGP
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กรมิส่งเสริมิคุณ์ภาพสิ�งแวด้ล้อมิ	โด้ยับ้านหนองสองห้อง	ชินะเลิศ	
ในปีระเภที่ชุิมิชินขนาด้เล็ก	 และบ้านหนองไม้ิเฝุ่้า	 รางวัลชิมิเชิยั	
ปีระเภที่ชิุมิชินขนาด้กลาง
	 “ชิุมิชินนาไมิ้ไผ่”	 จังหวัด้นครศร่ธุรรมิราชิ	 โด้ยั“กลุ่มิเยัาวชิน
ยัิ�มิแฉ่ังให้ด้ว้ยัใจ”	ใชิก้ารจัด้การขยัะอย่ัางถูกวิธุขั่บเคล่�อนและสร้าง
ความิร่วมิม่ิอภายัในชุิมิชิน	นำขยัะเปีล่�ยันเป็ีนรายัได้ส้ร้างปีระโยัชิน์
ให้ชิุมิชิน	เชิ่น	สมิที่บทีุ่นสร้างบ้านใหมิ่ให้กับผู้สูงอายัุในชุิมิชิน	จัด้	
English	camp	 ให้กับเยัาวชิน	 เปี็นต้้น	และได้้เชิ่�อมิต้่อกับหน่วยั
งานต้่าง	 ๆ	 ให้ความิรู้ขยัายัผลเคร่อข่ายัในพ่�นท่ี่�ใกล้เค่ยังที่ั�งใน 
จ.นครศร่ธุรรมิราชิ	และ	จ.ต้รัง	
	 “ชิมุิชินในเขต้เที่ศบาลเมิอ่งมิาบต้าพดุ้”	จังหวดั้ระยัอง	สามิารถ
เพิ�มิปีริมิาณ์ขยัะร่ไซ่เคิลเข้าสู่ระบบ	178	ตั้น	ลด้ปีริมิาณ์ก๊าซ่เร่อน
กระจก	134	ตั้นคาร์บอนได้ออกไซ่ด์้เที่่ยับเที่่า	จากการด้ำเนินการ

อยั่างต้่อเน่�องของกลุ่มิชุิมิชิน	87	กลุ่มิ	ที่ั�งบ้าน	วัด้	โรงเร่ยัน	และ
กลุ่มิอาชิ่พ	 นอกจากน่�	 ยัังได้้จัด้ต้ั�ง	 14	 ธุนาคารขยัะเป็ีนแหล่ง
รวบรวมิวัสดุ้ร่ไซ่เคิลในชิุมิชินอ่กด้้วยั

ธ์ุรกิจัโปีร่งใส ส่งเสริมจัรรย่าบรรณ 

	 เอสซ่่จ	่ด้ำเนนิธุุรกจิด้ว้ยัความิรบัผดิ้ชิอบ	โปีรง่ใส	และเปีน็ธุรรมิ	

จนกลายัเป็ีนวฒันธุรรมิองค์กร	ที่่�ถกูปีลกูฝุ่งัใหก้บัพนกังาน	ด้ว้ยัการ

ถ่ายัที่อด้พฤติ้กรรมิผ่านกรรมิการบริษัที่	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน

จากรุน่พ่�สู่รุน่นอ้ง	นอกจากน่�	ยัังรว่มิสง่เสรมิิจรรยัาบรรณ์ภาคธุรุกจิ	

โด้ยัสนับสนุนการด้ำเนินงานขององค์กรต้่อต้้านคอร์รัปีชิัน	 และ

รางวลัปีระกาศเกย่ัรต้คิณุ์จรรยัาบรรณ์ด้เ่ด้น่	สมิาคมิหอการคา้ไที่ยั	

ด้ำเนินการต้่อเน่�องมิาต้ลอด้	19	ปีี	มิ่องค์กรได้้รับรางวัลกว่า	200	

องค์กร		

ชุุมชุน LIKE (ไร้) ขยะ
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	 สำหรับเงินลงทุี่นเพ่�อสิ�งแวด้ล้อมิ	(Environmental	Investment) 

ในปีี	2564	เอสซ่่จ่ลงทุี่นในโครงการต้่าง	ๆ 	ด้้านสิ�งแวด้ล้อมิเฉัพาะ

ในปีระเที่ศไที่ยั	รวมิที่ั�งสิ�น	1,643	ล้านบาที่	สูงข้�นกว่าปีีที่่�ผ่านมิา	

โด้ยัเป็ีนการลงทุี่นในธุรุกิจซ่่เมินต์้และผลิต้ภัณ์ฑ์์ก่อสร้าง	รวมิเป็ีนเงิน 

854	 ล้านบาที่	 ใน	 SCGP	 (ธุุรกิจแพคเกจจิ�ง)	 รวมิเปี็นเงิน	 512	 

ล้านบาที่	และในธุุรกิจเคมิิคอลส์	รวมิเป็ีนเงิน	276	ล้านบาที่	โด้ยั

มิ่โครงการที่่�สำคัญในแต้่ละธุุรกิจ	ดั้งน่�

		 ธุุรกิจซ่่เมินต้์และผลิต้ภัณ์ฑ์์ก่อสร้าง	 เพิ�มิปีระสิที่ธุิภาพระบบ

กำจัด้ฝุุ่�นที่่�หมิ้อเผาโรงงานปีูนซ่่เมินต้์โด้ยัการเปีล่�ยันระบบด้ักฝุุ่�น

แบบไฟฟ้าสถิต้เป็ีนแบบถุงกรอง	 ปีรับปีรุงปีระสิที่ธุิภาพการใช้ิ

พลังงานในกระบวนการผลติ้ของโรงงานปีนูซ่เ่มินต้	์และต้ดิ้ต้ั�งระบบ

ไฟฟ้าพลังแสงอาที่ิต้ยั์	

ราย่งานบญัชเ่พัื�อสิ�งแวดลอ้ม

ในปี 2564 เอสซีจีมีค่าใชจ่ายดานสิ่งแวดลอม (Environmental Expense) ซึ่งเป็นค่าใชจ่าย 
ที่ใชในการปกป้องสิ่งแวดลอม ป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ 

ในประเทศไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,657 ลานบาท โดยเป็นค่าใชจ่ายในการบําบัดและลดมลพิษ 
ที่เกิดขึ้น อาทิ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา และการจัดการของเสีย รวมเป็นเงิน  

1,515 ลานบาท หรือรอยละ 57 ของค่าใชจ่ายดานสิ่งแวดลอมทั้งหมด และเป็นค่าใชจ่าย 
ในการบริหารการใชทรัพยากร อาทิ ค่าใชจ่ายในการรีไซเคิล การผลิตพลังงานจาก  

Waste Heat Generator หรือการบด Scrap เพื่อนํากลับมาใชใหม่ รวมเป็นเงิน 907 ลานบาท 
หรือรอยละ 34 ของค่าใชจ่ายดานสิ่งแวดลอมทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีค่าใชจ่ายในการบริหาร
เพื่อสิ่งแวดลอม ค่าใชจ่ายในการจัดหาเพื่อสิ่งแวดลอม ค่าใชจ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดลอม  

ค่าใชจ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดลอม และค่าใชจ่ายดานสิ่งแวดลอมอื่น ๆ

		 ธุุรกิจเคมิิคอลส์	ต้ิด้ต้ั�งระบบด้ักจับและบำบัด้	VOCs	ปีรับปีรุง

หอเผาก๊าซ่ระด้ับพ่�นด้ิน	 (Ground	 Flare)	 ต้ิด้ต้ั�ง	Waste	 Heat	

Recovery	 เพ่�อนำความิร้อนมิาผลิต้ไอน�ำ	 และต้ิด้ต้ั�ง	 Thermo	

compressor	เพ่�อด้้งไอน�ำเหล่อที่ิ�งกลับมิาใชิ้ในกระบวนการผลิต้

	 	 SCGP	 (ธุุรกิจแพคเกจจิ�ง)	 ต้ิด้ต้ั�งเคร่�องกำเนิด้ไฟฟ้ากังหัน 

	(Turbine	generator)	ที่่�มิ่ปีระสิที่ธุิภาพสูง	ต้ิด้ต้ั�งระบบปีรับปีรุง

ปีระสทิี่ธุภิาพการล้างเยั่�อเพ่�อลด้การใชิน้�ำ	ติ้ด้ต้ั�งระบบ	Anaerobic	

treatment	 และต้ิด้ต้ั�งเคร่�องบำบัด้อากาศเพ่�อควบคุมิกลิ�น	 และ

ลด้มิลพิษที่างอากาศ
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ตารางข้อมูลราย่งานบัญช่เพัื�อสิ�งแวดล้อม

ข้อมูลด้านสิ�งแวดล้อม
2564

(ล้านบาท)

1. ค�าใช้จ้ี�าย้ดั้านสิ�งแวดัลื่้อมุ่ (Environmental Expense) 2,657

1.1	 ค่าใชิ้จ่ายัในการบำบัด้และลด้มิลพิษที่่�เกิด้ข้�นต้่อสิ�งแวด้ล้อมิ 1,515

1.1.1	ค่าใชิ้จ่ายัในการบำบัด้และลด้มิลพิษที่างน�ำ 799

1.1.2	ค่าใชิ้จ่ายัในการลด้มิลพิษที่างอากาศ 286

1.1.3	ค่าใชิ้จ่ายัในการกำจัด้ของเส่ยั 388

1.1.4	ค่าใชิ้จ่ายัในการบำบัด้และลด้มิลพิษอ่�น	ๆ 42

1.2	ค่าใชิ้จ่ายัในการบริหารการใชิ้ที่รัพยัากรเพ่�อสิ�งแวด้ล้อมิ 907

1.3	ค่าใชิ้จ่ายัในการบริหารเพ่�อสิ�งแวด้ล้อมิ	 135

1.3.1	ค่าใชิ้จ่ายัในการต้รวจวัด้ต้่าง	ๆ 89

1.3.2	ค่าใชิ้จ่ายัในการฝุ่ึกอบรมิเก่�ยัวกับสิ�งแวด้ล้อมิ 1

1.3.3	ค่าใชิ้จ่ายัเก่�ยัวกับใบรับรอง/	ใบอนุญาต้/	ค่าจ้างที่่�ปีร้กษาด้้านสิ�งแวด้ล้อมิ 31

1.3.4	ค่าใชิ้จ่ายั	Admin	อ่�น	ๆ	เก่�ยัวกับสิ�งแวด้ล้อมิ 14

1.4	ค่าใช้ิจ่ายัในการฟ้�นฟูสภาพแวด้ล้อมิ 27

1.5	ค่าใช้ิจ่ายัในการวิจัยัและพัฒนาเพ่�อสิ�งแวด้ล้อมิ 3

1.6	ค่าใช้ิจ่ายัในการจัด้หาเพ่�อสิ�งแวด้ล้อมิ 68

1.7	ค่าใช้ิจ่ายัด้้านสิ�งแวด้ล้อมิอ่�น	ๆ 2

2. เงินลื่งท่นเพั่�อสิ�งแวดัลื่้อมุ่ (Environmental Investment) 1,643
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1. ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ

บรษิทัปีนูซเิมนต์ไทย่ จัำกดั (มหาชน) และบรษิทัย่่อย่

1.1 ภาพัรวมของผลการดำเนินงาน

 เอสซีีจีีมุ่ีร่าย้ไดั้จีากการ่ขาย้เพัิ�มุ่ข้้นจีากผลื่การ่ดัำเนินงาน 

ที�ดัขี้น้ของทก่กลื่่�มุ่ธ์ร่่กจิี แลื่ะมุ่กีำไร่สำหร่บัปเีพัิ�มุ่ข้น้จีากผลื่การ่

ดัำเนินงานที�ดัีข้้นของธ์่ร่กิจีเคมุ่ิคอลื่ส์

	 ในปีี	2564	เอสซ่จ่ม่ิร่ายัได้้จากการขายัเท่ี่ากับ	530,112	ล้านบาที่ 

เพิ�มิข้�นร้อยัละ	 33	 จากปีีก่อน	 จากผลการด้ำเนินงานท่ี่�ด้่ข้�นของ 

ทุี่กกลุ่มิธุุรกิจ	 ส่วนใหญ่จากราคาและปีริมิาณ์ขายัของสินค้า

เคมิ่ภัณ์ฑ์์ที่่�เพิ�มิข้�น	 EBITDA	 เท่ี่ากับ	 91,867	 ล้านบาที่	 เพิ�มิข้�น 

ร้อยัละ	23	จากปีีก่อน	และมิก่ำไรสำหรับปีี	เท่ี่ากบั	47,174	ล้านบาที่ 

เพิ�มิข้�นร้อยัละ	 38	 เม่ิ�อเท่ี่ยับกับปีีก่อน	 จากผลการด้ำเนินงาน 

ที่่�ด้่ข้�นของธุุรกิจเคมิิคอลส์	 ที่ั�งน่�	 กำไรจากการด้ำเนินงานปีกต้ิ

สำหรับปีี	 เที่่ากับ	 48,979	 ล้านบาที่	 เพิ�มิข้�นร้อยัละ	 35	 

จากปีีก่อน

	 เอสซ่่จ่มิ่ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมิค้าและบริษัที่ร่วมิ 

ต้ามิวธิุส่่วนได้้เสย่ั	เท่ี่ากับ	17,543	ล้านบาที่	เพิ�มิข้�น	8,087	ล้านบาที่ 

จากปีีก่อน	โด้ยัมิ่รายัละเอ่ยัด้ด้ังน่�

	 •	 รบัรู้สว่นแบง่กำไรจากบรษิทัี่รว่มิในธุรุกจิเคมิคิอลส	์เที่า่กบั	

11,577	ล้านบาที่	เพิ�มิข้�น	6,544	ล้านบาที่	จากปีีก่อน

	 •	 รบัรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบรษิทัี่ร่วมิอ่�น	ๆ 	เท่ี่ากบั	5,966	ล้านบาที่ 

เพิ�มิข้�น	1,543	ล้านบาที่	จากปีกี่อน

	 เอสซ่่จ่มิ่เงินปีันผลรับในปีี	 2564	 เที่่ากับ	 11,879	 ล้านบาที่	 

เพิ�มิข้�น	4,721	ล้านบาที่	หร่อร้อยัละ	66	จากปีีก่อน	โด้ยัเอสซ่่จ ่

มิเ่งนิปีนัผลรบัจากบรษิทัี่รว่มิ	(เอสซ่่จถ่่อหุ้นรอ้ยัละ	20-50)	เที่า่กบั	

10,182	ล้านบาที่	และจากบริษัที่อ่�น	(เอสซ่จ่ถ่อ่หุน้ต้�ำกว่าร้อยัละ	20) 

เที่่ากับ	1,697	ล้านบาที่

	 เอสซ่่จ่ยัังคงมิ่โครงสร้างที่างการเงินที่่�มิั�นคงโด้ยัมิ่เงินสด้และ

เงินสด้ภายัใต้้การบริหาร	ณ์	สิ�นปี	ี2564	เที่่ากับ	68,323	ล้านบาที่	

ในขณ์ะที่่�	ณ์	สิ�นปีี	2563	เท่ี่ากบั	107,150	ล้านบาที่	โด้ยัในระหว่างปีี 

มิ่รายัจ่ายัลงทีุ่นและเงินลงทีุ่น	91,691	ล้านบาที่

 

1.2 ผลการดำเนินงานของส่วนงานธ์ุรกิจั

ธ์่ร่กิจีซีีเมุ่นต์ิแลื่ะผลื่ิติภััณฑ์์ก�อสร่้าง 

	 ในปีี	2564	รายัได้้จากการขายัเท่ี่ากบั	182,529	ล้านบาที่	เพิ�มิข้�น 

ร้อยัละ	6	จากปีกี่อน	EBITDA	 เที่่ากับ	 18,877	ล้านบาที่	ลด้ลง 

ร้อยัละ	 13	 จากปีีก่อน	 และมิ่	 EBITDA	 จากการด้ำเนินงานปีกต้ิ	

เที่่ากับ	22,706	ล้านบาที่	ลด้ลงร้อยัละ	7	จากปีกี่อน	ที่ั�งน่�	กำไร

สำหรับปี	ีเที่า่กบั	4,262	ลา้นบาที่	ลด้ลงรอ้ยัละ	34	จากปีกีอ่น	และ

ม่ิกำไรจากการด้ำเนินงานปีกติ้เท่ี่ากับ	 7,939	 ล้านบาที่	 ลด้ลง 

ร้อยัละ	9	เมิ่�อเที่่ยับกับปีีก่อน

 จากสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโควิด้	 19	 อยั่างต่้อเน่�อง 

ในปีี	 2564	 ยัังคงส่งผลให้หลายัปีระเที่ศใช้ิมิาต้รการควบคุมิ 

การแพร่ระบาด้และส่งผลกระที่บต่้อการด้ำเนินธุรุกิจ	เชิน่เด้ย่ัวกับ 

ธุุรกิจซ่่เมินต์้และผลิต้ภัณ์ฑ์์ก่อสร้างที่่�ได้้รับผลกระที่บโด้ยัต้รงจาก

การสั�งปีิด้แคมิปี์คนงานก่อสร้างและมิาต้รการป้ีองกันควบคุมิโรค

ในพ่�นที่่�เฉัพาะ	 (Bubble	 and	 Seal)	 ที่ำให้กิจกรรมิการก่อสร้าง

หยุัด้ชิะงัก	 การระบาด้ของโควิด้	 19	 ยัังสร้างความิเปีล่�ยันแปีลง 

ต้อ่พฤต้กิรรมิและการด้ำเนนิชิว่ติ้ของผู้บรโิภค	อาที่	ิความิใสใ่จด้า้น

สุขอนามิัยัที่่� เพิ�มิข้�น	 การใชิ้เวลาอยัู่บ้านมิากข้�น	 อ่กทัี่�งเปี็น 

ส่วนสำคญัในการเปีล่�ยันผ่านของธุุรกจิไปีสูด่้จิทิี่ลัในอตั้ราที่่�เรว็ยัิ�งข้�น	 

ที่ั�งน่�	ธุรุกจิซ่เ่มินต้แ์ละผลติ้ภณั์ฑ์์กอ่สรา้งยังัคงรกัษาความิเปีน็ผูน้ำ

ในต้ลาด้อาเซ่่ยัน	 ด้้วยัการพัฒนาสินค้าและบริการเพ่�อต้อบสนอง

ความิต้้องการของผู้บริโภคที่่�เปีล่�ยันแปีลงอย่ัางรวด้เร็ว	อก่ที่ั�งนำเสนอ 

ผลิต้ภัณ์ฑ์์ที่่�คำน้งถ้งผลกระที่บต่้อสังคมิและสิ�งแวด้ล้อมิ	 รวมิถ้ง 

การสร้างความิสัมิพนัธ์ุที่่�ด้ก่บัลกูค้าผ่านช่ิองที่างต่้าง	ๆ 	อย่ัางต่้อเน่�อง	 

อาที่ิ

	 -	 การนำเที่คโนโลยั่ด้ิจิที่ัลเข้ามิาผลักด้ันให้เกิด้นวัต้กรรมิ

โซ่ลูชัินงานก่อสร้างเพ่�อความิยัั�งยั่นจาก	CPAC	Green	Solution	

ที่่�สามิารถต้อบโจที่ย์ัลูกค้าได้้ครบในที่่�เด้่ยัว	 ต้ั�งแต้่การออกแบบ

ก่อสร้างจนถ้งการดู้แลหลังการก่อสร้าง	 ซ่้�งสามิารถลด้ระยัะเวลา

ที่ำงาน	ใชิ้แรงงานน้อยัลง	อ่กที่ั�งลด้ผลกระที่บต้่อสิ�งแวด้ล้อมิจาก

การลด้ของเหล่อที่ิ�งในงานก่อสร้าง	 ได้้แก่	 1.	 CPAC	 BIM	 

2.	CPAC	3D	Printing	Solution	และ	3.	CPAC	Drone	Solution
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	 -	 พัฒนาชิ่องที่างการขายัและการให้บริการผ่านชิ่องที่าง

ออนไลน์	 เชิ่น	 scghome.com	Q-Chang	 Design	 Connext	 

และ	dooDeco	ซ่้�งเป็ีนแพลต้ฟอร์มิที่่�ให้บรกิารกบัลกูค้าเจ้าของบ้าน	 

อ่กทัี่� งให้คำปีร้กษาจากผู้ เ ช่ิ�ยัวชิาญ	 และเปิีด้ให้ชิมิโชิว์รูมิ 

และด้สิูนค้าผ่าน	Virtual	Store	360	องศา	นอกจากนั�น	ยัังพัฒนา	 

SCG	ID	เพ่�อเช่ิ�อมิต่้อระหว่างลูกคา้และทุี่กบริการของกลุม่ิธุรุกิจใน	

SCG	มิาอยัู่ในที่่�เด้่ยัวกัน	

	 -	 พฒันาผลิต้ภัณ์ฑ์์ที่่�ได้้รับการรับรองฉัลาก	SCG	Green	Choice	 

เปี็นที่างเล่อกให้ผู้บริโภค	 โด้ยัผลิต้ภัณ์ฑ์์ที่่�ได้้รับการรับรองฉัลาก	

SCG	Green	Choice	จะมิค่ณุ์สมิบตั้ชิิว่ยัปีระหยัดั้พลงังาน	ปีระหยัดั้

ที่รัพยัากรธุรรมิชิาติ้และย่ัด้อายุัการใช้ิงาน	 อ่กทัี่�งม่ิสุขอนามัิยัที่่�ด้่	

นอกจากน่�	 ในต้ลาด้ต้่างปีระเที่ศ	ธุุรกิจได้้ร่วมิมิอ่กับสมิาคมิผูผ้ลติ้

ปูีนซ่่ เมินต์้ในปีระเที่ศนั�นๆ	 เพ่�อท่ี่�จะลด้ก๊าซ่เร่อนกระจก	 

(Greenhouse	Gas:	GHG)	อ่กด้้วยั

	 -	 เพิ�มิสัด้ส่วนการใชิ้พลังงานที่างเล่อก	(Alternative	Fuel)	

เช่ิน	 การใช้ิพลังงานคาร์บอนต้�ำอยั่างพลังงานชิ่วมิวล	 (Biomass)	

จากวัสดุ้เหล่อใช้ิที่างการเกษต้รและเช่ิ�อเพลิงจากขยัะ	 (Refuse	

Der ived	 Fuel : 	 RDF)	 ในกระบวนการผลิต้ปูีนซ่่ เมินต้์	 

การใช้ิลมิร้อนเหลอ่ที่ิ�งจากกระบวนการผลิต้และพลงังานแสงอาที่ติ้ย์ั	 

เพ่�อลด้การใชิ้ถ่านหิน	 และพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต้

ปูีนซ่่เมินต้์	รวมิถ้งการใชิ้ยัานยันต้์ไฟฟ้า	(Electric	Vehicle:	EV)

ธ์่ร่กิจีเคมุ่ิคอลื่ส์

	 ในปีี	2564	รายัได้้จากการขายั	238,390	ล้านบาที่	เพิ�มิข้�นร้อยัละ 

62	 จากปีีก่อน	 เน่�องจากราคาและปีริมิาณ์ขายัสินค้าที่่�สูงข้�น	 

รวมิไปีถง้จากค่าเงนิบาที่อ่อนค่าลง	โด้ยัมิ	่EBITDA	เพิ�มิข้�นร้อยัละ	34 

เมิ่�อเที่่ยับกับปีีก่อน	มิาอยัู่ที่่�	41,465	ล้านบาที่	เน่�องจากส่วนต่้าง

ระหว่างราคาสนิค้าและวัต้ถุด้บิ	ปีริมิาณ์ขายั	และเงนิปัีนผลรบัจาก

บริษัที่ร่วมิเพิ�มิข้�น	ขณ์ะที่่�กำไรสำหรับปี	ีเท่ี่ากับ	28,931	ล้านบาที่

เพิ�มิข้�นร้อยัละ	 64	 จากปีีก่อน	 เน่�องจากส่วนต่้างราคาสินค้า 

และวัต้ถุด้ิบ	และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัที่ร่วมิเพิ�มิข้�น

	 ในปีี	 2564	 ธุุรกิจเคมิิคอลส์ยัังคงพบความิท้ี่าที่ายัจาก

สถานการณ์โ์รคระบาด้โควิด้	19	ระลอกใหม่ิ	ส่งผลให้เศรษฐกิจโลก

ฟ้�นต้ัวอย่ัางค่อยัเป็ีนค่อยัไปี	 อยั่างไรก็ต้ามิ	 ความิต้้องการสินค้า

เคมิภั่ณ์ฑ์โ์ด้ยัรวมิปีรับต้วัสูงข้�น	โด้ยัเฉัพาะอุต้สาหกรรมิบรรจุภณั์ฑ์์	

แต่้มิ่บางอุต้สาหกรรมิท่ี่�ยัังคงได้้รับผลกระที่บ	 เช่ิน	 อุต้สาหกรรมิ

ยัานยันต้์	เปี็นต้้น	ปีระกอบกับอุปีที่านที่่�ขาด้แคลนในชิ่วงคร้�งแรก

ของปีจีากสถานการณ์ฤ์ดู้หนาวที่่�รุนแรงในที่วป่ีอเมิริกาเหนอ่	ที่ำให้

ส่วนต้่างราคาผลิต้ภัณ์ฑ์์เฉัล่�ยัที่ั�งปีีอยัู่ในระด้ับที่่�น่าพอใจ	 แมิ้ธุุรกิจ

จะมิต่้น้ที่นุเพิ�มิสูงข้�นจากราคาน�ำมัินที่่�ผนัผวนและคา่ขนสง่ที่างเรอ่

ที่่�สูงข้�นจากปีริมิาณ์ระวางสายัเร่อที่่�มิ่อยัู่จำกัด้	 โด้ยัในปีีที่่�ผ่านมิา	

ธุุรกิจเคมิิคอลส์ได้้ม่ิการพัฒนาธุุรกิจควบคู่ไปีพร้อมิกับการด้ำเนิน

กลยัุที่ธุ์	ESG	อาที่ิ

	 -	 ธุรุกจิได้ใ้ชิค้วามิเช่ิ�ยัวชิาญในการคิด้คน้พฒันาและเที่คโนโลย่ั

ที่ำให้เกิด้นวตั้กรรมิภายัใต้้สินค้าแบรนด์้	 SCG	GREEN	POLYMER™ 

ใน	4	กลุ่มิหลัก	ได้้แก่	1)	Reduce:	สินค้าในกลุ่มิ	SMX™	ที่่�ชิ่วยัลด้

ปีรมิิาณ์การใช้ิเมิด็้พลาสติ้กโด้ยัยังัคงคุณ์สมิบตั้เิด้มิิ	2)	Recyclable:	

สินค้ากลุ่มิ	Mono-material	 เพ่�อใชิ้พอลิเมิอร์ปีระเภที่เด้่ยัวกัน

ที่ั�งหมิด้ในฟล์ิมิชิั�นต้า่ง	ๆ 	ของบรรจภุณั์ฑ์์	ที่ำใหน้ำไปีรไ่ซ่เคลิได้ง่้ายั	

3)	Recycle:	พลาสต้ิกร่ไซ่เคิลคุณ์ภาพสูงที่่�เป็ีนการให้ชิ่วิต้ใหมิ่แก่

พลาสต้กิใชิแ้ลว้ในครวัเรอ่น	4)	Renewable:	พอลเิมิอรจ์ากวตั้ถดุ้บิ

ที่่�สร้างใหม่ิได้้หร่อที่่�ย่ัอยัสลายัได้้	 นอกจากน่�	 ยัังได้้ร่วมิมิ่อกับ

พนัธุมิติ้ร	เชิน่	ผู้ผลิต้บรรจภัุณ์ฑ์์	บรษิทัี่รไ่ซ่เคิล	และเจา้ของแบรนด้์

สินค้า	เพ่�อพัฒนานวัต้กรรมิเพ่�อการพัฒนาอยั่างยัั�งยั่น

	 -	 ธุุรกิจเคมิิคอลส์ก้าวสู่ธุุรกิจร่ไซ่เคิลอยั่างเต้็มิรูปีแบบ 

ด้้วยัการลงนามิในสัญญาซ่่�อหุ้นบริษัที่ซ่่พลาสต้์	 ผู้ผลิต้พลาสต้ิก

รไ่ซ่เคิลรายัใหญท่ี่่�สดุ้ในปีระเที่ศโปีรต้เุกส	สรา้งโอกาสในการพฒันา 

และต้่อยัอด้เที่คโนโลยั่ร่ไซ่เคิลและขยัายัชิ่องที่างการขายั 

ในต้ลาด้ยัุโรปี	 และได้้ลงนามิความิร่วมิมิ่อกับบราสเคมิ	 ผู้นำ 

ด้้านพลาสติ้กชิ่วภาพระด้ับโลกจากปีระเที่ศบราซ่ิล	 เพ่�อศ้กษา 

ความิเปี็นไปีได้้ในการลงทีุ่นในโรงงานผลิต้ไบโอ-เอที่ิล่น	 ซ่้�งจะนำ

ไปีผลิต้เป็ีนเมิ็ด้พอลิเมิอร์ปีระเภที่ไบโอ-พอลิเอที่ิล่น	 ต้อบโจที่ย์ั 

ความิต้้องการพลาสติ้กชิ่วภาพในเอเชิ่ยัและต้ลาด้โลกที่่�เพิ�มิสูงข้�น

อยั่างต้่อเน่�อง

	 -	 ในส่วนของการลด้การปีล่อยัก๊าซ่คาร์บอนได้ออกไซ่ด้์	 

ในปีทีี่่�ผา่นมิาธุรุกจิเคมิคิอลสย์ังัคงมิุง่มิั�นปีรบัปีรงุกระบวนการผลติ้	

โด้ยัในปีี	2564	ธุุรกจิได้้ด้ำเนนิโครงการต่้าง	ๆ	และสามิารถลด้การ 

ปีล่อยัก๊าซ่คาร์บอนได้ออกไซ่ด้์ได้้มิากกว่า	 46,000	 ต้ันต้่อปีี 

และพร้อมิที่่�จะมิุง่หน้าสู่เป้ีาหมิายั	Carbon	Neutrality	ภายัในปีี	2593

SCGP (ธ์่ร่กิจีแพัคเกจีจีิ้ง)

	 ในปีี	 2564	 รายัได้้จากการขายัเที่่ากับ	 124,223	 ล้านบาที่	 

เพิ�มิข้�นร้อยัละ	34	จากปีีก่อน	EBITDA	เที่่ากับ	21,164	ล้านบาที่	

เพิ�มิข้�นร้อยัละ	 25	 จากปีีก่อน	 กำไรสำหรับปีีเที่่ากับ	 8,294 

ล้านบาที่	เพิ�มิข้�นร้อยัละ	28	จากปีกี่อน	

	 ในปีี	2564	SCGP	(ธุุรกิจแพคเกจจิ�ง)	ยังัคงเผชิญิความิท้ี่าที่ายัจาก 

สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโควิด้	 19	 ซ่้�งส่งผลกระที่บ 

ต้อ่การฟ้�นต้วัของการอปุีโภคบรโิภคในภมิูิภาค	ปีระกอบกบัต้น้ที่นุ

วัต้ถุด้ิบและค่าขนส่งที่่�ปีรับต้ัวสูงข้�นจากการชิะงักห่วงโซ่่อุปีที่าน 

ที่ั�วโลก	 อยั่างไรก็ต้ามิ	 ความิต้้องการบรรจุภัณ์ฑ์์ในกลุ่มิท่ี่�มิ่ 

ความิจำเปีน็ต้อ่การด้ำเนินชิวิ่ต้ปีระจำวนั	เชิน่	อุต้สาหกรรมิอุปีโภค

และบริโภค	 อุต้สาหกรรมิอาหารและเคร่�องด่้�มิ	 ธุุรกิจบริการ 
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ด้้านอาหาร	 และธุุรกิจอ่คอมิเมิิร์ซ่ยัังคงเติ้บโต้ได้้ด้่	 ในขณ์ะที่่� 

ความิต้้องการใช้ิกระด้าษพมิิพ์เขย่ันปีรบัต้วัลด้ลงเมิ่�อเที่ย่ับกบัปีีก่อน

	 SCGP	ใหค้วามิสำคญักับการด้ำเนนิธุรุกจิท่ี่�ยัั�งยัน่โด้ยัมิ	่ESG	เป็ีน 

กรอบแนวคิด้ที่่�สำคัญ	ด้้วยัการพิจารณ์าความิเส่�ยัง	โอกาส	และบรหิาร

ดู้แลผู้ม่ิส่วนได้้เส่ยัอย่ัางทัี่�วถ้ง	 และนำมิาพัฒนาเป็ีนกลยุัที่ธ์ุใน 

การด้ำเนนิธุุรกจิและพฒันาโซ่ลชูินั	เพ่�อต้อบสนองความิต้อ้งการที่่�

หลากหลายัของผูบ้รโิภคภายัใต้ห้ลกัเศรษฐกจิหมินุเวย่ัน	(Circular	

Economy)	 โด้ยัมิุ่งเน้นการวิจัยัและพัฒนานวัต้กรรมิ	 พร้อมินำ

เที่คโนโลยั่มิาใชิ้ในกระบวนการผลิต้	และการพัฒนาพนักงานให้มิ่

ศักยัภาพ	 รวมิถ้งคณ์ะกรรมิการบริษัที่ได้้มิ่การที่บที่วนนโยับายั

บริษัที่	และใหแ้นวที่างสำหรบัแผนการปีฏิบิติั้งานด้า้นบรรษทัี่ภบิาล

ให้เหมิาะสมิกบัสถานการณ์์	เช่ิน	การกำกบัด้แูล	การบรหิารความิเส่�ยัง 

การส่�อสารอยัา่งที่ั�วถ้งกับพนกังาน	และคูธุ่รุกจิ	รวมิถ้งการสง่เสรมิิ

โครงการต้่าง	 ๆ	 เพ่�อชิ่วยัเหล่อสังคมิ	 และ	 SCGP	 ยัังได้้รับการ 

คัด้เล่อกโด้ยัต้ลาด้หลักที่รัพยั์แห่งปีระเที่ศไที่ยัให้อยัู่ในรายัชิ่�อ 

หุ้นยัั�งยัน่	THSI		ปีี	2564	และได้้รบัรางวลั	Sustainability	Excellence 

ซ่้�งเป็ีนรางวัลแห่งเกย่ัรติ้ยัศและความิภาคภูมิใิจที่่�สะท้ี่อนให้เห็นถง้

ความิต้ั�งมิั�นและความิพร้อมิของ	SCGP	ที่่�จะเต้ิบโต้ด้้านเศรษฐกิจ	

ควบคู่กับการพัฒนาสังคมิและสิ�งแวด้ล้อมิอยั่างสมิดุ้ลและยัั�งยั่น

1.3 ภาพัรวมของฐานะการเง ิน

สินทร่ัพัย้์

 เอสซีจีียัี้งคงมุ่โีคร่งสร้่างทางการ่เงินที�มุ่ั�นคง โดัย้มุ่เีงนิสดัแลื่ะ

เงินสดัภัาย้ใติ้การ่บร่ิหาร่เท�ากับ 68,323 ลื่้านบาท

	 เอสซ่่จ่มิ่สินที่รัพยั์รวมิ	ณ์	31	ธุันวาคมิ	2564	เที่่ากับ	861,101	

ล้านบาที่	เพิ�มิข้�นร้อยัละ	15	จากปีกี่อน	ที่ั�งน่�	 สินที่รัพยั์ส่วนใหญ่

ของเอสซ่่จ่ปีระกอบด้้วยัที่่�ดิ้น	 อาคารและอุปีกรณ์์	 ร้อยัละ	 48	

สนิที่รัพยัห์มุินเวย่ัน	ร้อยัละ	27	เงนิลงทุี่น	ร้อยัละ	16	และสินที่รัพย์ั

ไมิห่มินุเวย่ันอ่�น	รอ้ยัละ	9	ของสนิที่รพัยัท์ี่ั�งหมิด้	โด้ยัสว่นงานธุรุกจิ

ที่่�มิส่นิที่รพัยัร์วมิมิากที่่�สดุ้	ได้แ้ก	่ธุุรกจิเคมิคิอลส	์ธุรุกจิซ่เ่มินต้แ์ละ

ผลิต้ภัณ์ฑ์ก์่อสร้าง	และ	SCGP	(ธุุรกิจแพคเกจจิ�ง)	ต้ามิลำด้ับ

	 สนิที่รัพย์ัหมุินเวย่ัน:	ณ์	สิ�นปี	ี2564	เที่า่กับ	233,016	ล้านบาที่	

เพิ�มิข้�นร้อยัละ	9	จากปีก่ีอน	สว่นใหญ่ปีระกอบด้ว้ยั	สินคา้คงเหลอ่	

ลกูหน่�การค้าและลูกหน่�หมุินเวย่ันอ่�น	เงนิสด้และรายัการเที่ย่ับเท่ี่า

เงินสด้	และเงินลงทีุ่นในต้ราสารหน่�ระยัะสั�น	โด้ยั	ณ์	สิ�นปี	ี2564	

เอสซ่่จ่มิ่เงินทีุ่นหมิุนเว่ยันสุที่ธิุ	 100,902	 ล้านบาที่	 และมิ่อัต้รา

หมิุนเว่ยันสินค้าคงเหล่อต้่อยัอด้ขายัเที่่ากับ	62	วัน

	 เงินสด้และเงินสด้ภายัใต้้การบริหาร:	ณ์	 สิ�นปีี	 2564	 เที่่ากับ	

68,323	 ล้านบาที่	 ลด้ลง	 38,827	 ล้านบาที่	 จากปีีก่อน	 โด้ยัใน

ระหวา่งปีมีิร่ายัจา่ยัลงที่นุและเงนิลงที่นุ	จำนวน	91,691	ลา้นบาที่

	 เงินลงทีุ่นในการร่วมิค้าและบริษัที่ร่วมิ:	ณ์	สิ�นปี	ี2564	เท่ี่ากับ	

118,870	 ล้านบาที่	 เพิ�มิข้�น	 21,495	 ล้านบาที่	 หร่อร้อยัละ	 22	 

จากปีีก่อน	สาเหตุ้หลักจาก

	 •	 เพิ�มิข้�นจากส่วนแบ่งกำไรสทุี่ธุจิากเงนิลงที่นุ	ซ่้�งบนัที่ก้โด้ยัวธิุ่

ส่วนได้้เส่ยั	จำนวน	17,543	ล้านบาที่	ส่วนใหญ่จากธุุรกิจเคมิคิอลส์

	 •	 เพิ�มิข้�นจากการลงทีุ่นเพิ�มิ	 จำนวน	 13,186	 ล้านบาที่	 

ส่วนใหญ่จากการลงทีุ่นเพิ�มิในธุุรกิจเคมิิคอลส์

	 •	 ลด้ลงจากเงินปัีนผลรับ	จำนวน	10,182	ล้านบาที่	ส่วนใหญ่

จากเงินปีันผลรับจากบริษัที่ร่วมิในธุุรกิจเคมิิคอลส์

	 ที่่�ด้ิน	 อาคารและอุปีกรณ์์	ณ์	 สิ�นปีี	 2564	 เที่่ากับ	 410,708	 

ล้านบาที่	 เพิ�มิข้�น	 47,283	 ล้านบาที่	 จากปีีก่อน	 ส่วนใหญ ่

จากโครงการก่อสร้างและการจ่ายัลงทีุ่นในระหว่างปีี

หนี้สินแลื่ะส�วนของผ้้ถื่อห่้น

	 หน่�สินรวมิ	ณ์	สิ�นปีี	2564	เที่่ากับ	411,093	ล้านบาที่	เพิ�มิข้�น

ร้อยัละ	 16	 จากปีีก่อน	 ส่วนใหญ่จากเงินกู้ยั่มิระยัะยัาวที่่�เพิ�มิข้�น

สำหรับรายัจ่ายัลงทีุ่นและเงินลงทีุ่น	 โด้ยัในระหว่างปีีเอสซ่่จ่ 

ได้้ออกหุ้นกู้ชิุด้ใหมิ่	 จำนวนรวมิ	 45,500	 ล้านบาที่	 เพ่�อที่ด้แที่น 

หุ้นกู้ชุิด้เด้ิมิที่่�ครบกำหนด้ไถ่ถอน	 จำนวน	 50,000	 ล้านบาที่	 

โด้ยัที่ั�งปีีเอสซ่่จ่มิ่ต้้นทีุ่นที่างการเงินเที่่ากับ	6,758	ล้านบาที่	ลด้ลง	

324	ล้านบาที่	จากปีกี่อน

	 สถานะหน่�สินสทุี่ธุ	ิ(หน่�สนิที่่�มิภ่าระด้อกเบ่�ยัหกัด้้วยัเงนิสด้และ

เงินสด้ภายัใต้้การบริหาร)	 ของเอสซ่่จ่	 ณ์	 สิ�นปีี	 2564	 เที่่ากับ	

234,791	ล้านบาที่	 เพิ�มิข้�น	80,577	ล้านบาที่	จากปีีก่อน	 โด้ยัมิ่

กระแสเงินสด้รับที่่�เกิด้จาก	 EBITDA	 เที่่ากับ	 91,867	 ล้านบาที่	 

ในขณ์ะที่่�มิ่กระแสเงินสด้จ่ายัที่่�สำคัญรวมิ	 133,339	 ล้านบาที่	 

ซ้่�งปีระกอบด้้วยัรายัจ่ายัลงทีุ่นและเงินลงทีุ่น	 91,691	 ล้านบาที่	 

จ่ายัเงินปีันผล	23,912	ล้านบาที่	จ่ายัภาษ่เงินได้้	9,834	ล้านบาที่	

และจ่ายัด้อกเบ่�ยั	7,902	ล้านบาที่

	 ที่ั�งน่�	 ณ์	 สิ�นปีี	 2564	 เอสซ่่จ่มิ่ภาระผูกพันและหน่�สินท่ี่�อาจ 

เกิด้ข้�นที่่�สำคัญ	 ได้้แก่	 ภาระผูกพันต้ามิสัญญาซ่่�อวัต้ถุด้ิบ	 สัญญา

ก่อสร้าง	 ต้ิด้ต้ั�งเคร่�องจักร	 สัญญากับผู้ให้บริการด้้านเที่คโนโลยั่

สารสนเที่ศ	สัญญาเช่ิาและบริการ	สัญญาซ่่�อขายัเงินต้ราต่้างปีระเที่ศ 

ล่วงหน้าและสัญญาแลกเปีล่�ยันสกุลเงิน	 สัญญาเพ่�อบริหาร 

ความิเส่�ยังที่างด้้านราคาวัต้ถุด้ิบและพลังงาน	 และสัญญา 

แลกเปีล่�ยันอัต้ราด้อกเบ่�ยัเพ่�อปีอ้งกันความิเส่�ยังจากอัต้ราด้อกเบ่�ยั

ของเงินกู้ยั่มิ	 ดั้งที่่�ได้้เปีิด้เผยัข้อมูิลไว้แล้วในหมิายัเหตุ้ปีระกอบ 

งบการเงินข้อ	26	เคร่�องมิ่อที่างการเงิน	และข้อ	27	ภาระผูกพัน

และหน่�สินที่่�อาจเกิด้ข้�น	ของรายังานที่างการเงินปีี	2564

	 สว่นของผูถ้อ่หุน้รวมิ	ณ์	สิ�นปี	ี2564	เที่า่กบั	450,008	ล้านบาที่	

แบ่งเป็ีนส่วนของผู้ถ่อหุ้นบริษัที่ใหญ่	 365,691	 ล้านบาที่	 คิด้เป็ีน

มิูลค่าต้ามิบัญชิเ่ที่่ากับ	304.7	บาที่ต้่อหุ้น	และส่วนของส่วนได้้เส่ยั

ที่่�ไมิ่มิ่อำนาจควบคุมิ	84,317	ล้านบาที่	
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*	 รายัได้้จากการขายั	แยักต้ามิปีระเที่ศท่ี่�เอสซ่จ่่ปีระกอบกิจการ
**	 กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงที่นุในการร่วมิค้าและบรษัิที่ร่วมิ	และภาษ่เงนิได้้
***	 คำนวณ์จากค่าใช้ิจ่ายัภาษเ่งินได้้ต้ามิงบการเงิน	หารด้้วยักำไรก่อนภาษ่

1.4 ภาษท่่�จ่ัาย่ใหแ้กร่ฐับาลและหนว่ย่งานราชการท้องถิ�น

	 ในปีี	 2564	 เอสซ่่จ่มิ่ค่าใชิ้จ่ายัภาษเ่งินได้้ต้ามิงบการเงินรวมิ	 เท่ี่ากบั	8,900	ล้านบาที่	คิด้เป็ีนอตั้ราภาษเ่งนิได้้ที่่�แท้ี่จรงิร้อยัละ	19	ที่ั�งน่� 

อัต้ราภาษ่เงินได้้ที่่�แที่้จริงต้�ำกว่าอัต้ราภาษ่ที่่�กำหนด้ไว้ในแต้่ละปีระเที่ศ	 สาเหตุ้หลักจากการได้้รับสิที่ธุิปีระโยัชิน์ที่างภาษ่	 ในขณ์ะที่่� 

ปีระเที่ศอินโด้น่เซ่่ยัม่ิอัต้ราภาษ่เงินได้้ท่ี่�แที่้จริงสูงกว่าอัต้ราภาษ่ที่่�กำหนด้ไว้	 สาเหตุ้หลักจากการปีรับเพิ�มิภาษ่เงินได้้รอการตั้ด้บัญชิ่ 

อันเน่�องจากอัต้ราภาษเ่งินได้้นิต้ิบุคคลปีี	 2565	 เปี็นต้้นไปี	ปีรับจากร้อยัละ	20	 เป็ีนร้อยัละ	22	ซ่้�งได้้เปีิด้เผยัข้อมิูลไว้แล้วในหมิายัเหตุ้

ปีระกอบงบการเงินรวมิข้อ	14	สินที่รัพยั์ภาษ่เงินได้้รอการต้ัด้บัญชิ่	 (หน่�สินภาษ่เงินได้้รอการต้ัด้บัญชิ่)	ของรายังานที่างการเงินปีี	2564	

โด้ยัในปีี	2564	เอสซ่่จ่จ่ายัภาษ่ให้แก่รัฐบาลและหน่วยังานราชิการ	รวมิจำนวน	8,430	ล้านบาที่

หน่วย : ล้านบาท ปี ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ งบการเงินรวม
2563 316,483        34,328          28,992          7,901           4,220           399,939        
2564 417,118       46,134         43,608         7,729           5,995           530,112       
2563 31,283          3,907           (2,873)           2,107            105              33,653          
2564 42,230         3,344           1,135           1,759           720             46,093         
2563 5,147           673              (382)             224              65               5,809           
2564 7,152           542             748             202             193             8,900           
2563 16% 17% 13% 11% 62% 17%
2564 17% 16% 66% 11% 27% 19%

20% 20% 22% 20% 30% N/A
2563 3,665           731              301              221              103              5,094           
2564 7,707           819             820             164             167             9,834           
2563 12% 19% N/A 10% 98% 15%
2564 18% 24% 72% 9% 23% 21%

   ข้อมูลเพ่ิมเติม : ภาระภาษีรวมท่ีจ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถ่ิน
2563 5,570           684              233              179              59               6,821           
2564 6,303           631             632             195             186             8,034           
2563 47               1                 4                 -              32               89               
2564 21               1                7                0.02            31               63               
2563 1                 -              4                 0.3               31               37               
2564 3                0.01            5                0.1              26               33               
2563 17               151              52               0.1               0.3               243              
2564 24               191             76               0.5              4                299             
2563 5,636           836              294              179              122              7,190           
2564 6,350           823             720             196             247             8,430           

รวม

จ่ายภาษีเงินได้

อัตราจ่ายภาษีเงินได้ (%)

ภาษีเงินได้

ภาษีโรงเรือน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อ่ืนๆ

อัตราภาษีท่ีก าหนดไว้ (%)

ประเทศ

รายได้จากการขาย *

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี **

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงิน

อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริง (%) ***
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1.5 อัตราส่วนทางการเงินท่�สำคััญ

 เอสซีีจีีมุ่ีอัติร่าส�วนทางการ่เงินที�ดัี

	 ในปีี	2564	เอสซ่่จ่มิ่อัต้ราส่วนสภาพคล่องอยัู่ที่่�ระดั้บ	1.4	เที่่า	

เพิ�มิข้�นจากปีีก่อน	ซ่้�งอยัู่ที่่�ระด้ับ	1.3	เที่่า	มิ่อัต้ราส่วนหน่�สินสุที่ธุิ

ต้่อกระแสเงินสด้ที่่�ได้้จากการด้ำเนินงาน	(EBITDA)	อยัู่ที่่�	2.6	เที่่า	 

เพิ�มิข้�นจากปีีก่อนซ่้�งอยัู่ที่่�	2.1	เที่่า	ในขณ์ะที่่�อัต้ราส่วนหน่�สินสุที่ธุิ

ต้่อ	 EBITDA	 (ไม่ิรวมิโครงการลงทีุ่นที่่�อยัู่ระหว่างการก่อสร้าง)	 

อยัู่ที่่�	1.1	เที่่า	เพิ�มิข้�นจากปีีก่อนซ่้�งอยัู่ที่่�	1.0	เท่ี่า	และมิ่อัต้ราส่วน

หน่�สินต้่อส่วนของผู้ถอ่หุ้นอยัู่ที่่�ระด้ับ	0.9	เท่ี่า	เที่่ากับปีีก่อน

	 เอสซ่่จ่มิ่อัต้รากำไรขั�นต้้นร้อยัละ	 20.6	 ลด้ลงร้อยัละ	 1.9	 

จากปีีก่อน	 ในขณ์ะที่่�มิ่อัต้รากำไรสุที่ธุิร้อยัละ	8.5	 เพิ�มิข้�นร้อยัละ	

0.3	 จากปีีก่อน	 โด้ยัม่ิอัต้ราผลต้อบแที่นผู้ถ่อหุ้นร้อยัละ	 13.7 

เพิ�มิข้�นร้อยัละ	2.3	จากปีีก่อน	มิ่อัต้ราผลต้อบแที่นจากสินที่รัพยั์

รอ้ยัละ	5.9	เพิ�มิข้�นรอ้ยัละ	1.0	จากปีกีอ่น	และมิอั่ต้ราผลต้อบแที่น

จากสินที่รัพยั์ถาวรร้อยัละ	 19.6	 เพิ�มิข้�นร้อยัละ	 1.7	 จากปีีก่อน	 

หากไมิ่รวมิสินที่รัพยั์ระหว่างก่อสร้างอัต้ราผลต้อบแที่นจาก

สนิที่รพัยัถ์าวร	คดิ้เปีน็รอ้ยัละ	29.1	เพิ�มิข้�นรอ้ยัละ	5.3	จากปีกีอ่น

	 จากฐานะที่างการเงินและผลการด้ำเนินงานในปีี	 2564	 

คณ์ะกรรมิการบริษัที่มิ่มิติ้ให้เสนอที่่�ปีระชุิมิใหญ่สามัิญผู้ถ่อหุ้น 

เพ่�ออนุมิัต้ิการจ่ายัเงินปัีนผลสำหรับปีี	 2564	 ในอัต้ราหุ้นละ	 

18.50	บาที่	ซ่้�งคิด้เปี็นอัต้ราร้อยัละ	47	ของกำไรสำหรับปีีส่วนที่่�

เปีน็ของผู้ถอ่บรษิทัี่ใหญต่้ามิงบการเงนิรวมิ	ที่ั�งน่�	บรษิทัี่ได้จ้า่ยัเปีน็

เงินปีันผลงวด้ระหว่างกาลไปีแล้วในอัต้ราหุ้นละ	 8.50	 บาที่	 เมิ่�อ 

วันที่่�	 27	 สิงหาคมิ	 2564	 โด้ยักำหนด้จ่ายัเงินปัีนผลงวด้สุด้ที่้ายั 

ในอัต้ราหุ้นละ	10.00	บาที่	ในวันที่่�	26	เมิษายัน	2565

1.6 คัวามสามารถในการบริหารทรัพัย่์สิน

	 ระยัะเวลาการให้สินเชิ่�อแก่ลูกค้าของเอสซ่่จ่	ค่อ	15	–	90	วัน 

โด้ยั	ณ์	วันที่่�	31	ธุันวาคมิ	2564	ลูกหน่�การค้าของเอสซ่่จ่	จำนวน	

61,451	 ล้านบาที่	 เปี็นมิูลค่าสุที่ธิุหลังหักค่าเผ่�อผลขาด้ทุี่น 

ด้้านเครดิ้ต้ที่่�คาด้ว่าจะเกิด้ข้�น	 จำนวน	 1,723	 ล้านบาที่	 ที่ั�งน่� 

ลูกหน่�การค้าที่่�ค้างชิำระเกินวันครบกำหนด้ชิำระของกลุ่มิบริษัที่ 

มิ่การค�ำปีระกันโด้ยัสถาบันการเงินในวงเงินจำนวน	 1,904 

ล้านบาที่	 ด้ังที่่�ได้้เปีิด้เผยัข้อมิูลไว้แล้วในหมิายัเหตุ้ปีระกอบ 

งบการเงินข้อ	7	ลูกหน่�การค้า	ของรายังานที่างการเงินปีี	2564

	 ในปีี	2564	เอสซ่่จ่ไม่ิมิ่สินค้าคงเหล่อที่่�เส่�อมิสภาพหร่อล้าสมิัยั

ที่่�สำคัญ	 ด้ังที่่�ได้้เปีิด้เผยัข้อมิูลไว้แล้วในหมิายัเหตุ้ปีระกอบ 

งบการเงินข้อ	8	สินค้าคงเหล่อ	ของรายังานที่างการเงินปี	ี2564

1.7 สภาพัคัล่องและคัวามเพั่ย่งพัอของเงินทุน

	 ในปีี	 2564	 เอสซ่่จ่มิ่เงินสด้และรายัการเที่่ยับเท่ี่าเงินสด้	ณ์ 

วันสิ�นปีีเที่่ากับ	 35,993	 ล้านบาที่	 ลด้ลงจากปีีก่อน	 28,406 

ล้านบาที่	 โด้ยัเอสซ่่จ่มิ่เงินสด้สุที่ธิุได้้มิาจากกิจกรรมิด้ำเนินงาน

เที่า่กบั	38,800	ลา้นบาที่	เงนิสด้สทุี่ธุใิชิไ้ปีในกจิกรรมิลงที่นุเที่า่กบั	

65,399	 ล้านบาที่	 ส่วนใหญ่จากรายัจ่ายัลงทีุ่นและเงินลงทีุ่น	 

ขณ์ะที่่�ม่ิเงนิสด้รับจากการขายัเงนิลงที่นุและเงนิปัีนผล	โด้ยัมิเ่งินสด้

สุที่ธุิใชิ้ไปีในกิจกรรมิจัด้หาเงินเที่่ากับ	3,238	ล้านบาที่	ส่วนใหญ่

จากการจ่ายัเงินปัีนผลให้กับผู้ถ่อหุ้น	 และจ่ายัด้อกเบ่�ยัและ 

ค่าธุรรมิเน่ยัมิในการจัด้หาเงินกู้	 ขณ์ะที่่�ม่ิเงินสด้รับจากเงินกู้ยั่มิ

ระยัะยัาว	เงินเบิกเกินบัญชิแ่ละเงินกู้ยั่มิระยัะสั�น
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	 นอกจากน่�	 เอสซ่่จ่มิ่อัต้ราส่วนสภาพคล่องคิด้เปี็น	 1.4	 เที่่า	 

ในขณ์ะท่ี่�มิ่อัต้ราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด้คิด้เป็ีน	 0.2	 เที่่า	 

โด้ยัเอสซ่จ่ม่ิ	่Cash	Cycle	อยัูท่ี่่�ปีระมิาณ์	27	วัน	(ระยัะเวลาในการ

เรย่ักเกบ็หน่�เฉัล่�ยั	+	ระยัะเวลาในการขายัสนิคา้เฉัล่�ยั	-	ระยัะเวลา

ในการชิำระหน่� เฉัล่�ยั)	 ซ้่�งจากกระแสเงินสด้และอัต้ราส่วน 

สภาพคล่องต้่าง	ๆ 	ที่ำให้มิั�นใจได้้ว่าเอสซ่่จ่มิส่ภาพคล่องที่่�เพ่ยังพอ

ต้่อการด้ำเนินงาน	 ความิสามิารถในการชิำระหน่�	 การปีฏิิบัต้ ิ

ต้ามิเง่�อนไขการกู้ยั่มิที่่�สำคัญ	ต้ลอด้จนความิสามิารถในการจัด้หา

แหลง่เงนิที่นุเพิ�มิเต้มิิ	ที่ั�งน่�	เอสซ่จ่ม่ิว่งเงนิเบกิเกนิบัญชิกั่บธุนาคาร

หลายัแหง่	จำนวนปีระมิาณ์	9,622	ล้านบาที่	ดั้งที่่�ได้เ้ปีดิ้เผยัขอ้มิลู

ไว้แล้วในหมิายัเหตุ้ปีระกอบงบการเงินข้อ	 16	 หน่�สินที่่�มิ่ภาระ

ด้อกเบ่�ยั	ของรายังานที่างการเงินปี	ี2564

1.8 ราย่จั่าย่ลงทุน

	 รายัจ่ายัลงทีุ่นและเงินลงทุี่นสำหรับปี	ี 2564	 เที่่ากับ	 91,691	

ล้านบาที่	 โด้ยัมิ่สัด้ส่วนการลงทุี่นเป็ีนของธุุรกิจเคมิิคอลส์ร้อยัละ	

63	ธุรุกิจแพคเกจจิ�งร้อยัละ	23	ธุรุกิจซ่เ่มินต์้และผลิต้ภัณ์ฑ์ก่์อสร้าง

ร้อยัละ	10	และการลงทุี่นในธุุรกิจอ่�นร้อยัละ	4	ที่ั�งน่�	 คาด้การณ์์

รายัจ่ายัลงทีุ่นที่่�จะเกิด้ข้�นในปี	ี2565	ปีระมิาณ์	80,000	ล้านบาที่	

ส่วนใหญ่จากการก่อสร้างโครงการปิีโต้รเคม่ิในปีระเที่ศเว่ยัด้นามิ	

รวมิถ้งโครงการปีรับปีรุงปีระสิที่ธุิภาพและซ่่อมิบำรุงต้่าง	ๆ

1.9 ราย่จั่าย่เพัื�อทำการวิจััย่และพััฒนาเทคัโนโลย่่และ

นวัตกรรม

	 ในปีี	 2564	 บริษัที่ม่ิรายัจ่ายัเพ่�อที่ำการวิจัยัและพัฒนา

เที่คโนโลยั่และนวัต้กรรมิ	จำนวนที่ั�งสิ�น	7,215	 ล้านบาที่	โด้ยัคิด้

เป็ีนร้อยัละ	 1.4	 ของยัอด้ขายัรวมิ	 ซ่้�งบริษัที่มิุ่งเน้นการพัฒนา

นวัต้กรรมิเพ่�อต้อบสนองต้่อความิต้้องการของลูกค้า	 ที่ั�งในด้้าน	

Product	and	Service	Innovation,	Process	Innovation	และ	

Business	Model	 Innovation	ที่่�สามิารถก่อให้เกิด้ปีระโยัชิน์ใน

ที่างธุุรกิจอยั่างเปี็นรูปีธุรรมิ

	 ในส่วนของการวางแผนเพ่�อการที่ำวิจัยัและพัฒนาเที่คโนโลยั่

และนวัต้กรรมินั�น	บริษัที่มิก่ลยัุที่ธุ์และ	Portfolio	ที่่�สอด้คล้องกับ

กลยุัที่ธ์ุของบริษัที่ที่ั�งในปัีจจุบันและอนาคต้	 และม่ิการจัด้ที่ำ	

Technology	Roadmap	เพ่�อพฒันาเที่คโนโลยัส่ำหรบัการเต้บิโต้

ในระยัะยัาว	 โด้ยัในการลงทีุ่นพัฒนาเที่คโนโลยั่นั�นบริษัที่ส่งเสริมิ

การร่วมิมิ่อกับสถาบันการศ้กษาและสถาบันวิจัยัชิั�นนำที่ั�งใน

ปีระเที่ศและต้่างปีระเที่ศต้ามิแนวคิด้แบบ	Open	 Innovation	 

อาทิี่	 ความิร่วมิมิ่อกับสถาบันบัณ์ฑ์ิต้วิที่ยัาศาสต้ร์จ่น	 (Chinese	

Academy	of	Sciences	–	CAS)	ในการร่วมิวิจัยัและพฒันา	รวมิถง้ 

การนำเที่คโนโลยั่ที่่�พัฒนาแล้วมิาปีระยุักต์้ใช้ิให้เกิด้ปีระโยัชิน์	 

และเพิ�มิโอกาสในการเข้าถ้งแหล่งเที่คโนโลยั่และนวัต้กรรมิชัิ�นนำ

ของโลก	 เพ่�อชิ่วยัให้บริษัที่สามิารถพัฒนาสินค้าและบริการท่ี่� 

ต้อบสนองความิต้้องการของลูกค้าออกสู่ต้ลาด้ได้้อยั่างรวด้เร็วข้�น

	 นอกจากน่�	 บริษัที่ยัังมิ่	 Corporate	 Venture	 Capital	 หร่อ	

CVC	 ภายัใต้้ชิ่�อ	 “AddVentures”	 เพ่�อลงทีุ่นในกองทีุ่น	 

(Venture	 Capital	 Fund)	 และสต้าร์ต้อัปีที่่�มิ่ศักยัภาพสูงทัี่�งใน

ปีระเที่ศไที่ยัและที่ั�วโลก	เพ่�อเพิ�มิข่ด้ความิสามิารถที่างการแข่งขัน	 

ในปีี	 2564	 บริษัที่ได้้ม่ิการลงทีุ่นโด้ยัต้รงในสต้าร์ต้อัปี	 ที่ั�งในด้้าน

ด้ิจิที่ัลเที่คโนโลยั่เพิ�มิอ่ก	 1	 บริษัที่	 และเที่คโนโลยั่ระด้ับสูงที่่�มิ่ 

ความิซ่ับซ่้อน	 (Deep	 Technology)	 ที่่�สอด้คล้องกับการด้ำเนิน

ธุรุกิจหลกัของเอสซ่จ่่ที่ั�งหมิด้อก่	2	บรษิทัี่	รวมิถง้ม่ิโครงการร่วมิมิอ่ 

เชิิงพาณิ์ชิยั์กับบริษัที่ด้้านเที่คโนโลยั่กว่า	 92	 โครงการ	 เพ่�อนำ

นวัต้กรรมิและด้ิจิที่ัลเที่คโนโลยั่ของสต้าร์ต้อัปีเหล่านั�นมิาต้่อยัอด้

จากธุุรกิจหลักหร่อสร้างเป็ีนธุุรกิจใหมิ่ของเอสซ่่จ่	

	 ต้ัวอยั่างการพัฒนาด้้านนวัต้กรรมิในชิ่วงปีีที่่�ผ่านมิา	 ธุุรกิจ

เคมิิคอลส์นำเสนอแบรนด้์	SCG	GREEN	POLYMERTM	นวัต้กรรมิ

เม็ิด้พลาสต้กิที่่�ต้อบโจที่ย์ัความิเป็ีนมิติ้รต่้อสิ�งแวด้ล้อมิต้ามิหลกั	4Rs	 

ได้้แก่	Reduce,	Recyclable,	Recycle	และ	Renewable	เช่ิน	

เมิด็้พลาสต้กิจาก	SMX	Technology	เมิด็้พลาสต้กิรไ่ซ่เคลิคณุ์ภาพสงู 

(High	Quality	PCR)	 โด้ยัในปีี	2564	เอสซ่่จไ่ด้้ร่วมิกับยัูนิล่เวอร์

พฒันาขวด้บรรจุภณั์ฑ์จ์าก	High	Quality	PCR	ซ่้�งนับเป็ีนครั�งแรก

ในปีระเที่ศไที่ยัที่่�นำพลาสต้กิใชิแ้ล้วจากครวัเรอ่นหมินุเวย่ันกลบัมิา

ผลิต้เปี็นขวด้บรรจุภัณ์ฑ์์ใหม่ิ	

	 ธุุรกิจซ่่เมินต์้และผลิต้ภัณ์ฑ์์ก่อสร้างนำเสนอ	 CPAC	 Green	

Solution	 ที่่�ใชิ้เที่คโนโลยั่ดิ้จิที่ัลมิาช่ิวยัยักระดั้บมิาต้รฐานงาน

ก่อสร้างให้เปี็นมิิต้รต้่อสิ�งแวด้ล้อมิในทีุ่กกระบวนการ	 เชิ่น	

เที่คโนโลยั่	CPAC	BIM,	CPAC	Drone,	CPAC	3D	Printing	CPAC	

Smart	Structure	รวมิที่ั�งได้จั้ด้ที่ำโครงการนำเศษเสาเข็มิคอนกรต่้

ในงานก่อสร้างกลับมิาแปีรรูปีเป็ีนวัสด้กุ่อสร้าง	เช่ิน	วัสด้รุองพ่�นที่าง	 

แที่นการกำจัด้โด้ยัการฝุ่ังกลบ

	 SCGP	(ธุรุกจิแพคเกจจิ�ง)	ได้้พฒันานวัต้กรรมิโซ่ลูชินัด้้านบรรจุภณั์ฑ์์ 

มิาอยั่างต้่อเน่�อง	 ด้้วยักระบวนการผลิต้ที่่�มิ่ปีระสิที่ธิุภาพ	 

เปี็นมิิต้รต่้อสิ�งแวด้ล้อมิ	 เพ่�อความิสะด้วกปีลอด้ภัยั	 ช่ิวยัยั่ด้อายุั

สินค้า	 สามิารถร่ไซ่เคิลหร่อย่ัอยัสลายัได้้	 ที่ั�งบรรจุภัณ์ฑ์์ที่่�ผลิต้ 

จากวสัด้เุยั่�อกระด้าษและพอลเิมิอรส์มิรรถนะสงู	เชิน่ถงุบรรจภัุณ์ฑ์์

ยั่ด้อายุัผักผลไม้ิ	 OptiBreathTM	 บรรจุภัณ์ฑ์์ควบคุมิกลิ�นอาหาร	

Odor	 LockTM	 บรรจุภัณ์ฑ์์รักษาคุณ์ภาพอาหารแบบร่ที่อร์ที่	

(Retort)	รวมิที่ั�งได้ส้ร้างความิร่วมิมิอ่อย่ัางแขง็ขนักบัที่ั�งภาคธุรุกิจ

และภาคปีระชิาชินในการนำกระด้าษใช้ิแล้วกลับเข้ากระบวนการ

ร่ไซ่เคิล

	 นอกจากน่�	ที่ั�ง	3	ธุรุกจิ	ได้เ้ขา้ไปีเปีน็สว่นหน้�งในการสรา้งสรรค์

นวัต้กรรมิเพ่�อช่ิวยัเหล่อผู้ปี�วยัและบุคลากรที่างการแพที่ย์ัรับมิ่อ 

โควิด้	19	เชิ่น	“เต้่ยังสนามิกระด้าษ	SCGP”	ที่่�ผลิต้จากกระด้าษ
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ร่ไซ่เคิล	100%	สำหรับช่ิวยัเหล่อผู้ปี�วยัโควิด้	19	ได้้อยั่างที่ันท่ี่วงที่่	

น�ำหนักเบา	ปีระหยัดั้พ่�นที่่�ขนส่งและการจัด้เกบ็	ปีระกอบง่ายั	และ

รับน�ำหนักได้้ถ้ง	100	กิโลกรัมิ	“ห้องไอซ่่ยูัโมิดู้ลาร์”	สำหรับแยัก 

ผู้ปี�วยัโควิด้	 19	 ออกจากผู้ปี�วยัที่ั�วไปี	 และชิ่วยัปีกปี้องบุคลากร

ที่างการแพที่ยั์ที่่�ต้้องดู้แลผู้ปี�วยั	 ให้ปีฏิิบัต้ิหน้าที่่�ได้้อย่ัางปีลอด้ภัยั

และมิั�นใจยิั�งข้�น	“แคปีซ่ลูความิด้นัลบสำหรบัเคล่�อนยัา้ยัผูป้ี�วยัที่าง

อากาศ”	 ชิ่วยัแก้ข้อจำกัด้ในการเคล่�อนยั้ายัผู้ปี�วยัโควิด้	 19	 

ด้้วยัแคปีซู่ลที่่�มิ่ขนาด้กะที่ัด้รัด้	 เหมิาะกับการบรรทีุ่กในเคร่�องบิน

ขนาด้เล็ก	 ใช้ิพลาสต้ิก	 PVC	 ที่่�มิ่ความิที่นที่านสูง	 แต้่น�ำหนักเบา	

พร้อมิมิ่ระบบควบคุมิความิดั้นลบที่่�ชิ่วยัลด้การแพร่กระจายัเชิ่�อ

	 เอสซ่่จ่เล็งเห็นความิสำคัญในการบริหารจัด้การและการนำ

ที่รพัยัส์นิที่างปีญัญามิาเป็ีนสว่นหน้�งของกลยัทุี่ธ์ุในการด้ำเนนิธุรุกจิ	

โด้ยัมิ่ระบบครอบคลุมิต้ั�งแต้่การคิด้สร้างสรรค์	(IP	Creation)	โด้ยั

วางแผนงานด้า้นที่รพัยัส์นิที่างปีญัญาต้ั�งแต้เ่ริ�มิโครงการวิจยััพฒันา	

การคุม้ิครอง	(IP	Protection)	เพ่�อลด้ความิเส่�ยังในการละเมิดิ้สิที่ธิุ

บัต้รของบุคคลอ่�น	และการสร้างมูิลค่าที่างธุรุกิจ	(IP	Commercialization) 

เพ่�อสร้างสรรค์นวัต้กรรมิ	 ผลิต้ภัณ์ฑ์์และบริการรูปีแบบใหมิ่	 ๆ	 

เพ่�อต้อบโจที่ยัผ์ูบ้รโิภค	ท่ี่�ผา่นมิามิก่ารยั่�นจด้สทิี่ธิุบตั้ร	อนสิุที่ธิุบตั้ร	

และออกแบบผลติ้ภัณ์ฑ์	์ที่่�เพิ�มิข้�นอยัา่งต้อ่เน่�อง	ที่ั�งน่�	ณ์	สิ�นปี	ี2564	

เอสซ่่จ่มิ่สิที่ธุิบัต้รที่่�สามิารถบังคับใชิ้จำนวนที่ั�งสิ�น	856	ฉับับ	โด้ยั

แบ่งเปี็นสิที่ธุิบัต้รในการปีระด้ิษฐ์จำนวน	416	ฉับับ	อนุสิที่ธุิบัต้ร

จำนวน	126	ฉับับ	และสิที่ธิุบตั้รการออกแบบผลิต้ภัณ์ฑ์	์314	ฉับับ	

	 ที่ั�งน่�	 การวิจัยัและพัฒนานวัต้กรรมิอยั่างต้่อเน่�องเปี็นปีัจจัยั

สําคัญที่่�ชิ่วยัเพิ�มิข่ด้ความิสามิารถในการแข่งขันของธุุรกิจ	 เอสซ่่จ่

ได้้ม่ิการปีรับกลยัุที่ธุ์นวัต้กรรมิสินค้าและบริการท่ี่�ม่ิมิูลค่าเพิ�มิสูง	

(HVA)	โด้ยัการยักระด้ับเกณ์ฑ์์การพิจารณ์าให้เข้มิข้นข้�น	เพ่�อเพิ�มิ

ขด่้ความิสามิารถ	เนน้การปีรบัต้วัใหท้ี่นัต้อ่ความิต้อ้งการของลกูคา้

ที่่�เปีล่�ยันแปีลงอยั่างรวด้เร็ว	 เพ่�อสร้างผลกำไรให้สูงข้�น	 ภายัใต้ ้

เกณ์ฑ์์ใหมิ่	 เอสซ่่จ่มิ่ยัอด้ขายัสินค้าและบริการ	 HVA	 ในปีี	 2564	 

อยัู่ที่่�	182,510	ล้านบาที่	คิด้เปี็นร้อยัละ	34	ของยัอด้ขายัรวมิ

2. การดำเนินงานด้านคัวามยั่�งยื่น (Sustainable 

Development) 

2.1 สิ�งแวดล้อม

	 ในปีี	 2564	 เอสซ่่จ่ได้้ยักระด้ับมิาต้รฐานการด้ำเนินธุุรกิจเพ่�อ

รว่มิแก้ปีญัหาภาวะโลกร้อนด้้วยัการปีระกาศเปี้าหมิายัใหมิใ่นการ

ลด้การปีล่อยัก๊าซ่เร่อนกระจกสุที่ธุิ	 โด้ยัให้คำมิั�นว่าจะลด้ปีริมิาณ์

กา๊ซ่เรอ่นกระจกลงรอ้ยัละ	20	ภายัในปี	ี2573	เมิ่�อเที่ย่ับกบัปี	ี2563	

ซ่้�งขอบเขต้การลด้การปีล่อยัก๊าซ่เร่อนกระจกน่�	 รวมิถ้งการลด้

ปีริมิาณ์การปีล่อยัก๊าซ่เร่อนกระจกที่่�เกิด้จากกระบวนการผลิต้

โด้ยัต้รง	(Scope	1)	และที่่�เกิด้ข้�นโด้ยัอ้อมิ	(Scope	2)	รวมิถ้งการ

ดู้ด้ซ่ับและการกักเก็บคาร์บอน	 ที่ั�งจากการด้ำเนินธุุรกิจใน

ปีระเที่ศไที่ยัและทุี่กปีระเที่ศที่่�เอสซ่จ่ด่้ำเนินธุรุกจิอยัู	่การต้ั�งเป้ีาหมิายั 

น่�ถอ่เปีน็การกำหนด้เสน้ที่างการเปีล่�ยันผ่านที่่�ชัิด้เจนไปีสูเ่ปีา้หมิายั	

การปีล่อยัก๊าซ่เรอ่นกระจกสุที่ธิุเป็ีนศูนย์ั	ภายัในปี	ี2593	เพ่�อรักษา

อุณ์หภูมิิเฉัล่�ยัโลกไว้ให้เพิ�มิข้�นไมิ่เกิน	 1.5	 องศาเซ่ลเซ่่ยัส 

โด้ยักลยุัที่ธ์ุหลักของเอสซ่่จ่เพ่�อให้บรรลุเป้ีาหมิายัการลด้ปีริมิาณ์
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การปีล่อยัก๊าซ่เรอ่นกระจกร้อยัละ	20	ภายัในปี	ี2573	ค่อการเพิ�มิ

ปีระสิที่ธุิภาพการใชิ้พลังงาน	 เพิ�มิสัด้ส่วนการใชิ้พลังงานที่่�ปีล่อยั

ก๊าซ่เร่อนกระจกต้�ำ	 และเร่งพัฒนาผลิต้ภัณ์ฑ์์คาร์บอนต้�ำ	 

จากกลยุัที่ธ์ุด้ังกล่าวที่ำให้ในปีี	 2564	 มิ่การใช้ิพลังงานลด้ลงถ้ง 

รอ้ยัละ	7.6	เมิ่�อเที่ย่ับกบัปีี	2550	ในขณ์ะที่่�การใชิพ้ลังงานที่ด้แที่น

โด้ยัรวมิเพิ�มิข้�นเปี็นร้อยัละ	 14.9	 ส่งผลให้การปีล่อยัก๊าซ่ 

เรอ่นกระจกในชิว่ง	11	เด้อ่นแรกของปี	ี2564	ลด้ลงจากปีทีี่่�ผ่านมิา

ปีระมิาณ์ร้อยัละ	 4.1	 สำหรับผลิต้ภัณ์ฑ์์คาร์บอนต้�ำภายัใต้้ช่ิ�อ	 

SCG	Green	Choice	มิร่ายัได้้จากการขายัในปีี	2564	เพิ�มิข้�นเปี็น	

215,951	 ล้านบาที่	 จากจำนวนผลิต้ภัณ์ฑ์์ที่ั�งหมิด้	 162	 รายัการ	

และคิด้เปี็นสัด้ส่วนของผลิต้ภัณ์ฑ์์	 SCG	 Green	 Choice	 อยัู่ที่่� 

รอ้ยัละ	41	ของรายัได้จ้ากการขายัที่ั�งหมิด้	เที่ย่ับกับเป้ีาหมิายัที่่�จะ

เพิ�มิรายัได้้จากการขายัเป็ีนสองในสามิภายัในปีี	2573

	 ในสว่นของการด้ำเนนิงานด้า้นการอนรุกัษแ์ละฟ้�นฟธูุรรมิชิาต้ิ	

เอสซ่่จ่ต้ั�งเปี้าหมิายัท่ี่�จะเพิ�มิพ่�นที่่�ปี�าทัี่�งปี�าบกและปี�าชิายัเลน 

จำนวน	3	ล้านไร่	หรอ่	1.2	ล้านเอเคอร์	ภายัในปีี	2593	ด้้วยัโครงการ	 

“ปีลูก	ลด้	ร้อน”	เพ่�อสร้างการมิ่ส่วนร่วมิกับชุิมิชิน	และคนรุ่นใหมิ่

ปีลูกต้้นไมิ้เพ่�อชิ่วยัดู้ด้ซั่บคาร์บอนได้ออกไซ่ด์้	และลด้โลกร้อน

2.2 สังคัม

	 ท่ี่ามิกลางสถานการณ์์ความิเหล่�อมิล�ำในสงัคมิที่่�เพิ�มิข้�นโด้ยัเฉัพาะ 

ในชิ่วงการแพร่ระบาด้โควิด้	 19	 เอสซ่่จ่ได้้เปิีด้ต้ัวหลายัโครงการ 

เพ่�อสนับสนุนการพัฒนาอาช่ิพและช่ิวยัเหลอ่ผูค้นที่่�ได้รั้บผลกระที่บ

จากการแพร่ระบาด้ใหส้ามิารถด้ำเนินชิว่ิต้และชิว่ยัเหล่อต้นเองได้้

ในช่ิวงที่่�เศรษฐกิจต้กต้�ำ	 โครงการสำคัญที่่�เอสซ่่จ่ได้้ด้ำเนินการ 

ไปีแล้ว	 ได้้แก่	 1)	 โครงการ	“เลิกแล้ง	 เลิกจน”	ส่งเสริมิให้ชุิมิชิน 

ที่่�ปีระสบภัยัแลง้ซ่�ำซ่ากเรย่ันรูก้ารบริหารจดั้การน�ำด้ว้ยัต้นเอง	ช่ิวยั

ยักระด้ับคุณ์ภาพชิ่วิต้ของชิุมิชินใน	 37	 จังหวัด้ที่ั�วปีระเที่ศไที่ยั	

ครอบคลุมิกว่า	 47,500	 ครัวเร่อน	 ใน	 250	 ชิุมิชิน	 2)	 โครงการ	 

“พลังชุิมิชิน”	 ส่งเสริมิการพัฒนาวิสาหกิจชุิมิชินเพ่�อสร้าง 

ความิเข้มิแข็งให้กับเศรษฐกิจในท้ี่องถิ�น	 ซ่้�งมิ่ผู้เข้าร่วมิโครงการ 

400	คน	จาก	13	จังหวัด้

	 	 นอกจากน่�	 ยัังม่ิการสร้างสรรค์และส่งมิอบนวัต้กรรมิให ้

กับสังคมิในชิ่วงการแพร่ระบาด้โควิด้	 19	 เพ่�อชิ่วยัชิ่วิต้ผู้คนและ 

ลด้ความิเส่ยัหายัต้่อสังคมิ	 ต้ัวอยั่างของนวัต้กรรมิดั้งกล่าว	 ได้้แก่	

นวัต้กรรมิไอซ่่ยัูโมิดู้ลาร์	 สำหรับผู้ปี�วยัวิกฤต้โควิด้	 ก่อสร้าง 

ได้้รวด้เร็วภายัใน	1	สัปีด้าห์	มิ่ฟังก์ชิันการใชิ้งานเพ่�อพยัุงชิ่พผู้ปี�วยั

ขั�นวิกฤต้	 แยักระบบอากาศของที่่มิแพที่ย์ัและคนไข้ออกจากกัน 

โด้ยัเด้็ด้ขาด้	 และแยักผู้ปี�วยัวิกฤต้โควิด้	 ออกจากผู้ปี�วยัปีกต้ิ	

นวัต้กรรมิห้องน�ำสำเร็จรูปี	 ผลิต้พร้อมิใช้ิงานด้้วยัโครงสร้าง

คอนกร่ต้	ต้ิด้ต้ั�งได้้อยั่างรวด้เร็ว	และที่ำความิสะอาด้ฆ่่าเชิ่�อได้้ง่ายั	

ชิ่วยัลด้ความิเส่�ยังต้ิด้เชิ่�อ	 แคปีซู่ลความิด้ันลบสำหรับเคล่�อนยั้ายั 

ผูป้ี�วยัที่างอากาศ	ชิว่ยัเคล่�อนผูป้ี�วยัในระยัะที่างไหลและเรง่ด้ว่นให้

ได้้รับการรักษาอยั่างที่ันที่่วงที่่		

2.3 บรรษัทภิบาล

	 เอสซ่จ่ใ่หค้วามิสำคญักบั	ESG	โด้ยัระบเุปีน็ลำด้บัที่่�สำคญัท่ี่�สดุ้

ในวาระของคณ์ะกรรมิการบริษทัี่และคณ์ะผู้บริหารระดั้บสงู	ในระดั้บ 

คณ์ะกรรมิการบริษัที่	 คณ์ะกรรมิการต้รวจสอบในฐานะผู้แที่น 

คณ์ะกรรมิการบริษทัี่จะเป็ีนผูก้ำหนด้นโยับายัการบริหารความิเส่�ยังและ 

ด้แูลกระบวนการบรหิารความิเส่�ยัง	รวมิถง้ความิเส่�ยังที่่�เก่�ยัวข้องกบั 

ESG	ที่า่มิกลางสถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาด้โควดิ้	19	คณ์ะกรรมิการ

บริษัที่มิ่บที่บาที่สำคัญในการดู้แลการบริหารจัด้การวิกฤต้	 

ความิต้่อเน่�องที่างธุุรกิจ	สุขภาพและความิปีลอด้ภัยัของผูค้น	และ

การจัด้สรรที่รัพยัากรให้เปี็นไปีต้ามิพันธุกิจของเอสซ่่จ่ที่่�ม่ิต้่อ 

ผูม้ิส่่วนได้้ส่วนเสย่ั	ต้ลอด้จนรักษาความิมัิ�นคงที่างธุรุกจิในระยัะยัาว

	 เอสซ่จ่ย่ังัมิุง่มิั�นที่่�จะบรรลมุิาต้รฐานหรอ่ที่ำได้้เหนอ่กว่ามิาต้รฐาน 

ระดั้บโลกในด้้านความิโปีร่งใส	 โด้ยัใชิ้กรอบการกำกับดู้แล	 เช่ิน 

การเปีดิ้เผยัขอ้มิลูที่างการเงนิที่่�เก่�ยัวขอ้งกบัสภาพภมิูิอากาศ	(Task	

Force	 on	Climate-related	 Financial	 Disclosures:	 TCFD)		

เพ่�อส่�อสารให้ผู้มิ่ส่วนได้้เส่ยัเกิด้ความิเข้าใจในแนวที่างการเปีล่�ยัน

ผ่านของธุุรกิจไปีสู่เปี้าหมิายัการปีล่อยัก๊าซ่เร่อนกระจกภายัในปี	ี

2593	 ภายัใต้้การกำกับดู้แลของคณ์ะกรรมิการบริษัที่เก่�ยัวกับ 

ความิเส่�ยังและโอกาสจากการเปีล่�ยันแปีลงสภาพภูมิิอากาศ	 

โด้ยัในปีี2564	 เอสซ่่จ่ได้้นำหลักการเปิีด้เผยัข้อมิูลต้ามิแนวที่าง	 

TCFD	มิาใช้ิในการจัด้ที่ำแผนธุุรกิจระยัะกลาง	 (Medium	 Term	

Plan)	 เพ่�อวิ เคราะห์แผนการด้ำเนินธุุรกิจเพ่�อรับมิ่อกับ 

การเปีล่�ยันแปีลง	 สภาพภูมิิอากาศโด้ยัพิจารณ์าจากความิเส่�ยัง 

และโอกาสที่่�ม่ินัยัสำคัญ	 รวมิถ้งนำ	 TCFD	 มิาใชิ้ในกระบวนการ

ต้ดั้สนิใจของคณ์ะกรรมิการบริษทัี่สำหรับแผนการลงทุี่นระยัะยัาว

	 ด้้านการมิุง่ไปีสูค่วามิเป็ีนเลศิด้้านความิยัั�งยัน่	เอสซ่จ่ด่้ำเนนิธุรุกจิ 

บนพ่�นฐานของ	ESG	ภายัใต้ห้ลักการกำกับดู้แลองค์กรที่่�ด่้	ส่งผลให้

ในปีี	 2564	 เอสซ่่จ่ได้้รับการรับรองอยั่างต้่อเน่�องเป็ีนปีีที่่�	 18	 ใน 

การปีระเมิินและจัด้อันด้ับในดั้ชิน่ความิยัั�งยั่น	 โด้ยั	 Dow	 Jones	

Sustainability	 Indices	 (DJSI)	 ให้เปี็นบริษัที่ยัั�งยั่นระด้ับโลก	

ปีระเภที่	DJSI	World	 และ	 DJSI	 Emerging	Markets	 ในกลุ่มิ

อุต้สาหกรรมิวัสดุ้ก่อสร้าง	และจัด้อยัู่ในอันด้ับที่่�	1	ของโลกในกลุ่มิ	

Industrial	Conglomerate	โด้ยั	Sustainalytics	ซ่้�งเป็ีนบริษทัี่ใน

เคร่อ	Morningstar	 อ่กที่ั�งยัังได้้รับการจัด้อันดั้บระดั้บ	 AA	 โด้ยั	

MSCI	ESG	Rating
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3. ข้อมูลทางการเงินท่�สำคััญ

บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
หนวย: ลานบาท

สินทรัพย 2564 % 2563 % 2562 %

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 35,993    4.2     64,399    8.6     27,627    4.4     

เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น 31,617    3.7     38,582    5.2     16,595    2.6     

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 78,951    9.2     54,842    7.3     62,166    9.8     

เงินใหกูยืมระยะสั้น 200        0.0     110        0.0     151        0.0     

สินคาคงเหลือ 83,121    9.6     54,654    7.3     56,411    8.9     

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,760      0.2     1,410      0.2     1,248      0.2     

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 1,374      0.2 20          0.0     188        0.0     

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 233,016 27.1   214,017 28.6   164,386 25.9   

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,080      0.1     4,626      0.6     2,150      0.3     

เงินลงทุนในตราสารทุน 17,628    2.1     12,807    1.7     3,531      0.6     

เงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวม 118,870  13.8   97,375    13.0   94,352    14.9   

ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น 2,196      0.3     1,907      0.3     8,710      1.4     

เงินใหกูยืมระยะยาว 105        0.0     82          0.0     93          0.0     

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 2,124      0.2     2,119      0.3     1,622      0.3     

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 410,708  47.7   363,425  48.5   305,986  48.2   

คาความนิยม 46,737    5.4     34,031    4.5     34,301    5.4     

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 19,652    2.3     11,007    1.5     11,754    1.8     

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4,525      0.5     5,001      0.7     4,618      0.7     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,460      0.5     2,984      0.4     3,230      0.5     

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 628,085 72.9   535,364 71.4   470,347 74.1   

รวมสินทรัพย 861,101 100.0 749,381 100.0 634,733 100.0 
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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
หนวย: ลานบาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 2564 % 2563 % 2562 %

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 39,262    4.6     21,510    2.9     18,797    3.0     

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 75,026    8.7     65,273    8.7     55,887    8.8     

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 4,618      0.5     16,649    2.2     2,706      0.4     

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป* 2,255      0.3     2,326      0.3     144        0.0     

สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 39,932    4.6     49,933    6.6     49,935    7.9     

เงินกูยืมระยะสั้น 324        0.0     510        0.1     470        0.1     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 2,758      0.3     3,927      0.5     2,190      0.3     

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,212      0.5     1,293      0.2     1,376      0.2     

รวมหนี้สินหมุนเวียน 168,387 19.5   161,421 21.5   131,505 20.7   

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 76,164    8.8     35,880    4.8     30,440    4.8     

หนี้สินตามสัญญาเชา* 10,432    1.2     9,883      1.3     174        0.0     

หุนกู 130,127  15.1   124,673  16.6   124,748  19.7   

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 8,327      1.0     5,610      0.7     4,717      0.7     

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 14,541    1.7     14,688    2.1     14,195    2.2     

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 3,115      0.4     1,100      0.1     1,211      0.2     

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 242,706 28.2   191,834 25.6   175,485 27.6   

รวมหนี้สิน 411,093 47.7   353,255 47.1   306,990 48.4   

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ 1,600     1,600     1,600     

ทุนที่ออกและชําระแลว - หุนสามัญ 1,200      0.2     1,200      0.2     1,200      0.2     

สวนเกิน (สวนต่ํา) ทุนอื่น 3,467      0.4     4,252      0.6     (11,906)   (1.9)    

กําไรสะสม 

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 160        0.0     160        0.0     160        0.0     

ทุนสํารองทั่วไป 10,516    1.2     10,516    1.4     10,516    1.6     

ยังไมไดจัดสรร 348,558  40.5   321,097  42.8   301,995  47.6   

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 1,790      0.2     (16,253)   (2.2)    (21,750)   (3.4)    

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 365,691 42.5   320,972 42.8   280,215 44.1   

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 84,317    9.8     75,154    10.1   47,528    7.5     

รวมสวนของผูถือหุน 450,008 52.3   396,126 52.9   327,743 51.6   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 861,101 100.0 749,381 100.0 634,733 100.0 

* แยกแสดงหน้ีสินตามสัญญาเชาออกจากเงินกูยืมระยะยาว ตาม TFRS16 ซึ่งมีผลบังคับใช 1 ม.ค. 2563 เปนตนไป
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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนรวม

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
หนวย: ลานบาท

2564 % 2563 % 2562 %

รายไดจากการขาย 530,112    100.0    399,939    100.0    437,980    100.0    

ตนทุนขาย (421,000)   (79.4)     (309,947)   (77.5)     (355,752)   (81.2)     

กําไรขั้นตน 109,112  20.6    89,992    22.5    82,228    18.8    

รายไดอื่น 10,594     2.0       7,278       1.8       8,992       2.1       

กําไรกอนคาใชจาย 119,706  22.6    97,270    24.3    91,220    20.8    

ตนทุนในการจัดจําหนาย (32,313)    (6.1)      (24,091)    (6.0)      (22,905)    (5.2)      

คาใชจายในการบริหาร (30,484)    (5.7)      (28,724)    (7.2)      (28,866)    (6.6)      

คาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการปรับปรุง

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน -              -          -              -          (2,538)      (0.6)      

คาใชจายอื่น (4,058)      (0.8)      (3,720)      (0.9)      (2,593)      (0.6)      

รวมคาใชจาย (66,855)   (12.6)   (56,535)   (14.1)   (56,902)   (13.0)   

กําไรจากการดําเนินงาน 52,851    10.0    40,735    10.2    34,318    7.8      

ตนทุนทางการเงิน (6,758)      (1.3)      (7,082)      (1.8)      (6,587)      (1.5)      

สวนแบงกําไรของการรวมคา

และบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 17,543     3.3       9,456       2.4       11,632     2.7       

กําไรกอนภาษีเงินได 63,636    12.0    43,109    10.8    39,363    9.0      

คาใชจายภาษีเงินได (8,900)      (1.7)      (5,809)      (1.5)      (6,167)      (1.4)      

กําไรสําหรับป 54,736    10.3    37,300    9.3      33,196    7.6      

การแบงปนกําไร

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 47,174    8.9      34,144    8.5      32,014    7.3      

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 7,562       1.4       3,156       0.8       1,182       0.3       

54,736     10.3      37,300     9.3       33,196     7.6       

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท)

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 39.31      28.45      26.68      
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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
หนวย: ลานบาท

2564 2563 2562

กําไรสําหรับป 54,736      37,300    33,196      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน 17,272      (833)       (7,007)      

ผลขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด (131)         -            -              

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน (64)          46          38           

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการรวมคา

และบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 2,370       (184)       (1,513)      

ภาษีเงินไดของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม

ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 10           (6)           (8)            

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 19,457     (977)      (8,490)     

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไรจากการวัดมูลคายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน 1,645       66          -              

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว 880          (204)       (1,396)      

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการรวมคา

และบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 147          44          (100)         

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหม

ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (495)         20          257          

รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 2,177      (74)        (1,239)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี 21,634     (1,051)    (9,729)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 76,370     36,249   23,467     

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 65,902     33,097   23,029     

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 10,468      3,152      438          

76,370      36,249    23,467      
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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562

หนวย: ลานบาท

2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับป 54,736      37,300      33,196      

รายการปรับปรุง

คาใชจายภาษีเงินได 8,900       5,809       6,167       

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 28,835      27,377      23,932      

ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา 759          167          255          

คาใชจายประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 1,260       1,312       3,751       

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน (117)         423          (119)         

สวนแบงกําไรของการรวมคาและบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย (17,543)     (9,456)      (11,632)     

เงินปนผลรับ (1,697)      (670)         (1,890)      

ดอกเบี้ยรับ (1,047)      (1,117)      (937)         

ดอกเบี้ยจาย 6,757       7,129       6,466       

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 3,933       3,054       853          

ขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลคายุติธรรม และอื่น ๆ (3,240)      (542)         669          

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 81,536     70,786     60,711     

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (21,111)     4,995       5,975       

สินคาคงเหลือ (24,793)     693          6,325       

สินทรัพยอื่น (1,207)      345          404          

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ (47,111)   6,033      12,704     
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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562

หนวย: ลานบาท

2564 2563 2562

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 14,815      (57)          (6,125)      

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน (888)         (1,008)      (856)         

หนี้สินอื่น 282          (245)         (497)         

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 14,209     (1,310)     (7,478)     

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน 48,634     75,509     65,937     

จายภาษีเงินได (9,834)      (5,094)      (6,121)      

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 38,800     70,415     59,816     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายบริษัทยอย -              766          180          

เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอยสุทธิจากเงินสดที่ไดมา (14,477)     (2,946)      (24,469)     

เงินสดรับจากการขายสวนไดเสียในการรวมคาและบริษัทรวม 13           286          2,858       

เงินสดจายเพื่อซื้อสวนไดเสียในการรวมคาและบริษัทรวม (13,186)     (239)         (1,648)      

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น 79,234      56,059      59,190      

เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น (68,504)     (81,036)     (49,706)     

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 286          462          655          

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (58,007)     (51,357)     (48,057)     

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (2,471)      (1,602)      (1,357)      

เงินสดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืม (เงินใหกูยืม) (132)         48           26           

รับเงินปนผล 10,796      7,349       16,213      

รับดอกเบี้ย 1,049       1,025       1,061       

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (65,399)   (71,185)   (45,054)   
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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562

หนวย: ลานบาท

2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย

ที่ไมไดมีผลทําใหสูญเสียการควบคุม 1,153       43,107      467          

เงินสดจายจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย

ที่ไมไดมีผลทําใหสูญเสียการควบคุม (2,371)      (1,416)      (234)         

เงินสดรับจาก (จายเพื่อชําระ) เงินกูยืม

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 14,276      2,476       (5,486)      

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 40,823      27,063      26,794      

เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืมระยะยาว (17,804)     (7,041)      (2,090)      

เงินสดจายเพื่อชําระหนี้สินตามสัญญาเชา (2,985)      (2,625)      (118)         

เงินสดรับจากการออกหุนกู 45,401      49,850      24,905      

เงินสดจายเพื่อไถถอนหุนกู (49,917)     (49,881)     (31,382)     

เงินกูยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ 29,794     19,842     12,623     

จายเงินปนผล

จายเงินปนผลใหผูถือหุนบริษัทใหญ (20,398)     (14,998)     (19,799)     

จายเงินปนผลใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (3,514)      (1,411)      (973)         

รวมจายเงินปนผล (23,912)   (16,409)   (20,772)   

จายดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู (7,902)      (7,653)      (7,366)      

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (3,238)     37,471     (15,282)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (29,837)   36,701     (520)        

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอเงินสด

และรายการเทียบเทาเงินสด 1,431       71           (642)         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 64,399      27,627      28,789      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 35,993     64,399     27,627     

 Q4-21_Page 13_FS and Ratio_FontOR.xlsx CashFlow (3) 24/2/2022 15:47
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อัตราสวนทางการเงินของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

2564 2563 2562

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.4           1.3           1.3           
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.8           0.9           0.7           
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.2           0.5           0.5           

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 10.0         9.2           9.3           

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 36           40           39           

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูป (เทา) 16.5         14.8         16.3         
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 22           25           22           

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 11.6         10.7         11.5         

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 31           34           31           
Cash Cycle (วัน) 27           31           30           

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตรากําไรขั้นตน (%) 20.6         22.5         18.8         

อัตรากําไรสุทธิ* (%) 8.5           8.2           7.0           
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 13.7         11.4         11.5         

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 5.9           4.9           5.2           
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 19.6         17.9         19.7         
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.7           0.6           0.8           

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.9           0.9           0.9           

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 13.6         10.5         11.4         

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 1.1           0.8           1.0           

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอ EBITDA (เทา) 3.3           3.5           3.0           

หนี้สินสุทธิตอ EBITDA** (เทา) 2.6           2.1           2.4           

อัตราการจายเงินปนผล*** (%) 47.1         49.2         52.5         

หมายเหต:ุ
* อัตรากําไรสุทธิ = กําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ / รายไดรวม
** หนี้สินสุทธิตอ EBITDA = หนี้สิน(ที่มีภาระดอกเบี้ย) หักเงินสดและเงินสดภายใตการบริหาร / EBITDA
*** อัตราการจายเงินปนผลป 2562 คิดเปนอัตรารอยละ 49.3 ของกําไรกอนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2562

Q4-21_Page 13_FS and Ratio_FontOR.xlsx Ratio 56-1 24/2/2022 15:47



114

ราย่ชื�อบริษัทย่่อย่ การร่วมคั้า บริษัทร่วม 
และบริษัทอื�นท่�ปีระกอบธ์ุรกิจัอันเปี็นสาระสำคััญ

11

ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง   
บริษัทย่อย

1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน / กรุงเทพฯ
รับจ้ำงผลิตและจัดจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ /

ให้บริกำรวิจัย และกำรจัดกำร
2 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ำง จ ำกัด กิจกำรลงทุน / ให้บริกำรจัดกำร กรุงเทพฯ
3 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ำกัด ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ และปูนก่อ สระบุรี
4 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จ ำกัด ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ ปูนก่อ และปูนซีเมนต์ขำว สระบุรี
5 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ำกัด ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ และปูนก่อ นครศรีธรรมรำช
6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล ำปำง) จ ำกัด ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ และปูนก่อ ล ำปำง
7 Khammouane Cement Co., Ltd. ปูนซีเมนต์ สปป. ลำว

8 บริษัทสยำมอุตสำหกรรมวัสดุทนไฟ จ ำกัด วัสดุทนไฟ กรุงเทพฯ
9 บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด บริกำรด้ำนเทคนิคและติดต้ังโรงงำน สระบุรี
10 บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ำกัด ก ำจัดกำกอุตสำหกรรม กรุงเทพฯ / สระบุรี /

นครศรีธรรมรำช
11 บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลำย จ ำกัด คอนกรีตผสมเสร็จ กรุงเทพฯ
12 บริษัทศิลำไทยสงวน (2540) จ ำกัด ผลิตหินก่อสร้ำง ขอนแก่น
13 บริษัทศิลำสำนนท์ จ ำกัด ผลิตหินก่อสร้ำง สระบุรี
14 PT SCG Pipe and Precast Indonesia ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อินโดนีเซีย
15 PT Semen Lebak ปูนซีเมนต์ อินโดนีเซีย
16 PT SCG Readymix Indonesia คอนกรีตผสมเสร็จ อินโดนีเซีย
17 PT CPAC Surabaya คอนกรีตผสมเสร็จ อินโดนีเซีย
18 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ เวียดนำม
19 SCG Cement-Building Materials Vietnam จัดจ ำหน่ำยปูนซีเมนต์ เวียดนำม

Limited Liability Company
20 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company ปูนซีเมนต์ เวียดนำม
21 Song Gianh Cement Joint Stock Company ปูนซีเมนต์ เวียดนำม
22 Mien Trung Cement One Member Company Limited ปูนซีเมนต์ เวียดนำม
23 Danang Cement One Member Company Limited ปูนซีเมนต์ เวียดนำม
24 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited ปูนซีเมนต์ เวียดนำม
25 บริษัทซีแพคคอนสตรัคช่ันโซลูช่ัน จ ำกัด บริกำรโซลูชัน งำนก่อสร้ำง กรุงเทพฯ
26 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
27 บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
28 บริษัทเอ็มอำร์ซี รูฟฟ่ิง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ

* สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม ซ่ึงไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน 
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สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)

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

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

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

 (856) 51-628-000 - หุ้นสำมัญ 32                     11,188               100                   
หุ้นบุริมสิทธิ 0.06                   21                     

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

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

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

(6221) 799-3068 (6221) 799-2208 หุ้นสำมัญ 15                     466                   100                   
(6221) 798-3751 (6221) 791-80919 หุ้นสำมัญ 0.04                   1,193                 100                   
(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุ้นสำมัญ 12                     365                   100                   
(6231) 732-1512 (6231) 732-1512 หุ้นสำมัญ 1                       43                     100                   

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

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

02-555-5595 - หุ้นสำมัญ 4                       19                     100                   
0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสำมัญ 79                     7,909                 100                   
0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสำมัญ 7                       148                   100                   
0-2586-3333 0-2555-0001 หุ้นสำมัญ 8                       762                   100                   

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

29 บริษัทเซรำมิคซิเมนต์ไทย จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
30 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc. กิจกำรลงทุน ฟิลิปปินส์
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. กิจกำรลงทุน สิงคโปร์
32 บริษัทกระเบ้ืองกระดำษไทย จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
33 บริษัทสยำมไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ำกัด ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ สระบุรี / ล ำปำง /

หลังคำ ฝ้ำ ผนัง พ้ืน และวัสดุตกแต่ง นครศรีธรรมรำช
34 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ ำกัด บล็อกปูถนนคอนกรีต แผ่นปูพ้ืนคอนกรีต กรุงเทพฯ / สระบุรี /

ร้ัวคอนกรีต แผ่นบุผนังคอนกรีต ชลบุรี / ขอนแก่น /
นครศรีธรรมรำช /ล ำพูน

35 บริษัทสยำมไฟเบอร์กลำส จ ำกัด ฉนวนใยแก้วกันควำมร้อน / สระบุรี
แผ่นหลังคำโปร่งแสง

36 บริษัทเอสซีจี รูฟฟ่ิง จ ำกัด กระเบ้ืองมุงหลังคำคอนกรีตและเซรำมิก นครปฐม / สระบุรี /
ล ำพูน / ขอนแก่น /

นครศรีธรรมรำช / ชลบุรี
37 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd. กระเบ้ืองหลังคำคอนกรีต เวียดนำม
38 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd. กระเบ้ืองหลังคำคอนกรีต กัมพูชำ
39 SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ฟิลิปปินส์
40 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia คอนกรีตมวลเบำ อินโดนีเซีย
41 บริษัทสยำมซำนิทำรีฟิตต้ิงส์ จ ำกัด ก๊อกน้ ำและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ กรุงเทพฯ / ปทุมธำนี /

นครรำชสีมำ
42 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
43 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด กิจกำรลงทุน / จัดจ ำหน่ำยในประเทศ กรุงเทพฯ
44 บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ กรุงเทพฯ
45 SCG International Australia Pty. Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ ออสเตรเลีย
46 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ จีน
47 SCG International Hong Kong Limited ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ ฮ่องกง
48 SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ ฟิลิปปินส์
49 SCG International USA Inc. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ สหรัฐอเมริกำ
50 PT SCG International Indonesia ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ อินโดนีเซีย
51 SCG International Laos Co., Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ สปป. ลำว
52 SCG Marketing Philippines Inc. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ ฟิลิปปินส์

53 SCG International Malaysia Sdn. Bhd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ มำเลเซีย
54 SCG International (Cambodia) Co., Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ กัมพูชำ
55 SCG International Middle East Dmcc ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ สหรัฐอำหรับเอมิเรสต์
56 SCG International Vietnam Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ เวียดนำม

กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
และกำรกระจำยสินค้ำในประเทศ

57 SCG International India Private Limited ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ อินเดีย

* สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม / จีน ซ่ึงไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน 
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สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
0-2586-3333 0-2587-2118 หุ้นสำมัญ 60                     6,037                 100                   

(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุ้นสำมัญ 174                   192                   100                   
(65) 6297-9661 (65) 6297-9662 หุ้นสำมัญ 7                       143                   100                   

0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสำมัญ 110                   11,000               100                   
0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสำมัญ 22                     2,230                 100                   

0-2586-6822 0-2586-6800 หุ้นสำมัญ 3                       290                   100                   

0-3637-3441-4 0-3637-3445-6 หุ้นสำมัญ 13                     205                   100                   

0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 14                     1,430                 100                   

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

(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุ้นสำมัญ 14                     136                   100                   
(6226) 7861-0362 (6226) 7861-0360 หุ้นสำมัญ 4                       1,253                 100                   

0-2973-5040-54 0-2529-1608 หุ้นสำมัญ 2                       200                   100                   

0-2586-3333 0-2586-2961 หุ้นสำมัญ 976                   22,257               100                   
0-2586-3333 0-2586-5454 หุ้นสำมัญ 275                   16,452               100                   
 0-2586-2222 0-2586-2251 หุ้นสำมัญ 4                       400                   100                   

(612) 9439-1441 - หุ้นสำมัญ 0.2                    5                       100                   
(86) 208-365-2559 (86) 208-351-3380 ** -                       113                   100                   

(852) 3466-6535 (852) 3743-6807 หุ้นสำมัญ 45                     220                   100                   
(63) 917-829-9168 - หุ้นสำมัญ 0.5                    38                     100                   

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

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

(60) 35-632-0168 (60) 35-632-0158 หุ้นสำมัญ 2                       14                     100                   
(855) 23-990-401-5 - หุ้นสำมัญ 0.0001               1                       100                   

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

(91) 124-400-6413 - หุ้นสำมัญ 1                       27                     100                   

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

58 Oitolabs Technologies Private Limited บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ อินเดีย
59 บริษัทเอสซีจี บิลด้ิง แอนด์ ลีฟว่ิงแคร์คอนซัลต้ิง จ ำกัด ให้ค ำปรึกษำและออกแบบอำคำร กรุงเทพฯ
60 Unify Smart Tech Joint Stock Company บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เวียดนำม
61 บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟว่ิง จ ำกัด อุปกรณ์ส ำหรับดูแลควำมปลอดภัยของผู้สูงอำยุ กรุงเทพฯ
62 Myanmar CBM Services Co., Ltd. ให้บริกำรทำงธุรกิจ เมียนมำ
63 บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จ ำกัด ให้บริกำรทำงธุรกิจ กรุงเทพฯ
64 บริษัทเบ็ตเตอร์บี มำร์เก็ตเพลส จ ำกัด ให้บริกำรทำงธุรกิจ กรุงเทพฯ
65 บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
66 บริษัทเอสซีจี ลีฟวิง แอนด์ เฮำส์ซิง โซลูชัน จ ำกัด ให้บริกำรออกแบบ ต่อเติม ท่ีอยู่อำศัย กรุงเทพฯ

(เดิมช่ือ "บริษัทเน็กซเตอร์ รีเทล จ ำกัด") ครบวงจร
67 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ ำกัด ศูนย์แสดงสินค้ำเอสซีจี ให้บริกำร กรุงเทพฯ

และให้ค ำปรึกษำ
68 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด โรงเรียนเพ่ือพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน สระบุรี

ในด้ำนกำรขนส่งของคู่ค้ำของเอสซีจี
69 บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลด้ิง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
70 Prime Group Joint Stock Company กิจกำรลงทุน เวียดนำม
71 Prime Trading, Import and Export One Member จ ำหน่ำยกระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนำม

Limited Liability Company
72 Prime International Import-Export and Service จ ำหน่ำยสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง เวียดนำม

Trading Company Limited
73 Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company กระเบ้ืองหลังคำดินเผำ เวียดนำม
74 Prime Pho Yen Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืน เวียดนำม
75 Prime - Yen Binh Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรำมิกบุผนัง เวียดนำม
76 Prime - Tien Phong Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนำม
77 Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนำม
78 Prime - Truong Xuan Joint Stock Company เคร่ืองท ำน้ ำร้อนและเคร่ืองกล เวียดนำม
79 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company ปูนซีเมนต์ขำว กำวยำแนว เวียดนำม

ไทล์ฟิกส์ สกิมโค๊ท
80 บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
81 บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี จ ำกัด เคร่ืองสุขภัณฑ์ กรุงเทพฯ / สระบุรี
82 บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จ ำกัด เคร่ืองสุขภัณฑ์ กรุงเทพฯ / สระบุรี
83 PT Semen Jawa ปูนซีเมนต์ อินโดนีเซีย
84 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ กรุงเทพฯ
85 SCG Logistics Lao Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ สปป. ลำว
86 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ กัมพูชำ
87 บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์เพรส จ ำกัด บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ กรุงเทพฯ

(เดิมช่ือ "บริษัทเอสซีจี ยำมำโตะ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด")
88 Mawlamyine Cement Limited ปูนซีเมนต์ เมียนมำ

* สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม ซ่ึงไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน 
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สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
(91) 80-6743-1100 - หุ้นสำมัญ 0.1                    0.05                   100                   

0-2586-4444  - หุ้นสำมัญ 0.05                   5                       100                   
 (84) 90-5559-562  - หุ้นสำมัญ 1                       7                       100                   

 0-2030-1000 0-2586-2250 หุ้นสำมัญ 1                       105                   100                   
(951) 966-2014 (951) 966-2014 หุ้นสำมัญ 0.02                   66                     100                   

 0-2586-6950  - หุ้นสำมัญ 37                     187                   100                   
0-2586-4111 0-2586-4017 หุ้นสำมัญ 78                     1,953                 100                   
 0-2586-3333 0-2586-5625 หุ้นสำมัญ 3                       327                   100                   
0-2586-3333  - หุ้นสำมัญ 0.5                    47                     100                   

 0-2101-9922 0-2101-9920 หุ้นสำมัญ 5                       500                   100                   

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

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

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

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

0-2973-5040-54 0-2551-3512 หุ้นสำมัญ 1                       60                     99                     
0-2973-5040-54 0-3626-3522 หุ้นสำมัญ 2                       200                   99                     
0-2973-5040-54 0-3637-3664 หุ้นสำมัญ 2                       160                   99                     
(6221) 350-9491 (6221) 350-9704 หุ้นสำมัญ 348                   11,352               98                     

 0-2586-3333 0-2586-2158 หุ้นสำมัญ 36                     3,567                 98                     
(856) 20-9149-4545  - หุ้นสำมัญ 0.1                    13                     98                     

(855) 23-966-206  (855) 23-966-205 หุ้นสำมัญ 0.03                   11                     98                     
0-2239-8999 0-2168-3230 หุ้นสำมัญ 1                       1,463                 98                     

(959) 796-093-056  - หุ้นสำมัญ 0.8                    12,814               96                     
(959) 978-757-519

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

89 Prime Dai An Joint Stock Company ส ำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนำม
90 PT KIA Serpih Mas กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง อินโดนีเซีย
91 Kampot Cement Co., Ltd. ปูนซีเมนต์ กัมพูชำ
92 PT KIA Keramik Mas กระเบ้ืองหลังคำเซรำมิก อินโดนีเซีย
93 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง อินโดนีเซีย
94 PT Kokoh Inti Arebama Tbk. จัดจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง อินโดนีเซีย
95 Prime Dai Viet Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนำม
96 Prime Thien Phuc Joint Stock Company ส ำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนำม
97 Prime Phong Dien Joint Stock Company ผลิตวัตถุดิบ เวียดนำม
98 Prime Dai Loc Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนำม
99 CPAC Cambodia Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ กัมพูชำ
100 บริษัทเอสซีจี เซรำมิกส์ จ ำกัด (มหำชน) กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง กรุงเทพฯ

และนิคมอุตสำหกรรม
101 บริษัทโสสุโก้ เซรำมิค จ ำกัด กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง สระบุรี
102 บริษัทสระบุรีรัชต์ จ ำกัด แผ่นปูพ้ืนและบุผนังคอนกรีต สระบุรี
103 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง ฟิลิปปินส์
104 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ เมียนมำ

และผลิตภัณฑ์เก่ียวเน่ือง
105 PT Surya Siam Keramik กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืน อินโดนีเซีย
106 SCG Builk One Philippines, Inc. ให้บริกำรดิจิทัลแพลตฟอร์ม ฟิลิปปินส์

ส ำหรับธุรกิจก่อสร้ำง
107 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวช่ัน โซลูช่ัน จ ำกัด ให้บริกำรจัดกำรขยะหรือของเสีย กรุงเทพฯ

และน ำขยะหรือของเสียไปใช้ผลิตพลังงำน
108 บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จ ำกัด ให้บริกำรแฟรนไชส์ระบบกำรค้ำปลีก กรุงเทพฯ
109 Prime Hao Phu Joint Stock Company ส ำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนำม
110 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จ ำกัด ตัวแทนจ ำหน่ำย กรุงเทพฯ
111 บริษัทควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) อิฐมวลเบำ แผ่นผนัง พ้ืนคอนกรีตมวลเบำ พระนครศรีอยุธยำ

และคำนทับหลังมวลเบำ
112 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ำกัด อิฐมวลเบำ แผ่นผนัง พ้ืนคอนกรีตมวลเบำ ระยอง

และคำนทับหลังมวลเบำ
113 บริษัทรูด้ี เทคโนโลยี จ ำกัด ให้บริกำรทำงธุรกิจ กรุงเทพฯ
114 บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลด้ิงส์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
115 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd. ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ กัมพูชำ
116 Prime Dai Quang Joint Stock Company บรรจุภัณฑ์ เวียดนำม
117 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ เมียนมำ
118 บริษัทพำเนล เวิลด์ จ ำกัด ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์ สมุทรสำคร
119 บริษัทจัมโบ้บำจส์ แอนด์ ทักส์ จ ำกัด บริกำรขนส่งด้วยเรือล ำเลียง กรุงเทพฯ
120 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd. บริกำรขนส่งด้วยเรือล ำเลียง กัมพูชำ
121 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จ ำกัด รับสร้ำงบ้ำนและตกแต่งภำยใน กรุงเทพฯ

* สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
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สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)

(84) 211-6535-659  - หุ้นสำมัญ 3                       35                     95                     
(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุ้นสำมัญ 3,768                 1,614                 94                     
(855) 23-996-839 - หุ้นสำมัญ 13                     4,275                 92                     
(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุ้นสำมัญ 2,926                 2,162                 92                     
(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุ้นสำมัญ 14,929               5,603                 92                     
(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุ้นสำมัญ 981                   350                   91                     

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

0-2586-3333 0-2587-2118 หุ้นสำมัญ 5,963                 5,963                 83                     

0-3637-6300 0-3637-6319 หุ้นสำมัญ 0.01                   800                   83                     
  0-2586-6822 0-2586-6800 หุ้นสำมัญ 1                       96                     83                     

(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุ้นสำมัญ 600                   558                   83                     
(959) 783-914-137 - หุ้นสำมัญ 0.06                   207                   80                     
(959) 783-914-139

(6221) 5397-091 (6221) 5397-094 หุ้นสำมัญ 0.01                   87                     80                     
(632) 501-8634 (632) 501-8635 หุ้นสำมัญ 25                     16                     75                     

0-2586-3333 0-2586-2979 หุ้นสำมัญ 2                       185                   74                     

 0-2693-1108-6010 - หุ้นสำมัญ 7                       685                   73                     
(84) 27-383-2270  - หุ้นสำมัญ 3                       35                     70                     

0-2586-1402 0-2586-2203 หุ้นสำมัญ 15                     146                   67                     
 0-3525-9131  0-3525-9130 หุ้นสำมัญ 400                   400                   61                     

 0-3865-0515  0-3865-0517 หุ้นสำมัญ 59                     590                   61                     

097-140-1669 - หุ้นสำมัญ 1                       12                     61                     
0-2586-4173 0-2586-6904 หุ้นสำมัญ 3                       256                   59                     

(855) 95-888-499 - หุ้นสำมัญ 8                       263                   58                     
(84) 235-3761-666  - หุ้นสำมัญ 2                       28                     56                     
(959) 43-083-164  - หุ้นสำมัญ 2                       58                     55                     
0-3447-3067-70 0-3447-3063 หุ้นสำมัญ 2                       245                   55                     
 0-2872-3014-5  0-2872-3016 หุ้นสำมัญ 5                       457                   55                     

 (855) 23-966-206 (855) 23-966-205 หุ้นสำมัญ 0.001                 0.2                    55                     
0-2586-1323 0-2586-4364 หุ้นสำมัญ 8                       825                   51                     

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

122 บริษัทเอสซีจี-บุญถำวร โฮลด้ิง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
123 Smart Build Bangladesh Co., Ltd. ตัวแทนจ ำหน่ำย บังกลำเทศ
124 Mingalar Motor Co., Ltd. ตัวแทนจ ำหน่ำย เมียนมำ
125 PT Siam-Indo Gypsum Industry แผ่นยิปซัม อินโดนีเซีย
126 PT Siam-Indo Concrete Products กระเบ้ืองไฟเบอร์ซีเมนต์ อินโดนีเซีย
127 บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ ำกัด ท่ำเทียบเรือสินค้ำ สมุทรปรำกำร
128 บริษัทบำงกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดด้ิง จ ำกัด บริกำรยกขนสินค้ำ สมุทรปรำกำร
129 PT Pion Quarry Nusantara ผลิตหินก่อสร้ำง อินโดนีเซีย
130 Home Center Quang Ninh Joint Stock Company ค้ำปลีก เวียดนำม
131 PT SCG Barito Logistics บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ อินโดนีเซีย
132 PT Renos Marketplace Indonesia แพลตฟอร์มส ำหรับซ้ือขำย อินโดนีเซีย

วัสดุก่อสร้ำงและตกแต่ง
133 PT Tambang Semen Sukabumi เหมืองหินปูน อินโดนีเซีย
134 Kampot Land Co., Ltd. กิจกำรลงทุนในท่ีดิน กัมพูชำ

การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน

135 บริษัทโกลบอลเฮ้ำส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด *** กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
136 บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด *** ดิจิทัลแพลตฟอร์ม กรุงเทพฯ

137 บริษัทซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม ไลฟ์ไทม์โซลูช่ัน จ ำกัด *** ให้บริกำรและวัสดุส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุง กรุงเทพฯ
138 บริษัทสยำม สมำร์ท ดำต้ำ จ ำกัด *** กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
139 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จ ำกัด *** กิจกำรห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น กรุงเทพฯ
140 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จ ำกัด ผลิตโครงสร้ำงบ้ำนโมดูลำร์ สระบุรี
141 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ จีน
142 บริษัทเซอร์เวย์ มำรีน เซอร์วิส จ ำกัด ให้เช่ำท่ีดิน กรุงเทพฯ
143 Green Siam Resources Corporation ธุรกิจโรงอัดเศษกระดำษ ฟิลิปปินส์
144 Mariwasa Holdings, Inc. กิจกำรลงทุน ฟิลิปปินส์
145 CMPI Holdings, Inc. กิจกำรลงทุน ฟิลิปปินส์
146 บริษัทสยำม เซย์ซอน จ ำกัด บริกำรทำงกำรเงิน กรุงเทพฯ
147 บริษัทสยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) จัดจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง ร้อยเอ็ด

และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน
148 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่และ อินโดนีเซีย

ธุรกิจกระจำยสินค้ำวัสดุก่อสร้ำง
และสินค้ำเก่ียวกับบ้ำน

149 PT Catur Mitra Sejati Sentosa ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ อินโดนีเซีย

150 PT Catur Sentosa Berhasil ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ อินโดนีเซีย
151 PT Catur Sentosa Anugerah ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย อินโดนีเซีย
152 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. วัสดุทนไฟ จีน

* สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซ่ึงไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน 

*** เป็นบริษัทย่อยตำมนิยำมท่ีเก่ียวข้องในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)

 0-2693-1108-6010 - หุ้นสำมัญ 8                       601                   51                     
(880) 1-7-8765-9249 - หุ้นสำมัญ 0.06                   24                     51                     

(951) 7514-940-41 - หุ้นสำมัญ 0.01                   166                   50                     
(6221) 8832-0028 (6221) 8832-0036 หุ้นสำมัญ 0.03                   306                   50                     
(6226) 743-2140 (6225) 743-2149 หุ้นสำมัญ 0.03                   446                   50                     
 0-2754-4501-9  0-2754-4513 หุ้นสำมัญ 1                       63                     50                     
 0-2754-4501-9  0-2754-4513 หุ้นสำมัญ 0.02                   2                       50                     

(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุ้นสำมัญ 0.01                   16                     49                     
(84) 203-6520-959 - หุ้นสำมัญ 0.6                    8                       49                     

(6221) 634-5668 (6221) 634-5666 หุ้นสำมัญ 4                       103                   49                     
(6221) 8051-1688 - หุ้นสำมัญ 172                   36                     49                     

(6221) 350-9491 (6221) 350-9704 หุ้นสำมัญ 62                     164                   48                     
(855) 12-442-737 - หุ้นสำมัญ 0.001                 0.2                    45                     

 0-2586-3333 0-2586-5454 หุ้นสำมัญ 27                     2,686                 66                     
063-270-4665  - หุ้นสำมัญ 0.05                   5                       51                     
081-750-6874
0-2555-5595 - หุ้นสำมัญ 0.4                    35                     51                     
0-2586-3021 0-2586-2391 หุ้นสำมัญ 0.2                    211                   51                     
0-2706-1710 - หุ้นสำมัญ 8                       770                   50                     
0-3637-3478 0-3637-3480 หุ้นสำมัญ 23                     2,325                 49                     

 (86) 771-508-6999-30281 - หุ้นสำมัญ 25                     116                   49                     
 0-2296-1490-2  0-2296-1494 หุ้นสำมัญ 0.4                    37                     48                     
 (632) 501-8631  (632) 501-8631 หุ้นสำมัญ 13                     95                     40                     
(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุ้นสำมัญ 248                   235                   40                     
(632) 813-1666 (632) 813-1704 หุ้นสำมัญ 48                     55                     40                     

0-2586-3021 0-2586-2391 หุ้นสำมัญ 0.3                    300                   36                     
 0-4351-9597  0-4351-1492 หุ้นสำมัญ 4,602                 4,602                 32                     

(6221) 566-8801 (6221) 5696-5178 หุ้นสำมัญ 4,458                 1,030                 31                     

(6221) 5420-4999 (6221) 5421-7375 หุ้นสำมัญ 7,000                 1,617                 31                     
(6221) 5421-7383

(6221) 580-0757 (6221) 580-0758 หุ้นสำมัญ 130                   300                   31                     
(6221) 619-7255 (6221) 619-0009 หุ้นสำมัญ 0.1                    185                   31                     

(86) 553-839-9857 (86) 553-839-9888 ** -                       816                   30                     

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

153 บริษัทสยำมอุตสำหกรรมยิปซัม จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
154 บริษัทสยำมอุตสำหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จ ำกัด แผ่นยิปซัมและผลิตภัณฑ์จำกยิปซัม สระบุรี
155 บริษัทสยำมอุตสำหกรรมยิปซัม (สงขลำ) จ ำกัด แผ่นยิปซัมและผลิตภัณฑ์จำกยิปซัม สงขลำ
156 PT M Class Industry กระเบ้ืองหลังคำดินเผำ อินโดนีเซีย
157 PT Caturaditya Sentosa ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย อินโดนีเซีย
158 PT Catur Logamindo Sentosa ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย อินโดนีเซีย
159 บริษัทสยำม วำลิดัส แคปปิตอล จ ำกัด แพลตฟอร์มระดมทุน กรุงเทพฯ
160 Global House (Cambodia) Company Limited จัดจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง กัมพูชำ

และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน
161 PT Catur Hasil Sentosa ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ อินโดนีเซีย
162 PT Kusuma Kemindo Sentosa ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย อินโดนีเซีย

163 PT Caturadiluhur Sentosa ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย อินโดนีเซีย
164 PT Eleganza Tile Indonesia ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย อินโดนีเซีย
165 บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) ปูนซีเมนต์ กรุงเทพฯ
166 บริษัทนอริตำเก้ เอสซีจี พลำสเตอร์ จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยปูนพลำสเตอร์ สระบุรี
167 บริษัททีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ ให้บริกำรกำรปรึกษำด้ำนวิศวกรรม กรุงเทพฯ

จ ำกัด (มหำชน) ส่ิงแวดล้อม และกำรจัดกำรครบวงจร
168 Finfloor S.p.A. กิจกำรลงทุน อิตำลี

ธุรกิจเคมิคอลส์   
บริษัทย่อย

169 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
170 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ ำกัด เม็ดพลำสติกพอลิเอทิลีน ระยอง

และเม็ดพลำสติกพอลิโพรพิลีน
171 บริษัทเอสซีจี พลำสติกส์ จ ำกัด จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก กรุงเทพฯ
172 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มำนซ์ เคมิคอลส์ จ ำกัด จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก กรุงเทพฯ
173 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ สิงคโปร์
174 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง จ ำกัด บริกำรซ่อมบ ำรุง ระยอง
175 บริษัทโปรเทค เอ้ำท์ซอสซ่ิง จ ำกัด บริกำรซ่อมบ ำรุง ระยอง
176 บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จ ำกัด บริกำรซ่อมบ ำรุง ระยอง
177 บริษัทอำร์ ไอ แอล 1996 จ ำกัด นิคมอุตสำหกรรม ระยอง
178 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จ ำกัด ให้บริกำรเทคโนโลยีด้ำนเคมีภัณฑ์ กรุงเทพฯ
179 บริษัทวีนำ เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
180 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. ธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร เวียดนำม
181 บริษัทดับเบ้ิลยู ที อี จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
182 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. กิจกำรลงทุน สิงคโปร์
183 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. กิจกำรลงทุน สิงคโปร์
184 Hexagon International, Inc. กิจกำรลงทุน สหรัฐอเมริกำ

* สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม ซ่ึงไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน 
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สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
0-2555-0055 0-2555-0001-6 หุ้นสำมัญ 2                       150                   29                     
0-3621-8200 0-3621-8201 หุ้นสำมัญ 5                       470                   29                     
0-7420-0400 0-7420-0401 หุ้นสำมัญ 1                       120                   29                     

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

(6227) 445-2010 (6227) 445-2011 หุ้นสำมัญ 0.002                 3                       22                     
063-651-554 - หุ้นสำมัญ 10                     100                   20                     

(855) 23-232-232 (855) 23-232-231 หุ้นสำมัญ 0.002                 521                   18                     

(6272) 132-057 (6272) 132-058 หุ้นสำมัญ 0.001                 2                       17                     
(6221) 565-3736 (6221) 566-9443 หุ้นสำมัญ 2                       5                       16                     

(6221) 5694-2213 (6221) 560-2025
(6271) 1564-5723-29 (6271) 1564-5730 หุ้นสำมัญ 0.01                   23                     16                     

(6221) 566-6360 (6221) 568-2081 หุ้นสำมัญ 0.03                   58                     16                     
0-2641-5600 - หุ้นสำมัญ 778                   3,892                 10                     

0-3637-3578-82 0-3637-3577 หุ้นสำมัญ 4                       405                   10                     
0-2509-9000 0-2509-9090 หุ้นสำมัญ 680                   340                   10                     

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

0-2586-1111 0-2586-5561 หุ้นสำมัญ 1,145                 114,453              100                   
0-3868-3393-7 0-3868-3398 หุ้นสำมัญ 52                     5,190                 100                   

0-2586-1111 0-2586-5522 หุ้นสำมัญ 0.1                    10                     100                   
0-2586-1111 0-2586-3676 หุ้นสำมัญ 0.1                    5                       100                   

(65) 6221-5368 (65) 6221-5346 หุ้นสำมัญ 1                       23                     100                   
0-3868-5040-8 0-3891-1309 หุ้นสำมัญ 0.05                   5                       100                   
0-3868-2632-3 0-3868-2633 หุ้นสำมัญ 0.01                   1                       100                   

0-3893-7000 0-3803-5380 หุ้นสำมัญ 2                       215                   100                   
0-3893-7010 0-3803-5575 หุ้นสำมัญ 11                     1,100                 100                   
0-2586-4779 0-2586-5453 หุ้นสำมัญ 0.01                   1                       100                   
0-2586-5435 - หุ้นสำมัญ 798                   79,813               100                   

(84) 283-911-8660 - ** -                       78,005               100                   
 0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 0.8                    84                     100                   

  (65) 6221-5368 - หุ้นสำมัญ 38                     804                   100                   
(65) 6297-9661 - หุ้นสำมัญ 112                   2,349                 100                   

0-2586-4444 - หุ้นสำมัญ 2                       67                     100                   

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

185 SENFI Norway AS กิจกำรลงทุน นอร์เวย์
186 Norner AS วิจัยและพัฒนำ นอร์เวย์
187 Norner Research AS  สถำบันวิจัย นอร์เวย์
188 SCGN AS จ ำหน่ำยและให้บริกำรเทคโนโลยี นอร์เวย์
189 บริษัทเอส เอ็ม เอช จ ำกัด วิจัยและพัฒนำและให้บริกำรเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
190 บริษัทไทยพลำสติกและเคมีภัณฑ์ จ ำกัด (มหำชน) พลำสติกพีวีซี กรุงเทพฯ
191 PT TPC Indo Plastic and Chemicals พลำสติกพีวีซี อินโดนีเซีย
192 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จ ำกัด พีวีซี เพสต์ เรซิน กรุงเทพฯ
193 บริษัทนวพลำสติกอุตสำหกรรม จ ำกัด ท่อและข้อต่อพีวีซี กรุงเทพฯ
194 บริษัทนวอินเตอร์เทค จ ำกัด ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ ระยอง
195 Chemtech Co., Ltd. พลำสติกคอมพำวนด์ เวียดนำม
196 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จ ำกัด กิจกำรลงทุน ระยอง
197 Xplore S.R.L. วิจัยและพัฒนำ อิตำลี

(เดิมช่ือ "HTExplore S.R.L.")
198 SENFI UK Limited วิจัยและพัฒนำ สหรำชอำณำจักร
199 SENFI Swiss GmbH ให้บริกำรด้ำนกำรตลำด สวิตเซอร์แลนด์
200 บริษัทระยองไปป์ไลน์ จ ำกัด บริกำรใช้สิทธิทำงท่อ ระยอง
201 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ำกัด เม็ดพลำสติกคอมพำวนด์ กรุงเทพฯ

ข้ึนรูปแบบหมุนเหว่ียง
202 บริษัทมำบตำพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด บริกำรคลังเก็บสินค้ำและขนถ่ำยสินค้ำ ระยอง
203 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd. ท่อและข้อต่อพีวีซี เมียนมำ
204 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. พีวีซีคอมพำวนด์ เวียดนำม
205 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. พลำสติกพีวีซี เวียดนำม
206 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ำกัด วัตถุดิบส ำหรับผลิตเม็ดพลำสติก ระยอง
207 บริษัทมำบตำพุดโอเลฟินส์ จ ำกัด วัตถุดิบส ำหรับผลิตเม็ดพลำสติก ระยอง
208 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. ท่อและข้อต่อพีวีซี กัมพูชำ
209 บริษัทเซอร์คูลำร์ พลำส จ ำกัด รีไซเคิลพลำสติก ระยอง
210 PT Nusantara Polymer Solutions จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก อินโดนีเซีย
211 Binh Minh Plastics Joint Stock Company ท่อและข้อต่อพีวีซี เวียดนำม
212 North Binh Minh Plastics Limited Company ท่อและข้อต่อพีวีซี เวียดนำม
213 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia ท่อและข้อต่อพีวีซี อินโดนีเซีย
214 บริษัทเคช่ัน เพำเวอร์ จ ำกัด บริกำรซ่อมบ ำรุง กรุงเทพฯ
215 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด บริกำรสอบเทียบมำตรฐำน ระยอง

บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน

216 SCG Plastics (China) Co., Limited *** จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก ฮ่องกง
217 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. *** จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก จีน
218 บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ำกัด *** วัตถุดิบส ำหรับผลิตยำงสังเครำะห์ กรุงเทพฯ
219 บริษัทบีเอสที อิลำสโตเมอร์ส จ ำกัด *** ยำงสังเครำะห์ กรุงเทพฯ

* สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม/จีน/อิตำลี ซ่ึงไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน 

*** เป็นบริษัทย่อยตำมนิยำมท่ีเก่ียวข้องในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)

(47) 3557-8000 (47) 3557-8124 หุ้นสำมัญ 0.01                   3                       100                   
(47) 3557-8001 (47) 3557-8125 หุ้นสำมัญ 0.001                 0.1                    100                   
(47) 3557-8002 (47) 3557-8126 หุ้นสำมัญ 0.001                 0.1                    100                   
(47) 3557-8003 (47) 3557-8127 หุ้นสำมัญ 0.001                 0.1                    100                   

0-2586-4859 0-2586-6277 หุ้นสำมัญ 2                       170                   100                   
0-2586-4235 0-2827-7273 หุ้นสำมัญ 875                   875                   100                   

(6231) 395-2945 (6231) 395-2944 หุ้นสำมัญ 0.03                   1,020                 100                   
0-2827-7272 0-2827-7273 หุ้นสำมัญ 3                       333                   100                   
0-2555-0888 0-2586-2929 หุ้นสำมัญ 4                       400                   100                   

0-3889-2190-9 0-3889-2200 หุ้นสำมัญ 0.4                    40                     100                   
(84) 650-3784-992 (84) 650-3784-993 ** -                       103                   100                   

0-2827-7272 0-2827-7273 หุ้นสำมัญ 12                     1,180                 100                   
(39) 08-1674-051 - ** -                       1                       100                   

0-2586-4444 - หุ้นสำมัญ 1                       43                     100                   
0-2586-4444 - หุ้นสำมัญ 0.0003               1                       100                   
0-3893-7065 0-3803-5381 หุ้นสำมัญ 4                       400                   92                     
0-2586-2649 0-2586-5561 หุ้นสำมัญ 4                       380                   87                     

0-3868-9471-2 0-3891-1955 หุ้นสำมัญ 7                       700                   82                     
(959) 863-3988 - หุ้นสำมัญ 1                       273                   80                     

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

0-3868-5040-8 0-3868-5036 หุ้นสำมัญ 108                   10,820               68                     
0-3893-7000 - หุ้นสำมัญ 225                   22,520               67                     

(855) 23-882-072 (855) 23-885-172 หุ้นสำมัญ 1                       179                   60                     
 0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 2                       171                   60                     

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

(84) 321-3967-868 (84) 321-3967-869 ** -                       213                   54                     
(6221) 2956-6526-28 (6221) 2956-6529 หุ้นสำมัญ 0.1                    151                   51                     

0-2539-7268 0-2539-7431 หุ้นสำมัญ 2                       20                     51                     
0-3891-1321-2 0-3891-1381 หุ้นสำมัญ 0.02                   4                       51                     

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

0-2679-5120 0-2679-5119 หุ้นสำมัญ 12                     1,173                 54                     
0-2679-5120 0-2679-5119 หุ้นสำมัญ 21                     525                   54                     

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

220 A.J. Plast (Vietnam) Company Limited ฟิล์มพลาสติก เวียดนาม
221 บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ ากัด *** วัตถุดิบส าหรับผลิตพอลิสไตรีน ระยอง
222 บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ ากัด *** เลเทกซ์สังเคราะห์ ระยอง
223 บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จ ากัด *** เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน ระยอง
224 บริษัทสยามโพลีสไตรีน จ ากัด *** เม็ดพลาสติกพอลิสไตรีน ระยอง
225 บริษัทระยอง เทอร์มินัล จ ากัด *** บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า ระยอง
226 PT Siam Maspion Terminal *** บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า อินโดนีเซีย
227 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ ากัด *** วัตถุดิบส าหรับผลิตอะคริลิก ระยอง
228 บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ ากัด *** เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์ ระยอง
229 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ ากัด ผงเมลามีน ระยอง
230 บริษัทสยาม โทเซลโล จ ากัด ฟิล์มพลาสติก ระยอง
231 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน อินโดนีเซีย
232 PT Trans-Pacific Polyethylindo เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน อินโดนีเซีย
233 บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จ ากัด พีวีซีคอมพาวนด์ กรุงเทพฯ
234 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. ธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร อินโดนีเซีย
235 Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. จัดซ้ือวัตถุดิบและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สิงคโปร์
236 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์ จีน
237 Da Nang Plastics Joint Stock Company ผลิตภัณฑ์ท่อและผลิตภัณฑ์พลาสติกพีวีซี เวียดนาม
238 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เวียดนาม

Joint Stock Company

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจ้ิง)
บริษัทย่อย

239 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาชน) กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
240 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด กระดาษบรรจุภัณฑ์ กรุงเทพฯ
241 บริษัทวีซ่ี แพ็คเกจ้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป ระยอง
242 บริษัทพรีซิช่ัน พร้ินท์ จ ากัด บรรจุภัณฑ์จากเย่ือและกระดาษ สมุทรสาคร
243 บริษัทอินวีนิค จ ากัด บริหารสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา กรุงเทพฯ
244 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด อบรมและสัมมนา กรุงเทพฯ
245 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด  พลังงานและสาธารณูปโภค กรุงเทพฯ
246 บริษัทเอสซีจีพี โซลูช่ัน จ ากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
247 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์
248 Go-Pak UK Limited บรรจุภัณฑ์อาหาร สหราชอาณาจักร
249 Go-Pak Vietnam Limited บรรจุภัณฑ์อาหาร เวียดนาม
250 Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์อาหาร เวียดนาม
251 บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จ ากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
252 SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์
253 บริษัทอินเตอร์เนช่ันแนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจ้ิง จ ากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

(เดิมช่ือ "บริษัทเอสเคไอซี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด")

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 

*** เป็นบริษัทย่อยตามนิยามท่ีเก่ียวข้องในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)

 0-2586-3333 - ** -                       306                   50                     
0-3867-3000 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 48                     1,189                 50                     
0-3867-3000 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 59                     5,789                 50                     
0-3867-3000 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 44                     4,366                 50                     
0-3867-3000 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 10                     995                   50                     
0-3891-3133 0-3869-3134 หุ้นสามัญ 14                     1,325                 50                     

(6231) 395-2945-8 (6231) 353-3218 หุ้นสามัญ 0.01                   327                   50                     
0-3891-1700 0-3868-4855 หุ้นสามัญ 56                     5,590                 47                     
0-3868-4241 0-3868-4255 หุ้นสามัญ 1                       64                     46                     
0-3868-3760 0-3891-4250 หุ้นสามัญ 2                       200                   45                     
0-3301-0525 0-3301-0506 หุ้นสามัญ 1                       406                   45                     

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

0-2501-1054 0-2501-1198 หุ้นสามัญ 1                       120                   35                     
(6221) 530-7950 (6221) 530-8930 หุ้นสามัญ 21,628               62,157               31                     
(6221) 530-7950 - หุ้นสามัญ 5                       152                   31                     

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

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 4,293                 4,293                 72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 35                     3,450                 72                     
0-3895-8200 0-3895-0078 หุ้นสามัญ 5                       497                   72                     
0-2105-4477  0-3445-2339 หุ้นสามัญ 3                       33                     72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 1                       107                   72                     
0-2586-3876 0-2586-4507 หุ้นสามัญ 1                       49                     72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 9                       890                   72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 2                       170                   72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 962                   21,736               72                     

(44) 14-5428-5400 (44) 14-5428-5401 หุ้นสามัญ 8                       318                   72                     
(84) 274-3815-148 (84) 274-3815-150 ** -                       14                     72                     
(84) 274-3866-368 - ** -                       11                     72                     

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 62                     4,403                 72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 125                   2,732                 72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 34                     3,361                 72                     

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

254 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) กระดำษบรรจุภัณฑ์ กำญจนบุรี
255 Deltalab Global, S.L. กิจกำรลงทุน สเปน
256 Deltalab, S.L. วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สเปน
257 Keylab, S.L.U. วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สเปน
258 Nirco, S.L. วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สเปน
259 Envases Farmaceuticos, S.A. วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สเปน
260 Equilabo Scientific, S.L.U. วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สเปน
261 Sanilabo, S.L.U. วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สเปน
262 United Pulp and Paper Co., Inc. กระดำษบรรจุภัณฑ์ ฟิลิปปินส์

263 บริษัทกลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ กรุงเทพฯ / รำชบุรี /
 สมุทรปรำกำร / ปทุมธำนี

264 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ ขอนแก่น
265 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ ระยอง
266 Vina Kraft Paper Co., Ltd. กระดำษบรรจุภัณฑ์ เวียดนำม
267 New Asia Industries Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ เวียดนำม
268 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ เวียดนำม
269 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ เวียดนำม
270 Packamex (Vietnam) Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ เวียดนำม
271 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ สมุทรสำคร
272 PT Indoris Printingdo บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ อินโดนีเซีย

273 PT Indocorr Packaging Cikarang บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ อินโดนีเซีย
274 Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป เวียดนำม

Joint Stock Company
275 Duy Tan Long An Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป เวียดนำม
276 Duy Tan Precision Mold Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป เวียดนำม
277 Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป เวียดนำม
278 Mata Plastic Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป เวียดนำม
279 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ำกัด (มหำชน) บรรจุภัณฑ์อำหำร / เย่ือและกระดำษ กรุงเทพฯ

280 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จ ำกัด บรรจุภัณฑ์อำหำร / เย่ือและกระดำษ กรุงเทพฯ
281 บริษัทสยำมฟอเรสทรี จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
282 บริษัทพนัสนิมิต จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
283 บริษัทไทยพนำสณฑ์ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
284 บริษัทไทยพนำดร จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
285 บริษัทไทยพนำรำม จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
286 บริษัทสวนป่ำรังสฤษฎ์ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
287 บริษัทสยำมพนำเวศ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ

* สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม ซ่ึงไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน 
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สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
0-3461-5800 0-3461-5899 หุ้นสำมัญ 358                   3,583                 71                     

(34) 93-699-5000 (34) 93-699-4512 หุ้นสำมัญ 5                       200                   61                     
(34) 93-699-5000 (34) 93-699-4512 หุ้นสำมัญ 4                       141                   61                     
(34) 93-699-5000 (34) 93-699-4512 หุ้นสำมัญ 0.05                   2                       61                     
(34) 93-699-5000 (34) 93-699-4512 หุ้นสำมัญ 0.2                    40                     61                     
(34) 93-699-5000 (34) 93-699-4512 หุ้นสำมัญ 0.01                   2                       61                     
(34) 93-699-5000 (34) 93-699-4512 หุ้นสำมัญ 0.0003               1                       61                     
(34) 93-699-5000 (34) 93-699-4512 หุ้นสำมัญ 0.006                 0.2                    61                     

(632) 870-0100 (632) 870-0409 หุ้นสำมัญ 200                   1,462                 54                     
หุ้นบุริมสิทธิ 1,108                 4,105                 

0-2586-5991 0-2586-4723 หุ้นสำมัญ 14                     1,384                 50                     

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.2                    150                   50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 1                       650                   50                     

(848) 268-0240-2 (848) 268-0239 ** -                       8,126                 50                     
(84) 83-7294-160 (84) 83-7293-028 ** -                       345                   50                     

(84) 650-3743-031 (84) 65-0378-2816 ** -                       607                   50                     
(84) 32-0375-3862 (84) 32-0375-2868 ** -                       248                   50                     
(84) 83-7291-030 (84) 83-7291-031 ** -                       220                   50                     

0-3488-3422-4 0-3488-3421 หุ้นสำมัญ 26                     260                   50                     
(6221) 596-0772-3 (6221) 596-0774 หุ้นสำมัญ 0.02                   55                     50                     

(6221) 596-3076
(6221) 893-6868  (6221) 893-6565 หุ้นสำมัญ 0.5                    308                   50                     

(84) 28-3876-2222 (84) 28-3876-2225 หุ้นสำมัญ 170                   2,433                 50                     

(84) 28-3876-2222 (84) 28-3876-2225 ** -                       1,073                 50                     
(84) 28-3876-2222 (84) 28-3876-2225 ** -                       186                   50                     
(84) 28-3876-2222 (84) 28-3876-2225 ** -                       118                   50                     
(84) 28-3876-2222 (84) 28-3876-2225 ** -                       14                     50                     

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 236                   2,365                 50                     
หุ้นบุริมสิทธิ 10                     98                     

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 78                     7,770                 50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 2                       184                   50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.02                   2                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.02                   2                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.02                   2                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.02                   2                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.02                   2                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.03                   3                       50                     

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

288 บริษัทไทยพนำบูรณ์ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
289 บริษัทไทยวนภูมิ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
290 TCG Solutions Pte. Ltd. กิจกำรลงทุน สิงคโปร์
291 Interpress Printers Sendirian Berhad บรรจุภัณฑ์อำหำร มำเลเซีย

292 PT Primacorr Mandiri บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ อินโดนีเซีย
293 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ เวียดนำม
294 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. กระดำษบรรจุภัณฑ์ อินโดนีเซีย
295 PT Dayasa Aria Prima กระดำษบรรจุภัณฑ์ อินโดนีเซีย
296 PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ อินโดนีเซีย
297 PT Bahana Buana Box บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ อินโดนีเซีย
298 PT Rapipack Asritama บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ อินโดนีเซีย
299 Tin Thanh Packing Joint Stock Company บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว เวียดนำม
300 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ ำกัด บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว สมุทรสำคร /

สมุทรสงครำม / ระยอง
301 บริษัททีซี เฟล็กซิเบ้ิลแพคเกจจ้ิง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
302 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลำสติกส์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
303 บริษัทตะวันนำบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ สมุทรปรำกำร
304 บริษัทคอนิเมก จ ำกัด บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป สมุทรปรำกำร

บริษัทร่วม
305 บริษัทสยำมทบพันแพคเกจจ้ิง จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ สมุทรปรำกำร
306 P&S Holdings Corporation กิจกำรลงทุน ฟิลิปปินส์
307 บริษัทสยำมนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ ำกัด กระดำษชนิดพิเศษ กรุงเทพฯ
308 บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จ ำกัด พลังงำนและสำธำรณูปโภค ก ำแพงเพชร

ส่วนงานอ่ืน   
บริษัทย่อย

309 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลด้ิง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
310 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ต้ี (2001) จ ำกัด (มหำชน) กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
311 บริษัทพร็อพเพอร์ต้ี แวลู พลัส จ ำกัด ท่ีดินและบริกำรพ้ืนท่ีเช่ำ กรุงเทพฯ
312 บริษัทเอสซีจี แอคเค้ำน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ำกัด บริกำรทำงด้ำนบัญชี กำรเงินและภำษีอำกร กรุงเทพฯ
313 บริษัทกฎหมำยเอสซีจี จ ำกัด ท่ีปรึกษำด้ำนกฎหมำย กรุงเทพฯ
314 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด กิจกำรลงทุนในตรำสำรหน้ี กรุงเทพฯ
315 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd. ธุรกิจประกันภัย สิงคโปร์
316 บริษัทเอสซีจี คลีนเนอร์ย่ี จ ำกัด จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และให้บริกำรด้วย กรุงเทพฯ

(เดิมช่ือ "บริษัทสยำมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูช่ัน จ ำกัด") เทคโนโลยีนวัตกรรม
317 บริษัทเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอ็กเซลเลนซ์ จ ำกัด บริกำรฝึกอบรม กรุงเทพฯ
318 บริษัทเอสซีจี เอชอำร์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด ท่ีปรึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและ กรุงเทพฯ

กำรบริหำรงำนบุคคล และให้บริกำรฝึกอบรม

* สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
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สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.03                   3                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.03                   3                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 124                   2,756                 50                     

(60) 35-542-1716 (60) 35-542-1703 หุ้นสำมัญ 47                     384                   49                     
หุ้นบุริมสิทธิ 28                     225                   

(6221) 596-2345 (6221) 596-2000 หุ้นสำมัญ 0.1                    294                   49                     
(84) 251-3836-121 (84) 251-3832-939 หุ้นสำมัญ 13                     165                   48                     

(6221) 344-1316 (6221) 345-7643 หุ้นสำมัญ 2,478                 2,713                 40                     
(6221) 344-1316 (6221) 345-7643 หุ้นสำมัญ 935                   2,026                 40                     
(6231) 395-1910 (6231) 3951-906 หุ้นสำมัญ 9                       207                   38                     
(6229) 1686-234 (6229) 1690-243 หุ้นสำมัญ 3                       71                     38                     
(6221) 8973-115 (6221) 8973-116 หุ้นสำมัญ 7                       150                   38                     
(84) 72-3779-747 (84) 72-3779-750 หุ้นสำมัญ 17                     254                   38                     

0-3444-0600-5 0-3444-0606-7 หุ้นสำมัญ 3                       322                   38                     
หุ้นบุริมสิทธิ 1                       90                     

0-2586-5991 0-2586-4723 หุ้นสำมัญ 21                     2,108                 38                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 4                       386                   37                     
0-2324-0781 0-2324-0079 หุ้นสำมัญ 3                       300                   36                     
0-2738-0305 0-2326-6275 หุ้นสำมัญ 4                       420                   28                     

0-2709-3110-7 0-2324-0336 หุ้นสำมัญ 5                       500                   35                     
(632) 870-0100 (632) 870-0409 หุ้นสำมัญ 28                     263                   29                     

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 11                     1,100                 23                     
0-5585-8033 0-5585-8031 หุ้นสำมัญ 19                     190                   13                     

0-2586-2104 0-2586-2008 หุ้นสำมัญ 0.01                   1                       100                   
0-2586-2104 0-2586-2008 หุ้นสำมัญ 7                       72                     100                   
0-2586-2104 0-2586-2008 หุ้นสำมัญ 8                       820                   100                   
0-2586-3333 0-2586-2398 หุ้นสำมัญ 1                       5                       100                   
0-2586-5777 0-2586-2976 หุ้นสำมัญ 0.2                    15                     100                   
0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสำมัญ 25                     380                   100                   

(65) 6411-9374 (65) 6333-6116 หุ้นสำมัญ 0.3                    34                     100                   
0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสำมัญ 41                     263                   100                   

0-2586-3333 0-2586-2684 หุ้นสำมัญ 0.2                    20                     100                   
0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 0.05                   5                       100                   

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

319 SCG Vietnam Co., Ltd. ท่ีปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร เวียดนำม
320 PT SCG Indonesia ท่ีปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร อินโดนีเซีย
321 บริษัทบำงซ่ืออุตสำหกรรม จ ำกัด ซ้ือขำยสินค้ำและให้บริกำรรูปแบบใหม่ กรุงเทพฯ

ทำงออนไลน์และอ่ืน ๆ
322 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จ ำกัด กิจกำรเงินร่วมลงทุน กรุงเทพฯ
323 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด กิจกำรเงินร่วมลงทุนในต่ำงประเทศ กรุงเทพฯ
324 บริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยี จ ำกัด วัสดุอุตสำหกรรมและเคร่ืองจักร ปทุมธำนี
325 A.I. Tech Inter Private Limited กิจกำรลงทุน สิงคโปร์
326 บริษัทสยำม จีเอ็นอี โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ

จำกพลังงำนทดแทน

บริษัทร่วมและบริษัทอ่ืน

327 บริษัทสยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร ปทุมธำนี
328 Kubota Cambodia Co., Ltd. เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร กัมพูชำ
329 Kubota Lao Sole Co., Ltd. เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร สปป. ลำว
330 บริษัทสยำมคูโบต้ำเมททัลเทคโนโลยี จ ำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ ฉะเชิงเทรำ
331 บริษัทสยำมคูโบต้ำ ลีสซ่ิง จ ำกัด ลีสซ่ิง ปทุมธำนี
332 Kubota Leasing (Cambodia) Plc. ลีสซ่ิง กัมพูชำ
333 บริษัทสยำมเอทีอุตสำหกรรม จ ำกัด ช้ินส่วนยำนยนต์ ชลบุรี
334 บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จ ำกัด ช้ินส่วนยำนยนต์ ปทุมธำนี
335 บริษัทนวโลหะอุตสำหกรรม จ ำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ สระบุรี
336 บริษัทไอซิน ทำคำโอก้ำ ฟำวน์ดริ บำงปะกง จ ำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ ชลบุรี
337 บริษัทนวโลหะไทย จ ำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ สระบุรี
338 บริษัทไอทีวัน จ ำกัด บริกำรด้ำนเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
339 Lysando AG วิจัยและพัฒนำ ลิกเตนสไตน์
340 บริษัทโตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด รถยนต์ สมุทรปรำกำร
341 บริษัทเหล็กสยำมยำมำโตะ จ ำกัด เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ ระยอง
342 บริษัทสยำมโตโยต้ำอุตสำหกรรม จ ำกัด เคร่ืองยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ ชลบุรี

* สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม ซ่ึงไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน 
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สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
(84) 83-526-9011-13 (84) 83-526-9014 ** - 16                     100                   

(6221) 576-1646 - หุ้นสำมัญ 0.1                    26                     100                   
0-2586-1920 - หุ้นสำมัญ 4                       303                   100                   

0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 12                     305                   100                   
0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 21                     2,118                 100                   
0-2159-8600 0-2979-4531 หุ้นสำมัญ 0.5                    50                     51                     

(65) 8448-2780 (65) 6324-8205 หุ้นสำมัญ 0.1                    23                     51                     
0-2586-5684 0-2586-6284 หุ้นสำมัญ 0.3                    25                     50                     

0-2909-0300-1 0-2909-1698 หุ้นสำมัญ 31                     2,739                 40                     
(855) 23-971-133 - หุ้นสำมัญ 0.001                 38                     40                     
(856) 21-454-944 - หุ้นสำมัญ 0.3                    30                     40                     

0-3885-5115 0-3885-5110 หุ้นสำมัญ 9                       900                   40                     
0-2909-0300 0-2909-1697 หุ้นสำมัญ 80                     2,000                 40                     

(855) 23-901-475 - หุ้นสำมัญ 0.2                    598                   40                     
0-3845-4266-8 0-3845-4266 หุ้นสำมัญ 2                       240                   30                     

0-2529-3518-22 0-2529-1677 หุ้นสำมัญ 1                       85                     30                     
0-3633-6531-4 0-3622-3209 หุ้นสำมัญ 3                       300                   30                     
0-3845-4671-7 0-3845-4670 หุ้นสำมัญ 5                       475                   30                     

0-3628-8300 0-3628-8309 หุ้นสำมัญ 3                       308                   25                     
0-2271-5111 0-2271-5112 หุ้นสำมัญ 1                       80                     20                     

(423) 262-5753 (423) 262-5752 หุ้นสำมัญ 1                       43                     18                     
0-2386-1000 0-2386-1883 หุ้นสำมัญ 8                       7,520                 10                     

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

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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สายรายงาน บริษัทยอยที่เปนศูนยกลางของธุรกิจหลัก บริษัทยอยที่อยูภายในกลุมของบริษัทที่เปน
ศูนยกลางซึ่งขนาดของบริษัทมีนัยสำคัญ 
(มีรายไดรอยละ 10) เมื่อเทียบกับขนาดของ 
Holding Company

บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจีคณะจัดการเอสซีจี

การบริหารกลาง

การเงินและการลงทุน

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

ธุรกิจเคมิคอลส์ SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 
และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทในกลุ่ม

โครงสร้างบริษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จํํากััด (มหาชน)

โครงสร้างกัารถืือห้้นบริษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จํำกััด (มหาชน)
และบริษััทในกัล้�ม

12
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โครงสร้างกัารถืือห้้นบริษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จํำกััด (มหาชน) และบริษััทในกัล้�ม

หมายเหตุุ:
(1)	 ข้้อมููลโครงสรา้งน้ี้�แสดงถึงึข้อ้มูลูการถึอืหุ้้น้ี้โดยตรงข้องบรษิัทัปูนูี้ซิเิมูนี้ตไ์ทย	จำกดั	(มูหุ้าชนี้)		หุ้รอื	SCC		ในี้บรษัิัทยอ่ยท้�ปูระกอบธุร้กิจหุ้ลกัซิึ�งเปูน็ี้ศูนูี้ยก์ลาง

ทำหุ้นี้า้ท้�บรหิุ้ารจดัการบรษิัทัยอ่ยหุ้รอืบรษิัทัรว่มูในี้แตล่ะกล้มู่ธุร้กจิ	และข้อ้มูลูบรษิัทัยอ่ยท้�ปูระกอบธุร้กจิหุ้ลกัท้�ข้นี้าดข้องบรษิัทัมูน้ี้ยัสำคญัเทา่นี้ั�นี้	(ข้อ้มูลู	
ณ	วันี้ท้�	31	ธุันี้วาคมู	2564)

(2)	 รายละเอ้ยดข้้อมููลบริษััทย่อยและบริษััทร่วมูอื�นี้	ๆ 	ในี้แต่ละกล้่มูธุ้รกิจข้องเอสซิ้จ้	ปูรากฏตามูบทท้�	11	รายชื�อบริษััทย่อย	การร่วมูค้า	บริษััทร่วมู	และบริษััท
อื�นี้ท้�ปูระกอบธุ้รกิจอันี้เปู็นี้สาระสำคัญ

(3)	 *	เปู็นี้บริษััทจดทะเบ้ยนี้ในี้ตลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้่งปูระเทศูไทย

ธุ้รกิัจํซิีเมนต์์และ
ผลิต์ภััณฑ์์กั�อสร้าง

1. บริิษััทเอสซีีจี ี 100% 
 ซิีเมนต์์-ผลิิต์ภััณฑ์์
 ก่่อสริ้าง จีำก่ัด 

2. บริิษััทผลิติ์ภััณฑ์์ 100%
 แลิะวััต์ถุุก่่อสริ้าง จีำก่ัด

3. บริิษััทเอสซีีจีี  100%
 ดิสทริิบิวัชั่ั�น จีำกั่ด  

4. บริิษััทก่ริะเบ้�อง 100% 
 ก่ริะดาษัไทย จีำก่ัด

5. บริิษััทเซีริามิค 100%
 ซีิเมนต์์ไทย จีำกั่ด

ธุ้รกัจิํเคมคิอลส์

1. บริิษััทเอสซีีจีี  100%
 เคมิคอลิส์ จีำก่ัด  

2. Long Son  99.99%
 Petrochemicals Co., Ltd. 

3. บริิษััทไทย 100%
 โพลิิเอททิลิีน จีำกั่ด   

4. SCG Chemicals  100%
 Trading Singapore Pte. Ltd.  

5. บริิษััทมาบต์าพุด 67.23%
 โอเลิฟิินส์ จีำก่ัด

6. บริิษััทริะยอง 68.24%
 โอเลิฟิินส์ จีำก่ัด

7. บริิษััทไทยพลิาสติ์ก่ 99.81%
 แลิะเคมีภัณัฑ์์ จีำกั่ด (มหาชั่น)

SCGP 
(ธุ้รกิัจํแพคเกัจํจํิ�ง)

บริิษััทเอสซีีจีี แพคเก่จีจีิ�ง 72.12%
จีำกั่ด (มหาชั่น)* 
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หลัักทรััพย์์ของบรัิษััท

∙	 ทุุนจดทุะเบีียน	1,600	ล้้านบีาทุ	

∙	 ทุุนทุี�ออกแล้ะชำระเต็็มมูล้ค่่าแล้้ว	1,200	ล้้านบีาทุ	ประกอบีด้วยหุุ้้นสามัญ	1,200	ล้้านหุุ้้น

∙	 หุุ้้นสามัญ	มูล้ค่่าหุุ้้นล้ะ	1	บีาทุ	(ในการประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้นเมื�อวันทุี�	26	มีนาค่ม	2546	ผูู้้ถืือหุุ้้นมีมต็ิใหุ้้เปล้ี�ยนแปล้งมูล้ค่่า 

	 หุุ้้นสามัญของบีริษััทุทีุ�ต็ราไว้จากเดิมมูล้ค่่าหุุ้้นล้ะ	10	บีาทุ	เป็นมูล้ค่่าหุุ้้นล้ะ	1	บีาทุ	บีริษััทุได้จดทุะเบีียนการเปลี้�ยนแปล้ง 

	 ดังกล้่าวกับีกระทุรวงพาณิิชย์แล้้วเมื�อวันทุี�	17	เมษัายน	2546)

∙	 บีริษัทัุไม่มีการออกหุุ้้นประเภทุอื�นนอกเหุ้นือจากหุุ้้นสามัญ

ผู้้�ถืือห้�น

(1)	 ผูู้้ถืือหุุ้้น	10	รายแรก	(ณิ	วันทุี�	31	ธัันวาค่ม	2564)	

ลัำดัับท่� ผู้้�ถืือห้�น จำนวนห้�น สััดัสั่วน (รั�อย์ลัะ)

1. พระบีาทุสมเด็จพระวชิรเกล้้าเจ้าอยู่หุ้ัว 	 403,647,840 33.64

2. บีริษััทุไทุยเอ็นวีดีอาร์	จำกัด 	 119,876,536 9.99

3. สำนักงานประกันสังค่ม	 	 48,967,450 4.08

4. SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 	 31,540,817 2.63

5. STATE	STREET	EUROPE	LIMITED 	 24,500,246 2.04

6. บีริษััทุแรนเดอรีเบีอรามาการ	จำกัด 	 15,205,600 1.27

7. มูล้นิธัิเอสซีีจี 	 13,347,300 1.11

8. THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON 	 10,702,152 0.89

9. มูล้นิธัินายหุ้้างโรงปูนผูู้้หุ้น่�ง 	 7,647,800 0.64

10. นายศัักดิ�	นานา 	 7,502,400 0.63

โดย	ณิ	วันทุี�	16	สิงหุ้าค่ม	2564	มีผูู้้ถืือ	NVDR	รายใหุ้ญ่	ได้แก่	

ลัำดัับท่� ผู้้�ถืือ NVDR จำนวนห้�น สััดัสั่วน (รั�อย์ลัะ)

1. SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 19,935,262 1.66

2. STATE	STREET	EUROPE	LIMITED 18,599,887 1.55

3. STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY 17,820,613 1.49

ข�อมู้ลัหลัักทรััพย์์
แลัะผู้้�ถืือห้�น

13
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(2)	 กลุ้ม่ผูู้ถ้ือืหุุ้น้รายใหุ้ญ่	(ณิ	วันทุี�	31	ธัันวาค่ม	2564)

ลัำดัับท่� ผู้้�ถืือห้�น จำนวนห้�น สััดัสั่วน (รั�อย์ลัะ)

1. พระบีาทุสมเด็จพระวชิรเกล้้าเจ้าอยู่หุ้ัว 	 403,647,840 33.64

2. บีริษััทุทุุนล้ดาวัล้ย์	จำกัด 	 980,200 0.08

หมายเหตุุ :	บีริษััทุไม่มีข้อต็กล้งระหุ้ว่างกัน	(Shareholding	Agreement)	ในกลุ้่มผูู้้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ่

(3)	 ผูู้้ถืือหุุ้้นสามัญรายย่อย	(ข้อมูล้	ณิ	วันทุี�	11	กุมภาพันธั์	2564)	

	 จำนวนผูู้้ถืือหุุ้้นรายย่อย	(Free	float)	มีจำนวน	46,457	ราย	ค่ิดเป็นร้อยล้ะ	66.21

(4)	 บีรษิัทัุมข้ีอจำกัดการถือืหุุ้้นของบุีค่ค่ล้ต่็างด้าว	(Foreign	Limit)	ไว้ร้อยล้ะ	25	ของทุุนชำระแล้้ว	โดย	ณิ	วันทุี�	31	ธันัวาค่ม	2564	 

	 มีบีุค่ค่ล้ต็่างด้าวถืือหุุ้้นของบีริษััทุร้อยล้ะ	12.69	ของทุุนชำระแล้้ว

การัออกหลัักทรััพย์์อื�น

บีรษัิัทุได้ออกหุุ้น้กูจ้ำนวน	9	ชุด*	ในนามของบีรษิัทัุปนูซีเิมนต์็ไทุย	จำกดั	(มหุ้าชน)	เป็นจำนวนเงนิ	165,000	ล้้านบีาทุ	โดยมีรายล้ะเอยีดดงันี�

ห้�นก้�ครัั�งท่� มู้ลัค่าท่�ออก
(ลั�านบาท)

มู้ลัค่าท่�ย์ังไมู่ไดั�ไถื่ถือน  
(ลั�านบาท)

วันครับกำหนดั
ไถื่ถือน

อัตรัาดัอกเบ่�ย์
(รั�อย์ลัะต่อปีี)

อันดัับความูน่าเชื่ื�อถืือ
ครัั�งหลัังสั้ดั

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

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

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

1/2562 15,000 15,000 1	เมษัายน	2566 3.10 A+

2/2562 10,000 10,000 1	พฤศัจิกายน	2566 3.00 A+

1/2563 25,000 25,000 1	เมษัายน	2567 2.80 A+

2/2563 25,000 25,000 1	พฤศัจิกายน	2567 2.80 A+

1/2564 15,000 15,000 1	มกราค่ม	2568 2.65 A+

2/2564 25,000 25,000 1	ตุ็ล้าค่ม	2568 2.65 A+

รวม 165,000 165,000

หมายเหตุุ
*	 หุุ้้นกู้ทุั�งหุ้มดได้รับีการจัดอันดับีค่วามน่าเชื�อถืือจากบีริษััทุฟิิทุช์	เรทุต็ิ�งส์	(ประเทุศัไทุย)	จำกัด
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ข�อมู้ลัเก่�ย์วกับการัใชื่�เงินท่�ไดั�จากการัเสันอขาย์ห้�นก้� 

ในปี	2564	บีริษัทัุได้ออกหุุ้้นกู้	จำนวน	2	ชุด	ค่ือ	ค่รั�งทุี�	1/2564	แล้ะ	2/2564	โดยมีวัต็ถืุประสงค่์การใช้เงินดังนี�	

ห้�นก้�ครัั�งท่�
วัตถื้ปีรัะสังค์ 

การัใชื่�เงิน 
จำนวนเงินท่�ใชื่� 
โดัย์ปีรัะมูาณ

รัะย์ะเวลัาท่�ใชื่�เงิน 
โดัย์ปีรัะมูาณ

รัาย์ลัะเอ่ย์ดั

1/2564 เพื�อชำระค่ืนเงินกู้หุ้รือหุ้นี�จาก

การออกต็ราสารหุ้นี�

15,000	ล้้านบีาทุ วันทุี�	1	เมษัายน	2564 ผูู้้ออกหุุ้้นกู้ จะนำเงินทุี� ได้รับีจาก 

การออกแล้ะเสนอขายหุุ้้นกูใ้นค่รั�งนี�ไป

ใช้ในการชำระคื่นหุุ้้นกู้	SCC214A

2/2564 เพื�อชำระค่ืนเงินกู้หุ้รือหุ้นี�จาก

การออกต็ราสารหุ้นี�

25,000	ล้้านบีาทุ วันทุี�	1	ตุ็ล้าค่ม	2564 ผูู้้ออกหุุ้้นกู้ จะนำเงินทุี� ได้รับีจาก 

การออกแล้ะเสนอขายหุุ้้นกูใ้นค่รั�งนี�ไป

ใช้ในการชำระคื่นหุุ้้นกู้	SCC210A

นโย์บาย์การัจา่ย์เงนิปีนัผู้ลัของบรัษิัทัแลัะบรัษิัทัย์อ่ย์ 

 บีริษัทัุมนีโยบีายการจ่ายเงนิปันผู้ล้ในช่วงอตั็ราร้อยล้ะ	40	–	50	 

ของกำไรสุทุธิัต็ามงบีการเงินรวม	แต่็ในกรณีิทีุ�มีค่วามจำเป็น	 

หุ้รือมีเหุ้ตุ็การณ์ิทุี�ไม่ปกติ็	บีริษััทุอาจนำมาประกอบีการพิจารณิา

เปล้ี�ยนแปล้งการจา่ยเงนิปนัผู้ล้ในชว่งนั�น	ๆ 	ต็ามค่วามเหุ้มาะสมได้	

	 ทุั�งนี�	ในปี	2564	บีริษัทัุมกีำไรสำหุ้รบัีปีจำนวน	47,174	ล้้านบีาทุ 

ซี่�งค่ณิะกรรมการบีริษััทุมีมต็ิใหุ้้เสนอต่็อทีุ�ประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้น	 

ในวันทุี�	30	มีนาค่ม	2565	เพื�ออนุมัต็ิจ่ายเงินปันผู้ล้ในอัต็ราหุุ้้นล้ะ	

18.50	บีาทุ	หุ้รือค่ิดเป็นสัดส่วนร้อยล้ะ	47	ของกำไรสำหุ้รับีป ี

ต็ามงบีการเงินรวม

	 สำหุ้รับีนโยบีายการจ่ายเงินปันผู้ล้ของบีริษััทุย่อย	ซี่�งบีริษััทุ

ถืือหุุ้้นร้อยล้ะ	 100	 เป็นส่วนใหุ้ญ่นั�น	 บีริษััทุพิจารณิาถื่ง 

ผู้ล้การดำเนินงาน	แล้ะค่ำน่งถื่งโค่รงสร้างแล้ะสถืานะทุางการเงิน	

ต็ล้อดจนแผู้นการล้งทุุนของบีริษััทุย่อยด้วย	แล้ะไม่มีนโยบีาย 

ทุี�ก่อใหุ้้เกิดการยักย้ายถื่ายเทุผู้ล้ประโยชน์

อัตรัาการัจ่าย์เงินปีันผู้ลัจากผู้ลัการัดัำเนินงานแต่ลัะปีี ในรัอบ 5 ปีีท่�ผู้่านมูา

ปีี
เงินปีันผู้ลั

งวดัรัะหว่างกาลั
(บาท/ห้�น)

เงินปีันผู้ลั
งวดัสั้ดัท�าย์
(บาท/ห้�น)

รัวมู
(บาท/ห้�น)

อัตรัาการัจ่าย์เงินปีันผู้ลั
ต่อกำาไรัสั้ทธิ*

(รั�อย์ลัะ)

2560 8.50 	 10.50 19.00		 	 41

2561 8.50 	 9.50 18.00		 	 48	

2562 7.00 											7.00** 14.00 																		52***

2563 5.50 	 8.50 14.00 	 49

2564 8.50 	 10.00 					18.50****			 	 47

หมายเหตุุ
*		 กำไรสุทุธัิ	หุ้มายถื่ง	กำไรสำหุ้รับีปีส่วนทุี�เป็นของผูู้้ถืือหุุ้้นบีริษััทุใหุ้ญ่
**		 	เมื�อวันทุี�	18	มีนาค่ม	2563	ค่ณิะกรรมการบีริษััทุมีมต็ิใหุ้้จ่ายเงินปันผู้ล้ระหุ้ว่างกาล้ค่รั�งทุี�	2	จากกำไรของบีริษััทุ	ณิ	วันทุี�	31	ธัันวาค่ม	2562	

ในอัต็ราหุุ้้นล้ะ	7.00	บีาทุ	โดยมีกำหุ้นดจ่ายเงินปันผู้ล้ดังกล้่าวในวันทุี�	17	เมษัายน	2563
***		 	อัต็ราการจ่ายเงินปันผู้ล้ปี	2562	ค่ิดเป็นอัต็ราร้อยล้ะ	49	ของกำไรก่อนรายการปรับีปรุงเงินชดเชยต็ามพระราชบีัญญัต็ิคุ่้มค่รองแรงงาน	 

พ.ศั.	2562	
****			ค่ณิะกรรมการบีริษััทุมีมติ็ใหุ้้เสนอทุี�ประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้นในวันทุี�	30	มีนาค่ม	2565	เพื�ออนุมัติ็จ่ายเงินปันผู้ล้ประจำปี	2564	ในอัต็รา 

หุุ้้นล้ะ	18.50	บีาทุ
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 นโย์บาย์การักำกับดั้แลักิจการั

	 เอสซีจีดีำเนนิธัรุกจิต็ามกรอบีแนวทุาง	ESG	ด้วย	ค่วามรบัีผิู้ดชอบี	

โปร่งใส	 แล้ะเป็นธัรรม	 โดยย่ดมั�นในอุดมการณิ์ซ่ี�งได้ถืือปฏิิบีัต็ ิ

สบืีเนื�องกันมาภายใต็ก้รอบีของจรรยาบีรรณิเอสซีจีแีล้ะบีนพื�นฐาน

แหุ้่งประโยชน์สุขอย่างสมดุล้แล้ะยั�งยืน	โดยมีกรรมการบีริษัทัุเป็น

แบีบีอย่างทุี�ดใีนการปฏิบัิีต็ติ็ามหุ้ลั้กบีรรษัทัุภิบีาล้แล้ะจรรยาบีรรณิ

เอสซีีจี	

	 เอสซีจีมีคี่วามมุง่หุ้วงัทุี�จะพฒันาองค์่กรใหุ้้เป็นแบีบีอย่างทุางด้าน 

บีรรษัทัุภบิีาล้	โดยไดก้ำหุ้นดไวใ้นวสิยัทัุศัน์ของเอสซีีจ	ีด้วยเชื�อมั�น

ว่าหุ้ล้ักบีรรษััทุภิบีาล้เอสซีีจีเป็นระบีบีบีริหุ้ารจัดการทุี�ก่อใหุ้้เกิด

ค่วามเป็นธัรรม	โปร่งใส	สามารถืสร้างผู้ล้ต็อบีแทุนแล้ะเพิ�มมูล้ค่่า

ระยะยาวใหุ้ผูู้้ถ้ือืหุุ้น้	รวมถืง่สรา้งค่วามเชื�อมั�นต็อ่ผูู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกุ

ฝ่า่ย	แล้ะสนับีสนุน	ส่งเสริมค่วามสามารถืในการแข่งขันของบีริษัทัุ

ใหุ้้เต็ิบีโต็อย่างยั�งยืน

	 ค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าทุำหุ้น้าทีุ�กำกับีดูแล้

ด้านบีรรษััทุภิบีาล้ของเอสซีีจี	 กำหุ้นดนโยบีายแล้ะแนวปฏิิบีัต็ิ	

ต็ิดต็ามดูแล้การปฏิิบีัติ็งานของค่ณิะกรรมการบีริษััทุแล้ะค่ณิะ 

จัดการเอสซีีจีใหุ้้เป็นไปต็ามนโยบีายบีรรษััทุภิบีาล้เอสซีีจี	 รวมถื่ง

ประเมินผู้ล้การปฏิิบีัต็ิต็ามนโยบีายบีรรษััทุภิบีาล้เอสซีีจี	ต็ล้อดจน

พจิารณิาทุบีทุวนแนวปฏิบิีติั็ใหุ้ม้คี่วามเหุ้มาะสมกบัีการดำเนนิธัรุกจิ

แล้ะสอดค่ล้้องกับีแนวปฏิิบัีติ็ทุางด้านบีรรษััทุภิบีาล้	 ทุั�งในระดับี 

ประเทุศัแล้ะระดบัีสากล้เปน็ประจำทุกุป	ีโดยใหุ้เ้รื�องบีรรษัทัุภบิีาล้ 

เป็นวาระหุ้ล้ักวาระหุ้น่�งในการประชุมค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	

 ภาพรัวมูของนโย์บาย์แลัะแนวปีฏิบัิตกิารักำกับดัแ้ลักิจการั

	 เอสซีจีีย่ดมั�นแล้ะปฏิิบัีต็ิต็ามหุ้ล้ักการกำกับีดูแล้กิจการทุี�ดีมา

อย่างต่็อเนื�อง	 ทุั�งทุี�เป็นหุ้ลั้กเกณิฑ์์การกำกับีดูแล้กิจการภายใน

ประเทุศั	 เช่น	 หุ้ล้ักการกำกับีดูแล้กิจการทีุ�ดีสำหุ้รับีบีริษััทุ 

จดทุะเบียีนของค่ณิะกรรมการกำกบัีหุ้ล้กัทุรพัย์แล้ะต็ล้าดหุ้ล้กัทุรพัย์ 

(ก.ล้.ต็.)	 แล้ะของต็ล้าดหุ้ลั้กทุรัพย์แหุ้่งประเทุศัไทุย	 รวมถื่ง 

หุ้ลั้กเกณิฑ์ต์็ามโค่รงการสำรวจการกำกับีดแูล้กิจการของบีริษัทัุจด

ทุะเบีียน	 (Corporate	 Governance	 Report	 of	 Thai	 Listed	

Companies:	 CGR)	 ของสมาค่มส่งเสริมสถืาบัีนกรรมการบีริษััทุ

ไทุย	(IOD)	แล้ะหุ้ลั้กเกณิฑ์ใ์นระดับีสากล้	เชน่	ASEAN	Corporate	

Governance	Scorecard	(ASEAN	CG	Scorecard)	แล้ะ	DJSI	

Sustainability	 Assessment	 โดยค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้

แล้ะสรรหุ้าเปน็ผูู้พ้จิารณิาแล้ะนำเสนอต็อ่ค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุเพื�อ

อนมุตั็ใิหุ้บ้ีรษิัทัุมกีารกำหุ้นดนโยบีาย	รวมถืง่นำหุ้ลั้กเกณิฑ์์ดังกล้า่ว

ไปปฏิิบีัต็ิ	 สำหุ้รับีหุ้ลั้กเกณิฑ์์ในเรื�องใดทุี�ยังไม่ได้มีการกำหุ้นดเป็น

นโยบีายหุ้รือยังไม่ได้นำไปปฏิิบัีต็ิ	 ฝ่่ายจัดการจะรายงานใหุ้้ค่ณิะ

กรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าเพื�อพิจารณิาทุบีทุวนเป็น 

ประจำทุุกปี	

	 ค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุได้รวบีรวมองค์่ค่วามรูแ้ล้ะแนวปฏิิบีตั็ต่ิ็าง	ๆ  

ในการบีริหุ้ารจัดการองค์่กรทุี�ปฏิิบัีต็ิ สืบีทุอดต่็อกันมาแล้ะ

สอดค่ล้อ้งกับีหุ้ลั้กบีรรษัทัุภิบีาล้	นำมาประมวล้ไว้เปน็คู่มื่อบีรรษัทัุ

ภิบีาล้เอสซีจีี	แล้ะเริ�มจัดพิมพ์เผู้ยแพร่ค่รั�งแรกต็ั�งแต็่ปี	พ.ศั.	2546	

แล้ะปรับีปรงุค่รั�งล้า่สดุเมื�อป	ี2564	ซี่�งไดเ้ผู้ยแพรอ่ยูบ่ีนเวบ็ีไซีต็ข์อง

บีริษััทุ	www.scg.com

นโย์บาย์การักำกับดั้แลักิจการั
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ในปี	2564	เอสซีจีีได้ผู้ล้ประเมินในเรื�องการกำกับีดูแล้กิจการแล้ะรางวัล้ต็่าง	ๆ	ทุี�สำคั่ญดังนี�

ได้้รัับผลการัสำรัวจการักำกับดู้แลกิจการัของบรัิษััทจด้ทะเบียน (Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies: CGR) ปรัะจำปี 2564 โด้ยสมาคมส่งเสรัิมสถาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย 
(IOD) ในเกณฑ์์ด้ีเลิศ (Excellent) 

ได้ค้ะแนนปรัะเมิน 100 คะแนนเต็็ม จากผลปรัะเมินคณุภาพการัจัด้ปรัะชุุมสามัญผูถื้อหุุ้น้ปรัะจำปี 2564 
(AGM Checklist) โด้ยสมาคมส่งเสรัิมผู้ลงทุนไทย 

สมาคมส่งเสริมผู้้�ลงทุุนไทุยTHAI INVESTORS ASSOCIATION

ได้้รัับการัคัด้เลือกใหุ้้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หุ้รัือรัายชุื�อ “หุุ้้นยั�งยืน” 
ปรัะจำปี 2564 ต็่อเนื�องเป็นปีที� 7 จากต็ลาด้หุ้ลักทรััพย์แหุ้่งปรัะเทศไทย

ได้้รัับรัางวัล SET Awards 2021 ซึ่่�งจัด้โด้ยต็ลาด้หุ้ลักทรััพย์แหุ้่งปรัะเทศไทย โด้ยเอสซึ่ีจีได้้รัับรัางวัล
 • รัางวัลเกียรัต็ิยศบรัิษััทจด้ทะเบียนด้้านความยั�งยืน (Sustainability Awards of Honor)  
  ซึ่่�งมอบใหุ้้แก่บริัษัทัจด้ทะเบียนที�มคีวามโด้ด้เด่้นในการัด้ำเนินธุรุักิจต็ามแนวทางการัพัฒนา 
  อย่างยั�งยืน ต็่อเนื�องเป็นปีที� 4
 • รัางวลับรัษัิัทจด้ทะเบยีนด้้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ุด้เีด่้น (Outstaning Investor Relations Awards)

ได้้รัับรัางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จัด้โด้ยสมาคมการัจัด้การัธุุรักิจ 
แหุ้่งปรัะเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑ์ิต็บรัิหุ้ารัธุุรักิจศศินทรั์แหุ้่งจุฬาลงกรัณ์มหุ้าวิทยาลัย  
ซึ่่�งมอบใหุ้แ้กอ่งคก์รัที�มผีลคะแนนรัวมสงูสดุ้จากการัสำรัวจความคดิ้เหุ้น็ของผูบ้รัหิุ้ารัะด้บัสงูในสาขา
 • ความเป็นเลิศด้้านผู้นำ (Leadership Excellence)
 • ความเป็นเลศิด้้านนวตั็กรัรัมและการัสร้ัางสรัรัค์สิ�งใหุ้ม่ ๆ (Innovation Excellence)
 • ความเป็นเลศิด้้านการัจดั้การัทรัพัยากรับุคคล (Human Resource Management Excellence)  
  ต็่อเนื�องเป็นปีที� 19
 • ความเป็นเลิศด้้านการัพัฒนาที�ยั�งยืน (Sustainable Development Excellence)  
  โด้ยบรัิษััทเอสซึ่ีจีซึ่ิเมนต็์–ผลิต็ภัณฑ์์ก่อสรั้าง จำกัด้

นอกจากนี� ยังได้้รัับ 6 รัางวัลด้ีเด้่น ในสาขา
 • การัพัฒนาที�ยั�งยืน (Sustainable Development Excellence)
 • การัต็ลาด้ (Marketing Excellence)
 • การับรัิหุ้ารัทางการัเงิน (Financial Management Excellence)
 • สินค้า-การับรัิการั (Product / Service Excellence) โด้ยบรัิษััท เอสซีึ่จี ซึ่ิเมนต์็–
  ผลิต็ภัณฑ์์ก่อสรั้าง จำกัด้
 • การัจัด้การัทรััพยากรับุคคล (Human Resource Management Excellence) จำนวน 
  2 รัางวลั จากบรัษัิัทเอสซึ่จี ีซึ่เิมนต์็–ผลติ็ภณัฑ์์ก่อสร้ัาง จำกดั้ และบรัษิัทัเอสซึ่จี ีเคมคิอลส์ จำกดั้ 

ผา่นการัรับัรัองเปน็ Certified Company จากแนวรัว่มต็อ่ต็า้นคอรัรั์ัปชุนัของภาคเอกชุนไทย (CAC) 
ต็ั�งแต็่วันที� 5 กรักฎาคม 2556 และผ่านการัปรัะเมินเพื�อต่็ออายุการัรัับรัองอย่างต็่อเนื�อง โด้ยล่าสุด้
ได้้รัับการัต็่ออายุการัรัับรัองเมื�อวันที� 30  กันยายน 2564  

ได้้รัับรัางวัล “องค์กรัต็้นแบบด้้านสิทธุิมนุษัยชุน ปรัะจำปี 2564 (Human Rights Awards 2021) 
ปรัะเภทองค์กรัธุรุักิจขนาด้ใหุ้ญ่ จากกรัมคุม้ครัองสทิธุแิละเสรัภีาพ กรัะทรัวงยตุ็ธิุรัรัม ต่็อเนื�องเป็นปีที� 2

ได้้รัับรัางวัล “องค์กรัต็้นแบบธุุรักิจคารั์บอนต็�ำและยั�งยืน” จากโครังการัต็ัวชุี�วัด้ธุุรักิจคารั์บอนต็�ำ
และยั�งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) จัด้โด้ยองค์การับรัิหุ้ารัจัด้การั
ก๊าซึ่เรัือนกรัะจก (องค์การัมหุ้าชุน) ต็่อเนื�องเป็นปีที� 3
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นโย์บาย์แลัะแนวปีฏิิบัติท่�เก่�ย์วกับคณะกรัรัมูการับรัิษััท  

ผู้้�ถืือห้�นแลัะผู้้�มู่สั่วนไดั�เสั่ย์

	 บี ริ ษััทุได้กำหุ้นดนโยบีายแล้ะแนวปฏิิบีัต็ิ ทีุ� เกี� ยวกับี 

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	 ผูู้้ถืือหุุ้้นแล้ะผูู้้มีส่วนได้เสีย	 โดยค่รอบีค่ลุ้ม

หุ้ลั้กการกำกับีดูแล้กิจการทุี�ดี	8	หุ้ล้ักปฏิบิีัต็ิ	ของ	ก.ล้.ต็.	ดังนี�

หลักปฏิบิัตัุ ิ1 ตุระหนกัถึงึบัทุบัาทุและความรับัผิู้ดชอบัของคณะ

กรรมการในฐานะผู้้�นำองค์กรทุ่�สร�างคุณค่าให�แก่บัริษัทัุฯ อย่างยั�งยืน

	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุเข้าใจแล้ะต็ระหุ้นักถ่ืงบีทุบีาทุค่วาม 

รับีผู้ิดชอบีในฐานะผูู้้นำแล้ะผูู้้ขับีเค่ล้ื�อนองค่์กร	โดยมีบีทุบีาทุแล้ะ

หุ้น้าทุี�ในการกำหุ้นดกล้ยุทุธั์แล้ะนโยบีายในการดำเนินธัุรกิจของ

บีริษัทัุ	ด้วยค่วามรับีผู้ิดชอบี	ระมัดระวังแล้ะรอบีค่อบี	แล้ะค่วาม

ซีื�อสัต็ย์สุจริต็	เพื�อประโยชน์สูงสุดของบีริษััทุบีนพื�นฐานของค่วาม

รับีผู้ิดชอบีต็่อสังค่มแล้ะสิ�งแวดล้้อม	ต็ามขอบีเขต็หุ้น้าทุี�แล้ะค่วาม

รับีผู้ิดชอบี	ดังนี�	

	 1.	 บีรหิุ้ารกจิการใหุ้เ้ปน็ไปเพื�อประโยชนท์ุี�ดทีุี�สดุแกผูู่้ถ้ือืหุุ้น้	

(Fiduciary	Duty)	โดยย่ดถืือแนวปฏิบิีัต็ิสำค่ัญ	4	ประการ	ค่ือ	

	 	 •	 การปฏิิบีัติ็หุ้น้าทีุ�ด้วยค่วามรับีผู้ิดชอบี	 ระมัดระวัง 

	 	 	 แล้ะรอบีค่อบี	(Duty	of	Care)

	 	 •	 	การปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทุี�ด้วยค่วามซีื�อสัต็ย์สุจริต็	 (Duty	 of	

Loyalty)

	 	 •	 การปฏิิบีัต็ิต็ามกฎหุ้มาย	 วัต็ถืุประสงค่์	 ข้อบีังคั่บี 

	 	 	 ของบีรษิัทัุ	มต็คิ่ณิะกรรมการบีรษิัทัุแล้ะมต็ทิุี�ประชมุ 

	 	 	 ผูู้้ถืือหุุ้้น	(Duty	of	Obedience)

	 	 •	 การเปิดเผู้ยข้อมูล้ต็่อผูู้้ถืือหุุ้้นอย่างถืูกต็้อง	ค่รบีถื้วน	 

	 	 	 	โปร่งใส	 ต็รวจสอบีได้	 แล้ะทัุนเวล้า	 (Duty	 of	

Disclosure)

	 2.	 กำหุ้นดวิสยัทัุศัน์	พันธักิจ	แล้ะกล้ยุทุธ์ัในการดำเนินธุัรกิจ

ของเอสซีีจีต็่อการสร้างคุ่ณิค่่าอย่างยั�งยืนใหุ้้แก่ทุั�งเอสซีีจี	 ลู้กค่้า	 

ผูู้้มีส่วนได้เสีย	แล้ะสังค่มโดยรวม	แล้ะใหุ้้มีการทุบีทุวนแล้ะอนุมัต็ิ

เป็นประจำทุุกปี	

	 3.	 จัดการบีริษััทุใหุ้้เป็นไปต็ามกฎหุ้มาย	 วัต็ถุืประสงค์่	 

ข้อบีงัค่บัีของบีริษัทัุ	มติ็ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	แล้ะมติ็ทุี�ประชุมผูู้ถ้ือืหุุ้น้	 

ด้วยค่วามรับีผู้ิดชอบี	 ระมัดระวังแล้ะรอบีค่อบี	 ด้วยค่วาม 

ซีื�อสัต็ย์สุจริต็	 เพื�อประโยชน์สูงสุดของบีริษััทุแล้ะเป็นธัรรมต็่อ 

ผูู้้มีส่วนได้เสียทุุกฝ่่าย	

	 4.	 กำกับีดูแล้แล้ะพัฒนาบีรรษััทุภิบีาล้ของเอสซีีจีใหุ้้อยู่ใน

ระดับีสากล้	เพื�อเป็นแนวทุางในการดำเนินธัุรกิจ	ติ็ดต็ามใหุ้้มีการ

ปฏิิบีตั็	ิแล้ะเปน็แบีบีอย่างในการปฏิบัิีต็ติ็ามหุ้ล้กับีรรษัทัุภิบีาล้แล้ะ

จรรยาบีรรณิเอสซีีจี	

หลักปฏิิบััตุิ 2 กำหนดวัตุถึุประสงค์และเป้าหมายหลักของ 

บัริษััทุฯ ทุ่�เป็นไปเพื่ื�อความยั�งย ืน

	 ค่ณิะกรรมการบีริษัทัุมีหุ้นา้ทุี�พจิารณิาแผู้นหุ้ลั้กในการดำเนิน

งาน	งบีประมาณิ	เปา้หุ้มายแล้ะนโยบีายในการดำเนนิธัรุกจิ	ต็ล้อด

จนพัฒนาขีดค่วามสามารถืของบีริษััทุแล้ะบีริษััทุย่อยใหุ้้แข่งขันได้

ในระดับีสากล้	 รวมถื่งค่วบีคุ่มดูแล้การบีริหุ้ารแล้ะการจัดการของ

ฝ่่ายจดัการใหุ้้เปน็ไปต็ามนโยบีาย	แผู้นงาน	งบีประมาณิ	เปา้หุ้มาย	

แล้ะนโยบีายในการดำเนินธัรุกจิทุี�กำหุ้นดไวเ้พื�อประโยชน์สงูสดุของ

บีรษิัทัุ	บีริษัทัุย่อย	แล้ะผูู้้ถือืหุุ้้น	นอกจากนี�	ฝ่่ายจัดการจัดทุำกล้ยุทุธ์ั

แล้ะแผู้นงานสอดค่ล้้องกับีวัต็ถืุประสงค่์แล้ะเป้าหุ้มายของบีริษััทุ	

โดยค่ำน่งถื่งปัจจัยแวดล้้อม	 ต็ล้อดจนโอกาสแล้ะค่วามเสี�ยงทีุ�

ยอมรับีได้	 แล้ะได้ทุบีทุวนวัต็ถืุประสงค่์	 เป้าหุ้มาย	 แล้ะกล้ยุทุธั์

สำหุ้รับีระยะปานกล้าง	 3-5	 ปีด้วย	 รวมทุั�งกำหุ้นดขั�นต็อนการ

ประเมินประเด็นสำค่ัญด้านการพัฒนาอย่างยั�งยืน	

หลกัปฏิิบัตัุ ิ3 เสรมิสร�างคณะกรรมการทุ่�มป่ระสทิุธิผิู้ล

• การกำหนดและทุบัทุวนโครงสร�างคณะกรรมการบัริษััทุ

	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้กำหุ้นดแล้ะทุบีทุวนโค่รงสร้าง 

ค่ณิะกรรมการ	 ในเรื�องจำนวนกรรมการ	 สัดส่วนกรรมการอิสระ	

คุ่ณิสมบัีต็ิทีุ�หุ้ล้ากหุ้ล้าย	 ทุั�งในด้านค่วามรู้	 ค่วามเชี�ยวชาญ	

ประสบีการณ์ิ	 แล้ะค่วามสามารถืเฉพาะด้านของกรรมการเพื�อใหุ้้

เหุ้มาะสมกับีการดำเนินธุัรกิจของเอสซีีจี	 รวมทุั�งแต่็งต็ั�งกรรมการ

ชุดย่อยเพื�อช่วยเหุ้ล้ือแล้ะสนับีสนุนการปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทุี�ของ 

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	

• การสรรหาและแตุ่งตุั�งกรรมการ

 กรรมการอิสระ

	 บีรษิัทัุกำหุ้นดสัดส่วนของกรรมการทุี�มคุี่ณิสมบัีต็เิป็นกรรมการ

อิสระใหุ้้มีไม่น้อยกว่าก่�งหุ้น่�งของจำนวนกรรมการบีริษััทุทุั�งหุ้มด	

ปัจจุบีันบีริษััทุมีกรรมการอิสระจำนวน	 6	 ค่น	 ได้แก่	 นายชุมพล้	 

ณิ	ล้ำเลี้ยง	นางธัาริษัา	วฒันเกส	นายประสาร	ไต็รรตั็น์วรกลุ้	นายพสุ	

เดชะรินทุร์	นางพรรณิสิรี	อมาต็ยกุล้	แล้ะนายฐาปน	สิริวัฒนภักดี

	 ทุี�ประชุมค่ณิะกรรมการบีริษััทุเมื�อวันทุี�	26	กรกฎาค่ม	2562	

ไดม้มีต็ปิรบัีปรงุขอ้กำหุ้นดค่ณุิสมบีติั็ของกรรมการอสิระของบีรษิัทัุ	

ซี่�งมคี่วามเขม้งวดกวา่หุ้ล้กัเกณิฑ์ข์องค่ณิะกรรมการกำกบัีต็ล้าดทุุน 

ซี่�งได้เปิดเผู้ยรายล้ะเอียดใน	“รายงานการกำกับีดแูล้กจิการประจำปี	

2564”	 ต็าม	 “เอกสารแนบี	 5	นโยบีายแล้ะแนวปฏิบิีตั็กิารกำกบัี 

ดูแล้กิจการ	จรรยาบีรรณิเอสซีจีี	จรรยาบีรรณิคู่่ธัุรกิจ	แล้ะจรรยา

บีรรณินักล้งทุุนสัมพันธั์”	
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Experiences)	 ทุี�ค่ณิะกรรมการบีริษััทุพ่งมี	 โดยเพิ�มเต็ิมค่วามรู้	

ค่วามชำนาญในด้านต่็าง	 ๆ	 เช่น	 Digital	 Transformation, 

การจัดการพลั้งงาน	แล้ะค่วามรูแ้ล้ะประสบีการณิด์า้นสิ�งแวดล้อ้ม	

สังค่ม	 แล้ะการกำกับีดูแล้	 (ESG)	 ในเรื�อง	 Decarbonization,	

Diversity	Equity	and	Inclusion	(DE&I)	เป็นต็้น

 นโยบัายการกำหนดคณุสมบััตุแิละการสรรหากรรมการบัรษิัทัุ

	 ในปี	2561	ค่ณิะกรรมการบีริษััทุโดยการเสนอแนะของค่ณิะ

กรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าได้พิจารณิากำหุ้นด	 “นโยบีาย

การกำหุ้นดคุ่ณิสมบีตั็แิล้ะการสรรหุ้ากรรมการบีรษิัทัุ”	โดยอา้งอิง

จากหุ้ลั้กการกำกับีดูแล้กิจการทุี�ดีสำหุ้รับีบีริษััทุจดทุะเบีียนของ

ต็ล้าดหุ้ล้ักทุรัพย์ฯ	 ของ	 ก.ล้.ต็.	 ต็ล้อดจนหุ้ล้ักเกณิฑ์์ของ	 IOD 

การประเมินดัชนีค่วามยั�งยืนดาวโจนส์	 (DJSI	 Sustainability	

Assessment-DJSI)	ด้าน	Corporate	Governance	โดยค่ำน่งถื่ง

ค่วามหุ้ล้ากหุ้ล้ายของโค่รงสร้างค่ณิะกรรมการ	 ประกอบีกับี

คุ่ณิสมบีัต็ิ	ค่วามรู้	ค่วามชำนาญของค่ณิะกรรมการ	(Board	Skill	

Matrix)	 ใหุ้้สอดค่ล้้องกับีกล้ยุทุธั์ในการดำเนินธัุรกิจของเอสซีีจี	 

แล้ะได้ทุบีทุวนนโยบีายแล้ะแนวปฏิิบัีต็เิปน็ประจำทุุกปี		โดยได้เปดิ

เผู้ยรายล้ะเอียดนโยบีายฯ	 ใน	 “รายงานการกำกับีดูแล้กิจการ	

ประจำปี	2564”	ต็าม	“เอกสารแนบี	5	นโยบีายแล้ะแนวปฏิิบัีต็ิ	

การกำกับีดูแล้กิจการ	 จรรยาบีรรณิเอสซีีจี	 จรรยาบีรรณิคู่่ธัุรกิจ	

แล้ะ	จรรยาบีรรณินักล้งทุุนสัมพันธั์”	

	 ทุั�งนี�	ในรอบีปี	2564	กรรมการอิสระของบีริษัทัุทุั�ง	6	ค่น	ไม่มี

การใหุ้บ้ีรกิารทุางวชิาชพีทุี�มีมูล้ค่า่เกนิกวา่หุ้ล้กัเกณิฑ์ท์ุี�กำหุ้นดต็าม

ประกาศัค่ณิะกรรมการกำกับีต็ล้าดทุุนว่าด้วยการขออนุญาต็แล้ะ

การอนุญาต็ใหุ้้เสนอขายหุุ้้นทีุ�ออกใหุ้ม่	 อย่างไรก็ต็าม	 นายฐาปน 

สิริวัฒนภักดี	 เป็นกรรมการของบีริษััทุทีุ�พิจารณิาได้ว่ามีกิจการ 

อันมีสภาพอย่างเดียวกันแล้ะเป็นการแข่งขันกับีกิจการของบีริษััทุ	

ซี่�งต้็องแจ้งใหุ้้ทุี�ประชุมผูู้้ถืือหุุ้้นทุราบีก่อนทีุ�จะมีมติ็แต่็งต็ั�ง	 แล้ะ 

เปน็กรรมการบีรษิัทัุทุี�มีค่วามสมัพันธัท์ุางธัรุกิจกบัีเอสซีีจมีลู้ค่า่เกนิ

กว่า	 20	 ล้้านบีาทุ	 เมื�อได้พิจารณิาประเด็นคุ่ณิสมบัีต็ิการเป็น

กรรมการแล้ะกรรมการอิสระต็ามหุ้ล้ักในพระราชบีัญญัต็ิบีริษััทุ

มหุ้าชนจำกดั	แล้ะพระราชบีญัญัต็หิุ้ล้กัทุรพัยแ์ล้ะต็ล้าดหุ้ล้กัทุรพัย์

แล้ว้	เหุ้น็ว่าค่วามสัมพนัธัท์ุางธุัรกจิดังกล้า่วไม่กระทุบีต่็อการปฏิิบัีต็ิ

หุ้นา้ทุี�แล้ะการใหุ้้ค่วามเหุ้น็ทุี�เปน็อสิระ	ดงันั�นจง่ถือืไดว้า่ค่ณุิสมบีตั็ิ

ของกรรมการอิสระทุี�หุ้้ามการมีหุ้รือเค่ยมีค่วามสัมพันธั์ทุางธัุรกิจ	

ได้รับีการผู่้อนผัู้นคุ่ณิสมบัีต็ิกรรมการอิสระต็ามทุี�กำหุ้นดใน

ประกาศัค่ณิะกรรมการกำกับีต็ล้าดทุุนทีุ�	 ทุจ.	 39/2559	 เรื�อง 

การขออนุญาต็แล้ะการอนุญาต็ใหุ้้เสนอขายหุุ้้นทุี�ออกใหุ้ม ่

(ทุี�ได้แก้ไขเพิ�มเต็ิม)	 แล้ะข้อกำหุ้นดคุ่ณิสมบีัต็ิกรรมการอิสระ 

ของบีริษััทุ	 ซี่�งได้แจ้งแล้ะขอผู้่อนผู้ันจากทีุ�ประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้น 

เมื�อวันทุี�	8	มิถืุนายน	2563	แล้้ว

 แนวทุางการสรรหากรรมการ

	 ค่ณิะกรรมการบีรรษัทัุภบิีาล้แล้ะสรรหุ้ามหีุ้นา้ทุี�สรรหุ้ารายชื�อ

บุีค่ค่ล้ทุี�มคี่ณุิสมบีตั็เิหุ้มาะสมเปน็กรรมการแล้ะกรรมการอสิระเพื�อ

เต็รียมไว้เป็น	 Director	 Pool	 ซ่ี�งรวมถื่งการพิจารณิารายชื�อ 

ผูู้้ทุรงคุ่ณิวุฒิทุี�เสนอแนะโดยผูู้้ถืือหุุ้้น	 กรรมการ	 ต็ล้อดจนผูู้้ทุี�ผู่้าน

การอบีรมต็ามทุำเนียบีรายชื�อกรรมการทีุ�แนะนำโดย	 IOD	 (IOD	

Chartered	 Directors)	 ทีุ�มีค่วามรู้	 ค่วามชำนาญในด้านทุี�บีริษััทุ

ต็้องการต็าม	Board	Skill	Matrix	 	 ซ่ี�งจะมีการพิจารณิาทุบีทุวน

เป็นประจำทุุกปี	 เพื�อใหุ้้สอดค่ล้้องกับีกล้ยุทุธ์ัแล้ะแนวทุางดำเนิน

ธัุรกิจของเอสซีีจี	

	 ในปี	 2564	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุโดยการเสนอแนะของ 

ค่ณิะกรรมการบีรรษัทัุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าได้พจิารณิาปรับีปรุงต็าราง

ค่วามรู้ค่วามชำนาญเฉพาะด้านของค่ณิะกรรมการบีริษััทุ 

(Board	 Ski l l 	 Matr ix ) 	 โดยการกำหุ้นดคุ่ณิสมบัีต็ิหุ้ล้ัก	 

(Core	 Qualifications)	 แล้ะทัุกษัะ	 ค่วามรู้ค่วามสามารถื 

แล้ะประสบีการณิ์ทุี�มีค่วามหุ้ล้ากหุ้ล้าย	(Diversity	of	Skills	and	

สามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดตาม  “เอกสาร 
แนบ 5 นโยบายและแนวปฏบิตักิารกํากบัดแูล
กิจการ จรรยาบรรณเอสซีจี จรรยาบรรณ
คูธ่รุกจิและจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพันธ์” 
ที่เว็บไซต์ บริษัท www.scg.com 

 กระบัวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่

	 บีรษิัทัุเปน็ผูู้น้ำองค่ก์รทุี�มีบีทุบีาทุ	หุ้นา้ทุี�แล้ะค่วามรบัีผู้ดิชอบี

ทุี�สำค่ัญมาก	 เพื�อใหุ้้การสรรหุ้าแล้ะค่ัดเล้ือกกรรมการมีขั�นต็อน 

การปฏิบัิีต็ทิุี�ชดัเจน	เปน็ระบีบีแบีบีแผู้นแล้ะโปร่งใส	สอดค่ล้อ้งกับี

นโยบีายการกำหุ้นดค่ณุิสมบีตั็แิล้ะการสรรหุ้ากรรมการบีรษิัทัุ	แล้ะ
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หุ้ลั้กบีรรษัทัุภิบีาล้เอสซีีจี	 เพื�อสามารถืสรรหุ้าบุีค่ค่ล้ทุี�มีคุ่ณิสมบัีต็ิ	

ค่วามรู	้ค่วามสามารถื	ทุกัษัะแล้ะประสบีการณิส์อดค่ล้อ้งกบัีกล้ยทุุธ์ั

ของบีริษััทุ	 โดยการเสนอแนะของค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้ 

แล้ะสรรหุ้าได้พิจารณิากำหุ้นดกระบีวนการสรรหุ้าแล้ะคั่ดเล้ือก

กรรมการใหุ้ม่ข่�นเป็นล้ายลั้กษัณ์ิอักษัร	 แบ่ีงเป็น	 4	 ขั�นต็อนหุ้ลั้ก	 

ค่ือ	ขั�นต็อนการวางแผู้น	ขั�นต็อนการสรรหุ้า	ขั�นต็อนการค่ัดเลื้อก	 

แล้ะขั�นต็อนการเล้ือกต็ั�ง	 รวมทัุ�งกำหุ้นดกรอบีเวล้าของแต็่ล้ะ 

ขั�นต็อนดังกล้่าวด้วย	

 หลกัเกณฑ์แ์ละวิธิก่ารคัดเลือกบุัคคลทุ่�จะเสนอเลือกตุั�งเป็น

กรรมการ

	 1.	 การเสนอชื�อบุีค่ค่ล้ใหุ้้ทีุ�ประชุมผูู้้ถืือหุุ้้นเล้ือกต็ั�งเป็น

กรรมการแทุนกรรมการทุี�ค่รบีกำหุ้นดออกต็ามวาระ	ค่ณิะกรรมการ 

บีรรษััทุภบิีาล้แล้ะสรรหุ้าจะเปน็ผูู้ส้รรหุ้าเพื�อเสนอใหุ้ค้่ณิะกรรมการ

บีริษััทุพิจารณิาก่อนเสนอทีุ�ประชุมผูู้้ถืือหุุ้้น	 แล้ะเป็นสิทุธิัของ 

ผูู้ถ้ือืหุุ้น้ทุกุรายอยา่งเทุา่เทุยีมกนัทุี�จะเสนอชื�อบีคุ่ค่ล้อื�น	สว่นอำนาจ

ในการพจิารณิาเล้อืกผูู้้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผูู้้ถือืหุุ้น้

	 2.	 ผูู้้ถืือหุุ้้นมีค่ะแนนเสียงเทุ่ากับีหุ้น่�งหุุ้้นต็่อหุ้น่�งเสียง

	 3.	 ในการเล้อืกต็ั�งกรรมการ	ใหุ้ใ้ชว้ธิัอีอกเสยีงล้งค่ะแนนเล้อืก

กรรมการเป็นรายบีุค่ค่ล้	 แล้ะผูู้้ถืือหุุ้้นมีสิทุธัิเล้ือกต็ั�งบีุค่ค่ล้ทุี�ได้รับี

การเสนอชื�อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทีุ�จะเลื้อกต็ั�ง

ในค่รั�งนั�น	โดยจะแบี่งค่ะแนนเสียงไม่ได้

	 4.	 บีคุ่ค่ล้ซี่�งได้รบัีค่ะแนนเสยีงสงูสดุต็ามล้ำดบัีล้งมาเปน็ผูู้ไ้ด้

รับีเล้ือกต็ั�งเป็นกรรมการเทุ่าจำนวนกรรมการทุี�จะเลื้อกต็ั�งในค่รั�ง

นั�น	ในกรณิทีุี�บีคุ่ค่ล้ซี่�งไดร้บัีเล้อืกต็ั�งในล้ำดบัีถืดัล้งมามคี่ะแนนเสยีง

เทุ่ากันอันจะทุำใหุ้้เกินจำนวนกรรมการทุี�จะเล้ือกต็ั�งในค่รั�งนั�น	ใหุ้้

ประธัานในทุี�ประชมุล้งค่ะแนนเสยีงอกีเสยีงหุ้น่�งเปน็เสยีงชี�ขาดเพื�อ

ใหุ้้ได้จำนวนกรรมการทุี�จะเล้ือกต็ั�งในค่รั�งนั�น

• การประเมินผู้ลการปฏิิบัตัุิงานและการพื่ัฒนาความร้�

 1. การประเมินผู้ลการปฏิิบัติัุงานของกรรมการ

	 เอสซีีจีจัดใหุ้้มีการประเมินผู้ล้การปฏิิบัีต็ิงานแล้ะทุบีทุวนผู้ล้

การปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทุี�ของค่ณิะกรรมการบีริษััทุแล้ะค่ณิะกรรมการ 

ชุดย่อยทุุกค่ณิะเป็นประจำทุุกปี	 อย่างน้อยปีล้ะ	 1	 ค่รั�ง	 โดยแบี่ง

การประเมินออกเป็น	2	แบีบี	 คื่อ	การประเมินผู้ล้การปฏิิบัีต็ิงาน

ของค่ณิะกรรมการทุั�งค่ณิะ	 (As	 a	Whole)	 แล้ะการประเมินผู้ล้ 

การปฏิิบีัต็ิงานของต็นเอง	 (Self-Assessment)	 แล้ะได้จัดใหุ้้มี 

การประเมินผู้ล้การปฏิิบัีต็ิงานของประธัานกรรมการ	 ซ่ี�งผู้ล้ 

การประเมินนั�นค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้วิเค่ราะห์ุ้แล้ะหุ้าข้อสรุป 

เพื�อกำหุ้นดมาต็รการในการปรับีปรุงประสิทุธัิภาพการทุำงาน 

ของค่ณิะกรรมการบีริษัทัุต็่อไป	

	 สำหุ้รับีกระบีวนการในการประเมินผู้ล้การปฏิิบัีต็ิงานของ 

ค่ณิะกรรมการทุั�งค่ณิะ	(As	a	Whole)	แล้ะการประเมินผู้ล้การปฏิบัิีต็ ิ

งานของต็นเอง	 (Self-Assessment)	 นั�น	 ค่ณิะกรรมการบีรรษััทุ 

ภบิีาล้แล้ะสรรหุ้าจะพิจารณิาทุั�งแบีบีประเมินผู้ล้การปฏิิบัีต็งิานของ

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุแล้ะค่ณิะกรรมการชุดย่อย	 แบีบีประเมินผู้ล้

การปฏิิบัีต็ิงานของประธัานกรรมการ	 รวมถื่งแบีบีสอบีถืามค่วาม

ต็อ้งการทุราบีขอ้มลู้เพื�อเพิ�มพนูค่วามรูค้่วามสามารถืในการปฏิบิีตั็ิ

หุ้น้าทุี�ของกรรมการ	 ก่อนทุี�จะเสนอต่็อค่ณิะกรรมการบีริษััทุเพื�อ

พิจารณิา	

	 สำนักงานเล้ขานุการบีริษััทุได้จัดส่งแบีบีประเมินผู้ล้ใหุ้้

กรรมการบีริษััทุทุุกค่นเพื�อประเมินผู้ล้การปฏิิบัีต็ิงานของค่ณิะ

กรรมการบีรษิัทัุแล้ะค่ณิะกรรมการชุดยอ่ยทุี�ต็นดำรงต็ำแหุ้นง่	หุ้ลั้ง

จากนั�นสำนักงานเล้ขานุการบีริษััทุจะสรุปผู้ล้	 แล้ะนำเสนอผู้ล้

ประเมินต็่อค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้า	 แล้ะค่ณิะ

กรรมการบีริษััทุเพื�อทุราบีก่อนนำส่งผู้ล้การประเมินใหุ้้ประธัาน

กรรมการแล้ะประธัานกรรมการชุดย่อยต็่อไป	

	 ทุั�งนี�	ในป	ี2564	ผู้ล้ประเมนิการปฏิบิีตั็งิานของค่ณิะกรรมการ

แล้ะค่ณิะกรรมการชุดย่อยนั�น	สรุปได้	ดังนี�	

คณะกรัรัมูการั/คณะกรัรัมูการัชื่้ดัย์่อย์
ผู้ลัปีรัะเมูินการัปีฏิิบัติงานของคณะ

กรัรัมูการัทั�งคณะ (As a Whole) (รั�อย์ลัะ)
ผู้ลัปีรัะเมูินการัปีฏิิบัติงานของตนเอง

(Self-Assessment) (รั�อย์ลัะ)

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ 97	 98	

ค่ณิะกรรมการต็รวจสอบี	 100	 99	

ค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้า 99	 99	

ค่ณิะกรรมการพิจารณิาผู้ล้ต็อบีแทุน 99	 98	

ค่ณิะกรรมการกิจการสังค่มเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน 	99	 99	
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• การประเมินประสิทุธิิผู้ลของคณะกรรมการบัริษััทุโดยทุ่�

ปรึกษัาอิสระภายนอก

	 นอกเหุ้นอืจากการประเมนิผู้ล้การปฏิบิีตั็งิานของค่ณิะกรรมการ 

ทุั�งค่ณิะ	 (As	 a	 Whole)	 แล้ะการประเมินผู้ล้การปฏิิบีัต็ิงาน 

ของต็นเอง	 (Self-Assessment)	 ซี่�งดำเนินการเป็นประจำ 

ทุุกปีแล้้ว	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้กำหุ้นดนโยบีายในการจัดใหุ้้มี

การประเมินผู้ล้การปฏิบัิีต็งิานของค่ณิะกรรมการบีริษัทัุโดยทุี�ปรก่ษัา 

อสิระภายนอกทุกุ	ๆ 	3	ป	ีเพื�อนำมาพัฒนาแนวทุางการปฏิิบัีต็หิุ้น้าทุี�

ของค่ณิะกรรมการใหุ้้มีประสิทุธัิภาพยิ�งข่�น	 เพื�อใหุ้้สอดค่ล้้องกับี

หุ้ล้กัการกำกับีดูแล้กจิการทุี�ดขีอง	ก.ล้.ต็.	ปี	2560	แล้ะการประเมินเรื�อง 

การกำกับีดแูล้กิจการของ	DJSI	โดยได้ดำเนนิการค่รั�งแรกในปี	2558	

	 ในปี	 2563	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุโดยการเสนอแนะของ 

ค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าได้คั่ดเล้ือกบีริษััทุ	 

เอออน	โซีลู้ชั�นส์	(ประเทุศัไทุย)	จำกัด	เปน็ทุี�ปรก่ษัาอิสระภายนอก	

(ทุี�ปร่กษัาฯ)	 ใหุ้้เป็นผูู้้ประเมินผู้ล้การปฏิบัิีต็หิุ้น้าทุี�ของค่ณิะกรรมการ 

บีริษัทัุ	ประจำปี	 2564	 โดยมีวัต็ถืุประสงค่์เพื�อประเมินโค่รงสร้าง	 

หุ้น้าทุี�	 ค่วามรับีผิู้ดชอบี	 เพื�อใหุ้้มั�นใจว่าการปฏิิบัีต็ิงานของ 

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุเทุียบีเค่ียงได้กับีหุ้ลั้กการกำกับีดูแล้กิจการ 

ทุี�ดีต็ามมาต็รฐานในระดับีสากล้	 แล้ะหุ้ล้ักการกำกับีดูแล้กิจการ 

ทุี�ดีทีุ�ยอมรับีโดยทุั�วไป	 เพื�อนำค่วามเห็ุ้นแล้ะข้อเสนอแนะทุี� 

ได้รับีมาปรับีใช้ในแผู้นพัฒนาการปฏิิบัีต็ิงานของค่ณิะกรรมการ

บีริษัทัุในด้านต็่าง	ๆ	

	 ในปี	 2564	 ทุี�ปร่กษัาฯ	 ได้ทุำการประเมินประสิทุธัิผู้ล้ของ 

ค่ณิะกรรมการต็ามรูปแบีบีแล้ะวธิักีารประเมนิฯ	ของทุี�ปรก่ษัาฯ	โดยได้ 

จัดทุำสรุปรายงานผู้ล้การประเมินรวมทุั�งขอ้เสนอแนะแล้ว้เสร็จในปี	

2564	ซี่�งได้มกีารเสนอรายงานสรปุต่็อค่ณิะกรรมการบีรรษัทัุภิบีาล้ 

แล้ะสรรหุ้า	 แล้ะค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	 เพื�อพิจารณิาแนวทุาง 

การดำเนินการต็ามข้อเสนอแนะของทุี�ปร่กษัาฯ	แล้้ว	

	 โดยสรุป	 ทุี�ปร่กษัาฯ	 มีค่วามเหุ้็นว่าค่ณิะกรรมการบีริษััทุม ี

ค่วามโดดเดน่	ประกอบีด้วยกรรมการทุี�มคี่ณุิวุฒ	ิประสบีการณิ	์แล้ะ 

ค่วามเชี�ยวชาญสูงมาก	 ซี่�งเป็นประโยชน์ต็่อการดำเนินธัุรกิจของ

เอสซีจีไีดเ้ปน็อยา่งด	ีค่ณิะกรรมการสามารถืดำเนนิงานรว่มกบัีฝ่่าย

จัดการอย่างมีประสิทุธัิภาพ	แล้ะสามารถืช่วยผู้ล้ักดันใหุ้้บีรรลุ้งาน

ต็ามภารกิจของธัุรกิจหุ้ล้ักในปัจจุบัีน	 รวมถ่ืงการเสริมสร้างธัุรกิจ

เพื�ออนาค่ต็ได้	 โดยผู้ล้ประเมินของเอสซีีจีอยู่ในดับีสูงกว่าคู่่เทุียบี

องค่์กรชั�นนำในไทุย	สิงค่โปร์	แล้ะมาเล้เซีีย	ทุั�งนี�	ทุี�ปรก่ษัาฯ	ได้มี

ขอ้เสนอแนะสำหุ้รับีการปรับีใช้ในแผู้นพัฒนาค่ณิะกรรมการบีริษัทัุ	

ดังนี�

 -	 พัฒนากรรมการเพื�อสร้างการเต็ิบีโต็แล้ะนวัต็กรรม	ด้วย

การเพิ�มพูนค่วามรู้	ค่วามเข้าใจในบีริบีทุภายนอกด้านแนว 

โนม้เศัรษัฐกจิสังค่ม	อตุ็สาหุ้กรรม	การแขง่ขนั	พฤต็กิรรม

ผูู้บ้ีริโภค่	หุ้รือปัจจัยทุี�สำคั่ญทุี�สง่ผู้ล้กระทุบีต่็อการเติ็บีโต็

ของเอสซีจีีในระยะยาว

 -	 ส่งเสริมใหุ้้กรรมการมีส่วนร่วมกับีการบีริหุ้ารทุรัพยากร

บีุค่ค่ล้	 โดยเฉพาะประเด็นทุี�มีผู้ล้กระทุบีต่็อการดำเนิน

ธัรุกจิในระยะยาว	เช่น	เรื�องการพฒันาศักัยภาพบีคุ่ล้ากร	 

ต็ล้าดแรงงาน	 การวางแผู้นอัต็รากำลั้งพล้ทุั�งในประเทุศั

แล้ะต็่างประเทุศั

 -	 เสริมสร้างใหุ้้กรรมการมีพล้วัต็	 แล้ะการปรับีต็ัวต็่อ

สถืานการณิ์ทุี�ดี	 (Dynamics	 and	 Resilience)	 โดย

จัดสรรประเด็นค่วามเสี�ยงทุี�ค่รอบีค่ลุ้มทุั�งปัจจุบีันแล้ะ	

Disruptive	Risks	ทุี�มองเหุ้็นในระยะกล้างถื่งระยะยาว

 -	 ส่งเสรมิการกำกบัีดแูล้ในการดำเนินธัรุกจิอยา่งยั�งยนืดว้ย

แนวค่ดิ	ESG	(Environment,	Social	and	Governance)	

อย่างต็่อเนื�อง

 2.  การประเมินผู้ลกรรมการผู้้�จัดการใหญ่่และผู้้�บัริหาร

ระดับัส้งของเอสซี่จ่ 

	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุร่วมกับีค่ณิะกรรมการพิจารณิา 

ผู้ล้ต็อบีแทุนเป็นผูู้ป้ระเมนิผู้ล้การปฏิบิีตั็งิานของกรรมการผูู้จ้ดัการใหุ้ญ่	 

โดยพจิารณิาจากผู้ล้การดำเนนิงานทุางธัรุกจิของบีรษิัทัุ	การดำเนนิ

งานต็ามนโยบีายทุี�ได้รับีจากค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	 ประกอบีกับี

สภาวการณิ์เศัรษัฐกิจแล้ะสังค่มโดยรวม	 โดยค่ณิะกรรมการ

พิจารณิาผู้ล้ต็อบีแทุนจะนำข้อมูล้ทุี�ได้ไปใช้ในการพิจารณิา 

ค่่าต็อบีแทุนของกรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่แล้ะผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงของ 

เอสซีีจีเสนอต่็อค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	 โดยพิจารณิาจากข้อมูล้ทุั�ง 

ปีปัจจุบีันแล้ะเปรียบีเทุียบีข้อมูล้ย้อนหุ้ล้ังในปัจจัยต็่าง	ๆ	ดังนี�

	 1.	 ผู้ล้ประกอบีการของธัุรกิจ	 โดยพิจารณิาจากร้อยล้ะของ	

EBITDA	on	Operating	Assets	ซี่�งจะมกีารต็ั�งเปา้หุ้มาย

เพื�อกำหุ้นดค่่าร้อยล้ะของ	 EBITDA	 ของแต็่ล้ะธัุรกิจใน 

เอสซีจีีทุกุ	ๆ 	ปีเพื�อเป็นเกณิฑ์์ในการประเมินแล้ะเปรียบีเทีุยบี

	 2.	 เปรียบีเทุียบีผู้ล้ประกอบีการของธัุรกิจกับีอุต็สาหุ้กรรม

เดียวกันทุั�งต็ล้าดภายในประเทุศัแล้ะระดับีสากล้

	 3.	 ค่วามสามารถืในการพัฒนาธัุรกิจแล้ะการปรับีปรุง

ประสิทุธิัภาพการดำเนินงานของแต่็ล้ะธุัรกิจใหุ้้ดีข่�นใน

แต็่ล้ะปี
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	 นอกจากนั�น	 ได้นำผู้ล้การสำรวจค่วามคิ่ดเห็ุ้นของพนักงาน

ระดับีจัดการทุี�มีต็่อกรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่แล้ะผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูง

ของเอสซีจี	ีมาใช้ประกอบีการพจิารณิาในค่ณิะกรรมการพจิารณิา

ผู้ล้ต็อบีแทุนด้วย	

 3. การพื่ัฒนากรรมการและผู้้�บัริหารระดับัส้ง 

	 ต็ามหุ้ลั้กการกำกับีดแูล้กิจการทุี�ดสีำหุ้รับีบีริษัทัุจดทุะเบียีน	ปี	

2560	 ของ	 ก.ล้.ต็.	 แนะนำหุ้ล้ักปฏิิบีัต็ิประการหุ้น่�งว่า	 ค่ณิะ

กรรมการบีริษััทุค่วรกำกับีดูแล้ใหุ้้ค่ณิะกรรมการบีริษััทุแล้ะ

กรรมการแต็่ล้ะค่นมีค่วามรู้ค่วามเข้าใจเกี�ยวกับีบีทุบีาทุหุ้น้าทุี�	

ล้ักษัณิะการประกอบีธัุรกิจ	 แล้ะกฎหุ้มายทุี�เกี�ยวข้องกับีการ

ประกอบีธัรุกจิ	ต็ล้อดจนสนบัีสนุนใหุ้ก้รรมการทุกุค่นไดร้บัีการเสรมิ

สร้างทุักษัะแล้ะค่วามรู้สำหุ้รับีการปฏิิบีัต็ิหุ้น้าทีุ�กรรมการอย่าง

สม�ำเสมอ	นอกจากนี�	ต็ามกฎบัีต็รค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้กำหุ้นด

ใหุ้้กรรมการบีรษิัทัุมหีุ้นา้ทุี�พฒันาค่วามรูค้่วามสามารถืในการปฏิบิีตั็ิ

งานอยา่งต็อ่เนื�อง	เขา้อบีรมหุ้รือเขา้รว่มในหุ้ลั้กสตู็รทุี�เกี�ยวขอ้งกบัี

การปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทุี�กรรมการหุ้รือกิจกรรมสัมมนาทีุ�เป็นการเพิ�มพูน

ค่วามรู้ในการปฏิิบีัติ็งานอย่างต็่อเนื�อง	

	 ทุี�ประชุมค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้อนุมัต็ิกระบีวนการจัดทุำ

แผู้นการฝึ่กอบีรมแล้ะพัฒนาค่ณิะกรรมการบีริษัทัุอย่างเป็นระบีบี	

มีขั�นต็อนแล้ะเป็นล้ายล้ักษัณิ์อักษัร	 รวมทัุ�งจัดทุำทุะเบีียน

ประวัต็ิการฝ่ึกอบีรมของกรรมการ	 เพื�อเพิ�มพูนค่วามรู้แล้ะพัฒนา

ใหุ้้แก่กรรมการบีริษััทุ	

	 ค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าได้จัดกิจกรรมทุี�จะ

ช่วยเพิ�มพูนค่วามรู้ทุี�เกี�ยวข้องกับีหุ้น้าทีุ�แล้ะค่วามรับีผู้ิดชอบีของ

กรรมการอย่างต่็อเนื�อง	 โดยได้เริ�มการจัดเสวนาแล้กเปลี้�ยน

ประสบีการณิ์แล้ะค่วามค่ิดเหุ้็นระหุ้ว่างกรรมการบีริษััทุแล้ะ 

ผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูง	ร่วมกับีผูู้้ทุรงคุ่ณิวุฒิจากภายนอกต็ั�งแต่็ปี	2554	

เป็นต็้นมา

	 สำหุ้รบัีป	ี2564	ค่ณิะกรรมการบีรรษัทัุภบิีาล้แล้ะสรรหุ้าไดจ้ดั

ใหุ้้มีกิจกรรมการเสวนาเพื�อพัฒนากรรมการแล้ะผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูง

เพื�อส่งเสริมใหุ้้กรรมการมีค่วามรู	้ค่วามเข้าใจในบีริบีทุภายนอก	โดย

มีผูู้้ทุรงคุ่ณิวุฒิในเรื�องต่็าง	 ๆ	 จากภายนอก	 ทัุ�งในประเทุศัแล้ะ 

ต็่างประเทุศั	เข้าร่วมการเสวนาทุี�จัดผู้่านสื�ออิเล้็กทุรอนิกส์	ดังนี	้	

	 การจดัเสวนาเกี�ยวกบัีแนวค่ดิการดำเนนิธัรุกิจอยา่งยั�งยนื	ESG	

(Environmental,	Social	and	Govornance)	จำนวน	2	ค่รั�ง

 -  ค่รั�งทุี�	1	ในหุ้วัข้อ	WBCSD	Vision	2050:	Time	to	Transform	

เมื�อวันทุี�	27	พฤษัภาค่ม	2564	

 -	 	ค่รั�งทุี�	2	ในหุ้วัข้อ	ESG	and	Climate	Resilience	เมื�อวนัทุี�	 

23	มิถืุนายน	2564	

	 ทุั�งนี�	 เพื�อใหุ้้กรรมการแล้ะผูู้้บีริหุ้ารเอสซีีจีมีค่วามรู้แล้ะค่วาม

เข้าใจการดำเนินธัุรกิจอย่างยั�งยืน	โดยค่ำน่งถื่งสิ�งแวดล้้อม	สังค่ม	

แล้ะบีรรษััทุภิบีาล้	 ซี่�งนักล้งทุุนทุั�งในแล้ะต็่างประเทุศักำล้ังใหุ้ ้

ค่วามสนใจในปัจจุบีัน	 โดยระหุ้ว่างการเสวนาได้มีการแล้กเปล้ี�ยน

ข้อค่ิดเหุ้็นกันอย่างกว้างขวาง	 รวมทุั�งได้รับีข้อคิ่ดเหุ้็นทีุ�เป็น

ประโยชน์จากวิทุยากรในการนำมาเปรียบีเทุียบี	 แล้ะพัฒนาแผู้น 

การดำเนินธัุรกิจของเอสซีจีีในปัจจุบัีน

 -	 	ค่รั�งทุี�	 3	 การจัดเสวนาเกี�ยวกับีการแข่งขัน	 แล้ะพฤติ็กรรม 

ผูู้้บีริโภค่	ในหุ้ัวข้อ	Customer	Centricity	as	The	Key	

Value	Creator	เมื�อวันทุี�	23	กันยายน	2564	

 -	 	ค่รั�งทุี�	4	ในหุ้ัวข้อ	Energy	Transition	Outlook	by	Det	

Norske	Veritas	(DNV)	เมื�อวันทุี�	27	ต็ุล้าค่ม	2564	

	 นอกจากนี�	เอสซีีจียงัสนับีสนุนใหุ้้กรรมการบีริษัทัุแล้ะผูู้้บีริหุ้าร

ระดับีสูงเข้าร่วมสัมมนาหุ้ล้ักสูต็รทุี�เป็นประโยชน์ต็่อการปฏิิบีัต็ิ

หุ้น้าทุี�	 รวมทุั�งพบีปะแล้กเปล้ี�ยนค่วามคิ่ดเห็ุ้นกับีค่ณิะกรรมการ

บีรษิัทัุ	แล้ะผูู้บ้ีริหุ้ารระดบัีสูงขององค่ก์รต็า่ง	ๆ 	อยูเ่สมอ	ทุั�งหุ้ล้กัสตู็ร

ทุี�จัดโดยหุ้น่วยงานทุี�ดูแล้การฝึ่กอบีรมของเอสซีีจี	 แล้ะหุ้ล้ักสูต็รทุี�

จัดโดยหุ้น่วยงานกำกับีดูแล้ของภาค่รัฐ	 หุ้รือองค์่กรอิสระ	 อาทิุ	

หุ้ลั้กสูต็รกรรมการบีริษััทุของสมาค่มส่งเสริมสถืาบีันกรรมการ

บีริษััทุไทุย	(IOD)	ทุั�งนี�	เพื�อนำค่วามรู้แล้ะประสบีการณิ์มาพัฒนา

องค่์กรต็่อไป

	 ทุั�งนี�บีริษััทุได้จัดทุำสรุปประวัต็ิการพัฒนาแล้ะการใหุ้้ 

ค่ำปร่กษัาของกรรมการเป็นรายบุีค่ค่ล้ในปี	2564	ซี่�งได้เปิดเผู้ยใน	

“รายงานการกำกับีดูแล้กิจการ	ประจำปี	 2564”	ต็าม	“เอกสาร

แนบี	5	นโยบีายแล้ะแนวปฏิิบีตั็กิารกำกบัีดูแล้กจิการ	จรรยาบีรรณิ 

เอสซีจีี	จรรยาบีรรณิคู่่ธุัรกิจ	แล้ะจรรยาบีรรณินักล้งทุุนสัมพันธั์”

สามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดตาม  “เอกสาร 
แนบ 5 นโยบายและแนวปฏบิตักิารกํากับดแูล
กิจการ จรรยาบรรณเอสซีจี จรรยาบรรณ
คูธ่รุกจิและจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์” 
ที่เว็บไซต์ บริษัท www.scg.com 

 • การเตุรย่มความพื่ร�อมสำหรบััการเปน็กรรมการบัรษิัทัุ

	 เอสซีจีไีดก้ำหุ้นดแนวปฏิบิีตั็เิกี�ยวกบัีการเต็รยีมค่วามพรอ้มใน

การปฏิิบัีต็หิุ้น้าทุี�กรรมการบีริษัทัุ	(Director	Induction	Program)	

สำหุ้รบัีกรรมการทุี�ไดร้บัีการเล้อืกต็ั�งรายใหุ้มเ่พื�อใหุ้ก้รรมการทุี�เขา้

รบัีต็ำแหุ้น่งสามารถืปฏิบัิีต็หิุ้น้าทุี�ได้อย่างเร็วทุี�สุด	โดยมีเล้ขานุการ

บีริษััทุเป็นผูู้้ประสานงานในเรื�องต็่าง	 ๆ	 ต็ามแผู้นงานปฐมนิเทุศั

กรรมการใหุ้ม่	(Orientation	Program)	3	ด้าน	ดังนี�

	 1)	 รวบีรวมข้อมูล้ทุี�จำเป็นเกี�ยวกับีกรรมการเพื�อประโยชน์

ในการต็รวจสอบีดแูล้ใหุ้มี้การปฏิบิีตั็ติ็ามกฎหุ้มายในเรื�อง

ทุี�เกี�ยวข้องกับีกรรมการ



148

	 2)	 จัดส่งข้อมูล้ทุี�สำค่ัญแล้ะจำเป็นในการปฏิิบีัต็ิหุ้น้าทุี�เกี�ยว

กบัีกรรมการบีริษัทัุ	เช่น	หุ้นังสอืบีรคิ่ณิห์ุ้สนธัแิล้ะข้อบีงัคั่บี 

บีรษิัทัุ	สรุปผู้ล้การดำเนินงาน	สรุปหุ้ล้กัเกณิฑ์ส์ำคั่ญด้าน

บีรรษััทุภิบีาล้เอสซีีจี	แล้ะคู่่มือสำค่ัญของบีริษััทุทุี�จำเป็น

ในการปฏิบิีตั็หิุ้น้าทุี�ของกรรมการ	เป็นต้็น	เพื�อใหุ้้กรรมการ 

มีข้อมูล้อ้างอิงแล้ะสามารถืสืบีค่้นได้ในเบีื�องต็้น

	 3)	 จัดใหุ้้มีการพบีปะหุ้ารือกับีประธัานกรรมการ	กรรมการ

บีริษััทุ	 ฝ่่ายจัดการเอสซีีจี	 หุ้รือผูู้้อำนวยการฝ่่ายต็่าง	 ๆ	

เพื�อรับีทุราบี	 แล้ะสอบีถืามข้อมูล้เชิงล้่กเกี�ยวกับีการ

ดำเนินธุัรกิจของเอสซีีจี

หลักปฏิบัิัตุ ิ4 สรรหาและพื่ฒันาผู้้�บัรหิารระดบััสง้และการบัรหิาร

บัุคลากร

	 เพื�อใหุ้้มั�นใจว่าองค่์กรมีการสรรหุ้าแล้ะพัฒนาผูู้้บีริหุ้ารระดับี

สูงแล้ะการบีริหุ้ารบุีค่ล้ากรอย่างมีประสิทุธัิภาพ	 ค่ณิะกรรมการ

บีริษัทัุมีหุ้น้าทุี�ดังนี�

	 1.	 พิจารณิาแผู้นพัฒนาผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงแล้ะแผู้นสืบีทุอด

กรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่	 แล้ะกำกับีดูแล้ใหุ้้มีการประเมินผู้ล้ 

การปฏิิบีัติ็งานของผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงทุี�มีประสิทุธิัผู้ล้เป็นประจำ 

ทุุกปี	 แล้ะมีระบีบีการพิจารณิากำหุ้นดค่่าต็อบีแทุนแก่ผูู้้บีริหุ้าร 

ระดับีสูงทีุ�รอบีค่อบี	 โปร่งใส	 สอดค่ล้้องกับีค่วามรับีผู้ิดชอบีแล้ะ 

ผู้ล้การดำเนนิงานเพื�อก่อใหุ้้เกดิแรงจงูใจทุั�งในระยะสั�นแล้ะระยะยาว

	 2.	 สง่เสริมแล้ะสนับีสนุนใหุ้้กรรมการผูู้้จดัการใหุ้ญ่	ผูู้บ้ีรหิุ้าร	

แล้ะค่ณิะจัดการของบีริษัทัุเข้าสัมมนาหุ้ลั้กสูต็รทุี�เป็นประโยชน์ต็อ่

การปฏิบิีติั็หุ้นา้ทุี�	รวมทุั�งพบีปะแล้กเปล้ี�ยนค่วามค่ดิเหุ้น็กบัีองค่ก์ร	

แล้ะผูู้้ทุรงคุ่ณิวุฒิภายนอกขององค่์กรต็่าง	ๆ	อยู่เสมอ

 • การสรรหาผู้้�บัรหิารระดบััสง้และแผู้นสบืัทุอดตุำแหนง่

ผู้้�บัริหารระดับัสง้ของเอสซี่จ่

	 บีริษััทุมีแผู้นการคั่ดเลื้อกบุีค่ล้ากรทีุ�จะเข้ามารับีผู้ิดชอบีใน

ต็ำแหุ้น่งงานบีรหิุ้ารทุี�สำค่ญัทุุกระดบัีใหุ้เ้ปน็ไปอยา่งเหุ้มาะสมแล้ะ

โปรง่ใส	เพื�อใหุ้ม้ั�นใจวา่บีรษัิัทุไดผูู้้บ้ีรหิุ้ารทีุ�มีค่วามเปน็มอือาชพีแล้ะ

บีริหุ้ารได้โดยเป็นอิสระจากผูู้้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ่หุ้รือรายอื�นใด	 โดยมี

ค่ณิะกรรมการพิจารณิาผู้ล้ต็อบีแทุนเป็นผูู้้จัดทุำแผู้นสืบีทุอด

ต็ำแหุ้น่งกรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่	 แล้ะค่ณิะจัดการของบีริษััทุ	 เพื�อ

เสนอใหุ้้ค่ณิะกรรมการบีริษััทุเป็นผูู้้พิจารณิา	 ทัุ�งนี�กระบีวนการ

สรรหุ้าผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงของเอสซีีจี	 เริ�มจากการคั่ดเลื้อกผูู้้ทุี�เป็น 

ค่นเก่งแล้ะดีเข้ามาร่วมงาน	 แล้ะมุ่งเน้นรับีค่นรุ่นใหุ้ม่ทุี�มีค่วามรู้

ค่วามสามารถื	(Young	Talent)	แล้ะพฒันาสรา้งค่วามพรอ้มใหุ้ทุ้กุ

ค่นมีโอกาสเต็ิบีโต็ก้าวหุ้น้าข่�นสู่ระดับีผูู้้บีริหุ้ารในอนาค่ต็	(Future	

Leader)	ได้	โดยผู้่านขั�นต็อนการประเมินพนักงานทุี�มีศัักยภาพสูง	

(High	 Potential)	 ซี่�งทุุกค่นจะได้รับีการพัฒนาต็ามแผู้นทีุ�วางไว้

เป็นรายบีุค่ค่ล้	 (Individual	 Development	 Plan)	 มีการ 

มอบีหุ้มายงานทุี�ทุ้าทุาย	 รวมทุั�งหุ้มุนเวียนงาน	 เพื�อพัฒนาทุักษัะ

การเปน็ผูู้้นำแล้ะค่วามรอบีรูใ้นงานทุกุดา้น	ซ่ี�งการเต็รยีมบีุค่ล้ากร

ของเอสซีีจีดังกล่้าวได้ดำเนินการกับีพนักงานทุุกระดับีใหุ้้ม ี

ค่วามพร้อมในการทุดแทุนกรณิีทุี�มีต็ำแหุ้น่งงานว่างล้ง

หลักปฏิิบัติัุ 5 ส่งเสริมนวัตุกรรมและการประกอบัธิุรกิจอย่างม่

ความรับัผู้ิดชอบั

	 เพื�อสนับีสนุนการสร้างนวัต็กรรมทุี�ก่อใหุ้้เกิดมูล้ค่่าแก่ธัุรกิจ

ค่วบีคู่่ไปกับีการสร้างคุ่ณิประโยชน์ต็่อผูู้้มีส่วนได้เสียทุุกฝ่่ายทีุ�

เกี�ยวข้อง	 แล้ะมีค่วามรับีผิู้ดชอบีต่็อสังค่มแล้ะสิ�งแวดล้้อม	 

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุมีหุ้น้าทุี�รับีผิู้ดชอบีดังนี�

	 1.	 กำกับีดูแล้แล้ะสนับีสนุนการสร้างนวัต็กรรมทุี�ก่อใหุ้้เกิด

มูล้ค่่าแก่เอสซีีจีค่วบีคู่่กับีการสร้างคุ่ณิประโยชน์ต็่อผูู้้มีส่วนได้เสีย

ทุกุฝ่า่ย	มคี่วามรบัีผู้ดิชอบีต็อ่สงัค่มแล้ะสิ�งแวดล้้อม	รวมทุั�งดแูล้ใหุ้้

ฝ่่ายจัดการจัดสรรแล้ะจัดการทุรัพยากรใหุ้้ เป็นไปอย่างมี

ประสิทุธัิภาพแล้ะประสิทุธัิผู้ล้	

	 2.	 กำกับีดูแล้ใหุ้้มีการบีริหุ้ารจัดการเทุค่โนโล้ยีสารสนเทุศั

แล้ะมาต็รการรักษัาค่วามมั�นค่งปล้อดภัยของระบีบีเทุค่โล้ยี

สารสนเทุศั

	 3.	 ติ็ดต็ามดูแล้ใหุ้้มีการนำกล้ยุทุธั์ของบีริษััทุไปปฏิบิีัต็ิ	แล้ะ

ต็ิดต็ามการวัดผู้ล้การดำเนินงานทุั�งในระดับีกลุ้่มธัุรกิจ	 แล้ะระดับี

เอสซีีจี	 โดยกำหุ้นดใหุ้้มีการรายงานผู้ล้การดำเนินงานอย่าง

สม�ำเสมอ	รวมทุั�งใหุ้น้โยบีายเพื�อการพฒันาแล้ะปรบัีปรงุการดำเนนิ

งานของธุัรกิจ	 โดยค่ำน่งถื่งค่วามปล้อดภัยแล้ะสุขอนามัย	 ค่วาม 

รับีผู้ิดชอบีต่็อสังค่มแล้ะสิ�งแวดล้้อม	ต็ล้อดจนการพัฒนาบีุค่ล้ากร

ของเอสซีีจี	

 • บัทุบัาทุตุ่อผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย

	 เอสซีีจีมีอุดมการณ์ิในการดำเนินธุัรกิจอย่างมีคุ่ณิธัรรม	 แล้ะ

ถืือมั�นในค่วามรับีผิู้ดชอบีต็่อสังค่ม	 ดำเนินธัุรกิจโดยย่ดหุ้ล้ักการ

สร้างคุ่ณิค่่าร่วมกันระหุ้ว่างองค่์กรแล้ะผูู้้มีส่วนได้เสียทุุกฝ่่ายเพื�อ

ประโยชนร์ว่มกนัอยา่งยั�งยนื	โดยมคี่ณิะกรรมการบีรษิัทัุเปน็ผูู้ก้ำกบัี

ดูแล้ใหุ้้มีการดำเนินการต็ามทีุ�กฎหุ้มายกำหุ้นด	 แล้ะต็ามทีุ�ได้

กำหุ้นดไว้เป็นแนวทุางในหุ้ลั้กบีรรษัทัุภิบีาล้เอสซีจีี	แนวปฏิบัิีต็กิาร

พัฒนาสู่ค่วามยั�งยืนของเอสซีีจี	จรรยาบีรรณิเอสซีีจี	แล้ะนโยบีาย

ต็า่ง	ๆ 	ทุี�เกี�ยวข้อง	รวมถืง่ดูแล้ใหุ้้มั�นใจได้วา่สิทุธิัดงักล่้าวได้รบัีค่วาม

คุ่้มค่รองแล้ะได้รับีการปฏิิบัีต็ิด้วยค่วามเสมอภาค่อย่างเค่ร่งค่รัด

ค่ณิะกรรมการบีริษัทัุไดก้ำหุ้นดนโยบีายการปฏิบิีตั็ติ็อ่ผูู้้มีส่วนไดเ้สยี	

(Stakeholder	 Engagement	 Policy)	 เป็นล้ายล้ักษัณิ์อักษัรข่�น

ในปี	2553	เพื�อใหุ้้พนักงานมีแนวทุางทุี�ชัดเจนในการดำเนินธัุรกิจ	
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แล้ะเพิ�มมลู้ค่า่ใหุ้้แกผูู้่้ถือืหุุ้้นในระยะยาว	แล้ะในปี	2554	ไดก้ำหุ้นด

นโยบีายแล้ะแนวปฏิบิีตั็ต่ิ็อผูู้มี้สว่นไดเ้สยีแต็ล่้ะกลุ้ม่เปน็ล้ายล้กัษัณิ์

อักษัร	 เพื�อใหุ้้พนักงานมีแนวปฏิิบัีต็ิต็่อผูู้้มีส่วนได้เสียแต่็ล้ะกลุ้่มทุี�

ชัดเจนมากข่�น	

	 ทุั�งนี�	 สามารถืสรุปแนวทุางการปฏิิบีัต็ิต่็อผูู้้มีส่วนได้เสีย 

กลุ้่มต็่าง	ๆ	ได้ดังนี�	

1) ผู้้�ถึือหุ�น 

	 เอสซีีจีใหุ้้ค่วามสำค่ัญกับีผูู้้ถืือหุุ้้นในฐานะเจ้าของบีริษััทุ	 จ่ง

กำหุ้นดใหุ้้ค่ณิะกรรมการในฐานะต็ัวแทุนของผูู้้ถืือหุุ้้น	 รวมทุั�ง 

ผูู้บ้ีริหุ้ารแล้ะพนกังานของเอสซีจี	ีมหีุ้น้าทุี�ต็อ้งดำเนนิธัรุกจิต็ามหุ้ลั้ก 

บีรรษััทุภบิีาล้แล้ะอดุมการณิเ์อสซีีจ	ีเพื�อใหุ้เ้กดิประโยชนสู์งสดุแล้ะ

เพิ�มมูล้ค่่าใหุ้้แก่ผูู้้ถืือหุุ้้นในระยะยาว	

	 เอสซีีจีเค่ารพสิทุธิัของผูู้้ถืือหุุ้้นแล้ะต็ระหุ้นักถื่งหุ้น้าทุี�ในการ

ดูแล้ผูู้้ถืือหุุ้้นอย่างเทุ่าเทุียม	 ทัุ�งสิทุธัิขั�นพื�นฐานทุี�กำหุ้นดไว ้

ต็ามกฎหุ้มายแล้ะข้อบีังค่ับีบีริษััทุ	อาทิุ	สิทุธัิในการเข้าร่วมประชุม

ผูู้้ถืือหุุ้้น	 สิทุธิัในการเรียกประชุมวิสามัญผูู้้ถืือหุุ้้น	 การเสนอวาระ 

การประชุมล้่วงหุ้น้า	 การเล้ือกต็ั�งกรรมการ	 สิทุธัิทุี�จะได้รับี 

ผู้ล้ต็อบีแทุนอย่างเป็นธัรรม	 รวมถื่งยังใหุ้้สิทุธัิแก่ผูู้้ถืือหุุ้้นใน 

การเสนอแนะขอ้ค่ดิเหุ้น็ต็า่ง	ๆ 	เกี�ยวกบัีการดำเนนิธัรุกจิของบีรษิัทัุ

ผู้่านกรรมการอิสระ	 โดยทุุก	 ๆ	 ข้อค่ิดเหุ้็นจะได้รับีการรวบีรวม 

เพื�อเสนอค่ณิะกรรมการบีริษััทุเพื�อพิจารณิาต็่อไป		

	 นอกเหุ้นือจากสิทุธัิขั�นพื�นฐานต่็าง	 ๆ	 ข้างต็้นแล้้ว	 เอสซีีจี 

ยังดำเนินการในเรื�องอื�น	 ๆ	 เพิ�มเติ็มทีุ�เป็นการส่งเสริมแล้ะ 

อำนวยค่วามสะดวกในการใช้สิทุธัิของผูู้้ถืือหุุ้้น	โดยได้เปิดเผู้ยสิทุธัิ

ทุี�ผูู้้ถืือหุุ้้นพ่งได้รับีไว้ในหุ้ลั้กปฏิิบีัต็ิทุี�	 7	 รักษัาค่วามน่าเชื�อถืือ

ทุางการเงินแล้ะการเปิดเผู้ยข้อมูล้	แล้ะหุ้ล้ักปฏิิบัีต็ิทุี�	8	สนับีสนุน

การมีส่วนร่วมแล้ะการสื�อสารกับีผูู้้ถืือหุุ้้นของแบีบีแสดงรายการ

ข้อมูล้ประจำปี/รายงานประจำปีของบีริษััทุ

การเสริมสร�างความสัมพื่ันธิ์อันด่กับัผู้้�ถึือหุ�น 

 • กิจกรรมสำหรับัผู้้�ถึือหุ�นสามัญ่

	 เอสซีจีีต็ระหุ้นักถ่ืงค่วามสำคั่ญในการเสริมสร้างค่วามสัมพนัธั์

อันดีกับีผูู้้ถืือหุุ้้น	 บีริษััทุจ่งจัดกิจกรรมทุี�เป็นประโยชน์ต็่อสังค่ม	

วัฒนธัรรม	 แล้ะสิ�งแวดล้้อม	 ต็ล้อดจนเปิดโอกาสใหุ้้ผูู้้ถืือหุุ้้นเข้า 

เยี�ยมชมกิจการในธุัรกิจหุ้ลั้กของบีริษัทัุอย่างต่็อเนื�องต็ั�งแต่็ปี	2553	 

โดยบีริษััทุได้จัดส่งหุ้นังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม	พร้อมทุั�งจดหุ้มาย

ต็อบีรับีไปยังผูู้้ถือืหุุ้้นทุางไปรษัณีิย	์เพื�อเปิดโอกาสใหุ้ผูู้้ถื้ือหุุ้้นแสดง

ค่วามประสงค่์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต็่าง	ๆ	ทุี�ผูู้้ถืือหุุ้้นสนใจสมัค่ร

เข้าร่วมกิจกรรม	 โดยบีริษััทุได้ทุำการสุ่มค่ัดเล้ือกผูู้้มีสิทุธัิเข้าร่วม

กิจกรรมเยี�ยมชมกิจการในธุัรกิจหุ้ลั้กในแต่็ล้ะค่รั�ง	 แล้ะประกาศั 

รายชื�อผูู้้มีสิทุธิัเข้าร่วมกิจกรรมทัุ�งบีนเว็บีไซีต์็ของเอสซีีจี	 แล้ะ 

แจ้งสิทุธัิทุางโทุรศััพทุ์เพื�อยืนยันการต็อบีรับีเข้าร่วมกิจกรรม	

	 ในปี	 2564	 สืบีเนื�องจากสถืานการณ์ิของโรค่ติ็ดเชื�อไวรัส 

โค่ วิด	 19	 ยังค่งแพร่ระบีาดอย่างต่็อเนื� อง 	 แล้ะรัฐบีาล้ 

ได้กำหุ้นดมาต็รการเฝ้่าระวังต็่าง	 ๆ	 เพื�อใหุ้้หุ้น่วยงานแล้ะองค์่กร

ทุุกภาค่ส่วนใหุ้้ค่วามสำค่ัญกับีการป้องกันการแพร่ระบีาด 

โดยเฉพาะข้อกำหุ้นดต็่าง	 ๆ	 เกี�ยวกับีการจัดกิจกรรมทุี�มีล้ักษัณิะ

การรวมกลุ่้มกนัของค่นจำนวนมากทุี�มคี่วามแออดัแล้ะมคี่วามเสี�ยง

สูง	 จากสถืานการณิ์ดังกล้่าวบีริษััทุมีค่วามหุ้่วงใยในสุขภาพของ 

ผูู้้ถืือหุุ้้น	 ประกอบีกับีการปฏิิบัีต็ิต็ามแนวทุางทุี�ภาค่รัฐกำหุ้นด	 จ่ง

งดการจดักจิกรรมเยี�ยมชมกจิการในธัรุกจิหุ้ลั้กในปี	2564	อยา่งไร

กต็็าม	ในป	ี2565	บีรษิัทัุยงัค่งต็ดิต็ามสถืานการณิอ์ยา่งต็อ่เนื�องเพื�อ

พิจารณิาการจัดกิจกรรมใหุ้้เหุ้มาะสมกับีสถืานการณิ์ต็่อไป	

 • กิจกรรมและสิทุธิิประโยชน์สำหรับัผู้้�ถึือหุ�นก้�สมาชิก 

เอสซี่จ่ ด่เบันเจอร์ คล ับั

	 เอสซีีจียังค่งใหุ้้ค่วามสำคั่ญกับีการดูแล้ผูู้้ถืือหุุ้้นกู้ของบีริษััทุ

อย่างต็่อเนื�องต็ั�งแต็่ปี	 2543	 ผู้่านกิจกรรมแล้ะสิทุธัิประโยชน์ 

ในหุ้ล้ากหุ้ล้ายรูปแบีบี	 ซี่�งได้มีการปรับีรูปแบีบีต็ามสถืานการณิ ์

การแพร่ระบีาดของโค่วิด	 19	 โดยค่ำน่งถื่งค่วามปล้อดภัย 

ของสมาชิกเป็นสำค่ัญ	ซี่�งในปีทุี�ผู้่านมามีการดำเนินงาน	ดังนี�

	 -	 กิจกรรมเสวนาออนไล้น์ในหุ้ัวข้อ	“ทุิศัทุางเศัรษัฐกิจไทุย

วิถืีใหุ้ม่กับีการล้งทุุน”	 ในเดือนกุมภาพันธั์	 2564	 แล้ะ

สัมมนาบีรรยายธัรรมออนไล้น์	“ธัรรมเปล้ี�ยนโล้กในยุค่ทุี�

โล้กเปล้ี�ยน	โดย	เจ้าคุ่ณิพระเมธัีวชิโรดม	(ว.วชิรเมธัี)	ใน

เดือนสิงหุ้าค่ม	2564

	 -	 กจิกรรม	SCG	Smiling	เวริค์่ชอปสรา้งสรรค์่เพื�อสงัค่มใน

รปูแบีบี	Workshop	From	Home:	บีริจาค่สมุดโน้ต็เพื�อ

การเรียนรู้ทุำมือขนาด	 A4	 จำนวน	 100	 เล่้มในเดือน

มิถืุนายน	 2564	 แล้ะบีริจาค่ของเล้่นรูบีิค่ฝึ่กสมองแก่ 

ผูู้บ้ีกพรอ่งทุางสายต็าจำนวน	90	ชิ�น	พรอ้มดว้ยหุ้นา้กาก

อนามัย	Varogard	จำนวน	500	ชิ�น	สเปรย์ฆ่่าเชื�อไวรัส	

Varogard	จำนวน	20	ขวด	ในเดือนต็ุล้าค่ม	2564	เพื�อ

ใช้ในกิจการของมูล้นิธัิใหุ้้แก่ใหุ้้แก่มูล้นิธัิช่วยค่นต็าบีอด

แหุ้่งประเทุศัไทุยในพระบีรมราชินูปถืัมภ์

	 -	 กจิกรรมเวริค์่ชอปในรปูแบีบี	Workshop	From	Home:	

กิจกรรม	Heart	Made	Soap	 เรียนรู้วิธัีการทุำสบีู่ด้วย

ต็นเอง	 ในเดือนมิถืุนายน	 2564	 แล้ะกิจกรรม	 Bag	

Happen-กระเป๋าสรรค์่สร้าง	เรยีนรูวิ้ธักีารต็กแต่็งกระเป๋า 

ใบีใหุ้ม่จากกระเป๋าแล้ะเศัษัผู้้าเหุ้ล้อืใช้ในเดอืนกนัยายน	2564

	 -	 โค่รงการ	“หุุ้น้กูเ้อสซีจีี	ใจดชีว่ยโรงเรียนของหุ้นู”	เปดิรบัี

บีริจาค่เงินสนับีสนุนการจัดซืี�ออุปกรณ์ิทุางการศั่กษัาใหุ้้

กับีโรงเรียนประถืมศั่กษัาขนาดเล้็กในจังหุ้วัดชัยภูมิ	

จำนวน	2	โรงเรียน	ไดแ้ก	่โรงเรียนบีา้นนายมแล้ะโรงเรียน

บี้านดอนเค็่ง	 โดยได้รับีเงินบีริจาค่รวมกว่า	 2	 ล้้านบีาทุ	
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โครังการัหุุ้้นกู้เอสซึ่ีจี ใจด้ีชุ่วยโรังเรัียนของหุ้นู โรังเรัียนบ้านนายมงานเลี�ยงรัับรัอง SCG Gala Dinner 2021

แล้ะทุำการส่งมอบีไปในเดือนพฤศัจิกายน	2564

	 -	 กิจกรรมทุ่องเทีุ�ยวในประเทุศั	 “กรุ่นเสน่หุ้์กรุงเก่าแหุ่้ง 

วันวาน”	 เอกซี์ค่ลู้ซีีฟิทุริป	 จังหุ้วัดพระนค่รศัรีอยุธัยา	

จำนวน	2	กรุ�ป	ในเดือนพฤศัจิกายน	2564

	 -	 งานเล้ี�ยงรับีรอง	GALA	Dinner	2021	เรียนเชิญผูู้้ถืือหุุ้้น

กูทุ้ี�ล้งทุนุสงูสดุ	100	ทุา่นพรอ้มผูู้ต้็ดิต็ามรว่มงานเลี้�ยงรบัี

ประทุานอาหุ้ารค่�ำกับีค่ณิะผูู้้บีริหุ้ารเอสซีีจี ในธัีม	

Bangkok	Oldies:	The	Decade	of	Golden	Memories	

ในเดือนพฤศัจิกายน	2564

 2) พื่นักงาน 

 • การเคารพื่และคุ�มครองสิทุธิิมนุษัยชน

	 เอสซีจีียด่มั�นในจริยธัรรมการดำเนินธุัรกิจของบีริษัทัุอย่างต่็อเนื�อง 

แล้ะรับีผิู้ดชอบีต่็อสังค่ม	 พนักงาน	 แล้ะผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสียอื�น	 ๆ 

ด้วยการกำกับีดูแล้กิจการแล้ะมุ่งมั�นในการดำเนินธัุรกิจภายใต้็

กรอบีของจรรยาบีรรณิทุี�มีการพัฒนาใหุ้้เหุ้มาะสมอยู่ต็ล้อดเวล้า	

รวมทุั�งปฏิบิีตั็ติ็ามกฎหุ้มายของแต่็ล้ะประเทุศัทุี�เขา้ไปดำเนินกจิการ	

แล้ะสอดค่ล้้องกับีหุ้ล้ักมาต็รฐานสากล้	เช่น	ปฏิิญญาสากล้ว่าด้วย

สิทุธัิมนุษัยชน	(UDHR)	ข้อต็กล้งโล้กแหุ้่งสหุ้ประชาชาต็ิ	(UNGC)	

แล้ะปฏิิญญาว่าด้วยหุ้ลั้กการแล้ะสิทุธิัขั�นพื�นฐานในการทุำงาน 

ขององค่์การแรงงานระหุ้ว่างประเทุศั	(ILO)	อย่างต็่อเนื�อง	โดยได้ 

ดำเนินการ	ดังนี�	

	 -	 สนับีสนุนนโยบีายสิทุธัิมนุษัยชนด้านการบีริหุ้าร 

ค่วามหุ้ล้ากหุ้ล้ายแล้ะยอมรับีค่วามแต็กต็่างของบีุค่ค่ล้	

โดยกำหุ้นดเป้าหุ้มายเพื�อเพิ�มสัดส่วนผูู้้หุ้ญิงในระดับี 

ผูู้้บีริหุ้ารใหุ้้มากข่�นภายในปี	2568

	 -	 จดัทุำแล้ะปรับีปรงุนโยบีายการคุ่ม้ค่รองข้อมลู้สว่นบุีค่ค่ล้

ของเอสซีีจี	 ใหุ้้มีหุ้ล้ักเกณิฑ์์	 กล้ไก	 มาต็รการกำกับีดูแล้	

แล้ะการบีริหุ้ารจัดการอย่างชัดเจนแล้ะเหุ้มาะสม	 

แล้ะเผู้ยแพร่บีนเว็บีไซีต็์ของเอสซีีจี	 รวมทุั�งจัดระบีบี 

ค่วามปล้อดภัยของซีอฟิต็์แวร์ทุี�ใช้ภายในใหุ้้เป็นไปต็าม 

พระราชบีัญญัต็ิคุ่ม้ค่รองข้อมูล้ส่วนบีุค่ค่ล้	(PDPA)

	 -	 สื�อสารนโยบีายการคุ่ม้ค่รองข้อมูล้ส่วนบุีค่ค่ล้กับีพนักงาน

ทุุกค่นใหุ้้ได้รับีข้อมูล้ทุี� เพียงพอ	 เพื�อใหุ้้มั�นใจว่ามี

กระบีวนการแล้ะการค่วบีคุ่มเพื�อบีริหุ้ารจัดการข้อมูล้

ส่วนบีุค่ค่ล้ในทุุกขั�นต็อน

 • ด�านการด้แลพื่นักงาน

 การบีริหุ้ารค่่าต็อบีแทุน

	 เอสซีีจีใหุ้้ค่วามสำค่ัญกับีการบีริหุ้ารค่่าต็อบีแทุนเพื�อใหุ้้

สามารถืจูงใจ	Talent	แล้ะด่งดูดพนักงานทุี�มีศัักยภาพเข้ามาร่วม

งานด้วย	 รวมทุั�งส่งเสริมขวัญกำล้ังใจของผูู้้ปฏิิบีัต็ิงานเพื�อใหุ้้

สามารถืรักษัาพนักงานทุี�มคี่วามสามารถืไว้กบัีองค์่กร	ซ่ี�งจะผู้ลั้กดัน

ใหุ้เ้กดิผู้ล้สมัฤทุธัิ�ต็ามภารกจิหุ้นา้ทุี�	สง่ผู้ล้ใหุ้พ้นกังานมุง่มั�นพฒันา

ทุักษัะค่วามสามารถืของต็นใหุ้้มีค่วามพร้อม	 แล้ะเหุ้็นถื่ง 

ค่วามก้าวหุ้น้าในอาชพี	โดยมกีระบีวนการประเมินค่ณุิค่่าของงานใน 

ระดับีต่็าง	ๆ 	ภายในองค์่กร	กำหุ้นดโค่รงสร้างเงินเดือนค่า่ต็อบีแทุน

ทุี�เหุ้มาะสมแล้ะแข่งขนัได้กบัีต็ล้าดแรงงานภายนอก	ในอตุ็สาหุ้กรรม 

เดียวกันหุ้รือในทุำเล้ทุี�ต็ั�งใกล้้เค่ียงกันได้	 แล้ะมีระบีบีการประเมิน

ผู้ล้การปฏิิบีัต็ิงานโดยย่ดมั�นในค่วามเทุ่าเทุียมแล้ะเป็นธัรรมภาย 

ในองค์่กร	 ค่ำน่งถื่งการสื�อสารระหุ้ว่างพนักงานกับีผูู้้บีังคั่บีบีัญชา

แล้ะบีรษิัทัุใหุ้ทุ้ราบีถืง่ค่วามค่าดหุ้วงั	แผู้นงานแล้ะค่วามเปน็อนัหุ้น่�ง

อนัเดียวกันของเป้าหุ้มายองค์่กรร่วมกัน	ซ่ี�งมีรปูแบีบีการจ่าย	ไดแ้ก่	

เงินเดือน	 เงินช่วยเหุ้ล้ือต็ามภารกิจของต็ำแหุ้น่งงาน	 เงินรางวัล้

ประจำปี	เงินต็อบีแทุนพิเศัษั	แล้ะผู้ล้ประโยชน์อื�น	ๆ

	 ทุั�งนี�การบีรหิุ้ารค่า่ต็อบีแทุนไดค้่ำนง่ถืง่ผู้ล้การดำเนนิงานเปน็

รายปี	เช่น	การสร้างยอดขาย	กำไรสุทุธิั	EBITDA	รวมถื่งผู้ล้ดำเนิน

งานในระยะยาว	 แผู้นการขยายธุัรกิจ	 อัต็ราการเติ็บีโต็ของกำไร	

สว่นแบ่ีงการต็ล้าด	ผู้ล้การดำเนนิงานดา้นการพฒันาแล้ะปรบัีปรงุ

ประสทิุธัภิาพในการดำเนนิงานอยา่งต็อ่เนื�อง	เพื�อใหุ้เ้อสซีจีสีามารถื

เจริญเต็ิบีโต็ได้อย่างยั�งยืน
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	 	 จากสถืานการณ์ิปัจจุบัีนทีุ�ต็้องเผู้ชิญกับีค่วามยากล้ำบีากใน

การปรับีตั็วสู่	 New	 Normal	 แล้ะมีการปรับีเพิ�มรูปแบีบีในการ

ดำเนินธุัรกิจ	เช่น	บีริษััทุ	start-up	หุ้รือ	Digital	Tech	บีริษััทุจ่งมี

การศัก่ษัาพจิารณิาแนวทุางการจ่ายค่่าต็อบีแทุนเพื�อดแูล้ใหุ้้เหุ้มาะสม	 

สอดค่ล้้องแล้ะเอื�อต็่อล้ักษัณิะการดำเนินธัุรกิจดังกล้่าว

 การบีริหุ้ารสวัสดิการ

	 เอสซีีจีได้กำหุ้นดนโยบีายการบีริหุ้ารสวัสดิการแล้ะผู้ล้

ประโยชน์	แล้ะแนวปฏิบัิีต็ทิุี�เกี�ยวขอ้งไว้ในข้อบัีงคั่บีการบีริหุ้ารงาน

บุีค่ค่ล้	ระเบียีบีแล้ะแนวปฏิบัิีต็กิารบีริหุ้ารงานบุีค่ค่ล้ของบีริษัทัุ	เพื�อ 

สนับีสนุนแล้ะช่วยเหุ้ลื้อพนักงาน	 ทุั�งในด้านการดูแล้แล้ะส่งเสริม 

สุขภาพทุี�ดี	 อำนวยค่วามสะดวกในการปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทุี�ไปจนถืง่เพื�อ 

ยกระดบัีค่วามเป็นอยูทุ่ี�ดตี็ามค่วามเหุ้มาะสมของพนกังานในแต่็ล้ะ 

ระดบัี	โดยจะได้รับีการทุบีทุวนใหุ้้เหุ้มาะสมกับีการเปล้ี�ยนแปล้งอยูเ่สมอ

	 นอกจากนั�น	 เอสซีีจีได้นำสวัสดิการแบีบียืดหุ้ยุ่น	 (Flexible	

Benefits)	ทุี�เปดิทุางเล้อืกใหุ้พ้นกังานเล้อืกใช้สวสัดกิารทุี�เหุ้มาะสม

กบัีต็นเองได้	ซี่�งเป็นการมุง่เน้นใหุ้้ค่ณุิค่า่กับีพนักงานเป็นสำคั่ญแล้ะ

จูงใจใหุ้้เหุ้มาะสมกับีค่วามต็้องการของแต็่ล้ะบีุค่ค่ล้	 โดยการริเริ�ม

ดังกล้่าวเป็นการส่งเสริมใหุ้้พนักงานมีค่วามผูู้กพันกับีบีริษััทุ	 แล้ะ

บีริษััทุยังค่งรักษัาระดับีของงบีประมาณิด้านสวัสดิการได้อย่างมี

ประสิทุธัิภาพ	 แล้ะสามารถืต็อบีสนองต็่อลั้กษัณิะการทุำงานแบีบี	

“Hybrid	Workplace”	ได้เป็นอย่างดี

	 เอสซีีจีได้จัดใหุ้้มีการออกแบีบีสิ�งอำนวยค่วามสะดวกใน

สำนกังานใหุ้มเ่พื�อสรา้งเปน็พื�นทุี�ในล้กัษัณิะ	Co-working	Spaces	

แล้ะ	Collaborative	Zones	เพื�อรองรับีรูปแบีบีการทุำงานแบีบี	

New	Normal	 โดยในช่วงการแพร่ระบีาดของโค่วิด	 19	 เอสซีีจ ี

ได้จัดหุ้าอุปกรณ์ิแล้ะเค่รื�องใช้สำนักงานทุี�เหุ้มาะกับีสรีระเพื�อช่วย

ใหุ้้พนักงานเอสซีีจีทุำงานนอกสถืานทุี�ได้อย่างมีประสิทุธัิภาพ	เช่น	

โต็�ะเก้าอี�	 เงินช่วยเหุ้ล้ือค่่าสมาชิกอินเทุอร์เน็ต็เพื�อล้ดค่่าใช้จ่ายใหุ้้

กบัีพนกังาน	รวมทุั�งจดัใหุ้ม้	ีBubble	&	Seal,	Local	Community	

Isolation	ในโรงงาน	การทุดสอบี	ATK	อำนวยค่วามสะดวกด้าน

การฉีดวัค่ซีีน	 โปรแกรม	 Tele-Med	 เพื�ออำนวยค่วามสะดวกใหุ้้

ปรก่ษัากบัีแพทุย์ไดทุ้างโทุรศัพัท์ุ	แล้ะกล้อ่งบีรรจสุิ�งจำเปน็เมื�อต็อ้ง

ดูแล้ต็นเองอยู่ทุี�บี้านต็ามค่วามจำเป็นในแต็่ล้ะกรณิี

 การดูแล้พนักงานในระยะยาว

	 เอสซีีจีใหุ้้ค่วามสำคั่ญกับีการบีริหุ้ารค่วามก้าวหุ้น้าของ

พนักงาน	 เพื�อใหุ้้พนักงานทุราบีถื่งเส้นทุางการเต็ิบีโต็ในหุ้น้าทุี� 

การงาน	 ซี่�งเป็นปัจจัยสำคั่ญในการสร้างแรงจูงใจ	 แล้ะค่วามรู้ส่ก

ผู้กูพันของพนกังานต็อ่องค่ก์ร	โดยมีการกำหุ้นดแผู้นพฒันารว่มกนั

ระหุ้ว่างพนักงานแล้ะผูู้้บีังค่ับีบีัญชาอย่างต็่อเนื�อง	

	 สวัสดิการทุี�จดัใหุ้้เพื�อดูแล้พนักงานในระยะยาว	ไดแ้ก่	กองทุุน

สำรองเล้ี�ยงชีพ	 หุ้ลั้กสูต็รการจัดการเงิน	 การดูแล้สุขภาพ	 

โค่รงการเต็รียมค่วามพร้อมเพื�อการเกษัียณิอายุ	 แล้ะสโมสรของ

พนักงานทุี�เกษัียณิอายุ	 เพื�อใหุ้้พนักงานสามารถืใช้ชีวิต็ในการ

ทุำงานได้อย่างมีคุ่ณิภาพ	 แล้ะวางแผู้นจัดเต็รียมค่วามพร้อมหุ้ล้ัง

เกษัียณิอายุใหุ้้มีค่วามมั�นค่ง	 ทุั�งด้านการเงิน	 แล้ะด้านสุขภาพทีุ�ดี	

สวัสดิการแล้ะผู้ล้ประโยชน์ได้รับีการออกแบีบีใหุ้ม่โดยใช้แนวทุาง	

"mark-to-market"	 เพื�อใหุ้้ต็รงกับีสภาพแวดล้้อมการจ้างงานใน

บีางต็ำแหุ้น่งทุี�เปน็ลั้กษัณิะงานเฉพาะใหุ้ม่	ๆ 	ไดแ้ก	่งานดา้น	Digital	

Venture	Capital,	Digital	Tech	แล้ะ	Cleanergy

การพื่ฒันาพื่นกังานระบับัการบัรหิารทุรพัื่ยากรบัคุคลในด�านอื�น ๆ 

 1. การพื่ัฒนาพื่นักงาน

	 การแพร่ระบีาดของโค่วิด	19	ทุี�ยงัสง่ผู้ล้ต่็อการดำเนินธัรุกจิใหุ้้

เปลี้�ยนไปแล้ะต็้องปรับีต็ัวอย่างต็่อเนื�อง	 ซี่�งกระทุบีต็่อการขยาย

ธัุรกิจของเอสซีีจีทุั�งในไทุยแล้ะอาเซีียน	 รวมถื่งการเปลี้�ยนแปล้ง 

รปูแบีบีการดำเนนิธัรุกจิทีุ�มคี่วามจำเพาะต็ามบีรบิีทุของแต็ล่้ะธัรุกจิ

มากข่�นแล้ะค่วามต้็องการของลู้กค้่าทุี�เปลี้�ยนไปอย่างรวดเร็วแล้ะ

ต็อ่เนื�อง	เอสซีจีจี่งปรับีปรงุกล้ยุทุธ์ัแล้ะเร่งพฒันาค่วามสามารถืใน

การทุำงานทุี�สอดค่ล้้องกบัีกล้ยทุุธัท์ุางธัรุกจิแล้ะปรบัีเปลี้�ยนรปูแบีบี

การเรียนรู้ใหุ้้สอดค่ล้้องกับีสถืานการณิ์ทุี�เปล้ี�ยนไป

	 บีริษััทุพร้อมรับีมือกับีพฤติ็กรรมการเรียนรู้ทุี�เปล้ี�ยนไปอย่าง

ต็่อเนื�อง	 แล้ะเพื�อประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของพนักงาน	 โดย

เพิ�มสัดส่วน	Digital	Learning	ต็่อ	In-house	Learning	อีกทุั�งยัง

มุ่งมั�นพัฒนาประสบีการณิ์การเรียนรู้ของพนักงานใหุ้้ดียิ�งข่�นอย่าง

สม�ำเสมอ	เชน่	ผู้สานการเรียนรูทุ้ี�เรยีกว่า	Virtual	Learning	เขา้ไป

ในหุ้ล้กัสตู็ร	SCG	Flagship	Programs	เช่น	หุ้ล้กัสตู็ร	Management	

Development	Program	(MDP)	เป็นต็้น	

	 นอกจากนี�	 ยังต็่อยอดการ	 “Re-Skill	 แล้ะ	 Up-skill”	

ค่รอบีค่ลุ้มพนักงานทุุกค่นทุุกระดับี	 โดยเน้นด้าน	 Future	

Capability	เชน่	Changeable	Mindset	for	Success,	Find	Out	

Why	แล้ะ	Business	Strategy	in	VUCA	world	เป็นต็้น	ทุั�งนี�ยัง

ปรับีปรุงหุ้ล้ักสูต็รต็่าง	 ๆ	 ใหุ้้ทุันสมัยโดยเน้นการเรียนรู้ในรูปแบีบี	

70	Coaching	On	The	Job	Training	แล้ะ	Assignment	มากข่�น	

เช่น	หุ้ลั้กสูต็ร	Business	Concept	Development	(BCD)	Project	

Management	แล้ะ	Partnership	Management	เป็นต็้น

	 เอสซีีจียังจัดทุำ	“แผู้นพัฒนาพนักงาน”	อย่างต็่อเนื�อง	โดยมี

ค่ณิะกรรมการบีุค่ค่ล้ของทุุกธัุรกิจดูแล้การพัฒนาพนักงาน 

อยา่งใกล้ช้ดิ	รวมถืง่การใหุ้ม้รีะบีบีโค่ช้ระหุ้วา่งหุ้วัหุ้นา้แล้ะล้กูนอ้ง

อย่างเข้มข้นเพื�อใหุ้้หุ้า	 Learning	 Solutions	 ทุี�เหุ้มาะสมแก่

พนกังานแล้ะต็รงต่็อค่วามต้็องการของธุัรกิจ	นอกจากนี�	ยังร่วมมือ
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กับีสถืาบีนัชั�นนำต่็าง	ๆ	ทุั�งในแล้ะต่็างประเทุศั	เพื�อนำค่นทีุ�มคี่วามรู ้

ค่วามสามารถื	แล้ะค่วามเชี�ยวชาญเฉพาะด้านมาเสริมกำล้ังพล้ใหุ้้

กบัีธัรุกจิ	จง่มั�นใจว่าธัรุกิจดำเนินไปอยา่งราบีรื�นแล้ะมปีระสทิุธัภิาพ

ต็่อเนื�อง

	 นอกจากนี�	 เอสซีีจียังมีการใหุ้้ค่วามรู้พนักงานด้านการรักษัา

ดูแล้สุขภาพ	การป้องกัน	 การใช้ชีวิต็ของพนักงานในช่วงการแพร่

ระบีาดของ	โค่วิด	19	มีระบีบีการติ็ดต็ามพนักงาน	แล้ะการติ็ดต็าม

สถืานการณิ์รายสัปดาหุ้์ผู้่านช่องทุางดิจิทุัล้ต็่าง	ๆ	

	 	พนกังานเอสซีจีีมีวนัฝ่กึอบีรมเฉล้ี�ยต็อ่ค่น	10	วนั	ค่า่ใชจ้า่ยใน

การเรยีนรู้แล้ะพฒันาพนกังานทุั�งภายในแล้ะภายนอก	558	ล้้านบีาทุ

ปฏิิบัีต็ิงานของพนักงาน	 แล้ะสามารถืล้ดต้็นทุุนในการ 

ดำเนินการได้

	 2)	 ตั็�งหุ้น่วยงาน	 HR	 Share-Services:	 เพื�อบีริการใหุ้้ทุั�ง

หุ้น่วยงานทุี�เป็น	 Corporate	 แล้ะธุัรกิจซีีเมนต็์แล้ะ

ผู้ลิ้ต็ภัณิฑ์์ก่อสร้าง	 ด้วยการใช้แพล้ต็ฟิอร์มทุี�เป็นดิจิทุัล้	

(Service	Now)	ทุำใหุ้เ้พิ�มค่วามสามารถืในการใหุ้บ้ีรกิาร	

แล้ะประหุ้ยัดค่่าใช้จ่ายล้งได้	ซี่�งต่็อไปจะขยายการใหุ้้บีรกิาร 

ดงักล่้าวไปทุี�ธัรุกจิเค่มคิ่อล้ส์แล้ะ	SCGP	(ธุัรกจิแพค่เกจจิ�ง) 

แล้ะมุ่งหุ้วังจะใหุ้้บีริการแก่ลู้กค้่าภายนอกต็่อไปด้วย

	 3)	 Talent	Management	 ขยายนำไปใช้ในต็่างประเทุศั:	

Talent	Management	 สำหุ้รับีเอสซีจีีในไทุยได้รับีการ

พฒันาปรบัีปรงุเกณิฑ์ส์ำหุ้รับีการประเมินใหุ้ม	่รวมทุั�งจดั

ใหุ้มี้โค่รงการพฒันาค่วามสามารถืในรปูแบีบี	Virtual	แล้ะ

การวางแผู้นเพื�อสืบีทุอดต็ำแหุ้นง่งาน	ซ่ี�งเอสซีจีไีด้กำหุ้นด

ใหุ้้ขยายนำไปใช้กับีต็ำแหุ้น่งเชิงกล้ยุทุธ์ัในต่็างประเทุศั

โดยนำแนวทุางในไทุยไปใช้เป็นพื�นฐาน	 แต็่ทุั�งนี�ก็ใหุ้้

กำหุ้นดวธิักีารขั�นต็อนต็ามค่วามเหุ้มาะสมของขอ้กำหุ้นด

เฉพาะในแต็่ล้ะประเทุศั

	 4)	 HR	 Analytics:	 ใช้ข้อมูล้ในการพิจารณิาขับีเค่ล้ื�อนงาน	

โดยนำเค่รื�องมือทุี�ใช้ในการวิเค่ราะหุ้์มาช่วย	 (PowerBI	

Data	Modeling	 แล้ะ	 Predicting	 Analysis)	 ได้แก่	 

การวเิค่ราะหุ้ก์ำล้งัพล้	การวเิค่ราะหุ้ค์่วามเสี�ยงเพื�อรกัษัา

พนักงานใหุ้้อยู่กับีองค่์กร	เอสซีจีีใช้	HR	Analytics	เพื�อ

ประโยชน์ในการวเิค่ราะหุ้ง์านบีรหิุ้ารทุรพัยากรบีคุ่ค่ล้เพื�อ

ประเมินพฤติ็กรรมขององค์่กร	(Organization	Network	

Analysis)	ซี่�งจะชว่ยพฒันาประสบีการณิก์ารเรยีนรูใ้หุ้ก้บัี

พนักงาน	 แล้ะส่งเสริมใหุ้้เกิดการริเริ�มของนโยบีายด้าน

บีรหิุ้ารทุรพัยากรบีคุ่ค่ล้ทุี�ต็อบีสนองต็อ่ค่วามต็อ้งการของ

พนักงานเป็นสำค่ัญ

	 5)	 Capability	Management:	เอสซีจีพีฒันาเค่รื�องมอืแล้ะ

โปรแกรมในการเรียนรู้ใหุ้้เป็นรูปแบีบีดิจิทุัล้	 โดยเพิ�ม

สัดสว่นมากข่�นสำหุ้รบัีหุ้ล้กัสตู็รทุี�จดัข่�นภายในองค่ก์ร	ได้

นำการเรยีนรูใ้นรปูแบีบี	Virtual	มาใชก้บัี	SCG	Flagship	

Programs (Abridged	 Business	 Concept	 (ABC)	

Bus iness	 Concept	 Development	 (BCD)	

Management	 Development	 Program	 (MDP)	

Management	Acceleration	Program	(MAP)	แล้ะใช้

ค่วามสามารถืของพนักงานเป็นส่วนหุ้น่�งในเกณิฑ์์การ

พิจารณิาเล้ื�อนต็ำแหุ้น่ง

 2. การบัริหารทุรัพื่ยากรบัุคคลให�สอดคล�องกับักลยุทุธิ์ทุาง

ธุิรกิจ

	 เอสซีจีใีหุ้ค้่วามสำค่ญักับีพนกังานต็ามอดุมการณิใ์นการดำเนนิ

ธัุรกิจของบีริษััทุ	 ได้แก่	 “เชื�อมั�นในคุ่ณิค่่าของค่น”	 โดยในช่วง 

การแพร่ระบีาดของโค่วิด	19	บีริษัทัุได้มุง่มั�นใหุ้้การสนับีสนุนเพื�อ

ล้ดอปุสรรค่ในการปฏิบิีตั็ติ็ามหุ้น้าทุี�ค่วามรบัีผู้ดิชอบี	แล้ะยงัค่งดแูล้

พนักงานใหุ้้สามารถืปฏิิบัีต็ิงานได้อย่างมีประสิทุธิัภาพ	ดังนี�

	 1)	 โค่รงการ	HR	Transformation:	เอสซีจีไีดทุ้ำงานรว่มกบัี

ผูู้เ้ชี�ยวชาญภายนอก	(Tata	Consultant	Services:	TCS)	

ในการปรับีปรุง	Operations	ด้านการบีริหุ้ารงานบุีค่ค่ล้

ใหุ้ม่	 โดยการนำเทุค่โนโล้ยีด้านดิจิทัุล้	 เช่น	 RPA	 BOT	 

AI	 เป็นต็้น	 มาใช้เพื�อปรับีปรุงประสิทุธัิภาพในการ 
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	 6)	 Culture	 Harmonization:	 เอสซีีจีปฏิิบีัต็ิต็่อพนักงาน 

ทุกุค่นอย่างเทุ่าเทีุยม	ใหุ้ค้่วามเค่ารพในค่วามหุ้ล้ากหุ้ล้าย

แล้ะยอมรับีในค่วามแต็กต็่างของบีุค่ค่ล้ทัุ�วทุั�งองค่์กร	

ปฏิบิีติั็ต่็อกนัด้วยค่วามไว้วางใจ	บีริหุ้ารงานด้วยค่วามโปร่งใส 

แล้ะย่ดมั�นต็่ออุดมการณิ์ในการดำเนินธัุรกิจอย่าง 

มีคุ่ณิธัรรม	 เอสซีีจีใหุ้้ค่วามสำคั่ญกับีค่วามหุ้ล้ากหุ้ล้าย

ของพนักงานในทุุกด้าน	 เช่น	 กำหุ้นดแนวค่ิดในการ 

เพิ�มสดัสว่นเพศัหุ้ญิงในพนักงานระดับีผูู้บ้ีรหิุ้าร	การดแูล้

พนักงานทุี�เป็น	Mid-Career	การส่งเสรมิใหุ้้ริเริ�มธัรุกจิใหุ้ม่	 

(strat-up	 Model)	 สำหุ้รับีค่นรุ่นใหุ้ม่รวมถื่งพัฒนา

นโยบีายในการเปิดรับีกลุ้่ม	LGBTQ

	 7)	 HR	 Digitization:	 เอสซีีจีได้ออกแบีบีสถืานทุี�ทุำงานใหุ้้

เป็น	 Digital	Workplace	 โดยสนับีสนุนอุปกรณ์ิแล้ะ

เค่รื�องมอืทุี�ชว่ยใหุ้ส้ามารถืทุำงานจากภายนอกได	้เพื�อยก

ระดับีปฏิิสัมพันธ์ัระหุ้ว่างพนักงานแล้ะยังค่งรักษัา	

Engagement	ไว้ได้	ดังนี�

	 	 7.1)	 Employee	Connect	(แอปพล้ิเค่ชัน	ทุี�ใช้จัดการ

ข้อมลู้ส่วนบีคุ่ค่ล้	การขอล้างาน	การทุำงานล่้วงเวล้า 

การจัดการสวัสดิการแล้ะผู้ล้ประโยชน์	 HR	Q&A	

Bot	 แล้ะช่องทุางการสื�อสารต่็าง	 ๆ)	 ได้จัดทุำ	

features	ใหุ้ม่	ๆ	เพิ�มข่�น	 เช่น	การต็รวจสุขภาพ

ประจำวันของโค่วิด	 19	 บัีนทุ่กการฉีดวัค่ซีีน	 

การสำรองทุี�นั�งในสำนักงาน	 Check	 in	 &	 out	

สำหุ้รับีการทุำงานในสำนักงาน	เป็นต็้น

	 	 7.2)	 HR	Operations	:	Robotic	Process	Automation	

(RPA)	ทุี�ใชเ้พื�อล้ดเวล้าในการทุำงานทุี�ซี�ำซ้ีอนแล้ะ

สนับีสนุนการทุำงานจากภายนอก	 เช่น	 ล้ายเซ็ีน

อิเล้็กทุรอนิกส์	เค่รื�องมือการประชุมออนไล้น์	การ

สรุปรายงานต็่าง	ๆ	การบัีนทุ่กธัุรกรรม	การชำระ

เงนิคื่น	ฯล้ฯ	แอปพล้เิค่ชนัทุี�จดัทุำข่�นเอง	(PowerApp)	 

ใช้เพื�อต็ิดต็ามสถืานะการปฏิบิีัต็ิงานต็่าง	ๆ

	 	 7.3)	 Performance	 Management	 System:	 ใช้	

Success	 Factors	 เพื�อปรับีปรุงขั�นต็อนในการ

บีริหุ้ารผู้ล้ดำเนินงาน	 ต็ั�งแต็่การกำหุ้นด	 KPI	 ไป

จนถ่ืงการต็ิดต็ามผู้ล้ดำเนินงานแล้ะบีันทุ่กการใหุ้้

ค่ำปร่กษัากันในรูปแบีบีดิจิทุัล้

	 	 7.4)	 PowerBI	 dashboard:	 	 ใช้ในการวิเค่ราะหุ้์	 HR	

KPI	แล้ะขอ้มลู้ด้านพนกังาน	เชน่	การจดัการกำลั้ง

ค่น	 การวิเค่ราะหุ้์ข้อมูล้การล้าออก	 เป็นต็้น	 แล้ะ

สามารถืนำเสนอไปยังฝ่่ายจัดการได้

	 	 7.5)	 Recruitment:	ใช้ประโยชน์ในรูปแบีบีดิจิทัุล้	เช่น	

การประเมินผูู้้สมัค่รงานได้ทุางออนไล้น์	 การ

สัมภาษัณิ์แล้ะการดูแล้พนักงานเข้าใหุ้ม่ใช้เป็น

เค่รื�องมือช่วยในการวิเค่ราะหุ้์	 เช่น	 Google	

Analytic	Bitl	วิเค่ราะห์ุ้กิจกรรมในการค่ัดเล้ือกผูู้้

สมคั่รงาน	แล้ะจัดเก็บีขอ้มูล้ของผูู้้สมคั่รได้มากข่�น	

แล้ะไดร้ว่มกบัี	LinkedIn	เพื�อเพิ�มประสทิุธัภิาพใน

การจัดการกับีข้อมูล้ของผูู้้สมัค่รงาน

	 	 7.6)	 Talent	 Management	 and	 Succession	

Planning:	ใช	้Talent	Portfolio	ผู่้าน	E-platform	

ในการรวมโพรไฟิล์้ของ	 Talent	 เพื�อพิจารณิา	

Career	Management	ในอนาค่ต็

3) ล้กค�า

	 เอสซีีจีมุ่งมั�นสร้างสรรค่์นวัต็กรรมอย่างต็่อเนื�องเพื�อส่งมอบี

สินค้่าแล้ะบีริการทุี�ต็อบีสนองค่วามต็้องการทุี�แทุ้จริงของลู้กค่้าทุั�ง

ด้านคุ่ณิภาพแล้ะราค่าทุี�เป็นธัรรม	 โดยสินค้่าแล้ะบีริการจะต็้องมี

ค่วามปล้อดภัยในระดับีมาต็รฐานสากล้	 เป็นมิต็รต็่อสิ�งแวดล้้อม	

แล้ะเสริมสร้างการเต็ิบีโต็อย่างยั�งยืน	ด้วยการใช้กล้ยุทุธั์ค่วามเป็น

เลิ้ศัในการดำเนินงาน	เพื�อใหุ้้ลู้กค่้าเกิดค่วามมั�นใจแล้ะได้รับีค่วาม

พ่งพอใจสูงสุด	 แล้ะได้จัดใหุ้้มีหุ้น่วยงานทุี�รับีผิู้ดชอบีการบีริหุ้าร

ลู้กค่้าสัมพันธั์ในทุุกธัุรกิจ	 เพื�อใหุ้้ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับีสินค่้า 

แล้ะบีริการ	 รวมถื่งการใหุ้้ค่ำปร่กษัาเกี�ยวกับีวิธัีการแก้ปัญหุ้า	 

การบีริการหุ้ล้ังการขาย	รวมถื่งรับีข้อร้องเรียนเมื�อเกิดปัญหุ้า	เพื�อ

นำขอ้เสนอแนะไปจัดทุำเป็นแผู้นงานสำหุ้รับีปรับีปรุงประสิทุธัภิาพ

การดำเนินงานใหุ้้ดีมากข่�น

	 เอสซีีจีมีกระบีวนการบีริหุ้ารเพื�อสร้างค่วามสัมพันธ์ัทีุ�ดีกับี

ล้กูค่า้	โดยมปีจัจยัหุ้ล้กัสำค่ญัค่อื	Voice	of	Customer	จง่ไดม้กีาร

สำรวจค่วามพง่พอใจของลู้กค้่าในแต็ล่้ะกลุ้ม่ธัรุกิจเปน็ประจำทุกุปี	

เพื�อวัดระดับีค่วามค่าดหุ้วัง	แล้ะค่วามพ่งพอใจของลู้กค่้า	แล้ะนำ

เอาค่วามต็้องการเชิงล้่กของลู้กค่้ามาพัฒนาต็่อยอดเป็นนวัต็กรรม

ใหุ้ม	่ๆ 	มชีอ่งทุางออนไล้น์แกลู่้กค่า้ในช่วงสถืานการณ์ิโค่วดิ	19	เพื�อ

ต็อบีสนองพฤต็ิกรรมลู้กค่้าในปัจจุบีัน	 รวมทุั�งมีระบีบีวิเค่ราะหุ้์

ขอ้มูล้พฤติ็กรรมการบีริโภค่ของลู้กค้่า	เพื�อเรียนรูค้่วามต้็องการของ

ลู้กค่้าแล้ะสร้างค่วามพ่งพอใจใหุ้้แก่ลู้กค้่าในระยะยาว	ทุั�งนี�ในการ

สำรวจค่วามพ่งพอใจของลู้กค้่าในปี	 2564	 ผู่้านช่องทุาง	 

SCG	 Contact	 Center	 เอสซีีจีมีผู้ล้สำรวจค่วามพ่งพอใจใน 

ภาพรวมอยู่ทุี�ร้อยล้ะ	100
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4)  ค้่ค�า/ค้่ธิุรกิจ

	 เอสซีจีปีฏิบิีตั็ติ็ามกรอบีการแข่งขันทุางการค่า้ทุี�สจุรติ็	โปรง่ใส	

โดยย่ดถืือการปฏิิบีัต็ิต็ามเงื�อนไขทุางการค่้าแล้ะสัญญาทุี�กำหุ้นด	

จรรยาบีรรณิเอสซีจี	ีแล้ะค่ำมั�นทุี�ใหุ้ไ้วกั้บีคู่ค่่า้อยา่งเค่รง่ค่รดั	โดยมี

การพิจารณิาราค่าซีื�อทุี�เหุ้มาะสมแล้ะยุต็ิธัรรม	 โดยค่ำน่งถื่งค่วาม

สมเหุ้ต็ุสมผู้ล้ด้านราค่า	คุ่ณิภาพ	แล้ะบีริการทุี�ได้รับี	มีการกำหุ้นด

ระเบีียบีในการจัดหุ้าแล้ะการดำเนินการต็่าง	ๆ	ทุี�ชัดเจน	ไม่เรียก

หุ้รือรับีทุรัพย์สิน	 หุ้รือผู้ล้ประโยชน์ใด	 ๆ	 จากคู่่ค้่า	 สนับีสนุน 

การจดัหุ้าทุี�เปน็มติ็รต็อ่สิ�งแวดล้อ้ม	หุ้ล้กีเล้ี�ยงการซีื�อสนิค่า้กบัีคู่ค่่า้

ทุี�ล้ะเมดิสทิุธัมินษุัยชน	หุ้รอืล้ะเมดิทุรพัยส์นิทุางปญัญา	แล้ะไมทุ่ำ

ธัุรกิจกับีคู่่ค่้าทุี�มีพฤติ็กรรมทุี�ไม่ชอบีด้วยกฎหุ้มาย	

	 สำหุ้รบัีคู่ธ่ัรุกจิ	เอสซีีจมีนีโยบีายในการดแูล้คู่ธ่ัรุกจิ	ทุั�งในเรื�อง

สภาพแวดล้้อม	 ค่วามปล้อดภัยในการทุำงาน	 แล้ะผู้ล้ต็อบีแทุนทุี�

จะได้รับี	โดยการเข้าไปใหุ้้ค่วามรู้	ใหุ้้ค่ำปร่กษัาแล้ะสร้างแรงจูงใจ	

เพื�อใหุ้เ้กดิการพฒันาระบีบีการจดัการดา้นสิ�งแวดล้้อม	แล้ะการสง่

เสริมค่วามปล้อดภัยด้วยการใหุ้้การรับีรองระบีบีค่วามปล้อดภัย 

คู่ธุ่ัรกจิ	แล้ะพจิารณิาค่่าต็อบีแทุนทุี�เหุ้มาะสมแล้ะยติุ็ธัรรม	นอกจากนี� 

ยงัส่งเสริมการพัฒนาขีดค่วามสามารถืแล้ะพัฒนาค่วามรูทุ้ั�งในงาน 

แล้ะนอกงานของคู่่ธัุรกิจใหุ้้สามารถืทุำงานได้อย่างมีประสิทุธัิภาพ 

มากยิ�งข่�น	 แล้ะสนับีสนุนใหุ้้คู่่ธุัรกิจมีการพัฒนาค่วามรู้	 เพื�อใหุ้้ 

การทุำงานเกิดประสิทุธัิภาพสูงสุด

	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้กำหุ้นดนโยบีายแล้ะแนวปฏิิบัีต็ิใน 

การจัดหุ้าแล้ะค่ดัเล้อืกคู่ค่่า้/คู่ธ่ัรุกิจของเอสซีจี	ีโดยกำหุ้นดไวอ้ย่าง

ชัดเจนถื่งนโยบีายการจัดหุ้าแล้ะการคั่ดเล้ือกคู่่ ค้่า/คู่่ธัุรกิจ	

คุ่ณิสมบีัติ็แล้ะการสมัค่รเป็นคู่่ค่้า/คู่่ธัุรกิจ	 รวมถ่ืงขั�นต็อนการทุำ

ธัุรกิจกับีเอสซีีจี	 แล้ะได้กำหุ้นดจรรยาบีรรณิคู่่ธัุรกิจเอสซีีจี	 

(SCG	Supplier	Code	of	Conduct)	เพื�อใหุ้้คู่่ธัุรกิจของเอสซีจีีม ี

ค่วามเข้าใจทุี�ถืูกต็้อง

	 ทุั�งนี�เพื�อใหุ้ม้ั�นใจวา่เอสซีจีจีะดำเนนิการค่ดัเล้อืกคู่ค่่า้/คู่ธ่ัรุกจิ

อยา่งมีระบีบี	เปน็ธัรรม	โปร่งใส	แล้ะสนับีสนุนคู่ค้่่า/คู่ธุ่ัรกิจทุี�ดำเนิน

ธัรุกจิอยา่งมจีริยธัรรม	มีค่วามรับีผู้ดิชอบีต่็อสงัค่มแล้ะสิ�งแวดล้อ้ม	

แล้ะบีริษััทุจะไม่ทุำธัุรกรรมกับีบีุค่ค่ล้หุ้รือนิต็ิบุีค่ค่ล้ทีุ�กระทุำผู้ิด

กฎหุ้มาย	 หุ้รือมีพฤต็ิกรรมทุี�ส่อไปในทุางทุุจริต็	 แล้ะเผู้ยแพร่

นโยบีายดังกล้่าวไว้บีนเว็บีไซีต็์ของเอสซีีจี

5)  ผู้้�ร่วมทุุน

	 เอสซีีจีเค่ารพซ่ี�งสิทุธิัของผูู้้ร่วมทุุนแล้ะปฏิิบัีต็ิต็่อผูู้้ร่วมทุุนทุุก

รายอย่างเป็นธัรรม	 ไม่เอาเปรียบีผูู้้ร่วมทุุน	 ต็ล้อดจนใหุ้้ค่วามร่วม

มอือยา่งดกีบัีผูู้ร้ว่มทุนุเพื�อสง่เสรมิแล้ะสนบัีสนนุการดำเนนิงานของ

กิจการร่วมทุุนใหุ้้มีค่วามแข็งแกร่ง	 สนับีสนุนใหุ้้มีการแล้กเปล้ี�ยน

ค่วามค่ดิเหุ้น็	ขอ้เสนอแนะ	แล้ะรว่มกนัพจิารณิากำหุ้นดแผู้นธัรุกจิ	

ร่วมกันพิจารณิาจัดสรรผู้ล้ประโยชน์อย่างเหุ้มาะสม	โปร่งใส	รวม

ทุั�งต็ดิต็าม	แล้ะผู้ล้กัดนัใหุ้ก้ารดำเนนิงานของกจิการรว่มทุนุเปน็ไป

ต็ามกรอบีของกฎหุ้มาย	 แนวทุางการพัฒนาอย่างยั�งยืน	 แล้ะ	 

จรรยาบีรรณิเอสซีจีี	ทุั�งนี�เพื�อใหุ้้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุุน	

ประสบีผู้ล้สำเร็จต็ามวัต็ถืุประสงค์่ของกิจการร่วมทุุน

6)  เจ�าหน่�

	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุค่ำน่งถื่งค่วามเสมอภาค่ของทุุกฝ่่ายทีุ�

เกี�ยวข้อง	ค่วามซีื�อสัต็ย์ในการดำเนินธัุรกิจ	แล้ะย่ดมั�นในการสร้าง

ค่วามเชื�อถือืแล้ะการปฏิิบีตั็ติ็อ่เจา้หุ้นี�อยา่งเปน็ธัรรม	โดยมนีโยบีาย

แล้ะแนวทุางปฏิิบัีต็ิต็่อเจ้าหุ้นี�	ดังนี�

	 1.	 จัดทุำสัญญากับีเจ้าหุ้นี�ทุุกประเภทุอย่างถืูกต็้องต็าม

กฎหุ้มาย	 เสมอภาค่	 เป็นธัรรม	 แล้ะโปร่งใส	 โดยไม่เอา

เปรียบีคู่่สัญญา

	 2.	 ไมใ่ชว้ธิักีารทุจุรติ็	หุ้รอืปกปดิขอ้มลู้หุ้รอืขอ้เทุจ็จรงิสำค่ญั

ใด	ๆ	ทุี�อาจทุำใหุ้้เจ้าหุ้นี�ได้รับีค่วามเสียหุ้าย

	 3.	 ปฏิิบีัต็ิต็ามเงื�อนไขข้อต็กล้งของสัญญาต็่าง	 ๆ	 ทุี�ได้ทุำไว้

กับีเจ้าหุ้นี�ทุุกประเภทุอย่างเค่ร่งค่รัด	 ถืูกต็้อง	 ต็รงไป 

ต็รงมา	

	 4.	 ชำระค่ืนเงินกู้พร้อมดอกเบีี�ยใหุ้้เจ้าหุ้นี�ทุุกประเภทุอย่าง

ค่รบีถื้วนแล้ะต็รงต็ามกำหุ้นดเวล้าทุี�ได้ต็กล้งไว้

	 นอกจากนี�	 เพื�อรักษัาค่วามเชื�อมั�นต็่อเจ้าหุ้นี�	 เอสซีีจียังใหุ้้ 

ค่วามสำคั่ญกบัีการบีรหิุ้ารจดัการเงนิทุนุใหุ้ม้โีค่รงสรา้งทุางการเงนิ

ทุี�เหุ้มาะสม	 มีการสื�อสารกับีเจ้าหุ้นี�ถื่งสถืานะของธุัรกิจอย่าง

สม�ำเสมอ	แล้ะมุ่งมั�นในการรักษัาสัมพันธัภาพทุี�ยั�งยืนกับีเจ้าหุ้นี�

7)  ชุมชน

	 เอสซีีจีเชื�อว่าชุมชนแล้ะสังค่มทุี�เข้มแข็งเป็นรากฐานสำคั่ญใน

การพฒันาประเทุศัใหุ้เ้จรญิกา้วหุ้น้า	จง่มุง่มั�นพฒันาธัรุกจิใหุ้เ้จรญิ

เต็บิีโต็ค่วบีคู่ไ่ปกบัีการพฒันาสังค่ม	เพื�อช่วยยกระดบัีค่ณุิภาพชีวติ็	

ล้ดค่วามเหุ้ลื้�อมล้�ำของชมุชน	โดยสนบัีสนนุกจิกรรมทุี�ช่วยแก้ปัญหุ้า 

แล้ะสร้างประโยชน์ทุี�สอดค่ล้้องกับีค่วามต้็องการของชุมชนแล้ะ

สังค่มทุี�เอสซีีจีเข้าไปดำเนินธัุรกิจทุั�งในประเทุศัไทุยแล้ะอาเซีียน	

โดยมีค่ณิะกรรมการกิจการสังค่มเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน	 ทุำ

หุ้น้าทุี�กำหุ้นดนโยบีาย	แล้ะส่งมอบีแนวทุางการดำเนินงาน	พร้อม
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุุกภาค่ส่วน	ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน	ภาค่ี

เค่รือข่าย	ภาค่รัฐ	รวมถื่งชุมชนในพื�นทุี�ช่วยกันขับีเค่ล้ื�อนกิจกรรม

ต็า่ง	ๆ 	ดว้ยมุง่หุ้วงัใหุ้อ้ตุ็สาหุ้กรรมแล้ะชมุชนอยูร่ว่มกนัอยา่งเกื�อกลู้

แล้ะยั�งยืน	 โดยเอสซีีจีมีการบีริหุ้ารจัดการด้านการพัฒนาชุมชน 

แล้ะสังค่ม	

	 ทุั�งนี�	 สามารถืดูรายล้ะเอียดเพิ�มเต็ิมเกี�ยวกับีค่วามรับีผู้ิดชอบี

ต่็อชุมชน	สิ�งแวดล้้อม	แล้ะสังค่มได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั�งยืน

ทุี�เว็บีไซีต์็	www.scg.com

8) หน่วยงานราชการ

	 เอสซีีจีได้กำหุ้นดแนวปฏิิบัีติ็ในการทุำธุัรกรรมกับีรัฐไว้ใน

จรรยาบีรรณิเอสซีีจีแล้ะนโยบีายต็่อต็้านค่อร์รัปชัน	 โดยจะต็้อง

ปฏิิบีตั็ติ็ามกฎหุ้มายแล้ะระเบียีบีปฏิบัิีต็ทิุี�เกี�ยวขอ้งในแต่็ล้ะทุอ้งถืิ�น

อย่างเค่ร่งค่รัด	แล้ะต็้องไม่กระทุำการใด	ๆ 	ทุี�อาจจูงใจใหุ้้พนักงาน

ในหุ้นว่ยงานราชการมกีารดำเนนิการทุี�ไมถู่ืกต็อ้งเหุ้มาะสม	รวมถืง่

ใหุ้้ค่วามร่วมมือกับีหุ้น่วยงานราชการ	 ทัุ�งทุางด้านวิชาการแล้ะ 

การสนับีสนุนกิจกรรมต่็าง	ๆ 	ต็ล้อดจนรับีฟัิงค่วามคิ่ดเห็ุ้น	ข้อเสนอ

แนะหุ้รือข้อร้องเรียนต็่าง	ๆ	ของหุ้น่วยงานราชการ

9) สื�อมวลชน

	 เอสซีีจีใหุ้้ค่วามสำคั่ญกับีการเปิดเผู้ยข้อมูล้ข่าวสารแก่

สื�อมวล้ชนอยา่งรวดเรว็	ถูืกต้็อง	โปรง่ใส	เพื�อใหุ้ส้ื�อมวล้ชนสามารถื

สื�อสารต็่อไปยังสาธัารณิชนได้อย่างถืูกต็้องแล้ะทุันเหุ้ต็ุการณิ์	

นอกจากนี�	 ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับีสื�อมวล้ชนอย่างจริงจังแล้ะ 

ต็่อเนื�องผู้่านกิจกรรมต็่าง	 ๆ	 ต็ามค่วามสนใจของสื�อมวล้ชน	 อาทุิ	 

การเรยีนเชญิเข้าร่วมงานแถืล้งข่าว	หุ้รอืกิจกรรมเพื�อสังค่มของบีรษิัทัุ 

รวมถื่งสร้างค่วามสัมพันธั์อันดีกับีสื�อมวล้ชน	อาทุิ	การแล้กเปล้ี�ยน

ค่วามค่ิดเหุ้็นระหุ้ว่างกันเพื�อใหุ้้เกิดการพัฒนา	 หุ้รือการสนับีสนุน

กิจกรรมวิชาการของสื�อมวล้ชนบีนพื�นฐานจรรยาบีรรณิวิชาชีพ

10) ค้่แข่ง

	 เอสซีจีีดำเนินธุัรกิจโดยมีนโยบีายในการปฏิิบีัต็ิต็่อคู่่แข่งอย่าง

เป็นธัรรม	 ต็ามกรอบีของกฎหุ้มายการแข่งขันทุางการค่้า	 โดย 

ยด่มั�นในการดำเนนิธัรุกิจภายใต้็จรรยาบีรรณิเอสซีจีอีย่างมจีรยิธัรรม 

โปร่งใส	 รวมทุั�งไม่เอาเปรียบีคู่่แข่งด้วยวิธัีการอันไม่ชอบีด้วย

กฎหุ้มาย	ไม่แสวงหุ้าขอ้มลู้ทุี�เปน็ค่วามล้บัีดว้ยวธีิัการทุี�ไมส่จุรติ็หุ้รอื

ไม่เหุ้มาะสม	 ไม่กระทุำการใด	 ๆ	 ทุี�เป็นการล้ะเมิดทุรัพย์สินทุาง

ปัญญาของคู่่แข่ง	 ไม่ทุำล้ายชื�อเสียงของคู่่แข่งด้วยการกล้่าวหุ้าใน

ทุางร้ายโดยปราศัจากข้อมูล้ค่วามจริง	 ต็ล้อดจนสนับีสนุนแล้ะ 

ส่งเสริมใหุ้้เกิดการค่้าอย่างเสรี	หุ้ล้ีกเล้ี�ยงพฤต็ิกรรมการต็กล้งใด	ๆ 	

ทุี�เป็นการผูู้กขาด	ล้ด	หุ้รือการจำกัดการแข่งขัน	เป็นต็้น

11) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้้�นำความคิด 

	 เอสซีจีดีำเนนิธัรุกจิโดยค่ำนง่ถืง่ค่วามรบัีผู้ดิชอบีต็อ่สงัค่มแล้ะ

ผูู้้มีส่วนได้เสียทุุกกลุ่้ม	 มีการเปิดเผู้ยข้อมูล้การดำเนินธุัรกิจทีุ�ค่รบี

ถื้วน	ถืูกต็้อง	โปร่งใส	แล้ะสามารถืต็รวจสอบีได้	อีกทุั�งยังต็ระหุ้นัก

ถืง่ค่วามสำคั่ญของมุมมอง	ค่วามคิ่ดเหุ้น็แล้ะข้อเสนอแนะทุี�มาจาก

ภาค่ประชาสังค่ม	เพื�อนำมาสะทุ้อนถืง่ประเด็นต่็าง	ๆ 	ทุี�องค์่กรสามารถื 

พฒันาเพื�อสรา้งค่ณุิค่า่แล้ะประโยชน์ใหุ้้แกส่งัค่ม	โดยตั็�งแต็ป่	ี2553	

จนถืง่ปัจจบุีนั	ค่ณิะกรรมการพฒันาอย่างยั�งยนืได้จดัเวทุรีบัีฟัิงค่วาม 

ค่ดิเห็ุ้น	 (Opinion	Panel)	จากผูู้้ทุรงคุ่ณิวุฒทิุั�งภาค่ราชการ	 เอกชน 

แล้ะองค์่กรอิสระ	 โดยมุ่งเน้นการดูแล้แล้ะสร้างคุ่ณิค่่าใหุ้้สังค่ม	

ชมุชน	รวมทุั�งการขยายผู้ล้สูอุ่ต็สาหุ้กรรม	ต็ล้อดหุ่้วงโซ่ีอปุทุานของ

เอสซีจีี	เพื�อใหุ้้เกิดแนวทุางร่วมกันในการดำเนินธัุรกิจทุี�ยั�งยืน	

ช่องทุางการตุิดตุ่อของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย

	 เอสซีจีเีปดิโอกาสใหุ้ผูู้้ม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นรว่มในการเสนอแนะ

ค่วามค่ิดเหุ้็นผู้่านช่องทุางดังต็่อไปนี�	ซี่�งข้อเสนอแนะต็่าง	ๆ	จะได้

รับีการรวบีรวม	 กล้ั�นกรอง	 เพื�อรายงานต่็อผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงแล้ะ

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุต็ามล้ำดับีต็่อไป

 • เลขานุการบัริษัทัุ  

	 	 โทุรศััพทุ์:	0-2586-6098	

	 	 อีเมล้:	corporatesecretary@scg.com

 • นักลงทุุนสัมพื่ันธิ์   

	 	 โทุรศััพทุ์:	0-2586-4299

	 	 อีเมล้:	invest@scg.com

	 บีรษิัทัุได้เปิดช่องทุางใหุ้้พนักงานรวมถืง่ผูู้้มสีว่นได้เสียภายนอก

สามารถืต็ิดต็่อ	 เสนอค่วามค่ิดเหุ้็น	 ร้องเรียน	 แล้ะรายงาน 

การกระทุำทุี�ไม่ถืกูต้็องผู่้านช่องทุาง	Whistleblowing	System	ใน	

SCG	Intranet	Portal	(สำหุ้รบัีพนกังาน)	แล้ะเวบ็ีไซีต์็	www.scg.com 

(สำหุ้รับีผูู้้มีส่วนได้เสียอื�น	 ๆ)	 เพื�อดำเนินการต็ามกระบีวนการดัง

ต็่อไปนี�
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	 •	 พนักงานหุ้รือผูู้้มีส่วนได้เสียเสนอค่วามคิ่ดเหุ้็นผู่้าน 

ช่องทุางทุี�กำหุ้นด	โดยข้อมูล้ทุี�เกี�ยวข้องถืือเป็นค่วามลั้บี	แล้ะจะเปิดเผู้ย 

เทุ่าทุี�จำเป็น	 บีริษััทุมีมาต็รการในการคุ่้มค่รองผูู้้ใหุ้้เบีาะแสหุ้รือ 

ผูู้ร้้องเรียน	โดยการดำเนินการต็รวจสอบีโดยไม่เปิดเผู้ยต็วัผูู้้ร้องเรียน 

หุ้รือแหุ้ล่้งข้อมูล้	 ผูู้้ร้องเรียนสามารถืร้องขอใหุ้้บีริษััทุกำหุ้นด

มาต็รการคุ่้มค่รองทุี�เหุ้มาะสมหุ้รือบีริษััทุอาจกำหุ้นดมาต็รการ

คุ่้มค่รองโดยผูู้้ร้องเรียนไม่ต็้องร้องขอหุ้ากเหุ้็นว่าเป็นเรื�องทุี�มี 

แนวโน้มทุี�จะเกิดค่วามเสียหุ้ายหุ้รือค่วามไม่ปล้อดภัย

	 •	 สำนักงานต็รวจสอบีรับีเรื�องร้องเรียนเพื�อต็รวจสอบีถื่ง 

ขอ้เทุจ็จริงเบีื�องต็น้	โดยดำเนินการอยา่งรดักุมเพื�อใหุ้ทุ้ราบีขอ้เทุจ็

จริงภายใน	 30-60	 วัน	 ทุั�งนี�จะมีการรายงานค่วามคื่บีหุ้น้าใหุ้้ 

ผูู้้แจ้งเรื�องทุราบีในกรณิีทุี�สามารถืระบีุผูู้้ใหุ้้ข้อมูล้ได้

	 •	 ในกรณิีทีุ�พบีว่ามีค่วามผู้ิดเกิดข่�นจริง	 จะกำหุ้นดใหุ้ ้

ต็ั�งค่ณิะกรรมการสอบีสวนเพื�อต็ัดสินแล้ะพิจารณิาล้งโทุษั 

แล้ะรายงานเรื�องทุุจริต็แล้ะข้อร้องเรียนต็่อค่ณิะกรรมการต็รวจ

สอบี	แล้ะค่ณิะกรรมการบีริษััทุต็่อไป

	 ในกรณีิทุี�ผูู้ม้ส่ีวนได้เสียต้็องการติ็ดต่็อกับีค่ณิะกรรมการบีริษัทัุ

โดยต็รงโดยไม่ผู้่านฝ่่ายจัดการ	 เพื�อร้องเรียนกรณีิถูืกล้ะเมิดสิทุธัิ	

รายงานการทุุจริต็	 การทุำผู้ิดกฎหุ้มายหุ้รือจรรยาบีรรณิ	 ซ่ี�งอาจ

เกี�ยวข้องกับีผูู้้บีริหุ้าร	 สามารถืร้องเรียนต็่อค่ณิะกรรมการบีริษััทุ

ผู้่านกรรมการอิสระทุี�อีเมล้	ind_dir@scg.com

หลักปฏิิบััตุิ 6 ด้แลให�ม่ระบับัการบัริหารความเส่�ยงและ 

การควบัคุมภายในทุ่�เหมาะสม

	 เพื�อใหุ้้มั�นใจว่าบีริษััทุแล้ะบีริษััทุย่อยมีระบีบีการบีริหุ้าร 

ค่วามเสี�ยงแล้ะการค่วบีคุ่มภายในทีุ�จะทุำใหุ้้บีรรลุ้วัต็ถืุประสงค่์

อย่างมีประสิทุธัิผู้ล้	 มีการปฏิิบีัติ็ใหุ้้เป็นไปต็ามกฎหุ้มายแล้ะ

มาต็รฐานทุี�เกี�ยวข้อง	ค่ณิะกรรมการบีริษัทัุมีหุ้น้าทุี�รบัีผิู้ดชอบี	ดังนี�

	 1.	 กำหุ้นดนโยบีายบีริหุ้ารค่วามเสี�ยง	แล้ะกำกับีดูแล้ใหุ้้มกีาร 

บีรหิุ้ารค่วามเสี�ยงทุี�มปีระสทิุธัผิู้ล้	รวมทุั�งมกีารทุบีทุวนแล้ะประเมนิ

ระบีบีการจัดการค่วามเสี�ยงอย่างสม�ำเสมอ	 แล้ะเมื�อระดับี 

ค่วามเสี�ยงมีการเปล้ี�ยนแปล้ง	

	 2.	 แต็่งต็ั�งค่ณิะกรรมการต็รวจสอบี	 เพื�อทุำหุ้น้าทุี�สอบีทุาน

การดำเนินงานใหุ้้ถืูกต็้องต็ามนโยบีายแล้ะระเบีียบีข้อบัีงคั่บี	 

ต็ล้อดจนกฎหุ้มาย	 ระเบีียบีปฏิิบัีต็ิ	 แล้ะข้อกำหุ้นดของหุ้น่วยงาน

กำกับีดูแล้	 ส่งเสริมใหุ้้พัฒนาระบีบีรายงานทุางการเงินแล้ะบัีญชี 

ใหุ้เ้ปน็ต็ามมาต็รฐานสากล้	รวมทุั�งสอบีทุานใหุ้ม้รีะบีบีการค่วบีค่มุ

ภายใน	ระบีบีต็รวจสอบีภายใน	แล้ะระบีบีบีรหิุ้ารค่วามเสี�ยงทุี�รดักมุ	 

เหุ้มาะสม	ทุนัสมยั	แล้ะมปีระสทิุธัภิาพ	โดยค่ณิะกรรมการต็รวจสอบี 

ปฏิิบีัต็ิหุ้น้าทุี�แล้ะแสดงค่วามค่ิดเหุ้็นได้อย่างอิสระ

	 3.	 กำหุ้นดใหุ้้มีค่ณิะจัดการบีริหุ้ารค่วามเสี�ยงเอสซีีจี	 (Risk	

Management	Committee)	ทุำหุ้น้าทุี�กำหุ้นดโค่รงสร้าง	นโยบีาย	

กล้ยุทุธ์ั	 แล้ะกรอบีการบีริหุ้ารค่วามเสี�ยง	 รวมไปถื่งต็ิดต็ามผู้ล้ 

การบีริหุ้ารค่วามเสี�ยงแล้ะอนุมตั็แิผู้นการจัดการค่วามเสี�ยง	เพื�อใหุ้้

ค่วามเชื�อมั�นว่ามีการบีริหุ้ารค่วามเสี�ยงทุี�เหุ้มาะสม	 แล้ะรายงาน 

ผู้ล้ต่็อค่ณิะกรรมการต็รวจสอบี

	 4.	 ส่งเสริมใหุ้้พนักงานทุุกระดับีมีจิต็สำน่กในจริยธัรรม 

แล้ะคุ่ณิธัรรม	 แล้ะปฏิิบีัต็ิต็ามหุ้ล้ักบีรรษััทุภิบีาล้	 จรรยาบีรรณิ 

แล้ะนโยบีายต็่อต็้านค่อร์รัปชันของเอสซีีจี	 พร้อมทุั�งกำกับีดูแล้ 

ใหุ้้มรีะบีบีการค่วบีค่มุภายใน	แล้ะการต็รวจสอบีภายในทุี�เหุ้มาะสม	

เพื�อล้ดค่วามเสี�ยงด้านการทุุจริต็แล้ะการใช้อำนาจอย่างไม่ถืูกต็้อง	

รวมทุั�งป้องกันการกระทุำผิู้ดกฎหุ้มาย	

	 5.	 ต็ิดต็ามดูแล้แล้ะจัดการค่วามขัดแย้งทุางผู้ล้ประโยชน์ทุี�

อาจเกดิข่�นระหุ้วา่งบีรษิัทัุกบัีฝ่า่ยจดัการ	ค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุ	หุ้รอื

ผูู้้ถืือหุุ้้น	 กำกับีดูแล้ใหุ้้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิค่วรใน

ทุรัพย์สินของเอสซีีจีแล้ะการทุำธัุรกรรมกับีผูู้้ทุี�มีค่วามสัมพันธั ์

เกี�ยวโยงกับีเอสซีจีีในล้ักษัณิะทุี�ไม่สมค่วร	

	 6.	 จดัต็ั�งหุ้นว่ยงานต็รวจสอบีภายในทุี�สามารถืปฏิบิีตั็หิุ้น้าทุี�

ได้อย่างมปีระสทิุธัภิาพแล้ะอสิระในการปฏิิบีตั็หิุ้น้าทุี�เป็นผูู้ร้บัีผู้ดิชอบี 

แล้ะสอบีทุานประสทิุธัภิาพระบีบีการบีรหิุ้ารค่วามเสี�ยงแล้ะการค่วบีค่มุ 

ภายใน	พร้อมทุั�งรายงานใหุ้้ค่ณิะกรรมการต็รวจสอบีพิจารณิา

	 ในด้านการกำกับีดูแล้ใหุ้้มั�นใจว่าบีริษััทุมีระบีบีการบีริหุ้าร

ค่วามเสี�ยงแล้ะการค่วบีคุ่มภายในทุี�จะทุำใหุ้้บีรรลุ้วัต็ถืุประสงค่์

อย่างมีประสิทุธัิผู้ล้	 แล้ะมีการปฏิิบัีต็ิใหุ้้เป็นไปต็ามกฎหุ้มายแล้ะ

มาต็รฐานทุี�เกี�ยวข้อง	 โดยค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้อนุมัต็ินโยบีาย

การบีริหุ้ารค่วามเสี�ยง	 เพื�อใหุ้้การบีริหุ้ารค่วามเสี�ยงของเอสซีีจีมี

กรอบีการปฏิิบีตั็งิานในการกระบีวนการบีรหิุ้ารค่วามเสี�ยงทุี�ชดัเจน

เป็นล้ายลั้กษัณิ์อักษัร	สอดค่ล้้องกับีหุ้ลั้กการกำกับีดูแล้กิจการทุี�ดี

แล้ะเป็นไปต็ามมาต็รฐานต็ามแนวปฏิบิีัต็ิสากล้

หลกัปฎิิบัติัุ 7 รกัษัาความน่าเชื�อถืึอทุางการเงินและการเปิดเผู้ยข�อมล้ 

 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุมีหุ้น้าทุี�ดังนี�

	 1.	 ต็ดิต็ามดูแล้สภาพค่ล่้องทุางการเงินแล้ะค่วามสามารถืใน

การชำระหุ้นี�	รวมทุั�งแผู้นหุ้รือกล้ไกในการแก้ไขหุ้ากเกิดปัญหุ้า	

	 2.	 กำกบัีดแูล้ใหุ้ร้ะบีบีการจดัทุำรายงานทุางเงนิแล้ะการเปดิ

เผู้ยข้อสำคั่ญต็า่ง	ๆ 	ถืกูต็อ้ง	เพยีงพอ	ทัุนเวล้า	เปน็ไปต็ามกฎเกณิฑ์์

แล้ะแนวปฏิิบีัต็ิทุี�เกี�ยวข้อง

 • การเปิดเผู้ยข�อม้ลและความโปร่งใส

	 เอสซีีจีใหุ้้ค่วามสำค่ัญเรื�องการเปิดเผู้ยสารสนเทุศั	 เนื�องจาก

เป็นเรื�องทุี�มีผู้ล้กระทุบีต่็อการตั็ดสินใจของผูู้้ล้งทุุนแล้ะผูู้้มีส่วนได้

เสีย	 จ่งมีค่วามจำเป็นทุี�ต็้องมีการค่วบีคุ่มแล้ะกำหุ้นดมาต็รการใน

การเปิดเผู้ยสารสนเทุศัทุั�งทุี�เปน็สารสนเทุศัทุางการเงนิแล้ะทุี�ไมใ่ช่

ทุางการเงินใหุ้ถ้ืกูต็อ้งต็ามทุี�กฎหุ้มายกำหุ้นด	มีสาระสำคั่ญค่รบีถ้ืวน

เพียงพอ	โปร่งใส	เชื�อถืือได้	แล้ะทุันเวล้า
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	 เอสซีจีไีดม้กีารกำหุ้นดนโยบีายการเปิดเผู้ยขอ้มลู้	(Disclosure	

Policy)	 ไว้เป็นล้ายลั้กษัณ์ิอักษัรเพื�อใหุ้้พนักงานย่ดถืือเป็น 

แนวปฏิบิีติั็แล้ว้ต็ั�งแต็ป่	ี2551	โดยในป	ี2560	ค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุ

ได้อนุมัต็ิใหุ้้มีการปรับีปรุงนโยบีายดังกล่้าวใหุ้้สอดค่ล้้องกับี

กฎหุ้มายทุี�มีผู้ล้บีังค่ับีใช้ในปัจจุบีัน	 รวมทุั�งแนวปฏิิบีัต็ิทุี�ดีของ	

ก.ล้.ต็.	 แล้ะต็ล้าดหุ้ลั้กทุรัพย์ฯ	 รวมทัุ�งได้จัดทุำแนวปฏิิบัีต็ิการ 

เปิดเผู้ยข้อมูล้	 (Disclosure	Guideline)	 ใหุ้้เป็นมาต็รฐานในการ 

เปิดเผู้ยข้อมูล้สำคั่ญ	 สำหุ้รับีใหุ้้พนักงานเอสซีีจีในหุ้น่วยงานทุี�

เกี�ยวขอ้งกบัีการเปดิเผู้ยขอ้มูล้สามารถืนำไปใชใ้นการเปดิเผู้ยขอ้มลู้

ได้อย่างถืูกต็้อง	 แล้ะเพื�อใหุ้้ผูู้้ถืือหุุ้้น	 นักล้งทุุน	 สาธัารณิชน	 แล้ะ 

ผูู้ม้สีว่นไดเ้สยีต็า่ง	ๆ 	มั�นใจไดว้า่เอสซีจีไีดเ้ปิดเผู้ยขอ้มูล้อยา่งถืกูต็อ้ง

ชัดเจน	 สอดค่ล้้องกับีกฎหุ้มาย	 แล้ะเป็นไปอย่างเทุ่าเทุียมกัน	 

ซี่�งรายล้ะเอยีดของนโยบีายดังกล้า่วไดเ้ผู้ยแพรใ่หุ้ผูู้้มี้สว่นไดเ้สียแล้ะ

บุีค่ค่ล้ทุั�วไปทุราบีบีนเว็บีไซีต็์ของเอสซีจีี	

	 นอกจากนี�	ยังได้เผู้ยแพรเ่รื�องการเปดิเผู้ยขอ้มลู้	(Disclosure	

Checklist)	 แล้ะกฎเกณิฑ์์ของต็ล้าดหุ้ลั้กทุรัพย์ฯ	 แล้ะ	 ก.ล้.ต็. 

ทุี�เกี�ยวข้องใหุ้หุ้้นว่ยงานทุี�เกี�ยวขอ้งใชป้ระเมนิต็นเองเพื�อต็รวจสอบี

วา่ไดจ้ดัทุำมาต็รฐานการทุำงานของหุ้นว่ยงานอยา่งมปีระสทิุธัภิาพ

แล้ะสอดค่ล้้องกับีนโยบีายดังกล้่าวแล้้วหุ้รือไม่	 อันเป็นการ

สนับีสนุนใหุ้้เกิดค่วามยั�งยืนในการเปิดเผู้ยข้อมูล้ของเอสซีีจี

	 เอสซีจีีย่ดถืือปฏิิบีัต็ิต็ามกฎหุ้มาย	กฎเกณิฑ์	์ข้อบีังคั่บีต็่าง	ๆ	

ทุี�กำหุ้นดโดยสำนักงาน	ก.ล้.ต็.	ต็ล้าดหุ้ลั้กทุรัพย์ฯ	แล้ะหุ้น่วยงาน

อื�นของรัฐอย่างเค่ร่งค่รัด	 แล้ะต็ิดต็ามการแก้ไขเปล้ี�ยนแปล้งอยู่

อยา่งสม่�าเสมอ	เพื�อใหุ้ม้ั�นใจไดว้า่ไดเ้ปดิเผู้ยข้อมูล้อยา่งถืกูต็อ้ง	แล้ะ

เปน็หุ้ล้กัประกนัใหุ้ผูู้้ถ้ือืหุุ้น้เชื�อมั�นในการดำเนนิธัรุกิจทุี�โปรง่ใส	เชน่

	 1.	 จัดทุำแบีบีรายงานต็่าง	 ๆ	 ต็ามกฎหุ้มายทุี�เกี�ยวข้องกับี 

ผูู้้ดำรงต็ำแหุ้น่งกรรมการแล้ะผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูง	 แล้ะรายงานต่็อ	

ก.ล้.ต็.	แล้ะหุ้น่วยงานทุี�เกี�ยวข้องต็ามหุ้ล้ักเกณิฑ์์ทุี�กำหุ้นด

	 2.	 กำหุ้นดนโยบีายใหุ้้กรรมการแล้ะผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงต็้อง

รายงานการมีส่วนได้เสียของต็นแล้ะบีุค่ค่ล้ทุี�มีค่วามเกี�ยวข้อง	 

ซี่�งเป็นส่วนได้เสียทุี�เกี�ยวข้องกับีการบีริหุ้ารจัดการกิจการของบีริษัทัุ

หุ้รอืบีรษิัทัุยอ่ย	ต็ามหุ้ล้กัเกณิฑ์	์รูปแบีบี	แล้ะวิธักีารทุี�บีรษิัทัุกำหุ้นด

	 3.	 กำหุ้นดนโยบีายใหุ้้กรรมการต็อ้งเปดิเผู้ย/รายงานการซีื�อ

ขาย/ถือืค่รองหุุ้้นสามัญของบีรษัิัทุใหุ้ทีุ้�ประชมุค่ณิะกรรมการทุราบี

ทุุกค่รั�งทุี�มีการประชุม	 รวมทุั�งรายงานการถืือหุุ้้นกู้ของบีริษััทุแล้ะ

หุุ้น้สามัญของบีริษัทัุในเค่รือฯ	ของกรรมการแล้ะผูู้้บีรหิุ้ารระดับีสูง	

รวมทุั�งการถืือหุุ้้นสามัญของคู่่สมรสหุ้รือผูู้้ทุี�อยู่กินด้วยกันฉันสามี

ภริยา	 แล้ะบีุต็รทุี�ยังไม่บีรรลุ้นิต็ิภาวะของบีุค่ค่ล้ดังกล้่าวใหุ้ ้

ค่ณิะกรรมการบีริษัทัุทุราบีทุกุไต็รมาส	แล้ะเปิดเผู้ยจำนวนหุุ้้นทุี�ถือื 

ณิ	ต็้นปี	สิ�นปี	แล้ะทุี�มีการซีื�อขายระหุ้ว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

	 4.	 จดัทุำรายงานค่วามรบัีผู้ดิชอบีของค่ณิะกรรมการต่็อรายงาน 

ทุางการเงนิ	แล้ะแสดงไว้คู่กั่บีรายงานผูู้ส้อบีบัีญชีในรายงานประจำปี	

	 5.	 เผู้ยแพร่หุ้นังสือนัดประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้นแล้ะรายงาน

ประจำปีภายใน	120	วันนับีต็ั�งแต็่วันสิ�นสุดรอบีปีบีัญชี

	 6.	 เผู้ยแพร่รายงานการประชุมสามัญผูู้้ถือืหุุ้้นค่รั�งล่้าสุดไว้บีน

เว็บีไซีต็์ของบีริษััทุ

	 7.	 เปิ ด เผู้ยบีทุบีาทุหุ้น้ าทุี� ของค่ณิะกรรมการแล้ะ 

ค่ณิะกรรมการชุดย่อย	 จำนวนค่รั�งของการประชุม	 แล้ะจำนวน 

ค่รั�งทุี�กรรมการแต็่ล้ะค่นเข้าประชุมเป็นรายบีุค่ค่ล้

	 8.	 เปดิเผู้ยวนัเดอืนป	ีทุี�ไดร้บัีการแต็ง่ต็ั�งเปน็กรรมการบีรษิัทัุ

ในรายงานประจำปี

	 9.	 เปิดเผู้ยวิธัีการสรรหุ้ากรรมการ	 แล้ะวิธัีการประเมินผู้ล้

การปฏิิบีัต็ิงานของค่ณิะกรรมการ

	 10.	 เปิดเผู้ยนโยบีายการจ่ายค่่าต็อบีแทุนแก่กรรมการแล้ะ 

ผูู้บ้ีรหิุ้ารระดับีสงู	รวมทุั�งรปูแบีบี	ลั้กษัณิะ	แล้ะจำนวนค่า่ต็อบีแทุน

ทุี�กรรมการแต็่ล้ะค่นได้รับีจากการเป็นกรรมการในค่ณิะกรรมการ

ชุดย่อยเป็นรายบีุค่ค่ล้

	 11.	 เปิดเผู้ยข้อมลู้การเข้าร่วมอบีรมหุ้ล้กัสตู็รของกรรมการทุี�จดั 

โดยสมาค่มส่งเสรมิสถืาบีนักรรมการบีรษิัทัุไทุย	(IOD)	เป็นรายบีคุ่ค่ล้

	 12.	 เปิดเผู้ยโค่รงสร้างการดำเนินงานแล้ะการล้งทุุนใน 

บีริษััทุย่อย	บีริษััทุร่วม	กิจการทุี�ค่วบีคุ่มร่วมกัน	แล้ะบีริษััทุอื�น	ๆ	

อย่างชัดเจน

	 13.	 เปิดเผู้ยค่่าสอบีบัีญชี	 แล้ะค่่าบีริการอื�นนอกเหุ้นือจาก 

ค่่าสอบีบีัญชีในรายงานประจำปี

	 14.	 เปิดเผู้ยหุ้นังสือบีริค่ณิหุ้์สนธัิแล้ะข้อบีังคั่บีของบีริษััทุ 

บีนเว็บีไซีต็์ของบีริษััทุ

	 15.	 เปิดเผู้ยนโยบีายการดูแล้สิ�งแวดล้้อมแล้ะสังค่ม	 แล้ะ 

ผู้ล้การปฏิิบีัต็ิต็ามนโยบีาย

	 16.	 เปิดเผู้ยนโยบีายการกำกับีดูแล้กิจการแล้ะผู้ล้การ 

ปฏิิบีัต็ิงานต็ามนโยบีาย

	 17.	 เปิดเผู้ยโค่รงการล้งทุุนทุี�สำคั่ญต็่าง	 ๆ	 แล้ะผู้ล้กระทุบี 

ทุี�มตี็อ่โค่รงการล้งทุนุ	โดยเปดิเผู้ยขอ้มลู้สารสนเทุศัผู่้านระบีบี	SET	

Link	 ของต็ล้าดหุ้ลั้กทุรัพย์ฯ	 แล้ะเว็บีไซีต์็ของเอสซีีจี	 เพื�อใหุ้้ 

ผูู้้ถืือหุุ้้น	 นักล้งทุุน	 สื�อมวล้ชน	 แล้ะผูู้้เกี�ยวข้องได้รับีทุราบีข้อมูล้ 

ทุี�ถืูกต็้อง	ทุั�วถื่ง	แล้ะโปร่งใส	

	 นอกจากนี�	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้จัดใหุ้้มี	 “จรรยาบีรรณิ 

นกัล้งทุนุสมัพนัธั”์	เพื�อใหุ้ม้ั�นใจไดว้า่การปฏิิบีตั็หิุ้นา้ทุี�ของนกัล้งทุนุ 

สมัพนัธัข์องเอสซีีจีเปน็ไปอย่างถืกูต็อ้งเหุ้มาะสม	แล้ะเปน็ธัรรมกับี

ผูู้้มีส่วนได้เสียทุุกกลุ้่ม	 โดยได้รวบีรวมแนวปฏิิบัีต็ิทุี�ดีของเอสซีีจีทีุ�

เกี�ยวข้องกับีงานนักล้งทุุนสัมพันธ์ั	 เพื�อใหุ้้นักล้งทุุนสัมพันธ์ัมี

แนวทุางทุี�ชัดเจนในการปฏิิบัีต็ิงานต็ามหุ้ลั้กบีรรษััทุภิบีาล้เอสซีีจี	

อันจะทุำใหุ้้เกิดการสร้างมูล้ค่่าเพิ�มใหุ้้บีริษััทุแล้ะสร้างค่วามมั�นใจ

ใหุ้้กับีผูู้้ถืือหุุ้้น	 นักล้งทุุน	 สาธัารณิชน	 แล้ะผูู้้มีส่วนได้เสียทุุกกลุ้่ม	

เพื�อการดำเนินธัุรกิจอย่างยั�งยืน
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 • ช่องทุางการเผู้ยแพื่ร่ข�อม้ลสารสนเทุศของบัริษััทุ

	 เอสซีีจีใหุ้้ค่วามสำคั่ญกับีการเปิดเผู้ยข้อมูล้ทุี�มีค่วามถูืกต้็อง	

ค่รบีถื้วน	 โปร่งใส	 ทุั�งข้อมูล้ทุางการเงิน	 ผู้ล้การดำเนินงาน	 แล้ะ

ขอ้มลู้อื�น	ๆ 	ทุี�เกี�ยวขอ้ง	นอกจากการเปิดเผู้ยข้อมลู้ต็ามหุ้น้าทุี�ภาย

ใต็้ข้อบีังค่ับีของกฎหุ้มายแล้้ว	 เอสซีีจียังได้พัฒนาช่องทุางในการ

สื�อสารข้อมูล้แล้ะข่าวสารผู้่านสื�อทุี�หุ้ล้ากหุ้ล้ายเพื�อเป็นประโยชน์

ต็่อผูู้้มีส่วนเกี�ยวข้อง	เช่น

	 •	 จดัใหุ้ม้หีุ้นว่ยงานนกัล้งทุนุสมัพนัธ์ั	เพื�อเปน็ชอ่งทุางต็ดิต็อ่

โดยต็รงกับีนักล้งทุุนทุั�งในประเทุศัแล้ะต็่างประเทุศั

	 •	 แถืล้งข่าวผู้ล้การดำเนินงานประจำไต็รมาส	 รวมทุั�งข่าว

โค่รงการล้งทุุนแล้ะกิจกรรมทุี�สำค่ัญของเอสซีจีีเป็นประจำ

	 •	 แถืล้งผู้ล้การดำเนินงานประจำไต็รมาสแก่นักล้งทุุนแล้ะ

นักวิเค่ราะหุ้์

	 •	 จัดกิจกรรมพบีพนักงานเพื�อชี�แจงนโยบีายแล้ะแนวทุาง

การดำเนินธัุรกิจ

	 •	 จัดกิจกรรมพบีนักล้งทุุนแล้ะผูู้้มีส่วนเกี�ยวข้อง	 ทุั�งใน

ประเทุศัแล้ะต็่างประเทุศั

	 •	 บีรรยายใหุ้้ค่วามรู้ในหัุ้วข้อต็่าง	 ๆ	 ในการสัมมนาระดับี

ชาต็ิแล้ะระดับีนานาชาต็ิ

	 •	 จัดโค่รงการเยี�ยมชมกิจการแล้ะโรงงานใหุ้้แก่ผูู้้ถืือหุุ้้น	 

นักล้งทุุน	 นักวิเค่ราะหุ้์	 นักวิชาการ	 ชุมชน	 สื�อมวล้ชน	 แล้ะผูู้้ม ี

ส่วนเกี�ยวข้องต่็าง	 ๆ	 ในช่วงทีุ�สถืานการณ์ิเอื�ออำนวยใหุ้้สามารถื 

จัดโค่รงการได้ต็ามค่วามเหุ้มาะสม

	 •	 เผู้ยแพร่ข่าวผู้่านสื�อมวล้ชนในรูปแบีบีต่็าง	 ๆ	 อาทิุ	 

ขา่วประชาสมัพนัธัภ์าพขา่ว	บีทุค่วาม	สื�อโฆ่ษัณิา	แล้ะโซีเชยีล้มเีดยี

ต็่าง	ๆ

	 •	 จดัทุำสิ�งพมิพ์แล้ะสื�ออื�น	ๆ	เพื�อเผู้ยแพร่ข้อมลู้ของเอสซีีจี	 

อาทุ	ิรายงานประจำป	ีรายงานการพฒันาอยา่งยั�งยนื	วารสารผูู้ถ้ือื

หุุ้้นกู้	วารสารลู้กค่้า	วารสารผูู้้แทุนจำหุ้น่าย	แล้ะวารสารพนักงาน

	 •	 เผู้ยแพร่ขอ้มูล้ข่าวสารถืง่พนักงานผู่้านสื�ออิเล็้กทุรอนิกส์

ต็่าง	ๆ	อาทุิ	SCG	Intranet	Portal	อีเมล้	แล้ะโซีเชียล้มีเดีย

	 •	 เปิดเผู้ยข้อมูล้ผู้่านเว็บีไซีต์็ของบีริษััทุ	 www.scg.com	

แล้ะสื�อโซีเชียล้มีเดีย

 • หน่วยงานนักลงทุุนสัมพื่ันธิ์ 

	 หุ้น่วยงานนักล้งทุุนสัมพันธ์ัของเอสซีีจีได้ทุำหุ้น้าทุี�ต็ิดต่็อ

สื�อสารกับีนักล้งทุุนสถืาบีัน	 นักล้งทุุนรายย่อย	 ผูู้้ถืือหุุ้้น	 รวมทุั�ง 

นักวเิค่ราะห์ุ้	แล้ะหุ้น่วยงานภาค่รัฐทุี�เกี�ยวข้องอย่างเทุ่าเทีุยมแล้ะเป็น 

ธัรรม	 ซ่ี�งในปี	2564	ได้มีการจัดกิจกรรมต็่าง	ๆ	 เพื�อใหุ้้กรรมการ 

ผูู้จ้ดัการใหุ้ญ่	แล้ะผูู้ช่้วยผูู้้จดัการใหุ้ญ่ได้พบีปะกับีนักล้งทุนุ	นกัล้งทุนุ 

สถืาบัีน	 แล้ะนักวิเค่ราะหุ้์	 อย่างสม่�าเสมอ	 โดยได้นำเสนอผู้ล้การ

ดำเนินงาน	งบีการเงิน	ฐานะการเงิน	ค่ำอธัิบีายแล้ะวิเค่ราะหุ้์ของ

ฝ่่ายจัดการ	(Management	Discussion	&	Analysis)	ต็ล้อดจน

แนวโน้มในอนาค่ต็	ทุั�งนี�	ทุางหุ้น่วยงานนักล้งทุุนสัมพันธั์	ได้มีการ

ปรับีเปล้ี�ยนวิธัีการประชุมเป็นแบีบี	Virtual	Conference	เพื�อใหุ้้

สอดค่ล้้องกับีสถืานการณ์ิแล้ะยังค่งค่วามต่็อเนื�องในการใหุ้้ข้อมูล้

กับีนักล้งทุุน	โดยสรุปกิจกรรมได้ดังนี�

	 •	 จัดกิจกรรมเพื�อใหุ้้กรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่	 แล้ะผูู้้ช่วย 

ผูู้้จัดการใหุ้ญ่	 พบีปะนักล้งทุุนสถืาบัีนในประเทุศั	 (Domestic	

Roadshow	แล้ะ	Conference	แบีบี	Virtual	Conference)	เพื�อ

ชี�แจง	สื�อสาร	แล้ะสรา้งค่วามเขา้ใจทุี�ถืกูต็อ้ง	บีนแนวทุางการดำเนนิ

ธัุรกิจ	แล้ะข้อมูล้ทุั�วไปของเอสซีีจี	รวม	10	ค่รั�ง

	 •	 จัด	Analyst	Conference	พร้อม	Press	Conference	

ทุุกไต็รมาส	รวม	4	ค่รั�ง	

	 •	 จัด	Roadshow	ในต็่างประเทุศั	(Virtual	Conference)	

รวม	28	ค่รั�ง

	 •	 อีกทุั�งยังมีการนำเสนอ	แบีบี	One-on-One	Meeting/	

Group	Meeting	แล้ะ	Conference	Call	เพื�อใหุ้้นักล้งทุุนได้ซีัก

ถืามแนวทุางดำเนินงานแล้ะกล้ยุทุธั์ของบีริษััทุ	ต็ล้อดจนการต็อบี

ข้อซัีกถืามจากนักล้งทุุนโดยต็รงผู่้านทุางอีเมล้แล้ะโทุรศััพท์ุอย่าง

สม่�าเสมอ

หลักปฏิบิัตัุ ิ8 สนับัสนนุการมส่่วนร่วมและการสื�อสารกบััผู้้�ถึอืหุ�น 

	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุมีหุ้น้าทุี�ในการดูแล้ใหุ้้มั�นใจว่าผูู้้ถืือหุุ้้นมี

ส่วนร่วมในการต็ัดสินใจในเรื�องสำค่ัญของเอสซีีจี	 เค่ารพสิทุธิัแล้ะ

ปฏิิบีัต็ิต็่อผูู้้ถืือหุุ้้นทุั�งรายใหุ้ญ่	รายย่อย	แล้ะผูู้้มีส่วนได้เสียทุุกฝ่่าย	

อย่างเป็นธัรรมแล้ะโปร่งใส	 กำกับีดูแล้ใหุ้้มีกระบีวนการแล้ะช่อง

ทุางในการรับีแล้ะจัดการกับีข้อร้องเรียนของผูู้้ทุี�ประสงค์่จะแจ้ง

เบีาะแสหุ้รือผูู้้มีส่วนได้เสียทุุกฝ่่ายอย่างมีประสิทุธิัผู้ล้	 แล้ะเปิด

โอกาสใหุ้้ผูู้้มีส่วนได้เสียทุุกฝ่่ายสามารถืติ็ดต่็อ/ร้องเรียนในเรื�องทุี�

อาจเป็นปัญหุ้ากับีค่ณิะกรรมการได้โดยต็รง	

	 ทุั�งนี�	 เอสซีจีีมีนโยบีายในการสนับีสนุน	ส่งเสริม	แล้ะอำนวย

ค่วามสะดวกใหุ้้ผูู้้ถืือหุุ้้นทุุกราย	 ทุุกกลุ้่ม	 รวมถื่งผูู้้ถืือหุุ้้นประเภทุ

สถืาบัีนได้ใช้สิทุธัิต็่าง	ๆ	ทุั�งในฐานะนักล้งทุุนในหุ้ล้ักทุรัพย์แล้ะใน

ฐานะเจ้าของบีริษััทุ	ด้วยวิธัีการแล้ะมาต็รฐานทุี�เป็นทุี�ยอมรับีแล้ะ

เชื�อถืือได้	 โดยใหุ้้สิทุธัิในการซีื�อ	 ขาย	 โอน	 หุ้ลั้กทุรัพย์ทุี�ต็นถืืออยู่

อย่างเป็นอิสระ	การได้รับีส่วนแบ่ีงผู้ล้กำไรจากบีริษััทุ	การเข้าร่วม

ประชุมผูู้้ถืือหุุ้้น	 การเสนอวาระการประชุมล้่วงหุ้น้า	 การเสนอชื�อ
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บุีค่ค่ล้เพื�อเข้ารับีการเล้ือกต็ั�งเป็นกรรมการบีริษััทุ	การแสดงค่วาม

ค่ิดเหุ้็นในทุี�ประชุมอย่างเป็นอิสระ	 แล้ะการร่วมต็ัดสินใจในเรื�อง

สำคั่ญของบีรษิัทัุ	เชน่	การเล้อืกต็ั�งกรรมการ	การแต็ง่ต็ั�งผูู้ส้อบีบีญัชี

แล้ะการกำหุ้นดค่่าสอบีบีัญชี	 การแก้ไขหุ้นังสือบีริค่ณิหุ้์สนธัิ	 แล้ะ

ข้อบีังค่ับีของบีริษััทุ	 แล้ะการอนุมัติ็ธัุรกรรมทีุ�สำค่ัญแล้ะมีผู้ล้ต็่อ

ทิุศัทุางในการดำเนินธุัรกิจของบีริษััทุ	

	 นอกเหุ้นือจากสิทุธิัพื�นฐานต็่าง	 ๆ	 ข้างต็้นแล้้ว	 เอสซีีจียังได้

ดำเนินการในเรื�องอื�น	ๆ 	ทุี�เป็นการส่งเสริมแล้ะอำนวยค่วามสะดวก

ในการใช้สิทุธัิของผูู้้ถืือหุุ้้นเพิ�มเต็ิม	ดังนี�

	 1.	 ใหุ้้ข้อมูล้ทุี�สำคั่ญแล้ะจำเป็นสำหุ้รับีผูู้้ถืือหุุ้้นเกี�ยวกับีการ

ดำเนินธัุรกิจอย่างชัดเจนแล้ะทัุนต็่อเหุ้ตุ็การณ์ิ	 โดยเปิดเผู้ยข้อมูล้

นั�นผู้่านทุางเว็บีไซีต็์ของเอสซีจีี	แล้ะผู้่านทุางต็ล้าดหุ้ล้ักทุรัพย์แหุ้่ง

ประเทุศัไทุย	

	 2.	 เพื�อใหุ้้ผูู้้ถืือหุุ้้นทุุกรายได้รับีข้อมูล้ทุี�ชัดเจน	เพียงพอแล้ะ

มีเวล้าศั่กษัาข้อมูล้ล้่วงหุ้น้าก่อนการประชุมผูู้้ถืือหุุ้้น	 บีริษััทุได ้

เผู้ยแพร่ข้อมูล้เกี�ยวกับี	 วัน	 เวล้า	 สถืานทุี�	 แล้ะกำหุ้นดวาระ 

การประชุมผูู้้ถืือหุุ้้นไว้เป็นเรื�อง	ๆ	อย่างชัดเจน	โดยเผู้ยแพร่ข้อมูล้

ดังกล้่าวทุั�งภาษัาไทุยแล้ะภาษัาอังกฤษัล่้วงหุ้น้าประมาณิ	2	เดือน

ก่อนวันประชุม

	 สำหุ้รับีหุ้นังสือนัดประชุมผูู้้ถือืหุุ้้น	บีริษัทัุได้จดัใหุ้้มรีายล้ะเอียด

ข้อมูล้ของแต็่ล้ะวาระ	 พร้อมค่ำชี�แจงเหุ้ต็ุผู้ล้ประกอบี	 แล้ะค่วาม

เหุ้็นของค่ณิะกรรมการโดยบีริษััทุได้เผู้ยแพร่หุ้นังสือนัดประชุม

พร้อมเอกสารทุี�เกี�ยวข้อง	 เช่น	 แบีบีการล้งทุะเบีียน	 เอกสารแล้ะ

หุ้ลั้กฐานทุี�ผูู้้เข้าร่วมประชุมต็้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	 วิธัีการ

มอบีฉนัทุะ	การล้งทุะเบียีน	แล้ะหุ้นงัสอืมอบีฉนัทุะ	บีนเวบ็ีไซีต็ข์อง

บีริษััทุทุั�งภาษัาไทุยแล้ะภาษัาอังกฤษัเป็นการล้่วงหุ้น้าก่อนวัน

ประชุมผูู้้ถืือหุุ้้นมากกว่า	30	วัน	แล้ะจัดส่งเอกสารดังกล้่าวข้างต็้น

ใหุ้้ผูู้้ถืือหุุ้้นเป็นการล่้วงหุ้น้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	21	วัน	

	 3.	 บีริษััทุได้เปิดโอกาสใหุ้้ผูู้้ถืือหุุ้้นสามารถืมอบีฉันทุะใหุ้้

กรรมการอิสระหุ้รือบีุค่ค่ล้ใด	 ๆ	 เข้าร่วมประชุมแทุนต็นได้โดยใช้

หุ้นังสือมอบีฉันทุะแบีบีหุ้น่�งแบีบีใดทุี�บีริษััทุได้จัดส่งไปพร้อมกับี

หุ้นงัสอืนดัประชมุ	ซ่ี�งเป็นรปูแบีบีทุี�ผูู้ถ้ือืหุุ้น้สามารถืกำหุ้นดทุศิัทุาง

การออกเสียงล้งค่ะแนนได้ต็ามแบีบีทุี�กรมพัฒนาธัุรกิจการค่้า	

กระทุรวงพาณิชิยก์ำหุ้นด	พรอ้มขอ้มลู้ของกรรมการอสิระทุี�บีรษิัทัุ

กำหุ้นดใหุ้้เป็นผูู้้รับีมอบีฉันทุะจากผูู้้ถืือหุุ้้น	

	 สำหุ้รับีผูู้้ถืือหุุ้้นทุี�เป็นนักล้งทุุนสถืาบีันหุ้รือผูู้้ถืือหุุ้้นทุี�เป็นผูู้้

ล้งทุุนต็่างประเทุศัแล้ะแต่็งต็ั�งใหุ้้ค่ัสโต็เดียน	 (Custodian)	 ใน

ประเทุศัไทุยเป็นผูู้้รับีฝ่ากแล้ะดูแล้หุุ้้น	 บีริษััทุได้ประสานงานเรื�อง

เอกสารแล้ะหุ้ล้ักฐานทีุ�จะต็้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการ 

ล้่วงหุ้น้า	 เพื�อใหุ้้การล้งทุะเบีียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก

แล้ะรวดเร็วยิ�งข่�น

	 ในการประชุมสามญัผูู้ถ้ือืหุุ้้นในปี	2561	ทุี�ประชุมไดม้มีต็อินุมตั็ิ

การแก้ไขข้อบัีงคั่บี	ข้อ	19	เรื�องการใหุ้้สทิุธิัแก่ผูู้้ถือืหุุ้้นซ่ี�งมีหุุ้น้นับีรวม 

กนัได้ไม่นอ้ยกว่าร้อยล้ะ	10	ของจำนวนหุุ้้นทุี�จำหุ้น่ายได้ทุั�งหุ้มด	ทุี�

จะเข้าชื�อกันทุำหุ้นังสือขอใหุ้้ค่ณิะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญ 

ผูู้ถ้ือืหุุ้น้ได	้เพื�อใหุ้ส้อดค่ล้อ้งกบัีพระราชบีญัญตั็บิีรษัิัทุมหุ้าชนจำกดั

	 4.	 บีรษิัทัุเปดิโอกาสใหุ้ผูู้้ถ้ือืหุุ้น้สง่ค่ำถืามเพื�อสอบีถืามขอ้มลู้

ในแต็่ล้ะวาระหุ้รือข้อมูล้อื�น	ๆ 	ของบีริษััทุเป็นการล่้วงหุ้น้าก่อนวัน

ประชุมผูู้้ถืือหุุ้้น	ผู้่านอีเมล้	corporatesecretary@scg.com	หุ้รือ

ต็ามทุี�อยูข่องบีรษิัทัุ	โดยหุ้ากผูู้ถ้ือืหุุ้น้ต้็องการสอบีถืามข้อมลู้เพิ�มเต็มิ 

สามารถืติ็ดต่็อโดยต็รงทุี�สำนกังานเล้ขานุการบีริษัทัุผู่้านช่องทุาง	ดังนี�

	 	 ทุี�อยู่		 	 	อาค่ารเอสซีจีี	100	ปี	ชั�น	19	 

1	ถืนนปูนซิีเมนต็์ไทุย	บีางซีื�อ	

กรุงเทุพมหุ้านค่ร	10800

	 	 โทุรศััพทุ์		0-2586-6456

	 	 โทุรสาร	 	0-2586-3007

	 	 อีเมล้	 	corporatesecretary@scg.com

	 5.	 ในปี	 2564	 กรรมการบีริษััทุเข้าร่วมการประชุมสามัญ 

ผูู้้ถืือหุุ้้นจำนวน	12	ค่น	ค่ิดเป็นร้อยล้ะ	100

	 6.	 ในป	ี2564	ยงัค่งเกดิสถืานการณิก์ารแพรร่ะบีาดของโรค่

โค่วิด	19	บีริษััทุจ่งได้จัดการประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้นประจำปี	2564	

ทุี�สำนักงานใหุ้ญ่	 บีางซีื�อ	 กรุงเทุพมหุ้านค่ร	 โดยได้ขออนุญาต็ 

จดัประชุมถือืหุุ้้นสามัญผูู้้ถือืหุุ้้นต่็อหุ้น่วยงานทุี�เกี�ยวข้อง	แล้ะปฏิบัิีต็ิ

ต็ามมาต็รการป้องกันการต็ิดเชื�อต็ามทุี�ได้แจ้งใหุ้้ผูู้้ถืือหุุ้้นทุราบี 

ล้่วงหุ้น้าอย่างเค่ร่งค่รัด

	 7.	 บีริษััทุได้จัดใหุ้้มีการล้งทุะเบีียนโดยใช้ระบีบีบีาร์โค่้ด	

(Barcode)	 ทุี�แสดงถื่งเล้ขทุะเบีียนของผูู้้ถืือหุุ้้นแต่็ล้ะรายทุี�ได้จัด

พิมพ์ไว้บีนแบีบีล้งทุะเบีียนแล้ะหุ้นังสือมอบีฉันทุะ	เพื�อใหุ้้ขั�นต็อน

การล้งทุะเบียีนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	นอกจากนี�	บีริษััทุได้จดัใหุ้้มจีดุ

ต็รวจเอกสารกรณีิรับีมอบีฉันทุะใหุ้้บีุค่ค่ล้อื�นเข้าร่วมประชุมแทุน	

แล้ะจัดเต็รียมอากรแสต็มป์สำหุ้รับีปิดหุ้นังสือมอบีฉันทุะไว้บีริการ

ใหุ้้แก่ผูู้้รับีมอบีฉันทุะทุี�มาล้งทุะเบีียนเข้าร่วมประชุม	 พร้อม 

เจ้าหุ้น้าทุี�อำนวยค่วามสะดวกต็ล้อดการล้งทุะเบียีน	โดยบีรษิัทัุจะเปิด 

รับีล้งทุะเบีียนก่อนเริ�มการประชุมไม่น้อยกว่า	2	ชั�วโมง

	 8.	 บีริษััทุได้จัดใหุ้้มีการใช้บีัต็รยืนยันการล้งค่ะแนนในทุุก

วาระทุี�จะต็อ้งมกีารล้งมติ็	เพื�อค่วามโปร่งใส	แล้ะสามารถืต็รวจสอบี

ได้	 โดยวิธัีการล้งค่ะแนนเสียงในแต่็ล้ะวาระ	 ประธัานในทุี�ประชุม

จะสอบีถืามทุี�ประชุมว่า ผูู้้ถืือหุุ้้นหุ้รือผูู้้รับีมอบีฉันทุะค่นใด 
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ไมเ่หุ้น็ดว้ยหุ้รืองดออกเสียง	ขอใหุ้ผูู้้ถ้ือืหุุ้้นหุ้รอืผูู้ร้บัีมอบีฉนัทุะทุี�ไม่

เหุ้็นด้วยหุ้รืองดออกเสียงชูมือ	 แล้ะล้งค่ะแนนในบีัต็รยืนยัน 

การล้งค่ะแนน	เจ้าหุ้น้าทุี�จะบีันทุ่กค่ะแนนเสียงโดยการสแกนบีาร์

โค่้ดทุี�บีัต็รยืนยันการล้งค่ะแนน	 พร้อมทุั�งเก็บีบัีต็รดังกล้่าว	 

ส่วนผูู้้ถืือหุุ้้นทุี�เหุ้็นด้วยใหุ้้ล้งค่ะแนนในบีัต็รยืนยันการล้งค่ะแนน 

โดยไม่ต็้องชูมือ	 แล้ะจะเก็บีบีัต็รยืนยันการล้งค่ะแนนทุี�เหุ้็นด้วย 

ทุุกใบีพร้อมกันทุั�งหุ้มดภายหุ้ล้ังเสร็จสิ�นการประชุม	 สำหุ้รับีผูู้้ถืือ

หุุ้้นทุี�มอบีฉันทุะใหุ้้แก่กรรมการอิสระซ่ี�งมีเป็นจำนวนมากนั�น	 

บีริษััทุจะดำเนินการล้งค่ะแนนเสียงเหุ้็นด้วย	 ไม่เห็ุ้นด้วย	 หุ้รือ 

งดออกเสียงต็ามค่วามประสงค่์ของผูู้้ถืือหุุ้้น

	 9.	 สำหุ้รบัีรายล้ะเอยีดผู้ล้การนบัีค่ะแนนของแต็ล่้ะวาระนั�น	

จะรวบีรวมผู้ล้แล้ะแจ้งใหุ้้ทุี�ประชุมได้ทุราบีภายหุ้ลั้งจากเสร็จสิ�น

การล้งค่ะแนนในแต็่ล้ะวาระ	หุ้รือหุ้ากบีางวาระต็้องใช้เวล้าในการ

นับีค่ะแนนมากกว่าปกต็ิ	 ประธัานในทุี�ประชุมอาจขอใหุ้้ทุี�ประชุม

ดำเนินการพิจารณิาในวาระอื�น	ๆ	ไปก่อน	เพื�อใหุ้้การประชุมเป็น

ไปอย่างต่็อเนื�อง	แล้ะเมื�อเจ้าหุ้น้าทุี�ได้ต็รวจนบัีค่ะแนนเสรจ็เรยีบีร้อย 

แล้ว้กจ็ะแจ้งใหุ้ทุ้ี�ประชุมทุราบีรายล้ะเอียดผู้ล้การนับีค่ะแนนทัุนทีุ

	 10.	 บีริษััทุได้จัดใหุ้้มีต็ัวแทุนของผูู้้สอบีบีัญชีทีุ�มีค่วามเป็น

อิสระทุำหุ้น้าทุี�เป็นผูู้้ต็รวจสอบีการนับีค่ะแนนเสียงต็ล้อดการ

ประชมุ	แล้ะมตี็วัแทุนอาสาพิทัุกษัส์ทิุธัผิูู้ถ้ือืหุุ้้นจากสมาค่มส่งเสริม

ผูู้้ล้งทุุนไทุยเข้าร่วมสังเกต็การณิ์อีกด้วย

	 11.	 บีริษััทุใหุ้้สิทุธัิแก่ผูู้้ถืือหุุ้้นทีุ�เข้าประชุมภายหุ้ล้ังจาก

ประธัานในทุี�ประชุมเปิดการประชุมแล้้ว	 สามารถืออกเสียงล้ง

ค่ะแนนได้ในวาระทุี�อยู่ระหุ้ว่างการพิจารณิาแล้ะยังไม่ได้มีการ 

ล้งมต็	ิแล้ะนบัีเปน็องค่ป์ระชมุต็ั�งแต็ว่าระทุี�ไดเ้ขา้ประชมุเปน็ต็น้ไป	

จง่อาจทุำใหุ้้มีผูู้้ออกเสียงล้งค่ะแนนในแต็่ล้ะวาระไม่เทุ่ากันได้	

	 12.	 เนื�องจากสถืานการณิ์โค่วิด	 19	 ในปี	 2564	 บีริษััทุต็้อง

ประชุมใหุ้้แล้้วเสร็จในเวล้าทีุ�สั�น	 กระชับี	 เพื�อล้ดเวล้าในการทีุ�ค่น

จำนวนมากมารวมอยูใ่นทุี�เดยีวกัน	จง่ขอค่วามร่วมมือจากผูู้ถ้ือืหุุ้น้	ดังนี�

	 1)		 ขอใหุ้้ ผูู้้ถืือหุุ้้นทุี� มีค่วามประสงค่์จะเข้าร่วมประชุม 

ด้วยต็นเอง	 ใหุ้้แจ้งค่วามประสงค์่ทุี�จะเข้าร่วมประชุม 

ใหุ้้บีริษััทุทุราบีล่้วงหุ้น้า

	 2)	 ขอใหุ้้ผูู้้ถืือหุุ้้นส่งค่ำถืามมาล่้วงหุ้น้าก่อนการประชุม 

ผูู้้ถืือหุุ้้นใหุ้้แก่บีริษััทุ	 โดยบีริษััทุจะสรุปประเด็นทุั�งหุ้มด 

ทุี�ส่งมาล่้วงหุ้น้าแล้ะทุี�สอบีถืามในหุ้้องประชมุโดยรวมไว้เป็น 

เอกสารแนบีทุ้ายรายงานการประชุมผูู้้ถืือหุุ้้นซ่ี�งจะ 

เผู้ยแพร่ผู่้านระบีบีเผู้ยแพร่ข้อมูล้ของต็ล้าดหุ้ลั้กทุรัพย์

แล้ะเว็บีไซีต็์ของบีริษััทุภายใน	14	 วันนับีแต็่การประชุม 

เสร็จสิ�น

	 3)	 เพี�อสุขอนามัยของส่วนรวม	 บีริษััทุจะไม่จัดไมโค่รโฟิน

สำหุ้รับีการซีักถืามใหุ้้แก่ผูู้้ถืือหุุ้้นหุ้รือผูู้้รับีมอบีฉันทุะทุี�มี

ข้อซีักถืามในทุี�ประชุม	 จะใหุ้้เขียนค่ำถืามล้งในกระดาษั

แล้้วส่งใหุ้้เจ้าหุ้น้าทุี�รวบีรวมไว้	โดยบีริษััทุจะต็อบีค่ำถืาม

ในหุ้้องประชุมเฉพาะเรื�องทุี�เกี�ยวกับีวาระทุี�มีการล้ง

ค่ะแนนเสียงเทุ่านั�น	

	 4)	 ผูู้้ถืือหุุ้้นต็้องนั�งในโซีนทุี�นั�งต็ามทุี�บีริษััทุได้กำหุ้นดไว้	โดย

มีระยะหุ้่างระหุ้ว่างทุี�นั�งในระยะหุ้่างไม่น้อยกว่า	2	เมต็ร

	 13.	 ในแต็่ล้ะวาระการประชุมผูู้้ถืือหุุ้้น	ผูู้้ถืือหุุ้้นสามารถืขอใหุ้้

มกีารล้งค่ะแนนเสยีงดว้ยวธิัลี้บัีได	้หุ้ากมผู้ีู้ถือืหุุ้น้ไมน่อ้ยกวา่หุ้า้ค่น

ร้องขอ	 แล้ะทุี�ประชุมมีมต็ิอนุมัต็ิด้วยค่ะแนนเสียงข้างมากใหุ้้ล้ง

ค่ะแนนด้วยวิธัีล้ับี

	 14.	 ในการประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้นในปี	 2564	 ทุี�ประชุมได้

พิจารณิาเรื�องต็่าง	 ๆ	 ต็ามล้ำดับีในระเบีียบีวาระทีุ�ได้กำหุ้นดไว้ใน

หุ้นังสือนัดประชุมทุี� ได้ส่งใหุ้้ ผูู้้ถืือ หุุ้้นล้่วงหุ้น้าโดยไม่มีการ

เปลี้�ยนแปล้งล้ำดับีวาระดังกล้่าว	 แล้ะไม่มีการขอใหุ้้ทุี�ประชุม

พิจารณิาเรื�องอื�นทีุ�นอกเหุ้นือไปจากทุี�กำหุ้นดไว้ในหุ้นังสือนัด

ประชมุผูู้ถ้ือืหุุ้น้	นอกจากนี�	ภายหุ้ล้งัจากทุี�ประชมุไดพ้จิารณิาเรื�อง

ต็่าง	ๆ	ต็ามระเบีียบีวาระค่รบีถื้วนแล้้ว	

บรัรัยากาศการัจัด้การัปรัะชุุมสามัญผู้ถือหุุ้้นสามัญปรัะจำปี 2564  ภายใต็้การัปฏิบิัต็ิต็ามมาต็รัการัป้องกันการัติ็ด้เชุื�อต็ามที�ได้้แจ้งใหุ้้ผู้ถือหุุ้้นทรัาบล่วงหุ้น้าอย่างเคร่ังครััด้
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	 15.	 บีริษััทุได้เปิดเผู้ยมต็ิการประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้นประจำปี	

2564	ใหุ้้สาธัารณิชนทุราบีถื่งผู้ล้การล้งค่ะแนนในแต็่ล้ะวาระผู้่าน

ระบีบี	 SET	 Link	 ของต็ล้าดหุ้ล้ักทุรัพย์แหุ้่งประเทุศัไทุย	 แล้ะ 

เผู้ยแพร่บีนเว็บีไซีต็์ของบีริษััทุในวันประชุม	 ภายหุ้ล้ังเสร็จสิ�น 

การประชุม

	 16.	 บีริษััทุมีการบัีนทุ่กรายงานการประชุมอย่างค่รบีถ้ืวน	

ประกอบีด้วยข้อมูล้ทุี�สำค่ัญต็่าง	 ๆ	 ได้แก่	 รายชื�อกรรมการบีริษััทุ

แล้ะฝ่า่ยจดัการทุี�เขา้รว่มประชมุ	ขั�นต็อนแล้ะวธิักีารล้งค่ะแนนเสยีง	

มติ็ทุี�ประชุม	 ผู้ล้การล้งค่ะแนนเสียงในแต็่ล้ะวาระ	 รวมทุั�งสรุป

ประเดน็ค่ำถืามแล้ะค่ำต็อบีทุั�งหุ้มดทุี�สง่มาล้ว่งหุ้นา้แล้ะทุี�สอบีถืาม

ในหุ้้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบีทุ้ายรายงานแล้ะจัดทุำ

รายงานการประชุมสามัญผูู้ถ้ือืหุุ้น้ประจำป	ี2564	แล้ว้เสรจ็ภายใน	

14	 วันนับีแต่็วันประชุม	 แล้ะได้ส่งใหุ้้ต็ล้าดหุ้ลั้กทุรัพย์แหุ่้ง

ประเทุศัไทุย	 แล้ะกระทุรวงพาณิิชย์ภายในระยะเวล้าทุี�กฎหุ้มาย

กำหุ้นด	พร้อมทุั�งได้เผู้ยแพร่บีนเว็บีไซีต็์ของบีริษััทุ

	 17.	 ภายหุ้ล้ังการจัดประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้น	 ค่ณิะกรรมการ 

บีรรษัทัุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าจะพิจารณิาค่ำถืามแล้ะข้อเสนอแนะของ

ผูู้้ถืือหุุ้้นทุี�รวบีรวมได้จากการจัดประชุม	 แล้ะเสนอค่ณิะกรรมการ

บีริษััทุเพื�อกำหุ้นดแนวทุางดำเนินการทุี�เหุ้มาะสม	รวมทุั�งปรับีปรุง

การจัดประชุมสามญัผูู้้ถืือหุุ้้นในปตี็อ่ไปใหุ้้ดยีิ�งข่�น	โดยในการประชุม

สามัญผูู้้ถืือหุุ้้นประจำปี	2564	มีข้อเสนอแนะจากผูู้้ถืือหุุ้้น	ซ่ี�งฝ่่าย

จัดการได้รวบีรวมแล้ะเสนอใหุ้้ค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะ

สรรหุ้า	แล้ะค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุพจิารณิาแล้ะไดร้บัีค่วามเหุ้น็ชอบี

ใหุ้้กำหุ้นดแนวทุางดำเนินการ	ดังนี�

เรืั�อง ข�อเสันอแนะของผู้้�ถืือห้�น การัดัำาเนินการัของบรัิษััท

(1)	 การใช้พื�นทุี�ของบีรษิััทุส่าหุ้รบัี 
บีุค่ค่ล้ภายนอกเพื�อรณิรงค่ ์
ด้านสิ�งแวดล้้อม

เนื�องจากเอสซีีจีมีโค่รงการส่งเสริมสิ�งแวดล้้อม	เช่น	 
กล่้องรับีจัดการขยะต่็าง	ๆ	เพื�อสิ�งแวดล้้อม	จ่งค่วรส่งเสริมใหุ้้ 
ผูู้้ถืือหุุ้้นหุ้รือบุีค่ค่ล้ภายนอกน่าจักรยานมาจอดในบีริเวณิบีริษััทุ	

รับีทุราบี

(2)	เสนอใหุ้้แจ้งต็ล้าดหุ้ล้ักทุรัพย์ฯ	สรุปราย
ชื�อบีริษััทุย่อยทีุ�เค่ยจดทุะเบีียนในต็ล้าด
หุ้ลั้กทุรัพย์ฯ

บีริษััทุค่วรแจ้งต็ล้าดหุ้ล้ักทุรัพย์ฯ	สรุปรายชื�อบีริษััทุย่อยทุี�
เค่ยจดทุะเบีียนในต็ล้าดหุ้ล้ักทุรัพย์ฯ	เพื�ออ่านวย 
ค่วามสะดวกในการค่้นหุ้าข้อมูล้ของผูู้้ถืือหุุ้้น

รับีไปพิจารณิา

 จรัรัย์าบรัรัณธ้รักิจ 

 • จรรยาบัรรณเอสซี่จ ่

	 เอสซีจีีเปน็กลุ้ม่บีริษัทัุชั�นนำทุี�ดำเนินธัรุกิจมากว่า	100	ปี	โดย

ก่อต็ั�งในประเทุศัไทุยเป็นบีริษััทุแรก	 ๆ	 เมื�อปี	 2456	 ต็าม 

พระบีรมราชานุญาต็จากพระบีาทุสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า้เจา้อยูหุ่้วั	 

รัชกาล้ทุี�	6	แหุ้่งราชวงศั์จักรี	แล้ะสืบีทุอดต็่อเนื�องมาจนถื่งรัชสมัย

ของพระบีาทุสมเด็จพระวชิรเกล้้าเจ้าอยู่หุ้ัว	 รัชกาล้ทุี�	 10	 แหุ้่ง

ราชวงศ์ัจักรี	 ซ่ี�งปัจจุบีันมีหุุ้้นบีริษััทุในพระปรมาภิไธัย	 ประมาณิ 

ร้อยล้ะ	33.6	โดยเป็นบีริษััทุทุี�ได้รับีการยอมรับีแล้ะเป็นแบีบีอย่าง

ขององค่์กรทุั�วไปในด้านบีรรษััทุภิบีาล้ทุี�ดี

	 การทุี�เอสซีีจีเจริญก้าวหุ้น้าอย่างมั�นค่งมาได้ถ่ืงปัจจุบีันเพราะ

มีอุดมการณ์ิในด้านการดำเนินธัุรกิจอย่างมีคุ่ณิธัรรม	 ซ่ี�งค่ณิะ

กรรมการบีริษััทุ	 ฝ่่ายจัดการ	 ต็ล้อดจนพนักงานทุุกระดับีได้ถืือ

ปฏิิบีัต็ิแล้ะใหุ้้ค่วามสำค่ัญอย่างสม�ำเสมอต็ล้อดมา	ค่ือ

	 •	 ต็ั�งมั�นในค่วามเป็นธัรรม	

	 •	 มุ่งมั�นในค่วามเป็นเล้ิศั

	 •	 เชื�อมั�นในคุ่ณิค่่าของค่น	

	 •	 ถืือมั�นในค่วามรับีผิู้ดชอบีต็่อสังค่ม

	 ในปี	 2530	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้รวบีรวมแนวปฏิิบัีต็ิทุี�

สบืีทุอดกันมายาวนานข่�นเป็นล้ายลั้กษัณ์ิอกัษัร	เรยีกว่า	“จรรยาบีรรณิ 

เค่รือซิีเมนต็์ไทุย”	หุ้รือในปัจจุบีันเรียกว่า	“จรรยาบีรรณิเอสซีีจี”	

เพื�อใหุ้้พนักงานมีแนวทุางการปฏิิบีัต็ิ งานทุี�สอดค่ล้้องกับี 

อุดมการณิ์ของเอสซีีจี	 โดยมีกรรมการบีริษััทุปฏิิบีัต็ิต็นเป็นแบีบี

อย่างทุี�ดี	 แล้ะเป็นพล้เมืองดีของทุุกประเทุศัทุี�เข้าไปดำเนินธัุรกิจ	

เพื�อสร้างคุ่ณิค่่าแล้ะประโยชน์สูงสุดใหุ้้แก่องค์่กร	 โดยได้ปรับีปรุง

เรื�อยมาเพื�อใหุ้ส้อดค่ล้อ้งกบัีววิฒันาการของเอสซีจี	ีแล้ะเหุ้มาะสม

กับีสภาพเศัรษัฐกิจแล้ะสังค่มทุี�เปล้ี�ยนแปล้งไป

	 ทุั�งนี� 	 เพื�อใหุ้้จรรยาบีรรณิเอสซีีจีมีค่วามเหุ้มาะสมแล้ะ

สอดค่ล้อ้งกบัีหุ้ล้กัการกำกบัีดแูล้กจิการทุี�ดทีุั�งในระดบัีประเทุศัแล้ะ

มาต็รฐานสากล้แล้ะเป็นปัจจุบีัน	 โดยเน้นใหุ้้พนักงานทุุกระดับี

สามารถืนำไปปรับีใช้ทุั� งในแล้ะต็่างประเทุศั	 ในปี 	 2564	 

ค่ณิะกรรมการบีริษัทัุได้เหุ้น็ชอบีใหุ้้ทุบีทุวนหุ้ลั้กการแล้ะแนวปฏิบัิีต็ิ

ในจรรยาบีรรณิเอสซีจีี	โดยได้รวบีรวมค่ณิะทุำงานซ่ี�งประกอบีด้วย

หุ้น่วยงานทุี�มีค่วามเชี�ยวชาญเฉพาะเกี�ยวข้องกับีจรรยาบีรรณิใน

แต่็ล้ะเรื�องทุำหุ้น้าทุี�เสนอปรับีปรงุแล้ะเสนอแนะแนวทุางปฏิบัิีต็ทิุี�ด ี
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แล้ะเปิดรับีฟัิงค่วามเหุ้็นจากพนักงานเอสซีีจีทีุ�ปฏิิบีัต็ิงานทุั�งใน

ประเทุศัแล้ะต็า่งประเทุศั	เพื�อใหุ้จ้รรยาบีรรณิเอสซีจีี	ฉบัีบีปรบัีปรงุ

ปี	2564	มคี่วามค่รบีถืว้น	เปน็ปจัจบุีนั	แล้ะสามารถืนำไปปรบัีใชไ้ด้

จริง	 แล้ะได้เสนอใหุ้้ค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้า

พิจารณิาข้อเสนอในการทุบีทุวนปรับีปรุงจรรยาบีรรณิเอสซีีจีดัง

กล้่าว	 ก่อนเสนอต็่อทุี�ประชุมค่ณิะกรรมการบีริษััทุเพื�ออนุมัต็ ิ

การประกาศัใช้ฉบัีบีปรับีปรุง	ซ่ี�งจะได้มีการนำจรรยาบีรรณิเอสซีจีีฉบัีบี 

ปรับีปรุงสื�อสารใหุ้้พนักงานเอสซีจีีรับีทุราบีแล้ะถืือปฏิิบัีต็ิต็่อไป	

 นอกจากนี�	บีริษััทุได้ส่งเสรมิใหุ้้พนักงานเกดิค่วามต็ระหุ้นกัรูใ้น 

เรื�องจรรยาบีรรณิเอสซีจี	ีแล้ะหุ้ล้กัการทุำงาน	GRC	(Governance,	

Risk	 and	 Compliance)	 แล้ะสามารถืนำไปใช้เป็นหุ้ล้ักในการ

ปฏิิบีัต็ิงานได้อย่างเค่ร่งค่รัด	จ่งได้มีการใหุ้้ค่วามรู้ผู้่านสื�อต็่าง	ๆ 	ใหุ้้

แกพ่นกังานทุกุค่นทุกุระดับีต็ั�งแต่็เริ�มเข้างาน	แล้ะมีการจัดกจิกรรม

ส่งเสริมค่วามต็ระหุ้นักรู้อย่างต็่อเนื�อง	รวมถื่งกำหุ้นดใหุ้้เป็นปัจจัย

สำค่ัญในการประเมินศัักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุุกปี	

ในปี	 2564	 เนื�องจากสถืานการณิ์แพร่ระบีาดของไวรัสโค่วิด	 19	

บีริษััทุจ่งปรับีเปล้ี�ยนรูปแบีบีกิจกรรมใหุ้้สอดค่ล้้องกับีสถืานการณิ์

แล้ะมาต็รการของทุางภาค่รฐั	โดยใชช้อ่งทุางออนไล้นใ์นการสื�อสาร

กับีพนักงานเป็นหุ้ลั้ก

 • จรรยาบัรรณนักลงทุุนสัมพื่ันธิ์

	 บีริษััทุกำหุ้นดจรรยาบีรรณินักล้งทุุนสัมพันธั์	เพื�อใหุ้้นักล้งทุุน

สมัพนัธัย์ด่ถือืเปน็กรอบีแนวทุางในการปฏิบิีตั็หิุ้นา้ทีุ�ไดอ้ยา่งถืกูต็อ้ง	

แล้ะเหุ้มาะสม	 โดยมีหุ้ลั้กการพื�นฐานในเรื�องการเปิดเผู้ยข้อมูล้ 

สำคั่ญการรักษัาข้อมูล้ภายใน	 การปฏิิบัีต็ิต็่อกลุ่้มผูู้้มีส่วนได้เสีย 

อย่างเทุ่าเทุียมแล้ะเป็นธัรรม	 รวมทุั�งการปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทุี�ด้วย 

ค่วามซีื�อสัต็ย์สุจริต็	 ซ่ี�งสอดค่ล้้องกับีหุ้ลั้กบีรรษััทุภิบีาล้	 อันจะ 

ทุำใหุ้้เกิดการสร้างมูล้ค่่าเพิ�มใหุ้้กับีบีริษััทุแล้ะสร้างค่วามมั�นใจ 

ใหุ้้กับีผูู้้มีส่วนได้เสียทุุกกลุ้ม่	

 • จรรยาบัรรณค้่ธิุรกิจเอสซี่จ่

	 เอสซีีจีได้จัดทุำจรรยาบีรรณิคู่่ธัุรกิจเอสซีีจี	 (SCG	 Supplier	

Code	of	Conduct)	เพื�อใหุ้้คู่่ธุัรกจิของเอสซีจีมีคี่วามเข้าใจทุี�ถืกูต้็อง	 

แล้ะเป็นแนวทุางใหุ้้คู่่ธุัรกิจร่วมกันปฏิิบัีต็ติ็นเป็นพล้เมืองดีค่วบีคู่ไ่ป

กบัีการกำกบัีดแูล้กจิการทุี�ค่ำนง่ถืง่สงัค่มแล้ะสิ�งแวดล้อ้มอย่างเป็น

รูปธัรรม	 ต็ล้อดจนใช้เป็นมาต็รฐานในการดำเนินธัุรกิจร่วม 

กัน	 โดยคู่่ธัุรกิจของเอสซีีจีจะต็้องล้งนามต็อบีรับีจรรยาบีรรณิคู่่

ธัุรกิจเอสซีจีีก่อนเริ�มทุำธัุรกิจกับีบีริษััทุ	

การัทบทวนการันำหลัักการักำกับดั้แลักิจการัท่�ดั่หรืัอ 

Corporate Governance Code ของ ก.ลั.ต. ไปีปีรัับใชื่�

	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุโดยการเสนอแนะจากค่ณิะกรรมการ 

บีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าได้พิจารณิาการนำหุ้ลั้กปฏิิบัีต็ิต็ามหุ้ลั้ก

การกำกับีดูแล้กิจการทุี�ดีสำหุ้รับีบีริษััทุจดทุะเบีียนปี	 2560	 หุ้รือ	

Corporate	Governance	Code	(CG	Code)	ทุี�ออกโดยสำนกังาน	

ก.ล้.ต็.	มาปรบัีใชโ้ดยไดพ้จิารณิาแล้ะต็ระหุ้นกัถืง่บีทุบีาทุหุ้นา้ทุี�ใน

ฐานะผูู้้นำขององค์่กร	(Governing	Board)	โดยค่ณิะกรรมการได้

พิจารณิาหุ้ลั้กปฏิิบัีต็ิดังกล่้าวโดยล้ะเอียดรอบีค่อบีแล้ะเข้าใจถื่ง

ประโยชน์แล้ะค่วามสำคั่ญของการนำหุ้ล้ักปฏิิบีัต็ิต็าม	 CG	 Code	

ซี่�งเนน้การบีรูณิาการประเดน็ทุางสงัค่ม	สิ�งแวดล้้อม	แล้ะการกำกบัี

ดูแล้กิจการ	 เพื�อนำไปใช้สร้างคุ่ณิค่่าใหุ้้แก่กิจการเพื�อการพัฒนา

อย่างยั�งยืนเป็นอย่างดีประกอบีด้วย	8	หุ้มวดหุ้ลั้กดังนี�
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	 หุ้ล้ักปฏิิบีัต็ิ	1	ต็ระหุ้นักถื่งบีทุบีาทุแล้ะค่วามรับีผู้ิดชอบีของ

ค่ณิะกรรมการในฐานะผูู้้นำองค์่กรทุี�สรา้งคุ่ณิค่า่ใหุ้้แก่กิจการอยา่ง

ยั�งยืน	(Establish	Clear	Roles	and	Responsibilities	of	the	

Board)

	 หุ้ล้ักปฏิบิีัต็ิ	2	กำหุ้นดวัต็ถืุประสงค์่แล้ะเป้าหุ้มายหุ้ลั้กของ

กิจการทุี�เป็นไปเพื�อค่วามยั�งยืน	 (Define	 Objectives	 and	 

Central	Ideas)

	 หุ้ล้ักปฏิบิีัต็ิ	3	เสริมสร้างค่ณิะกรรมการทีุ� มีประสิทุธัิผู้ล้	

(Effectiveness)

	 หุ้ล้ักปฏิิบีัต็ิ	4	สรรหุ้าแล้ะพัฒนาผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงแล้ะ 

การบีริหุ้ารบีุค่ล้ากร	(CEO	and	People	Management)

	 หุ้ล้ักปฏิิบีัต็ิ	5	ส่งเสริมนวัต็กรรมแล้ะการประกอบีธุัรกิจอย่าง

มีค่วามรับีผิู้ดชอบี	 (Nurture	 Innovation	 and	 Responsible	

Operations)

	 หุ้ล้ักปฏิบิีัต็ิ	6	ดูแล้ใหุ้้มีระบีบีการบีริหุ้ารค่วามเสี�ยงแล้ะ 

การค่วบีคุ่มภายในทีุ�เหุ้มาะสม	 (Strengthen	 Effective	 Risk	

Management	and	Internal	Control)

	 หุ้ล้กัปฏิบิีัต็ิ	7	รักษัาค่วามน่าเชื�อถืือทุางการเงินแล้ะการ 

เปิดเผู้ยข้อมูล้	(Ensure	Disclosure	and	Financial	Integrity)

	 หุ้ล้กัปฏิิบีัต็ิ	8	สนับีสนุนการมีส่วนร่วมแล้ะการสื�อสารกับี 

ผูู้้ถืือหุุ้้น	 (Ensure	Engagement	 and	Communication	with	

Shareholders)

	 อย่างไรก็ต็าม	 สำหุ้รับีหุ้ล้ักปฏิิบีัต็ิทุี�ยังไม่เหุ้มาะสมสำหุ้รับี 

การดำเนินธัุรกิจของเอสซีีจีนั�น	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้มี 

การพจิารณิากำหุ้นดมาต็รการทุดแทุนทุี�เหุ้มาะสมแล้ะไดบ้ีนัทุก่ไว้

เป็นส่วนหุ้น่�งของมต็ิค่ณิะกรรมการเพื�อใหุ้้มีการพิจารณิาทุบีทุวน

เป็นประจำทุุกปี	 โดยปี	 2564	 มีเรื�องทุี�ยังไม่ค่รอบีค่ลุ้มเกณิฑ์ ์

ของโค่รงการสำรวจการกำกับีดูแล้กิจการบีริษััทุจดทุะเบีียนไทุย	

(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies)	

ใน	 2	 ประเด็นซี่�งอธัิบีายไว้ในหุ้ัวข้อ	 การเปลี้�ยนแปล้งแล้ะพัฒนา 

การทุี�สำค่ัญของนโยบีาย	 แนวปฏิิบัีต็ิ	 แล้ะระบีบีการกำกับีดูแล้

กิจการในรอบีปีทุี�ผู่้านมา
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การัเปีลั่�ย์นแปีลังแลัะพัฒนาการัท่�สัำคัญของนโย์บาย์ 

แนวปีฏิบิตั ิแลัะรัะบบการักำกบัดัแ้ลักจิการัในรัอบปีีท่�ผู่้านมูา

	 บีริษััทุนำหุ้ล้ักการกำกับีดูแล้กิจการทุี�ดีสำหุ้รับีบีริษััทุจด

ทุะเบียีนปี	2560	หุ้รอื	Corporate	Governance	Code	(CG	Code)	 

ทุี�ออกโดย	 สำนักงาน	 ก.ล้.ต็.	 มาปรับีใช้ต็ามค่วามเหุ้มาะสมของ

ธัุรกิจของเอสซีีจี	 ในปี	 2564	 มีเรื�องทุี�บีริษััทุยังไม่ได้ปฏิิบีัต็ิแล้ะมี

มาต็รการทุดแทุนทุี�เหุ้มาะสม	ดังต็่อไปนี�

	 1.	 กรณิีประธัานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ

	 ปัจจุบีนัประธัานกรรมการมาจากการเสนอชื�อจากผูู้้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ่	 

อยา่งไรก็ต็าม	ค่ณิะกรรมการได้กำหุ้นดบีทุบีาทุแล้ะทุบีทุวนหุ้น้าทุี�

ของประธัานกรรมการไว้อย่างชัดเจน	 โดยเน้นทีุ�ประโยชน์ของ

บีรษิัทัุ	ผูู้ถ้ือืหุุ้น้	แล้ะผูู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกุฝ่า่ยเปน็สำค่ญัแล้ะกรรมการ

ทุกุค่นสามารถือภปิรายแล้ะเสนอแนะในทุี�ประชมุไดอ้ยา่งเปน็อสิระ	

รวมทุั�งจดัใหุ้ก้รรมการทุกุค่นประเมนิผู้ล้การปฏิบิีตั็งิานของประธัาน

กรรมการอย่างสม�ำเสมอทุุกปี	

	 2.	 การมีกรรมการอิสระทุี�ดำรงต็ำแหุ้น่งต็่อเนื�องเกิน	9	ปี

	 ในกรณีิทุี�มีกรรมการอิสระทุี�ดำรงต็ำแหุ้น่งต่็อเนื�องเกิน	 9	 ป ี

นับีแต็วั่นทุี�มคี่ณุิสมบีตั็เิปน็อสิระ	ค่ณิะกรรมการบีริษัทัุจะพจิารณิา

ถื่งค่วามจำเป็นในการเสนอใหุ้้กล้ับีเข้าดำรงต็ำแหุ้น่งกรรมการต่็อ

ไป	 โดยใหุ้้ค่ณิะกรรมการพิจารณิาคุ่ณิสมบีัต็ิค่วามเป็นอิสระของ

กรรมการดังกล้่าวต็่อไปได้	หุ้ากเหุ้็นว่ามีค่วามเหุ้มาะสม

	 นอกจากนี�	 ในปี	 2564	 บีริษััทุได้ดำเนินการทุี�สำค่ัญเกี�ยวกับี

การทุบีทุวนนโยบีาย	แนวปฏิบิีัต็ิ	แล้ะระบีบีการกำกับีดูแล้กิจการ	

หุ้รอืกฎบีตั็รค่ณิะกรรมการแล้ะค่ณิะกรรมการชดุยอ่ย	เพื�อใหุ้บ้ีริษัทัุ

มรีะบีบีการกำกับีดูแล้กิจการอย่างต็อ่เนื�อง	แล้ะเพิ�มประสทิุธัิภาพ

การกำกับีดูแล้แล้ะแสดงใหุ้้เหุ้็นว่ามีการยกระดับีมาต็รฐานการ

กำกับีดูแล้กิจการของบีริษััทุทุี�สอดค่ล้้องกับี	 CG	 Code	 ปี	 2560	

จำนวน	7	เรื�อง	ดังนี�	

	 1)		 ทุบีทุวนจรรยาบีรรณิเอสซีจีี	

	 2)		 ทุบีทุวนกฎบัีต็รแล้ะแบีบีประเมินผู้ล้การปฏิิบัีต็ิงาน 

	 	 ของค่ณิะกรรมการบีริษััทุแล้ะค่ณิะกรรมการชุดย่อย	

	 3)		 ทุบีทุวนนโยบีายการกำหุ้นดคุ่ณิสมบีัต็ิแล้ะการสรรหุ้า 

	 	 กรรมการบีริษััทุ	 แล้ะต็ารางค่วามรู้ค่วามชำนาญของ 

	 	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	(Board	Skill	Matrix)	

	 4)		 ประเมินผู้ล้การปฏิิบีัต็ิหุ้น้าทีุ�ของค่ณิะกรรมการบีริษััทุ 

	 	 โดยทุี�ปร่กษัาภายนอกทุี�เป็นอิสระ	

	 5)		 กำหุ้นดนโยบีายด้านภาษัี	

	 6)		 ยื�นต็่ออายุการรับีรองเป็น	 Certified	 Company	 จาก 

	 	 ค่ณิะกรรมการแนวร่วมปฏิิบีัต็ิของภาค่เอกชนไทุยใน 

	 	 การต็่อต็้านการทุุจริต็	(CAC)

	 7)	 ทุบีทุวนนโยบีายต็่อต็้านค่อร์รัปชัน
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ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564สายรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจีคณะจัดการเอสซีจี

การบริหารกลาง

การเงินและการลงทุน

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

ธุรกิจเคมิคอลส์ SCGP 
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 
และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทในกลุ่ม

โครังสัรั�างการักำกับดั้แลักิจการั
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โครังสัรั�างคณะกรัรัมูการับรัิษััท

	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุประกอบีด้วยบีุค่ค่ล้ซี่�งมีค่วามรู้ค่วาม

สามารถืเป็นทุี�ยอมรับี	 เป็นผูู้้มีบีทุบีาทุสำค่ัญในการกำหุ้นด

วตั็ถืปุระสงค์่แล้ะเป้าหุ้มายของบีรษิัทัุ	โดยร่วมกบัีผูู้บ้ีรหิุ้ารระดบัีสงู 

ในการกำหุ้นดกล้ยุทุธ์ั	แล้ะนโยบีายการดำเนินงานทุั�งระยะสั�นแล้ะ

ระยะยาว	ต็ล้อดจนกำหุ้นดนโยบีายการเงนิ	การบีรหิุ้ารค่วามเสี�ยง	

แล้ะภาพรวมขององค่ก์ร	รวมทุั�งการทุบีทุวนนโยบีายแล้ะแผู้นงาน

สำค่ัญของบีริษััทุเป็นประจำทุุกปี	มีบีทุบีาทุสำคั่ญในการจัดสรร

ทุรพัยากรสำค่ญัต็ามเปา้หุ้มาย	ต็ล้อดจนกำกบัีดแูล้ต็รวจสอบี	แล้ะ

ประเมินผู้ล้การดำเนินงานของเอสซีีจี	แล้ะผู้ล้การปฏิิบัีต็ิงานของ 

ผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงใหุ้้เป็นไปต็ามแผู้นทุี�วางไว้อย่างเป็นอิสระ

	 ขอ้บัีงค่บัีของบีรษิัทัุกำหุ้นดใหุ้้มกีรรมการไม่น้อยกว่า	9	ค่น	แต็่

ไม่เกิน	12	ค่น	ซี่�งแต็่งต็ั�งแล้ะถือดถือนโดยทีุ�ประชุมผูู้้ถืือหุุ้้น	 

ดังมีรายชื�อต็่อไปนี�	

คณะกรัรัมูการับรัิษััท

ประกอบีด้วยกรรมการจำนวน	12	ค่น	ดังนี�

1.	 พล้อากาศัเอก	สถิืต็ย์พงษั์	สุขวิมล้	 ประธัานกรรมการ

2.	 นายชุมพล้	ณิ	ล้ำเล้ียง	 รองประธัานกรรมการ 

	 	 	 	 	 แล้ะกรรมการอิสระ

3.	 นายเกษัม	วัฒนชัย	 กรรมการ

4.	 พันต็ำรวจเอก	ธัรรมนิธัิ	วนิชย์ถืนอม	 กรรมการ

5.	 นางธัาริษัา	วัฒนเกส	 กรรมการอิสระ

6.	 นายกานต็์	ต็ระกูล้ฮุุน	 กรรมการ

7.	 นายประสาร	ไต็รรัต็น์วรกุล้	 กรรมการอิสระ

8.	 นายพสุ	เดชะรินทุร์	 กรรมการอิสระ

9.	 นางพรรณิสิรี	อมาต็ยกุล้	 กรรมการอิสระ

10.	 นายชล้ณิัฐ	ญาณิารณิพ	 กรรมการ	

11.	 นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	 กรรมการอิสระ

12.	 นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	 กรรมการผูู้จ้ดัการใหุ้ญ่

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุทุั�ง	12	ค่น	ไม่มีคุ่ณิสมบัีต็ิต็้องหุ้้าม	ดังนี�

	 1.	 ไม่มีประวัต็ิการกระทุำค่วามผู้ิดอาญาในค่วามผู้ิดทุี� 

เกี�ยวกับีทุรัพย์ซี่�งได้กระทุำโดยทุุจริต็

	 2.	 ไม่มีประวัต็ิการทุำรายการทุี�อาจเกิดค่วามขัดแย้งทุาง 

ผู้ล้ประโยชน์กับีเอสซีจีีในรอบีปีทุี�ผู่้านมา
หมายเหตุุ  

ค่่าเฉล้ี�ยระยะเวล้าทุี�ดำรงต็ำแหุ้น่งของกรรมการเทุ่ากับี	6	ปี	4	เดือน

องค์ปีรัะกอบของคณะกรัรัมูการับรัิษััท

	 ค่ณิะกรรมการบีริษัทัุประกอบีด้วยกรรมการทุี�เป็นผูู้้บีรหิุ้าร	1	ค่น	 

ค่ือ	กรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่	แล้ะกรรมการทุี�ไม่เป็นผูู้้บีริหุ้าร	11	ค่น	

ซี่�งกรรมการทุี�ไมเ่ปน็ผูู้้บีรหิุ้ารมปีระสบีการณิก์ารทุำงานทุี�เกี�ยวขอ้ง

กับีธัุรกิจหุ้ล้ักของบีริษััทุหุ้รือในภาค่อุต็สาหุ้กรรม	หุ้รือการจัดการ

องค่์กรขนาดใหุ้ญ่ทุี�เป็นประโยชน์กับีการบีริหุ้ารกิจการของบีริษััทุ	

แล้ะไม่มีกรรมการทุี�ไม่เป็นผูู้้บีริหุ้ารค่นใดดำรงต็ำแหุ้น่งกรรมการ 

ผูู้้จัดการใหุ้ญ่ในช่วง	2	ปีทุี�ผู้่านมา	

	 กรรมการทุี�มีอำนาจล้งนามผูู้กพันบีริษััทุค่ือ	กรรมการสองใน

จำนวนหุ้้าค่นค่ือ	นายเกษัม	วัฒนชัย	หุ้รือนายชุมพล้	ณิ	ล้ำเล้ียง	

หุ้รอืนายประสาร	ไต็รรตั็นว์รกลุ้	หุ้รอื	นายชล้ณิฐั	ญาณิารณิพ	หุ้รอื	

นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	ล้งล้ายมือชื�อร่วมกัน

	 บีริษััทุมีกรรมการอิสระจำนวน	6	ค่น	ได้แก่	นายชุมพล้	 

ณิ	ล้ำเล้ยีง	นางธัารษิัา	วฒันเกส	นายประสาร	ไต็รรตั็น์วรกลุ้	นายพสุ	 

เดชะรินทุร์	นางพรรณิสิรี	อมาต็ยกุล้	แล้ะนายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	

ซี่�งมีจำนวนก่�งหุ้น่�งของจำนวนกรรมการทุั�งหุ้มด	มีกรรมการอิสระ

ทุี�เป็นผูู้้หุ้ญิง	2	ค่น	โดยกรรมการอิสระทุั�ง	6	ค่น	มีคุ่ณิสมบีัต็ิเป็น

ไปต็ามข้อกำหุ้นดคุ่ณิสมบีัต็ิกรรมการอิสระของบีริษััทุ	ซี่�งมีค่วาม

เข้มงวดกว่าหุ้ลั้กเกณิฑ์์ของค่ณิะกรรมการกำกับีต็ล้าดทุุน

สามารถดูประวัติไดตาม “เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร
ระดบัสงู ผูบรหิารสายงานบัญชแีละการเงนิ 
และเลขานุการบริษัท” ที่ เว็บไซต์บริษัท 
www.scg.com
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ตุารางการดำารงตุำาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

กรัรัมูการับรัิษััท
คณะกรัรัมูการั 

ตรัวจสัอบ
(3 คน)

คณะกรัรัมูการั
บรัรัษััทภิบาลั 

แลัะสัรัรัหา
(3 คน)

คณะกรัรัมูการั
พิจารัณาผู้ลั

ตอบแทน
(4 คน)

คณะกรัรัมูการั
กิจการัสัังคมูเพื�อ
การัพัฒนาอย์่าง

ย์ั�งย์ืน
(9 คน)*

1. พล้อากาศัเอก	สถืิต็ย์พงษั์	สุขวิมล้ - - - กรรมการ

2. นายชุมพล้	ณิ	ล้่าเลี้ยง - ประธัาน - -

3. นายเกษัม	วัฒนชัย - - - ประธัาน

4. พันต็่ารวจเอก	ธัรรมนธิัิ	วนิชย์ถืนอม - - - กรรมการ

5. นางธัาริษัา	วัฒนเกส ประธัาน กรรมการ - -

6. นายกานต็์	ต็ระกลู้ฮุุน - - - กรรมการ

7. นายประสาร	ไต็รรตั็น์วรกลุ้ - - ประธัาน กรรมการ

8. นายพสุ	เดชะรินทุร์ กรรมการ กรรมการ - -

9.	 นางพรรณิสิรี	อมาต็ยกุล้ กรรมการ - กรรมการ -

10. นายชล้ณิัฐ	ญาณิารณิพ - - กรรมการ -

11. นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี - - กรรมการ -

12. นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส - - - กรรมการ
หมายเหตุุ:  
-	 กรรมการล้่าดบัีทุี�	2,	5,	7,	8,	9	แล้ะ	11	เป็นกรรมการทุี�มีคุ่ณิสมบีัต็ิเป็นกรรมการอิสระต็ามข้อก่าหุ้นดคุ่ณิสมบีัต็ิกรรมการอิสระของบีริษััทุแล้ะหุ้ล้ักเกณิฑ์์ 
	 ของค่ณิะกรรมการก่ากบัีต็ล้าดทุุน
-	 กรรมการล้่าดบัีทุี�	 1,	 2,	 3,	 4,	 5,	 7,	 8,	 9,	 10	 แล้ะ	 11	 เป็นกรรมการทุี�มีคุ่ณิสมบีัต็ิเป็นกรรมการอิสระต็ามเกณิฑ์์การประเมินดัชนีค่วามยั�งยืนดาวโจนส์	 
	 (DJSI	Sustainability	Assessment-DJSI)	ซ่ี�งคุ่ณิสมบัีติ็การเป็นกรรมการอิสระ	ในกรณีินี�สามารถืดูได้จาก		www.scg.com	
-	 *ค่ณิะกรรมการกิจการสังค่มฯ	ประกอบีด้วยสมาชิก	9	ค่น	ประกอบีด้วยกรรมการ	6	ค่น	แล้ะฝ่่ายจัดการ	3	ค่น	ได้แก่	นายธันวงษั์	อารีรัชชกลุ้	นายยุทุธันา	 
	 เจียมต็ระการ	แล้ะนายเชาวล้ิต็	เอกบุีต็ร	เป็นกรรมการกิจการสังค่มเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน
-	 	โค่รงสร้างของกรรมการบีริษััทุเป็นแบีบี	One-tier	 Board	 system	ประกอบีด้วยกรรมการทุี�เป็นผูู้้บีริหุ้าร	 แล้ะกรรมการทีุ�ไม่เป็นผูู้้บีริหุ้ารซี่�งบีางส่วนเป็น

กรรมการอิสระด้วย		

	 กรรมการอิสระจะทุำหุ้น้าทีุ�ในการต็รวจสอบีการทุำงานของ

ฝ่่ายจัดการ	เสนอแนะแล้ะแสดงค่วามค่ิดเหุ้็น	สนับีสนุนนโยบีายทุี�

เป็นประโยชน์ต็อ่ผูู้้ถือืหุุ้้น	หุ้รือคั่ดค้่านแนวทุางทุี�อาจก่อใหุ้้เกิดค่วาม

ไม่เป็นธัรรม	หุ้รือไม่โปร่งใส	ซ่ี�งอาจกระทุบีต่็อผู้ล้ประโยชน์ของ 

ผูู้้ถืือหุุ้้น	แล้ะผูู้้มีส่วนได้เสียกลุ้่มต็่าง	ๆ	ดูแล้ใหุ้้บีริษััทุกำหุ้นดแล้ะ

เปิดเผู้ยนโยบีายด้านการดูแล้การทุำรายการทุี�เกี�ยวโยงกัน	เพื�อใหุ้้

มั�นใจได้ว่าเป็นไปเพื�อประโยชน์สูงสุดของบีริษััทุแล้ะผูู้้ถืือหุุ้้น

	 เพื�อใหุ้้สอดค่ล้้องกับีหุ้ล้ักเกณิฑ์์การกำกับีดูแล้กิจการทุี�ดีใน

ระดับีสากล้	บีริษััทุได้ใหุ้้ค่วามสำคั่ญเรื�องค่วามหุ้ล้ากหุ้ล้ายใน

โค่รงสรา้งของค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุ	(Board	Diversity)	ซี่�งประกอบี

ด้วยค่วามหุ้ล้ากหุ้ล้ายทุั�งในด้านทัุกษัะ	ประสบีการณ์ิ	ค่วามรู้	แล้ะ

ค่วามช่านาญเฉพาะด้านทีุ�เป็นประโยชน์ต็่อบีริษััทุ	(Board	Skill	

Matrix)	ต็ล้อดจนในการสรรหุ้ากรรมการบีริษััทุไม่มีข้อจ่ากัดหุ้รือ

แบ่ีงแยกในเรื�อง	เพศั	อายุ	 เชื�อชาต็ิ	สัญชาต็ิ	ศัาสนา	ประเทุศั 

ต้็นกา่เนดิ	วัฒนธัรรม	แล้ะขนบีธัรรมเนยีม	เป็นต้็น	เพื�อเพิ�มศักัยภาพ 

ในการสรรหุ้าบุีค่ค่ล้ทุี�มีค่วามเหุ้มาะสมเป็นกรรมการใหุ้้สอดค่ล้้อง

กับีการดำเนินธัุรกิจของบีริษััทุ	

	 ทุั�งนี�	กระบีวนสรรหุ้าบีคุ่ค่ล้เขา้เปน็กรรมการแทุนกรรมการทุี�

จะค่รบีกำหุ้นดออกต็ามวาระในปี	2565	ค่ณิะกรรมการบีรรษััทุ 

ภบิีาล้แล้ะสรรหุ้าได้สรรหุ้าบีคุ่ค่ล้ทุี�มคี่วามเหุ้มาะสมจากการเสนอชื�อ 

ของกรรมการ	แล้ะบีุค่ค่ล้ในทุำเนียบีกรรมการ	 (Chartered	 

Director)	ของ	IOD	โดยได้ค่ำนง่ถืง่คุ่ณิสมบัีต็ดิา้นค่วามหุ้ล้ากหุ้ล้าย

ข้างต้็นแล้ะเป็นไปต็ามนโยบีายการกำหุ้นดคุ่ณิสมบีตั็แิล้ะการสรรหุ้า 

กรรมการของบีริษััทุ	

รอยละ 

50
กรรมการ
อิสระ

รอยละ 

92
กรรมการ
ที่ไม่เป็นผูบริหาร

สัดััสัว่นกรัรัมูการั

องค์ปีรัะกอบ
ของคณะกรัรัมูการั
บรัิษััท

กรัรัมูการัหญิง

2 คน
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รายงานการเปล่�ยนแปลงการถึือหลักทุรัพื่ย์ของคณะกรรมการบัริษััทุ   

กรัรัมูการับรัิษััท

บรัิษััท บรัิษััทในเครัือ (บมูจ. เอสัซ่จ่ แพคเกจจิ�ง)

ห้�นสัามูัญ (จำานวนห้�น) ห้�นก้� (จำานวนหน่วย์) ห้�นสัามัูญ (จำานวนห้�น) ห้�นก้� (จำานวนหน่วย์)

ณ วันที่ 1 
มกราคม

2564

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2564

เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

ณ วันที่ 1 
มกราคม

2564

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2564

เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

ณ วันที่ 1 
มกราคม

2564

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2564

เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

ณ วันที่ 1 
มกราคม

2564

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2564

เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

1.	พล้อากาศัเอก	สถิืต็ย์พงษ์ั	สุขวิมล้ - - -	 - - - - - - - - -

2.	นายชุมพล้		ณิ	ล่้าเลี้ยง 201,000 201,000 -	 - - - 28,329 28,329 - - - -

3.	นายเกษัม	วัฒนชัย - - - - - - - - - - - -

4.	พันต่็ารวจเอก	ธัรรมนิธิั	วนิชย์ถืนอม - - - - - - - - - - - -

5.	นางธัาริษัา	วัฒนเกส	 - - - - 2,000 2,000 - - - - - -

คู่่สมรส 41,900 41,900 - - - - - - - - - -

6.	นายกานต์็	ต็ระกูล้ฮุุน - - - - - - - - - - - -

7.	นายประสาร	ไต็รรัต็น์วรกุล้ - - - 25,000 35,000 10,000 - - - 5,000 5,000 -

8.	นายพสุ	เดชะรินทุร์ - - - - - - - - - - - -

9.	นางพรรณิสิรี	อมาต็ยกุล้ - - - - - - - - - - - -

10.	นายชล้ณัิฐ		ญาณิารณิพ 18,500 18,500 - 56,000 55,000 (1,000) 2,607 2,607 - 2,200 2,200 -

11.	นายฐาปน		สิริวัฒนภักดี - - - - - - - - - - - -

12.	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส 30,000 30,000 - 102,000 106,000 4,000 - - - 7,000 7,000 -

หมายเหตุุ  
1.		บีริษััทุปูนซีิเมนต็์ไทุย	จ่ากัด	(มหุ้าชน)	มทีุุนจดทุะเบีียน	1,600,000,000	บีาทุ	ทุุนช่าระแล้้ว	1,200,000,000	บีาทุ	(1,200,000,000		หุุ้้น)
2.	 	ต็าม	พ.ร.บี.บีริษััทุมหุ้าชนจ่ากัด	ค่่าว่า	"บีริษััทุในเค่รือ"	หุ้มายถื่ง	บีรษิััทุมหุ้าชนจ่ากัดบีรษิััทุหุ้น่�งซี่�งมีค่วามสัมพันธั์กับีบีริษััทุเอกชน	หุ้รือบีริษััทุ 

มหุ้าชนจ่ากัดบีริษััทุใดบีริษััทุหุ้น่�งหุ้รือหุ้ล้ายบีริษััทุในล้ักษัณิะดังต็่อไปนี�
	 -	บีริษััทุหุ้น่�งมีอ่านาจค่วบีคุ่มเกี�ยวกับีการแต็่งต็ั�งแล้ะถือดถือนกรรมการ		ซี่�งมีอ่านาจจัดการทุั�งหุ้มดหุ้รือโดยส่วนใหุ้ญ่ของอีกบีรษิััทุหุ้น่�ง
	 -	บีริษััทุหุ้น่�งถืือหุุ้้นในอีกบีริษััทุหุ้น่�งเกินกว่าร้อยล้ะ	50	ของหุุ้้นทุี�ออกจ่าหุ้น่ายแล้้ว
3.		ต็ามหุ้ล้ักเกณิฑ์์ของ	ก.ล้.ต็.	หุุ้้นสามัญของบีริษััทุ	ทีุ�ถืือโดยกรรมการใหุ้้รวมถื่งหุุ้้นสามัญทุี�ถืือโดยคู่่สมรส	หุ้รือผูู้้ทุี�อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาแล้ะบีุต็รทุี�ยัง 
	 ไมบ่ีรรลุ้นิติ็ภาวะด้วย
4.		ต็ามหุ้ลั้กเกณิฑ์์	พ.ร.บี.บีริษััทุมหุ้าชนจ่ากัด	ใหุ้้แสดงหุุ้้นสามัญแล้ะหุุ้้นกู้ของบีริษััทุ	แล้ะบีริษััทุในเค่รือ	ทีุ�ถืือโดยกรรมการเฉพาะการถืือหุุ้้นของต็นเอง
5.		หุุ้้นกู้บีริษััทุปูนซีิเมนต็์ไทุย	จ่ากัด	(มหุ้าชน)	แล้ะหุุ้้นกู้บีริษััทุเอสซีีจีแพค่เกจจิ�ง	จ่ากัด	(มหุ้าชน)	มีมูล้ค่่าหุ้น่วยล้ะ	1,000	บีาทุ

ขอบเขตหน�าท่�ของคณะกรัรัมูการับริัษััท

ให�คณะกรรมการบัริษััทุมห่น�าทุ่�ดังตุ่อไปน่�

(ต็ามการปรับีปรุงกฎบัีต็รของค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	 เมื�อวันทุี� 

25	พฤศัจิกายน	2563)

รบััผู้ดิชอบัในฐานะผู้้�นำองค์กรทุ่�สร�างคณุค่าให�แก่กจิการอย่างยั�งยนื

	 1.	 บีรหิุ้ารกิจการใหุ้้เป็นไปเพื�อประโยชน์ทุี�ดทีุี�สดุแก่ผูู้ถ้ือืหุุ้้น 

(Fiduciary	Duty)	โดยย่ดถืือแนวปฏิบิีัต็ิสำค่ัญ	4	ประการ	ค่ือ	

	 	 1)	 การปฏิิบีัต็ิหุ้น้าทีุ�ด้วยค่วามรับีผู้ิดชอบี	ระมัดระวัง

แล้ะรอบีค่อบี	(Duty	of	Care)

	 	 2)	 การปฏิิบีัติ็หุ้น้าทุี�ด้วยค่วามซีื�อสัต็ย์สุจริต็	 (Duty 

of	Loyalty)

	 	 3)	 การปฏิบิีตั็ติ็ามกฎหุ้มาย	วัต็ถืปุระสงค่	์ขอ้บีงัค่บัีของ

บีริษััทุ	มต็ิค่ณิะกรรมการบีริษััทุแล้ะมต็ิทุี�ประชุม 

ผูู้้ถืือหุุ้้น	(Duty	of	Obedience)

	 	 4)	 การเปิดเผู้ยข้อมูล้ต็่อผูู้้ถืือหุุ้้นอย่างถืูกต็้อง	ค่รบีถื้วน	

โปร่งใสต็รวจสอบีได้	แล้ะทุนัเวล้า	(Duty	of	Disclosure)

	 2.	 กำหุ้นดวสิยัทุศััน	์พนัธักจิ	แล้ะกล้ยทุุธัใ์นการดำเนนิธัรุกจิ

ของเอสซีีจีต็่อการสร้างคุ่ณิค่่าอย่างยั�งยืนใหุ้้แก่ทุั�งเอสซีีจี	 ลู้กค่้า 

ผูู้้มีส่วนได้เสีย	แล้ะสังค่มโดยรวม	แล้ะใหุ้้มีการทุบีทุวนแล้ะอนุมัต็ิ

เป็นประจำทุุกปี	

	 3.	 จดัการบีริษัทัุใหุ้้เป็นไปต็ามกฎหุ้มาย	วัต็ถุืประสงค์่	ข้อบัีงคั่บี 

ของบีริษััทุ	มต็ิค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	แล้ะมต็ิทุี�ประชุมผูู้้ถืือหุุ้้น	ด้วย

ค่วามรับีผู้ดิชอบี	ระมัดระวงัแล้ะรอบีค่อบี	ด้วยค่วามซีื�อสัต็ยส์จุรติ็	

เพื�อประโยชน์สูงสุดของบีริษัทัุแล้ะเป็นธัรรมต่็อผูู้้มีส่วนได้เสยีทุกุฝ่่าย	

	 4.	 กำกับีดูแล้แล้ะพัฒนาบีรรษััทุภิบีาล้ของเอสซีีจีใหุ้้อยู่ 

ในระดบัีสากล้	เพื�อเป็นแนวทุางในการดำเนินธัรุกจิ	ติ็ดต็ามใหุ้้มกีาร

ปฏิบัิีต็แิล้ะเป็นแบีบีอยา่งในการปฏิบัิีต็ติ็ามหุ้ลั้กบีรรษัทัุภิบีาล้แล้ะ 

จรรยาบีรรณิเอสซีจีี
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กำหนดวัตุถึุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทุ่�เป็นไปเพื่ื�อ

ความยั�งยืน

	 5.	 พิจารณิาแผู้นหุ้ลั้กในการดำเนินงาน	 งบีประมาณิ 

เป้าหุ้มายแล้ะนโยบีายในการดำเนินธัุรกิจ	ต็ล้อดจนพัฒนาขีด 

ค่วามสามารถืของเอสซีจีีใหุ้้แข่งขันได้ในระดับีสากล้

เสริมสร�างคณะกรรมการบัริษััทุทุ่�ม่ประสิทุธิิผู้ล

	 6.	 กำหุ้นดแล้ะทุบีทุวนโค่รงสร้างค่ณิะกรรมการ	 ใน 

เรื�องจำนวนกรรมการ	 สัดส่วนกรรมการอิสระ	 คุ่ณิสมบัีต็ิทุี� 

หุ้ล้ากหุ้ล้าย	ทุั�งในด้านค่วามรู้	ค่วามเชี�ยวชาญ	ประสบีการณิ์	 

แล้ะค่วามสามารถืเฉพาะด้านของกรรมการเพื�อใหุ้้เหุ้มาะสมกับี 

การดำเนินธัุรกิจของเอสซีีจี	 รวมทุั�งแต็่งต็ั�งกรรมการชุดย่อย 

เพื�อช่วยเหุ้ล้ือแล้ะสนับีสนุนการปฏิิบีัต็ิหุ้น้าทุี�ของค่ณิะกรรมการ

บีริษัทัุ	แล้ะอาจแต็่งต็ั�งประธัานกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้	

	 7.	 ประเมนิผู้ล้การปฏิบิีตั็หิุ้นา้ทุี�ของค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุเปน็

ประจำทุกุป	ีโดยใหุ้ม้กีารประเมนิผู้ล้การปฏิบิีตั็งิานเปน็	3	แบีบี	ค่อื

ประเมินการปฏิิบัีต็ิงานของค่ณิะกรรมการบีริษััทุโดยรวม	 

(As	a	Whole)	ประเมินต็นเองเป็นรายบีคุ่ค่ล้	(Self-Assessment)	

แล้ะประเมินผู้ล้การปฏิิบีัต็ิงานของประธัานกรรมการ	รวมทุั�ง

ต็ดิต็ามผู้ล้การประเมนิของค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุแล้ะค่ณิะกรรมการ

ชุดย่อยเพื�อพิจารณิาร่วมกันในค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	แล้ะทุบีทุวน

แบีบีประเมินผู้ล้การปฏิิบัีต็หิุ้น้าทุี�ของกรรมการบีริษัทัุแล้ะกรรมการ

ชุดย่อยเป็นประจำสม�ำเสมอ	

	 8.	 กำกับีดูแล้ใหุ้้มกีระบีวนการสรรหุ้าแล้ะเลื้อกต็ั�งบุีค่ค่ล้เป็น

กรรมการบีริษััทุอย่างโปร่งใส	แล้ะมีการกำหุ้นดค่่าต็อบีแทุน

กรรมการบีริษััทุแล้ะกรรมการชุดย่อยอย่างเหุ้มาะสม	

	 9.	 อุทุิศัเวล้าในการปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทีุ�อย่างเพียงพอ	เข้าร่วม

ประชุมค่ณิะกรรมการบีริษััทุแล้ะการประชุมผูู้้ถืือหุุ้้น	 เว้นแต่็ 

ในกรณิี ทีุ�มี เหุ้ต็ุสุดวิสัยโดยกรรมการบีริษััทุทุี� ไม่สามารถื 

เข้าร่วมประชุมจะต็้องแจ้งใหุ้้ประธัานกรรมการหุ้รือเล้ขานุการ 

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุทุราบีล้่วงหุ้น้าก่อนการประชุม	

	 10.	 พัฒนาค่วามรู้ค่วามสามารถืในการปฏิิบีัต็ิงานเข้าอบีรม

หุ้รือเข้ า ร่วมในหุ้ล้ักสูต็รทุี� เกี� ยวข้องกับีการปฏิิบีัต็ิหุ้น้าทุี� 

กรรมการหุ้รือกิจกรรมสัมมนาทีุ� เป็นการเพิ�มพูนค่วามรู้ ใน 

การปฏิิบีัต็ิงานอย่างต็่อเนื�อง

สรรหาและพัื่ฒนาผู้้�บัริหารระดับัส้งและการบัริหารบัุคลากร

	 11.	 พิจารณิาแผู้นพัฒนาผูู้้บีริหุ้ารระดับีสู งแล้ะแผู้น 

สบืีทุอดกรรมการผูู้้จดัการใหุ้ญ่	แล้ะกำกบัีดแูล้ใหุ้ม้กีารประเมินผู้ล้ 

การปฏิิบีัติ็งานของผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงทุี�มีประสิทุธิัผู้ล้เป็นประจำ 

ทุุกปี	แล้ะมีระบีบีการพิจารณิากำหุ้นดค่่าต็อบีแทุนแก่ผูู้้บีริหุ้าร

ระดับีสูงอย่างยั�งยืนไม่มีค่่าต็อบีแทุน	

สง่เสรมินวตัุกรรมและการประกอบัธิรุกิจอยา่งมค่วามรบััผิู้ดชอบั

	 12.	 กำกับีดูแล้แล้ะสนับีสนุนการสร้างนวัต็กรรมทุี�ก่อใหุ้้เกิด

มูล้ค่่าแก่เอสซีีจีค่วบีคู่่ กับีการสร้างคุ่ณิประโยชน์ต็่อผูู้้มีส่วน 

ได้เสียทุุกฝ่่าย	มีค่วามรับีผู้ิดชอบีต็่อสังค่มแล้ะสิ�งแวดล้้อม 

รวมทุั�งดูแล้ใหุ้้ฝ่่ายจัดการจัดสรรแล้ะจัดการทุรัพยากรใหุ้้เป็นไป

อย่างมีประสิทุธัิภาพแล้ะประสิทุธัิผู้ล้	

	 13.	 กำกับีดูแล้ใหุ้้มีการบีริหุ้ารจัดการเทุค่โนโล้ยีสารสนเทุศั 

แล้ะมาต็รการรักษัาค่วามมั�นค่งปล้อดภัยของระบีบีเทุค่โล้ยี

สารสนเทุศั

	 14.	 ต็ิดต็ามดูแล้ใหุ้้มีการนำกล้ยุทุธั์ของบีริษััทุไปปฏิิบัีต็ ิ

แล้ะต็ิดต็ามการวัดผู้ล้การดำเนินงาน	ทุั�งในระดับีกลุ้่มธัุรกิจ	แล้ะ 

ระดับีเอสซีีจี	 โดยกำหุ้นดใหุ้้มีการรายงานผู้ล้การดำเนินงาน 

อย่างสม�ำเสมอ	รวมทุั�งใหุ้้นโยบีายเพื�อการพัฒนาแล้ะปรับีปรุง 

การดำเนนิงานของธุัรกจิ	โดยค่ำนง่ถืง่ค่วามปล้อดภัยแล้ะสขุอนามยั	

ค่วามรับีผิู้ดชอบีต็่อสังค่มแล้ะสิ�งแวดล้้อม	ต็ล้อดจนการพัฒนา

บีุค่ล้ากรของเอสซีีจี	

ด้แลให�ม่ระบับัการบัริหารความเส่�ยงและการควบัคุมภายในทุ่�

เหมาะสม

	 15.	 กำหุ้นดนโยบีายบีริหุ้ารค่วามเสี�ยง	แล้ะกำกับีดูแล้ใหุ้้มี 

การบีริหุ้ารค่วามเสี�ยงทุี�มีประสิทุธัิผู้ล้	รวมทุั�งมีการทุบีทุวนแล้ะ

ประเมินระบีบีการจัดการค่วามเสี�ยงอย่างสม�ำเสมอ	แล้ะเมื�อระดับี

ค่วามเสี�ยงมีการเปล้ี�ยนแปล้ง	

	 16.	 ส่งเสริมใหุ้้พนักงานทุุกระดับีมีจิต็สำน่กในจริยธัรรม 

แล้ะคุ่ณิธัรรม	แล้ะปฏิิบีัต็ิต็ามหุ้ล้ักบีรรษััทุภิบีาล้	จรรยาบีรรณิ	 

แล้ะนโยบีายต็อ่ต็า้นค่อรร์ปัชนัของเอสซีจี	ีพรอ้มทุั�งกำกบัีดแูล้ใหุ้ม้ี

ระบีบีการค่วบีคุ่มภายใน	แล้ะการต็รวจสอบีภายในทุี�เหุ้มาะสม	 

เพื�อล้ดค่วามเสี�ยงด้านการทุุจริต็แล้ะการใช้อำนาจอย่างไม่ถืูกต็้อง	 

รวมทุั�งป้องกันการกระทุำผิู้ดกฎหุ้มาย	

	 17.	 ต็ิดต็ามดูแล้แล้ะจัดการค่วามขัดแย้งทุางผู้ล้ประโยชน์ทุี�

อาจเกิดข่�นระหุ้ว่างบีริษัทัุกับีฝ่่ายจัดการ	ค่ณิะกรรมการบีริษัทัุ	หุ้รือ 

ผูู้้ถืือหุุ้้น	กำกับีดูแล้ใหุ้้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิค่วรใน

ทุรัพย์สินของเอสซีีจีแล้ะการทุำธัุรกรรมกับีผูู้้ทุี�มีค่วามสัมพันธั ์

เกี�ยวโยงกับีเอสซีจีีในล้ักษัณิะทุี�ไม่สมค่วร	

รักษัาความน่าเชื�อถึือทุางการเงินและการเปิดเผู้ยข�อม้ล 

	 18.	 ต็ดิต็ามดูแล้สภาพค่ล่้องทุางการเงินแล้ะค่วามสามารถืใน

การชำระหุ้นี�	รวมทุั�งแผู้นหุ้รือกล้ไกในการแก้ไขหุ้ากเกิดปัญหุ้า	

	 19.	 กำกับีดูแล้ใหุ้้ระบีบีการจัดทุำรายงานทุางเงินแล้ะการ 

เปิดเผู้ยข้อสำค่ัญต็่าง	ๆ	ถืูกต็้อง	เพียงพอ	ทุันเวล้า	เป็นไปต็าม 

กฎเกณิฑ์์แล้ะแนวปฏิิบีัต็ิทุี�เกี�ยวข้อง	
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สนับัสนุนการม่ส่วนร่วมและการสื�อสารกับัผู้้�ถึือหุ�น 

	 20.	 	ดูแล้ใหุ้้มั�นใจว่าผูู้้ถืือหุุ้้นมีส่วนร่วมในการตั็ดสินใจ 

ในเรื�องสำค่ัญของเอสซีีจี	 เค่ารพสิทุธัิแล้ะปฏิิบัีต็ิต็่อผูู้้ถืือหุุ้้น 

ทุั�งรายใหุ้ญ่	รายย่อย	แล้ะผูู้้มีส่วนได้เสียทุุกฝ่่ายอย่างเป็นธัรรม 

แล้ะโปร่งใส	กำกับีดูแล้ใหุ้้มีกระบีวนการแล้ะช่องทุางในการรับี 

แล้ะจัดการกับีข้อร้องเรียนของผูู้้ทีุ�ประสงค์่จะแจ้งเบีาะแสหุ้รือ 

ผูู้้มีส่วนได้เสียทุุกฝ่่ายอย่างมีประสิทุธิัผู้ล้	แล้ะเปิดโอกาสใหุ้้ผูู้้มี 

สว่นได้เสียทุกุฝ่า่ยสามารถืติ็ดต่็อ/ร้องเรียนในเรื�องทุี�อาจเป็นปัญหุ้า

กับีค่ณิะกรรมการได้โดยต็รง	

	 ในการปฏิบิีตั็หิุ้น้าทุี�ค่ณิะกรรมการบีริษัทัุอาจขอค่ำปรก่ษัาจาก

ทุี�ปร่กษัาอิสระภายนอกหุ้รือผูู้้เชี�ยวชาญในวิชาชีพอื�น	ๆ	หุ้าก 

เหุ้็นว่ามีค่วามจำเป็นแล้ะเหุ้มาะสม

บทบาทหน�าท่�ของปีรัะธานกรัรัมูการั 

(ต็ามการปรับีปรุงกฎบัีต็รของค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	 เมื�อวันทุี� 

25	พฤศัจิกายน	2563)

	 ใหุ้้ประธัานกรรมการมีหุ้น้าทุี�ดังต็่อไปนี�

	 1.	 พิจารณิากำหุ้นดวาระการประชุมค่ณิะกรรมการบีริษััทุ 

ร่วมกับีกรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่	แล้ะดูแล้ใหุ้้กรรมการบีริษััทุได้รับี

ข้อมูล้อย่างถืูกต็้อง	ค่รบีถ้ืวน	ชัดเจน	แล้ะทุันเวล้าก่อนการประชุม	

เพื�อใหุ้้กรรมการบีริษััทุสามารถืต็ัดสินใจได้อย่างเหุ้มาะสม	

	 2.	 เป็นผูู้้นำของค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	แล้ะเป็นประธัาน 

ในการประชุมค่ณิะกรรมการบีริษััทุ

	 	 2.1	ดำเ นินการประชุมค่ณิะกรรมการบีริษััทุต็าม

ระเบีียบีวาระ	ข้อบีังค่ับีของบีริษัทัุแล้ะกฎหุ้มาย

	 	 2.2	 จัดสรรเวล้าอย่างเพียงพอ	แล้ะส่งเสริมใหุ้้กรรมการ

บีริษััทุทุุกค่นอภิปราย	แล้กเปล้ี�ยนค่วามค่ิดเหุ้็นได้

อยา่งเต็็มทุี�	เปน็อสิระ	แล้ะใชด้ลุ้ยพนิิจอยา่งรอบีค่อบี	

โดยค่ำน่งถื่งผูู้้มีส่วนได้เสียทุุกฝ่่ายอย่างค่รบีถื้วน

	 	 2.3	สรุปมต็ิทีุ�ประชุมแล้ะสิ�งทีุ�จะต็้องดำเนินการต็่อไป 

อย่างชัดเจน

	 	 2.4	กำหุ้นดใหุ้้ มีการประชุมค่ณิะกรรมการบีริษััทุ 

โดยไม่มีกรรมการบีริษััทุทุี�มาจากฝ่่ายจัดการ

	 3.	 เปน็ผูู้้นำในการประชุมผูู้้ถือืหุุ้้นใหุ้้เปน็ไปต็ามระเบียีบีวาระ	

ข้อบีังค่ับีของบีริษััทุ	แล้ะกฎหุ้มาย	โดยจัดสรรเวล้าใหุ้้เหุ้มาะสม	

รวมทุั�งเปิดโอกาสใหุ้้ผูู้้ถืือหุุ้้นแสดงค่วามคิ่ดเหุ้็นอย่างเทุ่าเทุียมกัน	

แล้ะดูแล้ใหุ้้มีการต็อบีข้อซัีกถืามของผูู้้ถืือหุุ้้นอย่างเหุ้มาะสม 

แล้ะโปร่งใส

	 4.	 สนับีสนุนแล้ะเป็นแบีบีอย่างทุี�ดี ในการปฏิิ บัีต็ิต็าม 

หุ้ลั้กบีรรษัทัุภิบีาล้แล้ะจรรยาบีรรณิของเอสซีีจี

	 5.	 เสรมิสรา้งค่วามสัมพนัธัอ์นัดรีะหุ้วา่งค่ณิะกรรมการบีริษัทัุ

กับีฝ่่ายจัดการ	แล้ะสนับีสนุนการปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทุี�ของกรรมการ 

ผูู้้จัดการใหุ้ญ่แล้ะฝ่่ายจัดการต็ามนโยบีายของบีริษััทุ

	 6.	 กำกับีดูแล้ใหุ้้มีการเปิดเผู้ยข้อมูล้แล้ะการจัดการอย่าง

โปร่งใสในกรณิีทุี�มีค่วามขัดแย้งทุางผู้ล้ประโยชน์

	 7.	 กำกับีดูแล้ใหุ้้ค่ณิะกรรมการบีริษััทุมีโค่รงสร้างแล้ะ 

องค่์ประกอบีทุี�เหุ้มาะสม

	 8.	 กำกับีดูแล้ใหุ้้การปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทุี�ของค่ณิะกรรมการบีริษััทุ 

โดยรวม	ค่ณิะกรรมการชุดย่อยชุดต็่าง	ๆ	แล้ะกรรมการบีริษััทุ 

แต็่ล้ะค่น	เป็นไปอย่างมีประสิทุธัิภาพแล้ะเกิดประสิทุธัิผู้ล้

อำนาจอน้มูัติของคณะกรัรัมูการับรัิษััท

	 ค่ณิะกรรมการบีริษัทัุมีอำนาจอนุมัต็เิรื�องต่็าง	ๆ 	ของบีริษััทุต็าม

ขอบีเขต็หุ้นา้ทุี�ทุี�กำหุ้นดโดยกฎหุ้มาย	ขอ้บีงัค่บัีของบีรษิัทัุ	กฎบีตั็ร

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	 แล้ะมต็ิทุี�ประชุมผูู้้ถืือหุุ้้น	 ซ่ี�งรวมถื่ง 

การกำหุ้นดอำนาจอนุมตั็	ิ(Delegation	of	Authority)	การกำหุ้นด

แล้ะทุบีทุวนวสิยัทุศััน	์พนัธักจิ	กล้ยทุุธัใ์นการดำเนนิงาน	แผู้นหุ้ล้กั

ในการดำเนินงาน	นโยบีายในการบีริหุ้ารค่วามเสี�ยง	 แผู้น 

งบีประมาณิแล้ะแผู้นการดำเนินงานธัรุกจิประจำปี	แผู้นธัรุกจิระยะ

ปานกล้าง	การกำหุ้นดเป้าหุ้มายทุี�ต็้องการของผู้ล้ของการ 

ดำเนินงาน	การต็ิดต็ามแล้ะประเมินผู้ล้การดำเนินงานใหุ้้เป็น 

ไปต็ามแผู้นทุี�กำหุ้นดไว้	แล้ะการดูแล้รายจ่ายล้งทุุน	 (Capital	 

Expenditure)	รายการระหุ้ว่างกันทุี�สำคั่ญ	การเข้าค่วบีรวมกิจการ	

การแบี่งแยกกิจการ	แล้ะการเข้าร่วมทุุน

การัแบ่งแย์กบทบาทหน�าท่�รัะหว่างคณะกรัรัมูการับรัิษััท

กับฝ่่าย์จัดัการั

	 เอสซีจีไีดแ้บีง่แยกบีทุบีาทุหุ้นา้ทุี�ค่วามรบัีผู้ดิชอบีระหุ้วา่งค่ณิะ

กรรมการบีริษัทัุกับีฝ่า่ยจัดการเอสซีจีีอย่างชัดเจน	ต็ามคู่มื่ออำนาจ

ดำเนนิการของบีริษัทัุ	โดยกรรมการบีริษัทัุทุำหุ้น้าทุี�ในการกำหุ้นด

นโยบีายแล้ะกำกับีดูแล้การดำเนินงานของฝ่่ายจัดการเอสซีีจีใน

ระดับีนโยบีาย	ขณิะทีุ�ฝ่า่ยจดัการเอสซีีจีทุำหุ้นา้ทุี�บีรหิุ้ารงานในด้าน

ต็่าง	ๆ	ใหุ้้เป็นไปต็ามนโยบีายทุี�กำหุ้นด	ดังนั�น	ประธัานกรรมการ	

แล้ะกรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่	จ่งเป็นบีุค่ค่ล้ค่นล้ะค่นกัน	โดยทุั�งสอง

ต็ำแหุ้น่งต็้องผู่้านการคั่ดเลื้อกจากค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	เพื�อใหุ้้ได้

บีุค่ค่ล้ทุี�มีค่วามเหุ้มาะสมทุี�สุด	นอกจากนี�	ค่ณิะกรรมการบีริษััทุยัง

เป็นผูู้้กำหุ้นดแผู้นการสืบีทุอดต็ำแหุ้น่งของผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูง	แล้ะ

มีการทุบีทุวนแผู้นดังกล้่าวเป็นประจำทุุกปี	 โดยมีการประชุม 

ร่วมกันระหุ้ว่างกรรมการทุี�ไม่เป็นผูู้้บีริหุ้าร	โดยไม่มีฝ่่ายจัดการ 

เข้าประชุมในวาระดังกล้่าว
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	 ประธัานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการทุี�เป็นผูู้้บีริหุ้าร	แล้ะไม่มี

สว่นร่วมในการบีริหุ้ารงานของเอสซีจีี	ต็ล้อดจนไม่มีอำนาจล้งนาม

ผูู้กพันบีริษััทุเพื�อใหุ้้แบี่งแยกหุ้น้าทีุ�ระหุ้ว่างการกำกับีดูแล้เชิง

นโยบีายในภาพรวมของบีริษััทุกับีการบีริหุ้ารงานได้อย่างชัดเจน	

	 สำหุ้รับีฝ่่ายจัดการเอสซีีจีได้รับีมอบีหุ้มายอำนาจหุ้น้าทุี�ใหุ้้

ดำเนินงานภายใต็้นโยบีายต็่าง	ๆ	 ทีุ�กำหุ้นดไว้	รับีผู้ิดชอบีผู้ล้ 

การดำเนนิงานโดยรวม	ค่วบีคุ่มค่่าใช้จา่ยแล้ะงบีล้งทุนุต็ามขอบีเขต็

ทุี�ค่ณิะกรรมการอนมุตั็ใินแผู้นงานประจำป	ีดำเนนิการต็ามนโยบีาย

ด้านบุีค่ค่ล้	แก้ไขปัญหุ้าหุ้รือค่วามขัดแย้งทุี�มีผู้ล้กระทุบีต่็อองค์่กร	

แล้ะดำรงไว้ซี่�งการสื�อสารทุี�มีประสิทุธัิภาพต็่อผูู้้มีส่วนเกี�ยวข้อง

วารัะการัดัำรังตำแหน่งของกรัรัมูการับรัิษััท

• จำนวนปีทุ่�ดำรงตุำแหน่งของกรรมการบัริษััทุ

	 ขอ้บีงัค่บัีของบีริษัทัุไดก้ำหุ้นดจำนวนปีทุี�ดำรงต็ำแหุ้น่งในแต็ล่้ะ

วาระของกรรมการบีรษิัทัุเปน็ไปต็ามพระราชบีญัญตั็บิีรษิัทัุมหุ้าชน

จำกัด	พ.ศั.	2535	โดยในการประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้นประจำปี

กรรมการบีริษััทุต้็องออกจากต็ำแหุ้น่งจำนวน	1	ใน	3	ถื้าจำนวน

กรรมการแบีง่ออกใหุ้้ต็รงเปน็	3	สว่นไมไ่ด้ก็ใหุ้อ้อกโดยจำนวนใกล้้

ทุี�สุดกับีส่วน	1	ใน	3	ทุั�งนี�	กรรมการบีริษััทุทุี�จะต้็องออกจาก

ต็ำแหุ้น่งนั�นใหุ้้พิจารณิาจากกรรมการบีริษััทุทุี�อยู่ในต็ำแหุ้น่ง 

นานทุี�สดุเปน็ผูู้อ้อกจากต็ำแหุ้นง่ก่อน	ซ่ี�งปจัจบุีนับีรษิัทัุมกีรรมการ

ทุั�งสิ�นจำนวน	12	ค่น	จ่งมีกรรมการทุี�ออกจากต็ำแหุ้น่งต็ามวาระ

ปีล้ะ	4	ค่น	อย่างไรก็ต็าม	กรรมการบีริษััทุทุี�ออกไปนั�นอาจได้รับี 

เลื้อกต็ั�งใหุ้้ดำรงต็ำแหุ้น่งอีกก็ได้

• วาระการดำรงตุำแหน่งตุิดตุ่อกันของกรรมการอิสระ

	 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงต็ำแหุ้น่งกรรมการไม่เกิน	3	

วาระติ็ดต่็อกัน	แล้ะค่รบีกำหุ้นดการดำรงต็ำแหุ้น่งในแต่็ล้ะวาระ 

ในวันประชุมสามัญผูู้ถื้ือหุุ้้นประจำปีทุี�ต็นค่รบีกำหุ้นดออกต็ามวาระ	

ทุั�งนี�	ค่ณิะกรรมการอาจเสนอชื�อกรรมการดังกล้่าวใหุ้้ทุี�ประชุม

สามัญผูู้้ถือืหุุ้้นพิจารณิาเลื้อกต็ั�งกลั้บีเข้าเป็นกรรมการต่็อไปได้ต็าม

ทุี�ค่ณิะกรรมการเห็ุ้นสมค่วร	 โดยใหุ้้ค่ณิะกรรมการพิจารณิา

คุ่ณิสมบัีต็ิค่วามเป็นอิสระของกรรมการดังกล่้าวต่็อไปได้	 

หุ้ากเหุ้็นว่ามีค่วามเหุ้มาะสม

นโย์บาย์การัดัำรังตำแหน่งในสัถืาบันภาย์นอกเอสัซจ่ข่อง

กรัรัมูการับรัิษััทแลัะผู้้�บรัิหารัรัะดัับสั้ง

• การกำหนดจำนวนบัรษิัทัุจดทุะเบัย่นทุ่�กรรมการบัรษิัทัุจะไป

ดำรงตุำแหน่งกรรมการ 

	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้กำหุ้นดนโยบีายการกำหุ้นดจำนวน

บีริษััทุจดทุะเบีียนทุี�กรรมการบีริษััทุจะไปดำรงต็ำแหุ้น่งกรรมการ	

เพื�อใหุ้บ้ีรษิัทัุไดรั้บีประโยชน์สงูสดุในการทุี�กรรมการบีริษัทัุสามารถื

อุทุิศัเวล้าสำหุ้รับีการปฏิิบีัต็ิหุ้น้าทุี� ได้อย่างมีประสิทุธิัภาพ 

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุจ่งกำหุ้นดเป็นนโยบีายใหุ้้กรรมการบีริษััทุ

ดำรงต็ำแหุ้น่งกรรมการในบีริษััทุจดทุะเบีียนอื�นนอกเอสซีีจี 

ซี่�งจดทุะเบีียนในต็ล้าดหุ้ล้ักทุรัพย์แหุ้่งประเทุศัไทุย	รวมไม่เกิน	 

4	บีริษััทุ	ซ่ี�งค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้ปฏิิบัีต็ิต็ามนโยบีายนี�อย่าง

เค่ร่งค่รัด	ไม่มีกรรมการค่นใดดำรงต็ำแหุ้น่งในบีริษััทุจดทุะเบีียน

อื�นนอกเอสซีีจีซ่ี�งจดทุะเบีียนในต็ล้าดหุ้ลั้กทุรัพย์แหุ้่งประเทุศัไทุย

เกิน	4	บีริษััทุ	นอกจากนี�	บีริษััทุมีแนวปฏิิบัีต็ิในกรณีิกรรมการ 

ผูู้้จัดการใหุ้ญ่จะเข้าดำรงต็ำแหุ้น่งกรรมการในบีริษััทุอื�น	 

ต็้องเสนอเรื�องการดำรงต็ำแหุ้น่งกรรมการในบีริษััทุอื�นนั�นเพื�อใหุ้้ 

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุใหุ้้ค่วามเหุ้็นชอบี

•	 นโยบีายแล้ะแนวปฏิิบัีต็ิการเป็นกรรมการในสถืาบัีนภายนอก

เอสซีจีีของผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูง

	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้กำหุ้นดนโยบีายใหุ้้กรรมการผูู้้จัดการ

ใหุ้ญ่แล้ะฝ่่ายจัดการของบีริษััทุสามารถืเป็นกรรมการในบีริษััทุอื�น

ทุี�ไมใ่ชบ่ีริษัทัุย่อย	แล้ะบีรษิัทัุรว่ม	หุ้รอืใชเ้วล้าของบีรษิัทัุทุำงานใน

สถืาบัีนภายนอกได้ใน	3	กรณิี	ดังนี�

	 (1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค่์กรของภาค่รัฐซี่�งไม่ได ้

ต็ั�งข่�นเพื�อผู้ล้ประโยชน์ของพรรค่การเมือง	แล้ะเป็นการใหุ้้

ค่วามช่วยเหุ้ล้อืแก่ทุางราชการซี่�งจะเป็นประโยชน์ต่็อส่วนรวม

	 (2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์่กรของเอกชนทุี�ต็ั�งข่�นเพื�อ

ประโยชนส์ว่นรวม	เชน่	สภาอตุ็สาหุ้กรรมแหุ้ง่ประเทุศัไทุย	

หุ้อการค้่าไทุย	สมาค่มการจัดการธัุรกิจ	ฯล้ฯ

	 (3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์่กรภาค่เอกชนทุี�ต็ั�งข่�น 

เพื�อการค่า้แล้ะไมข่ดักบัีผู้ล้ประโยชนข์องบีรษิัทัุ	แล้ะไมใ่ช้

เวล้าอันจะเป็นผู้ล้เสียแก่บีริษััทุ

	 ทุั�งนี�	 ใหุ้้กรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่เสนอขออนุมัต็ิการเข้าดำรง

ต็ำแหุ้น่งกรรมการในบีริษััทุอื�นหุ้รือสถืาบัีนภายนอกจาก 

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	แล้ะในกรณิีของพนักงานจัดการใหุ้้เสนอ 

ขออนุมัต็ิต็ามอำนาจดำเนินการของบีริษััทุ	 โดยใหุ้้พิจารณิา 

ต็ามเจต็นารมณ์ิของบีริษััทุทุี�มุ่งใหุ้้พนักงานทุุ่มเทุแล้ะต็ั�งใจทุำงาน	

ต็ล้อดจนอทุุศิัเวล้าการทุำงานใหุ้ก้บัีบีรษิัทัุอยา่งเต็ม็ทุี�	รวมทุั�งปฏิบิีตั็ิ

ต็ามแนวจรรยาบีรรณิเรื�องค่วามขดัแยง้ทุางผู้ล้ประโยชน์ของบีรษัิัทุ

ทุี�พนักงานจะไม่ประกอบีกิจการอย่างใดอย่างหุ้น่�งทุี�เป็นหุ้รืออาจ

เป็นการแข่งขันกับีกิจการของบีริษััทุ	อน่�ง	การพิจารณิาอนุมัต็ิใหุ้้

พนกังานเปน็กรรมการหุ้รอืใชเ้วล้าของบีรษิัทัุทุำงานใหุ้ก้บัีสถืาบีนั/

บีริษััทุภายนอก	เป็นดุล้ยพินิจของบีริษััทุทุี�จะพิจารณิาต็ามค่วาม

เหุ้มาะสมเป็นกรณีิ	ๆ	ไป	ซ่ี�งบีริษััทุได้สื�อสารใหุ้้พนักงานจัดการ 

ทุี�เกี�ยวข้องทุราบีโดยทุั�วถื่งกันด้วยแล้้ว
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คณะกรัรัมูการัชื่้ดัย์่อย์

	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้แต็่งต็ั�งค่ณิะกรรมการชุดย่อย	ได้แก่	

ค่ณิะกรรมการต็รวจสอบี	ค่ณิะกรรมการบีรรษัทัุภบิีาล้แล้ะสรรหุ้า	

ค่ณิะกรรมการพิจารณิาผู้ล้ต็อบีแทุน	แล้ะค่ณิะกรรมการกิจการ

สงัค่มเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยนื	เพื�อปฏิบิีตั็หิุ้นา้ทุี�เฉพาะเรื�อง	แล้ะ

เสนอเรื�องใหุ้้ค่ณิะกรรมการบีริษัทัุพิจารณิาหุ้รอืรบัีทุราบี	โดยไดจ้ดั

ใหุ้้มีกฎบีัต็รสำหุ้รับีค่ณิะกรรมการชุดย่อยทุุกค่ณิะ	เพื�อกำหุ้นด

หุ้น้าทุี�แล้ะค่วามรับีผู้ิดชอบี	แล้ะได้เปิดเผู้ยกฎบัีต็รดังกล่้าวบีน

เวบ็ีไซีต์็ของบีริษัทัุ	(www.scg.com)	ด้วย	นอกจากนี�	ค่ณิะกรรมการ 

บีริษัทัุอาจแต็่งต็ั�งค่ณิะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื�องชุดอื�น	ๆ	ต็าม

ค่วามเหุ้มาะสมกับีสถืานการณิ์ทุี�เปล้ี�ยนแปล้งได้

1. คณะกรรมการตุรวจสอบั

	 ประกอบีด้วยกรรมการบีริษัทัุทุี�เป็นกรรมการอิสระจำนวน	3	ค่น	 

โดยกรรมการต็รวจสอบีมีค่วามรู้ค่วามเข้าใจ	แล้ะมีประสบีการณ์ิ

การทุำงานด้านบัีญช	ีการเงิน	การบีริหุ้ารค่วามเสี�ยงแล้ะการค่วบีคุ่ม

ภายในทุี�เป็นทุี�ยอมรับี	แล้ะเป็นผูู้้ทุี�มีค่วามรูแ้ล้ะประสบีการณ์ิเพียงพอ 

ทุี�จะทุำหุ้น้าทุี�ในการสอบีทุานค่วามน่าเชื�อถืือของงบีการเงินได้	 

โดยทุำหุ้น้าทุี�สอบีทุานการดำเนินงานใหุ้้ถืูกต้็องต็ามนโยบีายแล้ะ

ระเบียีบีข้อบีงัค่บัี	ต็ล้อดจนกฎหุ้มาย	ระเบียีบีปฏิบัิีต็	ิแล้ะข้อกำหุ้นด 

ของหุ้น่วยงานกำกบัีดูแล้	ส่งเสรมิใหุ้้พฒันาระบีบีรายงานทุางการเงนิ 

แล้ะบีญัชใีหุ้เ้ปน็ต็ามมาต็รฐานสากล้	รวมทุั�งสอบีทุานใหุ้้มรีะบีบีการ

ค่วบีคุ่มภายใน	ระบีบีต็รวจสอบีภายใน	แล้ะระบีบีบีรหิุ้ารค่วามเสี�ยง 

ทุี�รดักมุ	เหุ้มาะสม	ทัุนสมัย	แล้ะมีประสิทุธัิภาพ	โดยค่ณิะกรรมการ

ต็รวจสอบีปฏิิบีัต็ิหุ้น้าทุี�แล้ะแสดงค่วามค่ิดเหุ้็นได้อย่างอิสระ	

	 ค่ณิะกรรมการต็รวจสอบี	จำนวน	3	ค่น	ประกอบีด้วย

	 1.	 นางธัารษิัา	วฒันเกส		 ประธัานกรรมการต็รวจสอบี

	 2.	 นายพสุ	เดชะรินทุร์		 กรรมการต็รวจสอบี

	 3.	 นางพรรณิสิรี	อมาต็ยกุล้		 กรรมการต็รวจสอบี	

	 ทุั�งนี� 	 สำนักงานต็รวจสอบีเป็นหุ้น่วยปฏิิบัีต็ิ	 ซ่ี�งปัจจุบัีน	 

นายพทิุยา	จั�นบีญุม	ีผูู้อ้ำนวยการสำนกังานต็รวจสอบี	เป็นผูู้ด้แูล้งาน 

ดงักล้า่ว	แล้ะรายงานต็รงต็อ่ค่ณิะกรรมการต็รวจสอบี	รวมทุั�งมกีาร

ปร่กษัาหุ้ารอืกบัีผูู้้สอบีบีญัชี	ทุี�ปรก่ษัา	แล้ะผูู้เ้ชี�ยวชาญด้านกฎหุ้มาย	 

แล้ะบัีญชีเป็นประจำ	โดยค่ณิะกรรมการต็รวจสอบีจะมีการประชุม

ร่วมกับีผูู้้สอบีบัีญชี	โดยไม่มีฝ่่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีล้ะ	

1	ค่รั�ง	เพื�อขอค่วามเหุ้็นจากผูู้้สอบีบัีญชีในเรื�องต็่าง	ๆ	นอกจากนี�	

ค่ณิะกรรมการต็รวจสอบียังมีทีุ�ปร่กษัาภายนอกทีุ�เป็นอิสระโดย

บีริษัทัุเป็นผูู้้ออกค่่าใช้จ่ายทุั�งหุ้มด

วาระการดำรงตุำแหน่งของกรรมการตุรวจสอบั

	 กรรมการต็รวจสอบีมีวาระอยูใ่นต็ำแหุ้น่งค่ราวล้ะ	3	ปี	โดยค่รบี

รอบีออกต็ามวาระในวันประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้นประจำปี	ทุั�งนี�เมื�อ 

ค่รบีกำหุ้นดออกต็ามวาระก็อาจได้รับีการพิจารณิาแต็่งต็ั�งใหุ้้ดำรง

ต็ำแหุ้น่งต็่อไปอีกได้	

	 ในกรณิีทุี�ต็ำแหุ้น่งกรรมการต็รวจสอบีว่างล้งเพราะเหุ้ต็ุอื�น

นอกจากถื่งค่ราวออกต็ามวาระ	ใหุ้้ค่ณิะกรรมการบีริษััทุแต็่งต็ั�ง

บีคุ่ค่ล้ทุี�มคี่ณุิสมบีตั็คิ่รบีถ้ืวนข่�นเป็นกรรมการต็รวจสอบีแทุน	เพื�อใหุ้้ 

กรรมการต็รวจสอบีมีจำนวนค่รบีต็ามทุี�ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ

กำหุ้นด	โดยบีคุ่ค่ล้ทุี�เขา้เปน็กรรมการต็รวจสอบีแทุนอยูใ่นต็ำแหุ้น่ง

ได้เพียงเทุ่าวาระทุี�ยังเหุ้ลื้ออยู่ของกรรมการต็รวจสอบีซ่ี�งต็นแทุน

ขอบัเขตุหน�าทุ่�ของคณะกรรมการตุรวจสอบั

(ต็ามการปรับีปรุงกฎบัีต็รของค่ณิะกรรมการต็รวจสอบี 

เมื�อวันทุี�	29	กรกฎาค่ม	2564)

	 ใหุ้้ค่ณิะกรรมการต็รวจสอบีมีหุ้น้าทุี�ดังต็่อไปนี�

ด�านการกำกับัด้แล การบัริหารความเส่�ยง การกำกับัด้แล 

การปฏิิบัตัุิงานและการควบัคุมภายใน

	 1.	 สอบีทุานใหุ้้มีระบีบีรายงานทุางการเงินแล้ะการเปิดเผู้ย

ข้อมูล้ในงบีการเงินต็ามมาต็รฐานการรายงานทุางการเงิน	แล้ะ 

ส่งเสริมใหุ้้มีการพัฒนาระบีบีรายงานทุางการเงินใหุ้้ทุัดเทุียมกับี

มาต็รฐานการรายงานทุางการเงินระหุ้ว่างประเทุศั	

	 2.	 พิจารณิารายการทุี�เกี�ยวโยงกัน	การได้มาหุ้รือจำหุ้น่ายไป 

ซี่�งสนิทุรพัย์	หุ้รอืรายการทุี�อาจมคี่วามขดัแย้งทุางผู้ล้ประโยชน์ใหุ้้เป็น 

ไปต็ามกฎหุ้มาย	แล้ะขอ้กำหุ้นดของสำนกังานค่ณิะกรรมการกำกบัี

หุ้ลั้กทุรพัยแ์ล้ะต็ล้าดหุ้ล้กัทุรพัย์	แล้ะต็ล้าดหุ้ล้กัทุรพัย์แหุ่้งประเทุศัไทุย

	 3.	 สอบีทุานใหุ้้บีริษััทุมีกระบีวนการบีริหุ้ารค่วามเสี�ยง	

กระบีวนการทุำงาน	การค่วบีคุ่ม	การกำกับีดแูล้ด้านการปฏิบัิีต็งิาน	

แล้ะด้านเทุค่โนโล้ยีสารสนเทุศัแล้ะการรักษัาค่วามมั�นค่งปล้อดภัย

ของขอ้มลู้แล้ะระบีบีเค่รอืขา่ยสื�อสารทุี�มปีระสทิุธัผิู้ล้	สอดค่ล้อ้งต็าม

มาต็รฐานสากล้

	 4.	 กำกับีดูแล้ใหุ้้มีนโยบีายต่็อต็้านค่อร์รัปชันทุี�เหุ้มาะสม 

เพยีงพอต็อ่การดำเนนิธัรุกจิ	แล้ะสอบีทุานใหุ้ม้รีะบีบีในการต็อ่ต็า้น

ค่อร์รัปชันอย่างมีประสิทุธัิภาพสอดค่ล้้องต็ามแนวทุางของหุ้น่วย

งานกำกับีดูแล้ต่็าง	ๆ 	เช่น	แนวร่วมต่็อต้็านค่อร์รปัชันของภาค่เอกชน 

ไทุย	(CAC)	สมาค่มส่งเสริมสถืาบัีนกรรมการบีริษััทุไทุย	(IOD)	แล้ะ

ค่ณิะกรรมการปอ้งกนัแล้ะปราบีปรามการทุจุรติ็แหุ้ง่ชาต็	ิเริ�มต็ั�งแต็่

การส่งเสริมแล้ะสร้างค่วามต็ระหุ้นักรู้	(Awareness)	การประเมิน

ค่วามเสี�ยง	การค่วบีคุ่มภายใน	การสร้างระบีบีงานเชิงป้องกัน	 

การรายงานการกระทุำค่วามผิู้ด	การต็รวจสอบี	ต็ล้อดจนใหุ้้ค่ำ

ปร่กษัาแล้ะติ็ดต็ามใหุ้้มีการปฏิิบีัต็ิต็ามนโยบีายต็่อต็้านค่อร์รัปชัน	

รวมถืง่การสอบีทุานแบีบีประเมนิต็นเองเกี�ยวกบัีมาต็รการต็อ่ต็า้น

ค่อรร์ปัชนัต็ามทุี�สำนกังานต็รวจสอบีไดต้็รวจสอบีแล้ะประเมนิแล้ว้
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	 5.	 สอบีทุานใหุ้้บีริษััทุมีกระบีวนการค่วบีคุ่มแล้ะต็ิดต็ามการ

ปฏิิบีัต็ิงาน	(Compliance)	ต็ามกฎหุ้มายว่าด้วยหุ้ลั้กทุรัพย์แล้ะ

ต็ล้าดหุ้ล้กัทุรพัย	์ระเบียีบี	ขอ้บีงัค่บัี	แล้ะกฎหุ้มายอื�น	ๆ 	ทุี�เกี�ยวขอ้ง

กับีธัุรกิจของบีริษััทุ

	 6.	 สอบีทุานใหุ้้บีริษััทุมีระบีบีการค่วบีคุ่มภายในต็ามกรอบี

แนวทุางการค่วบีคุ่มภายใน	(Internal	Control	Framework:	

COSO	2013)	แล้ะการต็รวจสอบีภายใน	(Internal	Audit)	ทุี�เหุ้มาะสม 

แล้ะมีประสิทุธิัผู้ล้ต็ามวิธัีการแล้ะมาต็รฐานสากล้ทุี�ยอมรับีโดย

ทุั�วไป	แล้ะพิจารณิา	“แบีบีประเมินค่วามเพียงพอของระบีบีการ

ค่วบีคุ่มภายใน”	ซี่�งสำนักงานต็รวจสอบีได้ต็รวจสอบีแล้ะประเมิน

แล้้ว	เพื�อใหุ้้มั�นใจว่าบีริษััทุมีระบีบีการค่วบีคุ่มภายในทีุ�เพียงพอ	

แล้ะนำเสนอค่ณิะกรรมการบีริษััทุพิจารณิา

	 7.	 สอบีทุานสรุปผู้ล้ต็รวจสอบีทุุจริต็แล้ะการล้งโทุษั	กำหุ้นด

มาต็รการป้องกันภายในองค์่กร	รวมทุั�งสอบีทุานกระบีวนการ

ภายในของบีริษัทัุเกี�ยวกับีการแจ้งเบีาะแสแล้ะการรับีข้อรอ้งเรียน

	 8.	 สอบีทุานใหุ้้มีระบีบีงานเชิงป้องกันแล้ะเป็นประโยชน์ใหุ้้

กับีหุ้น่วยงานเพื�อเพิ�มประสิทุธิัภาพ	แล้ะประสิทุธิัผู้ล้ในการปฏิิบัีต็ิ

งานใหุ้้ดียิ�งข่�น

ด�านอื�นๆ

	 9.	 พิจารณิาค่ัดเล้ือก	เสนอแต็่งต็ั�งหุ้รือเล้ิกจ้างบีุค่ค่ล้ซี่�งม ี

ค่วามเป็นอิสระเพื�อทุำหุ้น้าทุี�ผูู้้สอบีบีัญชีของบีริษััทุ	รวมทุั�งเสนอ 

ค่า่ต็อบีแทุนของผูู้ส้อบีบีญัชขีองบีรษิัทัุ	แล้ะประเมนิประสทิุธัภิาพ

การทุำงานของผูู้้สอบีบัีญชี	

	 10.	จัดทุำรายงานของค่ณิะกรรมการต็รวจสอบี	โดยเปิดเผู้ย

ไวใ้นแบีบีแสดงรายการขอ้มูล้ประจำป/ีรายงานประจำปขีองบีรษิัทัุ	

ซี่�งรายงานดังกล่้าวต้็องล้งนามโดยประธัานกรรมการต็รวจสอบี	

แล้ะมีค่วามเห็ุ้นในเรื�องต่็าง	ๆ 	ต็ามข้อกำหุ้นดของต็ล้าดหุ้ลั้กทุรพัย์ฯ

	 11.	สอบีทุานแล้ะใหุ้ค้่วามเหุ้น็ในการปฏิิบีตั็งิานของสำนกังาน

ต็รวจสอบีภายใน	แล้ะประสานงานกับีผูู้้สอบีบัีญชี	แล้ะจัดใหุ้้ม ี

การประชุมร่วมกับีผูู้้สอบีบีัญชีโดยไม่มีฝ่่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

อย่างน้อยปีล้ะ	1	ค่รั�ง

	 12.	พิจารณิาอนุมัต็ิแผู้นงานต็รวจสอบีภายใน	งบีประมาณิ	

แล้ะกำล้ังพล้ของสำนักงานต็รวจสอบีภายใน	รวมทุั�งใหุ้้ค่วามเหุ้็น

ชอบีในการแต็่งต็ั�ง	ถือดถือน	โยกย้าย	หุ้รือเล้ิกจ้างผูู้้อำนวยการ

สำนักงานต็รวจสอบีภายใน

	 13.	พิจารณิาค่วามเป็นอิสระของหุ้น่วยงานต็รวจสอบีภายใน	

โดยพิจารณิาจากการปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทีุ�แล้ะรายงานต่็าง	ๆ	รวมทุั�ง 

สายการบีังค่ับีบีัญชา	แล้ะสอบีทุานใหุ้้มีการประเมินผู้ล้การปฏิิบัีต็ิ

งานต็รวจสอบีของสำนักงานต็รวจสอบีต็ามมาต็รฐานสากล้

	 14.	สอบีทุานใหุ้้กรรมการต็รวจสอบีมีการประเมินผู้ล้การ

ปฏิิบีัต็ิงานของค่ณิะกรรมการต็รวจสอบีโดยรวม	แล้ะการประเมิน

ผู้ล้การปฏิิบีัต็ิงานของต็นเองเป็นประจำทุุกปี	

	 15.	ปฏิิบีตั็กิารอื�นใดต็ามทุี�กฎหุ้มายกำหุ้นดหุ้รอืค่ณิะกรรมการ

บีริษััทุจะมอบีหุ้มาย	

	 ในการปฏิบิีตั็งิานต็ามขอบีเขต็อำนาจหุ้น้าทุี�	ใหุ้ค้่ณิะกรรมการ

ต็รวจสอบีมีอำนาจเรียก	สั�งการใหุ้้ฝ่่ายจัดการ	หุ้ัวหุ้น้าหุ้น่วยงาน

หุ้รอืพนกังานของบีรษิัทัุทุี�เกี�ยวขอ้งมาใหุ้ค้่วามเหุ้น็	รว่มประชมุหุ้รอื

ส่งเอกสารต็ามทุี�เหุ้็นว่าเกี�ยวข้องจำเป็น	รวมทุั�งแสวงหุ้าค่วามเหุ้็น

ทุี�เป็นอิสระจากทุี�ปร่กษัาทุางวิชาชีพอื�นใดเมื�อเห็ุ้นว่าจำเป็นด้วย 

ค่่าใช้จ่ายของบีริษััทุ

	 ค่ณิะกรรมการต็รวจสอบีปฏิบัิีต็งิานภายในขอบีเขต็หุ้น้าทุี�แล้ะ

ค่วามรบัีผู้ดิชอบีต็ามค่ำสั�งของค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุ	ค่ณิะกรรมการ

บีรษิัทัุเปน็ผูู้้รบัีผู้ดิชอบีการดำเนนิงานของบีรษิัทัุโดยต็รงต็อ่ผูู้ถ้ือืหุุ้้น	 

ผูู้้มีส่วนได้เสีย	แล้ะบีุค่ค่ล้ทุั�วไป

ความรับัผู้ิดชอบัของคณะกรรมการตุรวจสอบั

	 1.	 หุ้ลั้งจากค่ณิะกรรมการต็รวจสอบีได้รบัีทุราบีกรณีิทุี�ผูู้ส้อบี

บีญัชพีบีพฤต็กิารณิอ์นัค่วรสงสัยวา่	กรรมการ	ผูู้จั้ดการ	หุ้รือบีคุ่ค่ล้

ซี่�งรับีผู้ิดชอบีในการดำเนินงานของบีริษััทุกระทุำค่วามผู้ิดต็าม 

พระราชบัีญญัต็ิหุ้ลั้กทุรัพย์แล้ะต็ล้าดหุ้ลั้กทุรัพย์	มาต็รา	281/2	

วรรค่สอง	มาต็รา	305	มาต็รา	306	มาต็รา	308	มาต็รา	309	มาต็รา	

310	มาต็รา	311	มาต็รา	312	หุ้รือมาต็รา	313	ใหุ้้ค่ณิะกรรมการ

ต็รวจสอบีดำเนินการต็รวจสอบีแล้ะรายงานผู้ล้การต็รวจสอบีใน

เบีื�องต็้น	ใหุ้้สำนักงาน	ก.ล้.ต็.	แล้ะผูู้้สอบีบีัญชีทุราบีภายใน	30	วัน

นับีแต็่วันทุี�ได้รับีแจ้งจากผูู้้สอบีบัีญชี

	 2.	 ในการปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทุี�ของค่ณิะกรรมการต็รวจสอบี	หุ้ากพบี

หุ้รือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหุ้รือการกระทุำดังต็่อไปนี�	ซ่ี�งอาจมีผู้ล้ 

กระทุบีอยา่งมนียัสำคั่ญต็อ่ฐานะการเงนิแล้ะผู้ล้การดำเนนิงานของ

บีริษััทุ	ใหุ้้ค่ณิะกรรมการต็รวจสอบีรายงานต่็อค่ณิะกรรมการของ

บีริษััทุ	เพื�อดำเนินการปรับีปรุงแก้ไขภายในเวล้าทุี�ค่ณิะกรรมการ

ต็รวจสอบีเหุ้็นสมค่วร

(1)	 รายการทุี�เกดิค่วามขดัแย้งทุางผู้ล้ประโยชน์

(2)	 การทุจุรติ็หุ้รือมีสิ�งผู้ดิปกติ็หุ้รือมีค่วามบีกพร่องทุี�สำคั่ญใน

ระบีบีค่วบีค่มุภายใน

(3)	 การฝ่่าฝื่นกฎหุ้มายว่าด้วยหุ้ล้กัทุรพัย์แล้ะต็ล้าดหุ้ล้กัทุรพัย์	 

ข้อกำหุ้นดของต็ล้าดหุ้ล้ักทุรัพย์ฯ	หุ้รือกฎหุ้มาย	 

ทุี�เกี�ยวข้องกับีธุัรกิจของบีริษััทุ

	 หุ้ากค่ณิะกรรมการบีริษััทุหุ้รือค่ณิะจัดการไม่ดำเนินการใหุ้้มี

การแก้ไขปรับีปรุงภายในเวล้าทุี�ค่ณิะกรรมการต็รวจสอบีกำหุ้นด	

กรรมการต็รวจสอบีรายใดรายหุ้น่�งอาจรายงานว่ามีรายการหุ้รือ

การกระทุำดังกล่้าวต็่อสำนักงาน	ก.ล้.ต็.	หุ้รือต็ล้าดหุ้ล้ักทุรัพย์ฯ
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2. คณะกรรมการบัรรษััทุภิบัาลและสรรหา 

	 ประกอบีด้วยกรรมการบีริษัทัุทุี�เป็นกรรมการอิสระจำนวน	3	ค่น	 

ทุำหุ้น้าทุี�เสนอ	ทุบีทุวน	กำกับีดแูล้งานด้านบีรรษัทัุภิบีาล้	พิจารณิา

สรรหุ้าผูู้ทุ้ี�สมค่วรไดร้บัีเล้อืกต็ั�งเปน็กรรมการบีรษิัทัุแทุนกรรมการ

ทุี�ค่รบีกำหุ้นดออกต็ามวาระหุ้รือกรณีิอื�น	ทุบีทุวนระบีบีการ

ประเมินผู้ล้การปฏิิบัีต็ิงานของค่ณิะกรรมการบีริษััทุแล้ะค่ณิะ

กรรมการชุดย่อย	รวมทุั�งศัก่ษัาพิจารณิาติ็ดต็ามค่วามเปล้ี�ยนแปล้ง 

แล้ะแนวโน้มในเรื�องผู้ล้ต็อบีแทุนของค่ณิะกรรมการบีริษััทุ

	 ค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้า	จำนวน	3	ค่น	

ประกอบีด้วย	

	 1.	นายชุมพล้	ณิ	ล้ำเล้ียง	 	ประธัานกรรมการ 

บีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้า

	 2.	นางธัาริษัา	วัฒนเกส	 กรรมการบีรรษััทุภิบีาล้ 

	 	 	 	 	 	 แล้ะสรรหุ้า

	 3.	นายพสุ	เดชะรินทุร์	 กรรมการบีรรษััทุภิบีาล้ 

	 	 	 	 	 	 แล้ะสรรหุ้า			

วาระการดำรงตุำแหน่งของกรรมการบัรรษััทุภิบัาลและสรรหา

	 กรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้ามีวาระการดำรงต็ำแหุ้น่ง

ค่ราวล้ะ	3	ปี	 โดยค่รบีรอบีออกต็ามวาระในวันประชุมสามัญ 

ผูู้้ถืือหุุ้้นประจำปี	ทุั�งนี� เมื�อค่รบีกำหุ้นดออกต็ามวาระก็อาจ 

ได้รับีแต็่งต็ั�งใหุ้้ดำรงต็ำแหุ้น่งต็่อไปอีกได้

ขอบัเขตุหน�าทุ่�ของคณะกรรมการบัรรษััทุภิบัาลและสรรหา 

(ต็ามการปรับีปรุงกฎบัีต็รของค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะ

สรรหุ้า	เมื�อวันทุี�	29	กรกฎาค่ม	2564)

	 ใหุ้้ค่ณิะกรรมการบีรรษัทัุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้ามีหุ้น้าทุี�ดังต่็อไปนี�

	 1.	 กำหุ้นดขอบีเขต็แล้ะนโยบีายด้านบีรรษััทุภิบีาล้ของ 

เอสซีีจีเพื�อนำเสนอต็่อค่ณิะกรรมการบีริษััทุอย่างสม�ำเสมอ

	 2.	 เสนอแนะแนวปฏิิบีัต็ิด้านบีรรษััทุภิบีาล้ของเอสซีีจี 

ต็่อค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	พร้อมทัุ�งใหุ้้ค่ำแนะนำแก่ค่ณิะกรรมการ

บีริษัทัุในเรื�องเกี�ยวกับีบีรรษััทุภิบีาล้

	 3.	 ต็ิดต็ามดูแล้การปฏิิบีัต็ิงานของค่ณิะกรรมการบีริษััทุแล้ะ

ค่ณิะจัดการใหุ้้เป็นไปต็ามนโยบีายด้านบีรรษััทุภิบีาล้ของเอสซีจีี

	 4.	 พิจารณิาทุบีทุวนแนวปฏิิบีัต็ิด้านบีรรษััทุภิบีาล้ของ 

เอสซีีจีใหุ้้ เหุ้มาะสมกับีการดำเนินธุัรกิจแล้ะสอดค่ล้้องกับี 

แนวปฏิิบัีต็ิในระดับีสากล้	แล้ะเสนอแนะต่็อค่ณิะกรรมการบีริษััทุ 

เพื�อใหุ้้มีการพิจารณิาปรับีปรุงใหุ้้ทุันสมัยอย่างต็่อเนื�อง

	 5.	 พจิารณิาทุบีทุวนค่วามเปน็อสิระของค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุ	

รวมทุั�งการมีผู้ล้ประโยชน์ขัดแย้งทุี�อาจเกิดข่�นในการปฏิบิีัต็ิหุ้น้าทุี�

	 6.	 พิจารณิาทุบีทุวนแล้ะเสนอแนะต็่อค่ณิะกรรมการบีริษััทุ

ในเรื�องโค่รงสร้าง	หุ้น้าทีุ�แล้ะค่วามรับีผู้ิดชอบี	รวมทัุ�งแนวปฏิิบัีต็ิ

ของค่ณิะกรรมการบีริษััทุแล้ะค่ณิะกรรมการชุดย่อย	พิจารณิา

ทุบีทุวนค่วามเหุ้มาะสมของกฎบีตั็ร	(Charter)	ของค่ณิะกรรมการ

บีริษััทุ	แล้ะค่ณิะกรรมการชุดย่อยชุดต็่าง	ๆ	เป็นประจำทุุกปี

	 7.	 พิจารณิาทุบีทุวนค่วามเหุ้มาะสมในการดำรงต็ำแหุ้น่ง

กรรมการบีริษััทุในกรณิีทุี�มีการเปล้ี�ยนแปล้งทุี� เกี�ยวข้องกับี

คุ่ณิสมบีัต็ิของกรรมการบีริษััทุ

	 8.	 กำหุ้นดกระบีวนการแล้ะแนวทุางการสรรหุ้าแล้ะ 

ค่ัดเลื้อกบีุค่ค่ล้ทุี�มีคุ่ณิสมบีัต็ิต็ามระเบีียบีแล้ะกฎหุ้มายทุี�เกี�ยวข้อง

กำหุ้นด	แล้ะพจิารณิาสรรหุ้าบีคุ่ค่ล้ผูู้ม้คี่ณุิสมบีตั็เิหุ้มาะสมมาดำรง

ต็ำแหุ้น่งกรรมการบีริษััทุทุดแทุนกรรมการบีริษััทุทุี�ค่รบีวาระ 

หุ้รือกรณิีอื�น	ๆ	รวมถื่งกรรมการในค่ณิะกรรมการชุดย่อยต็่าง	ๆ	 

ทุี�ได้รับีมอบีหุ้มายอำนาจหุ้น้าทุี�แล้ะค่วามรับีผู้ิดชอบีโดยต็รงจาก

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	โดยค่ำน่งถื่งค่วามหุ้ล้ากหุ้ล้ายในโค่รงสร้าง

ค่ณิะกรรมการ	ทุั�งในด้านค่วามรู้	ค่วามเชี�ยวชาญ	ประสบีการณิ์	

แล้ะค่วามสามารถืเฉพาะด้านทุี�เป็นประโยชน์กับีบีริษััทุ	เพื�อเสนอ

ใหุ้ค้่ณิะกรรมการบีรษิัทัุแล้ะ/หุ้รอืทุี�ประชมุผูู้้ถือืหุุ้น้พจิารณิาอนมุตั็ิ

	 9.	 เสนอแนวทุางแล้ะวิธักีาร	การจ่ายค่่าต็อบีแทุนใหุ้้แก่ค่ณิะ

กรรมการบีริษััทุแล้ะค่ณิะกรรมการชุดย่อยชุดต่็าง	ๆ	 ทีุ�ค่ณิะ

กรรมการบีริษััทุแต็่งต็ั�ง	ซี่�งรวมถื่งโบีนัสประจำปี	แล้ะเบีี�ยประชุม

	 10.	 พิจารณิาทุบีทุวน	 ศ่ักษัา	 ติ็ดต็ามค่วามเปลี้�ยนแปล้ง 

แล้ะแนวโน้มในเรื�องผู้ล้ต็อบีแทุนของค่ณิะกรรมการบีริษััทุอย่าง

สม่�าเสมอเพื�อนำเสนอค่ณิะกรรมการบีริษััทุอนุมัต็ิ

	 11.	 พิจารณิาการจ่ายค่่าต็อบีแทุนของค่ณิะกรรมการบีริษััทุ

เปรียบีเทุียบีกับีบีริษััทุจดทุะเบีียนชั�นนำอื�น	ๆ	ทุี�มีการประกอบี

ธัรุกิจอย่างเดียวกันเพื�อใหุ้้เอสซีจีีรกัษัาค่วามเป็นผูู้้นำในต็ล้าดธุัรกิจ

อุต็สาหุ้กรรมนั�น	ๆ	แล้ะเพื�อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบีริหุ้าร

งานใหุ้้เจริญก้าวหุ้น้า

	 12.	 พจิารณิาจดัทุำแผู้นพฒันากรรมการ	เพื�อสรา้งเสรมิ	พัฒนา

ค่วามรู้	ทุักษัะ	แก่ค่ณิะกรรมการบีริษััทุเพื�อใหุ้้เกิดค่วามเข้าใจใน

บีทุบีาทุหุ้น้าทุี�ของกรรมการ	ธัุรกิจ	สภาพเศัรษัฐกิจ	มาต็รฐาน	

ค่วามเสี�ยง	สภาพแวดล้้อม	เทุค่โนโล้ยีสารสนเทุศั	กฎหุ้มายหุ้รือ 

กฎเกณิฑ์ท์ุี�เกี�ยวขอ้งกบัีธัรุกจิของเอสซีจี	ีรวมทุั�งจดัทุำแบีบีค่วามรู้

ค่วามชำนาญเฉพาะด้าน	(Board	Skill	Matrix)	เพื�อพิจารณิา 

ค่วามหุ้ล้ากหุ้ล้ายของกรรมการใหุ้้มีค่วามเหุ้มาะสมกับีการดำเนิน

ธัุรกิจของเอสซีจีี

	 13.	 เสนอแนะวิธัีการประเมินผู้ล้การปฏิิบีัต็ิ งานของ 

ค่ณิะกรรมการบีริษัทัุ	ค่ณิะกรรมการชดุยอ่ยชุดต็า่ง	ๆ 	แล้ะประธัาน

กรรมการ	โดยพิจารณิาทุบีทุวนเป็นประจำทุุกปี	รวมทุั�งต็ิดต็าม 

แล้ะสรุปผู้ล้การประเมินใหุ้้ค่ณิะกรรมการบีริษััทุทุราบี	เพื�อนำไป

ปรับีปรุงประสิทุธัิภาพในการปฏิิบีัต็ิงานแล้ะเสริมสร้างค่วามรู้ 

ค่วามสามารถืของกรรมการบีริษััทุ

	 14.	 รายงานค่วามค่ืบีหุ้น้าแล้ะผู้ล้การปฏิิบีัต็ิ งานต็่อ 

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุทุุกค่รั�งหุ้ล้ังมีการประชุมค่ณิะกรรมการ 

บีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าอย่างสม่�าเสมอ
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	 15.	 ประเมินผู้ล้การปฏิบัิีต็งิานของค่ณิะกรรมการบีรรษัทัุภิบีาล้ 

แล้ะสรรหุ้าเป็นประจำทุุกปี	 โดยประเมินการปฏิิบัีต็ิงานของ 

ค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าโดยรวมทุั�งค่ณิะ	(As	a	

Whole)	แล้ะประเมินต็นเองเป็นรายบีุค่ค่ล้	(Self-Assessment)

	 16.	 ส่งเสริมใหุ้้พนักงานในทุุกระดับี	มีจิต็สำน่กในจริยธัรรม

แล้ะคุ่ณิธัรรม	ปฏิิบีัต็ิต็ามจรรยาบีรรณิเอสซีจีี	แล้ะหุ้ล้ักการกำกับี

ดูแล้กิจการทุี�ดี

	 17.	 ปฏิิบีัต็ิหุ้น้าทุี�ในเรื�องอื�น	ๆ	ต็ามทีุ�ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ 

มอบีหุ้มาย	

	 ในการปฏิิบีัต็ิงานต็ามขอบีเขต็อำนาจหุ้น้าทีุ�ใหุ้้ค่ณิะกรรมการ 

บีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้ามีอำนาจเรียก	สั�งการใหุ้้ฝ่่ายจัดการ	

หัุ้วหุ้น้าหุ้น่วยงานหุ้รอืพนกังานของบีรษัิัทุทุี�เกี�ยวข้องมาใหุ้้ค่วามเหุ้น็ 

ร่วมประชุมหุ้รือส่งเอกสารทุี�เหุ้็นว่าเกี�ยวข้องจำเป็น	นอกจากนั�น	

ค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าอาจขอค่ำปร่กษัาจาก 

ทุี�ปร่กษัาอิสระภายนอกหุ้รือผูู้้เชี�ยวชาญในวิชาชีพอื�น	ๆ	หุ้าก 

เห็ุ้นว่ามีค่วามจำเป็นแล้ะเหุ้มาะสมโดยบีริษััทุจะเป็นผูู้้รับีผู้ิดชอบี 

ในเรื�องค่่าใช้จ่ายทุั�งหุ้มด

 

 3. คณะกรรมการพื่ิจารณาผู้ลตุอบัแทุน

	 ประกอบีด้วยกรรมการบีริษััทุจำนวน	4	ค่น	ซี่�งกรรมการ 

ทุุกค่นไม่เป็นผูู้้บีริหุ้าร	 โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน	3	ค่น 

แล้ะประธัานกรรมการพิจารณิาผู้ล้ต็อบีแทุนเป็นกรรมการอิสระ	

ทุำหุ้น้าทุี�จัดทุำแผู้นการสืบีทุอดต็ำแหุ้น่งกรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่

แล้ะค่ณิะจัดการของบีริษัทัุ	ศัก่ษัาพิจารณิาติ็ดต็ามค่วามเปล้ี�ยนแปล้ง 

แล้ะแนวโน้มในเรื�องผู้ล้ต็อบีแทุนของผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงของ 

เอสซีีจี	เพื�อเสนอเป็นนโยบีายค่่าต็อบีแทุนทีุ�สามารถืจูงใจใหุ้้กับี 

ผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงของเอสซีีจีในการบีริหุ้ารกิจการของบีริษััทุใหุ้้

เจริญก้าวหุ้น้า	ต็ล้อดจนสามารถืรักษัาค่นเก่งแล้ะดีใหุ้้ค่งอยู่กับี

องค่์กร	

	 ค่ณิะกรรมการพจิารณิาผู้ล้ต็อบีแทุน	จำนวน	4	ค่น	ประกอบีด้วย

	 1.	 นายประสาร	ไต็รรัต็น์วรกุล้	 ประธัานกรรมการพิจารณิา 

	 	 	 	 	 	 ผู้ล้ต็อบีแทุน

	 2.	 นางพรรณิสิรี	อมาต็ยกุล้	 กรรมการพจิารณิาผู้ล้ต็อบีแทุน

	 3.	 นายชล้ณิัฐ	ญาณิารณิพ	 กรรมการพจิารณิาผู้ล้ต็อบีแทุน

	 4.	 นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	 กรรมการพจิารณิาผู้ล้ต็อบีแทุน

วาระการดำรงตุำแหน่งของกรรมการพื่ิจารณาผู้ลตุอบัแทุน

	 กรรมการพิจารณิาผู้ล้ต็อบีแทุนมีวาระการดำรงต็ำแหุ้น่ง 

ค่ราวล้ะ	3	ปี	 โดยค่รบีรอบีออกต็ามวาระในวันประชุมสามัญ 

ผูู้้ถืือหุุ้้นประจำปี	ทุั�งนี�	 เมื�อค่รบีกำหุ้นดออกต็ามวาระก็อาจได้ 

รับีแต็่งต็ั�งใหุ้้ดำรงต็ำแหุ้น่งต็่อไปอีกได้

ขอบัเขตุหน�าทุ่�ของคณะกรรมการพิื่จารณาผู้ลตุอบัแทุน 

(ต็ามการปรบัีปรงุกฎบีตั็รของค่ณิะกรรมการพจิารณิาผู้ล้ต็อบีแทุน	

เมื�อวันทุี�	29	กรกฎาค่ม	2564)

	 ใหุ้้ค่ณิะกรรมการพิจารณิาผู้ล้ต็อบีแทุนมีหุ้น้าทุี�ดังต็่อไปนี�

	 1.	 เสนอนโยบีายการพจิารณิาค่า่ต็อบีแทุนใหุ้แ้กค่่ณิะจดัการ

เอสซีจี	ี(Management	Remuneration)	ซี่�งรวมถืง่เงนิเดอืน	โบีนสั

ประจำปี	โดยใหุ้้สอดค่ล้้องกับีผู้ล้การดำเนินงานของบีริษััทุแล้ะ 

ผู้ล้การปฏิบัิีต็งิานของค่ณิะจัดการเป็นรายบุีค่ค่ล้	ในกรณีิทุี�เห็ุ้นสมค่วร 

ใหุ้้ว่าจ้างบีริษััทุทุี�ปร่กษัาเพื�อใหุ้้ค่ำแนะนำการดำเนินโค่รงการ

	 2.	 ประเมินผู้ล้การปฏิิบัีต็งิานของกรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่	เพื�อ

กำหุ้นดค่่าต็อบีแทุนก่อนนำเสนอขออนุมัต็ิจากค่ณิะกรรมการ

บีริษััทุเป็นประจำทุุกปี

	 3.	 ประเมินผู้ล้การปฏิิบีัต็ิงานของค่ณิะจัดการเอสซีีจี 

เปน็รายบีคุ่ค่ล้ต็ามขอ้เสนอของกรรมการผูู้้จดัการใหุ้ญ	่เพื�อกำหุ้นด

ค่่าต็อบีแทุนก่อนนำเสนอขออนุมัต็ิจากค่ณิะกรรมการบีริษััทุเป็น

ประจำทุุกปี

	 4.	 พิจารณิาโค่รงสร้างค่่าจ้าง	งบีประมาณิการข่�นค่่าจ้าง	 

งบีประมาณิ	เงินรางวัล้ประจำปีของพนักงานจัดการระดับีสูง	 

รวมทุั�งการเปลี้�ยนแปล้งค่่าจ้างแล้ะผู้ล้ต็อบีแทุนของค่ณิะจัดการ

เอสซีจีี	ก่อนเสนอค่ณิะกรรมการบีริษััทุ

	 5.	 พิจารณิาทุบีทุวน	ศั่กษัา	ต็ิดต็ามค่วามเปล้ี�ยนแปล้ง 

แล้ะแนวโน้มในเรื�องผู้ล้ต็อบีแทุนของค่ณิะจัดการเอสซีีจีอย่าง 

สม่�าเสมอเพื�อนำเสนอค่ณิะกรรมการบีริษััทุอนุมัต็ิ

	 6.	 พิจารณิาการจ่ายค่่าต็อบีแทุนของค่ณิะจัดการเอสซีีจี	

เปรียบีเทุียบีกับีบีริษััทุจดทุะเบีียนชั�นนำอื�น	ๆ	ทุี�มีการประกอบี

ธัุรกิจอย่างเดียวกัน	เพื�อใหุ้้เอสซีีจีรักษัาค่วามเป็นผูู้้นำในต็ล้าด 

ธัุรกิจอุต็สาหุ้กรรมนั�น	ๆ	แล้ะเพื�อเป็นการสร้างแรงจูงใจใน 

การบีริหุ้ารงานใหุ้้เจริญก้าวหุ้น้า

	 7.	 จัดทุำแผู้นสืบีทุอดต็ำแหุ้น่งกรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่	 

แล้ะค่ณิะจัดการของบีริษััทุ	เพื�อเสนอใหุ้้ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ

พิจารณิา

	 8.	 รายงานค่วามคื่บีหุ้น้าแล้ะผู้ล้การปฏิิ บัีต็ิ ง าน ต่็อ 

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุทุุกค่รั�งหุ้ล้ังมีการประชุมค่ณิะกรรมการ

พิจารณิาผู้ล้ต็อบีแทุนอย่างสม่�าเสมอ

	 9.	 ประเมินผู้ล้การปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทุี�ของค่ณิะกรรมการพิจารณิา

ผู้ล้ต็อบีแทุนแล้ะรายงานผู้ล้การประเมินใหุ้้ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ

ทุราบี

	 10.	พจิารณิาทุบีทุวนแล้ะเสนอแนะหุ้ากมกีารเปลี้�ยนแปล้งใด	ๆ 	 

เกี�ยวกับีกฎบัีต็ร	(Charter)	ค่ณิะกรรมการพิจารณิาผู้ล้ต็อบีแทุน

ต็่อค่ณิะกรรมการบีริษััทุเพื�อขออนุมัต็ิปรับีปรุงใหุ้้เหุ้มาะสมแล้ะมี

ค่วามทุันสมัยอยู่เสมอ
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	 11.	 ปฏิบิีตั็หิุ้น้าทุี�อื�น	ๆ	ต็ามทีุ�ค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุมอบีหุ้มาย

	 ในการปฏิิบีัต็ิงานต็ามขอบีเขต็อำนาจหุ้น้าทีุ�ใหุ้้ค่ณิะกรรมการ

พิจารณิาผู้ล้ต็อบีแทุนมีอำนาจเรียก	สั�งการใหุ้้ฝ่่ายจัดการ	หุ้ัวหุ้น้า

หุ้น่วยงานหุ้รือพนักงานของบีริษัทัุทุี�เกี�ยวข้องมาใหุ้้ค่วามเหุ้็น	ร่วม

ประชมุหุ้รอืสง่เอกสารทุี�เหุ้น็วา่เกี�ยวขอ้งจำเปน็	นอกจากนั�น	ค่ณิะ

กรรมการพจิารณิาผู้ล้ต็อบีแทุนอาจขอค่ำปรก่ษัาจากทุี�ปรก่ษัาอสิระ 

ภายนอกหุ้รอืผูู้เ้ชี�ยวชาญในวชิาชพีอื�น	ๆ 	หุ้ากเหุ้น็ว่ามีค่วามจำเป็น

แล้ะเหุ้มาะสมโดยบีริษัทัุจะเป็นผูู้้รบัีผิู้ดชอบีในเรื�องค่่าใช้จ่ายทุั�งหุ้มด

4. คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่ื�อการพื่ัฒนาอย่างยั�งยืน

	 ประกอบีด้วยกรรมการบีริษััทุจำนวน	6	ค่น	ฝ่่ายจัดการของ 

เอสซีจี	ี3	ค่น	รวมเปน็	9	ค่น	ทุำหุ้นา้ทีุ�กำหุ้นดนโยบีายแล้ะแนวทุาง

การดำเนินงานด้านกิจการสังค่มเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน	เสนอ

แนะการกำหุ้นดงบีประมาณิประจำปีสำหุ้รับีการดำเนินกิจการ 

ดังกล่้าว	รวมทุั�งต็ิดต็ามผู้ล้การดำเนินงานแล้ะรายงานผู้ล้ต็่อ 

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ

	 ค่ณิะกรรมการกิจการสังค่มเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืนจำนวน	

9	ค่นประกอบีด้วย

	 1.	นายเกษัม	วัฒนชัย		 ประธัานกรรมการกิจการ 

	 	 	 	 	 	 สังค่มเพื�อการพัฒนา 

	 	 	 	 	 	 อย่างยั�งยืน

	 2.	พล้.อ.อ.	สถืิต็ย์พงษั์	สุขวิมล้	 กรรมการกิจการสังค่ม 

	 	 	 	 	 	 เพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน

	 3.	พ.ต็.อ.	ธัรรมนิธิั	วนิชย์ถืนอม	 กรรมการกิจการสังค่ม 

	 	 	 	 	 	 เพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน

	 4.	นายประสาร	ไต็รรัต็น์วรกุล้		 กรรมการกิจการสังค่ม 

	 	 	 	 	 	 เพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน

	 5.	นายกานต็์	ต็ระกูล้ฮุุน	 กรรมการกิจการสังค่ม 

	 	 	 	 	 	 เพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน

	 6.	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส		 กรรมการกิจการสังค่ม 

	 	 	 	 	 	 เพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน

	 7.	นายยุทุธันา	เจียมต็ระการ	 กรรมการกิจการสังค่ม 

	 	 	 	 	 	 เพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน

	 8.	นายเชาวล้ิต็	เอกบีุต็ร	 กรรมการกิจการสังค่ม 

	 	 	 	 	 	 เพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน

	 9.	นายธันวงษั์	อารีรัชชกุล้	 กรรมการกิจการสังค่ม 

	 	 	 	 	 	 เพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน

วาระการดำรงตุำแหนง่ของกรรมการกิจการสังคมเพืื่�อการพัื่ฒนา

อย่างยั�งยืน

	 กรรมการกิจการสังค่มเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน	มีวาระ 

การดำรงต็ำแหุ้น่งค่ราวล้ะ	3	ปี	โดยค่รบีกำหุ้นดออกต็ามวาระ 

ในวันประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้น	ทุั�งนี�	เมื�อค่รบีกำหุ้นดออกต็ามวาระก็

อาจได้รับีแต็่งต็ั�งใหุ้้ดำรงต็ำแหุ้น่งต็่อไปอีกได้	

ขอบัเขตุหน�าทุ่�ของกรรมการกิจการสังคมเพืื่�อการพัื่ฒนาอย่างยั�งยนื

(ต็ามการปรับีปรุงกฎบัีต็รของค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะ

สรรหุ้า	เมื�อวันทุี�	29	กรกฎาค่ม	2563)

	 ค่ณิะกรรมการกิจการสังค่มฯ	มีหุ้น้าทุี�ดังต็่อไปนี�

	 1.	 กำหุ้นดนโยบีาย	แนวทุางการดำเนินงาน	แล้ะงบีประมาณิ 

ด้านกิจการสังค่มเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน	 เพื�อนำเสนอต่็อ 

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุอนุมัต็ิเป็นประจำทุุกปี

	 2.		ต็ดิต็ามดแูล้การปฏิบิีตั็งิานต็ามแผู้นงานของค่ณิะกรรมการ

บีรษิัทัุแล้ะค่ณิะกรรมการกิจการสังค่มฯ	ต็ามนโยบีายแล้ะเป้าหุ้มาย

ทุี�กำหุ้นดไว้

	 3.	 รายงานค่วามค่ืบีหุ้น้าแล้ะผู้ล้การปฏิิบีัต็ิงานต็่อค่ณิะ

กรรมการบีริษััทุภายหุ้ลั้งทุี�มีการประชุมค่ณิะกรรมการกิจการ 

สังค่มฯ	อย่างสม�ำเสมอ	

	 4.	 ประเมินผู้ล้การปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทุี�ของค่ณิะกรรมการกิจการ 

สงัค่มฯ	แล้ะรายงานผู้ล้การประเมนิใหุ้้ค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุทุราบี

	 5.	 พิจารณิาทุบีทุวนแล้ะเสนอแนะการเปล้ี�ยนแปล้งใด	ๆ	 

เกี�ยวกับีกฎบัีต็รค่ณิะกรรมการกิจการสังค่มฯ	ต่็อค่ณิะกรรมการ

บีรษิัทัุเพื�อขออนมุตั็ปิรบัีปรงุใหุ้้เหุ้มาะสมแล้ะมคี่วามทุนัสมยัอยูเ่สมอ

	 6.		ปฏิิบีัต็ิหุ้น้าทุี�ในเรื�องอื�น	ๆ	ต็ามทุี�ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ 

มอบีหุ้มาย	

	 ในการปฏิิบีัต็ิงานต็ามขอบีเขต็อำนาจหุ้น้าทุี�ใหุ้้ค่ณิะกรรมการ

กิจการสังค่มฯ	มีอำนาจเรียกสั�งการใหุ้้ฝ่่ายจัดการ	หุ้ัวหุ้น้า 

หุ้น่วยงาน	หุ้รือพนักงานของบีริษััทุทุี�เกี�ยวข้องมาใหุ้้ค่วามเห็ุ้น	 

ร่วมประชุม	หุ้รือส่งเอกสารทุี�เหุ้็นว่าเกี�ยวข้องจำเป็น	นอกจากนั�น	

ในการปฏิิบีัต็ิหุ้น้าทุี�ภายใต็้ขอบีเขต็หุ้น้าทุี�ของกฎบีัต็รฉบีับีนี�	 

ค่ณิะกรรมการกจิการสงัค่มฯ	อาจขอค่ำปรก่ษัาจากทุี�ปรก่ษัาอสิระ

ภายนอกหุ้รือผูู้เ้ชี�ยวชาญในวิชาชพีอื�น	ๆ 	หุ้ากเห็ุ้นวา่มคี่วามจำเป็น

แล้ะเหุ้มาะสมโดยบีริษััทุจะเป็นผูู้้รับีผู้ิดชอบีในเรื�องค่่าใช้จ่าย

ทุั�งหุ้มด

	 บีรษิัทัุจะเปน็ผูู้ร้บัีผู้ดิชอบีค่า่ใชจ้า่ยทุั�งหุ้มดในการปฏิบิีตั็หิุ้นา้ทีุ�

ของค่ณิะกรรมการกิจการสังค่มฯ	
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	 ผูู้้บีรหิุ้ารระดับีสูงเอสซีจี	ี(ณิ	วนัทุี�	1	มกราค่ม	2565)		ประกอบีด้วย	

	 1.	 นายรุง่โรจน์	รังสิโยภาส	 กรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่

	 2.	 นายธัรรมศัักดิ�	เศัรษัฐอุดม	 รองกรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่	 

	 	 	 	 	 	 แล้ะดูแล้งานการเงิน 

	 	 	 	 	 	 แล้ะการล้งทุุน

	 3.	 นายยุทุธันา	เจียมต็ระการ	 ผูู้้ช่วยผูู้้จัดการใหุ้ญ่- 

	 	 	 	 	 	 การบีริหุ้ารกล้าง

	 4.	 นายอารีย์	ชวล้ิต็ชีวินกุล้	 กรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่	 

	 	 	 	 	 	 บีริษััทุซิีเมนต็์ไทุยโฮุล้ดิ�ง	 

	 	 	 	 	 	 จำกัด

	 5.	 นายธันวงษั์	อารีรัชชกุล้	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 บีริหุ้าร	แล้ะกรรมการ		

	 	 	 	 	 	 ผูู้้จัดการใหุ้ญ่	 

	 	 	 	 	 	 ธัุรกิจเค่มิค่อล้ส์

	 6.	 นายศัักดิ�ชัย		 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 ปฏิิภาณิปรีชาวุฒิ	 สายงานพาณิิชย์ 

	 	 	 	 	 	 แล้ะรองผูู้้จัดการใหุ้ญ่	 

	 	 	 	 	 	 ธัุรกิจต็่างประเทุศั	แล้ะ	 

	 	 	 	 	 	 รองผูู้้จัดการใหุ้ญ่	 

	 	 	 	 	 	 สายธัุรกิจไวนิล้ 

	 	 	 	 	 	 ธัุรกิจเค่มิค่อล้ส์

	 7.	 นายมงค่ล้	เฮุงโรจนโสภณิ	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 สายงานปฏิิบีัต็ิการ	แล้ะ 

	 	 	 	 	 	 รองผูู้้จัดการใหุ้ญ่	 

	 	 	 	 	 	 สายธัุรกิจโอเล้ฟิินส์	 

	 	 	 	 	 	 ประเทุศัไทุย 

	 	 	 	 	 	 ธัุรกิจเค่มิค่อล้ส์

	 8.	 นายสุรชา	อุดมศัักดิ�	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 สายงานนวัต็กรรม	 

	 	 	 	 	 	 แล้ะ	รองผูู้้จัดการใหุ้ญ่	 

	 	 	 	 	 	 New	Business 

	 	 	 	 	 	 ธัุรกิจเค่มิค่อล้ส์	

	 9.	 นายกุล้เชฏิฐ์		ธัาราจันทุร์	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 สายงานการเงิน	 

	 	 	 	 	 	 ธัุรกิจเค่มิค่อล้ส์

	 10.	นายนิธัิ	ภัทุรโชค่	 President	ธัุรกิจ 

	 	 	 	 	 	 ซีีเมนต็์แล้ะผู้ล้ิต็ภัณิฑ์์ 

	 	 	 	 	 	 ก่อสร้าง	

	 11.		นายชนะ	ภูมี	 Vice	President- 

	 	 	 	 	 	 Cement	and	 

	 	 	 	 	 	 Green	Solution	 

	 	 	 	 	 	 Business	 

	 	 	 	 	 	 ธัุรกิจซีีเมนต็์แล้ะ 

	 	 	 	 	 	 ผู้ลิ้ต็ภัณิฑ์์ก่อสร้าง

	 12.		นายปรเมศัวร์	นิสากรเสน	 Vice	President- 

	 	 	 	 	 	 SCG	Home	Business	 

	 	 	 	 	 	 ธัุรกิจซีีเมนต็์แล้ะ 

	 	 	 	 	 	 ผู้ลิ้ต็ภัณิฑ์์ก่อสร้าง

	 13.		นายวิโรจน์	รัต็นชัยสิทุธัิ�	 Vice	President- 

	 	 	 	 	 	 Regional	CBM	 

	 	 	 	 	 	 Business	ธัุรกิจซีีเมนต็์ 

	 	 	 	 	 	 แล้ะผู้ลิ้ต็ภัณิฑ์์ก่อสร้าง 

	 	 	 	 	 	 แล้ะดูแล้งาน	Vice	 

	 	 	 	 	 	 President-Housing	 

	 	 	 	 	 	 Products	and	 

	 	 	 	 	 	 Solution	Business

	 ทุั�งนี�	รายชื�อผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงของเอสซีีจีข้างต็้นเป็นไปต็าม

นิยาม	“ผูู้้บีริหุ้าร”	ต็ามประกาศัค่ณิะกรรมการกำกับีต็ล้าดทุุน	 

ทุี�	ทุจ.	23/2551

	 ผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงทุั�ง	13	ค่น	ไม่มีคุ่ณิสมบีัต็ิต็้องหุ้้าม	ดังนี�

	 1.	 ไมมี่ประวัต็กิารกระทุำผิู้ดอาญาในค่วามผิู้ดทุี�เกี�ยวกบัีทุรัพย์	

ซี่�งได้กระทุำโดยทุุจริต็

	 2.	 ไม่มีประวัต็ิการทุำรายการทุี�อาจเกิดจากค่วามขัดแย้งทุาง

ผู้ล้ประโยชน์กับีเอสซีจีีในรอบีปีทุี�ผู้่านมา

	 ผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงของเอสซีีจีได้รับีมอบีหุ้มายอำนาจหุ้น้าทุี�ใหุ้้

ดำเนินงานภายใต้็นโยบีาย	กล้ยุทุธ์ั	แล้ะเป้าหุ้มายทุี�ค่ณิะกรรมการ

บีรษิัทัุกำหุ้นดไว	้ซ่ี�งค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุไดอ้นมัุต็กิารจดัทุำอำนาจ

ดำเนินการในการกำหุ้นดขอบีเขต็หุ้น้าทุี�ทุี�ชัดเจน	เพื�อค่วามโปร่งใส

แล้ะมีค่วามค่ล้่องต็ัวในการปฏิิบีัต็ิงานอย่างเหุ้มาะสม	นอกจากนี�	

ยังมีหุ้น้าทุี�ค่วบีคุ่มค่่าใช้จ่ายแล้ะงบีล้งทุุนต็ามขอบีเขต็ทีุ�ค่ณิะ

กรรมการบีรษิัทัุอนมัุต็ใินแผู้นงานประจำป	ีดำเนนิการต็ามนโยบีาย

ด้านบุีค่ค่ล้	แก้ไขปัญหุ้าหุ้รือค่วามขัดแย้งทุี�มีผู้ล้กระทุบีต่็อองค์่กร	

แล้ะดำรงไว้ซ่ี�งการสื�อสารทุี�มีประสิทุธัิภาพต็่อผูู้้มีส่วนเกี�ยวข้อง	

สามารถดูประวัติไดตาม “เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร
ระดบัสงู ผูบรหิารสายงานบัญชแีละการเงนิ 
และเลขานุการบริษัท” ที่ เว็บไซต์บริษัท 
www.scg.com
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นาย์รั้่งโรัจน์ รัังสัิโย์ภาสั
กรรมการผูจัดการใหญ่ เอสซีจี

01

นาย์สั้รัชื่า อ้ดัมูศักดัิ์
ประธานเจาหนาที่สายงานนวัตกรรม 

และ รองผูจัดการใหญ่ New Business
ธุรกิจเคมิคอลส์ 

08

นาย์ก้ลัเชื่ฏิฐ์ ธารัาจันทร์ั
ประธานเจาหนาที่ สายงานการเงิน  

 ธุรกิจเคมิคอลส์

09

นาย์มูงคลั เฮงโรัจน์โสัภณ
ประธานเจาหนาที่สายงานปฏิบัติการ และ 
 รองผูจัดการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟินส์  

 ประเทศไทย ธุรกิจเคมิคอลส์

07

นาย์อารั่ย์์ ชื่วลัิตชื่่วินก้ลั
กรรมการผูจัดการใหญ่ 

บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จํากัด

04

นาย์ศักดัิ์ชื่ัย์ ปีฏิิภาณปีรั่ชื่าว้ฒิ
ประธานเจาหนาที่ สายงานพาณิชย์ และ
รองผูจัดการใหญ่ธุรกิจต่างประเทศ และ 

รองผูจัดการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล 
 ธุรกิจเคมิคอลส์

06

นาย์ปีรัเมูศวรั์ นิสัากรัเสัน
Vice President-SCG Home Business 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสราง

12

นาย์วิโรัจน์ รััตนชื่ัย์สัิทธิ์
Vice President-Regional CBM  Business  

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสราง  
และดูแลงาน Vice President-Housing Products 

and Solution Business

13

นาย์ย์ท้ธนา เจ่ย์มูตรัะการั
ผูช่วยผูจัดการใหญ่-การบริหารกลาง

03

นาย์นิธิ ภัทรัโชื่ค 
กรรมการผูจัดการใหญ่ 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสราง

10

นาย์ธนวงษั์ อารั่รััชื่ชื่ก้ลั
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการ  

ผูจัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์

05

นาย์ธรัรัมูศักดัิ์ เศรัษัฐอ้ดัมู 
รองกรรมการผูจัดการใหญ่ และ 
ดูแลงาน การเงินและการลงทุน

02

นาย์ชื่นะ ภ้มู่
Vice President-Cement and 

Green Solution Business 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสราง 

11
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ข�อม้ลการเป็นกรรมการในบัริษััทุย่อยทุ่�เป็นศ้นย์กลางของธิุรกิจหลักของบัริษััทุ (ณ วันทุ่� 1 มกราคม 2565)
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ธิุรกิจซี่เมนตุ์และผู้ลิตุภัณฑ์์ก่อสร�าง
บีริษััทุเอสซีีจ	ีซีิเมนต็์-ผู้ลิ้ต็ภัณิฑ์์ก่อสร้าง	จ่ากัด

ธิุรกิจเคมิคอลส์
บีริษััทุเอสซีีจ	ีเค่มิค่อล้ส์	จ่ากัด

SCGP (ธิุรกิจแพื่คเกจจิ�ง)
บีริษััทุเอสซีีจ	ีแพค่เกจจิ�ง	จ่ากัด	(มหุ้าชน)

หมายเหตุุ:		รายล้ะเอียดเกี�ยวกับีกรรมการของบีริษััทุย่อย	บีริษััทุร่วมแล้ะอื�น	ๆ	ปรากฏิต็ามเอกสารแนบี	

รัาย์ชื่ื�อ

ชื่ื�อบรัิษััท

ผู้้�ดำรงตุำแหน่งระดับับัริหารในสายงานบััญ่ช่และการเงิน

 • ผู้้�อำนวยการสำนักงานบััญ่ช่กลาง

	 นายพิชิต็	ลี้ล้ะพันธั์เมธัา	ซ่ี�งดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นผูู้้อำนวยการ

สำนักงานบีญัชกีล้าง	เปน็ผูู้้ทุี�ไดร้บัีมอบีหุ้มายใหุ้ร้บัีผู้ดิชอบีโดยต็รง

ในการดูแล้นโยบีายบีัญชี	ค่วบีคุ่มดูแล้การทุำบีัญชีแล้ะรายงาน

ทุางการเงิน	ทุำหุ้น้าทุี�กำกับีดูแล้การดำเนินธุัรกรรมทุางบัีญชีของ

บีริษััทุใหุ้้มีประสิทุธัิภาพแล้ะเป็นไปต็ามระเบีียบี	ข้อกำหุ้นด	 

หุ้ลั้กเกณิฑ์์ต็่าง	ๆ	

 • ผู้้�อำนวยการสำนักงานวางแผู้นและการเงิน

	 นางจันทุนิดา	สาริกะภูต็ิ	ซี่�งดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นผูู้้อำนวยการ

สำนักงานวางแผู้นแล้ะการเงนิ	เปน็ผูู้้ไดร้บัีมอบีหุ้มายใหุ้ร้บัีผิู้ดชอบี	

ในเรื�องการวางแผู้นกล้ยุทุธั์แล้ะค่วามเสี�ยงขององค์่กร	การบีริหุ้าร

ค่วามสมัพนัธัน์กัล้งทุนุ	รวมถืง่การดแูล้หุ้ล้กัการแล้ะบีรหิุ้ารการเงนิ

แล้ะงานประกันภัยของบีริษััทุแล้ะบีริษััทุย่อย	 ใหุ้้เป็นไปต็าม

นโยบีายการเงินของบีริษััทุในเอสซีจีี

สามารถดูประวัติไดตาม “เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร
ระดบัสงู ผูบรหิารสายงานบัญชแีละการเงนิ 
และเลขานุการบริษัท” ที่ เ ว็บไซต์บริษัท 
www.scg.com
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รายงานการเปล่�ยนแปลงการถึือหลักทุรัพื่ย์ของผู้้�ดำรงตุำแหน่งระดับับัริหาร  

ลัำาดัับ รัาย์ชื่ื�อ

ห้�นสัามูัญบรัิษััทปี้นซิเมูนต์ไทย์ จำากัดั (มูหาชื่น)
(จำานวนห้�น)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
เพิ่ม/(ลด)  

ระหว่างรอบปีบัญชี

1. นายรุ่งโรจน	์	รังสิโยภาส 30,000 30,000 -

2. นายธัรรมศัักดิ�	เศัรษัฐอุดม - - -

3. นายยุทุธันา	เจียมต็ระการ 2,000 2,000 -

4. นายอารีย์	ชวล้ิต็ชีวินกลุ้ - - -

5.	 นายธันวงษั์	อารีรัชชกลุ้ - - -

6. นายศัักดิ�ชัย	ปฏิิภาณิปรีชาวุฒิ - - -

7. นายมงค่ล้		เฮุงโรจนโสภณิ 2,000 2,000 -

8. นายสุรชา		อุดมศัักดิ� - - -

9. นายกุล้เชฏิฐ์	ธัาราจันทุร์ - - -

10.	 นายนิธิั	ภทัุรโชค่
คู่่สมรส

4,000
15,000

4,000
15,000

-
-

11.	 นายชนะ	ภูมี
คู่่สมรส

5,800
500

5,800
500

-
-

12.	 นายปรเมศัวร์	นิสากรเสน - - -

13.	 นายวิโรจน	์รัต็นชัยสทิุธัิ� - - -

14.	 นายพิชิต็	ล้ีล้ะพันธั์เมธัา - - -

15.	 นางจันทุนิดา	สาริกะภตู็ิ 2,000 - (2,000)
หมายเหตุุ  
1.		 บีริษััทุปูนซีิเมนต็์ไทุย	จำกัด	(มหุ้าชน)	มีทุุนจดทุะเบีียน	1,600,000,000	บีาทุ	ทุุนชำระแล้้ว	1,200,000,000	บีาทุ	(1,200,000,000	หุุ้้น)
2.		 ประกาศัสำนักงานค่ณิะกรรมการ	ก.ล้.ต็.ทุี�	ทุจ.23/2551	ค่ำว่า	“ผูู้้บีริหุ้าร”	หุ้มายค่วามว่า	ผูู้้จัดการ	หุ้รือผูู้้ดำรงต็ำแหุ้น่งระดับีบีริหุ้ารสี�รายแรกนับีต็่อจาก

ผูู้้จัดการล้งมา	ผูู้้ซี่�งดำรงต็ำแหุ้น่งเทุียบีเทุ่ากับีผูู้้ดำรงต็ำแหุ้น่งระดับีบีริหุ้ารรายทุี�สี�ทุุกราย	แล้ะใหุ้้หุ้มายค่วามรวมถืง่ผูู้้ดำรงต็ำแหุ้น่งระดับีบีริหุ้ารในสายงาน
บีัญชีหุ้รือการเงินทุี�เป็นระดับีผูู้้จัดการฝ่่ายข่�นไปหุ้รือเทุียบีเทุ่า

3.		 ต็ามโค่รงสร้างของเอสซีจีี	ผูู้้บีริหุ้ารต็ามประกาศัสำนักงานค่ณิะกรรมการ	ก.ล้.ต็.	มีทุั�งสิ�นจำนวน	15	ค่นข้างต็้น
4.		 หุ้ล้กัเกณิฑ์์ของ	ก.ล้.ต็.		หุุ้น้สามัญของบีรษิัทัุ	ทีุ�ถืือโดยกรรมการแล้ะผูู้บ้ีรหิุ้ารใหุ้้รวมถ่ืงหุุ้น้สามญัทุี�ถืือโดยคู่ส่มรสแล้ะบีตุ็รทุี�ยงัไม่บีรรลุ้นติ็ภิาวะด้วย
5.		 ผูู้้บีริหุ้ารล้ำดับีทุี�	14	แล้ะ	15	ค่ือผูู้้ดำรงต็ำแหุ้น่งระดับีบีริหุ้ารในสายงานบีัญชีแล้ะการเงิน
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 ค่าตอบแทนของกรัรัมูการัแลัะผู้้�บริัหารัรัะดัับสั้ง 

	 ค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุมอบีหุ้มายใหุ้ค้่ณิะกรรมการบีรรษัทัุภิบีาล้

แล้ะสรรหุ้าพจิารณิาเสนอแนวทุางแล้ะวธิักีารจ่ายค่า่ต็อบีแทุนของ

ค่ณิะกรรมการ	ค่ณิะกรรมการชุดย่อย	ต็ล้อดจนติ็ดต็ามค่วาม 

เปล้ี�ยนแปล้งแล้ะแนวโน้มในเรื�องผู้ล้ต็อบีแทุนของกรรมการ 

อย่างต็่อเนื�อง	 เพื�อนำเสนอค่ณิะกรรมการบีริษััทุเพื�อพิจารณิา	 

แล้ะมอบีหุ้มายใหุ้้ค่ณิะกรรมการพิจารณิาผู้ล้ต็อบีแทุนการจ่าย 

ค่่าต็อบีแทุนใหุ้้แก่ค่ณิะจัดการเอสซีีจี

 • ค่าตุอบัแทุนกรรมการ

 นโยบัายการ จ่าย ค่าตุอบัแทุนคณะกรรมการและ 

คณะกรรมการชุดย่อย

	 การกำหุ้นดค่่าต็อบีแทุนทุี�เหุ้มาะสมแก่ค่ณิะกรรมการบีริษััทุ

แล้ะค่ณิะกรรมการชุดย่อย	เป็นการพิจารณิาโดยเปรียบีเทุียบีกับี

การจ่ายค่่าต็อบีแทุนกรรมการของบีริษัทัุชั�นนำในต็ล้าดหุ้ลั้กทุรัพย์ฯ 

แล้ะในกลุ้่มอุต็สาหุ้กรรมเดียวกัน	ต็ล้อดจนผู้ล้การดำเนินงานของ

เอสซีีจี	แล้ะเสนอขออนุมัต็ิทุี�ประชุมผูู้้ถืือหุุ้้นต็ามข้อบีังค่ับีบีริษััทุ

 ค่าตุอบัแทุนคณะกรรมการบัริษััทุ

	 ทุี�ประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้น	ค่รั�งทีุ�	11	เมื�อวันพุธัทีุ�	24	มีนาค่ม	

2547	มีมต็ิอนุมัติ็ค่่าต็อบีแทุนแล้ะโบีนัสกรรมการ	โดยใหุ้้จ่ายค่่า

ต็อบีแทุนรายเดอืนใหุ้แ้กค่่ณิะกรรมการ	เดอืนล้ะ	1,800,000	บีาทุ	

แล้ะใหุ้้ไปพิจารณิาแบี่งจ่ายกันเอง	สำหุ้รับีโบีนัสกรรมการนั�นมีมต็ิ

อนุมัต็ิใหุ้้ค่ณิะกรรมการเป็นผูู้้พิจารณิากำหุ้นดจำนวนเงินทุี� 

เหุ้มาะสม	ทุั�งนี�	ไม่เกินร้อยล้ะ	0.5	ของเงินปันผู้ล้ทุี�มีการจ่ายใหุ้้แก่

ผูู้้ถืือหุุ้้นแล้ะใหุ้้ไปพิจารณิาแบ่ีงจ่ายกันเอง	โดยใหุ้้มีผู้ล้ต็ั�งแต็่วันทุี� 

ได้รับีอนุมัต็ิจากทุี�ประชุมผูู้้ถืือหุุ้้นเป็นต้็นไป	จนกว่าทุี�ประชุมผูู้้ถืือ

หุุ้้นจะมีมต็ิเปล้ี�ยนแปล้งเป็นอย่างอื�น	ซี่�งการพิจารณิาจ่ายโบีนัส 

ดงักล่้าวเป็นไปในแนวทุางเดียวกับีการเติ็บีโต็ของผู้ล้กำไรของบีริษัทัุ

	 ทุั�งนี�	นอกเหุ้นือจากค่่าต็อบีแทุนทุี�เป็นตั็วเงินแล้้ว	บีริษััทุไม่มี

การใหุ้้สิทุธัิประโยชน์อื�น	ๆ	แก่กรรมการ	

	 สำหุ้รับีค่่าต็อบีแทุนค่ณิะกรรมการชุดย่อยนั�น	ต็ามข้อบีังค่ับี

ของบีริษััทุ	 ข้อ	 40	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุสามารถืกำหุ้นด 

ค่่าต็อบีแทุนใหุ้้แก่ค่ณิะกรรมการชุดย่อยได้	อย่างไรก็ต็าม	เพื�อใหุ้้

เป็นไปต็ามหุ้ลั้กเกณิฑ์์การกำกับีดูแล้กิจการทุี�ดี	ค่ณิะกรรมการ

บีริษััทุได้มีมติ็ใหุ้้นำเสนอค่่าต็อบีแทุนกรรมการทุุกรูปแบีบีใน 

ทุี�ประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้น	 แล้ะกำหุ้นดใหุ้้วาระค่่าต็อบีแทุน 

ค่ณิะกรรมการเป็นวาระเพื�ออนุมัต็ิเป็นประจำทุุกปี	ซ่ี�งทุี�ประชุม

สามัญผูู้้ถืือหุุ้้นประจำปี	2564	(ค่รั�งทุี�	28)	เมื�อวันทุี�	31	มีนาค่ม	

2564	มีมต็ิอนุมัต็ิ ค่่าต็อบีแทุนแล้ะโบีนัสกรรมการรวมทุั�ง 

ค่่าต็อบีแทุนค่ณิะกรรมการชุดย่อยในอัต็ราเดิม

 การแบัง่จา่ยคา่ตุอบัแทุนรายเดอืนและโบันสัคณะกรรมการ

 ค่าตุอบัแทุนรายเดือน ค่ณิะกรรมการบีริษััทุมีมต็ิใหุ้้แบี่งจ่าย

ค่่าต็อบีแทุนรวมใหุ้้แก่	ประธัานกรรมการ	1.5	ส่วนหุ้รือค่ิดเป็น

จำนวนเงิน	216,000	บีาทุ	ต่็อเดือน	กรรมการทุี�เหุ้ล้ืออีก	11	ค่น	

ได้รับีค่นล้ะ	1	ส่วนหุ้รือค่ิดเป็นจำนวนเงิน	144,000	บีาทุต็่อเดือน	

 โบันสักรรมการ ค่ณิะกรรมการบีริษัทัุมมีต็ใิหุ้แ้บีง่จา่ยเงินโบีนัส

โดยประธัานกรรมการได้รับี	1.5	ส่วน	แล้ะกรรมการได้รับีค่นล้ะ	 

1	ส่วนของเงินโบีนสัต็ามหุ้ลั้กเกณิฑ์์ทุี�ทุี�ประชมุผูู้ถ้ือืหุุ้น้มมีต็ไิว้

 ค่าตุอบัแทุนคณะกรรมการชดุยอ่ย ค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุมมีต็ิ

ใหุ้้จ่ายค่่าต็อบีแทุนสำหุ้รับีค่ณิะกรรมการชุดย่อย	โดยกำหุ้นดค่่า

ต็อบีแทุนประจำ	(Fixed	Fee)	แล้ะค่า่ต็อบีแทุนต็อ่ค่รั�งทุี�เขา้ประชมุ	

(Attendance	Fee)	ดังนี�

คณะกรัรัมูการัชื่้ดัย์่อย์ ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทนปีรัะจำาต่อปีี

(บาท)
ค่าตอบแทนต่อครัั�งท่�เข�าปีรัะชื่้มู

(บาท)

ค่ณิะกรรมการต็รวจสอบี ประธัาน 180,000 45,000

กรรมการ 120,000 30,000

ค่ณิะกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้า/ 
ค่ณิะกรรมการพิจารณิาผู้ล้ต็อบีแทุน	

ประธัาน 150,000 37,500

กรรมการ 100,000 25,000
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ค่าตุอบัแทุนของคณะกรรมการบัริษััทุและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2564 

(1 มกราคม - 31 ธิันวาคม 2564) 

กรัรัมูการับริัษััท

คณะ
กรัรัมูการั

บรัิษััท
(12 คน)

คณะ
กรัรัมูการั
ตรัวจสัอบ

(3 คน)

คณะ
กรัรัมูการั

บรัรัษััทภิบาลั
แลัะสัรัรัหา*

(3 คน)

คณะ
กรัรัมูการั
พิจารัณา

ผู้ลัตอบแทน*
(3 คน)

โบนัสั
กรัรัมูการั 

บรัิษััทท่�จ่าย์ 
ในปีี 2564* 

(บาท)

รัวมู
(บาท)

1.	 พล้อากาศัเอก	สถืิต็ย์พงษั์	สุขวิมล้(1) 2,592,000	 - - - 6,420,000 9,012,000

2.	 นายชุมพล้	ณิ	ล้่าเล้ียง(2) 1,728,000	 - 	 337,500 - 4,280,000 6,345,500

3.	 นายเกษัม	วัฒนชัย(3)       1,728,000	 - - - 4,280,000 6,008,000

4.	 พันต็่ารวจเอก	ธัรรมนธิัิ	วนิชยถ์ืนอม		 1,728,000	 - - - 4,280,000 6,008,000

5.	 นางธัาริษัา	วัฒนเกส(4) 1,728,000	 	 450,000	 	 225,000 - 4,280,000 6,683,000

6.	 นายกานต็์	ต็ระกูล้ฮุุน 1,728,000	 -	 - - 4,280,000 6,008,000

7.	 นายประสาร	ไต็รรัต็น์วรกลุ้(5) 1,728,000	 -	 - 	 412,500 4,280,000 6,420,500

8.	 นายพส	ุเดชะรินทุร์ 1,728,000	 	 300,000	 225,000 - 4,280,000 6,533,000

9.	 นางพรรณิสิรี	อมาต็ยกลุ้ 1,728,000	 	 300,000	 - 	 275,000 4,280,000 6,583,000

10.	นายชล้ณิัฐ	ญาณิารณิพ(6) 1,728,000	 - - 	 275,000 4,280,000 6,283,000

11.	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี(7) 1,728,000	 - - 	 275,000 4,280,000 6,283,000

12.	นายรุ่งโรจน	์รังสิโยภาส(8) 1,728,000	 - - - 4,280,000 6,008,000

รวม 	21,600,000	 	 1,050,000 	 787,500 1,237,500 53,500,000 78,175,000
หมายเหตุุ 
(1)	 กรรมการล้ำดับีทุี�	1	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นประธัานกรรมการ
(2)	 	กรรมการล้ำดับีทุี�	2	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นรองประธัานกรรมการ	ประธัานกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้า	แล้ะดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นกรรมการอิสระของ 

บีริษััทุย่อยทุี�เป็นศัูนย์กล้างของธัุรกิจหุ้ล้ักได้แก่	บีริษััทุเอสซีีจี	 เค่มิค่อล้ส์	จำกัด	 โดยเปิดเผู้ยค่่าต็อบีแทุนในหุ้ัวข้อ	“ค่่าต็อบีแทุนกรรมการของ 
บีริษัทัุเอสซีีจ	ีเค่มคิ่อล้ส	์จำกดั”	ในหุ้นา้ทุี�	185	แล้ะดำรงต็ำแหุ้นง่กรรมการอสิระ	(ถืง่วนัทุี�	15	กนัยายน	2564)	ของบีรษิัทัุเอสซีจี	ีแพค่เกจจิ�ง	จำกดั	(มหุ้าชน)	
โดยเปิดเผู้ยค่่าต็อบีแทุนในหุ้ัวข้อ	“ค่่าต็อบีแทุน	กรรมการของบีริษัทัุเอสซีีจี	แพค่เกจจิ�ง	จำกัด	(มหุ้าชน)”	ในหุ้น้าทุี�	186

(3)		กรรมการล้ำดับีทุี�	3	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นประธัานกรรมการกิจการสังค่มเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน
(4)		กรรมการล้ำดับีทุี�	5	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นประธัานกรรมการต็รวจสอบี
(5)		 	กรรมการล้ำดับีทีุ�	7	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นประธัานกรรมการพิจารณิาค่่าต็อบีแทุน	แล้ะเป็นกรรมการอิสระของบีริษััทุย่อยทุี�เป็นศูันย์กล้างของธุัรกิจหุ้ลั้ก 

คื่อ	บีริษััทุเอสซีีจี	แพค่เกจจิ�ง	จำกัด	(มหุ้าชน)	โดยเปิดเผู้ยค่่าต็อบีแทุนในหุ้ัวข้อ	“ค่่าต็อบีแทุนกรรมการของบีริษััทุเอสซีีจี	แพค่เกจจิ�ง	จำกัด	(มหุ้าชน)”	 
ในหุ้น้าทุี�	186

(6)		 	กรรมการล้ำดบัี	10	ดำรงต็ำแหุ้นง่เปน็กรรมการของบีรษิัทัุยอ่ยทีุ�เปน็ศูันย์กล้างของธัรุกจิหุ้ล้กัไดแ้ก	่บีรษัิัทุเอสซีจี	ีเค่มคิ่อล้ส	์จำกดั	โดยเปดิเผู้ยค่า่ต็อบีแทุน
ในหุ้ัวข้อ“ค่่าต็อบีแทุนกรรมการของบีริษััทุเอสซีีจี	เค่มิค่อล้ส์	จำกัด”	ในหุ้น้าทุี�	185	แล้ะบีริษัทัุเอสซีจีี	แพค่เกจจิ�ง	จำกัด	(มหุ้าชน)	โดยเปิดเผู้ยค่่าต็อบีแทุน
ในหุ้ัวข้อ	“ค่่าต็อบีแทุนกรรมการของบีริษััทุเอสซีจีี	แพค่เกจจิ�ง	จำกัด	(มหุ้าชน)	ในหุ้น้า	186

(7)		 	กรรมการล้ำดับีทีุ�	11	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นกรรมการอิสระของบีริษััทุย่อยทุี�เป็นศัูนย์กล้างของธัุรกิจหุ้ล้ักค่ือ	บีริษััทุเอสซีีจี	เค่มิค่อล้ส์	จำกัด	โดยเปิดเผู้ย 
ค่่าต็อบีแทุนในหุ้ัวข้อ	“ค่่าต็อบีแทุนกรรมการของบีริษััทุเอสซีีจี	เค่มิค่อล้ส์	จำกัด”	ในหุ้น้าทุี�	185

(8)	 	กรรมการล้ำดับีทุี�	12	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นกรรมการของบีริษัทัุย่อยทุี�เป็นศัูนย์กล้างของธัุรกิจหุ้ล้ักค่ือ	บีริษัทัุเอสซีจีี	เค่มิค่อล้ส์	จำกัด	โดยเปิดเผู้ยค่่าต็อบีแทุน
ในหุ้ัวข้อ	“ค่่าต็อบีแทุนกรรมการของบีริษััทุเอสซีจีี	เค่มิค่อล้ส์	จำกัด”	ในหุ้น้าทุี�	185

-	 ค่ณิะกรรมการกิจการสังค่มเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืนไม่มีค่่าต็อบีแทุน
*	 	โบีนสักรรมการบีรษิัทัุทีุ�จ่ายในปี	2564	ประกอบีด้วย	โบีนสัทีุ�ค่ำนวณิจากเงนิปันผู้ล้งวดสดุทุ้ายประจำปี	2563	ทุี�จ่ายใหุ้้แก่ผูู้ถื้ือหุุ้น้เมื�อวนัทุี�	23	เมษัายน	2564	 

แล้ะเงินปันผู้ล้ระหุ้ว่างกาล้ประจำปี	2564	ทุี�จ่ายเมื�อวันทุี�	27	สิงหุ้าค่ม	2564	ซ่ี�งแสดงรวมอยู่ในบีรรทุัด	“ค่่าใช้จ่ายในการบีริหุ้าร”	ในงบีกำไรขาดทุุนรวม
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• ค่าตุอบัแทุนของกรรมการผู้้�จัดการใหญ่่และผู้้�บัริหารระดับั

ส้งเอสซี่จ่

นโยบัายการจ่ายค่าตุอบัแทุนผู้้�บัริหารระดับัส้ง

	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุร่วมกับีค่ณิะกรรมการพิจารณิา 

ผู้ล้ต็อบีแทุนเป็นผูู้ป้ระเมนิผู้ล้การปฏิบิีตั็งิานของกรรมการผูู้จ้ดัการใหุ้ญ่	 

โดยพจิารณิาจากผู้ล้การดำเนนิงานทุางธัรุกจิของบีรษิัทัุ	การดำเนนิ

งานต็ามนโยบีายทุี�ได้รับีจากค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	ประกอบีกับี

สภาวการณิ์เศัรษัฐกิจแล้ะสังค่มโดยรวม	โดยค่ณิะกรรมการ

พิจารณิาผู้ล้ต็อบีแทุนจะนำข้อมูล้ทีุ�ได้ไปใช้ในการพิจารณิา 

ค่่าต็อบีแทุนทุี�เหุ้มาะสมของกรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่	แล้ะผูู้้บีริหุ้าร

ระดบัีสงูของเอสซีจี	ีเสนอต็อ่ค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุ	โดยดจูากขอ้มลู้

ทุั�งปีปัจจุบีันแล้ะเปรียบีเทุียบีข้อมูล้ย้อนหุ้ล้ังในปัจจัยต็่าง	ๆ	ดังนี�

	 1.	 ผู้ล้ประกอบีการของธุัรกิจ	โดยพิจารณิาจากร้อยล้ะของ	

EBITDA	on	Operating	Assets	 ซ่ี�งจะมีการต็ั�งเป้าหุ้มาย 

เพื�อกำหุ้นดค่่าร้อยล้ะของ	EBITDA	ของแต่็ล้ะธัรุกจิในเอสซีจีทีุกุ	ๆ 	ปี 

เพื�อเป็นเกณิฑ์์ในการประเมินแล้ะเปรียบีเทีุยบี

	 2.	 เปรียบีเทุียบีผู้ล้ประกอบีการของธัุรกิจกับีอุต็สาหุ้กรรม

เดียวกัน	ทุั�งต็ล้าดภายในประเทุศัแล้ะระดับีสากล้

	 3.	 ค่วามสามารถืในการพัฒนาธัุรกิจแล้ะการปรับีปรุง

ประสิทุธัิภาพการดำเนินงานของแต็่ล้ะธุัรกิจใหุ้้ดีข่�นในแต็่ล้ะปี 

แล้ะผู้ล้การดำเนินงานด้าน	 ESG	 ต็ามทีุ� เอสซีีจี ได้กำหุ้นด 

เป้าหุ้มายในระยะสั�นแล้ะระยะยาวไว้	ทุั�งทุางด้านสิ�งแวดล้้อม	 

ได้แก่	การล้ดการปล้่อยก�าซีเรือนกระจก	การล้ดการใช้พล้ังงาน 

แล้ะทุรัพยากรธัรรมชาติ็	การล้ดการใช้น�ำจากภายนอก	การล้ด

ปรมิาณิของเสยีแล้ะการไม่มขีองเสยีไปฝ่งักล้บี	รายไดจ้ากการขาย

สินค่้าแล้ะบีริการทุี�เป็นมิต็รต็่อสิ�งแวดล้้อม	แล้ะทุางด้านสังค่ม	

ได้แก่	เป้าหุ้มายด้านสุขภาพแล้ะค่วามปล้อดภัย

	 นอกจากนั�น	ได้นำผู้ล้การสำรวจค่วามคิ่ดเห็ุ้นของพนักงาน

ระดับีจัดการทุี�มีต็่อกรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่	แล้ะผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูง

ของเอสซีจี	ีมาใช้ประกอบีการพจิารณิาในค่ณิะกรรมการพจิารณิา

ผู้ล้ต็อบีแทุนด้วย

• ค่าตุอบัแทุนผู้้�บัริหารระดับัส้งเอสซี่จ ่

	 ค่่าต็อบีแทุนของกรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่แล้ะผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูง

ทุี�ดำรงต็ำแหุ้น่งในปี	2564	รวม	12	ค่น		ทีุ�ได้รับีจากบีริษััทุในรูป

แบีบีเงินเดอืน	โบีนสั	เงนิต็อบีแทุนพเิศัษั	(Variable	Pay)	แล้ะอื�น	ๆ 	 

รวมเป็นเงินทุั�งสิ�น	271,661,352	บีาทุ	ทุั�งนี�	ในปี	2564	บีริษััทุได้

จ่ายเงินสมทุบีกองทุุนสำรองเล้ี�ยงชีพทุี�สมทุบีใหุ้้ผูู้้บีริหุ้ารในฐานะ

พนักงานของบีริษััทุจำนวน	19,439,030	บีาทุ

กรัรัมูการัแลัะผู้้�บรัิหารับรัิษััทย์่อย์ท่�เปี็นศ้นย์์กลัางของ

ธ้รักิจหลััก 

(ข้อมูล้	ณิ	วันทุี�	31	ธัันวาค่ม	2564)

ธิุรกิจซี่เมนต์ุและผู้ลิตุภัณฑ์์ก่อสร�าง

รายชื�อกรรมการบัริษัทัุเอสซ่ีจ ่ซีเิมนตุ–์ผู้ลติุภณัฑ์ก์อ่สร�าง จำกดั

	 1.	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	 ประธัานกรรมการ

	 2.	นายธัรรมศัักดิ�	เศัรษัฐอุดม	 กรรมการ

	 3.	นายยุทุธันา	เจียมต็ระการ	 กรรมการ

	 4.	นายนิธัิ	ภัทุรโชค่	 กรรมการ

	 5.	นายชนะ	ภูมี	 กรรมการ

	 6.	นายสุรชา	อุดมศัักดิ�	 กรรมการ

	 7.	นายปรเมศัวร์	นิสากรเสน	 กรรมการ

รายชื�อและตุำแหน่งผู้้�บัริหารบัริษััทุเอสซี่จ่ซีิเมนตุ์–ผู้ลิตุภัณฑ์์

ก่อสร�าง จำกัด

	 1.	นายนิธัิ	ภัทุรโชค่	 President	

	 2.	นายชนะ	ภูมี	 Vice	President

	 3.	นายปรเมศัวร์	นิสากรเสน	 Vice	President

	 4.	นางณิัฏิฐา		บีูรณิะวิทุย์	 Chief	Financial	Officer	

ธิุรกิจเคมิคอลส์

รายชื�อกรรมการบัริษัทัุเอสซี่จ่ เคมิคอลส์ จำกัด

	 1.	 	นายชุมพล้	ณิ	ล้ำเล้ียง	 ประธัานกรรมการ 

	 	 	 	 	 	 แล้ะกรรมการอิสระ

	 2.	 	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	 รองประธัานกรรมการ

	 3.	 	นายวินิจ	ศัิล้ามงค่ล้	 กรรมการอิสระ

	 4.	 	นายรพี	สุจริต็กุล้	 กรรมการอิสระ

	 5.	 	ศัาสต็ราจารย์พิเศัษั		 กรรมการอิสระ 

	 	 	กิต็ิพงศ์ั	อุรพีพัฒนพงศั์	

	 6.	 	นายทุศั	จิราธัิวัฒน์	 กรรมการอิสระ	

	 7.	 	นายศุัภชัย	เจียรวนนท์ุ	 กรรมการอิสระ	

	 8.			นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	 กรรมการอิสระ

	 9.	 	นายชล้ณัิฐ	ญาณิารณิพ	 กรรมการ

	 10.			ศัาสต็ราจารย์	 

	ดร.	ศัริลิ้กัษัณ์ิ	โรจนกจิอำนวย		กรรมการ 
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	 6.	 ศัาสต็ราจารย์พิเศัษั		 กรรมการอิสระ 

	 	 กิต็ิพงศั์	อุรพีพัฒนพงศั์	

	 7.	นายวนัส	แต็้ไพสิฐพงษั์	 กรรมการอิสระ

	 8.	นายวิบีูล้ย์	ต็วงสิทุธัิสมบีัต็ิ	 กรรมการอิสระ

	 9.	นางศัุภจี	สุธัรรมพันธัุ์	 กรรมการอิสระ

	 10.	นายธัีรพงศ์ั	จันศัิริ	 กรรมการ

	 11.	นายธัรรมศัักดิ�	เศัรษัฐอุดม	 กรรมการ

	 12.	นายวิชาญ	จิต็ร์ภักดี	 กรรมการ	 

	 	 	 	 	 	 แล้ะประธัาน 

	 	 	 	 	 	 เจ้าหุ้น้าทุี�บีริหุ้าร

รายชื�อและตุำแหน่งผู้้�บัริหารบัริษััทุเอสซี่จ่ แพื่คเกจจิ�ง จำกัด 

(มหาชน)

	 1.	นายวิชาญ	จิต็ร์ภักดี	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี�บีริหุ้าร

	 2.	นายแสงชัย	วิริยะอำไพวงศั์	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 ปฏิิบีัต็ิการ	กิจการ 

	 	 	 	 	 	 กระดาษับีรรจุภัณิฑ์์

	 3.	นายสุชัย	กอประเสริฐศัรี	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 ปฏิิบีัต็ิการ	กิจการ 

	 	 	 	 	 	 บีรรจุภัณิฑ์์จากเยื�อ 

	 	 	 	 	 	 แล้ะกระดาษั

	 4.	นายกรัณิย์	เต็ชะเสน	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 ปฏิิบีัต็ิการ	กิจการ 

	 	 	 	 	 	 บีรรจุภัณิฑ์์จากวัสด ุ

	 	 	 	 	 	 สมรรถืนะสงูแล้ะพอล้เิมอร์

	 5.	นายวิชาญ	เจริญกิจสุพัฒน์	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 ปฏิิบีัต็ิการ	กิจการเยื�อ 

	 	 	 	 	 	 แล้ะกระดาษั

	 6.	นายสมภพ	วิทุย์วรสกุล้	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 บีรหิุ้ารสายธัรุกจิต่็างประเทุศั

	 7.	นายดนัยเดช	เกต็ุสวรรณิ	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 บีริหุ้ารสายการเงิน

	 8.	นางนดารัต็น์	ป้อมต็ร	ี ผูู้อ้ำนวยการสำนกังานบีญัชี

	 11.		นายธัรรมศัักดิ�	เศัรษัฐอุดม	 กรรมการ

	 12.		นายธันวงษ์ั	อารรีชัชกลุ้	 กรรมการ	ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 แล้ะกรรมการผูู้จ้ดัการใหุ้ญ่

หมายเหตุุ 
กรรมการล้ำดับีทุี�	10	ศัาสต็ราจารย์	ดร.	ศัิริล้ักษัณิ์	โรจนกิจอำนวย	ดำรง
ต็ำแหุ้น่งเป็นกรรมการ	มีผู้ล้ต็ั�งแต็่วันทุี�	1	มกราค่ม	2565	แทุนนายศัักดิ�ชัย	

ปฏิิภาณิปรีชาวุฒิ	ซ่ี�งล้าออก	มีผู้ล้ต็ั�งแต็่วันทุี�	18	ธัันวาค่ม	2564

รายชื�อและตุำแหน่งผู้้�บัริหารบัริษััทุเอสซ่ีจ่ เคมิคอลส์ จำกัด

	 1.	นายธันวงษั์	อารีรัชชกุล้	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี�บีริหุ้าร	 

	 	 	 	 	 	 แล้ะกรรมการผูู้จ้ดัการใหุ้ญ่	

	 2.	นายศัักดิ�ชัย	ปฏิิภาณิปรีชาวุฒิ	ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 สายงานพาณิิชย์	 

	 	 	 	 	 	 แล้ะรองผูู้้จัดการใหุ้ญ่ 

	 	 	 	 	 	 ธัุรกิจต็่างประเทุศั	 

	 	 	 	 	 	 แล้ะรองผูู้้จัดการใหุ้ญ่ 

	 	 	 	 	 	 สายธัุรกิจไวนิล้	

	 3.	นายมงค่ล้	เฮุงโรจนโสภณิ	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 สายงานปฏิิบีัต็ิ	แล้ะ	 

	 	 	 	 	 	 รองผูู้้จัดการใหุ้ญ่	 

	 	 	 	 	 	 สายธัุรกิจโอเล้ฟิินส์	 

	 	 	 	 	 	 ประเทุศัไทุย	

	 4.	นายสุรชา	อุดมศัักดิ�	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 สายงานนวัต็กรรม	 

	 	 	 	 	 	 แล้ะรองผูู้้จัดการใหุ้ญ่	 

	 	 	 	 	 	 New	Business	

	 5.	นายกุล้เชฏิฐ์		ธัาราจันทุร์	 ประธัานเจ้าหุ้น้าทุี� 

	 	 	 	 	 	 สายงานการเงิน	

	 6.	นางสาวรุง่ทุิพย์	ไต็รโกมล้	 ผูู้้อำนวยการ 

	 	 	 	 	 	 สำนักงานบีัญชี	

SCGP (ธิุรกิจแพื่คเกจจิ�ง)

รายชื�อกรรมการบัริษััทุเอสซ่ีจ่ แพื่คเกจจิ�ง จำกัด (มหาชน)

	 1.	นายประสาร	ไต็รรัต็น์วรกุล้	 ประธัานกรรมการ	 

	 	 	 	 	 	 แล้ะกรรมการอิสระ

	 2.	 นายชล้ณิัฐ	ญาณิารณิพ	 รองประธัานกรรมการ	

	 3.	 นางไขศัรี	เนื�องสิกขาเพียร	 กรรมการอิสระ

	 4.	 นายชาล้ี	จันทุนยิ�งยง	 กรรมการอิสระ

	 5.	 นางผู้่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทุธั	 กรรมการอิสระ

สามารถดูประวัติไดตาม “เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทย่อย
ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก” ที่เว็บไซต์
บริษัท www.scg.com
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ค่าตุอบัแทุนกรรมการของบัริษััทุย่อยทุ่�เป็นศ้นย์กลางของธิุรกิจหลัก

 • ค่าตุอบัแทุนกรรมการของบัริษััทุเอสซี่จ ่ซีิเมนต์ุผู้ลิตุภัณฑ์์ก่อสร�าง จำก ัด

	 เนื�องจากผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงของเอสซีีจีได้รับีการแต็่งต็ั�งใหุ้้เป็นกรรมการแล้ะผูู้้บีริหุ้าร	จ่งจะไม่ได้รับีค่่าต็อบีแทุนในฐานะกรรมการ 

บีริษัทัุหุ้รือผูู้้บีริหุ้ารของบีริษััทุเอสซีีจี	ซิีเมนต็์–ผู้ล้ิต็ภัณิฑ์์ก่อสร้าง	จำกัด	

 • ค่าตุอบัแทุนกรรมการของบัริษััทุเอสซี่จ ่เคมิคอลส์ จำกัด (ณ วันทุ่� 31 ธิันวาคม 2564)

กรัรัมูการับรัิษััท

ค่าตอบแทน (บาท)

คณะกรัรัมูการั
บรัิษััท**

คณะกรัรัมูการัตรัวจ* 
สัอบแลัะบริัหารัความูเส่ั�ย์ง

คณะกรัรัมูการั* 
สัรัรัหาแลัะ

พิจารัณาค่าตอบแทน รัวมู

1 มกราคม -  
31 ธันวาคม 2564

1 ตุลาคม -  
1 ธันวาคม 2564

1 ตุลาคม -  
31 ธันวาคม 2564

1.	นายชุมพล้	ณิ	ล้่าเล้ียง(1) 	 709,677 - - 	 709,677

2.	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส - - - -

3.	นายวินิจ	ศัิล้ามงค่ล้(2) 	 500,000 214,931.51 - 	 714,931.51

4.	นายรพี	สุจริต็กุล้(3) 	 500,000 145,205.48 - 	 645,205.48

5.	ศัาสต็ราจารย์พิเศัษั	กิติ็พงศ์ั	อุรพีพัฒนพงศ์ั(3) 	 500,000 145,205.48 - 	 645,205.48

6.	นายทุศั	จิราธิัวัฒน์(4) 	 500,000 - 	 85,205.48 	 585,205.48

7.	นายศัุภชัย	เจียรวนนทุ์(4) 	 500,000 - 	 85,205.48 	 585,205.48

8.	นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี(4) 	 500,000 - 	 85,205.48 	 585,205.48

9.	นายชล้ณิัฐ	ญาณิารณิพ(5) 	 500,000 - 	 119,095.89 	 619,095.89

10.	ศัาสต็ราจารย์	ดร.	ศิัริลั้กษัณ์ิ	โรจนกิจอ่านวย(6) - - - -

11.	นายธัรรมศัักดิ�	เศัรษัฐอุดม - - - -

12.	นายธันวงษั์	อารีรัชชกลุ้ - - - -

รวม 	 4,209,677 505,342.47 	 374,712.33 	5,089,731.80
หมายเหตุุ:
*	 	ค่ณิะกรรมการชุดย่อยหุ้มายค่วามถื่งค่ณิะกรรมการต็รวจสอบีแล้ะบีริหุ้ารค่วามเสี�ยงแล้ะค่ณิะกรรมการสรรหุ้าแล้ะพิจารณิาค่่าต็อบีแทุนซ่ี�งแต็่งต็ั�งโดยทุี� 

ประชุมค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	ค่รั�งทุี�	275	(11/2564)	เมื�อวันทุี�	26	สิงหุ้าค่ม	2564	มีผู้ล้เมื�อวันทุี�	1	ตุ็ล้าค่ม	2564	ในขณิะทุี�ค่ณิะกรรมการบีรรษัทัุภิบีาล้แล้ะ
สรรหุ้า	ไดร้บัีแต็ง่ต็ั�งโดยทีุ�ประชมุค่ณิะกรรมการบีรษิัทัุ	ค่รั�งทุี�	279	(15/2564)	เมื�อวนัทุี�	18	ธันัวาค่ม	2564	มีผู้ล้วนัทุี�	1	มกราค่ม	2565	จง่ยงัไมม่กีารประชมุ
ค่ณิะกรรมการชุดย่อยดังกล้่าว

**	 	ไม่มีการจ่ายค่่าต็อบีแทุนกรรมการบีริษััทุระหุ้ว่างวันทุี�	1	มกราค่ม	2563	-	31	กรกฎาค่ม	2564	แล้ะต็ั�งแต่็วันทุี�	1	สิงหุ้าค่ม	2564	เป็นต้็นมากรรมการทุี� 
ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นผูู้้บีริหุ้ารหุ้รือพนักงานของบีริษััทุ	จะไม่ได้รับีค่่าต็อบีแทุนในฐานะกรรมการบีริษััทุ	แล้ะ/หุ้รือกรรมการในค่ณิะกรรมการชุดย่อย

(1)		 	นายชมุพล้	ณิ	ล้ำเล้ยีง	ได้รบัีค่า่ต็อบีแทุนในฐานะกรรมการบีรษิัทัุระหุ้วา่งวนัทุี�	1	-	25	สงิหุ้าค่ม	2564	แล้ะไดรั้บีค่า่ต็อบีแทุนในฐานะประธัานกรรมการบีรษิัทัุ
ต็ั�งแต็่วันทุี�	26	สิงหุ้าค่ม	2564	

(2)	 	นายวินิจ	ศัิล้ามงค่ล้	ได้รับีค่่าต็อบีแทุนในฐานะกรรมการต็รวจสอบีแล้ะบีริหุ้ารค่วามเสี�ยงระหุ้ว่างวันทุี�	1	-	21	ต็ุล้าค่ม	2564	แล้ะได้รับีค่่าต็อบีแทุนในฐานะ
ประธัานกรรมการต็รวจสอบีแล้ะบีริหุ้ารค่วามเสี�ยงต็ั�งแต็่วันทุี�	22	ต็ุล้าค่ม	2564

(3)	 	นายรพี	สุจริต็กุล้	แล้ะศัาสต็ราจารย์พิเศัษั	กิต็ิพงศั์	อุรพีพัฒนพงศ์ั	ได้รับีค่่าต็อบีแทุนในฐานะกรรมการต็รวจสอบีแล้ะบีริหุ้ารค่วามเสี�ยงต็ั�งแต็่วันทุี�	1	ต็ุล้าค่ม	
2564	

(4)	 	นายทุศั	จิราธัิวัฒน์	นายศัุภชัย	เจียรวนนท์ุ	แล้ะนายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	ได้รับีค่่าต็อบีแทุนในฐานะกรรมการสรรหุ้าแล้ะพิจารณิาค่่าต็อบีแทุนต็ั�งแต็ ่
วันทุี�	1	ต็ุล้าค่ม	2564	

(5)	 	นายชล้ณัิฐ	ญาณิารณิพ	ได้รับีค่่าต็อบีแทุนในฐานะกรรมการสรรหุ้าแล้ะพิจารณิาค่่าต็อบีแทุนระหุ้ว่างวันทุี�	1	-	21	ตุ็ล้าค่ม	2564	แล้ะได้รับีค่่าต็อบีแทุน 
ในฐานะประธัานกรรมการพิจารณิาค่่าต็อบีแทุนต็ั�งแต็่วันทุี�	22	ต็ุล้าค่ม	-	31	ธัันวาค่ม	2564

(6)	 	ศัาสต็ราจารย์	ดร.	ศัิริลั้กษัณิ์	โรจนกิจอำนวย	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นกรรมการ	มีผู้ล้ต็ั�งแต็่วันทุี�	1	มกราค่ม	2565	แทุนนายศัักดิ�ชัย	ปฏิิภาณิปรีชาวุฒิ	ซี่�งล้าออก
มีผู้ล้ต็ั�งแต่็วันทุี�	18	ธัันวาค่ม	2564	จ่งยังไม่มีค่่าต็อบีแทุน
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 • ค่าตุอบัแทุนกรรมการของบัริษััทุเอสซี่จ ่แพื่คเกจจิ�ง จำกัด (มหาชน) (ณ วันทุ่� 31 ธิันวาคม 2564)

กรัรัมูการับรัิษััท
คณะกรัรัมูการั

บริัษััท
(12 คน)

คณะกรัรัมูการั
ตรัวจสัอบ

(3 คน)

คณะกรัรัมูการั
บรัรัษััทภิบาลั

แลัะสัรัรัหา
(3 คน)

คณะกรัรัมูการั
พิจารัณา

ค่าตอบแทน
(3 คน)

โบนัสักรัรัมูการั 
บรัิษััทท่�จ่าย์ 
ในปีี 2564** 

(บาท)

รัวมู
(บาท)

1.	นายประสาร	ไต็รรัต็น์วรกลุ้(1) 1,800,000.00 - - - 750,000.00 2,550,000.00

2.	นายชล้ณิัฐ	ญาณิารณิพ 1,200,000.00 - - 290,000.00 500,000.00 1,990,000.00

3.	นางไขศัรี	เนื�องสิกขาเพียร*(2) 1,200,000.00 435,000.00 - - 500,000.00 2,135,000.00

4.	นายชาลี้	จันทุนยิ�งยง*(3) 1,200,000.00 290,000.00 250,108.70 - 500,000.00 2,240,108.70

5.	นางผู้่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทุธั* 1,200,000.00 290,000.00 - - 500,000.00 1,990,000.00

6.		ศัาสต็ราจารย์พิเศัษั	 
กิต็ิพงศั์	อุรพีพัฒนพงศั์*(4) 1,200,000.00 - 305,815.21 - 500,000.00 2,005,815.21

7.	นายวนัส	แต็้ไพสิฐพงษั์*(5) 1,200,000.00 - - 378,571.43 386,612.02 1,965,183.45

8.	นายวิบูีล้ย์	ต็วงสิทุธัิสมบีัต็ิ*(6) 1,200,000.00 - 82,142.86 217,857.14 386,612.02 1,886,612.02

9.	นางศัุภจี	สธุัรรมพันธัุ์*(7) 346,666.67 - 88,804.34 - - 435,471.01

10.	นายธัีรพงศ์ั	จันศัิริ(8) 350,000.00 - 89,076.09 - - 439,076.09

11.	นายธัรรมศัักดิ�	เศัรษัฐอุดม 1,200,000.00 - - - 500,000.00 1,700,000.00

12.	นายวิชาญ	จิต็ร์ภักดี 1,200,000.00 - - - 500,000.00 1,700,000.00

13.	นายชุมพล้	ณิ	ล้่าเล้ียง(9) 850,000.00 - 98,781.05 98,571.43 500,000.00 1,547,352.48

14.	นายธันวงษั์	อารีรัชชกลุ้(10) 850,000.00 - - - 500,000.00 1,350,000.00

รวม 14,996,667.67 1,015,000.00 914,728.25 985,000.00 6,023,224.04 23,934,618.96
หมายเหตุุ:  
*	 เป็นกรรมการอิสระ
**	 โบีนัสกรรมการบีริษััทุทุี�จ่ายในปี	2564	ค่ำนวณิต็ามส่วนของระยะเวล้าการดำรงต็ำแหุ้น่งของกรรมการแต็่ล้ะค่นในปี	2563	
(1)		กรรมการล้ำดับีทุี�	1	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นประธัานกรรมการ	
(2)		กรรมการล้ำดับีทุี�	3	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นประธัานกรรมการต็รวจสอบี
(3)		กรรมการล้ำดับีทุี�	4	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นประธัานกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าถื่งวันทุี�	15	กันยายน	2564	
(4)		กรรมการล้ำดับีทุี�	6	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นประธัานกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าต็ั�งแต็่วันทุี�	16	กันยายน	2564
(5)		กรรมการล้ำดับีทุี�	7	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นประธัานกรรมการพิจารณิาค่่าต็อบีแทุนต็ั�งแต็่วันทุี�	27	เมษัายน	2564
(6)		 	กรรมการล้ำดับีทุี�	8	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าถื่งวันทุี�	26	เมษัายน	2564	แล้ะเป็นกรรมการพิจารณิาค่่าต็อบีแทุนต็ั�งแต่็วันทุี�	27	

เมษัายน	2564
(7)	 กรรมการล้ำดับีทุี�	9	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นกรรมการ	แล้ะกรรมการบีรรษัทัุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าต็ั�งแต็่วันทุี�	17	กันยายน	2564
(8)		กรรมการล้ำดับีทุี�	10	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นกรรมการ	แล้ะกรรมการบีรรษัทัุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าต็ั�งแต็่วันทุี�	16	กันยายน	2564
(9)		 	กรรมการล้ำดับีทุี�	13	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นกรรมการถื่งวันทุี�	15	กันยายน	2564	เป็นประธัานกรรมการพิจารณิาค่่าต็อบีแทุนถื่งวันทุี�	26	เมษัายน	2564	แล้ะ

เป็นกรรมการบีรรษััทุภิบีาล้แล้ะสรรหุ้าระหุ้ว่างวันทุี�	27	เมษัายน	2564	-	15	กันยายน	2564
(10)	กรรมการล้ำดับีทุี�	14	ดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นกรรมการถื่งวันทุี�	15	กันยายน	2564

ทุั�งนี�	บีริษััทุไม่มีการจ่ายค่่าต็อบีแล้ะสิทุธิัประโยชน์อื�น	ๆ	ใหุ้้กรรมการบีริษัทัุนอกเหุ้นือจากทุี�ได้รับีอนุมัต็ิจากทุี�ประชุมผูู้้ถืือหุุ้้นต็ามรายล้ะเอียดข้างต็้น
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 ค่าตุอบัแทุนรวมของผู้้�บัริหารบัริษััทุย่อยทุ่�เป็นศ้นย์กลางของธิุรกิจหลัก

	 1.	ค่่าต็อบีแทุนทุี�เป็นต็ัวเงิน	ได้แก่	เงินเดือน	โบีนัส	แล้ะเงินต็อบีแทุนพิเศัษั	(Variable	Pay)		

	 2.	ค่่าต็อบีแทุนอื�น	ๆ	ได้แก่	เงินสมทุบีกองทุุนสำรองเล้ี�ยงชีพ	

โดยค่าตุอบัแทุนของผู้้�บัริหารบัริษััทุย่อยทุ่�เป็นศ้นย์กลางของธิุรกิจหลัก  ม่รายละเอ่ยดดังน่� 

บรัิษััทย์่อย์ท่�เป็ีนศ้นย์์กลัางของธ้รักิจหลััก
จำานวนผู้้�บรัิหารั 

 (รัาย์)
ค่าตอบแทนรัวมู 

ท่�เปี็นตัวเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนอื�น ๆ

(บาท)

1. บีริษััทุเอสซีีจ	ีซีิเมนต็์-ผู้ลิ้ต็ภัณิฑ์์ก่อสร้าง	จ่ากัด 8 66,741,222 4,963,897

2. บีริษััทุเอสซีีจ	ีเค่มิค่อล้ส์	จ่ากัด 6 46,051,047 3,389,336

3. บีริษััทุเอสซีีจ	ีแพค่เกจจิ�ง	จ่ากัด	(มหุ้าชน) 8 92,156,875 6,823,560
หมายเหตุุ
	 •	 ทุั�งนี�จำนวนผูู้้บีริหุ้ารแล้ะค่่าต็อบีแทุนของผูู้้บีริหุ้ารข้างต็้น	ไม่รวมกรรมการผูู้้จัดการใหุ้ญ่แล้ะผูู้้ช่วยผูู้้จัดการใหุ้ญ่ในแต็่ล้ะบีริษััทุย่อยทุี�เป็นศัูนย์กล้าง 
	 	 ของธัุรกิจหุ้ล้ัก	เนื�องจากได้รวมอยู่ในค่่าต็อบีแทุนของผูู้้บีริหุ้ารระดับีสูงเอสซีีจีแล้้ว

บ้คลัากรั 

	 เอสซีจีปีระกอบีด้วยธัรุกิจหุ้ลั้ก	3	ธุัรกิจ	บุีค่ล้ากรสว่นใหุ้ญ่สังกดั

อยู่ในธุัรกิจซีีเมนต์็แล้ะผู้ลิ้ต็ภัณิฑ์์ก่อสร้าง	จำนวนร้อยล้ะ	46	 

ซี่�งสอดค่ล้้องกบัีปรมิาณิสถืานประกอบีกจิการในสงักดั	แล้ะล้กัษัณิะ

อตุ็สาหุ้กรรมทุี�ต็อ้งใชแ้รงงานจำนวนทุี�มากกวา่ธุัรกจิอื�น		รองล้งมา

สังกัด	SCGP	(ธุัรกิจแพค่เกจจิ�ง)	จำนวนร้อยล้ะ	40	แล้ะอยู่ทุี� 

ธัรุกจิเค่มิค่อล้ส์จำนวนร้อยล้ะ	11

	 	ทุั�งนี�	เพื�อใหุ้้สอดค่ล้้องกับีกล้ยุทุธ์ัในการดำเนินธัุรกิจด้วยการ

ขยายการล้งทุุนไปยังต็่างประเทุศั	ได้แก่	กลุ้่มประเทุศัเอเชีย 

ต็ะวันออกเฉียงใต็้ในประเทุศัเป้าหุ้มาย	แล้ะประเทุศัอื�นทุี�มี

ศัักยภาพประกอบีกับีบีริษััทุมีนโยบีายในการจ้างงานบุีค่ล้ากรทุี� 

เปน็ประชากรในประเทุศัทุี�เขา้ไปล้งทุนุ		ทุำใหุ้้เอสซีีจีประกอบีด้วย

บุีค่ล้ากรทุี�เปน็ชาวต็า่งประเทุศัเพิ�มมากข่�นต็ามการขยายการล้งทุนุ			

	 นอกจากนั�น	เอสซีีจีได้ส่งเสริมใหุ้้บีุค่ล้ากรทุี�เป็นค่นทุ้องถืิ�นได้

มีค่วามก้าวหุ้น้าสามารถืเต็ิบีโต็ได้ในอาชีพการงาน		โดยมีแผู้นใน

การพัฒนาเพื�อเต็รียมค่วามพร้อมสำหุ้รับีการเล้ื�อนต็ำแหุ้น่งทีุ�สงูข่�น		

แล้ะสง่ผู้ล้ใหุ้พ้นกังานทุอ้งถืิ�นมคี่วามผู้กูพนักบัีองค่ก์ร		เกดิแรงจงูใจ

ในการปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทุี� เป็นการสร้างการเต็ิบีโต็อย่างยั�งยืนไป 

พร้อม	ๆ	กันระหุ้ว่างบีุค่ล้ากร	แล้ะองค์่กร

	 เอสซีจีจีดัทุำแผู้นอตั็รากำล้งัค่นโดยค่ำนง่ถืง่ทุศิัทุางการดำเนนิ

ธัุรกิจ	แล้ะแผู้นงานในปัจจุบีันแล้ะอนาค่ต็	สนับีสนุนใหุ้้มีค่วาม

หุ้ล้ากหุ้ล้ายในเชื�อชาต็ิ	แล้ะบีริหุ้ารงานบีนพื�นฐานของค่วาม 

เทุ่าเทุียมกัน	 โดยกำหุ้นดใหุ้้มีแผู้นพัฒนาเพื�อเต็รียมค่นเข้าสู ่

ต็่าแหุ้น่งใหุ้้เหุ้มาะสมกับีหุ้น้าทุี�ค่วามรับีผิู้ดชอบี																		
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ข�อมู้ลัสัำคัญอื�นๆ

• เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบัริษััทุ

 เลขานุการคณะกรรมการ

	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้มีมต็ิแต่็งต็ั�ง	นายวรพล้	 เจนนภา	 

เป็นเล้ขานุการค่ณิะกรรมการ	 เพื�อทุำหุ้น้าทุี�เป็นทุี�ปร่กษัาใหุ้ ้

ค่ำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิิบัีต็ิต็ามกฎหุ้มายเกี�ยวกับีหุ้น้าทุี�

ค่วามรับีผู้ิดชอบีต่็าง	ๆ	ของกรรมการ	รวมทัุ�งจัดทุำรายงานการ

ประชุมค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	แล้ะเข้าร่วมประชุมค่ณิะกรรมการ

บีริษััทุทุุกค่รั�ง	 โดยเล้ขานุการค่ณิะกรรมการทุี�ค่ณิะกรรมการ 

แต็ง่ต็ั�งข่�นเปน็ผูู้ทุ้ี�ค่ณิะกรรมการเหุ้น็วา่มคี่วามเหุ้มาะสม	เนื�องจาก

เป็นผูู้้ทุี�มีค่วามรู้ค่วามสามารถืแล้ะประสบีการณ์ิสูงทุี�จะช่วยใหุ้้ 

ค่ำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิิบัีต็ิต็ามกฎหุ้มาย	ระเบีียบี 

ข้อบีังค่ับีต็่าง	ๆ	ต็ล้อดจนบีรรษััทุภิบีาล้เอสซีีจีได้อย่างถูืกต็้อง

 เลขานุการบัริษััทุ

	 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุได้มีมติ็แต่็งต็ั�ง	นางภัทุรวรรณิ	ต็ุ้นสกุล้	

เป็นเล้ขานุการบีริษััทุแล้ะผูู้้ช่วยเล้ขานุการค่ณิะกรรมการ	เพื�อ 

ทุำหุ้น้าทุี�จัดการประชุมค่ณิะกรรมการบีริษััทุ	ค่ณิะกรรมการ 

ชุดย่อย	แล้ะการประชุมผูู้้ถืือหุุ้้น	รวมทุั�งจัดทุำรายงานการประชุม 

ค่ณิะกรรมการบีริษัทัุ	รายงานการประชมุผูู้้ถือืหุุ้น้	รายงานประจำปี 

ต็ล้อดจนจัดเก็บีเอกสารต็ามทุี�กฎหุ้มายกำหุ้นด	โดยเล้ขานุการ

บีริษััทุทุี�ค่ณิะกรรมการแต็่งต็ั�งข่�นเป็นผูู้้ทีุ�ค่ณิะกรรมการเหุ้็นว่ามี

ค่วามเหุ้มาะสม	มคี่วามรูค้่วามสามารถืในการบีรหิุ้ารงานเล้ขานกุาร

บีริษััทุ	แล้ะดำรงต็ำแหุ้น่งเป็นผูู้้อำนวยการสำนักงานเล้ขานุการ

บีริษััทุ	ซี่�งเป็นหุ้น่วยงานทุี�สนับีสนุนงานเล้ขานุการบีริษััทุ	ใหุ้้เป็น

ไปต็ามกฎหุ้มาย	ระเบีียบีข้อบัีงค่ับีต็่าง	ๆ	ต็ล้อดจนรับีผู้ิดชอบี 

ดูแล้งานด้านบีรรษัทัุภิบีาล้เอสซีีจี

	 ณิ	สิ�นปี	2564	บีริษััทุปูนซิีเมนต็์ไทุย	จำกัด	(มหุ้าชน)	มีจำนวนพนักงาน	1,635	ค่น		ในขณิะทุี�มีจำนวนพนักงานรวมทุั�งเอสซีีจี	 

58,283	ค่น

	 หุ้น่วย	:	ค่น

ข�อมู้ลัพนักงานเอสัซ่จ่ ไทย์ ต่างปีรัะเทศ รัวมู

1.	 บีริษััทุปูนซีิเมนต็์ไทุย	จ่ากัด	(มหุ้าชน) 1,635 - 1,635

2.	 ธัุรกิจซีีเมนต็์แล้ะผู้ล้ิต็ภัณิฑ์์ก่อสร้าง 17,343 9,686 27,029

3.	 SCGP	(ธัุรกิจแพค่เกจจิ�ง) 8,845 14,496 23,341

4.	 ธัุรกิจเค่มิค่อล้ส์ 4,794 1,374 6,168

5.	 อื�น	ๆ 77 33 110

รวมทุั�งหุ้มด 32,694 25,589 58,283

	 นอกจากนี�	บีริษััทุได้ส่งเสริมใหุ้้เล้ขานุการบีริษััทุได้รับีการ 

ฝ่ึกอบีรมแล้ะพัฒนาค่วามรู้อย่างต็่อเนื�องด้านกฎหุ้มาย	บีัญชี	 

หุ้รือการปฏิิบัีต็ิหุ้น้าทุี�เล้ขานุการบีริษััทุ	ซ่ี�งในปี	2564	เล้ขานุการ

บีริษััทุได้เข้าอบีรม	Ethical	Leadership	Program		 (ELP)	

23/2021	แล้ะ	Board	Reporting	Program	(BRP)	38/2021	 

จัดโดยสมาค่มส่งเสริมสถืาบัีนกรรมการบีริษััทุไทุย	แล้ะมีการ 

เปิดเผู้ยประวัต็ิ	คุ่ณิสมบีัต็ิแล้ะประสบีการณิ์ของเล้ขานุการ 

บีริษััทุไว้ในรายงานประจำปีแล้้ว

สามารถดูประวัติไดตาม “เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหารสายงานบัญชีและ 
การเงิน และ เลขานุการบริษัท” ที่เว็บไซต์
บริษัท www.scg.com

• หัวหน�าหน่วยงานตุรวจสอบัภายใน

	 สำนกังานต็รวจสอบีภายในของบีรษิัทัุข่�นต็รงต็อ่ค่ณิะกรรมการ

ต็รวจสอบี	มีหุ้น้าทุี�ในการกำกับีดูแล้การบีริหุ้ารค่วามเสี�ยง	 

ต็รวจสอบีแล้ะประเมินการปฏิิบัีต็ิงาน	การค่วบีคุ่มภายใน	ใหุ้้ 

ค่วามเชื�อมั�นแล้ะค่ำปร่กษัาอย่างเป็นอิสระ	มีประสิทุธัิภาพ 

แล้ะประสทิุธัผิู้ล้	โดยทุี�ประชมุค่ณิะกรรมการต็รวจสอบี	ค่รั�งทุี�	122	

(5/2561)	เมื�อวันทุี�	2	ต็ุล้าค่ม	2561	ได้มีมต็ิแต็่งต็ั�ง	นายพิทุยา	 

จั�นบีญุม	ีเปน็ผูู้อ้ำนวยการสำนกังานต็รวจสอบี	โดยมผีู้ล้ต็ั�งแต็ว่นัทุี�	 

1	พฤศัจิกายน	2561
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• หวัหน�างานกำกับัดแ้ลการปฏิบิัติัุตุามกฎิเกณฑ์แ์ละกฎิหมาย 

(Compliance)

	 นายกิต็ต็ิ	ต็ั�งจิต็รมณีิศัักดา	ต็ำแหุ้น่งกรรมการผูู้้จัดการ	บีริษััทุ

กฎหุ้มายเอสซีจีี	จำกัด	ซ่ี�งเป็นบีริษััทุย่อยแล้ะเป็นผูู้้ทุี�ได้รบัีมอบีหุ้มาย 

ใหุ้้ดำรงต็ำแหุ้น่งประธัานค่ณิะทุำงาน	Compliance	Management	 

มีหุ้น้าทุี�รับีผิู้ดชอบีในการเสนอนโยบีาย	กล้ยุทุธ์ั	แล้ะกำกับีดูแล้ 

ใหุ้้บีริษัทัุแล้ะบีริษัทัุย่อยฏิบัิีต็ติ็ามกฎเกณิฑ์แ์ล้ะกฎหุ้มายทุี�เกี�ยวข้อง	

รวมทุั�งช่วยสร้างค่วามรู้ 	 ค่วามเข้าใจ	การสื�อสาร	แล้ะการ 

สร้างค่วามต็ระหุ้นักรู้ใหุ้้เกิดข่�น

• หน่วยงานนักลงทุุนสัมพัื่นธิ์

	 หุ้ากผูู้้ถืือหุุ้้นต็้องการข้อมูล้เพิ�มเต็ิมสามารถืต็ิดต็่อโดยต็รงทุี�

หุ้น่วยงานนักล้งทุุนสัมพันธั์ผู้่านช่องทุางดังต็่อไปนี�	

	 ทุี�อยู่	 	 1	ถืนนปูนซีิเมนต็์ไทุย	บีางซีื�อ	

	 	 	 	 กรุงเทุพมหุ้านค่ร	10800

	 โทุรศััพทุ์		0-2586-4299

	 อีเมล้	 	 invest@scg.com

สามารถดูประวัติไดตาม “เอกสารแนบ 3  
รายละเอียดเกีย่วกบัหวัหนางานตรวจสอบ
ภายใน และหวัหนางานกาํกบัดแูลการปฏบัิติ
ตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย (Compliance)” 
ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com

• ค่าตุอบัแทุนผู้้�สอบับััญ่ช่

	 บีริษััทุแล้ะบีริษััทุย่อยจ่ าย ค่่าสอบีบีัญชี ใหุ้้ เค่พี เอ็มจี	

ประเทุศัไทุย	แล้ะเค่พีเอ็มจีในต็่างประเทุศั	 ซ่ี�งเป็นสำนักงาน 

สอบีบีัญชีทุี�ผูู้้สอบีบีัญชีประจำปี	2564	สังกัด	รวมทุั�งบีุค่ค่ล้หุ้รือ

กิจการทุี� เกี�ยวข้องกับีผูู้้สอบีบีัญชีแล้ะสำนักงานสอบีบีัญชีทุี� 

ผูู้้สอบีบัีญชีสังกัดในปีบีัญชีทีุ�ผู่้านมามีจำนวนเงินรวม	85.17	 

ล้้านบีาทุ	ซี่�งไม่รวมค่่าสอบีบีัญชีทุี�จ่ายโดยบีริษััทุร่วม

	 ค่ณิะกรรมการต็รวจสอบีเป็นผูู้้พิจารณิาแล้ะทุบีทุวนการ 

ค่ัดเลื้อกผูู้้สอบีบัีญชีของบีริษััทุแล้ะบีริษััทุย่อย	โดยพิจารณิาจาก

ปจัจยัทุี�หุ้ล้ากหุ้ล้าย	ไดแ้ก	่ชื�อเสียง	ศักัยภาพ	มาต็รฐาน	การทุำงาน

ทุี�ด	ีประสบีการณ์ิแล้ะค่วามเชี�ยวชาญในการสอบีบัีญช	ีกระบีวนการ

หุ้รือเค่รื�องมือทุี�ใช้ในการต็รวจสอบีบัีญชีทุี�มีประสิทุธิัภาพ	ค่วามรู้

ค่วามเข้าใจในธัุรกิจ	รวมทุั�งการปฏิิบีัต็ิหุ้น้าทุี�	ก่อนจะนำเสนอใหุ้้

ค่ณิะกรรมการบีริษััทุพิจารณิาเสนอทุี�ประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้น 

ประจำปีขออนุม	ัต็ิแต็่งต็ั�งบีุค่ค่ล้เป็นผูู้้สอบีบัีญชีแล้ะอนุมัต็ ิ

ค่่าสอบีบีัญชีในทุุก	ๆ	ปี

	 ในปี	2560	ค่ณิะกรรมการต็รวจสอบีได้พจิารณิาคั่ดเล้อืกบีริษัทัุ

เค่พีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบีบีัญชี	จำกัด	 (KPMG)	 เป็นสำนักงาน 

สอบีบัีญชีของบีริษััทุแล้ะบีริษััทุย่อยประจำปี	2561-2565	โดยได้

กำหุ้นดอัต็ราค่่าสอบีบีัญชี	5	ปีไว้แล้้ว	โดยเมื�อเปรียบีเทุียบีกับี

ขอบีเขต็การใหุ้้บีริการ	ปริมาณิงาน	แล้ะอัต็ราค่่าสอบีบัีญชีของ

บีริษััทุจดทุะเบีียนอื�นในระดับีเดียวกันแล้้วเห็ุ้นว่า	KPMG	เสนอ 

ค่่าสอบีบีัญชีทีุ�เหุ้มาะสมแล้ะข้อเสนอของ	KPMG	เป็นประโยชน์

สูงสุดแก่บีริษััทุ

	 ทุั�งนี�	บีริษััทุทุี�เป็นสำนักงานสอบีบัีญชีแล้ะผูู้้สอบีบัีญชีไม่มี 

ค่วามสัมพนัธ์ั	หุ้รอืสว่นไดเ้สยีใด	ๆ 	กับีบีริษัทัุ/บีริษัทัุย่อย/ผูู้้บีรหิุ้าร/

ผูู้้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ่	หุ้รือผูู้้ทุี�เกี�ยวข้องกับีบีุค่ค่ล้ดังกล่้าว

ค่าสอบับัญั่ช่ประจำปี 2564

1.	 ค่่าสอบีบีญัชงีบีการเงนิประจำปี	แล้ะค่่าสอบีทุานงบีการเงนิรายไต็รมาสของบีรษัิัทุแล้ะงบีการเงนิรวม	เป็นเงนิจำนวน	4.68	ล้้านบีาทุ

ค่าสัอบบัญชื่่ของบรัิษััท

1.	 ค่่าสอบีบัีญชีงบีการเงินประจ่าปีของบีริษััทุ 	 290,000	 บีาทุ

2.	 ค่่าสอบีบัีญชีงบีการเงินรวมประจ่าปีแล้ะ 
ค่่าสอบีทุานงบีการเงินรายไต็รมาสของบีริษััทุ 
แล้ะงบีการเงินรวม

	 4.39	 ล้้านบีาทุ

 รวมค่าสอบับััญ่ช่ของบัริษััทุ  4.68 ล�านบัาทุ
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2.	 ค่า่สอบีบีญัชงีบีการเงนิประจำปขีองบีรษิัทัุย่อย	แล้ะค่า่สอบีทุานงบีการเงนิรายไต็รมาสของบีรษิัทัุยอ่ยทุี�จดทุะเบียีนในต็ล้าดหุ้ล้กัทุรพัย์

แหุ้่งประเทุศัไทุย	ซี่�งต็รวจสอบีโดยเค่พีเอ็มจีประเทุศัไทุย	แล้ะเค่พีเอ็มจีในต็่างประเทุศั	โดยบีริษััทุย่อยเป็นผูู้้รับีผิู้ดชอบีค่่าสอบีบัีญชี

ค่าสัอบบัญชื่ข่องบรัิษััทย์่อย์ทั�งหมูดั

1.	 ค่่าสอบีบัีญชีประจ่าปีของบีรษัิัทุย่อยในประเทุศัไทุย	 
แล้ะค่่าสอบีทุานงบีการเงินรายไต็รมาสของบีริษััทุย่อย 
ทุี�จดทุะเบีียนในต็ล้าดหุ้ล้ักทุรัพย์แหุ้่งประเทุศัไทุย

-	 จ่านวนบีริษััทุย่อย 	 134	 บีริษััทุ

-	 จ่านวนเงิน 	 36.46		 ล้้านบีาทุ

2.	 ค่่าสอบีบัีญชีประจ่าปีของบีรษัิัทุย่อยในต็่างประเทุศั

-	 จ่านวนบีริษััทุย่อย 	 94	 บีริษััทุ

-	 จ่านวนเงิน 	 44.03	 ล้้านบีาทุ

รวมค่าสอบับััญ่ช่ของบัริษััทุย่อยทุั�งหมด  80.49 ล�านบัาทุ

ค่าบัริการอื�นนอกเหนือจากค่าสอบับััญ่ช่  

	 บีรษิัทัุย่อยจ่ายค่่าทุี�ปรก่ษัาด้านภาษีั	ค่่าต็อบีแทุนการต็รวจสอบีการปฏิบัิีติ็ต็ามเงื�อนไขของบัีต็รส่งเสริมการล้งทุนุ	แล้ะการใหุ้้บีริการอื�น 

รวมจำนวน	53.99	ล้้านบีาทุ	ใหุ้้แก่สำนักงานสอบีบัีญชีทุี�ผูู้้สอบีบัีญชีสังกัด	บุีค่ค่ล้หุ้รือกิจการทีุ�เกี�ยวข้องกับีผูู้้สอบีบัีญชี	แล้ะสำนักงาน 

สอบีบีัญชีดังกล้่าว
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สรุุปผลการุปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรุรุมการุบัรุิษััที่

ใน้รุอบัปี 2564

	 เอสซีีจีีดำเนิินิธุุรกิิจีภายใต้้กิารกิำกิับดูแลของคณะกิรรมกิาร

บริษััท	โดยมุ�งมั�นิในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจีต้ามกิรอบแนิวทาง	ESG	 

ด้วยความเป็็นิธุรรมและรับผิิดชอบต้�อผิู้มีส�วนิได้เสียทุกิฝ่่าย	และ

ยึดถืืออุดมกิารณ์ซีึ�งได้ป็ฏิิบัต้ิมาเป็็นิเวลานิานิต้ั�งแต้�เริ�มกิ�อต้ั�ง 

บริษัทั	ภายใต้ก้ิรอบของจีรรยาบรรณที�มีกิารพัฒันิาให้เ้ห้มาะสมกิบั

ความเป็ลี�ยนิแป็ลงทางเศรษัฐกิิจีและสังคมอยู�ต้ลอดเวลา	 

บนิพัื�นิฐานิของกิารเต้ิบโต้อย�างสมดุลและยั�งยืนิ

	 ในิปี็	2564	คณะกิรรมกิารบรษิัทัได้มีบทบาทสำคัญในิกิารกิำห้นิด 

นิโยบายและกิลยุทธุ์ที�นิำไป็สู�กิารเพัิ�มความสามารถืในิกิารแข�งขันิ	

กิารสรา้งวฒันิธุรรมและค�านิยิมองคก์ิร	รวมถืงึกิารเพัิ�มป็ระสทิธุภิาพั

กิารกิำกิับดูแลความเพีัยงพัอของระบบควบคุมภายในิ	และ 

กิารบริห้ารความเสี�ยงขององค์กิร	ห้รอืกิารให้้ความเห้น็ิอื�นิ	ๆ 		ที�เป็็นิ 

ป็ระโยชนิ์ต้�อกิารพััฒนิาธุุรกิิจี	ดังนิี�

	 •	 กิำห้นิดนิโยบายด้านิภาษั	ีเพัื�อให้ม้ั�นิใจีว�าบรษิัทัดำเนินิิธุรุกิจิี

ด้วยโครงสร้างทางภาษีัที�เห้มาะสมและสอดคล้องกัิบกิารทำ

ธุุรกิรรม	และดำเนิินิธุุรกิิจีด้วยความโป็ร�งใส	ยึดมั�นิในิกิารป็ฏิิบัต้ิ

ต้ามกิฎห้มายและกิฎระเบียบของป็ระเทศไทยและป็ระเทศที�เอสซีีจี ี

เข้าไป็ดำเนินิิธุรุกิจิี	รวมถืงึป็ฏิบิตั้ติ้ามกิฎห้มายเกีิ�ยวกัิบกิารกิำห้นิด 

ราคาโอนิให้้มีความโป็ร�งใสและเป็็นิไป็ต้ามห้ลกัิกิาร	Arm’s	Length	

Principle

	 •	 ทบทวนิฎบตั้รคณะกิรรมกิารบรษิัทั	คณะกิรรมกิารชดุย�อย	

เพืั�อกิำห้นิดขอบเขต้ห้น้ิาที�ให้้สอดคล้องกัิบห้ลักิกิารกิำกัิบดูแล

กิจิีกิารที�ดสีำห้รับบรษิัทัจีดทะเบียนิปี็	2560	(CG	Code)		และกิาร

ดำเนินิิธุรุกิจิีในิปั็จีจีบุนัิที�มีกิารเป็ลี�ยนิแป็ลง	เพัื�อให้บ้ริษัทัมีขดีความ

สามารถืในิกิารแข�งขันิเพัิ�มมากิขึ�นิ		

	 •	 ทบทวนิและป็รับป็รุงจีรรยาบรรณเอสซีจีี	ีโดยกิารป็รับป็รุง

ครั�งนิี� เป็็นิกิารป็รับป็รุงครั�งที� 	 7	 เพัื�อให้้จีรรยาบรรณเอสซีีจีี 

มีความเห้มาะสมและสอดคล้องกัิบห้ลักิกิารกิำกัิบดูแลกิิจีกิารที�ดี

ทั�งในิระดับป็ระเทศและมาต้รฐานิสากิล	และเป็็นิปั็จีจีบัุนิ	โดยเน้ินิ

ให้้พันิักิงานิทุกิระดับสามารถืนิำไป็ป็รับใช้ทั�งในิและต้�างป็ระเทศ

	 •	 ทบทวนินิโยบายกิารกิำห้นิดคุณสมบัต้ิและกิารสรรห้า

กิรรมกิารบรษิัทั	และต้ารางความรูค้วามชำนิาญของคณะกิรรมกิาร

บริษััท	(Board	Skill	Matrix)	เพัื�อให้้สอดคล้องกิับห้ลักิกิารกิำกิับ

ดูแลกิิจีกิารที�ดีสำห้รับบริษััทจีดทะเบียนิปี็	2560	(CG	Code)	 

และเพัิ�มเต้ิมความรู้ความชำนิาญที�ต้้องกิารให้้มีในิคณะกิรรมกิาร

ให้้สอดคล้องกิับแนิวโน้ิมที�สำคัญ

	 •	 ทบทวนินิโยบายต้�อต้้านิคอร์รปั็ชนัิ	เพัื�อป็รับป็รุงแนิวป็ฏิบัิต้ิ

และข้อกิำห้นิดในิกิารดำเนินิิกิาร	รวมถึืงกิารสื�อสารและกิารอบรม

ให้้สอดคล้องกิับแบบป็ระเมินิต้นิเองเพัื�อพััฒนิาระบบต้�อต้้านิ

คอร์รัป็ชันิของแนิวร�วมต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิของภาคเอกิชนิไทย	

(CAC)	ฉบับป็รับป็รุง	4.0

	 •	 ยื�นิต้�ออายกุิารรบัรองเป็น็ิ	Certified	Company	จีากิ	CAC	

โดยบริษััทผิ�านิกิารป็ระเมินิเพัื�อต้�ออายุกิารรับรองเป็็นิ	Certified	

Company	เป็็นิครั�งที�	4	จีากิคณะกิรรมกิารแนิวร�วมป็ฏิิบัต้ิของ

ภาคเอกิชนิไทยในิกิารต้�อต้้านิกิารทุจีริต้	 (CAC)	 เมื�อวันิที�	 

30	กิันิยายนิ	2564

	 •	 จีัดให้้มีแบบทดสอบ	“Ethics	e-Testing”	สำห้รับ 

พันิกัิงานิ	ในิเรื�องคณุธุรรม	อดุมกิารณ	์4	จีรรยาบรรณ	และนิโยบาย

ต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิของบริษััท	โดยพันิักิงานิต้้องทำให้้ผิ�านิเกิณฑ์ ์

ร้อยละ	100	เพัื�อส�งเสริมความต้ระห้นิักิรู้ในิเรื�องกิารป็ฏิิบัต้ิต้าม

ห้ลักิกิารกิำกิับดูแลกิิจีกิารที�ดี

การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้าท่ี่�ของ 

คณะกรรมิการบัริษัทัี่

	 กิารสรรห้า	พััฒนิา	และป็ระเมินิผิลกิารป็ฏิิบัต้ิห้นิ้าที�ของ 

คณะกิรรมกิารบริษัทัมคีวามสำคัญอย�างยิ�งต้ามห้ลักิบรรษัทัภิบาล 

เอสซีจีี	ีเนิื�องจีากิคณะกิรรมกิารบรษิัทัถือืว�าเป็น็ิผู้ิที�มบีทบาทสำคญั

ในิกิารกิำห้นิดกิลยทุธ์ุและแนิวทางกิารดำเนินิิธุรุกิจิีเพัื�อกิารเต้บิโต้

อย�างยั�งยืนิ	โดยบริษััทได้เปิ็ดเผิยข้อมูลและรายละเอียดเกิี�ยวกัิบ

ห้ลักิเกิณฑ์์	และกิระบวนิกิารต้�าง	ๆ	ในิเรื�องกิารสรรห้ากิรรมกิาร 

ในิหั้วข้อ	“กิารสรรห้าและแต้�งต้ั�งกิรรมกิาร”	ห้น้ิาที�	143	และหั้วข้อ	

“กิารพััฒนิากิรรมกิารและผิู้บริห้ารระดับสูง”	ห้นิ้าที�	147	

การเข้าร่วมิประชุมุิ

	 กิรรมกิารบริษััทต้้องเข้าร�วมป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััท 

อย�างสม่�าเสมอ	เพืั�อรับทราบและร�วมกิันิต้ัดสินิใจีในิกิารดำเนิินิ

รุายงาน้ผลการุดำเน้ิน้งาน้สำคัญ
ด้าน้การุกำกับัดูแลกิจการุ
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ธุุรกิิจีของบริษััท		 มีกิารจัีดป็ระชุมอย�างน้ิอยปี็ละ	8	ครั�ง	ซีึ�งม ี

กิารกิำห้นิดต้ารางกิารป็ระชุมล�วงห้นิ้าเป็็นิป็ระจีำทุกิป็ี	และแจี้ง

กิรรมกิารแต้�ละคนิให้้ทราบต้ั�งแต้�ต้้นิป็ีเพัื�อจีัดสรรเวลาในิกิารเข้า

ร�วมป็ระชุม	และอาจีมีกิารป็ระชุมครั�งพัิเศษัเพัิ�มเต้ิมเพัื�อพัิจีารณา

เรื�องที�มีความสำคัญเร�งด�วนิ

	 ในิกิารป็ระชุม	ป็ระธุานิกิรรมกิาร	และกิรรมกิารผิู้จีัดกิารให้ญ�

เป็็นิผิู้ร�วมกิันิกิำห้นิดวาระกิารป็ระชุมและพัิจีารณาเรื�องเข้าวาระ

กิารป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััท	โดยเปิ็ดโอกิาสให้ก้ิรรมกิารแต้�ละ 

คนิสามารถืเสนิอเรื�องต้�าง	ๆ	เพัื�อเข้ารับกิารพัิจีารณาเป็็นิวาระ 

กิารป็ระชุมได้

	 คณะกิรรมกิารบริษััทได้ทบทวนิและป็รับป็รุง	“นิโยบาย 

กิารเข้าร�วมป็ระชมุคณะกิรรมกิารบรษิัทั”		ในิปี็	2561	เพัื�อให้้สอดคล้อง 

กิับความกิ้าวห้นิ้าทางเทคโนิโลยีและกิารบริห้ารจีัดกิารอย�างมี

ป็ระสิทธุภิาพั	โดยให้บั้นิทกึิกิารเข้าร�วมป็ระชุมของกิรรมกิารบริษัทั

ผิ�านิสื�ออิเล็กิทรอนิกิิส์	และเปิ็ดเผิยในิรายงานิป็ระจีำปี็	โดยให้้กิารนัิบ 

องค์ป็ระชุมเป็็นิไป็ต้ามที�กิฎห้มายกิำห้นิด	เนิื�องจีากิพิัจีารณาแล้ว

เห้็นิว�ากิารที�กิรรมกิารบริษััทให้้ความสำคัญและร�วมป็ระชุม 

คณะกิรรมกิารผิ�านิสื�ออิเล็กิทรอนิิกิส์นิั�นิเป็็นิป็ระโยชน์ิแกิ�บริษััท

อย�างยิ�ง	ต้�อมาที�ป็ระชมุคณะกิรรมกิารบรษิัทั	เมื�อเดอืนิเมษัายนิ	2563 

มมีต้อินิมุตั้ริะเบยีบและวิธุปี็ฏิบิตั้สิำห้รับกิารป็ระชมุคณะกิรรมกิาร

ผิ�านิสื�ออิเล็กิทรอนิิกิส์	(e-Meeting	Rules)	ของบริษััท	และให้้

ป็ระธุานิกิรรมกิารห้รือป็ระธุานิในิที�ป็ระชุมมีอำนิาจีในิกิารกิำห้นิด

ให้้จีัดป็ระชุมคณะกิรรมกิารโดยกิารป็ระชุมผิ�านิสื�ออิเล็กิทรอนิิกิส์

ต้ามพัระราชกิำห้นิดกิารป็ระชมุผิ�านิสื�ออเิลก็ิทรอนิกิิส	์ห้รอืป็ระชมุ

กิรรมกิารโดยเป็ดิให้ม้ชี�องทางให้ก้ิรรมกิารสามารถืเขา้ร�วมป็ระชมุ

ผิ�านิสื�ออิเล็กิทรอนิิกิส์ห้รือผิ�านิช�องทางอื�นิ	ๆ	ร�วมด้วยได้	โดยให้้ 

กิารนิับองค์ป็ระชุมเป็็นิไป็ต้ามกิฎเกิณฑ์์ที�เกิี�ยวข้อง

	 คณะกิรรมกิารบริษััทได้ถืือป็ฏิิบัต้ิให้้มีกิารกิำห้นิดวันิป็ระชุม

ของแต้�ละป็ีล�วงห้นิ้าทั�งปี็ต้ั�งแต้�ป็ีกิ�อนิห้นิ้า	 โดยในิป็ี	 2564	 

มีกิารป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััทจีำนิวนิ	9	ครั�ง	ซีึ�งกิำห้นิด 

ไว้ล�วงห้นิ้าทั�งป็ีต้ั�งแต้�ป็ี	2563	และครั�งพัิเศษั	โดยกิรรมกิารบริษััท

ทั�งคณะเข้าป็ระชุมร้อยละ	100	ซีึ�งมีกิรรมกิารที�เข้าร�วมป็ระชุมและ

แสดงความคิดเห้็นิผิ�านิสื�ออิเล็กิทรอนิิกิส์ที�ได้ป็ฏิิบัต้ิต้ามนิโยบาย

กิารเข้าร�วมป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััท	กิฎเกิณฑ์์ที�เกีิ�ยวข้องกิับ

กิารป็ระชุมผิ�านิสื�ออิเล็กิทรอนิิกิส์และ	e-Meeting	Rules	ข้างต้้นิ

และกิรรมกิารบริษััทแต้�ละคนิ	 (ไม�รวมกิรรมกิารที� เ ข้าห้รือ 

ออกิจีากิต้ำแห้นิ�งระห้ว�างป็ี)	 เข้าป็ระชุมมากิกิว�าร้อยละ	75	 

ของจีำนิวนิครั�งทั�งห้มด	ทั�งนิี�	ในิกิารป็ระชุมแต้�ละครั�งได้มีกิารจัีด 

ส�งเอกิสารป็ระกิอบวาระกิารป็ระชุมในิแต้�ละวาระให้้กิรรมกิาร

บริษััทแต้�ละคนิล�วงห้นิ้าไม�นิ้อยกิว�า	7	วันิกิ�อนิวันิป็ระชุม	ห้รือ 

ไม�นิ้อยกิว�า	5	วันิทำกิารต้ามเวลาป็กิต้ิ	เพัื�อให้้กิรรมกิารบริษััท 

มีเวลาที�จีะศึกิษัาข้อมูลในิเรื�องต้�าง	ๆ	อย�างเพัียงพัอ	

	 ในิกิารพัิจีารณาเรื�องต้�าง	ๆ	ป็ระธุานิกิรรมกิาร	ซีึ�งทำห้นิ้าที�

ป็ระธุานิในิที�ป็ระชุมได้จีัดสรรเวลาในิกิารป็ระชุมอย�างเพีัยงพัอ	

และเปิ็ดโอกิาสให้้กิรรมกิารแสดงความคิดเห็้นิได้อย�างอิสระ	 

ทั�งนิี�	กิารลงมต้ใินิที�ป็ระชมุคณะกิรรมกิารบรษิัทัให้ถ้ือืมต้ขิองเสยีง

ข้างมากิ	โดยให้้กิรรมกิารคนิห้นิึ�งมีเสียงห้นิึ�งเสียงและกิรรมกิาร 

ที�มสี�วนิได้เสียจีะไม�เข้าร�วมป็ระชุม	และ/ห้รือไม�ใช้สิทธิุออกิเสียงลง

คะแนินิในิเรื�องนิั�นิ	ห้ากิคะแนินิเสียงเท�ากิันิป็ระธุานิในิที�ป็ระชุม 

จีะออกิเสียงเพัิ�มขึ�นิอีกิห้นิึ�งเสียงเป็็นิเสียงชี�ขาด

	 ในิกิารป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััท	 ฝ่่ายจีัดกิารเอสซีีจีี 

ได้เข้าร�วมป็ระชุม	 เพัื�อให้้ข้อมูลที�เป็็นิป็ระโยชน์ิและรับทราบ

นิโยบายโดยต้รง	รวมทั�งสามารถืนิำไป็ป็ฏิบิัต้ิอย�างมีป็ระสิทธิุภาพั	

เว้นิแต้�ในิบางวาระที�ป็ระชุมเฉพัาะกิรรมกิารบริษััท	ห้รือเฉพัาะ

กิรรมกิารบริษััทที�ไม�เป็็นิผิู้บริห้าร	 เพัื�อความเป็็นิอิสระในิกิาร

พัิจีารณาเรื�องต้�าง	ๆ	

	 นิอกิจีากินิี�	คณะกิรรมกิารบริษัทัให้ค้วามสำคัญเรื�องกิารจัีดกิาร

เกิี�ยวกิับความขัดแย้งด้านิผิลป็ระโยชนิ์ของผิู้เกิี�ยวข้องอย�าง

รอบคอบ	เป็น็ิธุรรม	และโป็ร�งใส	รวมทั�งมกีิารเป็ดิเผิยขอ้มลูในิเรื�อง

ดังกิล�าวอย�างครบถ้ืวนิ	ในิกิรณีที�กิรรมกิารบริษััทคนิห้นิึ�งคนิใดมี

ส�วนิไดเ้สียกิบัผิลป็ระโยชนิเ์กิี�ยวกิบัเรื�องที�มกีิารพัจิีารณา	กิรรมกิาร

ที�มีส�วนิได้เสียจีะต้้องไม�มีส�วนิร�วมในิกิารตั้ดสินิใจีในิเรื�องนิั�นิ 

เมื�อสิ�นิสุดกิารป็ระชุม	เลขานิกุิารบรษิัทัเป็น็ิผู้ิมหี้นิา้ที�จีดัทำรายงานิ

กิารป็ระชุมเสนิอให้้ที�ป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััทรับรองในิวาระ

แรกิของกิารป็ระชุมครั�งถัืดไป็	และให้้ป็ระธุานิกิรรมกิารบริษััท 

ห้รือที�ป็ระธุานิที�ป็ระชุมลงลายมือชื�อรับรองความถืูกิต้้อง	ทั�งนิี�	

กิรรมกิารบริษััทสามารถืแสดงความคิดเห็้นิ	ขอแก้ิไขเพัิ�มเติ้ม

รายงานิกิารป็ระชุมให้้มีความละเอียดถืูกิต้้องมากิที�สุดได้	รายงานิ

กิารป็ระชุมที�ที�ป็ระชุมรับรองแล้ว	จีะถืูกิจีัดเกิ็บอย�างเป็็นิระบบในิ

รปู็แบบของเอกิสารชั�นิความลับของบริษัทั	ณ	สำนิกัิงานิเลขานุิกิาร

บรษิัทั	และจีดัเกิบ็ในิรปู็แบบเอกิสารอเิลก็ิทรอนิกิิส์พัร้อมกิบัเอกิสาร 

ป็ระกิอบวาระกิารป็ระชมุต้�าง	ๆ 	เพัื�อความสะดวกิในิกิารสบืค้นิอ้างอิง

	 สำห้รับในิเดือนิที� ไม�มีกิารป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััท	

กิรรมกิารบริษััททุกิคนิจีะได้รับทราบสรุป็ผิลกิารดำเนิินิงานิของ

บรษิัทัอย�างต้�อเนิื�อง	โดยบรษิัทัจีะจีดัส�งเอกิสารสรปุ็ผิลกิารดำเนินิิ

งานิต้ลอดจีนิข�าวสารที�สำคัญของบริษััทให้้กิรรมกิารบริษััท	 

เพัื�อทราบความคืบห้นิ้าด้วย

	 นิอกิจีากินีิ�	บริษััทได้จีัดให้้มีกิารป็ระชุมระห้ว�างกิรรมกิารที� 

ไม�เป็็นิผิู้บริห้ารโดยไม�มีฝ่่ายจีัดกิารเข้าร�วมป็ระชุม	ห้ลังเสร็จีสิ�นิ 

กิารป็ระชุมแผินิธุุรกิิจีระยะป็านิกิลางของบริษััทเป็็นิป็ระจีำทุกิปี็	

และในิกิรณีที�มคีวามจีำเป็็นิ	เพัื�ออภปิ็รายป็ระเดน็ิและปั็ญห้าต้�าง	ๆ	 

เกิี�ยวกิบักิารจีดักิารที�สำคญั	เช�นิ	กิารสรรห้ากิรรมกิาร	แผินิสบืทอด

ผู้ิบริห้ารระดับสูง	เป็็นิต้้นิ	และเปิ็ดโอกิาสให้้กิรรมกิารบริษัทัที�ไม�เป็็นิ 

ผิู้บริห้ารสามารถืแสดงความคิดเห้็นิได้อย�างอิสระ	ทั�งนิี�ในิป็ี	2564	

ไดจ้ีดักิารป็ระชุมโดยไม�มีฝ่่ายจัีดกิารขึ�นิเมื�อวันิที�	30	สิงห้าคม	2564



193

การจ่่ายค่าติอบัแที่นกรรมิการ

	 คณะกิรรมกิารบริษัทัมอบห้มายให้ค้ณะกิรรมกิารบรรษััทภิบาล

และสรรห้าพัจิีารณาเสนิอแนิวทางและวธิุกีิารจี�ายค�าต้อบแทนิของ

คณะกิรรมกิาร	 คณะกิรรมกิารชุดย�อยให้้มีความเห้มาะสมกิับ 

ความรับผิิดชอบและจูีงใจีให้้คณะกิรรมกิารนิำพัาบริษััทให้ ้

ดำเนิินิงานิต้ามเป็้าห้มายทั�งระยะสั�นิและระยะยาว	 ต้ามที�ได ้

เป็ิดเผิยรายละเอียดในิห้ัวข้อ	 “ค�าต้อบแทนิของกิรรมกิาร 

และผิู้บริห้ารระดับสูง”	ในิห้นิ้าที�	181

การกำกับัดููแลการดูำเนินงานของบัริษััที่ย่อยและบัริษััที่ร่วมิ

	 คณะกิรรมกิารบริษััทโดยกิารเสนิอแนิะของคณะกิรรมกิาร 

บรรษัทัภิบาลและสรรห้าได้พัจิีารณากิำห้นิด	“นิโยบายกิารแต้�งต้ั�ง

บุคคลไป็เป็็นิกิรรมกิารและผิู้บริห้ารในิบริษััทย�อย”	 ในิปี็	 2562	

เป็็นิต้้นิมา	 โดยอ้างอิงจีากิห้ลักิกิารกิำกัิบดูแลกิิจีกิารที�ดีสำห้รับ

บริษััทจีดทะเบียนิของสำนิักิงานิคณะกิรรมกิารกิำกิับห้ลักิทรัพัย์

และต้ลาดห้ลักิทรัพัย์ 	 (กิ.ล.ต้.)	 ปี็	 2560	 ที� เสนิอแนิะให้้ 

บริษััทจีดทะเบียนิควรจีัดให้้มีกิรอบและกิลไกิกิารกิำกิับดูแล

นิโยบายและกิารดำเนิินิงานิในิบริษััทย�อยและกิิจีกิารอื�นิที�บริษััท 

ไป็ลงทนุิอย�างมนีิยัสำคญัในิระดบัที�เห้มาะสมกิบักิจิีกิารแต้�ละแห้�ง

 1. หลักการ

	 กิารแต้�งต้ั�งบุคคลไป็เป็็นิกิรรมกิารและผิู้บริห้ารในิบริษััทย�อย

เพัื�อทำห้นิ้าที�กิำกิับดูแลและบริห้ารจีัดกิารกิิจีกิารของบริษััทย�อย

เป็็นิกิลไกิสำคัญในิกิารกิำกัิบดูแลเพัื�อให้้บริษััทมั�นิใจีว�าบริษััทย�อย

มีกิารป็ฏิิบัต้ิต้ามแนิวนิโยบายต้ลอดจีนิเป็้าห้มาย	 วิสัยทัศนิ์	 

แผินิธุรุกิจิีระยะกิลาง	และแผินิกิลยทุธ์ุในิกิารเต้บิโต้ของบรษิัทัอย�าง 

มปี็ระสทิธุภิาพั	คณะกิรรมกิารบรษิัทัจีงึเห้น็ิสมควรกิำห้นิดนิโยบาย

กิารแต้�งต้ั�งบุคคลไป็เป็น็ิกิรรมกิารและผิู้บริห้ารในิบริษััทย�อยขึ�นิ

ติารางการเข้าประชุมุิของคณะกรรมิการบัริษััที่ปี 2564 (1 มิกราคมิ 2564 - 31 ธัันวาคมิ 2564)

รุายชื�อกรุรุมการุ

คณะ
กรุรุมการุ

บัริุษััที่
(12 คน้)

คณะ
กรุรุมการุ
ติรุวจสอบั

(3 คน้)

คณะ
กรุรุมการุ 

บัรุรุษััที่ภิบัาล
และสรุรุหา

(3 คน้)

คณะ
กรุรุมการุ 

พิจารุณาผล
ติอบัแที่น้

(4 คน้)

คณะ
กรุรุมการุ

กิจการุสังคม
เพื�อการุ

พัฒน้าอย่าง
ยั�งยืน้
(9 คน้)

ปรุะชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น้ 
ปี 2564
(12 คน้)

1.	พัลอากิาศเอกิสถิืต้ย์พังษั์	สุขวิมล 9/9 - - - 4/4 1/1

2.	นิายชุมพัล	ณ	ล่าเลียง* 9/9 - 5/5 - - 1/1

3.	นิายเกิษัม	วัฒนิชัย 9/9 - - - 4/4 1/1

4.	พัันิต้่ารวจีเอกิ	ธุรรมนิิธุิ	วนิิชยถ์ืนิอม 9/9 - - - 4/4 1/1

5.	นิางธุาริษัา	วัฒนิเกิส* 9/9 6/6 5/5 - - 1/1

6.	นิายกิานิต้์	ต้ระกิูลฮุนิ 9/9 - - - 4/4 1/1

7.	นิายป็ระสาร	ไต้รรัต้นิ์วรกุิล* 9/9 - - 7/7 4/4 1/1

8.	นิายพัส	ุเดชะรินิทร์* 9/9 6/6 5/5 - - 1/1

9.	นิางพัรรณสิรี	อมาต้ยกุิล* 9/9 6/6 - 7/7 - 1/1

10.	นิายชลณัฐ	ญาณารณพั 9/9 - - 7/7 - -

11.	นิายฐาป็นิ	สิริวัฒนิภักิดี* 9/9 - - 7/7 - -

12.	นิายรุ�งโรจีน์ิ	รังสิโยภาส 9/9 - - - 3/4 1/1

จี่านิวนิครั�งของกิารป็ระชุมทั�งห้มด 9 6 5 7 4 1

ร้อยละของกิารป็ระชุม 100 100 100 100 96 100
หมิายเหติุ: 
*	 	กิรรมกิารอิสระบริษััท
	 กิำห้นิดนิโยบายให้้กิารป็ระชมุคณะกิรรมกิารบรษิัทัในิแต้�ละปี็ควรมกีิรรมกิารเข้าร�วมป็ระชมุโดยเฉลี�ยไม�น้ิอยกิว�าร้อยละ	80	และกิรรมกิารแต้�ละคนิควรเข้าร�วม 

กิารป็ระชุมอย�างนิ้อยร้อยละ	75	ของจีำนิวนิครั�งของกิารป็ระชุมทั�งป็ี	ทั�งนิี�	กิารเข้าร�วมป็ระชุมห้มายความรวมถืึงกิารป็ระชุมผิ�านิสื�ออิเล็กิทรอนิิกิส์ที�จีัดขึ�นิ
ต้ามกิฎห้มายกิำห้นิดด้วย
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 2. นโยบัายการแต่ิงติั�งบุัคคลไปเป็นกรรมิการและผู้บัริหาร

ในบัริษัทัี่ย่อย

	 กิารแต้�งต้ั�งบุคคลไป็เป็็นิกิรรมกิารและผิู้บริห้ารในิบริษััทย�อย

ควรพิัจีารณาด้วยความรอบคอบ	 เพัื�อให้้ได้บุคคลที�มีคุณสมบัต้ิ

เห้มาะสม	มีความรูค้วามสามารถื	มีคุณธุรรมและความรับผิิดชอบ	

มีภาวะผิู้นิำ	 ที�จีะบริห้ารจีัดกิารบริษััทย�อยอย�างมีป็ระสิทธิุภาพั	

สามารถืสร้างผิลต้อบแทนิและเพัิ�มมูลค�าระยะยาวให้้ผู้ิถืือหุ้้นิ 

และสร้างความเชื�อมั�นิต้�อผิู้มีส�วนิได้เสียทุกิฝ่่าย	 ต้ลอดจีนิส�งเสริม

กิารต้รวจีสอบและถื�วงดุลอย�างเห้มาะสมในิบริษัทัย�อย	และสนิบัสนินุิ 

ให้้มีกิารนิำแนิวนิโยบายต้�าง	ๆ	ของบริษััทสู�กิารป็ฏิิบัต้ิอย�างยั�งยืนิ

 3. อำนาจ่ในการแต่ิงติั� งบุัคคลไปเป็นกรรมิการและ 

ผู้บัริหารในบัริษััที่ย่อย

	 คณะกิรรมกิารบริษััทมอบห้มายให้้กิรรมกิารผิู้จัีดกิารให้ญ�	 

เอสซีีจีี	 และ/ห้รือกิรรมกิารผิู้จัีดกิารให้ญ�ของแต้�ละกิลุ�มธุุรกิิจีเป็็นิ 

ผิู้พัิจีารณาแต้�งต้ั�งและโยกิย้ายบุคคลที�จีะเป็็นิต้ัวแทนิของบริษััท 

ไป็เป็็นิกิรรมกิารและผิู้บริห้ารในิบริษััทย�อยโดยพัิจีารณาต้าม 

ความเห้มาะสม	 ภายใต้้กิรอบห้ลักิกิารรวมทั�งข้อกิำห้นิดของ

นิโยบายนิี�	 และรายงานิให้้คณะกิรรมกิารบริษััททราบต้ามคู�มือ 

อำนิาจีดำเนิินิกิาร

 4.  หนา้ที่่�และความิรับัผดิูชุอบัของบุัคคลที่่�ไดู้รบััแต่ิงติั�งเป็น

กรรมิการและผู้บัริหารในบัริษััที่ย่อย

	 	 (1)	กิำกิบัดแูลให้้บรษิัทัย�อยป็ฏิบัิต้ติ้ามกิฎห้มาย	กิฎเกิณฑ์์ 

ระเบยีบ	และขอ้บงัคบัที�เกิี�ยวขอ้ง	มกีิารบรหิ้ารจีดักิาร

ที�ดี	ป็ฏิิบัต้ิต้ามห้ลักิบรรษััทภิบาล	จีรรยาบรรณ	และ

นิโยบายต้�อต้า้นิคอร์รปั็ชันิของเอสซีจีี	ีและนิโยบายอื�นิ

ของบริษััทห้รือที�สอดคล้องกัิบของบริษััท

	 	 (2)	ให้แ้นิวทางในิกิารกิำห้นิดทิศทางของกิลยุทธุ	์นิโยบาย	

และแผินิธุุรกิิจีของบริษััทย�อยให้้สอดคล้องกิับทิศทาง

ของบริษััท	 รวมทั�งส�งเสริมนิวัต้กิรรมและกิารนิำ

เทคโนิโลยีมาใช้เพัื�อเพัิ�มความสามารถืในิกิารแข�งขันิ

ของบริษััทย�อย	

	 	 (3)	รายงานิผิลป็ระกิอบกิารและกิารดำเนินิิงานิของบรษิัทั

ย�อยให้บ้รษิัทัทราบอย�างถูืกิต้อ้ง	ครบถ้ืวนิ	และทนัิเวลา	

โดยเฉพัาะอย�างยิ�งรายกิารสำคัญที�อาจีมผีิลกิระทบต้�อ

ฐานิะกิารเงินิและผิลกิารดำเนิินิงานิของบริษััทย�อย	

และรายกิารอื�นิใดที�ไม�ใช�รายกิารธุรุกิจิีป็กิติ้ของบริษัทั

ย�อยที�จีะมีผิลกิระทบต้�อบริษััทย�อยอย�างมีนิัยสำคัญ

	 	 (4)		ควบคุมดูแลกิารดำเนิินิธุุรกิิจีของบริษััทย�อยให้้มี

ป็ระสิทธุภิาพัและบริห้ารจัีดกิารผิลต้อบแทนิกิารลงทุนิ

ของบริษััทในิบริษััทย�อยอย�างเห้มาะสม

	 นิอกิจีากินิี�	บรษิัทัได้กิำกัิบดูแลเกิี�ยวกัิบกิารเปิ็ดเผิยข้อมูลฐานิะ

กิารเงินิและผิลกิารดำเนิินิงานิ	 กิารทำรายกิารระห้ว�างบริษััทย�อย

และ/ห้รอืบรษิัทัร�วมกิบับุคคลที�เกิี�ยวโยง	กิารได้มาห้รอืจีำห้นิ�ายไป็

ซีึ�งสินิทรัพัย์	 ห้รือกิารทำรายกิารที�สำคัญให้้ครบถ้ืวนิถูืกิต้้อง	 

ต้ามห้ลักิเกิณฑ์์และวิธุีกิารที�สำนิักิงานิคณะกิรรมกิารกิำกัิบ 

ห้ลักิทรัพัย์และต้ลาดห้ลักิทรัพัย์	 (กิ.ล.ต้.)	 และ/ห้รือ	 ต้ลาด 

ห้ลักิทรัพัย์แห้�งป็ระเทศไทยกิำห้นิดและมีกิารใช้บังคับ

	 นิอกิเห้นิือจีากิคู�มืออำนิาจีดำเนิินิกิาร	 คณะกิรรมกิาร 

ต้รวจีสอบในิฐานิะผู้ิกิำกิับดูแล	 ได้ป็ระเมินิป็ระสิทธุิผิลของ 

กิารกิำกัิบดูแล	 กิารบริห้ารความเสี�ยง	 และกิารควบคุมภายในิ 

ของบริษััทย�อยและบริษััทร�วมที�มีต้ัวแทนิของบริษััทร�วมบริห้าร 

ผิ�านิกิารป็ฏิิบัต้ิงานิของสำนัิกิงานิต้รวจีสอบ	 ซีึ�งกิารวางแผินิกิาร

ต้รวจีสอบจีะอยู�บนิพัื�นิฐานิของความเสี�ยงในิแต้�ละบริษััท	 

(Risk-based	Audit	Planning)	โดยต้รวจีสอบและป็ระเมินิระบบ

กิารควบคมุภายในิ	ความมีป็ระสทิธุผิิล	ป็ระสิทธุภิาพัของกิารป็ฏิบิตั้ ิ

งานิและงบกิารเงินิ	 นิอกิจีากินีิ�	 คณะกิรรมกิารต้รวจีสอบได้มีมต้ ิ

เรื�องกิารต้รวจีสอบกิารป็ฏิบิตั้งิานิด้วยต้นิเอง	(Business	Self	Audit) 

เพัื�อสร้างระบบงานิเชิงป้็องกิันิกิ�อนิที�ความผิิดพัลาดจีะเกิิดขึ�นิ 

โดยให้้บริษััทย�อยและบริษััทร�วมนิำไป็ป็ระยุกิต้์ใช้ให้้เห้มาะสม 

กิับแต้�ละบริษััท	 เนิ้นิกิารพิัจีารณาทั�งกิระบวนิกิารเพัื�อสร้างมูลค�า

เพัิ�มให้้กัิบองค์กิร	 โดยบริษััทและสำนัิกิงานิต้รวจีสอบร�วมกัินิ

ป็ระเมินิความเสี�ยง	กิำห้นิดกิารควบคุมภายในิ	 สัญญาณเต้ือนิภัย	

และรายงานิเพัื�อใชใ้นิกิารต้ดิต้าม	ซึี�งในิกิรณคีวามเสี�ยงเป็ลี�ยนิแป็ลง

ต้้องป็รับป็รุงกิารควบคุมภายในิให้้สอดคล้องกัินิด้วย	 โดยบริษััท 

จีะนิำผิลที�ได้จีากิกิารป็ระเมินิเสนิอที�ป็ระชุมฝ่่ายจัีดกิารและ 

ส�งสำเนิาให้้สำนิักิงานิต้รวจีสอบเพัื�อใช้ป็ระกิอบกิารวางแผินิ 

กิารต้รวจีสอบต้ามความเสี�ยงต้�อไป็	 อนิึ�ง	 ผู้ิสอบบัญชีภายนิอกิจีะ 

นิำเสนิอผิลกิารป็ระเมินิกิารควบคุมภายในิต้�อคณะกิรรมกิาร 

ต้รวจีสอบเป็น็ิป็ระจีำทุกิไต้รมาส

	 นิอกิจีากินิี�	 ที�ป็ระชุมคณะกิรรมกิารต้รวจีสอบยังได้กิำห้นิดวิธุี

กิารกิำกิับดูแลกิารดำเนิินิงานิของธุุรกิิจีด้านิ	 Innovation 

ต้ามที�คณะจีัดกิารบริห้ารความเสี�ยงเอสซีีจีีเสนิอ	สำห้รับโครงกิาร

ที�เข้าข�ายต้้องกิำห้นิดเกิณฑ์์ชี�วัด	 เช�นิ	OKR	 (Objective	 &	 Key	

Result)	ห้รือ	Stage	Gate	เพัื�อนิำเข้าระบบทบทวนิและรายงานิ

ผิลกิารดำเนิินิงานิต้ามเกิณฑ์์ชี�วัดที�ขออนิุมัต้ิต้�อฝ่่ายจีัดกิาร 

ทุกิไต้รมาส	และแจี้งห้นิ�วยงานิ	Corporate	Risk	Management	

เพัื�อทราบ	และยกิเวน้ิจีากิกิารต้ดิต้ามต้ามเกิณฑ์ส์ญัญาณเต้อืนิภยั

ที�ใช้สำห้รับธุุรกิิจีในิช�วงกิารดำเนิินิกิารป็กิต้ิ	 กิ�อนิพัิจีารณาในิ 

เรื�องต้�าง	ๆ	ที�เกิี�ยวข้องต้ามที�เห้็นิสมควรต้�อไป็

	 ในิกิารบรหิ้ารจีดักิารระห้ว�างบรษิัทักิบัผิูร้�วมทนุิอื�นิ	เพัื�อให้ก้ิาร

ดำเนิินิธุุรกิิจีของบริษััทย�อยและบริษััทร�วม	 เป็็นิไป็อย�างมี

ป็ระสิทธิุภาพัและมีป็ระสิทธิุผิลนิั�นิ	 ทั� งสองฝ่่ายจีะต้้องมี 
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ความเข้าใจีในิเรื�องต้�าง	 ๆ	 อาทิ	 กิารแบ�งห้น้ิาที�ในิกิารบริห้ารงานิ	

กิารมีอำนิาจีควบคุม	 กิารแบ�งผิลต้อบแทนิอย�างถืูกิต้้องต้รงกิันิ 

และเป็น็ิธุรรมกิับทุกิฝ่่าย	เอสซีีจีจีีึงได้มกีิารจัีดทำขอ้ต้กิลงระห้ว�าง

บริษััทกิับผิู้ถืือหุ้้นิอื�นิ	(Shareholders’	Agreement)	โดยเอสซีีจีี

เคารพัซีึ�งสิทธิุของผิู้ร�วมทุนิและป็ฏิิบัต้ิต้�อผิู้ร�วมทุนิทุกิรายอย�าง 

เป็็นิธุรรม	 รวมทั�งให้้ความร�วมมืออย�างดีกิับผิู้ร�วมทุนิ	 ทั�งนิี�	 

เพัื�อให้้กิารดำเนิินิงานิของกิิจีกิารร�วมทุนิป็ระสบผิลสำเร็จีต้าม

วัต้ถืุป็ระสงค์ของกิิจีกิารร�วมทุนิ

	 ทั�งนิี�	 เพัื�อกิำกิับดูแลบริษััทร�วมและกิารร�วมค้าต้ามมาต้รฐานิ

รายงานิทางกิารเงินิจีำนิวนิห้นิึ�งที�ถืือเป็็นิบริษััทย�อยต้ามนิิยามที� 

เกิี�ยวข้องในิพัระราชบัญญัต้หิ้ลกัิทรพััย์และต้ลาดห้ลักิทรพััย์	พั.ศ.	2535	 

(“บริษััทร�วมฯ”)	ให้้ดำเนิินิธุุรกิจิีด้วยความรับผิิดชอบ	ความระมัด 

ระวงั	และความซีื�อสตั้ย์สจุีรติ้	(Fiduciary	Duties)	รวมถืงึกิารเข้าทำ 

รายกิารที�เกิี�ยวโยงกัินิห้รือรายกิารระห้ว�างกิันิของบริษััทร�วมฯ 

ให้เ้ป็น็ิไป็ต้ามห้ลกัิเกิณฑ์ท์ี�เกีิ�ยวขอ้ง	โดยคำนิงึถึืงข้อบังคบั	นิโยบาย

ภายในิของบริษััทร�วมฯ	ที�เกิี�ยวข้อง	กิฎห้มาย	และสัญญาที�เกิี�ยวข้อง	

รวมถืงึแนิวป็ฏิบิตั้ขิองคู�สญัญาต้ามสญัญาร�วมทนุิ	และ/ห้รอืสญัญา

ระห้ว�างผิู้ถืือหุ้้นิ	 ได้มีกิารมอบห้มายและกิำห้นิดนิโยบายให้้

กิรรมกิารที�บริษััทส�งเข้าไป็เป็็นิกิรรมกิารในิบรษิัทัร�วมฯ	ป็ฏิบิตั้หิ้น้ิาที� 

และบรหิ้ารจีดักิารบรษัิัทร�วมฯ	ด้วยความรบัผิดิชอบ	ความระมดัระวงั	 

และความซีื�อสตั้ย์สจุีรติ้	(Fiduciary	Duties)	โดยรวมถืงึให้้กิรรมกิาร 

ดงักิล�าวเสนิอแนิะให้้บรษิัทัร�วมฯ	มีกิลไกิในิกิารกิำกิบัดแูลกิารเข้าทำ 

รายกิารที�เกิี�ยวโยงกินัิห้รอืรายกิารระห้ว�างกินัิของบรษิัทัดังกิล�าวให้้

มีความเห้มาะสมและเป็็นิไป็ต้ามเกิณฑ์์ที�เกิี�ยวข้องที�บริษััทต้้อง

ป็ฏิิบัติ้ต้ลอดจีนิใช้ความพัยายามในิกิารดูแลกิารดำเนิินิกิารต้าม

กิลไกิดังกิล�าวของบริษััทร�วมฯ	 อย�างสม�ำเสมอและพัยายามให้้

รายกิารที�เกิี�ยวโยงกัินิห้รือรายกิารระห้ว�างกิันิของบริษััทร�วมฯ 

มีเงื�อนิไขห้รือข้อต้กิลงทางกิารค้าที�เป็็นิธุรรม	สมเห้ตุ้สมผิลเสมือนิ

ทำรายกิารกัิบบคุคลภายนิอกิ	(Arm’s	Length	Basis)	เพัื�อให้้เป็็นิไป็ 

ต้ามห้ลักิกิณฑ์์ที�เกิี�ยวข้อง	 โดยคำนิึงถึืงข้อบังคับ	 นิโยบายภายในิ

ของบรษิัทับรษิัทัร�วมฯ	ที�เกิี�ยวขอ้งกิฎห้มาย	และสญัญาที�เกิี�ยวขอ้ง	

รวมถืึงแนิวป็ฏิิบัต้ิของของคู�สัญญาต้ามสัญญาร�วมทุนิ	 และ/ห้รือ

สัญญาระห้ว�างผิู้ถืือหุ้้นิ

การป้องกันความิขัดูแย้งที่างผลประโยชุน์ 

	 บริษััทได้ต้ระห้นัิกิถึืงความสำคัญในิเรื�องกิารจัีดกิารเกิี�ยวกัิบ

ความขัดแย้งทางผิลป็ระโยชน์ิของผิู้ เ กีิ�ยวข้อง	 ซึี�งห้มายถึืง 

คณะกิรรมกิารบริษััท	 คณะจีัดกิารเอสซีีจีี	 และพันัิกิงานิเอสซีีจีี 

อย�างรอบคอบ	 เป็็นิธุรรม	 และโป็ร�งใส	 โดยคณะกิรรมกิารบริษััท 

ได้กิำห้นิดนิโยบายและแนิวป็ฏิิบัต้ิต้�าง	ๆ	ในิเรื�องความขัดแย้งทาง

ผิลป็ระโยชนิ์	ดังนิี�

	 •	 กิำห้นิดให้ก้ิรรมกิารและผู้ิบรหิ้ารระดบัสงูต้้องรายงานิกิาร

มสี�วนิไดเ้สียของต้นิเองและบุคคลที�มคีวามเกิี�ยวขอ้ง	ซีึ�งเป็น็ิส�วนิได้

เสียที� เกิี�ยวข้องกัิบกิารบริห้ารจัีดกิารกิิจีกิารของบริษััทห้รือ 

บริษััทย�อย	 เมื�อเข้าดำรงต้ำแห้นิ�งกิรรมกิารห้รือผิู้บริห้ารระดับสูง

เป็็นิครั�งแรกิ	 และรายงานิทุกิครั�งเมื�อมีกิารเป็ลี�ยนิแป็ลงข้อมูล 

กิารมีส�วนิได้เสีย	รวมถึืงรายงานิเป็น็ิป็ระจีำทุกิสิ�นิปี็	ทั�งนิี�เลขานุิกิาร

บริษััทจีะต้้องจัีดส�งสำเนิารายงานิกิารมีส�วนิได้เสียดังกิล�าวให้้แกิ�

ป็ระธุานิกิรรมกิารและป็ระธุานิกิรรมกิารต้รวจีสอบทราบภายในิ	 

7	 วันิทำกิารนัิบแต้�วันิที�บริษััทได้รับรายงานิ	 เพัื�อให้้เป็็นิไป็ต้าม 

พัระราชบัญญัต้ิห้ลักิทรัพัย์และต้ลาดห้ลักิทรัพัย์	 พั.ศ.	 2535	

นิอกิจีากินิี�	 ยังส�งให้้ผิู้อำนิวยกิารสำนัิกิงานิต้รวจีสอบเพัื�อใช้ข้อมูล 

ดงักิล�าวในิกิารต้รวจีสอบและป็อ้งกินัิความขดัแยง้ทางผิลป็ระโยชนิ์

	 •	 ในิกิารป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััท	 ห้ากิกิรรมกิาร 

บริษััทคนิห้นิึ�งคนิใดมีส�วนิได้เสียกิับผิลป็ระโยชนิ์ในิเรื�องที�กิำลังมี

กิารพัิจีารณา	 กิรรมกิารที�มีส�วนิได้เสียจีะต้้องไม�มีส�วนิร�วมในิ 

กิารต้ดัสนิิใจีในิเรื�องนิั�นิ	โดยอาจีไม�เขา้ร�วมป็ระชมุ	ห้รืองดออกิเสยีง	

เพัื�อให้้กิารต้ัดสินิใจีของคณะกิรรมกิารบริษััทเป็็นิไป็อย�างยุต้ิธุรรม	

เพัื�อป็ระโยชนิ์ของผิูถ้ืือหุ้้นิอย�างแท้จีริง

	 •	 ในิกิารอนุิมัต้ิกิารทำรายกิารที�เกิี�ยวโยงกัินิที�จีะต้้องอนุิมัต้ิ

โดยผิู้ถืือหุ้้นิ	 ผิู้ถืือหุ้้นิที�มีส�วนิได้เสียเป็็นิพิัเศษัจีะไม� มีสิทธุ ิ

ออกิเสียงลงคะแนินิในิวาระดังกิล�าว	 ซีึ�งเป็็นิไป็ต้ามกิฎห้มาย 

และข้อบังคับของบริษััท

การดููแลเร่�องการใชุ้ข้อมิูลภายใน  

		 บริษััทกิำห้นิดมาต้รกิารป็้องกิันิกิารใช้ข้อมูลภายในิโดยมิชอบ

อย�างชัดเจีนิเป็็นิลายลักิษัณ์อักิษัรไว้ในิคู�มือจีรรยาบรรณเอสซีีจีี	 

ข้อบังคับพันิักิงานิ	 รวมถืึงนิโยบายกิารจีัดกิารข้อมูลภายในิที�มี 

ผิลต้�อราคาห้ลักิทรัพัย์ 	 ซีึ� งผิ� านิกิารพัิจีารณาอนิุมัต้ิ จีากิ 

คณะกิรรมกิารบริษััท	 โดยมีมาต้รกิารที�เกิี�ยวข้อง	 ได้แกิ�	 กิาร 

ห้้ามกิรรมกิาร	 ผิู้บริห้าร	 พันัิกิงานิ	 และบุคคลอื�นิที�เกิี�ยวข้อง 

กิับข้อมูลภายในิ	 รวมทั�งคู�สมรสห้รือผู้ิที�อยู�กิินิด้วยกิันิฉันิสาม ี

ภรรยา	 และบุต้รที�ยังไม�บรรลุนิิต้ิภาวะ	 ซีื�อขายห้ลักิทรัพัย์	 

(ห้ลักิทรัพัย์ที�ต้้องรายงานิคือ	 หุ้้นิ	 ห้ลักิทรัพัย์แป็ลงสภาพั	 

ใบสำคัญแสดงสิทธุิซีื� อหุ้้นิ 	 สัญญาซีื�อขายล�วงห้นิ้า	 และ 

อนุิพัันิธ์ุต้�าง	 ๆ	 ที�มีป็ัจีจีัยอ้างอิงเป็็นิหุ้้นิบริษััทจีดทะเบียนิ) 

ของบริษััทจีดทะเบียนิที�เกิี�ยวข้องกัิบข้อมูล	 ในิช�วงเวลา	 1	 เดือนิ	

กิ�อนิเป็ิดเผิยงบกิารเงินิ	 (Blackout	 Period)	 กิ�อนิมีกิารเป็ิดเผิย 

งบกิารเงินิรายไต้รมาส	 และงบกิารเงินิป็ระจีำป็ี	 และภายในิ	 

24	ชั�วโมง	ห้ลังกิารเปิ็ดเผิยงบกิารเงินิดังกิล�าว	รวมถืึงกิารรายงานิ 

กิารเป็ลี�ยนิแป็ลงกิารถืือห้ลักิทรัพัย์ของกิรรมกิารและผิู้บริห้าร	 

ทั�งต้ามที�	 กิ.ล.ต้.	 กิำห้นิดและกิารรายงานิเป็็นิป็ระจีำในิกิาร 

ป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััท
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	 นิอกิจีากิมาต้รกิารดังกิล�าวแล้ว	 บริษััทได้กิำห้นิดแนิวป็ฏิิบัต้ิ

กิารจัีดกิารข้อมูลภายในิที�มีผิลต้�อราคาห้ลักิทรัพัย์	 ซึี�งครอบคลุม 

วธิุกีิารป็ฏิบิตั้ติ้�อขอ้มลูภายในิของบรษิัทัเพัื�อลดความเสี�ยงที�ขอ้มลู

จีะถืูกินิำไป็ใช้อย�างไม�เห้มาะสม	

	 ทั�งนิี�	 รายละเอียดของนิโยบายและแนิวป็ฏิิบัต้ิในิเรื�องกิาร 

ใช้ข้อมูลภายในิ	เป็ิดเผิยอยู�บนิเว็บไซีต้์บริษััท	(www.scg.com)

การดูำเนินการในการติ่อติ้านคอร์รัปชุัน

	 เอสซีีจีีให้้ความสำคัญเรื�องกิารต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิ	 โดย 

คณะกิรรมกิารบริษััทได้อนุิมัต้ินิโยบายต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิ	 ซีึ�งผิ�านิ

ความเห้็นิชอบจีากิคณะกิรรมกิารบรรษััทภิบาลและสรรห้า 

ซีึ�งได้มีกิารทบทวนิความเห้มาะสมของนิโยบายฯ	เป็็นิป็ระจีำทุกิป็ี

โดยในิปี็	2564	ได้มกีิารทบทวนิเพัื�อสอดคล้องกัิบกิารบริห้ารกิจิีกิารในิ 

ปั็จีจีุบันิ	 เป็็นิแนิวป็ฏิิบัต้ิที�ชัดเจีนิ	 ในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจีและป็ลูกิฝ่ัง

เป็็นิวัฒนิธุรรมองค์กิร	 สอดคล้องต้ามอุดมกิารณ์	 4	 เรื�อง	 

“ต้ั�งมั�นิในิความเป็็นิธุรรม	 คือ	 กิารทำงานิอย�างซีื�อสัต้ย์	 โป็ร�งใส	 

ต้รวจีสอบได	้และป็ฏิบิตั้ติ้�อผิูเ้กิี�ยวขอ้งทกุิฝ่า่ยอย�างให้เ้กิยีรต้	ิจีรงิใจี	

เป็็นิมิต้ร	และเป็็นิธุรรม”

	 ทั�งนิี�	รายละเอียดของนิโยบายต้�อต้า้นิคอรร์ปั็ชนัิสามารถืศกึิษัา

ข้อมูลเพัิ�มเต้ิมได้ที�	www.scg.com

	 เอสซีีจีียังคงมุ�งมั�นิดำเนิินิกิารต้ามนิโยบายต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิ

อย�างต้�อเนิื�อง	 ส�งผิลให้้บริษััทปู็นิซิีเมนิต์้ไทย	 จีำกัิด	 (มห้าชนิ)	 

ซีึ�งผิ�านิกิารรับรองเป็น็ิ	Certified	Company	จีากิแนิวร�วมต้�อต้า้นิ

คอร์รปั็ชนัิของภาคเอกิชนิไทย	(CAC)	ต้ั�งแต้�วนัิที�	5	กิรกิฎาคม	2556	 

และผิ�านิกิารป็ระเมินิเพัื�อต้�ออายุกิารรับรองอย�างต้�อเนิื�อง	โดยล�าสุด

ได้รับกิารต้�ออายกุิารรบัรองเมื�อวนัิที�	30	กินัิยายนิ	2564	ทั�งนีิ�	บรษิัทั

ย�อยของเอสซีีจีีที�จีดทะเบียนิในิต้ลาดห้ลักิทรัพัย์แห้�งป็ระเทศไทย 

ยงัผิ�านิกิารรับรองเป็น็ิ	Certified	Company	เช�นิเดียวกัินิ	(ยกิเว้นิ

บรษิัทัเอสซีจีี	ีแพัคเกิจีจีิ�ง	จีำกิดั	(มห้าชนิ)	ซีึ�งอยู�ระห้ว�างดำเนินิิกิาร

ยื�นิขอกิารรับรองเป็็นิ	Certified	Company)

	 ต้ามป็ระกิาศของคณะกิรรมกิารป็้องกัินิและป็ราบป็ราม 

กิารทุจีริต้แห้�งชาต้ิ	 (ป็.ป็.ช)	 เรื�อง	 “คู�มือแนิวทางกิารกิำห้นิด

มาต้รกิารควบคุมภายในิที�เห้มาะสมสำห้รับนิิติ้บุคคลในิกิาร 

ป้็องกินัิกิารให้ส้นิิบนิเจีา้ห้นิา้ที�ของรฐั	เจ้ีาห้นิา้ที�ของรฐัต้�างป็ระเทศ	

และเจ้ีาห้นิ้าที�ขององค์กิารระห้ว�างป็ระเทศ”	 เอสซีีจีีได้เนิ้นิย�ำ 

และป็ลูกิฝ่ังให้้พันิักิงานิทุกิคนิต้ระห้นิักิถืึงกิารกิระทำที�อาจี 

กิ�อให้้เกิิดความเสี�ยงกิารคอร์รัป็ชันิ	 โดยมีกิารวิเคราะห์้ข้อบ�งชี�	

ป็ระเมินิความเสี�ยงกิารเกิิดคอร์รัป็ชันิอย�างสม�ำเสมอ	 ถืือเป็็นิ 

ความเสี�ยงห้นิึ� งภายใต้้ความเสี�ยงด้านิกิารป็ฏิิ บัต้ิต้ามกิฎ	 

ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 โดยคณะกิรรมกิารบริษััทได้อนิุมัต้ิกิาร 

ป็ฏิิบัต้ิต้ามป็ระกิาศ	 ป็.ป็.ช. 	 ซึี� งผิ�านิความเห้็นิชอบจีากิ 

คณะกิรรมกิารต้รวจีสอบ	 และกิรรมกิารผิู้จัีดกิารให้ญ�	 เอสซีีจี	ี 

ได้สื�อสารถึืงพันัิกิงานิทุกิคนิผิ�านิ	 "Message	 from	 CEO"	 

เพัื�อแสดงให้้เห็้นิถึืงกิารให้้ความสำคัญของฝ่่ายบริห้ารระดับ 

สูงสุด	(Tone	at	the	top)

	 นิอกิจีากินิี�	 เอสซีีจีีได้สร้างระบบงานิเชิงป็้องกิันิ	 กิำห้นิดวิธุี 

กิารลดความเสี�ยงและกิารควบคมุ	(Risk	Mitigation	and	Control)	

ผิู้รับผิิดชอบ	 มาต้รกิารต้ิดต้าม	 กิารสอบทานิและป็ระเมินิผิล 

กิารบริห้ารความเสี�ยงสำห้รับให้้พันัิกิงานิใช้เป็็นิแนิวทางป็ฏิิบัต้ ิ

เพัื�อป็้องกิันิกิารเกิิดคอร์รัป็ชันิ	 โดยมีสำนิักิงานิต้รวจีสอบป็ระเมินิ 

ให้้คำแนิะนิำ	ต้ดิต้ามกิารกิำกิบัดแูลที�ด	ีกิารป็ฏิิบตั้ติ้ามจีรรยาบรรณ	 

และนิโยบายต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิทุกิครั�งเมื�อมีกิารเข้าต้รวจีสอบ

	 ในิปี็	 2564	 เอสซีีจีียังคงสร้างความต้ระห้นิักิรู้	 ความเข้าใจี 

ให้้กิบักิรรมกิาร	ผิูบ้รหิ้าร	และพันิกัิงานิ	ในิกิารนิำไป็ป็ฏิบิตั้จิีรงิต้าม

นิโยบายต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิ	 ซึี�งสอดคล้องต้ามป็ระกิาศ	 ป็.ป็.ช.	 

อย�างต้�อเนิื�อง	โดยได้ดำเนินิิกิาร	ดังนิี�

	 1.	 จีัดกิิจีกิรรมเสริมสร้างความต้ระห้นิักิรู้	 (Awareness)	 

ให้้ความรูพ้ััฒนิามาต้รกิารและระบบเชิงป็้องกิันิ	 เพัื�อลดความเสี�ยง

ในิเรื�องกิารทจุีรติ้คอร์รปั็ชนัิ	(Proactive	and	Preventive	System)	

อย�างต้�อเนิื�อง	

	 	 1)	 กิารทดสอบ	 “Ethics	 e-Testing”	 ซีึ�งแบ�งเป็็นิ	 

3	 ระดับ	 สอดคล้องกัิบบทบาทห้น้ิาที�และความ 

รับผิิดชอบของพันิักิงานิ	 โดยทดสอบพันิักิงานิ 

ในิเรื�องคุณธุรรม	 อุดมกิารณ์	 4	 จีรรยาบรรณ	 

และนิโยบายต้�อต้้านิคอร์รปั็ชนัิของเอสซีจีี	ีแบบทดสอบฯ	 

ป็ระกิอบด้วยเนิื�อห้าเพัื�อให้้พันิักิงานิเรียนิรู้	 เข้าใจี 

กิารป็ฏิิบตั้ติ้ามนิโยบาย	ซีึ�งได้มกีิารทบทวนิแบบทดสอบ 

เรื�องนิโยบายต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิให้้สอดคล้องกัิบ

ป็ระกิาศ	ป็.ป็.ช.	โดยพันิกัิงานิเอสซีจีีทีี�ทำแบบทดสอบ

ทกุิคนิผิ�านิกิารทดสอบด้วยเกิณฑ์์ร้อยละ	100	นิอกิจีากินิี� 

ยงัได้ทำกิารวิเคราะห์้กิารต้อบแบบทดสอบของพันิกัิงานิ	 

และสื�อสารให้พ้ันิักิงานิเกิิดความเข้าใจีที�ถืูกิต้้อง

	 	 2)	 กิารป็ลกูิฝ่งัความต้ระห้นิกัิรูข้องบทบาท	อำนิาจี	ห้นิา้ที�

และความ รับ ผิิดชอบ	 (Respons ib i l i t y 	 &		 

Accountability	 Awareness)	 ในิกิารจัีดกิาร 

ความเสี�ยงและกิารควบคุมที�ดีต้ามแนิวป็้องกิันิ	3	ด�านิ	

(Three	Lines	Model)

	 	 3)	 กิารสื�อสารกิรณีศึกิษัาเรื� องกิารทุจีริต้ที� สำคัญ 

โดยสะท้อนิภาพัความรับผิิดชอบต้ามแนิวป้็องกิันิ	 

3	ด�านิ	(Three	Lines	Model)

	 2.	 ทบทวนิและป็รับป็รุ งจีรรยาบรรณเอสซีี จีี 	 เพัื� อ 

ความชัดเจีนิ	 ครอบคลุม	 สอดคล้องกิับแนิวป็ฏิิบัต้ิในิปั็จีจีุบันิ 

และนิโยบายฯ	ที�ป็รับป็รุง	และสิ�งที�บริษััทได้ดำเนินิิกิาร

	 3.	 จีัดทำ	 "แบบป็ระเมินิกิารป็ฏิิบัต้ิงานิ	 Anti-corruption	

Compliance"	 สำห้รับห้นิ�วยงานิที� มีความเสี�ยงสูง	 ได้แกิ�	 

ห้นิ�วยงานิจีัดห้างานิโครงกิาร	 ห้นิ�วยงานิขายงานิโครงกิาร	 
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ห้นิ�วยงานิรัฐกิิจีสัมพัันิธ์ุ	 ห้นิ�วยงานิวิศวกิรรม	 เป็็นิต้้นิ	 โดยแบบ

ป็ระเมินิจีะระบุข้อบ�งชี�/สัญญาณที�อาจีทำให้้เกิิดคอร์รัป็ชันิ	 และ 

วิธีุกิารลดความเสี�ยงและกิารควบคุม	 (Risk	 Mitigation	 and	 

Control)	 ทั�งด้านิระบบงานิและด้านิกิารป็ฏิิบัต้ิของพันิักิงานิ 

เพัื�อให้้ผิู้ป็ฏิิบัต้ิงานิและผิู้บังคับบัญชาของห้นิ�วยงานิวิเคราะห์้ 

ความเสี�ยงด้วยต้นิเอง	 ป็ฏิิบัต้ิต้ามวิธุีกิารควบคุมได้ถูืกิต้้อง	 และ 

นิำผิลกิารป็ระเมินิต้นิเองมาวางแผินิป็รับป็รุงกิารป็ฏิิบัต้ิงานิ 

ให้้มีป็ระสิทธุิภาพัยิ�งขึ�นิ	 นิอกิจีากินิี� 	 มีกิารสื�อสารเพัิ�มเต้ิม 

เพัื�อให้้พันิักิงานิทราบถืึงกิารควบคุมภายในิที�เห้มาะสมและบท

ลงโทษัต้ามระเบียบบริษััทฯ	และต้ามป็ระกิาศ	ป็.ป็.ช.	

	 4.	 เอสซีีจีีได้ขยายขอบเขต้กิารดำเนิินิกิารต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิ	

โดยสนิับสนิุนิให้้คู�ธุุรกิิจีรายสำคัญของเอสซีีจีีเข้าร�วมโครงกิาร	 

CAC	SME	Certification	ของโครงกิารแนิวร�วมต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิ

ของภาคเอกิชนิไทย

 กิจ่กรรมิที่่�เอสซี่จ่่ที่ำติ่อเน่�องมิาโดูยติลอดู

1.	 จีัดใ ห้้มี ระบบรับข้อร้อง เรียนิและแจ้ีงเบาะแส	 

(Whistleblowing)	 เพัื�อเป็็นิช�องทางในิกิารรายงานิ	

กิรณีมีกิารพับเห้็นิกิารฝ่่าฝื่นิกิฎห้มาย	 กิฎระเบียบ	 

ข้อบังคับบริษััท	 จีรรยาบรรณ	 และนิโยบายต้�อต้้านิ

คอร์รัป็ชันิ

2.	 กิารเผิยแพัร�และกิารสื�อสารทำความเข้าใจีในิจีรรยาบรรณ 

เอสซีีจีี	 และนิโยบายต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิให้้พันิักิงานิ 

ทุกิคนิรับทราบ	 ป็ฏิิบัต้ิ	 และมีกิารป็ระชาสัมพัันิธุ์ 

ผิ�านิกิิจีกิรรม	“ชีวิต้ดี�ดีกิับ	SCG	Code	of	Conduct”	

และ	“กิารต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิ”	

3.	 ผู้ิบริห้ารพับพันัิกิงานิ	เพัื�อชี�แจีงขอ้มูลต้�าง	ๆ 	ของบริษััท

ซีึ�งรวมถืึงกิารชี�แจีงนิโยบายต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิพัร้อม 

เป็ิดโอกิาสให้้ซัีกิถืามเพัื�อทำความเข้าใจี

4.	 จีัดอบรมในิเรื�องกิารป็ฏิิบัต้ิต้นิต้ามจีรรยาบรรณ 

และนิโยบายต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิในิห้ลักิสูต้รต้�าง	 ๆ 

เช�นิ	 ป็ฐมนิิเทศพันัิกิงานิให้ม�	 Business	 Concept	

Development	 เป็็นิต้้นิ	 เพัื�อต้อกิย�ำความเป็็นิ

วัฒนิธุรรมองค์กิรของเอสซีีจีี

5.	 จุีลสาร	IA	Letter	ผิ�านิทางอีเมลของพันิักิงานิทุกิคนิ

6.	 ระบบให้้คำป็รึกิษัาจีรรยาบรรณเอสซีีจีีและนิโยบาย 

ต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิที�ห้น้ิา	 SCG	 Intranet	 Portal	 ในิ	 

Banner	ห้ัวข้อ	GRC	Helpline

7.	 เผิยแพัร�แนิวคิดเรื�องกิารต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิไป็สู�คู�ธุุรกิิจี	

(Suppliers)	ร�วมกินัินิำห้ลักิกิารและแนิวคิดกิารป็ฏิบัิต้ิ

ต้วัเป็็นิพัลเมอืงดคีวบคู�ไป็กิบักิารกิำกิบัดแูลกิจิีกิารเพัื�อ

ชุมชนิ	 สังคม	 และสิ�งแวดล้อม	 โดยเอสซีีจีีได้จีัดทำ	

สื่่�อสื่ารและให้้ความร้้เกี่่�ยวกี่ับนโยบายต่่อ
ต่้านคอร์รัปชัันของเอสื่ซี่จ่ีผ่่านสื่่�อออนไลน์

ปล้กี่ฝัังความต่ระห้นักี่ร้้ เ กี่่� ยวกี่ับกี่ารต่่อต่้ าน
คอร์รัปชัันในองค์กี่ร ผ่่าน “สื่ารจีากี่กี่รรมกี่าร 
ผ้้่จีดักี่ารให้ญ่”่  เพื่่�อให้้เห็้นความสื่ำคัญ่จีากี่ฝ่ัายบริห้าร  

(Tone at the Top)

ปล้กี่ฝังัความต่ระห้นักี่ร้ข้องบทบาท อำนาจี ห้นา้ท่� และ
ความรับผิ่ดชัอบ ในกี่ารจัีดกี่ารความเส่ื่�ยงและ 
กี่ารควบคุมท่�ด่ต่ามแนวป้องกี่ัน 3 ด่าน (Three 

Lines Model) ผ่่าน E-newsletter “GRC Voice”



198

“จีรรยาบรรณคู�ธุรุกิจิีเอสซีจีี”ี	ให้คู้�ธุรุกิจิีของเอสซีจีีนีิำ

ไป็ใชเ้ป็น็ิแนิวป็ฏิบิตั้ติ้ั�งแต้�ป็	ี2556	ที�เนิน้ิย�ำความมุ�งมั�นิ

ในิความรับผิิดชอบต้�อสังคมของเอสซีีจีี	โดยมีห้ลักิกิาร	

5	ข้อ	คือ	1)	จีริยธุรรมทางธุุรกิิจี	2)	แรงงานิและสิทธุิ

มนุิษัยชนิ	 3)	 อาชีวอนิามัยและความป็ลอดภัย	 

4)	สิ�งแวดล้อม	และ	5)	กิฎห้มายและข้อกิำห้นิด	ซีึ�งในิ 

ป็ี	 2564	 มีคู�ธุุรกิิจีเข้าร�วมลงนิามเพัิ�มมากิขึ�นิ	 และ 

จีากิผิลกิารต้อบรับที�ดีของคู�ธุุรกิิจีทำให้้เอสซีีจีีมีความ

มั�นิใจีที�จีะเสริมสร้างคนิดีออกิสู�สังคมให้้มากิขึ�นิต้�อไป็

	 นิอกิจีากินิี�	สำนิักิงานิต้รวจีสอบจีะมีกิารป็ระเมินิ	ต้ิดต้ามกิาร

กิำกิับดูแล	 กิารป็ฏิิบัต้ิต้ามจีรรยาบรรณ	 และนิโยบายต้�อต้้านิ

คอรร์ปั็ชันิและรายงานิต้�อคณะกิรรมกิารต้รวจีสอบทกุิครั�งที�มีกิาร

ป็ระชุม	โดยในิป็ี	2564	ไม�พับกิารคอร์รัป็ชันิในิเอสซีีจีี

การแจ่้งเบัาะแส (Whistleblowing)

	 เอสซีีจีีได้กิำห้นิด	 “นิโยบายกิารคุ้มครองและให้้ความ 

เป็็นิธุรรมแกิ�ผิู้ที�แจ้ีงข้อมูลห้รือให้้เบาะแสเกีิ�ยวกัิบกิารทุจีริต้	 

ห้รือไม�ป็ฏิิบัต้ิต้ามกิฎห้มาย	 กิฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 จีรรยาบรรณ 

ของบริษััท	 และนิโยบายต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิ	 (Whistleblower	 

Policy)”	 เพัื�อแสดงถืึงกิารให้้ความสำคัญเกีิ�ยวกิับกิารกิำกิับดูแล

กิิจีกิารที�ดี	 และเป็ิดโอกิาสให้้พันิักิงานิและผิู้มีส�วนิได้เสียต้�าง	 ๆ	

สามารถืแจ้ีงข้อมูลห้รือให้้เบาะแสห้ากิพับเห็้นิกิารฝ่่าฝื่นิ	 ห้รือ 

พับความผิดิป็กิต้ใินิกิารดำเนินิิธุรุกิจิีของเอสซีจีี	ีอาท	ิกิารกิำกิบัดูแล	

คณุธุรรม	จีรรยาบรรณ	กิารทจุีรติ้	กิารทำธุรุกิรรมทางกิารเงนิิ	กิาร

ป็ฏิิบัต้ิต้ามห้ลักิเกิณฑ์์	 ข้อบังคับที�กิฎห้มายกิำห้นิด	 และนิโยบาย

ต้�อต้า้นิคอรรั์ป็ชนัิในิกิารดำเนิินิธุรุกิจิี	ผิ�านิช�องทางต้�าง	ๆ 	ที�กิำห้นิด	

เพัื�อให้ม้กีิารต้รวจีสอบขอ้มลูขอ้รอ้งเรยีนิต้ามกิระบวนิกิารที�ระบไุว้

ในิ	“แนิวป็ฏิบิตั้	ิ	Whistleblower	Policy	ของเอสซีีจี”ี	และรายงานิ

ต้�อคณะกิรรมกิารต้รวจีสอบ	 คณะกิรรมกิารบริษััท	 นิอกิจีากินิี� 

ยังมีกิารให้้ข้อมูลในิกิารต้ิดต้�อกิับผิู้ร้องเรียนิอย�างชัดเจีนิ	 โดยเปิ็ด

เผิยกิระบวนิกิารและช�องทางในิเว็บไซีต์้ของบริษััท

	 ทั�งนิี�	 เพัื�อสร้างความเชื�อมั�นิให้้กิับพันิักิงานิและผิู้มีส�วนิได ้

เสียต้�าง	 ๆ	 ว�ากิารรายงานิห้รือให้้ข้อมูลห้รือเบาะแสนิั�นิจีะไม�ทำ 

ให้้ผิู้ร้องเรียนิห้รือผิู้ให้้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนิเสียห้าย	 เอสซีีจี ี

จึีงได้กิำห้นิดกิลไกิสำห้รับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนิ 

เสียห้ายให้้แกิ�ผิู้ที�ได้รายงานิห้รือให้้ข้อมูลที�ถูืกิกิระทำโดยไม�เป็็นิ

ธุรรม	 เช�นิ	 ถืูกิกิลั�นิแกิล้งห้รือถืูกิข�มขู�	 โดยสำนิักิงานิต้รวจีสอบ 

เป็็นิห้นิ�วยงานิรับผิิดชอบดูแลรักิษัาความป็ลอดภัยของระบบ	 

จัีดให้้มีแม�ข�าย	(Server)	แยกิเป็็นิอิสระจีากิกิารใช้งานิอื�นิ	ๆ

	 เอสซีจีีมีีกิารสื�อสารให้้พันิกัิงานิและผิูมี้ส�วนิได้เสยีต้�าง	ๆ	รบัทราบ 

กิารร้องเรียนิในิระบบกิารรับข้อร้องเรียนิ	(SCG	Whistleblowing	

System)	ที�สามารถืรองรบักิารแจีง้เบาะแสทั�งภาษัาไทยและภาษัา

อังกิฤษัได้ต้ลอดเวลา	นิอกิเห้นิือจีากิกิารร้องเรียนิในิรูป็แบบวาจีา	

ห้รอืเป็น็ิลายลักิษัณ์	ผิ�านิอีเมล	และจีดห้มายในิช�องทางต้�าง	ๆ 	ดงันิี�

	 •	 ช�องทางภายในิสำห้รับพันิักิงานิ	 สามารถืร้องเรียนิได ้

ทั�งแบบเปิ็ดเผิยชื�อและไม�เป็ิดเผิยชื�อ	

	 1.	 Banner	ในิห้น้ิาแรกิของ	SCG	Intranet	Portal	ซีึ�งพันิกัิงานิ 

เอสซีีจีีสามารถืเข้าถืึงได้ทุกิคนิ	 โดยสามารถืเลือกิผิู้รับ 

ข้อร้องเรียนิได้	ดังนิี�

	 	 -	 ผิู้บังคับบัญชาที�ต้นิไว้วางใจี

	 	 -	 ผิูอ้ำนิวยกิารสำนิักิงานิกิารบุคคลกิลาง

	 	 -	 ผิูอ้ำนิวยกิารสำนิักิงานิต้รวจีสอบภายในิ

	 	 -	 เลขานิุกิารคณะกิรรมกิารบริษััท

	 	 -	 กิรรมกิารบริษััทคนิห้นิึ�งคนิใด	

	 2.	 ทำเป็็นิห้นิังสือถืึงบุคคลข้างต้้นิ	ห้รือ

	 3.	 ส�งอีเมลไป็ถืึงคณะกิรรมกิารอิสระที�	ind_dir@scg.com

	 •	 สำห้รับบุคคลภายนิอกิ	 สามารถืร้องเรียนิได้ทางเว็บไซีต์้	

www.scg.com	 ในิ	 “ระบบรับข้อร้องเรียนิและแจี้งเบาะแส	 

เอสซีีจีี”	 เป็็นิกิารร้องเรียนิแบบเป็ิดเผิยชื�อ	 และสามารถืเลือกิ 

ผิู้รับข้อร้องเรียนิได้	ดังนิี�

-	 สำนิักิงานิเลขานิุกิารบริษััท

-	 สำนิักิงานิต้รวจีสอบ	

-	 กิรรมกิารบริษััท

-	 คณะกิรรมกิารต้รวจีสอบ

	 	 	 ห้รือ	ทำเป็น็ิห้นิังสือถืึงบุคคลข้างต้น้ิ

	 ผิู้ ร้องเรียนิสามารถืต้ิดต้ามผิลกิารร้องเรียนิผิ�านิระบบได้	 

ซีึ�งระบบงานิดังกิล�าวเป็็นิเครื�องมือที�สำคัญในิกิารควบคุมและ

ป็้องกิันิกิารทุจีริต้และคอร์รัป็ชันิ

	 ในิปี็	 2564	 มีข้อร้องเรียนิผิ�านิระบบรับข้อร้องเรียนิที�ให้้ 

บุคคลภายนิอกิและพันัิกิงานิมีส�วนิร�วมในิกิารแจี้งเบาะแสของ 

ผู้ิกิระทำความผิิดอันิเกิิดจีากิกิารไม�ป็ฏิิบัต้ิต้ามกิฎห้มาย	 นิโยบาย	

ระเบียบบริษัทั	อุดมกิารณ์	4	และจีรรยาบรรณ	รวมทั�งสิ�นิ	30		เรื�อง	

สรุป็ได้ดังนิี�	

	 1.	 จีำนิวนิข้อร้องเรียนิทั�งห้มดที�สอบสวนิแล้วเสร็จี	 28	 เรื�อง	

(รวมขอ้รอ้งเรยีนิของป็	ี2563	จีำนิวนิ	8	เรื�อง)	เรื�องที�ดำเนินิิ

กิารสอบสวนิขอ้เทจ็ีจีรงิแลว้เสรจ็ี	แบ�งเป็น็ิเรื�องที�เกิี�ยวขอ้ง

กิับกิารทุจีริต้ห้รือละเมิดนิโยบายกิารกิำกิับดูแลกิิจีกิาร	

ต้ามห้ัวข้อดังนิี�

	 	 •	 นิโยบายต้�อต้้านิคอร์รัป็ชันิ		 ไม�มี

	 	 •	 นิโยบายกิารแข�งขันิทางกิารค้า	 ไม�มี	

	 	 •	 สิทธุิมนุิษัยชนิ			 ไม�มี

	 	 •	 นิโยบายด้านิสิ�งแวดล้อม	 ไม�มี

	 	 •	 จีรรยาบรรณเรื�องอื�นิ	ๆ		 6	เรื�อง	

	 	 •	 ระเบียบบริษััท			 6	เรื�อง
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รุายงาน้ผลการุปฏิิบัตัิหิน้า้ที่่�ของคณะกรุรุมการุชดุ 

ย่อยอื�น้ ๆ

	 ในิปี็	2564	บรษิัทัไดเ้ป็ดิเผิยขอ้มลูกิารป็ระชมุ	และรายงานิผิล

กิารป็ฏิิบัต้หิ้น้ิาที�ของคณะกิรรมกิารบรรษัทัภิบาลและสรรห้า	คณะ

กิรรมกิารพิัจีารณาผิลต้อบแทนิ	 และคณะกิรรมกิารกิิจีกิารสังคม

เพัื�อกิารพััฒนิาอย�างยั�งยืนิ	 โดยสามารถืดูรายละเอียดได้ต้าม	

“เอกิสารแนิบ	 6	 รายงานิคณะกิรรมกิารต้รวจีสอบ	 และรายงานิ

คณะกิรรมกิารชุดย�อยอื�นิ	ๆ”	ที�เว็บไซีต้์บริษััท	www.scg.com

	 2.	 ความเสียห้ายและบทลงโทษั

	 	 •	 มูลค�าความเสียห้ายไม�เป็็นินัิยสำคัญ

	 	 •	 บทลงโทษั

	 	 	 -	 พั้นิสภาพักิารเป็็นิพันัิกิงานิ	 2	คนิ	

	 	 	 		 (ป็ลดออกิ/ไล�ออกิ)		

	 	 	 -	 อื�นิ	ๆ	 	 	 13	คนิ

	 3.	 ผิู้เกิี�ยวข้องทุกิฝ่่ายได้นิำข้อร้องเรียนิที�เกิิดขึ�นิมาป็ระเมินิ

ความเสี�ยง	 กิำห้นิดห้รือป็รับป็รุงจีุดควบคุม	 ป็รับป็รุง 

แนิวป็ฏิิบัต้ิ	 และกิำห้นิดแนิวทางป้็องกิันิ	 เพัื�อให้้กิาร 

ป็ฏิิบัต้ิงานิและกิารกิำกัิบดูแลมีป็ระสิทธุิภาพัยิ�งขึ�นิ

	 นิอกิจีากินิี�	 เอสซีีจีีมีกิารป็ระเมินิความเสี�ยงจีากิกิารทุจีริต้ 

และกิารไม�ป็ฏิิบัต้ิต้ามกิฎระเบียบต้�าง	 ๆ	 และจีรรยาบรรณ 

โดยผิูป้็ฏิบิตั้งิานิ	(First	Line)	อย�างสม�ำเสมอ	โดยมสีำนิกัิงานิต้รวจี

สอบทำห้น้ิาที�ในิกิารป็ระเมินิป็ระสิทธุิภาพั	 ป็ระสิทธุิผิลของกิาร

ป็ระเมินิความเสี�ยงและกิารควบคุมภายในิ	 และรายงานิ 

คณะกิรรมกิารต้รวจีสอบอย�างสม�ำเสมอ	 นิอกิจีากินีิ�	 ยังมีกิาร 

ป็ลูกิฝั่งวัฒนิธุรรมองค์กิร	 สร้างความต้ระห้นิักิรู้แกิ�พันิักิงานิ	 และ 

กิารป็ฏิิบัต้ิต้นิเป็็นิแบบอย�างที�ดี	 (Role	 Model)	 โดยผู้ิบริห้าร 

ระดับสูงอย�างต้�อเนิื�อง

รุายงาน้ผลการุปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรุรุมการุ

ติรุวจสอบัใน้รุอบัปีที่่�ผ่าน้น้มา

	 	 ในิป็ี	 2564	 บริษััทมีกิารป็ระชุมคณะกิรรมกิารต้รวจีสอบ	 

6	ครั�ง	โดยมกีิรรมกิารต้รวจีสอบเขา้ป็ระชมุครบองคป์็ระชมุทกุิครั�ง	

ทั�งนิี�ได้เปิ็ดเผิยรายงานิผิลกิารป็ฏิบัิติ้ห้น้ิาที�ของคณะกิรรมกิารต้รวจี

สอบในิรอบป็ีที�ผิ�านิมา	โดยครอบคลุมเรื�องดังต้�อไป็นิี�

	 1.	 กิารสอบทานิงบกิารเงินิ

	 2.	 กิารสอบทานิรายกิารที� เ กีิ�ยวโยงกัินิ	 รายกิารได้มา 

	 	 จีำห้นิ�ายไป็	 ห้รือรายกิารที�อาจีมีความขัดแย้งทางผิล 

	 	 ป็ระโยชนิ์

	 3.	 กิารสอบทานิกิารกิำกัิบดูแลกิิจีกิารที�ดี

	 4.	 กิารสอบทานิระบบกิารป็ระเมินิกิารบริห้ารความเสี�ยง

	 5.	 กิารสอบทานิกิำกัิบดูแลกิารป็ฏิิบัต้ิงานิ

	 6.	 กิารสอบทานิระบบกิารควบคุมภายในิ

	 7.	 กิารต้รวจีสอบภายในิ

	 8.	 กิารสอบทานิกิารต้รวจีสอบกิารทุจีริต้

	 9.	 กิารพัิจีารณาเสนิอแต้�งต้ั�งผิู้สอบบัญชีและค�าสอบบัญช ี

	 	 ป็ระจีำป็ี	2565

สามารถดรูายละเอยีดไดตาม “เอกสารแนบ 
6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ” ที่
เว็บไซต์บริษัท www.scg.com
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1. การควบคุมภายใน
ความเห็็นของคณะกรรมการบริษััท เก่�ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษััท
	 ตลอดระยะเวลากวา่	108	ปี	ีเอสซีีจีดีำเนินิิธุรุกจิีภายใตห้ลัก
บรรษััทภิบาล	สอดคล้องตามแนิวทางการขัับเคล่�อนิธุุรกิจีด้วย	 
ESG	(Environmental.	Social,	Governance)	โดยใหค้วามสำคญั
กับการกำกับดูแล	ควบคุมภายในิ	และตรวจีสอบ	เพื่่�อให้เกิด 
ความโปีร่งใส	และเป็ีนิธุรรมกับทุกฝ่่าย	 ในิการปีระชุุมคณะ
กรรมการ	ครั�งที�	251	(8/2564)	เม่�อวันิที�	24	พื่ฤศจีิกายนิ	2564	
โดยมีกรรมการอิสระ	6	คนิ	ซ่ี�งเปี็นิกรรมการตรวจีสอบ	3	คนิ 
เขั้าร่วมปีระชุุมด้วย	คณะกรรมการบริษััทได้ปีระเมินิระบบการ
ควบคุมภายในิขัองบริษััทและบริษััทย่อยตามแบบปีระเมินิความ
เพื่ียงพื่อขัองระบบการควบคุมภายในิ	ซ่ี�งย่ดกรอบการควบคุม
ภายในิขัอง	COSO	2013	(The	Committee	of	Sponsoring	
Organization	of	Treadway	Commission)	5	องค์ปีระกอบ	ค่อ	
การควบคุมภายในิองค์กร	การปีระเมินิความเสี�ยง	การควบคุม 
การปีฏิิบัติงานิ	ระบบสารสนิเทศและการส่�อสารข้ัอมูล	และระบบ
การติดตามที�ผ่่านิการพิื่จีารณาจีากคณะกรรมการตรวจีสอบแล้ว	
คณะกรรมการเห็นิว่า	ระบบการควบคุมภายในิขัองบริษััทและ
บริษััทย่อยมีความเพีื่ยงพื่อและเหมาะสม	ไม่พื่บข้ัอบกพื่ร่องที�มี
สาระสำคัญเกี�ยวกับการควบคุมภายในิ	บรษิัทัและบริษัทัย่อยได้จีดั
ให้มีบุคลากรเพีื่ยงพื่อที�จีะดำเนิินิการตามกฎหมาย	ระเบียบ	
นิโยบาย	และจีรรยาบรรณ	ตลอดจีนิแนิวปีฏิิบัติต่างๆ	อย่างมี
ปีระสทิธุภิาพื่	รวมทั�งมีระบบการควบคมุ	ตดิตาม	ดแูลการดำเนิินิงานิ 
ขัองบริษััทและบริษััทย่อยให้สามารถปี้องกันิทรัพื่ย์สินิจีากการที�
กรรมการหร่อผู่้บริหารนิำไปีใชุ้โดยมิชุอบหร่อโดยไม่มีอำนิาจี	 
รวมถ่งการทำธุุรกรรมกับบุคคลที�อาจีมีความขััดแย้งและบุคคลที�
เกี�ยวโยงกันิอย่างเพื่ียงพื่อแล้ว
	 เอสซีจีีมีีการปีลูกฝั่งให้คณะจัีดการ	หัวหน้ิางานิ	และพื่นัิกงานิ
ตระหนิักและปีฏิิบัติงานิโดยมุ่งเนิ้นิให้มีการกำกับดูแลกิจีการ 
ที�ดี	การบริหารความเสี�ยง	การกำกับดูแลการปีฏิิบัติงานิ	และ 
การควบคุมภายในิ	โดยจีัดให้มีบุคลากรเพื่ียงพื่อ	และนิำระบบ
เทคโนิโลยีสารสนิเทศที�เหมาะสมที�จีะดำเนิินิการตามระบบ 
การควบคุมภายในิที�ดีได้อย่างมีปีระสิทธุิภาพื่และปีระสิทธุิผ่ล
	 ในิปีี	2564	คณะจีัดการได้อนิุมัติหลักการส่งเสริมให้มี 
การพื่ฒันิาเคร่�องมอ่ต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องกบัความเสี�ยงที�เปีลี�ยนิแปีลง 
อยู่ตลอดเวลา	เพ่ื่�อสร้างระบบงานิเชุิงปี้องกันิในิการดำเนิินิธุุรกิจี	 

และสนัิบสนิุนิให้มีระบบการควบคุมภายในิที�ดียิ�งขั่�นิจีากปีีก่อนิ	ๆ	
ดังต่อไปีนิี�
1. การสร้างระบบงานเชิิงป้้องกัน (Proactive and 

Preventive System)

	 เอสซีีจีีมีการขัยายการลงทุนิทั� งในิและต่างปีระเทศ	 
ปีัจีจีัยสำคัญที�ทำให้องค์กรบรรลุเปี้าหมายและอยู่ได้อย่างยั�งย่นิ	 
ค่อ	 พื่นัิกงานิต้องมีคุณธุรรม	 จีริยธุรรมในิการปีฏิิ บัติงานิ 
เพื่่�อเปี็นิการส่งเสริมคุณธุรรม	จีริยธุรรม	ให้กับพื่นิักงานิ	นิอกจีาก
การอบรมและสัมมนิาต่าง	ๆ 	แล้ว	เอสซีจีียัีงได้จีดัทำระบบเชิุงป้ีองกันิ 
(Proactive	and	Preventive	System)	ซี่�งปีระกอบด้วย
	 1.1	 ทบทวนิและปีรับปีรุงจีรรยาบรรณเอสซีีจีี 	 เพื่่�อ 
ความชัุดเจีนิ	ครอบคลมุ	สอดคล้องกบันิโยบายที�เกี�ยวข้ัอง	หลกัการ 
กำกับดูแลกิจีการที�ดีทั�งในิระดับปีระเทศและมาตรฐานิสากล 
และการดำเนิินิธุุรกิจีในิปีัจีจีุบันิ	 รวมทั� ง เพื่ิ�มตัวอย่างการ 
ปีระยุกต์ใชุ้งานิ	เพื่่�อให้พื่นิักงานิทุกระดับเขั้าใจีแนิวปีฏิิบัติและ 
นิำไปีปีรับใชุ้ได้ดียิ�งขั่�นิ
	 1.2	 ทดสอบ	“Ethics	e-Testing	และ	e-Policy	e-Testing”	
เพื่่�อปีลูกฝ่ัง	 ให้ความรู้	 สร้างความตระหนิักรู้	 (Awareness)	 
ให้กับพื่นิักงานิทุกระดับเปี็นิปีระจีำทุกปีีและสามารถนิำเร่�อง
คุณธุรรม	อุดมการณ์	4	จีรรยาบรรณ	และนิโยบายต่อต้านิ
คอร์รัปีชุันิมาปีฏิิบัติและปีระยุกต์ใชุ้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 
ให้เกิดผ่ลได้จีริง	โดยในิปีี	2564	ได้จีัดต่อเนิ่�องมาเปี็นิปีีที�	7	และ	
SCG	e-	Policy	e-Testing	ต่อเนิ่�องเปี็นิปีีที�	5	ซ่ี�งพื่นิักงานิขัอง 
เอสซีีจีีที�ทำการทดสอบทุกคนิผ่่านิการทดสอบ	นิอกจีากนิี�	ได้มี 
การวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบขัองพื่นิกังานิและส่�อสาร	ให้พื่นัิกงานิ 
ทุกระดับเกิดความเขั้าใจีที�ถูกต้อง	แบบทดสอบจีะมีการทบทวนิ 
ทกุปีีเพื่่�อใหส้อดคลอ้งกบัความเสี�ยงที�เกดิขั่�นิ	นิอกจีากจีรรยาบรรณ 
และนิโยบายต่อต้านิคอร์รัปีชุันิแล้ว	 ยังมีเน่ิ�อหาครอบคลุมถ่ง 
เร่�องการคุม้ครองข้ัอมลูสว่นิบคุคล	(PDPA)	และเร่�องการบรูณาการ
การกำกับดูแลกิจีการ	การบริหารความเสี�ยง	และการกำกับ 
การปีฏิบัิตติามกฎระเบยีบ	(Integrated	GRC)
	 1.3	 การนิำแนิวปี้องกันิ	3	ด่านิ	(Three	Lines	Model)	 
ซี่�งเปี็นิแนิวทางที�ได้รับการยอมรับในิระดับสากล	มาใชุ้เปี็นิกรอบ
ในิการปีฏิบิตังิานิขัองผู่เ้กี�ยวขัอ้งทกุฝ่่าย	ปีระกอบดว้ย	Governing	
Body	คณะจัีดการ	ผู่้ปีฏิิบัติงานิ	และสำนัิกงานิตรวจีสอบ	โดย 
การปีระยุกต์ใชุ้แนิวทางดังกล่าวในิการปีฏิิบัติงานิ	คณะจีัดการในิ
ฐานิะ	First	Line	ถ่อว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ�งในิการผ่ลักดันิให้	

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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Three	Lines	Model	ปีระสบความสำเรจ็ีและมปีีระสทิธุภิาพื่	ตั�งแต่
การนิำนิโยบายที�ได้รับมาปีฏิิบัติ	การปีระเมินิความเสี�ยง	กำหนิด 
การควบคุม	ติดตามและปีระเมินิผ่ล	รวมถ่งการปีระสานิงานิ 
กบัสำนัิกงานิตรวจีสอบเพื่่�อแลกเปีลี�ยนิข้ัอมูลระหว่างกันิ	นิอกจีากนิี�	 
เอสซีีจีียังเสริมสร้างความตระหนัิกรู้ในิหลากหลายรูปีแบบ	เชุ่นิ	 
ให้	First	Line	ลำดับสูงสุดขัองบริษััทหร่อหน่ิวยงานิเป็ีนิผู้่ส่�อสาร
กบัพื่นิกังานิ	จีดัปีระชุมุเชุงิปีฏิบิติัการ	(Workshop)	เพื่่�อนิำแนิวทาง
ไปีใชุ้ในิการปีฏิิบัติจีริง	(Execution)	คณะจีัดการกำกับดูแล	First	
Line	และ	Second	Line	อย่างใกล้ชิุด	และการส่�อสารสองทาง			
(Two-way	Communication)	กับ	Governing	Body	
	 1.4	 การส่�อสาร	“กรณศ่ีกษัา	เร่�อง	การทจุีรติ	การไม่ปีฏิบัิติ
ตามกฎหมาย	ระเบียบ	นิโยบายบริษััท	และจีรรยาบรรณ”	รวมถ่ง
ขัอ้ควรระวังหรอ่ความเสี�ยงใหม่	ๆ 	(Emerging	Risks)	ในิการปีฏิบัิติ
ตนิและการปีฏิิบัติงานิ	จีากกรณีศ่กษัาทั�งภายในิและภายนิอก
บริษััทที�มาพื่ร้อมกับรูปีแบบการทำงานิแบบ	New	Normal 
เชุ่นิ	ความรูเ้กี�ยวกบัภยัในิการถกูโจีมตทีางไซีเบอร	์การทำธุรุกรรม
ออนิไลนิ์	เปี็นิต้นิ	ให้พื่นิักงานิเกิดความตระหนัิกในิการปีฏิิบัติงานิ
และปี้องกันิการเกิดเหตุการณ์ขั่�นิกับบริษััท
	 1.5	 ปีระเมินิระบบการควบคุมภายในิทั�งระบบการปีฏิิบัติ
งานิและระบบเทคโนิโลยีสารสนิเทศ	เพื่่�อสอบทานิความเพื่ียงพื่อ
ขัองระบบการควบคุมภายในิว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนิินิ
ธุรุกิจีขัองเอสซีจีี	ีแนิะนิำแนิวการปีฏิบิตัทิี�ด	ีสรา้งระบบ	Proactive	
and	Preventive	System	เพื่่�อลดความเสี�ยงในิการดำเนิินิธุุรกิจี

2. การบูรณาการการกำกับดููแลกิจการ  การบริหาร

ความเส่�ยง และการกำกับการป้ฏิิบัติิติามกฎระเบ่ยบ 

(Integrated Governance, Risk, and Compliance - 

Integrated GRC)

	 เอสซีีจีีดำเนินิิการด้านิการกำกับดูแล	การบริหารความเสี�ยง	
การควบคุมให้ปีฏิิบัติตามกฎและระเบียบ	(GRC)	และยกระดับ 
สู่มาตรฐานิสากล	 (Integrated	GRC)	 เพื่่�อเพื่ิ�มปีระสิทธุิภาพื่	
ปีระสทิธุผิ่ล	ลดความซี�ำซีอ้นิในิการปีฏิบิตังิานิ	ตั�งแตก่ารกำกบัดแูล	
การกำหนิดกลยุทธุ์	การบริหารความเสี�ยง	จีนิถ่งการติดตามผ่ล 
มกีารส่�อสารโดยผู่บ้รหิารระดบัสูงเพื่่�อใหพ้ื่นิกังานิทกุคนิเหน็ิความ
สำคัญในิการนิำ	GRC	มาใชุ้ในิการปีฏิิบัติงานิ	 เพื่่�อสนิับสนิุนิ 
การทำงานิขัองพื่นิักงานิให้นิำไปีสู่การเติบโตขัองธุุรกิจีอย่างยั�งย่นิ	
ในิปีี	2564	นิี�ได้เพื่ิ�มการบูรณาการในิรูปีแบบ	Data	Integration	
โดยการเปีดิเผ่ยขัอ้มลูที�จีำเปีน็ิในิการปีฏิบัิตงิานิระหว่างหนิว่ยงานิ
บนิฐานิข้ัอมูลเดียวกันิ	 เพ่ื่�อเชุ่�อมโยงความต่อเน่ิ�องและเป็ีนิ
ปีระโยชุน์ิต่อการดำเนิินิงานิขัองเอสซีีจีีในิองค์รวม	เกิดปีระสิทธิุ 
ผ่ลในิการปีฏิิบัติงานิและการตัดสินิใจีมากยิ�งขั่�นิ	และมี	GRC	
Helpline	บนิระบบ	Intranet	และ	Mobile	เพื่่�อเป็ีนิชุ่องทางให้
พื่นิักงานิที� มีขั้อสงสัยสามารถสอบถามผู่้ เชุี�ยวชุาญเกี�ยวกับ 
การปีฏิิบัติงานิที�ถูกต้องในิเร่�องการกำกับดูแลกิจีการ	การบริหาร
ความเสี�ยง	การกำกับการปีฏิิบัติตามกฎระเบียบ

3. การกำกับดููแลการป้ฏิิบัติิงานและการป้ฏิิบัติิติามกฎ

เกณฑ์์ที่่�เก่�ยวข้้อง

	 เอสซีีจีีได้ดำเนิินิการตามนิโยบายและแนิวปีฏิิบัติด้านิการ
กำกับดูแลการปีฏิิบัติงานิ	(Compliance	Policy	&	Guideline)	
อย่างต่อเนิ่�อง	 โดยมีระบบการบริหารงานิด้านิการกำกับดูแล 
การปีฏิิบัติงานิ	(Compliance	Management	System:	CMS)	 
เปี็นิกลไกสำคัญในิการกำกับดูแลการปีฏิิบัติงานิที�ทำให้การ 
ปีฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์เปี็นิไปีอย่างมีปีระสิทธุิภาพื่และปีระสิทธุิผ่ล	
โดยวางพื่่�นิฐานิให้ผู่้ปีฏิิบัติงานิในิฐานิะ	First	Line	มีกระบวนิการ
ปีฏิิบัติงานิที�มั�นิใจีได้ว่าจีะปี้องกันิความเสี�ยงจีากการไม่ปีฏิิบัติ 
ตามกฎเกณฑ์	์และมีหนิ่วยงานิกำกับดูแลการปีฏิิบัติงานิ	ในิฐานิะ	
Second	Line	เป็ีนิผู้่สนิบัสนินุิการนิำระบบการบรหิารงานิดงักลา่ว
ไปีปีฏิิบัติอย่างเป็ีนิรูปีธุรรม	โดยสร้างความรู้	ความเข้ัาใจีและ 
ความตระหนัิกรูใ้ห้กับผู่ป้ีฏิบัิตงิานิ	ให้คำปีรก่ษัา	กำหนิดการควบคุม	 
เพื่่�อบริหารจัีดการไม่ให้เกิดความเสี�ยงจีากการไม่ปีฏิิบัติตาม
กฎหมาย	ระเบียบต่าง	ๆ 	(Compliance	Risk)	รวมถ่งมีการรับ-ส่ง
และปีระเมินิกฎหมายใหม่/เปีลี�ยนิแปีลง	เพื่่�อให้กฎหมายใหม่/
เปีลี�ยนิแปีลงที�เกี�ยวข้ัองกับเอสซีีจีีถ่งม่อผู่้ปีฏิิบัติ	และสามารถ
ปีฏิิบัติให้สอดคล้องได้อย่างถูกต้องและทันิท่วงที	
	 ในิปี	ี2564	นิอกจีากเอสซีีจีมีีการทบทวนิ	ปีรับปีรุงแนิวปีฏิบัิติ	
(Guideline)	และรายการตรวจีปีระเมินิ	(Checklist)	อยา่งต่อเน่ิ�อง	
เพื่่�อใชุ้เป็ีนิแนิวทางในิการปีฏิิบัติตามนิโยบายสำคัญขัองเอสซีีจีี	 
อันิได้แก่	นิโยบายการแข่ังขัันิทางการค้า	 (Antitrust	Policy)	
นิโยบายการจีัดการขั้อมูลภายในิ	ที�มีผ่ลต่อราคาหลักทรัพื่ย์	
(Insider	Trading	Policy)	และนิโยบายการเปิีดเผ่ยข้ัอมูล	
(Disclosure	Policy)	ใหม้ปีีระสิทธุภิาพื่และปีระสทิธุผิ่ลมากยิ�งข่ั�นิ
แล้ว	 เอสซีีจีียังมีการพื่ัฒนิาระบบการจีัดการด้านิใบอนิุญาตที�
เกี�ยวขั้องกับธุุรกิจี	(Business	License	Management	System)	
โดยใชุ้ระบบ	IT	เปีน็ิเคร่�องมอ่ชุ่วยในิการจัีดเก็บ	ติดตามการปีฏิบัิติ
ตามกฎหมาย	และรายงานิผ่ลต่อคณะจีัดการบริหารความเสี�ยง 
เอสซีีจีีเปี็นิระยะ

4. การป้ฏิิบัติิในเร่�องการติ่อติ้านคอร์รัป้ชิัน

	 ในิปีี	2564	เอสซีีจีีผ่่านิการรับรองให้เปี็นิสมาชิุกแนิวร่วม 
ต่อต้านิคอร์รัปีชุันิขัองภาคเอกชุนิไทยเปี็นิครั� งที� 	 4	 เม่�อ 
วันิที�	 30	กันิยายนิ	2564	 โดยเอสซีีจีีมีการทบทวนินิโยบาย 
ต่อต้านิคอร์รัปีชุันิให้สอดคล้องกับความเสี�ยงและสถานิการณ์
ปีัจีจีุบันิเพื่ิ�มเติมจีากสิ�งที�ดำเนิินิการอย่างต่อเนิ่�อง	ได้แก่	จีัดทำ 
แนิวปีฏิิบัติการกำกับการปีฏิิบัติงานิด้านิการต่อต้านิคอร์รัปีชุันิ 
ซี่�งสอดคล้องตาม	 ISO19600	เพื่่�อเป็ีนิแนิวทางให้บริษััทหร่อ 
หนิ่วยงานิ	 (First	Line)	ที�มีความเสี�ยงสูงด้านิคอร์รัปีชุันิใชุ้ 
เป็ีนิแนิวทางในิการปีฏิิบัติงานิอย่างเปี็นิระบบ	โดยมีหนิ่วยงานิ
สนัิบสนิุนิ	 (Second	 Line)	 เปี็นิที�ปีร่กษัา	 ให้คำแนิะนิำ	 
และมีสำนิักงานิตรวจีสอบ	 (Third	Line)	ทำหนิ้าที�ปีระเมินิ
ปีระสิทธุิภาพื่และปีระสิทธุิผ่ลตามนิโยบายต่อต้านิคอร์รัปีชุันิ	 
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เพื่่�อสร้างความมั�นิใจีให้คณะจีัดการ	คณะกรรมการตรวจีสอบ 
และคณะกรรมการบริษััท	กรรมการผู่้จีัดการใหญ่	 เอสซีีจีีได ้
ส่�อสารให้คณะจีัดการ	และพื่นิักงานิทุกคนิต้องปีฏิิบัติตาม 
ปีระกาศคณะกรรมการป้ีองกันิและปีราบปีรามการทุจีริตแห่งชุาติ	
(ปี.ปี.ชุ.)	พื่นิักงานิจีัดการในิฐานิะฝ่่ายบริหาร	 (First	 Line	 
ระดับสูง)	ต้องปีระเมินิความเสี�ยง	กำหนิดมาตรการที�เหมาะสม	
ผ่ลักดันิ	 ส่�อสาร	และปีฏิิบัติตามนิโยบายต่อต้านิคอร์รัปีชุันิ	 
โดยมีสำนิักงานิตรวจีสอบจีัด	Workshop	เร่�อง	Anti-corruption	
Compliance	Checklist	 ให้กับหน่ิวยงานิที�มีความเสี�ยงสูง	 
เพื่่�อปีระเมินิความเสี�ยงและกำหนิดแนิวทางปี้องกันิควบคุม 
ความเสี�ยงในิการเกิดคอร์รัปีชัุนิ	นิอกจีากนิี�	 เอสซีีจีีได้ขัยาย 
ขัอบเขัตการดำเนินิิการต่อต้านิคอร์รปัีชัุนิไปีสูคู่่ธุรุกิจี	โดยสนัิบสนุินิ
ให้คู่ธุุรกิจีขัองเอสซีีจีีเขั้าร่วมโครงการ	CAC	SME	Certification	
ขัองแนิวร่วมต่อต้านิคอร์รัปีชัุนิขัองภาคเอกชุนิไทย

5. การติรวจสอบการป้ฏิิบัติิงานดู้วยตินเอง (Business 

Self Audit) 

	 คณะกรรมการตรวจีสอบในิฐานิะผู่ก้ำกับดแูลปีระสิทธิุผ่ลขัอง 
การควบคุมภายในิ	มีมติให้มีการตรวจีสอบการปีฏิิบัติงานิด้วย
ตนิเอง	 (Business	Self	Audit)	 เพื่่�อให้ธุุรกิจีเกิดแนิวคิดในิ 
เชิุงป้ีองกันิความเสี�ยงที�เปีลี�ยนิแปีลงอยู่ตลอดเวลา	ซ่ี�งสอดคล้อง 
กับกรอบการควบคุมภายในิขัอง	COSO	2013	ที�กล่าวถ่งบทบาท	
หนิา้ที�ความรับผิ่ดชุอบในิการปีฏิบัิตงิานิตาม	Three	Lines	Model	
สำนัิกงานิตรวจีสอบรว่มกับหนิว่ยงานิสนัิบสนินุิและทมี	Business	

Self	Audit	(Second	Line)	พิื่จีารณาแนิวทางปีฏิิบัติงานิ	การเปี็นิ
ที�ปีรก่ษัาให้แก่ผู่ป้ีฏิบัิตงิานิ	(First	Line)		ในิการปีระเมินิความเสี�ยง
ขัองธุุรกิจี	การปีระเมินิความเพื่ียงพื่อและความมีปีระสิทธุิผ่ลขัอง
ระบบการควบคมุภายในิ	รวมทั�งแบ่งปัีนิแนิวปีฏิบิตัทิี�เกดิปีระสทิธุผิ่ล 
(Success	Cases)	ร่วมกันิเพื่่�อเพื่ิ�มปีระสิทธุิภาพื่การปีฏิิบัติงานิ	 
ลดความซี�ำซ้ีอนิในิการสร้างระบบงานิเชิุงป้ีองกันิให้กบัผู่ป้ีฏิิบัตงิานิ	
ทำให้สามารถตอบสนิองได้ทนัิต่อความเสี�ยงขัองธุรุกจิีที�เปีลี�ยนิแปีลง 
อย่างรวดเร็วในิปัีจีจีุบันิ

6. การกำกับดูแูลดูา้นเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศและการรักษา

ความมั�นคงป้ลอดูภััยข้องข้้อมูลและระบบเคร่อข้่ายส่�อสาร

	 6.1	 เอสซีีจีีแต่งตั�งคณะทำงานิ	SCG	 IT	Governance 
ทำหน้ิาที�กำหนิดนิโยบาย	และระเบยีบการใชุเ้ทคโนิโลยสีารสนิเทศ
และการส่�อสารขัองเอสซีีจีี	(SCG	e-Policy)	โดยอ้างตาม	ISO/
IEC27001	 เพ่ื่�อให้พื่นิักงานิเอสซีีจีีทุกคนิถ่อปีฏิิบัติในิทิศทาง
เดียวกันิ	ในิปีี	2564	มีการดำเนินิิการเพื่ิ�มเติม	ดังนิี�
	 •	 จีัดทำมาตรฐานิ/กระบวนิการ/แนิวทางปีฏิิบัติเพื่ิ�มเติม	 
3	เร่�อง	ได้แก่	 IoT	Security	แนิวทางการใชุ้	Social	Media	
Application	และ	Online	Communication	Tools
	 •	 ปีรับปีรุงนิโยบาย	2	เร่�อง	ได้แก่	นิโยบายการใชุ้งานิ
อุปีกรณ์คอมพื่ิวเตอร์พื่กพื่า	และการใชุ้อุปีกรณ์คอมพื่ิวเตอร์ 
ส่วนิตัวในิการปีฏิิบัติงานิ	(Mobile	Device	and	BYOD	Policy)	
และนิโยบายการเข้ัาถ่งระบบเทคโนิโลยีสารสนิเทศ	(System	
Access	Control	Policy)	เพื่ิ�มเติมจีากที�ปีระกาศใชุ้ในิปีี	2563	 
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เพื่่�อรองรับสถานิการณ์การแพื่ร่ระบาดขัอง	 โควิด	19	และ 
การปีฏิิบัติงานิจีากบ้านิ	(Work	from	Home)
	 6.2	 จีัดทำเอกสารแนิวทางการตรวจีสอบการควบคุม
ภายในิ/การรักษัาความปีลอดภยั	เชุ่นิ	แนิวทางการตรวจีสอบระบบงานิ 
ERP	หลกัที�บริษัทัใชุ้งานิ	แนิวทางการตรวจีสอบการรกัษัาความปีลอดภยั 
IoT	แนิวทางการตรวจีสอบการรักษัาความปีลอดภัย	Web	
Application	แนิวทางการตรวจีสอบ	Cloud	Development	แนิวทาง 
การตรวจีสอบ	Data	Governance
	 6.3	 ปีระเมนิิจีดุควบคุมภายในิด้านิ	Information	Security	
โดยอ้างอิง	 ISO27001	เพื่่�อสอบทานิความเพีื่ยงพื่อขัองระบบ 
การควบคุมภายในิว่ามีความเหมาะสมกับการดำเนิินิธุุรกิจีขัอง
บริษััท	แนิะนิำแนิวการปีฏิิบัติที�ดี	สร้างระบบ	Proactive	and	
Preventive	System	เพื่่�อลดความเสี�ยงในิการดำเนิินิธุุรกิจี
	 6.4	 กำหนิดให้พื่นิกังานิเอสซีจีีต้ีองทดสอบวัดความรูใ้นิเร่�อง	
e-Policy	ต้องผ่่านิการทดสอบด้วยเกณฑ์์ร้อยละ	100	เพื่่�อให้
พื่นิักงานิรับทราบ	ตระหนัิก	และเกิดความเข้ัาใจีสามารถนิำไปี
ปีฏิิบัติได้ถูกต้อง	
	 6.5	 ทบทวนิและปีรับกลยุทธุ์การปีฏิิบัติงานิตรวจีสอบ 
ให้สอดคล้องกับสถานิการณ์โควิด	19	และความเสี�ยงในิยุค	 
New	Normal	โดยใชุ้	Machine	Learning	(ML),	Robotics	
Process	Automation	(RPA),	Data	Analytics	(DA)	วิเคราะห์
ความเสี�ยงใหม้ปีีระสทิธุภิาพื่มากยิ�งขั่�นิ	ลง	Fieldwork	เท่าที�จีำเปีน็ิ	
	 6.6	 พื่ัฒนิาการตรวจีสอบด้านิเทคโนิโลยีสารสนิเทศ	 
โดยแบ่งเปี็นิการตรวจีสอบด้านิ	IT	System	IT	Process	และ	 
IT	Security	และออกแบบกระบวนิการตรวจีสอบให้เหมาะสม 
ในิแต่ละด้านิ	ซี่�งชุ่วยให้การตรวจีสอบมีปีระสิทธุิภาพื่เพื่ิ�มมากขั่�นิ

7. การพัฒันาและส่งเสริมการใช้ิ  Data Analytics ให้กบัธุรกิจ

	 เอสซีจีีมีกีารใชุง้านิระบบสารสนิเทศที�หลากหลาย	สำนิกังานิ
ตรวจีสอบจีง่ได้จีดัทำรายงานิโดยใชุ้	Data	Analytics	ในิการตรวจี
สอบและส่งมอบให้กบัหน่ิวยงานิต่าง	ๆ 	เพื่่�อเป็ีนิเคร่�องมอ่วิเคราะห์	
ติดตาม	แก้ไขัรายการผิ่ดปีกติและกำหนิดวิธุีการป้ีองกันิได้อย่าง
รวดเร็วและทันิเวลา	ซ่ี�งการแสดงผ่ลข้ัอมูลจีะแสดงเป็ีนิรูปีกราฟ	
เพื่่�อใหผู้่ใ้ชุง้านิสามารถวเิคราะหผ์่ลไดง้า่ย	รวดเรว็	มปีีระสทิธุภิาพื่
ยิ�งขั่�นิ	รวมถ่งพัื่ฒนิาและส่งเสริมความรู้ด้านิเทคโนิโลยีดิจีิทัล	 
การสร้างชุุดคำสั�งคอมพื่วิเตอร์	(Coding)	และสร้างความตระหนิกัรู้	 
(Awareness)	ให้ผู่้ตรวจีสอบในิการปีรบัตวัเข้ัาสูยุ่คดจิีทิลั	ผ่่านิการ
อบรม	สัมมนิาเชุิงปีฏิิบัติการและการจีัดกิจีกรรม	 เชุ่นิ	Data	
Analytics	Hackathon	ซ่ี�งจีัดต่อเนิ่�องเปี็นิปีีที�	3	ให้ผู่้ตรวจีสอบ
เสนิอโครงการภายใตแ้นิวคดิในิการนิำเทคโนิโลยดีจิิีทลัมาปีระยกุต์
ใชุ้ในิการตรวจีสอบ

8. ระบบการรับข้้อร้องเร่ยน 

	 เอสซีี จีี ได้พื่ัฒนิาระบบการรับ ข้ัอ ร้อง เรี ยนิ 	 (SCG	
WhistleblowingSystem)	อย่างต่อเนิ่�อง	เปีิดโอกาสให้พื่นิักงานิ
และผู่ม้สีว่นิไดเ้สยีภายนิอกสามารถเขัา้ถง่ระบบ	เพื่่�อใชุแ้จีง้เบาะแส

การปีฏิิบัติที�ไม่เป็ีนิไปีตามหลักบรรษััทภิบาล	จีรรยาบรรณ	 
การกำกับดูแล	ระเบียบ	ข้ัอบังคับ	กฎหมายและนิโยบายต่อต้านิ
คอร์รัปีชุันิ	รวมถ่งการกระทำทุจีริต	โดยพื่นัิกงานิสามารถแจ้ีง 
ผ่า่นิ	SCG	Intranet	Portal	และผู่ม้ส่ีวนิได้เสยีภายนิอกแจ้ีงผ่่านิเวบ็ไซีต์	
www.scg.com	ทั�งภาษัาไทยและอังกฤษัได้ตลอดเวลา	หร่อ 
แจี้งด้วยวาจีา	 เปี็นิลายลักษัณ์อักษัรผ่่านิทางอีเมล	จีดหมาย	
โทรศพัื่ท	์โดยเอสซีจีีกีำหนิดขัั�นิตอนิการดำเนินิิงานิเม่�อไดร้บัขัอ้รอ้ง
เรียนิไว้อย่างชุัดเจีนิ	ตั�งแต่การรวบรวมข้ัอเท็จีจีริงโดยทำเป็ีนิ 
ความลับ	การตั�งคณะทำงานิตรวจีสอบข้ัอเท็จีจีริง	การตั�ง 
คณะกรรมการสอบสวนิ	การพื่จิีารณาอนิมุตักิารลงโทษั	รวมไปีถง่ 
การรายงานิผ่ลข้ัอร้องเรยีนิ	นิอกจีากนิี�	ผู่ร้้องเรียนิสามารถติดตามผ่ล
ขัอ้รอ้งเรยีนิผ่า่นิระบบได	้ซี่�งระบบดงักลา่วชุว่ยสง่เสรมิการดำเนินิิ
ธุรุกิจีอยา่งมคุีณธุรรมและพื่ฒันิาอยา่งยั�งยน่ิมากยิ�งขั่�นิ	สำหรบัเร่�อง
ความปีลอดภัยจีะใชุ้รหัสผ่่านิ	2	 ชัุ�นิ	และใชุ้แม่ขั่าย	 (Server)	 
แยกเป็ีนิอิสระจีากการใชุ้งานิอ่�นิ	ๆ	 เพ่ื่�อรักษัาความปีลอดภัย 
และปี้องกันิการรั�วไหลขัองขั้อมูลไปีสู่บุคคลที�เกี�ยวขั้อง

การติรวจสอบติดิูติามการควบคุมภัายใน

	 ในิปีี	2564	สำนิักงานิตรวจีสอบได้ปีฏิิบัติงานิตรวจีสอบ
ทั�งหมด	266	โครงการ	ตามแผ่นิการตรวจีสอบภายในิตามความเสี�ยง	 
(Risk-based)	ซี่�งคณะกรรมการตรวจีสอบได้อนิมุตัแิผ่นิตรวจีสอบ	 
เม่�อวันิที�	11	พื่ฤศจีิกายนิ	2563	สำนิักงานิตรวจีสอบทำหนิ้าที�
ปีระเมนิิความเพื่ยีงพื่อขัองระบบการควบคมุภายในิและตดิตามการ
แกไ้ขัปีรบัปีรงุปีระเดน็ิที�ตรวจีพื่บ	รวมถง่การตดิตามการควบคมุวา่
บริษัทัมีระบบการควบคุมภายในิเพื่่�อติดตามควบคุมดแูลการดำเนินิิ
งานิขัองบริษััทและบริษััทย่อยให้สามารถป้ีองกันิทรัพื่ย์สินิจีาก 
การที�กรรมการหรอ่ผู้่บรหิารนิำไปีใชุ้โดยมชิุอบหรอ่โดยไมม่อีำนิาจี	
รวมถ่งการควบคุมการทำธุุรกรรมกับบุคคลที�อาจีมีความขััดแย้ง
และบุคคลที�เกี�ยวโยงกันิอย่างเพื่ียงพื่อ	จีากนัิ�นินิำเสนิอต่อ 
คณะกรรมการตรวจีสอบเพื่่�อพิื่จีารณาให้ความเห็นิชุอบก่อนิ
รายงานิคณะกรรมการบริษััททุกไตรมาส
	 จีากผ่ลการตรวจีสอบในิปี	ี2564	ไมพ่ื่บขัอ้บกพื่รอ่งที�มสีาระ
สำคัญเกี�ยวกับระบบการควบคุมภายในิ	และสำนัิกงานิตรวจีสอบ
ได้ติดตามการปีรับปีรุงแก้ไขัการควบคุมภายในิตามปีระเด็นิที� 
ตรวจีพื่บ	พื่บว่าคณะจีดัการได้แก้ไขัการควบคมุภายในิตามข้ัอแนิะนิำ 
ครบถ้วนิแล้ว	นิอกจีากนิี�	ผู้่สอบบญัชุขีัองบรษิัทั	ค่อ	บรษิัทั	เคพื่เีอ็มจี ี
ภมูไิชุย	สอบบัญชีุ	จีำกัด	ไดร้ายงานิว่าไม่พื่บข้ัอบกพื่ร่องที�เป็ีนิสาระ
สำคัญซี่�งมีผ่ลกระทบต่องบการเงินิขัองบริษััท

ความเห็นข้องคณะกรรมการติรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจีสอบได้ให้ความเห็นิเกี�ยวกับการกำกับ
ดแูลกจิีการที�ด	ีการบรหิารความเสี�ยง	การกำกับดแูลการปีฏิบิตังิานิ	
และการควบคุมภายในิขัองบริษััทในิปีี	2564	ตามที�แสดงไว้ในิ
เอกสารแนิบ	6	รายงานิคณะกรรมการตรวจีสอบ	
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ผูอ้ำนวยการสำนักงานติรวจสอบภัายใน

	 คณะกรรมการตรวจีสอบ	มีมติอนุิมัติแต่งตั�งให้นิายพิื่ทยา 
จีั�นิบุญมี	 เปี็นิผู่้อำนิวยการสำนิักงานิตรวจีสอบภายในิ	มีความ 
รับผ่ิดชุอบหลักในิการปีฏิิบัติหน้ิาที�ผู่้ตรวจีสอบภายในิขัองบริษััท	
จัีดทำรายงานิและข้ัอเสนิอแนิะ	เพื่่�อให้คณะจัีดการปีรับปีรุงให้เป็ีนิ
ไปีตามแผ่นิและนิโยบายการควบคุมภายในิขัองบริษััท
	 คณะกรรมการตรวจีสอบได้พื่ิจีารณาคุณสมบัติขัอง 
นิายพิื่ทยา	 จีั�นิบุญมี	 แล้วว่ามีความเหมาะสมเพีื่ยงพื่อกับ 
การปีฏิิบัติหนิ้าที�ดังกล่าว	เนิ่�องจีากมีคุณสมบัติ	วุฒิการศ่กษัา	
ปีระสบการณ์ในิการปีฏิิบัตงิานิ	และได้เข้ัารับการอบรมที�เหมาะสม
เพื่ียงพื่อต่อการเป็ีนิผู่้ควบคุมการปีฏิิบัติงานิดังกล่าว	ทั�งนิี�	บริษััท
ได้สรุปีคุณสมบัติ	 วุฒิการศ่กษัา	ปีระสบการณ์ในิการปีฏิิบัติงานิ 
ขัองผู่อ้ำนิวยการสำนิกังานิตรวจีสอบภายในิไวต้ามเอกสารแนิบ	3
	 ทั�งนิี�	การพื่ิจีารณาและอนิุมัติ	แต่งตั�ง	ถอดถอนิ	โยกย้าย 
ผู่้ดำรงตำแหนิ่งผู่้อำนิวยการสำนิักงานิตรวจีสอบภายในิ	จีะต้อง
ผ่่านิการอนิุมัติจีากคณะกรรมการตรวจีสอบ

 2. รายการระหว่างกันและรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน
	 คณะกรรมการบรษิัทัให้ความสำคญัต่อการอนุิมตักิารทำรายการ 
ระหวา่งกนัิ	หรอ่รายการที�เกี�ยวโยงกนัิหรอ่รายการที�อาจีมคีวามขัดั
แย้งทางผ่ลปีระโยชุน์ิ	โดยจีรรยาบรรณเอสซีีจีีได้กำหนิดนิโยบาย
การทำธุุรกรรมขัองเอสซีีจี	ีดังนิี�

การที่ำธุรกรรมระหว่างกันข้องบริษัที่และบริษัที่ย่อย

	 การที�เอสซีจีีปีีระกอบด้วยบรษิัทัจีำนิวนิมาก	และบรษิัทัเหล่านิั�นิ 
ดำเนินิิธุุรกิจีที�ต้องทำธุุรกรรมระหว่างกันิ	เชุ่นิ	การบริการ	การซี่�อ
ขัายวัตถุดิบ	ผ่ลิตภัณฑ์์	การให้ความชุ่วยเหล่อทางการเงินิ 
การสนิับสนิุนิทางด้านิเทคนิิคหร่อบุคลากร	ฯลฯ	การดำเนิินิธุุรกิจี
หรอ่ปีฏิบัิตงิานิที�เป็ีนิการทำธุรุกรรมระหว่างกันิขัองบริษััทในิเอสซีจีี ี
ดงักล่าวต้องถูกต้องตามกฎหมาย	กฎระเบียบที�ออกโดยหน่ิวยงานิ
ขัองรัฐ	หนิ่วยงานิกำกับดูแล	หร่อหนิ่วยงานิอ่�นิที�เกี�ยวขั้องรวมถ่ง
ระเบียบและอำนิาจีดำเนิินิการขัองเอสซีีจีี	ตลอดจีนิหลักเกณฑ์์ 
และเง่�อนิไขัต่าง	ๆ	ที�กำหนิดไว้ในิแต่ละท้องถิ�นิ

การที่ำธุรกรรมกับบุคคลภัายนอก

	 การทำธุุรกรรมกับบุคคลภายนิอกจีะต้องปีฏิิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์์	และกระบวนิการที�กำหนิดไว้ตามกฎหมาย	 
กฎระเบียบที�ออกโดยหน่ิวยงานิขัองรัฐ	หนิ่วยงานิกำกับดูแล	หร่อ
หนิว่ยงานิอ่�นิที�เกี�ยวข้ัอง	และนิโยบายขัองเอสซีจีี	ีรวมถง่ได้รบัการ
อนิุมัติตามอำนิาจีดำเนิินิการขัองเอสซีีจีีอย่างเคร่งครัด	นิอกจีากนิี�
จีะต้องปีฏิิบัติตามเง่�อนิไขัที�ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปีตรงมา	โปีร่งใส	
และสามารถตรวจีสอบได	้โดยหลกีเลี�ยงการทำธุรุกรรมที�อาจีกอ่ให้
เกิดความเด่อดร้อนิเสียหายไม่ว่าต่อเอสซีีจีี	หร่อบุคคลภายนิอก 
บรษิัทัได้กำหนิดนิโยบายการปีฏิบิตัต่ิอผู่มี้ส่วนิได้เสยี	(Stakeholder 
Engagement	 Policy)	 และแนิวปีฏิิบัติต่อผู่้มีส่วนิได้เสีย 

กลุ่มต่าง	ๆ	โดยกำหนิดให้บริษััทปีฏิิบัติตามกรอบการแขั่งขัันิ
ทางการค้าที�สุจีริต	พิื่จีารณาราคาซ่ี�อที�เหมาะสมและยุติธุรรม	 
โดยคำนิ่งถ่งความสมเหตุสมผ่ลด้านิราคา	คุณภาพื่	และบริการ 
ที�ไดร้บั	รวมถง่สามารถใหเ้หตผุ่ลที�เหมาะสมไดเ้ม่�อมกีารตรวจีสอบ
	 นิอกจีากนีิ�	บริษััทได้กำหนิดแนิวปีฏิิบัติและกระบวนิการ 
ในิการพื่ิจีารณาอนิุมัติการทำรายการระหว่างกันิ	รายการที� 
เกี�ยวโยงกันิ	หร่อรายการที�อาจีมีความขััดแย้งทางผ่ลปีระโยชุนิ์	 
เพื่่�อให้เกิดปีระโยชุนิ์สูงสุดต่อบริษััทตามหลักเกณฑ์์ที�กฎหมาย
กำหนิด	โดยกรรมการและผู้่บริหารจีะแจี้งให้บริษััททราบถ่งการ 
มีส่วนิได้เสียก่อนิ	และบริษััทพื่ิจีารณารายการต่าง	ๆ	 ซ่ี�งหาก 
เปี็นิรายการที�จีะต้องขัออนิุมัติตามหลักเกณฑ์์และขัั�นิตอนิ 
ขัองกฎหมาย	ฝ่่ายจีดัการจีะนิำเร่�องดงักล่าวเสนิอต่อคณะกรรมการ
บรษิัทัหรอ่ที�ปีระชุมุผู่ถ้อ่หุน้ิ	รวมทั�งเปิีดเผ่ยข้ัอมูลให้นิกัลงทุนิทราบ
อย่างโปีร่งใสโดยกรรมการหร่อผู่้บริหารที�มีส่วนิได้เสียจีะไม่ม ี
ส่วนิร่วมในิการพื่ิจีารณาอนิุมัติรายการเหล่านิั�นิ

นโยบายหร่อแนวโน้มการที่ำรายการระหว่างกันในอนาคติ

	 รายการระหว่างกันิขัองบริษััทในิอนิาคตจีะเปี็นิรายการ 
ที�ดำเนิินิการตามปีกตทิางการคา้เชุน่ิเดยีวกบัที�ปีฏิบิตัมิาโดยตลอด	
โดยใชุ้นิโยบายซ่ี�อขัายต่อรองกันิตามกลไกราคาตลาดขัองธุุรกิจี	
ไม่มีการถ่ายเทผ่ลปีระโยชุนิ์ระหว่างบริษััทกับกิจีการหร่อบุคคล 
ที�เกี�ยวขั้อง

รายการที่่�เก่�ยวโยงกัน

	 บริษััทมีนิโยบายในิการดำเนิินิการตามหลักเกณฑ์์ขัอง
ปีระกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุิวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ใ์นิการทำ
รายการที�เกี�ยวโยงกันิ	และปีระกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพื่ย์ 
แห่งปีระเทศ	 เร่�องการเปิีดเผ่ยข้ัอมูลและการปีฏิิบัติการขัอง 
บริษััทจีดทะเบียนิในิรายการที�เกี�ยวโยงกันิ	ตลอดจีนิกฎหมาย	 
ขั้อบังคับ	ปีระกาศ	หร่อคำสั�งต่าง	ๆ	ที�เกี�ยวขั้องอย่างเคร่งครัด
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รายการระหวางกันที่มีนัยสําคัญระหวางบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมกิจการ) กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

สัดสวน
ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ การถือหุน นโยบายการคิดราคา

โดยตรง / 2564 2563 2562
ออม

ทั้งหมด
(รอยละ)

1. รายการกับการรวมคาและบริษัทรวม (กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญโดยการเขาไปถือหุนของบริษัท และบริษัทยอย)

1.1 การรวมคาและบริษัทรวมในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

ขายสินคาใหกลุมกิจการ 3,379      2,923      3,489      ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 29 2,454       2,204       2,516       

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49 409         369         561         

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด 29 295         257         347         

บริษัทนอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด 10 155         93           60           

ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ 2,867      2,289      2,931      ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 32 2,023       1,666       2,118       

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 29 676         501         631         

ใหบริการแกกลุมกิจการ 55          31          37          ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ 271        112        90          ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

กูยืมเงินจากกลุมกิจการ (มูลคา ณ 31 ธันวาคม) 294        139        153        อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49 120         -          -          

1.2 บริษัทรวมในเอสซีจี เคมิคอลส

ขายสินคาใหกลุมกิจการ 15,476    9,873      13,750    ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50 7,059       4,785       5,177            รายการสวนใหญเกิดจากบริษัทรวมขายสินคา

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 54 2,706       1,178       2,223       ใหกับบริษัทยอยตอไปนี้

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47 2,240       1,093       1,626       บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด

Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. 31 1,786       -          -          บริษัทเอสซีจี พลาสติกส จํากัด

บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 50 1,320       736         968         บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31 185         2,026       3,708       SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.

บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด 50 130         -          -          บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด

ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ 46,797    26,363    37,281    ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50 18,410     10,627     14,056        รายการสวนใหญเกิดจากบริษัทรวมซื้อสินคา

บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด 50 7,170       2,927       4,193       จากบริษัทยอยตอไปนี้

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 54 6,052       2,707       5,046       บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด

บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 50 4,992       2,943       3,414       บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด

บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด 46 4,557       2,698       4,150       บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด 

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47 2,411       1,315       1,882       

บริษัทริเกน (ไทยแลนด) จํากัด 35 1,419       836         99           

Mitsui Advanced Composites (Zhongshan)

   Co., Ltd. 20 854         626         651         

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31 735         252         467         

บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด 45 111         43           49           

ใหบริการแกกลุมกิจการ 3            3            1            ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

   1 แยกแสดงรายบริษัทเฉพาะรายการท่ีมีมูลคาตั้งแตรอยละ 0.03 ของสินทรัพยมีตัวตนสุทธิ (NTA) เปนตนไป

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท)

*

*

**

**

1
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สัดสวน
ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ การถือหุน นโยบายการคิดราคา

โดยตรง / 2564 2563 2562
ออม

ทั้งหมด
(รอยละ)

ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ 2,303      1,990      1,955      ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31 710         726         688         

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47 474         464         452         

บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด 46 370         208         238         

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 54 320         201         110         

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50 119         87           90           

บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 50 96           80           60           

กูยืมเงินจากกลุมกิจการ (มูลคา ณ 31 ธันวาคม)

Da Nang Plastics Joint Stock Company 16 7            13           39           อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

1.3 บริษัทรวมใน SCGP (ธุรกิจแพคเกจจ้ิง)

ขายสินคาใหกลุมกิจการ 237        254        295        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 23 144         173         189         

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจ้ิง จํากัด 35 93           81           106         

ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ 510        391        711        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 23 259         152         458         

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจ้ิง จํากัด 35 223         219         234         

ใหบริการแกกลุมกิจการ 26          13          12          ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ 49          46          39          ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ไดรับการค้ําประกันจากกลุมกิจการ

(มูลคา ณ 31 ธันวาคม)

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 23 132         198         264         คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

1.4 บริษัทรวมในสวนงานอื่น

ขายสินคาใหกลุมกิจการ

บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด 40 1,386       991         1,243       ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ 80          62          115        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ใหบริการแกกลุมกิจการ 961        954        839        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทไอทีวัน จํากัด 20 939         954         839         

ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ 2,376      1,275      1,299      ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด 40 2,307       1,178       1,204       

2. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผูบริหารของบริษัทเปนกรรมการ

ขายสินคาใหกลุมกิจการ

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 2,252       1,571       2,514       ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ

นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท)



207

สัดสวน
ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ การถือหุน นโยบายการคิดราคา

โดยตรง / 2564 2563 2562
ออม

ทั้งหมด
(รอยละ)

ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ 321        234        188        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 209         106         102         

นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ

นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ 490        370        439        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 393         298         376         

นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ

นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

3. รายการกับบริษัทอื่นภายนอกกลุมที่มีกรรมการหรือผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมรวมกัน

ขายสินคาและใหบริการแกกลุมกิจการ 642        982        735        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทเทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) - 473         896         616         

บริษัทไทยวา จํากัด (มหาชน) - 89           -          -          

ซื้อสินคา ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ 1,184      444        488        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทเทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) - 458         60           20           

บริษัทเบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) - 252         218         256         

จายดอกเบ้ียใหกลุมกิจการ 52          77          70          อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

รับดอกเบี้ยจากกลุมกิจการ 256        45          26          อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) - 136         45           26           

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - 120         -          -          

มีรายไดคาธรรมเนียมอื่นๆ

จากการใหบริการกลุมกิจการ 101        187        60          คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

รับฝากเงินจากกลุมกิจการ (มูลคา ณ 31 ธันวาคม) 33,212    8,108      3,269      อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) - 20,761     8,108       3,269       

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - 12,451     -          -          

ใหกลุมกิจการกูยืมเงิน (มูลคา ณ 31 ธันวาคม) 10,645    4,198      482        อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - 10,981     -          -          

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) - 10,645     4,198       482         

สัญญาปองกันความเสี่ยง (มูลคา ณ 31 ธันวาคม) 14,996    6,699      9,319      คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) - 12,449     6,699       9,319       

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - 2,547       -          -          

  
 2
 ตามคําแนะนําในการใชคูมือการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป (แบบ 56-1 One Report) และเปดเผยมูลคารายการระหวางกันตั้งแตปท่ีมีความสัมพันธ

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท)

2
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คดี่อดี่ตพนักงานบริษััที่ลักที่รัพย์  (แบบฟอร์ม 

ใบหุ�นสามัญ) และที่ำการทีุ่จริตต่อผู้้�ถืือหุ�นรายหน่�ง 

ของบริษััที่ 

	 ในิไตรมาสที�	 1	 ขัองปีี	 2552	บริษััทได้แจ้ีงความดำเนินิิคดี

อาญาอดีตพื่นัิกงานิเกี�ยวกับการลักทรัพื่ย์	(แบบฟอร์มใบหุน้ิสามัญ) 

และการปีลอมแปีลงใบหุ้นิสามัญขัองบริษััทเปี็นิจีำนิวนิ 

หุ้นิ	 672,000	 หุ้นิ	 ซ่ี�งต่อมาในิไตรมาสที�	 2	 ขัองปีี	 2552	 บริษััท 

ได้รับแจี้งจีากศาลแพ่ื่งว่าผู่้จัีดการมรดกและทายาทผู่้ถ่อหุ้นิที� 

ถูกปีลอมแปีลงใบหุ้นิ	 (โจีทก์)	 ได้ย่�นิฟ้องบริษััทพื่ร้อมกับบุคคล 

และนิิติบุคคลอ่�นิซี่�งเกี�ยวข้ัองกับเร่�องดังกล่าวโดยเรียกร้องให้ร่วม

กนัิชุดเชุยคา่เสยีหาย	ซี่�งคดนีิี�ไดยุ้ตแิลว้ตามลำดับคำพื่พิื่ากษัาดังนิี�	

	 ไตรมาสที�	 4	 ขัองปีี	 2554	 ศาลแพ่ื่งมีคำพิื่พื่ากษัาว่าอดีต

พื่นัิกงานิกระทำละเมิดตอ่โจีทก	์และใหค้น่ิหุน้ิหรอ่ใชุร้าคาหุน้ิพื่ร้อม

ดอกเบี�ยจีนิกว่าจีะชุำระเสร็จี	 รวมทั�งเงินิปีันิผ่ลที�ขัาดอยู่	 และให้

บริษััทในิฐานิะนิายจ้ีางต้องร่วมรับผิ่ดชุอบกับการกระทำขัองอดีต

พื่นิักงานิด้วย	 หลังจีากนัิ�นิ	 บริษััทและโจีทก์ต่างได้ย่�นิอุทธุรณ ์

คำพื่ิพื่ากษัาขัองศาลแพื่่งต่อศาลอุทธุรณ์	

	 ต่อมาเม่�อวันิที�	 29	 เมษัายนิ	 2557	 ศาลอุทธุรณ์ได้มี 

คำพิื่พื่ากษัาแก้เปีน็ิใหอ้ดตีพื่นิกังานิผู่ก้ระทำละเมดิตอ่โจีทกค์น่ิหุน้ิ

หร่อใชุ้ราคาหุ้นิตามราคาที�มีการซี่�อขัายครั�งสุดท้าย	ณ	วันิที�ใชุ้เงินิ 

ซี่�งต้องไม่ต�ำกว่าอัตราหุ้นิละ	 314.38	 บาท	 รวมทั�งเงินิปีันิผ่ลที� 

ขัาดอยู่และดอกเบี�ยจีนิกว่าจีะชุำระเสร็จี	 โดยให้บริษััทในิฐานิะ

นิายจี้าง	 บริษััทศูนิย์รับฝ่ากหลักทรัพื่ย์	 (ปีระเทศไทย)	 จีำกัด	 

และบุคคลที�เกี�ยวขั้องร่วมรับผ่ิด	 ดังนัิ�นิ	 บริษััทจี่งได้ย่�นิฎีกาคำ

พื่พิื่ากษัาขัองศาลอุทธุรณต์อ่ศาลฎีกา	ในิวันิที�	23	กรกฎาคม	2557	

และย่�นิคำแก้ฎีกาขัองโจีทก์เม่�อวันิที�	 30	 กันิยายนิ	 2557	 และ 

เม่�อวันิที�	22	ธุันิวาคม	2558	ศาลฎีกาได้มีคำพื่ิพื่ากษัาย่นิตามศาล

อุทธุรณ์	 ดังนิั�นิ	 บริษััทจ่ีงได้บันิท่กปีระมาณการหนีิ�สินิจีากค่าเสีย

หายดังกล่าวในิงบแสดงฐานิะการเงินิ	ณ	วันิที�	31	ธุันิวาคม	2558	

จีำนิวนิ	201	ล้านิบาท	(31	ธัุนิวาคม	2557:	349	ล้านิบาท)	

	 เม่�อวนัิที�	21	มกราคม	2559	บรษิัทัไดชุ้ำระหนีิ�ใหโ้จีทกเ์สรจ็ี	 

สิ�นิแล้วด้วยการค่นิใบหุ้นิสามัญขัองบริษััท	 เงินิปีันิผ่ลก่อนิฟ้อง	 

คดีพื่ร้อมดอกเบี�ย	 เงินิปัีนิผ่ลหลังฟ้องคดี	 และค่าใชุ้จี่ายต่าง	 ๆ	 

ในิการดำเนิินิคดี	 จีำนิวนิเงินิรวม	 319	 ล้านิบาท	 ต่อมาบริษััท	 

ศูนิย์รับฝ่ากหลักทรัพื่ย์ฯ	 ซี่�งเปี็นิจีำเลยร่วมได้ย่�นิคำร้องเพื่่�อขัอ	 

ใหศ้าลฎีกาตคีวามคำพื่พิื่ากษัา	โดยเม่�อวันิที�	21	พื่ฤศจีกิายนิ	2560	

ศาลฎีกามีคำสั�งยกคำร้องดังกล่าว	 และบริษััทได้ฟ้องคดี	 ไล่เบี�ย 

ผู่้เกี�ยวขั้องแล้วเม่�อเด่อนิธุันิวาคม	2561	

	 เม่�อวนัิที�	8	มีนิาคม	2562	ศาลแรงงานิกลางไดม้คีำพื่พิื่ากษัา	 

ใหอ้ดตีพื่นัิกงานิผู่ก้ระทำละเมดิชุดใชุ้เงนิิใหแ้กบ่รษิัทั	จีำนิวนิ	149	

ล้านิบาท	พื่ร้อมดอกเบี�ยอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	ีโดยที�ไม่มีฝ่่ายใด

อุทธุรณ์	คดีจี่งถ่งที�สุด	ปีัจีจีุบันิอยู่ระหว่างการบังคับคดี	

	 สำหรบัการเรยีกร้องเอาจีากบรษิัทัศนูิย์รบัฝ่ากหลกัทรพัื่ย์ฯ	นิั�นิ	 

เม่�อวันิที�	 4	 ธัุนิวาคม	 2562	 ศาลแพื่่งคดีฟ้องไล่เบี�ยบริษััทศูนิย์ 

รบัฝ่ากหลกัทรพัื่ยฯ์	มคีำพื่พิื่ากษัาใหบ้รษัิัทศูนิย์รบัฝ่ากหลกัทรพัื่ยฯ์	

ชุดใชุ้เงินิจีำนิวนิ	62.55	ล้านิบาท	ใหแ้ก่บริษัทั	พื่ร้อมดอกเบี�ยอัตรา

ร้อยละ	 7.5	 ต่อปีี	 เนิ่�องจีากอดีตพื่นิักงานิและบริษััทศูนิย์รับฝ่าก

หลักทรัพื่ย์ฯ	 เปี็นิผู่้กระทำความผ่ิดต่อโจีทก์	 จี่งต้องรับผ่ิดชุอบ	 

1	ในิ	2	ขัองค่าเสียหายทั�งหมด	เม่�อวนัิที�	4	มถินุิายนิ	2563	บรษิัทัศนูิย์ 

รับฝ่ากหลักทรัพื่ย์ฯ	 ได้ย่�นิอุทธุรณ์คำพื่ิพื่ากษัาศาลแพื่่งต่อศาล

อุทธุรณ์	และบรษิัทัได้ย่�นิคำแก้อทุธุรณ์แล้วเม่�อวนัิที�	6	สิงหาคม	2563 

ต่อมาในิวันิที�	23	กุมภาพื่ันิธุ์	2564	ศาลอุทธุรณ์มีคำพื่ิพื่ากษัาย่นิ

ตามศาลแพื่่งให้บริษััทศูนิย์รับฝ่ากหลักทรัพื่ย์ฯ	 ชุำระเงินิให้แก่

บรษิัทัจีำนิวนิ	62.55	ล้านิบาท	พื่ร้อมดอกเบี�ยอตัราร้อยละ	7.5	ต่อปีี 

วันิที�	 4	 มิถุนิายนิ	 2564	 บริษััทศูนิย์รับฝ่ากหลักทรัพื่ย์ฯ	 ย่�นิขัอ

อนิุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา	และวันิที�	9	กรกฎาคม	2564	บริษััทย่�นิ

คัดค้านิการขัออนิุญาตฎีกาขัองบริษััทศูนิย์รับฝ่ากหลักทรัพื่ย์ฯ	

ขัณะนิี�คดีอยู่ระหว่างการพื่ิจีารณาขัองศาลฎีกา

ข�อพิพาที่ที่างกฎหมาย

18
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การลดีความเส่�ยงสำหรับโครงการในมาบตาพุดี

	 ส่บเนิ่�องจีากศาลปีกครองกลางได้มีคำสั�งให้หนิ่วยงานิ

ราชุการระงับโครงการในิพื่่�นิที�มาบตาพุื่ดและพื่่�นิที�ใกล้เคียงไว้

เปี็นิการชุั�วคราว	 ซี่�งมีโครงการขัองธุุรกิจีเคมิคอลส์	 จีำนิวนิ	 18	

โครงการ	ณ	วันิที�	2	กันิยายนิ	2553	ศาลปีกครองกลางตัดสินิให้

เพื่กิถอนิใบอนิญุาตสำหรบัโครงการที�ออกหลังรฐัธุรรมนูิญปี	ี2550	

และอยูใ่นิ	11	ปีระเภทโครงการที�อาจีก่อให้เกดิผ่ลกระทบต่อชุมุชุนิ

อย่างรุนิแรงตามปีระกาศกระทรวงทรัพื่ยากรธุรรมชุาติและ 

สิ�งแวดล้อม	ลงวันิที�	 31	 สิงหาคม	2553	 โดยผ่ลขัองคำพื่ิพื่ากษัา 

ดังกล่าวขั้างต้นิ	มีโครงการขัองเอสซีีจีีที�เข้ัาข่ัายโครงการที�อาจีก่อ

ให้เกิดผ่ลกระทบต่อชุุมชุนิอย่างรุนิแรงเพีื่ยง	 1	 โครงการ	 ค่อ

โครงการขัยายกำลังการผ่ลิตไวนิิลคลอไรด์	 โมโนิเมอร์	 ขัอง 

บริษััทไทยพื่ลาสติกและเคมีภัณฑ์์	 จีำกัด	 (มหาชุนิ)	 ซ่ี�งโครงการ 

ดังกล่าวได้ดำเนิินิการตามรัฐธุรรมนิูญมาตรา	 67	 วรรคสอง 

ขัองรัฐธุรรมนิูญปีี	2550	เรียบร้อยแล้ว	โดยการนิิคมอุตสาหกรรม

แห่งปีระเทศไทย	 (กนิอ.)	 เห็นิว่าโครงการได้ดำเนิินิการครบถ้วนิ 

แล้ว	กนิอ.	จี่งได้ส่งเร่�องให้อัยการเพื่่�อย่�นิขัอให้ศาลปีกครองสูงสุด

มีคำสั�งยกเลิกคำสั�งคุ้มครองชุั�วคราวต่อศาลปีกครองสูงสุด	 

เม่�อวันิที�	 1	 เมษัายนิ	 2556	 ต่อมาในิเด่อนิกรกฎาคม	 2557	 

ศาลปีกครองสูงสุดได้มีคำสั�งยกเลิกการระงับโครงการดังกล่าว	 

และในิเด่อนิตุลาคม	 2557	 กลุ่มบริษััทได้รับใบอนุิญาตจีาก 

กนิอ.	และสามารถดำเนิินิงานิตามโครงการได้ตามปีกติ

	 ทั�งนิี�	 ในิส่วนิขัองคดทีี�สมาคมต่อต้านิสภาวะโลกร้อนิฯ	 ฝ่่ายผู่้

ฟ้องคดแีละหนิ่วยงานิรัฐผู่้ถูกฟ้อง	 ได้ย่�นิอุทธุรณ์ต่อศาลปีกครอง

สูงสุด	ขัณะนิี�ยังไม่มีความค่บหน้ิาใด	ๆ	โดยเร่�องนิี�เอสซีีจีีไม่ได้เปี็นิ

คู่ความในิคดี	แต่ได้ติดตามความค่บหนิ้ามาตลอด

การหยุดีผู้ลิตเป็็นการชัั่�วคราวของ Mawlamyine 

Cement Limited ป็ระเที่ศเม่ยนมา

	 กลางเดอ่นิตลุาคม	2563	Mawlamyine	Cement	Limited 

(MCL)	 ซ่ี� ง เป็ีนิบริษััทร่วมทุนิในิปีระเทศเมียนิมาระหว่าง	 

บริษััทเอสซีีจีี	 ซีิเมนิต์	 จีำกัด	 (เอสซีีจี	ี ซิีเมนิต์)	 กับ	 Pacific	 Link 

Cement	Industry	Ltd.	(PLCI)	ได้หยุดการผ่ลิตเปี็นิการชุั�วคราว

เนิ่�องจีากไม่มหีนิิปีนูิ	ซ่ี�งเป็ีนิวตัถดุบิหลักที�ใชุใ้นิการผ่ลิตปีนูิซีเีมนิต์	

สาเหตุมาจีากขั้อพื่ิพื่าทระหว่างเอสซีีจี	ีซีิเมนิต์	กับ	PLCI	หลังจีาก

ที�การเจีรจีาในิชุ่วงที�ผ่่านิมา	 ระหว่างเอสซีีจีี	 ซีิเมนิต์	 กับ	 PLCI	 

ไม่ปีระสบความสำเร็จี	

	 เอสซีีจีี	 ซีิเมนิต์	 ได้ย่�นิคำร้องเพื่่�อดำเนิินิการระงับขั้อพื่ิพื่าท 

ดว้ยกระบวนิการอนิญุาโตตลุาการตามเง่�อนิไขัที�กำหนิดไวใ้นิสญัญา

ร่วมทนุิกบั	PLCI	ขัณะนิี�เร่�องอยูใ่นิกระบวนิการพื่จิีารณาขัองอนิญุาโต 

ตุลาการ

	 PLCI	ได้ดำเนินิิกระบวนิการทางกฎหมายกับ	MCL	ต่อศาล

ในิปีระเทศเมียนิมา	 ซี่�งเอสซีีจีี	 ซีิเมนิต์	 และ	MCL	 ได้ย่�นิคัดค้านิ

คำร้องดงักล่าว	ขัณะนิี�เร่�องอยูร่ะหว่างการพื่จิีารณาขัองศาลปีระเทศ
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นายทะเบียนหุ้น   บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
ที่ตั้ง  ชั้น 14 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 จำากัด
 โดย นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
 นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

ที่ตั้ง   1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์   0-2677-2000
โทรสาร  0-2677-2222 

ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำากัด
ที่ตั้ง   เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์   0-2586-5777 หรือ 0-2586-5888
โทรสาร   0-2586-2976

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำากัด (มหาชน)
 (สำาหรับหุ้นกู้ SCC224A)

ที่ตั้ง  ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำาระเงิน 
 หน่วยงานตัวแทนและกำากับธุรกิจ ชั้น 15 เลขที่ 44  ถนนหลังสวน 
 แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท ์  0-2626-7508
โทรสาร  0-2657-3390
เว็บไซต ์  http://www.cimbthai.com

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)  
  (สำาหรับหุ้นกู้ทุกชุดยกเว้นหุ้นกู้ SCC224A)
ที่ตั้ง  ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำาระเงิน

 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์   0-2296-3582
โทรสาร   0-2683-1298
เว็บไซต ์  http://www.krungsri.com

บุุคคลอ้้างอ้ิง
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ชื่อ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
 The Siam Cement Public Company 

Limited
ชื่อย่อ SCC (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท  0107537000114
ประเภทธุรกิจ Holding Company
เว็บไซต์ www.scg.com
ปีที่ก่อตั้ง 2456
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น 30 เมษายน 2518
ในตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ เลขที ่1 ถนนปูนซเิมนตไ์ทย แขวงบางซือ่ 

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท
ทุนชำาระแล้ว 1,200 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 

1,200 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญช ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุน้ ปจัจบุนัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบริษทัไดแ้ก ่

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และบริษัททุนลดาวัลย์ จำากัด ถือหุ้น
ร้อยละ 33.7 ส่วนท่ีเหลือเป็นการ 
ถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

ราคาหุ้นสามัญย้อ้นหลัง 5 ปี (2560-2564)

เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์
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ติดต่อ   
สำานักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร 0-2586-2974
อีเมล: info@scg.com

สำานักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2586-6098
โทรสาร 0-2586-3007
อีเมล: corporatesecretary@scg.com

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2586-4299
อีเมล: invest@scg.com

สำานักงาน Enterprise Brand Management Office
โทรศัพท์ 0-2586-2339
โทรสาร 0-2586-2974
อีเมล: ebmo@scg.com

กรรมการอิสระที่ทำาหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
โทรสาร 0-2586-3007
อีเมล: ind_dir@scg.com 

ข้้อ้มูลพื้้�นฐานสำหรับุนักลงทุุน

20

(SCC, THB) 

ก
ารป

ระก
อ

บ
ธ

ุรก
ิจแล

ะผ
ล

ก
ารด

ําเน
ิน

งาน
ก

ารก
ําก

ับ
ด

ูแล
ก

ิจก
าร

ขอ
ม

ูล
ท

ั่วไป
แล

ะขอ
ม

ูล
ส

ําค
ัญ

อ
ื่น



212

เอ้กสารแนบุทุี่แสดงบุนเวบ็ุไซต์

เอ้กสารแนบุ 1 รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการ ผูบรหิารระดบัสงู ผูบรหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ และ

เลขานุการบริษััท

เอ้กสารแนบุ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษััทย่อยที่เป็นศููนย์กลางของธุรกิจหลัก

เอ้กสารแนบุ 3 รายละเอียดเกีย่วกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิิบัติ

ตามกฎเกณฑ์์และกฎหมาย 

เอ้กสารแนบุ 4 สินทรัพย์ที่ใชในการประกอบธุรกิจ

เอ้กสารแนบุ 5 นโยบายและแนวปฏิบัิตกิารกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณเอสซีีจี จรรยาบรรณคูธุ่รกิจ

เอสซีีจี และจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

เอ้กสารแนบุ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 

 (รายงานคณะกรรมการบรรษััทภิบาลและสรรหา รายงานคณะกรรมการพิจารณา 

ผลตอบแทน และรายงานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

*  ในกรณีที่รายงานประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ถือว่าข้อมูลที่เปิดเผยบน
เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับการนำาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

ท่านสามารถศูึกษัาขอมูลของบริษััทเพิ่มเติมไดจากรายละเอียด 

ในเอกสารแนบทีแ่สดงไวบนเว็บไซีต์ www.scg.com* 



บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มห�ชน) สำำ�นักัง�นใหญ่่
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซ่ิ�อ กรุุงเทพมหานครุ 10800 

 โทรุศััพท์: 66-2586-3333, 66-2586-4444  โทรุสารุ 66-2586-2974
www.scg.com



บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ
1 ถนนปูนซิเมนตไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

 โทรศัพท: 66-2586-3333, 66-2586-4444  โทรสาร 66-2586-2974
www.scg.com

บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report*

รายงานทางการเงินป 2564

* แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� / รายงานประจําป�

WHILE GROWING BUSINESS
ACHIEVING ESG
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สารบัญ

ในกรณีที่รายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้อางอิงขอมูล ที่เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัท ใหถือวาขอมูลที่เปดเผยบนเว็บไซตดังกลาว 
เปนสวนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับ

การนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

เนื้อหาของรายงานเลมนี้ จัดพิมพบนกระดาษที่ผลิตจาก EcoFiber 100% อีกทั้งยังพิมพดวย
หมึกถั่วเหลืองและไมผานกระบวนการอาบสารเคมี เพื่อใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวม 
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน 
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)



	 คณะกรรมการบริษััทเป็็นผู้้�รับผู้ิดชอบต่่องบการเงินของ

บริษััทป็้นซิิเมนต่์ไทย	จำกัด	(มหาชน)	และบริษััทย่อย	ซิ่�งจัดทำข่�น

ต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงิน	ภายใต่�พระราชบัญญัต่ ิ

การบัญชี	พ.ศ.	2543	และต่ามข�อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ว่่าด�ว่ยการจัดทำและนำเสนอ

รายงานทางการเงิน	ภายใต่�พระราชบัญญัต่ิหลักทรัพย์และ

ต่ลาดหลกัทรัพย	์พ.ศ.	2535	โดยได�มีการพิจารณาเลือกใช�นโยบาย

การบัญชีที�เหมาะสมและถืือป็ฏิิบัต่ิอย่างสม�ำเสมอ	รว่มทั�งมี 

การเป็ิดเผู้ยข�อม้ลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ่ป็ระกอบ 

งบการเงิน	โดยผู้้�สอบบัญชีได�สอบทานและต่รว่จสอบงบการเงิน

และแสดงคว่ามเห็นในรายงานของผู้้�สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื�อนไข

	 คณะกรรมการบริษััททำหน�าที�กำกับด้แลและพัฒนา 

บรรษััทภิบาล	จรรยาบรรณ	การต่่อต่�านคอร์รัป็ชัน	รว่มทั�งจัดให�มี

และดำรงไว่�ซิ่�งระบบการบรหิารคว่ามเสี�ยงและการคว่บคมุภายใน	

เพื�อให�มีคว่ามมั�นใจได�ว่่ามีการบันท่กข�อม้ลทางบัญชีถื้กต่�อง	 

ครบถื�ว่น	ทันเว่ลา	และเพียงพอที�จะดำรงรักษัาไว่�ซ่ิ�งทรัพย์สิน	

ต่ลอดจนป็้องกันไม่ให�เกิดการทุจริต่หรือการดำเนินการที�ผู้ิดป็กต่ิ

อย่ างมีสาระสำคัญ	 โดยคณะกรรมการบริษััทได�แต่่ งต่ั� ง 

คณะกรรมการต่รว่จสอบ	ซ่ิ�งป็ระกอบด�ว่ยกรรมการที�เป็็นอิสระ 

ทำหน�าที�กำกับด้แลงบการเงิน	ป็ระเมินระบบการคว่บคุมภายใน

และการต่รว่จสอบภายในให�มีป็ระสิทธิิภาพและป็ระสิทธิิผู้ล	 

โดยคว่ามเห็นของคณะกรรมการต่รว่จสอบป็รากฏิในรายงาน 

คณะกรรมการต่รว่จสอบซิ่�งได�แสดงไว่�ในรายงานป็ระจำป็ีแล�ว่

	 คณะกรรมการบริษัทัมีคว่ามเห็นว่า่ระบบการคว่บคุมภายใน

และการต่รว่จสอบภายในของบริษััทสามารถืสร�างคว่ามเชื�อมั�น 

ได�ว่่า	งบการเงินของบริษััทป้็นซิิเมนต์่ไทย	จำกัด	(มหาชน)	และ

บรษิัทัย่อย	แสดงฐานะการเงนิ	ผู้ลการดำเนนิงาน	และกระแสเงนิสด 

ถืก้ต่�องต่ามคว่รในสาระสำคัญ	ต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงิน	

รายงานความรับผิิดชอบของ
คณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิน

01

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิต่ย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก

001



งบการเงินรวม 
บริษัทปููนซิิเมนต่์ไทย จำกัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย

02

002



 
 
 
 
 
 
 

 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)  
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวม 
และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจาก 
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม  
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
50th Floor, Empire Tower  
1 South Sathorn Road, Yannawa 
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel   +66 2677 2000 
Fax  +66 2677 2222 
Website  home.kpmg/th 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
ชัน้ 50 เอ็มไพร์ทำวเวอร์ 
1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ 
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร      +66 2677 2000   
แฟกซ์   +66 2677 2222 
เว็บไซต์  home.kpmg/th 

 

KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การซ้ือธุรกิจ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และ ขอ้ 4 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษัทด าเนินการเข้าซ้ือกิจการหลายแห่งทั้ งในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงประกอบด้วยการซ้ือกิจการในกลุ่มธุรกิจ
แพคเกจจ้ิง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจ 
เคมิคอลส์ และส่วนงานอ่ืน เพื่อขยายก าลงัการผลิตและฐาน
ลูกคา้ รวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทั 
ทั้ งน้ี  การบัญ ชีส าห รับการซ้ื อธุรกิ จเป็นรายการท่ี มี
สาระส าคญั และมีความซับซ้อน ตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีส าคญั
ของผูบ้ริหารในการระบุและประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ 
ภายใต้ข้อสมมติท่ี มีความไม่แน่นอน  เปรียบเทียบกับ 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ผูข้าย โดยผลแตกต่างจะถูกรับรู้เป็น
ค่าความนิยม ซ่ึงในการประเมินมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทั
ได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ ดงันั้น
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ ในการ 
ตรวจสอบ  
 
 
 
 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับ 
การประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติส าคญัท่ีใช้ 
ในการสนับสนุนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดยอ้างอิง
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจและ
อุตสาหกรรมของธุรกิจท่ีเขา้ซ้ือท่ีขา้พเจา้มี และขอ้มูลอ่ืน 
ที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบ รวมถึงการสอบถาม
ฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงค์ของการซ้ือธุรกิจ  
การเข้าอ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และการอ่านรายงาน 
การประชุมของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าความเขา้ใจ
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคญั รวมถึงลกัษณะของรายการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบัญชีของการซ้ือธุรกิจ ขา้พเจ้าปรึกษา
ผู ้ เ ช่ี ย วช าญ ด้ าน การป ระ เมิ น มู ลค่ าขอ งเคพี เอ็ ม จี  
เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองและวิธีการ 
วัดมูลค่า ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมในการระบุ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงส่ิงตอบแทนท่ี
โอนให้ ผู ้ข ายของผู ้บ ริห ารและตรวจสอบ เอกสาร
ประกอบการซ้ือและจ่ายเงิน ตลอดจนทดสอบความถูกตอ้ง
ของการค านวณค่าความนิยม  นอกจากน้ี  ข้าพ เจ้าได้
ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของ 
ผูป้ระเมินราคาอิสระ 
 
ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฐ) และ ขอ้ 13 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกกิจการ  ท า ให้ผู ้บ ริหารให้ความส าค ัญกับ
การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีไดม้าจากการซ้ือ
ธุรกิจ โดยเฉพาะจากธุรกิจในต่างประเทศ ประกอบกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้ง
ทดสอบการด้อยค่ าของค่ าความนิยมซ่ึงเกิดจากการ 
ซ้ือธุรกิจเป็นประจ าทุกปีหรือหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 
ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวใช้ดุลยพินิจและการประมาณการของ
ผูบ้ริหารในการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจ  
พร้อมกับอัตราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว้ และอัตราคิดลด 
ท่ี ใช้ส าหรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ี ก่อให้ เกิด เงินสด  
ดังนั้ น  ข้าพ เจ้าจึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ 
ในการตรวจสอบ 
 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับ 
การประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติส าคญัท่ีใชใ้น
การสนับสนุนการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของหน่ วยสินทรัพย์ท่ี ก่อให้ เกิดเงินสดและข้อบ่ งช้ี 
ของการดอ้ยค่า 
 
ขา้พเจา้ประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าความนิยมของผูบ้ริหาร 
ความสมเหตุสมผลและทดสอบข้อสมมติ ท่ีส าคัญ ท่ี
สนับสนุนการประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับใน
อนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั รวมถึงแบบจ าลองการวดั
มูลค่าและอตัราคิดลดท่ีผูบ้ริหารใช ้โดยอา้งอิงถึงภาวการณ์
ของตลาด สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน ความรู้เก่ียวกับ
อุตสาหกรรม และขอ้มูลอ่ืนท่ีไดรั้บระหว่างการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ทดสอบความถูกตอ้งของการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนและการด้อยค่า อีกทั้งยงัมีการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของประมาณการผลการด าเนินงานโดย
เปรียบเทียบการประมาณการในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ี
เกิดขึ้นจริง 
 

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

005



 

 4 

 
การทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฐ) และ ขอ้ 11 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ผู ้บริหารได้ประเมินข้อบ่งช้ีซ่ึงน าไปสู่การทดสอบการ 
ดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษทั โดยเน้น
ไปท่ีธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีต ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว ้การ
ทดสอบการด้อยค่าของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ได้รับการพิจารณาเป็นความเส่ียงท่ีส าคัญ  เน่ืองจาก
เก่ียวขอ้งกับการใช้ดุลยพินิจท่ีส าคัญของผูบ้ริหารในการ
พิจารณาว่ามีขอ้บ่งช้ีในการดอ้ยค่าหรือไม่ และการพิจารณา
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงดุลยพินิจดังกล่าวรวมถึง
ประมาณการและข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
พร้อมกบัอตัราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว ้และอตัราคิดลดท่ี
ใช้ส าหรับแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ดงันั้น 
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ ในการ
ตรวจสอบ 

กระบวนการตรวจสอบของขา้พเจา้ให้ความสนใจเก่ียวกบั
ความสมเหตุสมผลของขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าสินทรัพยอ์าจเกิด
การด้อยค่าและการทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีสนับสนุน
การคาดการณ์ของผูบ้ริหาร 
 
ขา้พเจา้ประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ าลองการวดัมูลค่าของผูบ้ริหาร 
ความสมเหตุสมผลของข้อบ่งช้ีการด้อยค่าโดยอ้างอิงถึง
ภาวการณ์ ของตลาดในปัจจุบัน  สภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงาน ความรู้เก่ียวกับอุตสาหกรรม และขอ้มูลอ่ืนท่ี
ไดรั้บระหวา่งการตรวจสอบ  
 
ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีสนบัสนุนการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
โดยเปรียบเทียบขอ้สมมติหลกักบัแหล่งขอ้มูลทั้งภายในและ
ภายนอก รวมถึงทดสอบแบบจ าลองการวดัมูลค่า อตัราคิดลด
และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่อพิจารณาผลกระทบจาก
ความเปล่ียนแปลงในข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีผู ้บริหารใช้ โดย
อา้งอิงถึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา การวิเคราะห์แนวโน้ม 
และทดสอบความถูกต้องของการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะได้รับคืนและการด้อยค่ า อีกทั้ งย ังมีการพิจารณา 
ความสมเหตุสมผลของประมาณการผลการด าเนินงานโดย
เปรียบเทียบการประมาณการในอดีตกบัผลการด าเนินงาน
ท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจแห่งหน่ึงในประเทศสเปนในระหว่างปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละ
หน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดย ณ วนัท่ีรายงาน การประเมินราคายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดงันั้น มูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้เป็น
มูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ  การอ่านขอ้มูลอ่ืน และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืน
มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอ่ืน 
มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่พบว่ามีเร่ือง
ดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวม 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวม
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวม ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือธุรกิจแห่งหน่ึงในประเทศสเปนในระหว่างปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละ
หน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดย ณ วนัท่ีรายงาน การประเมินราคายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดงันั้น มูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้เป็น
มูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ  การอ่านขอ้มูลอ่ืน และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืน
มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอ่ืน 
มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่พบว่ามีเร่ือง
ดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวม 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวม
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวม ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง
ท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้ 
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจา้ได้
ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของข้าพเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุด
การด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวม
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้
เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนั
ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูม้ีหน้าที่ในการก ากับดูแล ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ
เกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(ไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3565 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 

18 กุมภาพนัธ์ 2565 
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ในนามคณะกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิต่ย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 26 35,992,841          64,399,343          

เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น 26 31,617,339          38,581,581          

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 5, 7, 26 78,951,351          54,842,169          

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�น 5 ,26 200,011               109,806               

สินคา้คงเหลือ 8 83,120,814          54,653,952          

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,759,437            1,410,066            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที��ดัประเภทเป็นสินทรัพยที์��ือไวเ้พื�อ�าย 9 1,374,158            19,984                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 233,015,951        214,016,901        

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในตราสารหนี� 26 1,080,292            4,626,097            

เงินลงทุนในตราสารทุน 26 17,627,913          12,806,897          

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 9 118,870,585        97,375,431          

ลูกหนี�ไม่หมุนเวียนอื�น 2,196,175            1,907,473            

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 5, 26 105,107               81,899                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 10 2,124,236            2,118,552            

ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 11 410,707,624        363,425,136        

ค่าความนิยม 13 46,736,462          34,030,699          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 13 19,651,681          11,007,440          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 4,525,289            5,000,697            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 4,459,712            2,983,656            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 628,085,076        535,363,977        

รวมสินทรัพย์ 861,101,027        749,380,878        

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี���น�����วน�อ��ู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)

�นี���น��นุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 15, 16, 26 39,261,911          21,509,892          

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 5 75,025,513          65,273,081          

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว�ี�ถ�งกาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 5, 15, 16, 26 4,618,308            16,649,584          

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่า�ี�ถ�งกาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 5, 15, 16, 26 2,254,837            2,325,642            

ส่วนของหุน้กู�ี้�ถ�งกาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 15, 16, 26 39,931,615          49,932,830          

เงินกูย้ืมระยะสั�น 5, 15, 16, 26 324,264               509,609               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,757,761            3,926,703            

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 4,211,982            1,293,120            

�ว�หนี���นห�ุนเวยีน 168,386,191        161,420,461        

�นี���น�����นุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 5, 15, 16, 26 76,163,631          35,879,588          

หนี� สินตามสญัญาเช่า 5, 15, 16, 26 10,432,170          9,883,113            

หุน้กู ้ 15, 16, 26 130,127,584        124,673,528        

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 8,326,935            5,610,130            

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 17 14,541,393          14,688,462          

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 3,114,776            1,099,554            

�ว�หนี���น���ห�ุนเวยีน 242,706,489        191,834,375        

�ว�หนี���น 411,092,680        353,254,836        

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน��สิน���ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

(หุ้นสามญัจาํนวน 1,600 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,600,000            1,600,000            

ทุนที�ออ�และ�าํระแล้ว 

(หุ้นสามญัจาํนวน 1,200 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,200,000            1,200,000            

ส่วนเกินทุนอื�น 3,467,105            4,252,020            

กาํไรสะสม 

จัดสรรแล้ว

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 160,000               160,000               

ทุนสาํรองทั�วไป 10,516,000          10,516,000          

ยังไม่ได้จัดสรร 348,557,913        321,097,182        

องค�ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,789,716            (16,253,023)        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 365,690,734        320,972,179        

ส่วนไ�เ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 84,317,613          75,153,863          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 450,008,347        396,126,042        

รวมหน��สิน���ส่วนของผู้ถือหุ้น 861,101,027        749,380,878        

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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ในนามคณะกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิต่ย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก

งบกําไรขาดทุนรวม       

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564          

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 5 530,111,632        399,939,200        

ตน้ทุนขาย 5 (421,000,123)      (309,947,193)      

กาํไร�ั�น�้น 109,111,509        89,992,007          

รายไดอ้��น 5, 20 10,594,323          7,277,959            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 119,705,832        97,269,966          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 21 (32,312,537)        (24,090,833)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 (30,484,220)        (28,723,808)        

ค่าใชจ่้ายอ��น 11, 13 (4,058,439)          (3,720,076)          

รวมค่าใช้จ่าย (66,855,196)        (56,534,717)        

กาํไรจากการดาํเนินงาน 52,850,636          40,735,249          

ตน้ทุนทางการเงิน (6,757,347)          (7,082,371)          

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 17,542,655          9,455,791            

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 63,635,944          43,108,669          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (8,900,024)          (5,808,530)          

กาํไรสําหรับปี 54,735,920          37,300,139          

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป� น�อง�ู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 47,173,987          34,143,870          

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 7,561,933            3,156,269            

54,735,920          37,300,139          

กาํไรต่อหุ�����������า� (บาท)

ส่วนที�เป� น�อง�ู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 39.31                  28.45                  

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564          

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2564 2563

กาํไรสําหรับปี 54,735,920          37,300,139          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการท��อาจ�ูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 17,272,085          (833,541)             

ผลขาดทุนจากการป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสด 26 (131,172)             -                      

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (63,926)               46,064                 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,370,138            (184,209)             

ภาษีเงินไดข้องรายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24 9,877                  (5,715)                 

รวมรายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 19,457,002          (977,401)             

รายการท��จะไม่�ูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน 1,644,604            66,350                 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประ�ย�นพ์นกังานที�กาํหนดไว้ 17 880,434               (204,027)             

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 147,124               44,123                 

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24 (495,483)             20,119                 

รวมรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2,176,679            (73,435)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 21,633,681          (1,050,836)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 76,369,601          36,249,303          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของ�ู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 65,901,511          33,096,968          

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 10,468,090          3,152,335            

76,369,601          36,249,303          

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2564 2563

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 54,735,920          37,300,139          

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,900,024            5,808,530            

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 28,834,768          27,377,257          

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 759,073               166,808               

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,259,712            1,311,902            

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยน (117,179)              186,407               

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (17,542,655)         (9,455,791)           

เงินปันผลรับ (1,697,278)           (669,658)              

ดอกเบี�ยรับ (1,047,284)           (1,116,550)           

ดอกเบี�ยจ่าย 6,757,347            7,128,987            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 3,933,338            3,053,981            

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม และอื�น� (3,239,404)           (305,503)              

�ร��สเงินสด�า��ารดําเนินงาน���น�ารเ�ล��ยน��ลง

�นสินทรัพย์�ล��น��สินดําเนินงาน 81,536,382          70,786,509          

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�ม���น)

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (21,110,731)         4,994,942            

สินคา้คงเหลือ (24,792,741)         692,963               

สินทรัพยอื์�น (1,207,005)           345,300               

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�����น) - สุทธิ (47,110,477)         6,033,205            

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)

�น��สินด�าเนินงานเ�ิ�ม���น�(ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 14,814,969          (57,057)                

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (888,335)              (1,008,381)           

หนี� สินอื�น 281,944               (244,679)              

�น��สินดําเนินงานเ�ิ�ม���น (ลดลง) - สุทธิ 14,208,578          (1,310,117)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 48,634,483          75,509,597          

จ่ายภาษีเงินได้ (9,834,287)           (5,094,436)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 38,800,196          70,415,161          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ย -                       766,437               

เงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อบริษทัยอ่ยสุท�ิจากเงินสดที�ไดม้า 4 (14,477,264)         (2,945,788)           

เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 13,480                 286,452               

เงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (13,185,687)         (239,401)              

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี�ของกิจการอื�น 79,234,556          56,058,983          

เงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อตราสารทุนและตราสารหนี�ของกิจการอื�น (68,504,427)         (81,035,851)         

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 285,711               462,026               

เงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (58,007,441)         (51,357,002)         

เงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,470,838)           (1,602,399)           

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มื (เงินใหกู้ย้มื) (132,000)              48,245                 

รับเงินปันผล 10,796,037          7,348,506            

รับดอกเบี�ย 1,049,015            1,024,799            

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (65,398,858)         (71,184,993)         

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2564 2563

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ที�ไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม 4 1,152,611            43,107,076          

เงินสดจ่ายจากการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ที�ไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม (2,370,798)           (1,416,042)           

เงินสดรับจาก (จ�ายเ�ื�อ��าระ) เงินกู้ยืม

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นเพิ�มขึ�น 14,275,956          2,476,004            

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 40,822,850          27,062,626          

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (17,804,003)         (7,041,183)           

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (2,984,353)           (2,624,934)           

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 45,400,625          49,850,062          

เงินสดจ่ายเพื�อไถ่ถอนหุน้กู ้ (49,916,830)         (49,881,503)         

เงินกู้ย�มเ�ิ�ม���น - สุทธิ 29,794,245          19,841,072          

จ่ายเงินปันผล

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (20,398,041)         (14,997,759)         

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (3,514,136)           (1,410,812)           

รวมจ่ายเงินปันผล (23,912,177)         (16,408,571)         

จ่ายดอกเบี�ยและตน้ทุนทางการเงินอื�น (7,902,085)           (7,652,582)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (3,238,204)           37,470,953          

เงินสดและรายการเท�ย�เท่าเงินสดเ�ิ�ม���น (ลดลง) - สุทธิ (29,836,866)         36,701,121          

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,430,364            71,262                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 64,399,343          27,626,960          

เงินสดและรายการเท�ย�เท่าเงินสด � วนัสิ�นป� 35,992,841          64,399,343          

ข้อมู�งบกระแสเงินสดเ�ิดเ�ยเ�ิ�มเ�ิม

รายการท��ไม่ใช่เงินสด � วนัสิ�นป�

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพย์ 12,991,851          22,382,496          

เงินลงทุนคา้งจ่าย 3,696,173            577,743               

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

019



 

 

หมายเหตุ  สารบัญ หน้า 
    

1  ขอ้มูลทัว่ไป 021 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 029 
3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 030 
4  การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 053 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 062 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  065 
7  ลูกหน้ีการคา้ 065 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมน้ี 
 
งบการเงินรวมน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศ โดยจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และไดร้ับอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 
บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษทั”) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีส่วนงานธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภณัฑก่์อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจ้ิง 
 
รายละเอียดบริษทัยอ่ยท่ีมีผลการด าเนินงานเป็นสาระส าคญัท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมมีดงัต่อไปน้ี 
 

สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จ ำกดั 100 PT SCG Pipe and Precast Indonesia  
บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้ำง จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ำกดั 100 PT Semen Lebak  
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่ำหลวง) จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ทุ่งสง) จ ำกดั 100 PT SCG Readymix Indonesia  
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ล ำปำง) จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
Khammouane Cement Co., Ltd.  PT CPAC Surabaya  
   (จดทะเบียนใน สปป. ลำว) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บริษทัสยำมอุตสำหกรรมวสัดุทนไฟ จ ำกดั 100 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
บริษทัอีโค่ แพลนท ์เซอร์วิสเซส จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100
บริษทัเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ำกดั 100 SCG Cement-Building Materials Vietnam  
บริษทัคิวมิกซ์ซพัพลำย จ ำกดั 100    Limited Liability Company  
บริษทัศิลำไทยสงวน (2540) จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100
บริษทัศิลำสำนนท ์จ ำกดั 100  

 

 

 

หมายเหตุ  สารบัญ หน้า 
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3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 030 
4  การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 053 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 062 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  065 
7  ลูกหน้ีการคา้ 065 
8  สินคา้คงเหลือ  068 
9  เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 069 
10  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 073 
11  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  074 
12  สญัญาเช่า 077 
13  ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 078 
14  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี) 080 
15  การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 083 
16  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 084 
17  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 087 
18  ส ารองตามกฎหมาย 090 
19  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 091 
20  รายไดอ่ื้น  098 
21  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 098 
22  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 099 
23  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 099 
24  ภาษีเงินได ้ 100 
25  เงินปันผล 102 
26  เคร่ืองมือทางการเงิน 102 
27  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 114 
28  การบริหารจดัการส่วนทุน 115 
29  เร่ืองอ่ืนๆ 116 
30  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 117 
31  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ 118 
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ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Vietnam Construction Materials Joint Stock Company บริษทัเอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั 100
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 100
Song Gianh Cement Joint Stock Company  SCG International Australia Pty. Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย) 100
Mien Trung Cement One Member Company Limited  SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100
Danang Cement One Member Company Limited  SCG International Hong Kong Limited  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100
Phu Yen Cosevco Cement Company Limited  SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100
บริษทัซีแพคคอนสตรัคชัน่โซลูชัน่ จ ำกดั 100 SCG International USA Inc.  
บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้ำง จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกำ) 100
บริษทัยิปซมัซิเมนตไ์ทย จ ำกดั 100 PT SCG International Indonesia  
บริษทัเอ็มอำร์ซี รูฟฟ่ิง จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บริษทัเซรำมิคซิเมนตไ์ทย จ ำกดั 100 SCG International Laos Co., Ltd.  
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.     (จดทะเบียนใน สปป. ลำว) 100
   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100 SCG Marketing Philippines Inc.  
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 SCG International Malaysia Sdn. Bhd.  
บริษทักระเบ้ืองกระดำษไทย จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศมำเลเซีย) 100
บริษทัสยำมไฟเบอร์ซีเมนตก์รุ๊ป จ ำกดั 100 SCG International (Cambodia) Co., Ltd.  
บริษทัเอสซีจี แลนดส์เคป จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 100
บริษทัสยำมไฟเบอร์กลำส จ ำกดั 100 SCG International Middle East Dmcc  
บริษทัเอสซีจี รูฟฟ่ิง จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์) 100
SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.  SCG International Vietnam Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.  SCG International India Private Limited  
   (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินเดีย) 100
SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.  Oitolabs Technologies Private Limited  
   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินเดีย) 100
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia  บริษทัเอสซีจี บิลด้ิง แอนด ์ลีฟว่ิงแคร์คอนซลัต้ิง จ ำกดั 100
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 Unify Smart Tech Joint Stock Company  
บริษทัสยำมซำนิทำรีฟิตต้ิงส์ จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้ำง จ ำกดั 100 บริษทัเน็กซเตอร์ ลีฟว่ิง จ ำกดั 100  
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ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Myanmar CBM Services Co., Ltd.  บริษทัสยำมซำนิทำรีแวร์อินดสัทรี (หนองแค) จ ำกดั 99
   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 100 PT Semen Jawa  
บริษทัเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 98
บริษทัเบต็เตอร์บี มำร์เก็ตเพลส จ ำกดั 100 บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 98
บริษทัเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จ ำกดั 100 SCG Logistics Lao Co., Ltd.  
บริษทัเอสซีจี ลีฟวิง แอนด ์เฮำส์ซิง โซลูชนั จ ำกดั    (จดทะเบียนใน สปป. ลำว) 98
   (เดิมช่ือ "บริษทัเน็กซเตอร์ รีเทล จ ำกดั") 100 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.  
บริษทัเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 98
บริษทัเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 100 บริษทัเอสซีจี เอ็กซ์เพรส จ ำกดั
บริษทัเอสซีจี รีเทล โฮลด้ิง จ ำกดั 100    (เดิมช่ือ "บริษทัเอสซีจี ยำมำโตะ เอ็กซ์เพรส จ ำกดั") 98
Prime Group Joint Stock Company  Mawlamyine Cement Limited  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 96
Prime Trading, Import and Export One Member  Prime Dai An Joint Stock Company  
   Limited Liability Company    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 95
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 PT KIA Serpih Mas  
Prime International Import-Export and Service     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 94
   Trading Company Limited Kampot Cement Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 92
Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company  PT KIA Keramik Mas  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 92
Prime Pho Yen Joint Stock Company  PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 92
Prime - Yen Binh Joint Stock Company  PT Kokoh Inti Arebama Tbk.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91
Prime - Tien Phong Joint Stock Company  Prime Dai Viet Joint Stock Company  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 90
Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company  Prime Thien Phuc Joint Stock Company  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 90
Prime - Truong Xuan Joint Stock Company  Prime Phong Dien Joint Stock Company  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 99    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 90
Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company Prime Dai Loc Joint Stock Company  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 99    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 90
บริษทัสยำมซำนิทำรีแวร์ จ ำกดั 99 CPAC Cambodia Co., Ltd.  
บริษทัสยำมซำนิทำรีแวร์อินดสัทรี จ ำกดั 99    (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 90  
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ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทัเอสซีจี เซรำมิกส์ จ ำกดั (มหำชน) 83 บริษทัจมัโบบ้ำจส์ แอนด ์ทกัส์ จ ำกดั 55
บริษทัโสสุโก ้เซรำมิค จ ำกดั 83 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.  
บริษทัสระบุรีรัชต ์จ ำกดั 83    (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 55
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.  บริษทัเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จ ำกดั 51
   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 83 บริษทัเอสซีจี-บุญถำวร โฮลด้ิง จ ำกดั 51
SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.  Smart Build Bangladesh Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 80    (จดทะเบียนในประเทศบงัคลำเทศ) 51
PT Surya Siam Keramik  Mingalar Motor Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 80    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 50
SCG Builk One Philippines, Inc.  PT Siam-Indo Gypsum Industry  
   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 75    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 50
บริษทักรีน คอนเซอร์เวชัน่ โซลูชัน่ จ ำกดั 74 PT Siam-Indo Concrete Products  
บริษทัเอสซีจีโฮม รีเทล จ ำกดั 73    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 50
Prime Hao Phu Joint Stock Company  บริษทัไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ ำกดั 50
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 70 บริษทับำงกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดด้ิง จ ำกดั 50
บริษทัเอสซีจีที ออโตโมบิล จ ำกดั 67 PT Pion Quarry Nusantara  
บริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) 61    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 49
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ำกดั 61 Home Center Quang Ninh Joint Stock Company  
บริษทัรูด้ี เทคโนโลยี จ ำกดั 61    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 49
บริษทัเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลด้ิงส์ จ ำกดั 59 PT SCG Barito Logistics  
SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 49
   (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 58 PT Renos Marketplace Indonesia  
Prime Dai Quang Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 49
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 56 PT Tambang Semen Sukabumi  
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 48
   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 55 Kampot Land Co., Ltd.  
บริษทัพำเนล เวิลด ์จ ำกดั 55    (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 45

ธุรกิจเคมิคอลส์    ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั 100 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.  
บริษทัไทยโพลิเอททีลีน จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100
บริษทัเอสซีจี พลำสติกส์ จ ำกดั 100 บริษทัระยองวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง จ ำกดั 100
บริษทัเอสซีจี เพอร์ฟอร์มำนซ์ เคมิคอลส์ จ ำกดั 100 บริษทัโปรเทค เอำ้ทซ์อสซ่ิง จ ำกดั 100  
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ธุรกิจเคมิคอลส์    ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษทัเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จ ำกดั 100 Xplore S.R.L.  
บริษทัอำร์ ไอ แอล 1996 จ ำกดั 100    (เดิมช่ือ "HTExplore S.R.L.")  
บริษทัเทก็ซ์พลอร์ จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอิตำลี) 100
บริษทัวีนำ เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั 100 SENFI UK Limited  
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.     (จดทะเบียนในสหรำชอำณำจกัร) 100
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 SENFI Swiss GmbH  
บริษทัดบัเบ้ิลย ูที อี จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด)์ 100
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.  บริษทัระยองไปป์ไลน ์จ ำกดั 92
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 บริษทัเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ำกดั 87
Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.  บริษทัมำบตำพดุ แทงค ์เทอร์มินลั จ ำกดั 82
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.  
Hexagon International, Inc.     (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 80
   (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกำ) 100 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.  
SENFI Norway AS     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 72
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.  
Norner AS     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 70
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100 บริษทัระยองโอเลฟินส์ จ ำกดั 68
Norner Research AS  บริษทัมำบตำพดุโอเลฟินส์ จ ำกดั 67
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.  
SCGN AS     (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 60
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100 บริษทัเซอร์คูลำร์ พลำส จ ำกดั 60
บริษทัเอส เอ็ม เอช จ ำกดั 100 PT Nusantara Polymer Solutions  
บริษทัไทยพลำสติกและเคมีภณัฑ ์จ ำกดั (มหำชน) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 55
PT TPC Indo Plastic and Chemicals  Binh Minh Plastics Joint Stock Company  
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 54
บริษทัทีพีซี เพสต ์เรซิน จ ำกดั 100 North Binh Minh Plastics Limited Company  
บริษทันวพลำสติกอุตสำหกรรม จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 54
บริษทันวอินเตอร์เทค จ ำกดั 100 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia  
Chemtech Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 51
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 บริษทัเคชัน่ เพำเวอร์ จ ำกดั 51
บริษทัโทเทิลแพลนทเ์ซอร์วิส จ ำกดั 100 บริษทัโฟลวแ์ล็บ แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั 51  
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ำกดั (มหำชน) 72 Sanilabo, S.L.U.  
บริษทัสยำมครำฟทอุ์ตสำหกรรม จ ำกดั 72    (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 61
บริษทัวีซ่ี แพค็เกจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั 72 United Pulp and Paper Co., Inc.  
บริษทัพรีซิชัน่ พร้ินท ์จ ำกดั 72    (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 54
บริษทัอินวีนิค จ ำกดั 72 บริษทักลุ่มสยำมบรรจุภณัฑ ์จ ำกดั 50
บริษทัเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั 72 บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ ำกดั 50
บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 72 บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ำกดั 50
บริษทัเอสซีจีพี โซลูชัน่ จ ำกดั 72 Vina Kraft Paper Co., Ltd.  
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 72 New Asia Industries Co., Ltd.  
Go-Pak UK Limited     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50
   (จดทะเบียนในสหรำชอำณำจกัร) 72 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.  
Go-Pak Vietnam Limited     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 72 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.  
Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 72 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.  
บริษทัเอสซีจีพี รีจิด พลำสติกส์ จ ำกดั 72    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50
SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd.  บริษทัโอเรียนทค์อนเทนเนอร์ จ ำกดั 50
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 72 PT Indoris Printingdo  
บริษทัอินเตอร์เนชัน่แนล เฮลธแ์คร์ แพคเกจจ้ิง จ ำกดั    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 50
   (เดิมช่ือ "บริษทัเอสเคไอซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั") 72 PT Indocorr Packaging Cikarang  
บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) 71    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 50
Deltalab Global, S.L.  Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation  
   (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 61    Joint Stock Company  
Deltalab, S.L.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50
   (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 61 Duy Tan Long An Co., Ltd.  
Keylab, S.L.U.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50
   (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 61 Duy Tan Precision Mold Co., Ltd.  
Nirco, S.L.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50
   (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 61 Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd.  
Envases Farmaceuticos, S.A.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50
   (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 61 Mata Plastic Co., Ltd.  
Equilabo Scientific, S.L.U.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50
   (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 61 บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ำกดั (มหำชน) 50  
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษทัผลิตภณัฑก์ระดำษไทย จ ำกดั 50 PT Fajar Surya Wisesa Tbk.  
บริษทัสยำมฟอเรสทรี จ ำกดั 50    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 40
บริษทัพนสันิมิต จ ำกดั 50 PT Dayasa Aria Prima  
บริษทัไทยพนำสณฑ ์จ ำกดั 50    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 40
บริษทัไทยพนำดร จ ำกดั 50 PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box  
บริษทัไทยพนำรำม จ ำกดั 50    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 38
บริษทัสวนป่ำรังสฤษฎ ์จ ำกดั 50 PT Bahana Buana Box  
บริษทัสยำมพนำเวศ จ ำกดั 50    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 38
บริษทัไทยพนำบูรณ์ จ ำกดั 50 PT Rapipack Asritama  
บริษทัไทยวนภูมิ จ ำกดั 50    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 38
TCG Solutions Pte. Ltd.  Tin Thanh Packing Joint Stock Company  
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 50    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 38
Interpress Printers Sendirian Berhad  บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ำกดั 38
   (จดทะเบียนในประเทศมำเลเซีย) 49 บริษทัทีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจ้ิง จ ำกดั 38
PT Primacorr Mandiri  บริษทัเอสซีจีพี-ที พลำสติกส์ จ ำกดั 37
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 49 บริษทัตะวนันำบรรจุภณัฑ ์จ ำกดั 36
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company  บริษทัคอนิเมก จ ำกดั 28
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 48

ส่วนงานอ่ืน ส่วนงานอ่ืน 
บริษทัซิเมนตไ์ทยโฮลด้ิง จ ำกดั 100 SCG Vietnam Co., Ltd.  
บริษทัซิเมนตไ์ทยพร็อพเพอร์ต้ี (2001) จ ำกดั (มหำชน) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100
บริษทัพร็อพเพอร์ต้ี แวลู พลสั จ ำกดั 100 PT SCG Indonesia  
บริษทัเอสซีจี แอคเคำ้นต้ิ์ง เซอร์วิสเซส จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บริษทักฎหมำยเอสซีจี จ ำกดั 100 บริษทับำงซ่ืออุตสำหกรรม จ ำกดั 100
บริษทัซีทีโอ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 100 บริษทัแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จ ำกดั 100
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.  บริษทัแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล 
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100    อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 100
บริษทัเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จ ำกดั บริษทัเอ.ไอ.เทคโนโลยี จ ำกดั 51
   (เดิมช่ือ "บริษทัสยำมผลิตภณัฑน์วตักรรมและโซลูชัน่ A.I. Tech Inter Private Limited  
   จ ำกดั") 100    (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 51
บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอ็กเซลเลนซ์ จ ำกดั 100 บริษทัสยำม จีเอ็นอี โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 50
บริษทัเอสซีจี เอชอำร์ โซลูชัน่ส์ จ ำกดั 100  
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รายละเอียดบริษทัยอ่ยท่ีไม่มีการประกอบธุรกิจท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมมีดงัน้ี 
 

สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษทัสยำมมอร์ตำร์ จ ำกดั 100 บริษทัท่อธำรำ จ ำกดั 100
CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.  SCG Corporation S.A.  
   (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 100    (จดทะเบียนในประเทศปำนำมำ) 100
SCG Roofing Philippines, Inc.  PT Karya Makmur Kreasi Prima  
   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91
Ceramic Research Institution  United Industrial Energy Corporation  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 54
บริษทัสยำม ทีพีซี จ ำกดั 100 TCG Rengo (S) Limited  
Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 50
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 บริษทัไดน่ำ แพคส์ จ ำกดั 50
บริษทัเอสซีจี โฮลด้ิง จ ำกดั 100 บริษทัดี อิน แพค จ ำกดั 50
บริษทันวโลหะบำงปะกง จ ำกดั 100 บริษทัฟินิคซ ยทิูลิต้ีส์ จ ำกดั 50
บริษทัเหล็กสยำม จ ำกดั 100  

 
บริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน และสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัย่อยดงักล่าวไม่มีการเปล่ียนแปลงจากปี 2563 อย่างมีสาระส าคญั  
 
ทั้งน้ี ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัได้น างบการเงินของ Go-Pak UK Limited และบริษทัย่อย Duy Tan Plastics 
Manufacturing Corporation Joint Stock Company และบริษทัย่อย PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box 
PT Bahana Buana Box และ PT Rapipack Asritama (รวมเรียกว่า “Intan Group”) บริษทัเอ.ไอ.เทคโนโลยี จ ากัด 
และบริษทัย่อย Deltalab, S.L. และบริษทัย่อย Oitolabs Technologies Private Limited และบริษทัเคชัน่ เพาเวอร์ จ ากดั 
มาจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัเน่ืองจากการซ้ือธุรกิจ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ 
COVID-19 ซ่ึงให้ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ต้องประเมินว่าการได้รับการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19  
ท่ี เข้าเง่ือนไขเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า และการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี  3  
เร่ือง ค านิยามของธุรกิจ ซ่ึงไดอ้ธิบายค านิยามของธุรกิจใหช้ดัเจนยิ่งข้ึน และให้แนวทางในการประเมินว่ารายการ
เป็นการรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจากน้ี การปรับปรุงได้เพ่ิมทางเลือกในการใช้วิธีการทดสอบการกระจุกตัว 
(concentration test) ซ่ึงเป็นการประเมินอย่างง่ายโดยจะถือว่ากลุ่มของกระบวนการและสินทรัพย์ท่ีได้มาเป็น 
การซ้ือสินทรัพย ์แทนท่ีจะเป็นการซ้ือธุรกิจ หากมูลค่ายุติธรรมเกือบทั้ งหมดของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บมากระจุกตัว 
ท่ีสินทรัพยใ์ดสินทรัพยห์น่ึง หรือท่ีกลุ่มของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติั
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวม 

 
(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินรวมน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ 
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการ ในปี 2563 กลุ่มบริษทัได้เลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองการไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
การวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า อย่างไรก็ตามแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวในปี 2564 และไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่องบการเงินรวม 
 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือเม่ือกลุ่มบริษทัประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์
ซ้ือมานั้นประกอบดว้ยปัจจยัน าเขา้และกระบวนการท่ีส าคญัเป็นอย่างนอ้ยซ่ึงสามารถท าใหเ้กิดผลผลิตได ้โดยวนัท่ี
ซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนมาใหก้ลุ่มบริษทั ยกเวน้กรณีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน
ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูก
จดัประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป 
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จ านวน 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา
ซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมให้รวมถึงสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อ
จ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิม ส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายเม่ือเขา้เง่ือนไข และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดย
กลุ่มบริษทั 
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ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบัน 
ซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวม
ธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัท าการประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน 
มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาใน
การวดัมูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ 
ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

(ข)  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
นับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม 
รวมถึงรายได  ้หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการใน 
การจดัท างบการเงินรวม ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงแต่เท่าท่ี
เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน  
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม 
ผลต่างระหว่างส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีจ่าย
จากการไดม้าหรือผลตอบแทนรับจากการจ าหน่ายไปจะรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียใน
บริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม  
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(ค) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทัร่วม  
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น 
มากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งก าไร
หรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวม
จนถึงวนัท่ีความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัหรือการควบคุมร่วมส้ินสุดลง  
 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบัการร่วมค้าและบริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ี 
กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และกระแสรายวนั รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่
วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด และพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบไดโ้ดยมีความเส่ียงท่ีไม่มี
นยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า  
 
นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงิน
ในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลกูหน้ีการค้า และลกูหน้ีอื่น 
 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ของรายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
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กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใช้ตาราง 
การตั้งค่าเผื่อเพ่ือหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน วิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงดา้น
เครดิตท่ีมีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าข้อมูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต  
การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ตน้ทุนของสินคา้ค านวณ
โดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักหรือเข้าก่อนออกก่อน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของลกัษณะของสินค้า
คงเหลือ 
 
ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของ
สินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าใชจ่้าย
ในการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณ
ราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไป
เพ่ือใหข้ายสินคา้นั้นได ้
 

(ช) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถอืไว้เพือ่ขาย  
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ี
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป ซ่ึงตอ้งมีไวเ้พ่ือขายในทนัที
ในสภาพปัจจุบนั และวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายจะหยุดบนัทึกค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียกจ็ะหยดุบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
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(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสังหาริมทรัพย์ ท่ี
ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง 
ทั้งน้ี ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติของธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง 
ซ่ึงรวมตน้ทุนของวสัดุ ค่าแรงทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน เพ่ือใหไ้ดอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพ
พร้อมใหป้ระโยชน ์รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ และรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งการก่อสร้าง 
 
ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 40 ปี 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การจัดประเภทไปยังท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 
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(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพย์นั้ นอยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการร้ือถอน  
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์และตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข ส าหรับเคร่ืองมือท่ี
ควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อว่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์
ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเกิดจากผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ี มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
อสงัหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่ จะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชี
ของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่า
ตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
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ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ
สินทรัพย ์และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งการก่อสร้าง 
 
ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 50 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง   
-   ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 3 - 47 ปี 
-   ธุรกิจเคมิคอลส์ 5 - 30 ปี 
-   ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 5 - 40 ปี 
-   ส่วนงานอ่ืน 5 - 50 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   
-   ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 2 - 30 ปี 
-   ธุรกิจเคมิคอลส์ 2 - 30 ปี 
-   ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 3 - 30 ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 2 - 20 ปี 

 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชี  
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ญ) ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม 
ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่า
ดว้ยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชี
ของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูก
ปันส่วนใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ 
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(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเมื่อสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาได้
อย่างน่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงมีความเป็นไปได้
ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน ามาใช้
เพ่ือท าให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าสินทรัพยม์าใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้รายจ่ายในการพฒันาอ่ืน
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าสะสม ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนส าหรับวสัดุ ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียม
สินทรัพยเ์พ่ือใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ตามประสงคแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้
เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต  
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื่อสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ทั้งน้ี 
กลุ่มบริษทัไม่ไดคิ้ดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับตน้ทุนระหวา่งพฒันา 
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ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ประทานบตัรและค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ ตามอายสุญัญา 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 2 - 20  ปี 
สญัญาท่ีท ากบัลูกคา้และความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 5, 20, 26  ปี 
อ่ืนๆ 3 - 25  ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฏ) สัญญาเช่า 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสญัญานั้นให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย 
ตามสัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ กลุ่มบริษทัอาจปฏิบติั
ตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบับน้ีซ่ึงอาจไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า โดยรับรู้สัญญาเช่าและ
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุง
เม่ือมีการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  
 
ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ย
จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล รวมกบัตน้ทุนทางตรง
เร่ิมแรก และประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ  
 
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึง
วนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า 
หรือกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการซ้ือสินทรัพย  ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทั
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วน
เพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิท่ีระบุในสัญญา
เช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
 
กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวนทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี กลุ่มบริษทัจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยม
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีมีอายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะประมาณมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบัญชีของ 
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย
แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บ 
ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงถึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมิน
ไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี
สินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย  
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการ
ท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ยกเวน้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการกลบั
รายการ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตาม
บญัชีภายหลงัหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่ามาก่อน  
 

(ฑ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังาน
ในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลด
กระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัซ่ึงจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ าทุกปี  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจาก
การท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนั ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเมื่อวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เมื่อกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงักล่าวจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระ 
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที่จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอน
วา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวน
ท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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(ด) รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลกูค้า 
 

(1) การรับรู้รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั
คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดง
สุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือกลุ่มบริษทัโอนการควบคุมในสินคา้ไปยงัลูกคา้ซ่ึง
โดยทัว่ไปเกิดข้ึน ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับการขายท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 
กลุ่มบริษทัท าการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายไดจ้าก
การขายสินคา้ส าหรับรายการดงักล่าวรวมถึงยงัคงรับรู้สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นสินคา้คงเหลือ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยอา้งอิงกบัระดบัความกา้วหนา้ตามภาระท่ีตอ้งปฎิบติัหรือเม่ือ
ไดใ้หบ้ริการ ระดบัความกา้วหนา้ประเมินโดยใชว้ิธีผลผลิตหรือวิธีปัจจยัน าเขา้ 
 
ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้และ
การใหบ้ริการแยกจากกนั หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์
จากสินคา้หรือบริการนั้น หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ ซ่ึงไดร้ะบุ
ไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก  
 
กลุ่มบริษทัมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า  

 
ส าหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษท่ีกลุ่มบริษทัมีใหลู้กคา้ ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสดัส่วนของราคาขาย
ท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จ านวนเงินท่ีปันส่วนให้กบัคะแนนจะรับรู้เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 
และรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้ใชสิ้ทธิแลกคะแนนหรือเม่ือมีความน่าจะเป็นนอ้ยมากท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนน
ดงักล่าวหรือสิทธิในการแลกหมดอายุ ทั้งน้ี ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอา้งอิงกบั
ส่วนลดท่ีใหแ้ก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนน และจะไดรั้บการทบทวนการประมาณการ
ดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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รายได้อ่ืน 
 
รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย รายได้เงินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืนๆ บนัทึกดว้ยเกณฑ์คงคา้ง ยกเวน้เงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ 
 
รายไดค่้าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 

 
(2) สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 

 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญารับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับ 
ส่ิงตอบแทน สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดร้ับหัก
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจะถูกจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้
เม่ือกลุ่มบริษทัออกใบแจง้หน้ี 

 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญารับรู้
เม่ือกลุ่มบริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้
ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 

(ต) ค่าใช้จ่าย 
 
ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป 
และเงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน 

 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
 
กลุ่มบริษทัไดเ้สนอสิทธิใหพ้นกังานจ านวนหน่ึงท่ีเขา้หลกัเกณฑส์ าหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 
พนกังานท่ีเห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจ านวนหน่ึงโดยค านวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จ านวนปีท่ีท างาน
หรือจ านวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริษทับนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีแผนการออกจากงานดว้ย
ความเห็นชอบร่วมกนั 
 

(ถ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซ่ึงรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั บนัทึกโดยค านวณจากผลก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวส าหรับการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วม ซ่ึงกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลบั
รายการของผลแตกต่างชัว่คราวและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ 
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
(ท) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกลุเงินเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัใน
กลุ่มบริษทัโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ ์
ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ทั้งน้ีรวมถึง
รายการบญัชีท่ีเกิดจากการจ่ายช าระหรือรับช าระส่ิงตอบแทนล่วงหนา้ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดเฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้เขา้ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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หน่วยงานต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ของหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้
ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการ
แปลงค่างบการเงินแสดงไวเ้ป็นรายการในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้จนกว่ามีการจ าหน่ายหน่วยงานใน
ต่างประเทศนั้นออกไป 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัหรือการควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน
ต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย  
หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วน
ให้กับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพียง
บางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัหรือการควบคุมร่วม กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสม
บางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช าระเงินในอนาคตอันใกล้ ผลก าไรและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่าจะมีการ
จ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นออกไป 
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(ธ) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
การจัดประเภทและการวัดมลูค่า  
 
ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารหน้ี สินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็น
คู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการท ารายการท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมและตน้ทุนการท า
รายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารนั้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงินลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ีสามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือก
แลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการ
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินท่ีได้รับ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท  
 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 
ยกเวน้หากถือไวเ้พ่ือคา้หรือเป็นตราสารอนุพนัธ์ ใหจ้ดัประเภทดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ียจ่าย 
ผลก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชี จะรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายตาม 
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายจะถูกลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ส าหรับรายได้
ดอกเบ้ีย ผลก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และผลก าไรหรือขาดทุน
ท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม รายไดด้อกเบ้ียค านวณโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ผลก าไรและขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือมีการตดัรายการออกจากบญัชี ก าไรและขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  
 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลเวน้แต่เงินปันผล
ดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ผลก าไรและขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  

 
การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ได้
ทั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมใน
สินทรัพยท์างการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุ
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีสะทอ้น
เง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิ 
กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระดว้ย
จ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  

 
อนุพันธ์  
 
อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
วดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นั้นมีไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด  
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การบัญชีป้องกันความเส่ียง 
 
ณ  วนัท่ีก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษัทได้จัดท าเอกสารเก่ียวกับ
วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงและกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการจดัการกบัความเส่ียง ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ
ระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงรวมถึงการพิจารณาความมี
ประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียง ณ วนัเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ป้องกนัความเส่ียงและตลอดระยะเวลาท่ี
เหลืออยู่ เพ่ือพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและ
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง  
 
การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด  
 
เม่ืออนุพนัธ์ถูกก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและสะสมไวใ้นส ารองการป้องกนั
ความเส่ียง การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  
 
ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด จ านวนท่ีสะสมไวใ้นส ารองการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
จะมีการจดัประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนักบักระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง
กระทบก าไรหรือขาดทุน 
 
การบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะถูกยกเลิกโดยทนัทีเป็นตน้ไป เม่ือส้ินสุดอายุ มีการจ าหน่ายหรือยกเลิก หรือเม่ือการ
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง หรือคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดข้ึนอีกต่อไป 
กลุ่มบริษทัจะโอนรายการส ารองการป้องกนัความเส่ียงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปยงัก าไรหรือขาดทุนส าหรับ
ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ียกเลิก หากกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงยงัคงคาดการณ์ว่าจะ
เกิดข้ึน ผลสะสมในส ารองการป้องกนัความเส่ียงจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่จนกว่ากระแสเงินสดท่ีมีการ
ป้องกันความเส่ียงจะกระทบก าไรหรือขาดทุน หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกันความเส่ียงมีการ
คาดการณ์วา่จะไม่เกิดข้ึนอีกต่อไป จ านวนเงินท่ีสะสมไวใ้นส ารองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจะไดรั้บการ
จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
กลุ่มบริษทัถืออนุพนัธ์บางรายการเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงเพ่ือการป้องกนัความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ีย  
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การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัพิจารณารับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และลูกหน้ี
สญัญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือน
ขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หรือลูกหน้ีการคา้ท่ีเลือกใช้วิธีการอย่างง่าย 
(Simplified Approach) กรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ
ของสญัญา 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก 
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัท่ี
น่าลงทุน และกลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียง
ดา้นเครดิตต ่าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกวา่ 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อย่างมีนัยส าคญั หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผูกพนั
ใหก้บักลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิใน

การไล่เบ้ีย เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ  ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพ่ิมข้ึนของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน 
 
การตัดจ าหน่าย  
 

มูลค่าตามบัญชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น
การกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

 
ดอกเบีย้ 
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหลงัหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 

(น) การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี 

 
 ขอ้มูลระดบั 1 :  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั และ 

กิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 ขอ้มูลระดบั 2 :  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจาก

ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3 :   เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย   
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ  
 

(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกจิ 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน จะแสดงถึงรายการท่ี
เกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ป) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงิน
และการบริหารหรือในทางกลบักนั 
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4 กำรซ้ือธุรกจิและกำรเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
 
ปี 2564  
 

 การซ้ือธุรกจิ 
 
ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
(1) Go-Pak UK Limited และบริษทัย่อย สหราชอาณาจกัร 

 
เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2564 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK 
Limited (“Go-Pak”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ าในการให้บริการโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์อาหารในสหราชอาณาจกัร 
ยโุรปและอเมริกาเหนือ โดยการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 133.6 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 5,449 ลา้นบาท โดยแบ่งการช าระค่าหุน้งวดแรกจ านวนเงิน 77.5 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,161 ลา้นบาท และค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือพิจารณาจากผลประกอบการปี 2564 และ 2565 
ทั้งน้ี ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายช าระเงินค่าหุ้นงวดท่ี 2 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของ Go-Pak 
เป็นจ านวนเงิน 29.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,358 ลา้นบาท  และในไตรมาสที่ 4 
ของปี 2564 กลุ่มบริษทัไดป้รับลดประมาณการเงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตส่วนท่ีเหลือจ านวนเงิน 
26.2 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,183 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้น
สัญญา กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรจากการปรับลดประมาณการดงักล่าวรวมแสดงอยู่ในรายไดอ่ื้นในงบก าไร
ขาดทุนรวม 
 
การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Go-Pak เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์อาหารของกลุ่มบริษทั ซ่ึงจะช่วยเสริม
ความแข็งแกร่งของฐานตลาดผูบ้ริโภค และเป็นการขยายฐานลูกคา้ไปยงัตลาดสหราชอาณาจกัร ยุโรปและ
อเมริกาเหนือ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑอ์าหาร และขยายความสามารถใน
การผลิตและจดัจ าหน่ายเพ่ือการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
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(2) Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company และบริษทัย่อย ประเทศเวียดนาม 
 
เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงได้เข้าซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan 
Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company (“Duy Tan”) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติก
แบบคงรูป (Rigid Packaging) ชั้นน าในประเทศเวียดนาม การเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสญัญารวมประมาณ 
5,500 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 7,870 ลา้นบาท โดยแบ่งการช าระค่าหุ้นงวดแรกจ านวนเงิน 
3,630 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 5,195 ลา้นบาท และค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือพิจารณาจาก
ผลประกอบการปี 2563 และ 2564 ทั้งน้ี ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัไดป้รับเพิ่มประมาณการเงิน
ค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตจ านวนเงิน 76 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 112 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสัญญา กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับเพิ่มประมาณการ
ดงักล่าวรวมแสดงสุทธิอยู่ในรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนรวม 
 
การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Duy Tan เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑพ์ลาสติกแบบคงรูปของกลุ่มบริษทัสู่ภูมิภาค
อาเซียน และเสริมความแข็งแกร่งในการรองรับทั้งผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภคและผูบ้ริโภคในประเทศเวียดนาม 
ซ่ึง Duy Tan มีลูกคา้เป็นบริษทัขา้มชาติและเจา้ของสินคา้อุปโภคบริโภคในประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตสูงเป็น
ส่วนใหญ่ นอกจากน้ี ยงัผลิตสินค้าในกลุ่มเคร่ืองใช้ในบ้าน เช่น อุปกรณ์และภาชนะบรรจุอาหาร การลงทุน
ดงักล่าวช่วยเพ่ิมฐานลูกคา้ ในขณะเดียวกนัช่วยผนึกก าลงัทางธุรกิจผา่นการขายสินคา้เสริมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

(3) PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box PT Bahana Buana Box และ PT Rapipack Asritama (รวมเรียกว่า 
“Intan Group”) ประเทศอินโดนีเซีย 
 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ใน PT Indonesia 
Dirtajaya Aneka Industri Box PT Bahana Buana Box และ PT Rapipack Asritama (รวมเรียกวา่ “Intan Group”) 
ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศอินโดนีเซีย การเข้าซ้ือหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวม
ประมาณ 856 พนัลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,978 ลา้นบาท โดยแบ่งการช าระค่าหุน้งวดแรกจ านวนเงิน 
822 พนัลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,897 ลา้นบาท และจะช าระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือโดยพิจารณาจาก
ผลประกอบการปี 2565 และ 2566 
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Intan Group เป็นหน่ึงในผู ้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศอินโดนีเซียซ่ึงด าเนินธุรกิจในพ้ืนท่ี
ยุทธศาสตร์ส าคญั 4 แห่ง ไดแ้ก่ Surabaya ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของเกาะชวา Semarang ตั้งอยู่ทางตอนกลาง
ของเกาะชวา Bekasi ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเกาะชวา และ Minahasa ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสี 
โดยมีลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจอาหาร เคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑ์อุปโภคบริโภค ทั้งท่ีเป็นบริษทัขา้มชาติและเจา้ของ
กิจการภายในประเทศ การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Intan Group ถือเป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑก์ระดาษ
ของกลุ่มบริษทัในประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
และยงัเป็นการเพ่ิมสัดส่วนการบูรณาการในแนวตั้ง (Internal integration) ร่วมกนักบัโรงงานกระดาษบรรจุภณัฑ ์
PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 
 

(4) Deltalab, S.L. และบริษทัย่อย ประเทศสเปน 
 
เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ใน Deltalab, S.L. 
(“Deltalab”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตและจดัจ าหน่ายวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยคุ์ณภาพสูง 
(Medical Supplies and Labware) ท่ีจดทะเบียนในประเทศสเปน การเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวม
ประมาณ 86.4 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,307 ลา้นบาท 

 
การลงทุนใน Deltalab เป็นการขยายธุรกิจเขา้สู่ตลาดวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์ซ่ึงจะช่วยยกระดบัฐานลูกคา้
และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษ ัทเพื่อรองรับการเติบโตด้านสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพ รวมทั้ งเพิ่ม
ขีดความสามารถการใหบ้ริการสู่ระดบัโลก ตลอดจนการต่อยอดโอกาสในการบูรณาการองคค์วามรู้ในการผลิต
กลุ่มสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มบริษทัน าเสนอผลิตภณัฑส์ าหรับสินคา้กลุ่มน้ีในรูปแบบของบรรจุภณัฑ์
ส าหรับขนส่ง บรรจุภณัฑส์ าหรับใส่สินคา้และบรรจุภณัฑพ์ร้อมชั้นวางส าหรับสินคา้ นอกจากน้ี เป็นรากฐานท่ี
ส าคญัส าหรับแผนการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑด์า้นสุขภาพและการแพทยใ์นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 

(5) บริษทัเอ.ไอ.เทคโนโลย ีจ ากัด และบริษทัย่อย ประเทศไทย 
 
เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 บริษทัย่อยในส่วนงานอ่ืนได้เข้าซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ในบริษทั
เอ.ไอ.เทคโนโลยี จ ากดั (“AIT”) ซ่ึงเป็นผูน้ าในดา้นธุรกิจการบูรณาการระบบอตัโนมติั (Automation System 
Integration) ในประเทศไทย การเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 644 ลา้นบาท โดยแบ่งการ
ช าระค่าหุน้งวดแรกจ านวนเงิน 633 ลา้นบาท และจะช าระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือโดยพิจารณาจากผลประกอบการ
ปี 2562 และ 2565 
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การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน AIT เป็นการเปิดโอกาสใหก้ลุ่มบริษทัเขา้สู่ธุรกิจ Automation อย่างเต็มตวั และ
เป็นอีกก้าวส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทย ซ่ึ งขณะน้ี
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีแนวโนม้ความตอ้งการใช ้Automation เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามนโยบายขบัเคล่ือน
ประเทศไทยสู่ยคุอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

 
(6) อื่นๆ 

 
ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 บริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้างไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 
100 ใน Oitolabs Technologies Private Limited  (“Oitolabs”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเช่ียวชาญทางดา้นการพฒันาดิจิทลั
เทคโนโลยีและซอฟตแ์วร์ โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีประเทศอินเดีย และบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ 
ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ในบริษทัเคชัน่ เพาเวอร์ จ ากดั  (“Kation”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการให้บริการท าความสะอาดอุตสาหกรรม โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีประเทศไทย การเขา้ซ้ือหุ้น
ดงักล่าวมีมูลค่าตามสญัญารวม 100 ลา้นบาท 
 

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
สุทธิท่ีได้มา โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมได้แลว้เสร็จ และมีการบันทึกรายการ
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแลว้ ยกเวน้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ Deltalab ท่ี
ไดม้าเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยเฉพาะในส่วนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ายงัไม่
เสร็จสมบูรณ์ จึงถูกบนัทึกบญัชีดว้ยประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา และค่าความนิยม เมื่อรายงาน
ของผูป้ระเมินแลว้เสร็จ 
 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพ่ิมเติม
ภายในหน่ึงปีนับจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 
 

Go-Pak
Duy
Tan

Intan 
Group Deltalab AIT อ่ืนๆ รวม

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 479      283      35        243      28        16        1,084   
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 290      1,204   699      571      251      34        3,049   
สินคำ้คงเหลือ 431      1,824   344      356      19        -          2,974   
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ -          -          -          -          33        -          33        
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 595      4,743   1,698   154      192      67        7,449   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,263   4,497   -          34        131      -          6,925   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5          35        18        40        126      7          231      
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (208)    (1,168) (733)    (370)    (128)    (30)      (2,637) 
หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย (357)    (2,861) (585)    (594)    (115)    (55)      (4,567) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (49)      (37)      (9)        (59)      (8)        -          (162)    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (444)    (1,198) (117)    (68)      (100)    (11)      (1,938) 
รวมสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิทีร่ะบุได้ 3,005   7,322   1,350   307      429      28        12,441 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม -          (2,196) (338)    (46)      (210)    (13)      (2,803) 
สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา 3,005   5,126   1,012   261      219      15        9,638   
ค่ำควำมนิยมจำกกำรซ้ือธุรกิจ 2,444   2,744   966      3,046   425      85        9,710   
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกิจ 5,449   7,870   1,978   3,307   644      100      19,348 
เงินสดท่ีไดม้ำ (1,084) 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 18,264 

มูลค่ายตุธิรรม

(ล้านบาท)

 
 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกิจรวมเงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน จ านวน 380 ลา้นบาท 
โดยจะถูกจ่ายเม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือธุรกิจ และรวมเงินค่าหุน้
ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตพิจารณาจากผลประกอบการส่วนเพ่ิม ซ่ึงรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
และถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 (ดูหมายเหตุขอ้ 26) 
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กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยบริษทัย่อยดงักล่าวมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 7,515 ลา้นบาท 
และก าไรส าหรับงวด 365 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี รายไดจ้าก
การขายและให้บริการของบริษทัย่อยดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงินรวม 8,598 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับงวด เป็นจ านวนเงินรวม 568 ลา้นบาท 
 
กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 369 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการ
บริหารในงบก าไรขาดทุนรวม 

 
ปี 2563 

 
(ก) การซ้ือธุรกจิ 

 
ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
(1) Xplore S.R.L. ประเทศอิตาลี 

 
ในไตรมาส 4 ของปี 2563 บริษทัย่อยในธุรกิจเคมิคอลส์ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 100 ใน Xplore S.R.L. (“Xplore”) 
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจดา้นการทดสอบสารเร่งปฏิกิริยาแบบให้ผลผลิตสูงโดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเมือง
เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี โดยการเข้าซ้ือหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 1.6 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่าเงินบาท
ประมาณ 58 ลา้นบาท 
 
การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Xplore จะท าใหก้ลุ่มบริษทัมีขีดความสามารถในการทดสอบสารเร่งปฏิกิริยาแบบ
ให้ผลผลิตสูงส าหรับเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเม็ดพลาสติก (High Throughput Experimentation) เพ่ิมข้ึน ซ่ึง
เป็นกระบวนการส าคญัในการสร้างสินคา้มูลค่าเพ่ิมสูง (High Value Added) โดยจะช่วยเสริมความสามารถใน
การวิจยัและพฒันาของกลุ่มบริษทัใหค้รบวงจรมากยิ่งข้ึน 
 
การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสุทธิท่ีไดม้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระได้
แลว้เสร็จ และมีการบนัทึกรายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อย 
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(2) Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 
 

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 94 ใน Bien Hoa Packaging Joint 
Stock Company (“SOVI”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ประเทศเวียดนาม และเป็นหน่ึงในผูน้ า
ดา้นบรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษ โดยการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 2,070 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือ
เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 2,669 ลา้นบาท  
 
การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน SOVI จะช่วยขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินคา้อุปโภคบริโภค 
อีกทั้งเป็นการเพ่ิมสดัส่วนการบูรณาการในแนวตั้งกบัโรงงานกระดาษบรรจุภณัฑ ์
 
การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสุทธิท่ีได้มา โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 การประเมินมูลค่ายุติธรรมยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ SOVI จึงถูกบนัทึกบญัชีดว้ยประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563  
 
ต่อมาในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ และมีการ
บนัทึกรายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแลว้ โดยกลุ่มบริษทับันทึก
ปรับปรุงค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจลดลง 128 ลา้นบาท ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขการ
ปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจ 
 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพ่ิมเติม
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ
ธุรกิจ การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจอาจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 
 

 

Xplore SOVI รวม

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 1                      42                    43                    
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8                      532                  540                  
สินคำ้คงเหลือ 9                      184                  193                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -                      194                  194                  
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 79                    1,017               1,096               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                      9                      9                      
หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย (11)                  (252)                (263)                
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                      (404)                (404)                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -                      (17)                  (17)                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (17)                  (115)                (132)                
รวมสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิทีร่ะบุได้ 69                    1,190               1,259               
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม -                      (70)                  (70)                  
สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา 69                    1,120               1,189               
ค่ำควำมนิยมจำกกำรซ้ือธุรกิจ -                      1,549               1,549               
ก ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม (11)                  -                      (11)                  
ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้ทั้งหมด 58                    2,669               2,727               
เงินสดท่ีไดม้ำ (43)                  
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกิจ - สุทธิ 2,684               

มูลค่ายตุธิรรม

(ล้านบาท)

 
 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือธุรกิจรวมเงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน จ านวน 534 ลา้นบาท 
โดยจะถูกจ่ายเม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัซ้ือธุรกิจ 
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กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมส้ินสุด
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 นับตั้งแต่วนัที่ ซ้ือธุรกิจ ทั้งน้ี รายไดจ้ากการขายและให้บริการของบริษทัย่อย
ดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจดงักล่าว เป็นจ านวนเงินรวม 2,282 
ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับงวด เป็นจ านวนเงินรวม 195 ลา้นบาท 
 
กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 58 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 
 

(ข) การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 234 (8/2562) ไดมี้มติอนุมติัแผนการเสนอขาย
หุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) (“SCGP”) 
และอนุมติัการน าหุน้สามญัของ SCGP เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 SCGP ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ านวน 1,127.55 ลา้นหุน้ ซ่ึงจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ท่ีช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 ดว้ยราคาเสนอขาย 35 บาทต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท) 
และมีการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน จ านวน 39.37 ลา้นหุน้ รวมจ านวน 
1,166.92 ลา้นหุน้ จ านวนเงินรวม 40,842 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้ IPO 
จ านวน 750 ลา้นบาท สุทธิเงินสดรับจากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 40,092 ลา้นบาท ท าใหก้ลุ่มบริษทั
มีสัดส่วนการถือหุน้ใน SCGP ลดลงจากร้อยละ 99 เป็นร้อยละ 72 ทั้งน้ี หุน้ของ SCGP เร่ิมการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 
 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน SCGP ดงัน้ี 

 
  (ล้านบาท) 

ส่ิงตอบแทนท่ีรับมาจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจการควบคุม  40,092 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมส่วนท่ีโอนไป  (24,186) 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัที่เพิม่ขึน้จำกกำรลดสัดส่วนกำรถือหุ้นใน SCGP   15,906 
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5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม และนโยบายการก าหนดราคาสรุปไดด้งัน้ี 
 

 2564  2563  นโยบายการก าหนดราคา 
 (ล้านบาท)   
การร่วมค้าและบริษัทร่วม      
ซ้ือ 20,478  14,041  ราคาตลาด 
ค่าบริการ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่า และอ่ืนๆ 1,045  970  ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 50,254  29,105  ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการขนส่งและบริการอ่ืนๆ 2,371  1,797  ราคาตลาด 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการบริหารและอ่ืนๆ 2,628  1,626  ส่วนใหญ่คิดตามอตัรา 
     ร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 
รายไดเ้งินปันผล 10,182  6,488  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
      
บริษัทอ่ืน      
ซ้ือ 2,776  2,128  ราคาตลาด 
ค่าบริการ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่า และอ่ืนๆ 329  297  ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,136  1,472  ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการขนส่งและบริการอ่ืนๆ 144  119  ราคาตลาด 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการบริหารและอ่ืนๆ 384  312  ส่วนใหญ่คิดตามอตัรา 
     ร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 
รายไดเ้งินปันผล 1,570  658  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 

ลกูหนีก้ารค้า    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 5,600  3,884 
บริษทัอ่ืน 739  472 
รวม 6,339  4,356 
 

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 2,703  660 
บริษทัอ่ืน 26  48 
รวม 2,729  708 

     

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัร่วม 197  75 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว    
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 104  77 
บริษทัอ่ืน 4  10 
รวม 108  87 
 

เจ้าหนีก้ารค้า    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 2,290  1,728 
บริษทัอ่ืน 217  135 
รวม 2,507  1,863 
 

เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 171  52 
บริษทัอ่ืน 27  51 
รวม 198  103 
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2564  2563 
 (ล้านบาท) 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัร่วม 80  71 
บริษทัอ่ืน 244  439 
รวม 324  510 
 
เงินกู้ยืมระยะยาว    
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน    
บริษทัอ่ืน 15  4 
 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า  
ส่วนท่ีหมนุเวียนและไม่หมนุเวียน    
บริษทัร่วม 184  169 
บริษทัอ่ืน 1,629  1,318 
รวม 1,813  1,487 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผู้บริหารส าคัญ 
 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 393  325 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 27  26 
รวม 420  351 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารส าคญั ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีกลุ่มบริษทั
จ่ายสมทบใหผู้บ้ริหารในฐานะพนกังานของกลุ่มบริษทั 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

6 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 26,598  58,586 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 9,395  5,813 
รวม 35,993  64,399 
 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 

 หมายเหตุ 2564  2563 
   (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ลกูหน้ีการค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 6,339  4,356 
กิจการอ่ืน  56,835  38,075 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (1,723)  (1,550) 
สุทธิ  55,112  36,525 
รวม  61,451  40,881 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ลกูหน้ีการค้า    
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 6,243  4,269 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 49  59 
 1 - 3 เดือน  28  14 
 มากกวา่ 3 - 12 เดือน  19  14 
    รวม 6,339  4,356 
    
กจิกำรอ่ืน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 48,096  31,524 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 4,153  2,904 
 1 - 3 เดือน  1,785  1,223 
 มากกวา่ 3 - 12 เดือน 805  725 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,996  1,699 
 56,835  38,075 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,723)  (1,550) 
สุทธิ 55,112  36,525 
   44040 รวม 61,451  40,881 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 15 - 90 วนั 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 1,550  1,266 
เพ่ิมข้ึน 170  427 
กลบัรายการ (113)  (76) 
ตดับญัชี (81)  (58) 
เพ่ิมจากการซ้ือธุรกิจ 78  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 119  (9) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,723  1,550 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ลูกหน้ีการค้าท่ีคา้งช าระเกินวนัครบก าหนดช าระของกลุ่มบริษทัมีการค ้ าประกันโดย
สถาบนัการเงินในวงเงินจ านวน 1,904 ลา้นบาท (2563: 3,503 ล้านบาท) 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

8 สินค้ำคงเหลือ 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 31,163  20,990 
สินคา้ระหวา่งผลิต 4,486  3,625 
วตัถุดิบ  24,887  10,875 
อะไหล่ 8,743  8,543 
วสัดุ ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ 6,028  4,860 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 9,670  7,036 
รวม 84,977  55,929 
หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (1,856)  (1,275) 
สุทธิ 83,121  54,654 
    
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 408,563  298,849 
การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 2,330  2,117 
การกลบัรายการปรับลดมูลค่า (1,683)  (2,160) 
    
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (11,034)  680 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 233,337  141,445 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

9 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษทัร่วม   
 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดย
วิธีส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี 
 

  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม   97,375  94,393 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย  17,543  9,456 
ลงทุนเพ่ิม  13,186  239 
รายไดเ้งินปันผล  (10,182)  (6,488) 
จ าหน่ายและรับคืนทุน  (11)  (5) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  (1,372)  - 
การเปล่ียนแปลงสถานะเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน  (217)  - 
อ่ืนๆ  2,548  (220) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  118,870  97,375 
  
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
มีดงัน้ี 

สดัส่วนกำรถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช ำระแลว้ วิธีรำคำทุน วิธีส่วนไดเ้สีย รำยไดเ้งินปันผล
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ร้อยละ) (ล้านบาท)
การร่วมค้า
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทัโกลบอลเฮำ้ส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 66 66 2,686      1,519   1,343   760      1,531      842        -            -            
บริษทัเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จ ำกดั 50 51 770         770      393      393      401          385        -            -            
บริษทัอ่ืนๆ 251         99         129      50         110          44          -            -            
เงนิลงทุนในการร่วมค้า 3,707      2,388   1,865   1,203   2,042      1,271    -            -             
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

สดัส่วนกำรถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช ำระแลว้ วิธีรำคำทุน วิธีส่วนไดเ้สีย รำยไดเ้งินปันผล
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ร้อยละ) (ล้านบาท)
บริษัทร่วม
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทัสยำมโกลบอลเฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 32 32 4,602      4,402   10,951 10,913 14,416    13,595  263      278      
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 31 31 1,030      1,030   2,666   2,660   2,939      2,683    12         5           
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30 30 816         816      244      244      721          556        29         -            
บริษทัสยำมอุตสำหกรรมยิปซมั จ ำกดั 29 29 150         150      46         46         675          697        141      240      
บริษทัเซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จ ำกดั 49 49 2,325      2,325   1,139   1,139   478          462        -            -            
PT M Class Industry 28 28 222         222      106      106      100          86          -            -            
China ASEAN Supply Chain 

Management Co., Ltd. 49 49 116         116      75         75         83            73          -            -            
บริษทันอริตำเก ้เอสซีจี พลำสเตอร์ จ ำกดั 10 10 405         405      34         34         52            57          10         -            
บริษทัอ่ืนๆ 522         548      188      193      105          94          5           -            

10,188    10,014 15,449 15,410 19,569    18,303  460      523      
ธุรกิจเคมิคอลส์
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31 31 62,157    27,248 28,761 18,090 35,297    22,060  954      -            
บริษทักรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ำกดั 54 49 1,173      1,173   12,453 10,800 14,111    10,431  573      859      
บริษทัสยำมโพลิเอททีลีน จ ำกดั 50 50 4,366      4,366   2,183   2,183   7,533      6,351    1,075   975      
บริษทัสยำมเลเทกซ์สงัเครำะห์ จ ำกดั 50 50 5,789      5,789   2,788   2,788   4,316      3,330    1,736   866      
บริษทัไทย เอ็มเอ็มเอ จ ำกดั 47 47 5,590      5,590   2,571   2,571   3,534      3,075    959      635      
บริษทัสยำมสไตรีนโมโนเมอร์ จ ำกดั 50 50 1,189      1,189   594      594      1,945      1,865    240      223      
บริษทัสยำมโพลีสไตรีน จ ำกดั 50 50 995         995      493      493      1,097      1,048    254      112      
บริษทัแกรนด ์สยำม คอมโพสิต จ ำกดั 46 46 64            64         167      167      912          891        369      508      
PT Siam Maspion Terminal 50 50 327         327      163      163      413          315        62         61         
บริษทัริเกน้ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 35 35 120         120      42         42         390          421        99         144      
Mitsui Advanced Composites

(Zhongshan) Co., Ltd. 20 20 596         596      119      119      307          248        -            41         
บริษทัสยำม โทเซลโล จ ำกดั 45 45 406         406      266      266      254          255        34         -            
A.J. Plast (Vietnam) Company Limited 50 -       306         -            140      -            140          -             -            -            
บริษทัไทย เอ็มเอฟซี จ ำกดั 45 45 200         200      87         87         104          98          5           8           
บริษทัอ่ืนๆ 323         323      104      110      130          135        1           1           

83,601    48,386 50,931 38,473 70,483    50,523  6,361   4,433   
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษทัสยำมทบพนัแพคเกจจ้ิง จ ำกดั 35 35 500         500      245      245      458          430        8           3           
บริษทัสยำมนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ ำกดั 23 23 1,100      1,100   495      495      337          315        -            -            
บริษทัอ่ืนๆ 453         453      153      153      78            78          6           5           

2,053      2,053   893      893      873          823        14         8            
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

สดัส่วนกำรถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช ำระแลว้ วิธีรำคำทุน รำยไดเ้งินปันผล
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ร้อยละ) (ล้านบาท)

ส่วนงานอ่ืน
บริษทัสยำมคูโบตำ้คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 40 40 2,739      2,739   1,120   1,120   24,706    22,500  1,883   1,297   
บริษทัผลิตภณัฑวิ์ศวไทย จ ำกดั 30 30 85            85         76         76         746          874        -            -            
บริษทันวโลหะอุตสำหกรรม จ ำกดั 30 30 300         300      90         90         705          844        246      33         
บริษทัไอซิน ทำคำโอกำ้ ฟำวนด์ริ
บำงปะกง จ ำกดั 30 30 475         475      142      142      375          814        568      87         

บริษทัสยำมเอทีอุตสำหกรรม จ ำกดั 30 30 240         240      72         72         352          742        443      29         
บริษทันวโลหะไทย จ ำกดั 25 25 308         308      74         74         294          393        142      5           
Lysando AG - 20 -               39         -            355      -               220        -            -            
บริษทัอ่ืนๆ 80            80         16         16         107          68          65         73         

4,227      4,266   1,590   1,945   27,285    26,455  3,347   1,524   
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 100,069 64,719 68,863 56,721 118,210  96,104  10,182 6,488   
หัก  ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (10)           -             
หัก  จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำย (1,372)     -             
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 100,069 64,719 68,863 56,721 116,828  96,104  10,182 6,488   
เงนิลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม - สุทธิ 103,776 67,107 70,728 57,924 118,870  97,375  10,182 6,488   

วิธีส่วนไดเ้สีย

 
 
สรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญั จากจ านวนเงิน
ท่ีรายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 
 การร่วมคา้  บริษทัร่วม 

 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
    และบริษทัร่วม 2,042  1,271  116,828  96,104 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน        
- ก าไรส าหรับปี 109  34  17,434  9,422 
- ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -  -  2,517  (140) 
- ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 109  34  19,951  9,282 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

การซ้ือเงินลงทุนท่ีส าคัญ 
 
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุ ้นเพิ่มทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“CAP”) 
เป็นจ านวนเงิน 10,671 ลา้นบาท เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 30.57 และไดซ้ื้อหุ้นเพ่ิมร้อยละ 5.37 ใน
บริษทักรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากดั (“BST”) เป็นจ านวนเงิน 1,653 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 54.20 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีอ านาจควบคุมเหนือ BST เน่ืองจากเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา
ระหว่างผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าว 
 
การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 
 

 กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการด าเนินการขายหุ้นบางส่วนท่ีถืออยู่ในบริษทัร่วม 4 แห่งภายใตส่้วนงานอ่ืน มูลค่าตามบญัชี
รวมเป็นจ านวนเงิน 1,372 ลา้นบาท โดยคาดวา่การขายเงินลงทุนดงักล่าวจะแลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 
กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายในงบการเงินรวม 

 
 การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั 
 
 ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) มีมติอนุมติั

จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 เป็นเงินสดและหุน้สามญั โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงกลุ่มบริษทัมี
สิทธิรับเงินปันผลเป็นหุน้สามญั จ านวน 65 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 65 ลา้นบาท   
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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10 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
 

ท่ีดินและ อำคำรและ งำนระหวำ่ง
ส่วนปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้ำง ก่อสร้ำง รวม

(ล้านบาท)
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,548              660                  -                     2,208              
เพ่ิมข้ึน 261                  -                       -                     261                  
จ ำหน่ำย -                       (3)                     -                     (3)                     
โอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 81                    196                  119               396                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,890              853                  119               2,862              
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 18                    37                    -                     55                    
เพ่ิมข้ึน 1                      27                    -                     28                    
จ ำหน่ำย -                       (5)                     -                     (5)                     
โอนไปท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (13)                   (27)                   -                     (40)                   
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 2                      (1)                     -                     1                      
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,898              884                  119               2,901              

ค่าเส่ือมราคาสะสมและ
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 124                  462                  -                     586                  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1                      24                    -                     25                    
จ ำหน่ำย -                       (3)                     -                     (3)                     
โอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 15                    110                  10                 135                  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 140                  593                  10                 743                  
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ -                       22                    -                     22                    
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1                      27                    -                     28                    
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -                       -                       1                    1                      
จ ำหน่ำย -                       (3)                     -                     (3)                     
โอนไปท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (4)                     (10)                   -                     (14)                   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 137                  629                  11                 777                  
มูลค่าตามบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,750              260                  109               2,119              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,761              255                  108               2,124              
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

กลุ่มบริษทัไดม้ีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาด
ตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยู่ในปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 8,284 ลา้นบาท 
(2563: 8,357 ล้านบาท) 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนถูกจัดล าดับชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 3  
จากเกณฑ์ข้อมูลท่ีน ามาใช้ ซ่ึงใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
 

11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์   
 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ

ท่ีดินและ อำคำรและ เคร่ืองจกัร ยำนพำหนะ เคร่ืองใช้ งำนระหวำ่ง
ส่วนปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ก่อสร้ำง รวม

(ล้านบาท)
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 46,239        87,721        461,180      16,445        8,183          63,521        683,289      
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 172              318              1,105          26                14                13                1,648          
เพ่ิมข้ึน 3,095          987              7,686          1,397          399              56,031        69,595        
จ ำหน่ำย/ตดัรำยกำรบญัชี (1,224)         (95)               (4,682)         (1,084)         (239)            (70)               (7,394)         
โอนไปอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (81)               (196)            -                   -                   -                   (119)            (396)            
โอนเขำ้ (ออก) 1,025          2,059          8,809          49                16                (11,832)       126              
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (55)               240              449              (18)               11                (158)            469              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 49,171        91,034        474,547      16,815        8,384          107,386      747,337      
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 1,960          2,118          6,066          441              179              571              11,335        
เพ่ิมข้ึน 3,177          1,372          5,903          1,500          332              47,850        60,134        
จ ำหน่ำย/ตดัรำยกำรบญัชี (500)            (634)            (2,694)         (915)            (195)            (36)               (4,974)         
โอนจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 13                27                -                   -                   -                   -                   40                
โอนเขำ้ (ออก) 940              1,615          23,217        73                134              (28,199)       (2,220)         
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,197          1,874          6,539          272              52                9,041          18,975        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 55,958        97,406        513,578      18,186        8,886          136,613      830,627       
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ

ท่ีดินและ อำคำรและ เคร่ืองจกัร ยำนพำหนะ เคร่ืองใช้ งำนระหว่ำง
ส่วนปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ ส ำนักงำน ก่อสร้ำง รวม

(ล้านบาท)
ค่าเส่ือมราคาสะสมและ
    ผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 11,784        44,682        288,853      9,561          6,623          38               361,541      
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ -                  82               443             16               11               -                  552             
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,683          3,315          18,465        1,873          592             -                  25,928        
ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ (กลบัรำยกำร) (1)                341             762             (4)                -                  16               1,114          
จ ำหน่ำย/ตดัรำยกำรบญัชี (200)            (165)            (4,389)         (251)            (215)            (7)                (5,227)         
โอนไปอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ (14)              (111)            -                  -                  -                  (10)              (135)            
โอนเขำ้ (ออก) 180             (15)              (94)              4                 (43)              10               42               
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 2                 (8)                121             (25)              7                 -                  97               
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 13,434        48,121        304,161      11,174        6,975          47               383,912      
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 24               305             3,063          210             99               -                  3,701          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,543          3,376          19,712        1,779          522             -                  26,932        
ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ 246             1,450          1,975          5                 4                 -                  3,680          
จ ำหน่ำย/ตดัรำยกำรบญัชี (189)            (362)            (2,125)         (700)            (172)            (19)              (3,567)         
โอนจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ 4                 10               -                  -                  -                  -                  14               
โอนเขำ้ (ออก) 4                 173             (33)              14               2                 1                 161             
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 80               569             4,194          185             58               -                  5,086          
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 15,146        53,642        330,947      12,667        7,488          29               419,919      

มูลค่าตามบัญชี
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563
ภำยใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 24,815        40,322        168,346      3,253          1,228          107,339      345,303      
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 10,922        2,591          2,040          2,388          181             -                  18,122        

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564
ภำยใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 28,377        40,773        181,885      3,182          1,247          136,584      392,048      
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 12,435        2,991          746             2,337          151             -                  18,660         

 
ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 3,276 ลา้นบาท (2563: 4,936 ล้านบาท) 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้าง จ านวน 2,115 ลา้นบาท (2563: 651 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 
0.58 ถึง 4.90 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.91 ถึง 5.35 ต่อปี)  
 
ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 3,680 ลา้นบาท 
ส่วนใหญ่จากธุรกิจซีเมนตใ์นประเทศเมียนมา (2563: 1,114 ล้านบาท) ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบก าไรขาดทุนรวม 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช้ซ่ึงใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนจากมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายจากมูลค่าคงเหลือของหน่วยสินทรัพย ์แลว้แต่จ านวนเงินใดจะ
สูงกวา่  
 
ทั้งน้ี วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ กลุ่มบริษทัใชก้ระแสเงินสดในอนาคตเป็นประมาณการ
ส าหรับห้าปีขา้งหนา้ ประมาณการส าหรับมูลค่าสุดทา้ย และใชอ้ตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงก าหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร และวิธีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืนจาก
มูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ และการวดัมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวถูกจดัล าดบั
ชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 
 

076
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12 สัญญำเช่ำ  
 

กลุ่มบริษทัเช่าท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยค่าเช่ามีก าหนดช าระและอตัราท่ี
ระบุไวใ้นสญัญา 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 

 (ล้านบาท) 
จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    
- ท่ีดินและส่วนปรับปรุง 868  887 
- อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 625  520 
- ยานพาหนะและอุปกรณ์ 1,210  1,245 
- อ่ืนๆ 407  433 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 477  462 
ค่าใชจ่้ายสญัญาเช่าระยะสั้น 489  565 
ค่าใชจ่้ายสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 313  301 
ค่าเช่าจ่ายท่ีผนัแปร 2,261  2,211 
 
ทั้งน้ี ค่าเช่าจ่ายท่ีผนัแปรส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่ารถเพ่ือขนส่งคอนกรีต มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุ
สญัญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสุญัญา และเง่ือนไขในการจ่ายช าระเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไป 
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13 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

ค่ำควำมนิยม สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน
ซอฟตแ์วร์ สญัญำท่ีท ำ

ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร กบัลูกคำ้และ ประทำนบตัร รวม
และเคร่ืองหมำย ตน้ทุน ควำมสมัพนัธ์ และ สินทรัพย์

กำรคำ้ ระหวำ่งพฒันำ กบัลูกคำ้ อ่ืนๆ ไมมี่ตวัตนอ่ืน
(ล้านบาท)

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 35,738        11,766        814              154              8,570          21,304        
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 1,208          4                  -                   -                   -                   4                  
เพ่ิมข้ึน -                   569              829              -                   38                1,436          
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                   (146)            (18)               -                   (27)               (191)            
โอนเขำ้ (ออก) -                   491              (582)            -                   90                (1)                 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (219)            (1)                 -                   -                   (2)                 (3)                 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 36,727        12,683        1,043          154              8,669          22,549        
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 9,582          2,417          -                   4,704          41                7,162          
เพ่ิมข้ึน -                   672              809              -                   79                1,560          
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                   (412)            (41)               -                   (9)                 (462)            
โอนเขำ้ (ออก) -                   732              769              -                   118              1,619          
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 3,346          120              (5)                 277              150              542              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 49,655        16,212        2,575          5,135          9,048          32,970         
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

ค่ำควำมนิยม สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน
ซอฟตแ์วร์ สญัญำท่ีท ำ

ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร กบัลูกคำ้และ ประทำนบตัร รวม
และเคร่ืองหมำย ตน้ทุน ควำมสมัพนัธ์ และ สินทรัพย์

กำรคำ้ ระหวำ่งพฒันำ กบัลูกคำ้ อ่ืนๆ ไมมี่ตวัตนอ่ืน
(ล้านบาท)

ค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,437          7,197          -                   24                2,329          9,550          
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ -                   3                  -                   -                   -                   3                  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี -                   982              -                   50                491              1,523          
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 1,259          97                -                   -                   559              656              
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                   (135)            -                   -                   (27)               (162)            
โอนเขำ้ (ออก) -                   (18)               -                   -                   (10)               (28)               
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 2,696          8,126          -                   74                3,342          11,542        
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ -                   202              -                   -                   34                236              
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี -                   1,176          -                   214              451              1,841          
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 222              5                  -                   -                   24                29                
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                   (393)            -                   -                   (8)                 (401)            
โอนเขำ้ (ออก) -                   36                -                   1                  34                71                
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 2,918          9,152          -                   289              3,877          13,318        
มูลค่าตามบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 34,031        4,557          1,043          80                5,327          11,007        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 46,737        7,060          2,575          4,846          5,171          19,652         
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงใช้
วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัใชก้ระแสเงินสดในอนาคตเป็นประมาณการ
ส าหรับห้าปีขา้งหนา้ ประมาณการส าหรับมูลค่าสุดทา้ย และใชอ้ตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงก าหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

14 สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี (หนีสิ้นภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชี) 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั ซ่ึงแสดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,525  5,001 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (8,327)  (5,610) 
สุทธิ (3,802)  (609) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
 

ผลต่ำง
ณ วนัท่ี ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน เพ่ิมข้ึน จำกกำร ณ วนัท่ี

1 มกรำคม ขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน จำกกำร แปลงค่ำ 31 ธนัวำคม
2563 (หมายเหต ุ24) ซ้ือธุรกิจ งบกำรเงิน 2563

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี 1,139            (239)           -                  -                  (4)                896            
เงินลงทุน 70                 35               (2)                -                  -                  103            
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 706               274            -                  2                 (1)                981            
ประมำณกำรหน้ีสินไมห่มนุเวียน
   ส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 2,840            89               27               1                 3                 2,960         
อ่ืน  ๆ 605               243            -                  (1)                -                  847            
รวม 5,360            402            25               2                 (2)                5,787         
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
เงินลงทุน (1,661)          (3)                (17)             -                  -                  (1,681)        
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (5,109)          773            -                  (131)           54               (4,413)        
อ่ืนๆ (306)              1                 -                  -                  3                 (302)           
รวม (7,076)          771            (17)             (131)           57               (6,396)        
สุทธิ (1,716)          1,173         8                 (129)           55               (609)           

บนัทึกเป็น
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ใน

(ล้านบาท)
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

ผลต่ำง
ณ วนัท่ี ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน เพ่ิมข้ึน จำกกำร ณ วนัท่ี

1 มกรำคม ขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน จำกกำร แปลงค่ำ 31 ธนัวำคม
2564 (หมายเหต ุ24) ซ้ือธุรกิจ งบกำรเงิน 2564

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี 896               (141)           -                  52               19               826            
เงินลงทุน 103               4                 16               -                  8                 131            
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 981               (30)             -                  5                 22               978            
ประมำณกำรหน้ีสินไมห่มนุเวียน
   ส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 2,960            109            (181)           38               30               2,956         
อ่ืน  ๆ 847               (59)             1                 50               (13)             826            
รวม 5,787            (117)           (164)           145            66               5,717         
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
เงินลงทุน (1,681)          (615)           (323)           -                  (3)                (2,622)        
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (4,413)          (56)             -                  (805)           (360)           (5,634)        
อ่ืนๆ (302)              16               -                  (916)           (61)             (1,263)        
รวม (6,396)          (655)           (323)           (1,721)        (424)           (9,519)        
สุทธิ (609)              (772)           (487)           (1,576)        (358)           (3,802)        

(ล้านบาท)

บนัทึกเป็น
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ใน

 
 

ในปี 2563 กฎระเบียบของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย ตามประกาศ PP No. 1 Tahun 2020 ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 25 เป็นอตัราร้อยละ 22 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 
และ 2564 และอตัราร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัปรับลดสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี ท าใหค่้าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้น
งบก าไรขาดทุนรวมลดลงจ านวน 512 ลา้นบาท 
 
ในปี 2564 กฎระเบียบของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย ตามประกาศ UU No. 7/2021 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 
ให้ปรับเพ่ิมอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 20 เป็นอตัราร้อยละ 22 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 
เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัปรับเพ่ิมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตาม
การเปล่ียนแปลงอตัราภาษี ท าใหค่้าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนรวมเพ่ิมข้ึน 205 ลา้นบาท 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์(หน้ีสิน) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว     
- สินคา้คงเหลือ 57  62 
- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,189  1,301 
- ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 278  157 
- อ่ืนๆ  932  992 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 32,590  31,876 
รวม 38,046  34,388 
 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชซ่ึ้งกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ส้ินสุดการใหป้ระโยชนต์ามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได ้โดยจะส้ินสุดการใหป้ระโยชนภ์ายในปี 2569 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวที่เกิดจากการลงทุนในบริษทัย่อย อนัเนื่องมาจากกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาในการกลบั
รายการผลแตกต่างชั่วคราวได ้และมีความเป็นไปไดแ้น่นอนท่ีผลแตกต่างชั่วคราวจะไม่ไดก้ลบัรายการภายใน
ระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

15 กำรเปลีย่นแปลงของหนีสิ้นที่เกดิจำกกจิกรรมจดัหำเงิน  
 

การเปล่ียนเเปลงของหน้ีสินท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นดงัน้ี  
 

 

หมายเหตุ  

เงินเบิกเกินบญัชี
และ 

เงินกูย้ืมระยะสั้น  

 
เงินกูย้ืม 
ระยะยาว 

 
หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า  หุน้กู ้  รวม 

   (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   19,267  33,145  11,804  174,683  238,899 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส 
  เงินสดจากการจดัหาเงิน   2,477  20,021 

  
(2,625)  (31)  19,842 

สญัญาเช่า   -  -  2,725  -  2,725 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก 
  การไดม้าในบริษทัยอ่ย 4  197  68 

  
-  -  265 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ   79  (45) 

  
 

7  -  41 
การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืน
ท่ีมิใช่เงินสด   -  (660) 

  
298  (46)  (408) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563   22,020  52,529  12,209  174,606  261,364 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส 
  เงินสดจากการจดัหาเงิน   14,276  

 
23,019 

 
(2,985)  (4,516)  29,794 

สญัญาเช่า   -  -  2,482  -  2,482 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก 
  การไดม้าในบริษทัยอ่ย 4  2,175  

 
1,707 

 
685  -  4,567 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ   1,041  

 
 

3,340  296  -  4,677 
การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืน
ท่ีมิใช่เงินสด   74  

 
187 

 
-  (31)  230 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564   39,586  80,782  12,687  170,059  303,114 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

16 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้  
 

   2564  2563 
 

 
 ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม  ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

   (ล้านบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน              
เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 

  

86  39,176  39,262  -  21,510  21,510 
เงินกูย้มืระยะสั้น   -  324  324  -  510  510 
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี  

 

115  4,503  4,618  7  16,642  16,649 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี   

  

-  2,255  2,255  -  2,326  2,326 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

  
-  39,932  39,932  -  49,933  49,933 

   201  86,190  86,391  7  90,921  90,928 
              
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน              
เงินกูย้มืระยะยาว   209  75,955  76,164  50  35,830  35,880 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า   -  10,432  10,432  -  9,883  9,883 
หุน้กู ้   -  130,127  130,127  -  124,673  124,673 
   209  216,514  216,723  50  170,386  170,436 
รวมหนีสิ้นทีม่ภีำระดอกเบีย้  410  302,704  303,114  57  261,307  261,364 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

เงินกูย้ืมท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนัท่ีไดม้าจากการซ้ือกิจการในประเทศเวียดนามและในประเทศไทย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดมี้การน าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นหลกัประกนั ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายใต้
สญัญาเงินกู ้ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัหาเงินกูย้ืมใหม่เพ่ือทดแทนเงินกูเ้ดิม รวมทั้งปลดหลกัประกนั 
 
เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2564 บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) (“SCGP”) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว
กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศ จ านวนเงิน 5,000 ลา้นบาท โดยเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเช่ือมโยงกบั
การด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน (Sustainability-Linked Loan หรือ SLL) ระยะเวลา 4 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีและ
จะมีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียลงหากสามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน (Sustainability Performance 
Targets หรือ SPTs) ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัดงักล่าวไดเ้บิกถอน
เงินกูย้ืมดงักล่าวทั้งจ านวน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่งจ านวนเงินประมาณ 9,622 ลา้นบาท 
(2563: 10,347 ล้านบาท) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมส่วนที่ยงัไม่ไดเ้บิกถอนรวมเทียบเท่าเงินบาท  จ านวน 
63,858 ลา้นบาท (2563: 89,558 ล้านบาท) รวมวงเงินกูย้ืมส าหรับโครงการปิโตรเคมีในประเทศเวียดนาม จ านวน 
1,801 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 60,192 ลา้นบาท  
 

เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียในปี 2564 ร้อยละ 0.75 ถึง 8.50 ต่อปี (2563: ร้อยละ 1.43 ถึง 10.90 ต่อปี)  
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

หุ้นกู้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวม 
170,500 ลา้นบาท (2563: 175,000 ล้านบาท) ดงัน้ี 
 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2564 2563 อตัรำดอกเบ้ีย อำยุหุ้นกู้ ครบก ำหนด

(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

หุ้นกู้  - บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)
1/2560 -                   25,000         3.25 4 ปี 1 เมษำยน 2564
2/2560 10,000         10,000         2.97 7 ปี 30 สิงหำคม 2567
3/2560 -                   25,000         3.05 4 ปี 1 ตุลำคม 2564
1/2561 30,000         30,000         3.00 4 ปี 1 เมษำยน 2565
2/2561 10,000         10,000         3.10 4 ปี 1 ตุลำคม 2565
1/2562 15,000         15,000         3.10 4 ปี 1 เมษำยน 2566
2/2562 10,000         10,000         3.00 4 ปี 1 พฤศจิกำยน 2566
1/2563 25,000         25,000         2.80 4 ปี 1 เมษำยน 2567
2/2563 25,000         25,000         2.80 4 ปี 1 พฤศจิกำยน 2567
1/2564 15,000         -                   2.65 4 ปี 1 เมษำยน 2568
2/2564 25,000         -                   2.65 4 ปี 1 ตุลำคม 2568

165,000       175,000       

หุ้นกู้  - บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
1/2564 5,500           -                   2.65 3 ปี 8 เดือน 1 ธันวำคม 2567
รวม 170,500       175,000       
หัก หุ้นกูท่ี้ถือโดยบริษทัย่อย
  และค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกู้ (441)             (394)             
สุทธิ 170,059       174,606       
หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนด
  ช ำระภำยในหน่ึงปี (39,932)        (49,933)        
สุทธิ 130,127       124,673       
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

17 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณ และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)  
 
ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน    
   เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 13,497  13,701 
   เงินบ าเหน็จ 110  103 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 810  782 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ 14,417  14,586 
ผลประโยชนอ่ื์นๆ 240  216 
รวม 
 

14,657  14,802 
หัก  สินทรัพยโ์ครงการของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (116)  (114) 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ 14,541  14,688 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม  14,586  14,077 
    
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 866  881 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 278  298 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 7  134 
อ่ืนๆ (35)  (2) 
 1,116  1,311 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ผลขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลค่าใหม่ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (880)  203 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 162  4 

 (718)  207 
อื่นๆ    
ผลประโยชนจ่์าย (763)  (1,019) 
เพ่ิมจากการซ้ือธุรกิจ 134  - 
อ่ืนๆ 62  10 
 (567)  (1,009) 
    
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 14,417  14,586 
 

ผลขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลค่าใหม่ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน เกิดข้ึนจาก 

 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 35  29 
ขอ้สมมติทางการเงิน (1,014)  177 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 99  (2) 
รวม (880)  204 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

 2564  2563 
                       (ร้อยละ) 
    อตัราคิดลด *    

- ประเทศไทย 1.06 - 3.03  1.02 - 2.31 
- ประเทศเวียดนาม 2.07  2.53 
- ประเทศอินโดนีเซีย 3.39 - 7.91  3.26 - 8.30 
- อ่ืนๆ 4.00 - 5.09  4.91 - 5.21 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 0.50 - 10.00  1.00 - 8.50 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ** 1.50 - 22.00  1.50 - 24.00 
อตัรามรณะ *** 50.00 ของ TMO2017  50.00 ของ TMO2017 
 
* อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลส าหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบ าเหน็จ 
** ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
*** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนกังานประมาณ 7 - 31 ปี  
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 
ผลกระทบต่อประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 
  เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
อตัราคิดลด     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5  (668)  (743) 
ลดลงร้อยละ 0.5  726  811 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0  1,395  1,522 
ลดลงร้อยละ 1.0  (1,211)  (1,315) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.0  (348)  (380) 
ลดลงร้อยละ 10.0  363  398 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 

18 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

19 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนด
ส่วนงาน 
 
สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถ
ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง 

ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์เทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ขาว ปูนส าเร็จรูป 
กระเบ้ืองหลงัคา สินค้ากลุ่ม ฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ อิฐบล็อกปูพ้ืน กระเบ้ือง
เซรามิค สุขภณัฑ์และก๊อกน ้ าต่างๆ เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ซีเมนต์ วสัดุก่อสร้างและ
สินคา้อ่ืนๆ รวมไปถึงบริการและโซลูชนัท่ีเก่ียวกบับา้นและท่ีอยู่อาศยัผ่านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย (Active Omni Channel) รวมถึงการให้บริการขนส่ง กระจายสินค้า 
บริการน าเขา้และส่งออก 

  ธุรกิจเคมิคอลส์ ผลิตและจ าหน่ายโอเลฟินส์ โพลีโอเลฟินส์ ไวนิล และสินคา้เคมีภณัฑอ่ื์นๆ 
  ธุรกิจแพคเกจจิง้ 
(เอสซีจีพี) 

ประกอบธุรกิจการให้บริการโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น
สองสายธุรกิจท่ีส าคญั คือ (1) สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร ประกอบไปดว้ย 
บรรจุภณัฑเ์ยื่อและกระดาษ กระดาษบรรจุภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสูง
และพอลิเมอร์ และ (2) สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ประกอบดว้ยบรรจุภณัฑ์อาหาร 
ผลิตภณัฑเ์ยื่อและกระดาษ ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยกระดาษพิมพเ์ขียนและ
เยื่อกระดาษ 

  ส่วนงานอ่ืน ร่วมลงทุนกับบริษทัชั้นน าในธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ได้แก่ ธุรกิจเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร อุปกรณ์และช้ินส่วนยานยนต ์เหลก็ ธุรกิจพลงังานสะอาดและเทคโนโลยี
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งธุรกิจบูรณาการระบบอตัโนมติั และการใหบ้ริการอ่ืนๆ 

 
ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ ใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม EBITDA  
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

สินทรัพยร์วม รำยไดจ้ำกกำรขำย EBITDA (1)
2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ล้านบาท)
งบกำรเงินรวมเอสซีจี 861,101     749,381     530,112     399,939     91,867       74,600       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้ำง 224,226     212,615     182,529     171,720     18,877       21,591       
ธุรกิจเคมิคอลส์ 377,174     283,614     238,390     146,870     41,465       30,965       
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 206,824     172,429     124,223     92,786       21,164       16,884       
ส่วนงำนอ่ืน 392,074     318,831     219            122            10,810       5,462         

ค่ำเส่ือมรำคำ
ส ำหรับปี (2) และค่ำตดัจ ำหน่ำย

2564 2563 2564 2563
(ล้านบาท)

งบกำรเงินรวมเอสซีจี 47,174       34,144       28,834       27,377       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้ำง 4,262         6,422         11,688       12,117       
ธุรกิจเคมิคอลส์ 28,931       17,667       8,328         7,441         
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 8,294         6,457         8,315         7,183         
ส่วนงำนอ่ืน 8,110         3,862         760            866            

ก ำไร

 
 
(1) หมายถึง ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 
(2) หมายถึง ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานธุรกจิ 
 

ผลิตภณัฑก่์อสร้ำง ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มุนเวียน 71,128      58,655      83,483      55,275      69,186      62,919      
เงินลงทนุในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม 21,621      19,584      70,473      50,523      873           823           
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 102,079    106,902    210,566    168,249    97,181      87,271      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 29,398      27,474      12,652      9,567        39,584      21,416      
รวมสินทรัพย์ 224,226    212,615    377,174    283,614    206,824    172,429    

เงินกูย้ืมระยะสั้น 57,542      58,134      77,108      49,387      32,889      31,809      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,343      19,976      39,838      39,134      19,087      11,428      
เงินกูย้ืมระยะยำว 5,157        5,204        63,547      32,535      23,882      13,119      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,097        8,134        5,599        4,046        8,666        6,232        
รวมหน้ีสิน 94,139      91,448      186,092    125,102    84,524      62,588      
ส่วนของผูถื้อหุ้น 130,087    121,167    191,082    158,512    122,300    109,841    
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 224,226    212,615    377,174    283,614    206,824    172,429    

ข้อมูลเพิม่เตมิ
กำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 9,972        10,030      44,020      52,521      30,882      11,201      

ธุรกิจซีเมนตแ์ละ
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

รำยกำรตดับญัชี
ส่วนงำนอ่ืน ระหว่ำงส่วนงำน งบกำรเงินรวมเอสซีจี

2564 2563 2564 2563 2564 2563
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มุนเวียน 135,456    144,463    (126,237)  (107,295)  233,016    214,017    
เงินลงทนุในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม 25,913      26,455      (10)           (10)           118,870    97,375      
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,598        2,607        (1,716)      (1,604)      410,708    363,425    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 228,107    145,306    (211,234)  (129,199)  98,507      74,564      
รวมสินทรัพย์ 392,074    318,831    (339,197)  (238,108)  861,101    749,381    
เงินกูย้ืมระยะสั้น 41,212      50,884      (122,360)  (99,286)    86,391      90,928      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,242        2,363        (3,514)      (2,408)      81,996      70,493      
เงินกูย้ืมระยะยำว 124,738    124,768    (601)         (5,190)      216,723    170,436    
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,125        3,643        (504)         (657)         25,983      21,398      
รวมหน้ีสิน 173,317    181,658    (126,979)  (107,541)  411,093    353,255    
ส่วนของผูถื้อหุ้น 218,757    137,173    (212,218)  (130,567)  450,008    396,126    
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 392,074    318,831    (339,197)  (238,108)  861,101    749,381    
ข้อมูลเพิม่เตมิ
กำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,024        296           -               -               85,898      74,048       
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

ผลิตภณัฑก่์อสร้ำง ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
2564 2563 2564 2563 2564 2563

(ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบก าไรขาดทนุ
รำยไดจ้ำกกำรขำย
   ลูกคำ้ภำยนอก     171,125     162,959     237,315     146,118     121,453       90,740 
   ระหว่ำงส่วนงำน 11,404     8,761       1,075       752          2,770       2,046       
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 182,529   171,720   238,390   146,870   124,223   92,786     
ตน้ทนุขำย (139,436)  (130,955)  (195,657)  (117,279)  (101,345)  (73,333)    
ก ำไรขั้นตน้ 43,093     40,765     42,733     29,591     22,878     19,453     
รำยไดอ่ื้น 1,785       2,446       790          1,981       2,532       603          
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 44,878     43,211     43,523     31,572     25,410     20,056     
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน (38,149)    (34,260)    (16,747)    (12,481)    (12,575)    (10,363)    
ก ำไรก่อนตน้ทนุทำงกำรเงิน
   และภำษีเงินได้ 6,729       8,951       26,776     19,091     12,835     9,693       
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (1,876)      (2,268)      (1,748)      (908)         (1,180)      (1,452)      
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 4,853       6,683       25,028     18,183     11,655     8,241       
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (2,082)      (1,490)      (3,795)      (3,311)      (2,065)      (1,001)      
ก ำไรหลงัภำษีเงินได้ 2,771       5,193       21,233     14,872     9,590       7,240       
ส่วนแบง่ก ำไรของกำรร่วมคำ้และ
    บริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 1,511       1,012       11,577     5,033       57            66            
ก าไรส าหรับปี 4,282       6,205       32,810     19,905     9,647       7,306       

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ)
  ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 4,262       6,422       28,931     17,667     8,294       6,457       
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 20            (217)         3,879       2,238       1,353       849          

4,282       6,205       32,810     19,905     9,647       7,306       

ธุรกิจซีเมนตแ์ละ
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

รำยกำรตดับญัชี
ส่วนงำนอ่ืน ระหว่ำงส่วนงำน งบกำรเงินรวมเอสซีจี

2564 2563 2564 2563 2564 2563
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทนุ
รำยไดจ้ำกกำรขำย
   ลูกคำ้ภำยนอก            219            122                 -                 -     530,112     399,939 
   ระหว่ำงส่วนงำน -               -               (15,249)    (11,559)    -               -               
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 219          122          (15,249)    (11,559)    530,112   399,939   
ตน้ทนุขำย (112)         (87)           15,550     11,707     (421,000)  (309,947)  
ก ำไรขั้นตน้ 107          35            301          148          109,112   89,992     
รำยไดอ่ื้น 12,615     8,965       (7,128)      (6,717)      10,594     7,278       
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 12,722     9,000       (6,827)      (6,569)      119,706   97,270     
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน (6,019)      (5,928)      6,635       6,497       (66,855)    (56,535)    
ก ำไรก่อนตน้ทนุทำงกำรเงิน
   และภำษีเงินได้ 6,703       3,072       (192)         (72)           52,851     40,735     
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (2,035)      (2,551)      81            97            (6,758)      (7,082)      
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 4,668       521          (111)         25            46,093     33,653     
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (958)         (5)             -               (2)             (8,900)      (5,809)      
ก ำไรหลงัภำษีเงินได้ 3,710       516          (111)         23            37,193     27,844     
ส่วนแบง่ก ำไรของกำรร่วมคำ้และ
   บริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 4,398       3,346       -               (1)             17,543     9,456       
ก าไรส าหรับปี 8,108       3,862       (111)         22            54,736     37,300     

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ)
  ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 8,110       3,862       (2,423)      (264)         47,174     34,144     
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (2)             -               2,312       286          7,562       3,156       

8,108       3,862       (111)         22            54,736     37,300     
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษทัไดข้ยายการลงทุนและด าเนินกิจการในต่างประเทศ โดยน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการจ าแนกส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ส าหรับรายการรายไดจ้ากการขายและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีมีมูลค่าเป็นสาระส าคญั โดยรายไดจ้าก
การขายตามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 
ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 รายไดจ้ากการขาย  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 2564  2563  2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ไทย 287,226  231,220  219,758  228,614 
เวียดนาม 48,809  35,795  167,737  111,308 
อินโดนีเซีย 48,618  30,505  54,518  38,647 
จีน 24,853  21,743  11  8 
ประเทศอ่ืนๆ 120,606  80,676  37,196  32,005 
รวม 530,112  399,939  479,220  410,582 
 
ลกูค้ารายใหญ่  
 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงรายใดท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทั 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

20 รำยได้อ่ืน 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 2,880  1,737 
ผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเคร่ืองมือทางการเงิน 2,371  684 
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืน 1,697  670 
ผลก าไรจากการปรับปรุงเงินค่าหุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 1,071  - 
ดอกเบ้ียรับจากสถาบนัการเงิน 1,047  1,225 
อ่ืนๆ 1,528  2,962 
รวม 10,594  7,278 
 

21 ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 20,050  13,226 
เงินเดือน สวสัดิการ ค่าใชจ่้ายพนกังาน และค่าพฒันาพนกังาน 5,960  5,701 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา 2,178  1,998 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 760  671 
ค่านายหนา้ 652  532 
ค่าเช่า 97  182 
อ่ืนๆ 2,616  1,781 
รวม 32,313  24,091 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

22 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือน สวสัดิการ ค่าใชจ่้ายพนกังาน และค่าพฒันาพนกังาน 18,550  18,179 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,991  2,598 
ค่าใชจ่้ายเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าจา้งแรงงานภายนอก 2,640  2,116 
ค่าใชจ่้ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มก าลงัการผลิต 1,315  1,138 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,165  1,026 
ค่าภาษีใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 876  891 
ค่าประชาสมัพนัธ์และเงินบริจาค 819  640 
อ่ืนๆ 2,128  2,136 
รวม 30,484  28,724 

 
23 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 40,517  38,643 
สวสัดิการ และอ่ืนๆ 3,723  3,772 
ตน้ทุนบ าเหน็จ - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 2,238  2,153 
ตน้ทุนบ าเหน็จ - โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 1,116  1,311 
ค่าใชจ่้ายส าหรับแผนการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 327  917 
รวม 47,921  46,796 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้เงินทุนส ารองเล้ียงชีพเพ่ือจ่ายใหพ้นกังานเม่ือออกจากงาน โดยบริษทัจ่ายในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 
ของเงินเดือนพนกังาน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอายงุานของพนกังาน 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหน่ึงส าหรับพนักงานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมคัรใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนกังานท่ีจะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนน้ีตอ้งจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือน
เขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 
5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

24 ภำษเีงนิได้ 
     
 หมายเหตุ 2564  2563 
  (ล้านบาท) 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจุบนั  7,936  6,939 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป  192  43 
  8,128  6,982 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 14 772  (1,173) 
     รวม  8,900  5,809 
     
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน   (10)  6 
ผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน  316  13 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ 
   ของผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว ้  

 
 

179 
 

 
 

(33) 
รวม 14 485  (14) 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  
 

 2564  2563 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้านบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้านบาท) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   63,636    43,109 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        
   และบริษทัร่วม   (17,543)    (9,456) 

   46,093    33,653 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  9,219  20  6,731 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   ส าหรับกิจการในต่างประเทศ   (126)    (70) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (517)    (355) 
สิทธิประโยชนท์างภาษี   (1,337)    (977) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (477)    (391) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ไดแ้ละอ่ืนๆ   985    1,528 
ผลขาดทุนทางภาษี   189    473 
ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน   7,936    6,939 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   192    43 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   772    (1,173) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 19  8,900  17  5,809 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

25 เงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล อตัราต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
2564      
เงินปันผลประจ าปี 2563 31 มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564 8.50  10,199 
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2564 29 กรกฎาคม 2564 27 สิงหาคม 2564 8.50  10,199 
รวม   17.00  20,398 
      
2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2562 18 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 7.00  8,398 
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2563 29 กรกฎาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 5.50  6,600 
รวม   12.50  14,998 

 
26 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 
(ก) มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง
ขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

มลูค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร
หรือขำดทุน

มลูค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน

รำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -                      -                           35,993           35,993           
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีระยะสั้น
   - เงินฝำกกบัสถำบนักำรเงิน -                      -                           18,272           18,272           
   - กองทุน 12,113           1,232                  -                      13,345           -             13,345     -             13,345   
ลูกหน้ีกำรคำ้ -                      -                           61,451           61,451           
เงินใหกู้ย้ืม -                      -                           305                305                
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 345                -                           -                      345                -             345          -             345         
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี
   - เงินฝำกกบัสถำบนักำรเงิน -                      -                           440                440                -             439          -             439         
   - กองทุน -                      273                     -                      273                -             273          -             273         
   - หุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภำพ 306                -                           62                   368                -             61             306        367         
เงินลงทุนในตรำสำรทุน -                      17,628                -                      17,628           919        -                16,709  17,628   
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 12,764           19,133                116,523        148,420        

หนีสิ้นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
   ระยะสั้น -                      -                           39,586           39,586           
เจำ้หน้ีกำรคำ้ -                      -                           43,670           43,670           
เงินค่ำหุน้ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 2,989             -                           -                      2,989             -             -                2,989    2,989      
เงินกูย้ืมระยะยำว -                      -                           80,782           80,782           
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -                      -                           12,687           12,687           
หุน้กู้ -                      -                           170,059        170,059        -             175,880  -             175,880 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 270                131                     -                      401                -             401          -             401         
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 3,259             131                     346,784        350,174        

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม

(ล้านบาท)

  
 
 
 
 
 
 

103



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

มลูค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไร
หรือขำดทุน

มลูค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน

รำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -                      -                           64,399           64,399           
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีระยะสั้น
   - เงินฝำกกบัสถำบนักำรเงิน -                      -                           12,364           12,364           
   - กองทุน -                      26,218                -                      26,218           -             26,218    -             26,218    
ลูกหน้ีกำรคำ้ -                      -                           40,881           40,881           
เงินใหกู้ย้ืม -                      -                           192                192                
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 258                -                           -                      258                -             258          -             258         
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี
   - เงินฝำกกบัสถำบนักำรเงิน -                      -                           364                364                -             364          -             364         
   - กองทุน -                      3,805                  -                      3,805             -             3,805      -             3,805      
   - หุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภำพ -                      -                           457                457                -             498          -             498         
เงินลงทุนในตรำสำรทุน -                      12,807                -                      12,807           763        -               12,044  12,807    
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 258                42,830                118,657        161,745        

หนีสิ้นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
   ระยะสั้น -                      -                           22,020           22,020           
เจำ้หน้ีกำรคำ้ -                      -                           28,655           28,655           
เงินกูย้ืมระยะยำว -                      -                           52,529           52,529           
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -                      -                           12,209           12,209           
หุน้กู้ -                      -                           174,606        174,606        -             179,627  -             179,627 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 534                -                           -                      534                -             534          -             534         
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 534                -                           290,019        290,553        

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม

(ล้านบาท)
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ในไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในกองทุนรวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึง จ านวนเงิน 
12,000 ลา้นบาท ซ่ึงวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียประมาณร้อยละ 1 ต่อปี
และระยะเวลาในการถือครองประมาณ 1 ปี และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหารงานโดยบริษัทบริหาร
สินทรัพย์อิสระ 2 ราย ได้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องสูงและถูกจดัอนัดับอยู่ในระดับความน่าเช่ือถือท่ี
สามารถลงทุนได ้โดยมีอตัราผลตอบแทนร้อยละ 0.44 ถึง 2.86 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.35 ถึง 2.02 ต่อปี) 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 
ดงัต่อไปน้ี 
 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหน้า ซ่ึงไดมี้การ
ทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั
และคู่สญัญาตามความเหมาะสม 

 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาป้องกนัความเส่ียง
ดา้นราคา อา้งอิงการปรับมูลค่าของสญัญาท่ีกลุ่มบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบันมากข้ึนและสัญญาแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบ้ียค านวณมูลค่ายุติธรรมจากผลต่างของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตโดยอา้งอิงจาก
เส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ของอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา และอตัราดอกเบ้ียท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีสังเกตได้
จากตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั  
 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 
ดงัต่อไปน้ี 
 

- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความตอ้งการของตลาดใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสงัเกตได ้

 

- เงินค่าหุ้นท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตไดท่ี้มีนยัส าคญั เช่น กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย และอตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหุน้กูโ้ดยค านวณจากราคาซ้ือขายท่ีประกาศอยู่ในสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัท่ีรายงาน 

 
(ข) นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน    
 

กรอบการบริหารจดัการความเส่ียง 
 
คณะกรรมการการเงินของกลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน
และอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู้ เงินฝาก และธุรกรรมการค้า
ระหว่างประเทศ รวมถึงการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการบริหารตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน และการ
บริหารเงินสด เพ่ือใหก้ารด าเนินงานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ี
ยอมรับไดแ้ละเป็นไปในแนวทางเดียวกนัในกลุ่มบริษทั และจะทบทวนปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการการเงินของกลุ่มบริษทัจะติดตามสถานะทางการเงินและจดัท า
รายงานต่อคณะจดัการของกลุ่มบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
(1)    ความเส่ียงด้านเครดติ 

 
ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญา
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา 

 
(1.1)     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 

 
ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและอนุพนัธ์  
มีจ ากดัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียง
ดา้นเครดิตต ่า 

 
(1.2)     เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

 
ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัมีจ ากดัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมี
สภาพคล่องและอนัดบัความน่าเช่ือถือสูง 
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(1.3)     ลูกหน้ีการคา้  
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาถึงปัจจยัต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้
แต่ละราย รวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู ่ 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพ่ือวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละราย
ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะก าหนดวงเงินสินเช่ือ ระยะเวลา และเง่ือนไขทางการคา้ โดยยอดขายท่ีเกินกว่า
วงเงินดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ  านาจ 
 
กลุ่มบริษทัจ ากดัความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาสูงสุดในการจ่าย
ช าระ และมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อย่างสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการ
ดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ และสะทอ้นผลแตกต่าง
ระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจในอดีตท่ีผา่นมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทั
ท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี  
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 

 
(2)    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมถึงการช าระหน้ีสินท่ีครบ
ก าหนดช าระ เพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในอนาคต 
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หน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง และระยะเวลาท่ี
ครบก าหนดช าระ ดงัน้ี 

อตัรำผลตอบแทน หลงัจำก 1 ปี
ท่ีแทจ้ริง ภำยใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลงัจำก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)
ปี 2564
หมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 0.55 - 6.20 39,262       -                -                39,262       
   ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน MOR/ MMR บวก 0.55 

Cost of fund บวก (0.65 - 2.50)
LIBOR บวก (0.75 - 1.25)

JIBOR บวก 1.50
เงินกูย้ืมระยะสั้น 1.05 , 4.50 324            -                -                324            
เงินกูย้ืมระยะยำว 0.75 - 8.50 4,618         -                -                4,618         
   จำกสถำบนักำรเงิน MLR ลบ (1.50 - 2.65)

LIBOR บวก (1.25 - 1.75)
JIBOR บวก (1.15 - 1.30)

VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก (0.60 - 1.75)

THBFIX บวก (1.01 - 1.10)
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1.40 - 12.12 2,649         -                -                2,649         
หุ้นกู้ 3.00 - 3.10 39,932       -                -                39,932       

ไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยำว 0.75 - 8.50 -                32,153       44,011       76,164       
   จำกสถำบนักำรเงิน MLR ลบ (1.50 - 2.65)

LIBOR บวก (1.25 - 2.50)
JIBOR บวก (1.15 - 1.30)

VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก (0.60 - 1.75)

THBFIX บวก (1.01 - 1.10)
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1.40 - 12.12 -                6,340         7,483         13,823       
หุ้นกู้ 2.65 - 3.10 -                130,127     -                130,127     
รวม 86,785       168,620     51,494       306,899     
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี -
   หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (3,785)       
สุทธิ 303,114      
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อตัรำผลตอบแทน หลงัจำก 1 ปี
ท่ีแทจ้ริง ภำยใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลงัจำก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)
ปี 2563
หมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 0.55 - 7.50 21,510       -                -                21,510       
   ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน MMR / MLR ลบ 1.00

Cost of fund บวก (0.50 - 2.50)
LIBOR บวก (0.75 - 1.50)
JIBOR บวก (0.75 - 1.50)

เงินกูย้ืมระยะสั้น 1.05 , 3.15 510            -                -                510            
เงินกูย้ืมระยะยำว 1.43 - 10.90 16,649       -                -                16,649       
   จำกสถำบนักำรเงิน MLR ลบ (1.50 - 2.75)

LIBOR บวก (1.25 - 1.75)
JIBOR บวก 1.15

VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก 0.65

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1.81 - 15.00 2,699         -                -                2,699         
หุ้นกู้ 3.05 - 3.25 49,933       -                -                49,933       

ไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยำว 1.43 - 10.90 -                22,511       13,369       35,880       
   จำกสถำบนักำรเงิน MLR ลบ (1.50 - 2.75)

LIBOR บวก (1.25 - 2.50)
JIBOR บวก 1.15

VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก (0.60 - 3.78)

THBFIX บวก (1.01 - 1.10)
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1.81 - 15.00 -                5,835         7,205         13,040       
หุ้นกู้ 2.80 - 3.10 -                124,673     -                124,673     
รวม 91,301       153,019     20,574       264,894     
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี -
   หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (3,530)       
สุทธิ 261,364     
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(3)  ความเส่ียงด้านตลาด 
  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวน
อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี  

 

(3.1)     ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจาก
การซ้ือการขาย การจ่ายช าระค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และรายการรับจ่ายอ่ืนๆ ท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ  กลุ่มบริษัทบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าวโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Exchange Contract) เพื่อป้องกนัความเส่ียงในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์
วา่จะเกิดข้ึนในภายหลงั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญั
จากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 2564  2563 

 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 ดอง 
เวียดนาม 

 ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 ดอง 
เวียดนาม 

 (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  12,344  1,082  4,881  1,084 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  (6,077)  (5)  (5,691)  (5) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (11,756)  (7,641)  (6,686)  (10,179) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ที่มคีวำมเส่ียง  (5,489) 

 
(6,564) 

  
(7,496) 

  
(9,100) 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ                                          9,570  -  10,716  - 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ                                         (8,681)  -  (5,830)  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (4,600)  (6,564)  (2,610)  (9,100) 
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สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินกบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือป้องกนัความเส่ียง
จากการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 63 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 2,110 ลา้นบาท 
โดยการแลกเปล่ียนสกุลเงินจากสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน สัญญาดงักล่าว
จะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2570 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การแขง็ค่าและการอ่อนค่า ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานท่ีมีต่อ
สกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทาง
การเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเงินตามท่ี
แสดงไวด้า้นล่าง โดยการวิเคราะห์ตั้งอยู่บนขอ้สมมติท่ีว่าตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียเป็น
อตัราคงท่ี  
 

 อตัราการ  
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน เปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
2564   
ดอลลาร์สหรัฐ 1 46  (46) 
ดองเวียดนาม 1 66  (66) 
     

2563     
ดอลลาร์สหรัฐ 1 33  (33) 
ดองเวียดนาม 1 91  (91) 
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(3.2)     ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ตลาดซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและความแน่นอนของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย ส่วนใหญ่จากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน กลุ่มบริษทั 
ได้ลดความเส่ียงโดยการท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพ่ือจดัการความผนัผวนในอตัรา
ดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้ืมบางรายการ 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
เคร่ืองมอืทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร    
สินทรัพยท์างการเงิน 919  337 
หน้ีสินทางการเงิน (100,836)  (48,367) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิที่มคีวำมเส่ียง (99,917)  (48,030) 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 46,188  3,260 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (53,729)  (44,770) 

 
     สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ 

 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารในประเทศเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 1,000 ลา้นบาท โดยการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวั THBFIX เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยสญัญาดงักล่าวจะทยอยครบก าหนด
ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2570 
 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึงเพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 63 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
เงินบาท 2,110 ลา้นบาท โดยการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 0.27 ต่อปี โดยสญัญาดงักล่าวจะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2570 
 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารในต่างประเทศเพ่ือป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 1,289 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 
43,078 ลา้นบาท โดยการแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉลี่ย
ร้อยละ 1.54 ต่อปี โดยสญัญาดงักล่าวจะครบก าหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2570  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมอัีตราดอกเบีย้ผันแปร 

  
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี 1% ซ่ึงเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
ส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจ านวนเงินตามท่ี
แสดงไว้ด้านล่างโดยตั้ งอยู่บนข้อสมมติท่ีว่าตัวแปรอ่ืนโดยเฉพาะอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศมีค่าคงท่ี 
 
  

ก าไรหรือขาดทุน 
 องคป์ระกอบอ่ืน 

ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
 

อตัรา
ดอกเบ้ีย

เพ่ิมข้ึน 1% 

 อตัรา
ดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 อตัรา
ดอกเบ้ีย

เพ่ิมข้ึน 1% 

 อตัรา
ดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 (ล้านบาท) 
2564        
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัรา 
ดอกเบ้ียผนัแปร 

(525)  525  -  - 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 31  (31)  431  (431) 
ควำมอ่อนไหวของกระแสเงนิสด (สุทธิ) (494)  494  431  (431) 
        
2563        
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัรา 
ดอกเบ้ียผนัแปร 

(480)  480  -  - 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 32  (32)  -  - 
ควำมอ่อนไหวของกระแสเงนิสด (สุทธิ) (448)  448  -  - 

 

    
(4)  ความเส่ียงในกระแสเงินสด 

 
กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียซ่ึงเป็นรายการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสะสมไวใ้นส ารองการป้องกนัความเส่ียงในส่วนขององคป์ระกอบอ่ืนของ
ผูถื้อหุ้น จ านวน 131 ลา้นบาท ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผล  
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27 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมี 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 

(ก) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยกลุ่มบริษทัเพ่ือค ้าประกนัการจ่ายช าระ    
เงินกูย้ืมของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม 132  198 

(ข) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน 2,340  2,008 

(ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน 2,123  436 
(ง) ภาระผกูพนั    

-  ตามสญัญาซ้ือวตัถุดิบ 53,870  32,176 
-  ตามสญัญาเช่าและบริการ 1,801  1,688 
-  ตามสญัญาก่อสร้าง ติดตั้งเคร่ืองจกัร และอ่ืนๆ 16,730  38,936 

 

ภาระผูกพนัตามสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรน้ีไดร้วมถึงการออกแบบวิศวกรรม การจดัหาเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์และการก่อสร้างโรงงานของโรงงานปิโตรเคมีในประเทศเวียดนามมูลค่าประมาณ 152 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐและ 3,001 พนัลา้นดองเวียดนาม รวมเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 9,466 ลา้นบาท 

 
(จ) บริษทัไดท้ าสัญญากบัผูใ้ห้บริการในประเทศ 2 ราย เพ่ือให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษทั 

มูลค่าตามสัญญาประมาณ 6,800 ลา้นบาท ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเร่ิมมีผลตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2559 

 

(ฉ) ในระหว่างปี 2561 และ 2564 บริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ ไดท้ าสัญญาซ้ือวตัถุดิบและสาธารณูปโภค
กบับริษทัทั้งในและต่างประเทศ อายุสัญญาแต่ละฉบบัอยู่ระหว่าง 10 - 15 ปี โดยท่ีทั้งสองฝ่ายมีขอ้ผูกพนั
ท่ีจะตอ้งซ้ือขายและส่งมอบวตัถุดิบและสาธารณูปโภคตามราคา ปริมาณ และเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
 

(ช) ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2552 บริษัทได้แจ้งความด าเนินคดีอาญาอดีตพนักงานเก่ียวกับการลักทรัพย ์
(แบบฟอร์มใบหุ้นสามญั) และการปลอมแปลงใบหุน้สามญัของบริษทัเป็นจ านวนหุน้ 672,000 หุน้ ซ่ึงต่อมา
ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2552 บริษทัไดรั้บแจง้จากศาลแพ่งว่าผูจ้ดัการมรดกและทายาทผูถื้อหุ้นท่ีถูกปลอมแปลง
ใบหุ้น (โจทก์) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัพร้อมกบับุคคลและนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว โดยเรียกร้อง
ใหร่้วมกนัชดเชยค่าเสียหาย ซ่ึงคดีน้ีไดย้ติุแลว้ 
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โดยเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาใหอ้ดีตพนกังานผูก้ระท าละเมิดต่อโจทก ์คืนหุน้หรือ
ใช้ราคาหุ้นตามราคาท่ีมีการซ้ือขายคร้ังสุดท้าย ณ วนัท่ีใช้เงิน ซ่ึงต้องไม่ต ่ากว่าอตัราหุ้นละ 314.38 บาท 
รวมทั้งเงินปันผลท่ีขาดอยู่และดอกเบ้ียจนกว่าช าระเสร็จ โดยให้บริษทัในฐานะนายจา้ง บริษทัศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งร่วมรับผิด ดงันั้น บริษทัจึงไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน
จากค่าเสียหายดงักล่าวในส่วนท่ีบริษทัอาจตอ้งรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
คิดเป็นจ านวนเงิน 201 ลา้นบาท 

 
ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2559 บริษทัไดช้ าระหน้ีให้โจทก์เสร็จส้ินแลว้ดว้ยการคืนใบหุ้นสามญัของบริษทั 
เงินปันผลก่อนฟ้องคดีพร้อมดอกเบ้ีย เงินปันผลหลงัฟ้องคดี และค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการด าเนินคดี จ านวนเงิน
รวม 319 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นจ าเลยร่วมไดย้ื่นค าร้องเพื่อขอให้ศาลฎีกา
ตีความค าพิพากษา โดยเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีค าสัง่ยกค าร้องดงักล่าวแลว้ บริษทัจึงไดฟ้้อง
คดีไล่เบ้ียอดีตพนกังานผูก้ระท าละเมิด และบริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์ แลว้เมื่อเดือนธันวาคม 2561 
โดยเมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางไดม้ีค  าพิพากษาใหอ้ดีตพนกังานผูก้ระท าละเมิดชดใชเ้งิน
ใหแ้ก่บริษทั จ านวน 149 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยท่ีไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึง
ท่ีสุด ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการบงัคบัคดี ส าหรับการเรียกร้องเอาจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์นั้น เม่ือวนัท่ี 
4 ธนัวาคม 2562 ศาลแพ่งมีค าพิพากษาใหบ้ริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์ ช าระเงินใหแ้ก่บริษทัจ านวน 
62.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2563 บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ 
ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลแพ่งต่อศาลอุทธรณ์ และบริษทัไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 
ต่อมาในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายืนตามศาลแพ่งใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ 
ช าระเงินให้แก่บริษทัจ านวน 62.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 
บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ยื่นขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา และวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 บริษทัยื่นคดัคา้น
การขออนุญาตฎีกาของบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 

28 กำรบริหำรจดักำรส่วนทุน 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือด ารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง 
โดยการวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือใหธุ้รกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดท่ีดี
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมีอตัรา
ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑดี์ รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมัน่คงของ
การด ารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
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29 เร่ืองอ่ืนๆ 
 

(ก) เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งคุม้ครองชั่วคราวท่ีสั่งให้หน่วยงานราชการ 8 แห่ง
ระงบั 76 โครงการในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงจงัหวดัระยองไวเ้ป็นการชัว่คราว ต่อมาศาลปกครอง
สูงสุดและศาลปกครองกลางได้มีค าสั่งให้ 12 โครงการด าเนินการต่อไปได ้ส่วนท่ีเหลืออีก 64 โครงการ
ให้ระงบัไวต้ามค าสั่งของศาลปกครองกลาง ในจ านวนน้ีมีโครงการของกลุ่มบริษทั 18 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 
57,500 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการของบริษทัร่วมทุนภายใตธุ้รกิจเคมิคอลส์ 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งพิพากษาใหเ้พิกถอนใบอนุญาตโครงการท่ีออก
หลงัวนัท่ีรัฐธรรมนูญปี 2550 มีผลบงัคบัใช ้และเขา้ข่าย 11 ประเภทโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 
โดยผลของค าพิพากษาดงักล่าว โครงการเกือบทั้ งหมดของกลุ่มบริษทัไม่เขา้ข่ายประเภทโครงการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง จึงสามารถด าเนินการต่อไปได ้มีเพียง 1 โครงการท่ีเขา้ข่ายตามประกาศ
ดงักล่าว ซ่ึงไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญปี 2550 เรียบร้อยแลว้ 
เม่ือปลายปี 2555 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เห็นว่าโครงการไดด้ าเนินการครบถว้นแลว้ 
กนอ. จึงไดส่้งเร่ืองใหอ้ยัการเพ่ือยื่นขอใหศ้าลปกครองสูงสุดมีค าสั่งยกเลิกการระงบัโครงการชัว่คราวเพื่อให้
โครงการสามารถด าเนินการต่อไปได ้ซ่ึงอยัการไดย้ื่นค าร้องขอยกเลิกค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวต่อศาลปกครอง
สูงสุดเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าสั่งยกเลิกการระงบั
โครงการดงักล่าว และในเดือนตุลาคม 2557 กลุ่มบริษทัไดรั้บใบอนุญาตจาก กนอ. และสามารถด าเนินงาน
ตามโครงการไดต้ามปกติ 
 
ทั้งน้ี ในส่วนของคดี ผูฟ้้องคดีและหน่วยงานราชการไดอุ้ทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาล
ปกครองสูงสุด 
 

(ข) เมื่อเดือนตุลาคม 2563 Mawlamyine Cement Limited (“MCL”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนในประเทศเมียนมา 
ระหว่าง บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั (“เอสซีจี ซิเมนต์”) กบั Pacific Link Cement Industry Ltd. (“PLCI”) 
ไดห้ยุดการผลิตเป็นการชัว่คราวเน่ืองจากไม่มีหินปูนซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตปูนซีเมนต ์สาเหตุ
มาจากขอ้พิพาทระหว่างเอสซีจี ซิเมนต์กบั PLCI หลงัจากท่ีการเจรจาในช่วงท่ีผ่านมาระหว่างเอสซีจี ซิเมนต์
กบั PLCI ไม่ประสบความส าเร็จ เอสซีจี ซิเมนต์ไดย้ื่นค าร้องเพ่ือด าเนินการระงบัขอ้พิพาทดว้ยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุนกบั PLCI ขณะน้ีเร่ืองอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ นอกจากน้ี PLCI ไดด้ าเนินกระบวนการทางกฎหมายกบั MCL ต่อศาลในประเทศเมียนมา 
ซ่ึง เอสซีจี ซิเมนต์ และ MCL ได้ยื่นคัดค้านค าร้องดังกล่าว ขณะน้ีเร่ืองอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ประเทศเมียนมา 
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(ค) เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 บริษทัย่อยภายใต้ธุรกิจเคมิคอลส์ได้ลงนามในสัญญาซ้ือหุ้นเพ่ือเข้าถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 70 ใน Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico, S.A. (“Sirplaste”) ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศโปรตุเกส โดยคาดว่าธุรกรรมดงักล่าว 
จะเสร็จส้ินภายในคร่ึงปีแรกของปี 2565 

 
30 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
(ก) เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
(1) ใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 18.50 บาท รวมเป็น

เงินประมาณ 22,200 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 8.50 บาท 
เมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 และจะจ่ายเงินปันผล
งวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 10.00 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นเงินประมาณ 
12,000 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการอนุมติั
จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 
 

(2) อนุมติัแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering 
(“IPO”)) ของบริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั (“SCGC”) และอนุมติัการน าหุน้สามญัของ SCGC เขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดสัดส่วนจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจะ
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 25.2 ของทุนท่ีช าระแลว้ของ SCGC 
ภายหลงัการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายหุ้น IPO ทั้งน้ีบริษทัจะยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และ
เป็นผูมี้อ  านาจควบคุมของ SCGC และ SCGC จะยงัคงมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเช่นเดิม 
 

(3) อนุมติัการแปรสภาพ SCGC เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และอนุมติัเร่ืองต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัแผนการ
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
(ข) เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั SCGC มีมติอนุมติัการจดัตั้งวงเงินกูย้ืมระยะสั้น 

(Revolving short-term loans) ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและไม่มีหลกัประกนัจากธนาคารหลายแห่ง จ านวน
วงเงินกูร้วมไม่เกิน 40,500 ลา้นบาท 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 
 

(ค) เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2565 SCGC ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ภายใตโ้ครงการหุ้นกู ้Medium-Term Note (MTN) 
ของ SCGC โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง (Revolving Basis) ซ่ึงสามารถ
ทยอยออกและเสนอขายไดห้ลายคร้ังในช่วงอายุโครงการ 2 ปี และเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 ส านกังาน 
ก.ล.ต. ไดอ้นุญาตให้ SCGC ออกและเสนอขายหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2565 มูลค่าไม่เกิน 30,000 ลา้นบาท อายุ 4 ปี 
ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.75 ต่อปี โดย SCGC จะออกหุ้นกูใ้นวนัท่ี 1 เมษายน 2565 และจะครบก าหนดไถ่ถอน
ในวนัท่ี 1 เมษายน 2569 ทั้งน้ี การออกและเสนอขายหุ้นกูด้ ังกล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั SCGC เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 

 
31 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มผีลบังคับใช้ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชใ้นการจดัท า
งบการเงินรวม เน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่อ
งบการเงินในปีท่ีถือปฏิบติั 
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บริษัทปููนซิิเมนต่์ไทย จำกัด 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น  

และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ� งประกอบดว้ยสรุปนโยบาย

การบญัชีที�สาํคญัและเรื�องอื�นๆ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี� แสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และ

กระแสเงินสด สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข ้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้น วรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทั

ตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีที�กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับ

การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  

ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้  

เรื�องสาํคัญในการตรวจสอบ 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้นําเรื�องเหล่านี� มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�  

KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
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Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel   +66 2677 2000 
Fax  +66 2677 2222 
Website  home.kpmg/th 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
ชั �น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร      +66 2677 2000   
แฟกซ์   +66 2677 2222 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 และ 5 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื�องดังกล่าวอย่างไร 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ� งนําไปสู่การพิจารณา  

การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว โดยเน้น

ไปที�ธุรกิจที�มีผลการดําเนินงานตํ�ากว่าที�คาดการณ์ไว ้         

การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ย่อย    

และบริษทัร่วมเกี�ยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร

อย่างมาก ทั�งการระบุว่าเกิดขอ้บ่งชี� ของการด้อยค่าของ

เงินลงทุนหรือไม่ รวมถึงการประมาณการมูลค่าที�คาดว่า

จะได้รับคืนของเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที�พบว่ามีข้อบ่งชี� ของการ     

ดอ้ยค่า อตัราการเติบโตที�คาดการณ์ไว ้และอตัราคิดลด  

ที�ใช้สําหรับกระแสเงินสดดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า  

เรื�องดงักล่าวเป็นเรื�องที�สาํคญัในการตรวจสอบ 

 

 

กระบวนการตรวจสอบของขา้พเจ้าให้ความสําคญักับ

การประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้บ่งชี� ที�แสดงว่า

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วมอาจเกิดการด้อยค่า 

และทดสอบขอ้สมมติที�สําคญัที�สนบัสนุนการประมาณการ

มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ

บริษทัร่วมที�พบวา่มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า 

 

ขา้พเจา้ประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้บ่งชี�การดอ้ยค่า

โดยอา้งอิงถึงภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบนั สภาพแวดลอ้ม

การดาํเนินงาน ความรู้เกี�ยวกบัอุตสาหกรรม และขอ้มูลอื�น

ที�ไดรั้บระหว่างการตรวจสอบ  

 

ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมติที�สาํคญัที�สนับสนุนการประมาณ

การกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั

รวมถึงแบบจาํลองการวดัมูลค่าและอตัราคิดลดที�ผูบ้ริหารใช ้

โดยอา้งอิงถึงผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา การวิเคราะห์แนวโน้ม 

และทดสอบความถูกต้องของการคาํนวณมูลค่าที�คาดว่า

จะได ้รับคืน และการด ้อยค่า  อีกทั� งย งัมีการพิจารณ า

ความสมเหตุสมผลของประมาณการผลการดาํเนินงานโดย

เปรียบเทียบการประมาณการในอดีตกบัผลการดาํเนินงาน

ที�เกิดขึ�นจริง 

 

ขา้พเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูล

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอื�น 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นรายงานนั�น   

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงิน  คือ การอ่านขอ้มูลอื�น และพิจารณาว่าขอ้มูลอื�น

มีความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื�น

มีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอื�น

มีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั�น ทั�งนี� ขา้พเจา้ไม่พบว่ามีเรื�อง

ดงักล่าวที�ตอ้งรายงาน 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกับดูแลต่องบการเงิน 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อให้สามารถจัดทาํงบการเงินที�

ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�อง

ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�อง  เวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้ 

 

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั  

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น

การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสําคญัที�มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญั

เมื�อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  

 

  

122



 

 4 

 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

   ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน  ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยง

ที�ไม่พบข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจาก

ขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

   ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

บริษทั 

   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร  

   สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุป 

วา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึง

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้

จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

   ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่ 

 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่างๆ ที�สําคญั ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายใน

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้

เชื�อวา่มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนั

ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื�องที�สื�อสารกับผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเรื�องต่างๆ ที�มีนัยสํา คญัที�สุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะ

เกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้

อยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว  

 

 

 

 

(ไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3565 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

18 กุมภาพนัธ์ 2565 
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31 2564

( )

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 18 5,342,977         10,916,024      

เงินลงทนุในตราสารหน้ีระยะสั้น 18 1,231,620         26,925,648      

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 3,259,302         1,582,321        

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 4, 18 119,600,377     96,764,105      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 33,794              212,400           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 5 189,974            -                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 129,658,044     136,400,498    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในตราสารหน้ี 18 273,054            3,805,085        

เงินลงทนุในตราสารทนุ 18 11,912,932       10,734,705      

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 5 211,450,512     134,473,383    

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 6 1,901,552         1,892,071        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 2,312,864         2,526,046        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 9 1,596,143         1,954,274        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 719,436            519,121           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 230,166,493     155,904,685    

รวมสินทรัพย์ 359,824,537     292,305,183    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

31 2564

( )

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 18 5,342,977         10,916,024      

เงินลงทนุในตราสารหน้ีระยะสั้น 18 1,231,620         26,925,648      

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 3,259,302         1,582,321        

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 4, 18 119,600,377     96,764,105      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 33,794              212,400           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 5 189,974            -                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 129,658,044     136,400,498    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในตราสารหน้ี 18 273,054            3,805,085        

เงินลงทนุในตราสารทนุ 18 11,912,932       10,734,705      

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 5 211,450,512     134,473,383    

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 6 1,901,552         1,892,071        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 2,312,864         2,526,046        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 9 1,596,143         1,954,274        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 719,436            519,121           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 230,166,493     155,904,685    

รวมสินทรัพย์ 359,824,537     292,305,183    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ในนามคณะกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิต่ย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก
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31 2564

( )

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

หนี้สินหมุนเวียน
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 807,821            748,996           

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,136,192         1,261,459        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 42,058              95,382             

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 40,000,000       50,000,000      

เงินกูย้ืมระยะสั้น 4, 18 6,581,295         5,299,108        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 72,283              73,846             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 48,639,649       57,478,791      

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18 55,317              72,464             

หุน้กู้ 18 124,931,086     124,955,090    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 1,482,441         1,230,841        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 12 1,155,976         1,233,579        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 866,257            1,056,892        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 128,491,077     128,548,866    

รวมหนีสิ้น 177,130,726     186,027,657    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

31 2564

( )

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

หนี้สินหมุนเวียน
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 807,821            748,996           

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,136,192         1,261,459        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 42,058              95,382             

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 40,000,000       50,000,000      

เงินกูย้ืมระยะสั้น 4, 18 6,581,295         5,299,108        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 72,283              73,846             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 48,639,649       57,478,791      

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18 55,317              72,464             

หุน้กู้ 18 124,931,086     124,955,090    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 1,482,441         1,230,841        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 12 1,155,976         1,233,579        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 866,257            1,056,892        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 128,491,077     128,548,866    

รวมหนีสิ้น 177,130,726     186,027,657    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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31 2564

( )

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 

   ทนุจดทะเบยีน
       (หุ้นสามัญจ านวน 1,600 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,600,000         1,600,000        

   ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 

       (หุ้นสามัญจ านวน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,200,000         1,200,000        

ก าไรสะสม 

   จัดสรรแล้ว

       ทนุส ารองตามกฎหมาย 13 160,000            160,000           

       ทนุส ารองทัว่ไป 10,516,000       10,516,000      

   ยังไม่ได้จัดสรร 163,635,012     88,107,036      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 7,182,799         6,294,490        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 182,693,811     106,277,526    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 359,824,537     292,305,183    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

31 2564

( )

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 18 5,342,977         10,916,024      

เงินลงทนุในตราสารหน้ีระยะสั้น 18 1,231,620         26,925,648      

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 3,259,302         1,582,321        

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 4, 18 119,600,377     96,764,105      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 33,794              212,400           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 5 189,974            -                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 129,658,044     136,400,498    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในตราสารหน้ี 18 273,054            3,805,085        

เงินลงทนุในตราสารทนุ 18 11,912,932       10,734,705      

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 5 211,450,512     134,473,383    

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 6 1,901,552         1,892,071        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 2,312,864         2,526,046        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 9 1,596,143         1,954,274        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 719,436            519,121           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 230,166,493     155,904,685    

รวมสินทรัพย์ 359,824,537     292,305,183    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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31 2564

( )

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้
รายไดเ้งินปันผล 4 94,821,781       18,463,008      

รายไดค้่าทรัพยสิ์นทางปัญญา ค่าธรรมเนียม

   การจดัการบริหาร และรายไดค้่าบริการ 4 8,891,614         7,830,072        

รายไดด้อกเบ้ีย 4 3,102,988         3,165,434        

รายไดอ่ื้น 4 197,935            171,328           

รวมรายได้ 107,014,318     29,629,842      

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14 (5,852,526)        (5,862,659)      

ตน้ทนุทางการเงิน 4 (4,971,803)        (5,393,099)      

รวมค่าใช้จ่าย (10,824,329)      (11,255,758)    

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 96,189,989       18,374,084      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (302,908)           (26,125)           

ก าไรส าหรับปี 95,887,081       18,347,959      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 79.91                15.29               

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

31 2564

( )

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

หนี้สินหมุนเวียน
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 807,821            748,996           

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,136,192         1,261,459        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 42,058              95,382             

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 40,000,000       50,000,000      

เงินกูย้ืมระยะสั้น 4, 18 6,581,295         5,299,108        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 72,283              73,846             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 48,639,649       57,478,791      

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18 55,317              72,464             

หุน้กู้ 18 124,931,086     124,955,090    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 1,482,441         1,230,841        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 12 1,155,976         1,233,579        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 866,257            1,056,892        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 128,491,077     128,548,866    

รวมหนีสิ้น 177,130,726     186,027,657    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ในนามคณะกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิต่ย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก

128



31 2564

( )

หมายเหตุ 2564 2563

ก าไรส าหรับปี 95,887,081       18,347,959      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (63,926)             26,066             

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 16 12,785              (5,213)             

รวมรายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (51,141)             20,853             

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทนุในตราสารทนุ 1,178,227         -                  

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 12 48,670              (14,407)           

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 16 (248,511)           2,881               

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 978,386            (11,526)           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 927,245            9,327               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 96,814,326       18,357,286      

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

31 2564

( )

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 18 5,342,977         10,916,024      

เงินลงทนุในตราสารหน้ีระยะสั้น 18 1,231,620         26,925,648      

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 3,259,302         1,582,321        

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 4, 18 119,600,377     96,764,105      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 33,794              212,400           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 5 189,974            -                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 129,658,044     136,400,498    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในตราสารหน้ี 18 273,054            3,805,085        

เงินลงทนุในตราสารทนุ 18 11,912,932       10,734,705      

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 5 211,450,512     134,473,383    

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 6 1,901,552         1,892,071        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 2,312,864         2,526,046        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 9 1,596,143         1,954,274        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 719,436            519,121           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 230,166,493     155,904,685    

รวมสินทรัพย์ 359,824,537     292,305,183    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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31 2564

( )

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 95,887,081      18,347,959      
รายการปรับปรุง
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 302,908           26,125             
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 722,688           821,537           
ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 78,794             86,805             
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 1,021               1,274               
เงินปันผลรับ (94,821,781)     (18,463,008)     
ดอกเบ้ียรับ (3,102,988)       (3,096,933)       
ดอกเบ้ียจ่าย 4,971,803        5,362,969        
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม ขายเงินลงทนุ และอ่ืนๆ (26,264)            (65,222)            
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
      ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 4,013,262        3,021,506        

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,007,340)       311                  
สินทรัพยอ่ื์น 4,803               3,203               
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้) - สุทธิ (1,002,537)       3,514               

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 171,180           (56,645)            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (107,727)          (72,763)            

หน้ีสินอ่ืน (174,949)          (221,933)          

หนีสิ้นด าเนินงานลดลง - สุทธิ (111,496)          (351,341)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน 2,899,229        2,673,679        
จ่ายภาษีเงินได้ (315,654)          (229,853)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,583,575        2,443,826        

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

31 2564

( )

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 18 5,342,977         10,916,024      

เงินลงทนุในตราสารหน้ีระยะสั้น 18 1,231,620         26,925,648      

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 3,259,302         1,582,321        

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 4, 18 119,600,377     96,764,105      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 33,794              212,400           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 5 189,974            -                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 129,658,044     136,400,498    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในตราสารหน้ี 18 273,054            3,805,085        

เงินลงทนุในตราสารทนุ 18 11,912,932       10,734,705      

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 5 211,450,512     134,473,383    

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 6 1,901,552         1,892,071        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 2,312,864         2,526,046        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 9 1,596,143         1,954,274        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 719,436            519,121           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 230,166,493     155,904,685    

รวมสินทรัพย์ 359,824,537     292,305,183    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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31 2564

( )

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ย 5 5,244,739        -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัยอ่ย 5 (22,402,787)     (1,052,067)       

เงินสดรับจากการขายตราสารทนุและตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 78,953,685      56,058,784      

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (49,774,559)     (75,701,652)     

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (238,692)          (211,440)          

เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้ืม (เงินใหกู้ย้ืม) แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 (22,836,272)     17,896,287      

รับเงินปันผล 34,091,029      18,515,504      

รับดอกเบ้ีย 3,141,502        3,076,273        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 26,178,645      18,581,689      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อช าระ) เงินกู้ยมื
เงินสดรับจาก (จ่ายเพ่ือช าระ) เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,282,187        (1,269,875)       

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (92,880)            (99,806)            

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 40,000,000      50,000,000      

เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุน้กู้ (50,000,000)     (50,000,000)     

เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ (8,810,693)       (1,369,681)       
จ่ายเงินปันผล (20,398,041)     (14,997,759)     

จ่ายดอกเบ้ียและตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (5,126,533)       (5,433,215)       

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (34,335,267)     (21,800,655)     

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (5,573,047)       (775,140)          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 10,916,024      11,691,164      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 5,342,977        10,916,024      

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

31 2564

( )

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

หนี้สินหมุนเวียน
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 807,821            748,996           

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,136,192         1,261,459        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 42,058              95,382             

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 40,000,000       50,000,000      

เงินกูย้ืมระยะสั้น 4, 18 6,581,295         5,299,108        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 72,283              73,846             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 48,639,649       57,478,791      

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18 55,317              72,464             

หุน้กู้ 18 124,931,086     124,955,090    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 1,482,441         1,230,841        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 12 1,155,976         1,233,579        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 866,257            1,056,892        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 128,491,077     128,548,866    

รวมหนีสิ้น 177,130,726     186,027,657    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศ โดยจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

1  ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 

บริษทัเป็นผูล้งทุนในส่วนงานธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 
 

2  เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีประกาศใช้ 
โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
บริษทัถือปฏิบติัตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ 
COVID-19 ซ่ึงให้ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ตอ้งประเมินว่าการไดรั้บการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 
ท่ีเขา้เง่ือนไขเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า บริษทัไดถื้อปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่มีผลกระทบ
ท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
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(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้ งหมด
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
 

(ค) การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจ  การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีของบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดร้ับการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดความไม่แน่นอน
ในการประมาณการ ในปี 2563 บริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราว
ส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองการไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาการวดัมูลค่ายุติธรรม 
อย่างไรก็ตามแนวปฏิบติัดังกล่าวส้ินสุดการมีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดป้รับปรุงมูลค่า
สินทรัพยด์งักล่าวในปี 2564 และไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม บนัทึกบญัชีในงบการเงินโดยใชว้ิธีราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า เงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัที่บริษทัมีสิทธิไดร้ับเงินปันผล กรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วน
ตน้ทุนเงินลงทุนค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ผลก าไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 

  

135



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และกระแสรายวนั รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่
วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด และพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้โดยมีความเส่ียงท่ีไม่มี
นยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 

 

นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงิน
ในงบกระแสเงินสด 
 

(ค) ลกูหน้ีอื่น  
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดร้ับส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  
 
บริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้าราง
การตั้งค่าเผื่อเพ่ือหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน วิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียง
ดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหน้ีนั้นๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
  

(ง) สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถอืไว้เพือ่ขาย 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ี
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป ซ่ึงตอ้งมีไวเ้พ่ือขายในทนัที
ในสภาพปัจจุบนัและวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายจะหยดุบนัทึกค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
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(จ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หมายถึง อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครอง
โดยบริษทัเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่าง 
ทั้งน้ี ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติของธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน  
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง 
ซ่ึงรวมตน้ทุนของวสัดุ ค่าแรงทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน เพ่ือใหไ้ดอ้สงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยูใ่นสภาพ
พร้อมใหป้ระโยชน์ รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ และรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งการก่อสร้าง  
 
ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5, 20 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20, 40 ปี 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
การจัดประเภทไปยังท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 
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(ฉ)  ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย 
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์และตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุม
โดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์
ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ผลก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเกิดจากผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

เ ม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือการลงทุน 
อสงัหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่ จะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชี
ของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่า
ตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุน 
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ
สินทรัพย ์และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งการก่อสร้าง  
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ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5   ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5, 20, 40, 50   ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5, 10, 20   ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5   ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3, 5, 10   ปี 

 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเมื่อสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาได้
อย่างน่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงมีความเป็นไปได้
ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และบริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน ามาใช้
เพ่ือท าใหก้ารพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าสินทรัพยม์าใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้รายจ่ายในการพฒันาอ่ืน
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนส าหรับวสัดุ ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียม
สินทรัพยเ์พ่ือให้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ตามประสงคแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะ
รับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
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สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืนๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอน วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ย
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื่อสินทรัพยน์ั้นพร้อมที่จะใหป้ระโยชน์ ทั้งน้ี 
บริษทัไม่ไดคิ้ดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับตน้ทุนระหว่างพฒันา 
 
ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี  
 

ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ ตามอายสุญัญา 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10   ปี 
อ่ืนๆ 5, 10, 25   ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ซ) สัญญาเช่า 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้น
ให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ บริษทัอาจปฏิบติั
ตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบบัน้ีซ่ึงอาจไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า โดยรับรู้สัญญาเช่าและ
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว  
 

บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า  ณ  วนัท่ีสัญญาเช่าเ ร่ิมมีผล  ยกเวน้สัญญาเช่า 
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงเม่ือมีการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  
 

ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ย
จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัที่สัญญาเร่ิมมีผล รวมกบัตน้ทุน
ทางตรงเร่ิมแรก และประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ  
 
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึง
วนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบับริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า 
หรือบริษทัจะใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า 
ซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี บริษทัใช้
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั บริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิม
โดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือให้สะทอ้น
ระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดั
มูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิท่ีระบุในสัญญาเช่า 
เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
 

บริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

(ฌ) สัญญาให้เช่า  
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดร้ับ
ตามสญัญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาใหเ้ช่า บริษทัพิจารณาจดัประเภทสัญญาใหเ้ช่าท่ีไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาท่ีไม่เขา้
เง่ือนไขดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน  
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เม่ือบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง บริษทัจะจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน
โดยอา้งอิงจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เกิดจากสญัญาเช่าหลกั หากสญัญาเช่าหลกัเป็นสญัญาเช่าระยะสั้น สญัญาใหเ้ช่าช่วง
จะถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 

บริษทัรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจ านวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
ค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดร้ับประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจาก
สัญญาเช่าเงินทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพ่ือสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของ
บริษทัท่ีไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสญัญาเช่า 
 

บริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสญัญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่าและแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของรายไดค่้าเช่าและตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็นมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบั
รายไดค่้าเช่า  
 

(ญ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี บริษทัจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน
ท่ีมีอายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกนั 

 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุน
ในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะ
ไดร้ับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงถึงภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ี
อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิด
กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ืน จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการ
ท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหน่ึง
ไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

(ฏ)  ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังาน
ในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลด
กระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ าทุกปี  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน บริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
บริษทัรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจาก
การท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนั ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลา
การจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงักล่าวจะถูกคิดลด
กระแสเงินสด 

 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระ 
หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที่จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอน
ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ี
อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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(ฑ) รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลกูค้า 
 

(1) การรับรู้รายได้ 
 

รายไดร้ับรู้เมื่อลูกคา้มีอ  านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทั
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ ซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
รายได้ค่าธรรมเนียม 
 
รายไดค้่าทรัพยสิ์นทางปัญญา รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการบริหารและรายไดค้่าบริการรับรู้เป็นรายได้
ตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิและการใหบ้ริการ 
 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายไดค่้าเช่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
 
รายได้อ่ืน 
 
รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย รายไดเ้งินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืนๆ บนัทึกดว้ยเกณฑค์งคา้ง ยกเวน้เงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 
(2) สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 
 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญารับรู้เม่ือบริษทัรับรู้รายไดก่้อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดว่าจะไดร้ับหักค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาจะถูกจดัประเภทเป็นลูกหน้ีเม่ือบริษทัออกใบแจง้หน้ี 
 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญารับรู้
เมื่อบริษทัไดร้ับช าระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดร้ับส่ิงตอบแทนที่เรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้
ก่อนท่ีบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  
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(ฒ)  ค่าใช้จ่าย 
 
ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป 
และเงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
 
บริษทัไดเ้สนอสิทธิให้พนักงานจ านวนหน่ึงท่ีเขา้หลกัเกณฑส์ าหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกัน
พนกังานท่ีเห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจ านวนหน่ึงโดยค านวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จ านวนปีท่ีท างาน
หรือจ านวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ บริษทับนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีแผนการออกจากงานดว้ย
ความเห็นชอบร่วมกนั  

 
(ณ) ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซ่ึงรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั บนัทึกโดยค านวณจากผลก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษี
ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวส าหรับการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
ซ่ึงบริษทัสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
จะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ 
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทั
คาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ด) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ทั้งน้ีรวมถึง
รายการบญัชีท่ีเกิดจากการจ่ายช าระหรือรับช าระส่ิงตอบแทนล่วงหนา้ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีเกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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(ต) เคร่ืองมือทางการเงิน  
 

  การจัดประเภทและการวัดมลูค่า  
 

ตราสารหน้ีที่บริษทัเป็นผูอ้อกรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกเมื่อมีการออกตราสารหน้ี สินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือบริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 
และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร 
เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่า
เม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมและตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออก
ตราสารนั้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้ บริษทัอาจเลือกให้เงินลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ีสามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้
ไม่สามารถยกเลิกได ้
 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกเวน้แต่บริษทัมีการ
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินท่ีได้รับ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 
ยกเวน้หากถือไวเ้พ่ือคา้หรือเป็นตราสารอนุพนัธ์ ใหจ้ดัประเภทดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ียจ่าย 
ผลก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชี จะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตาม
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายจะถูกลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับรายได้
ดอกเบ้ีย ผลก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และผลก าไรหรือขาดทุน
ท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายุติธรรม รายไดด้อกเบ้ียค านวณโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ผลก าไรและขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือมีการตดัรายการออกจากบญัชีก าไรและขาดทุนสะสมท่ีรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  
 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลเวน้แต่เงินปันผล
ดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ผลก าไรและขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  

 
การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 
บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดร้ับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีบริษทัไม่ได้
ทั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุม
ในสินทรัพยท์างการเงิน  

 
บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเมื่อภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 
บริษทัตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจาก
การเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ี
สะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิ
ก็ต่อเมื่อบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจ านวนเงินที่รับรู้และบริษทัตั้งใจที่จะช าระดว้ย
จ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  
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การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน  
 
บริษทัพิจารณารับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และลูกหน้ี
สญัญาเช่า 

 
บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือน
ขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการ
เมื่อเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หรือลูกหน้ีที่เลือกใชว้ิธีการอย่างง่าย 
(Simplified Approach) กรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ
ของสญัญา 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

 
บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัท่ีน่าลงทุน 
และบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า
ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้  

 
บริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อย่างมีนัยส าคญั หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผูกพนั
ใหก้บับริษทั  

 
บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่บริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบ้ีย เช่น 

การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
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ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลง
ของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพ่ิมข้ึนของค่าเผื่อผลขาดทุน
แสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน  

 
การตัดจ าหน่าย  
 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น
การกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

 
ดอกเบีย้ 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 

ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะน ามาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใช้
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหลงัหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากสินทรัพย์
ไม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้
ของสินทรัพย ์
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(ถ) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี 

 

• ขอ้มูลระดบั 1 :  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั และ
กิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

• ขอ้มูลระดบั 2 :  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจาก
ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3 :   เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย บริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์
และสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย  
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของ
การท ารายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ  

 
(ท) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

 
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนั
หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลบักนั 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม และนโยบายการก าหนดราคาสรุปไดด้งัน้ี 
 

 2564 2563  นโยบายการก าหนดราคา 
 (ล้านบาท)   
บริษัทย่อย     
รายไดเ้งินปันผล 92,216 17,425  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าทรัพยสิ์นทางปัญญา 6,247 6,306  คิดตามอตัราร้อยละของ 
   รายไดค่้าบริการและอ่ืนๆ       รายไดจ้ากการขายและ 
       วิธีตน้ทุนบวกอตัราก าไร 
       ท่ีเทียบเคียงได ้
ดอกเบ้ียรับ  2,907 2,769  อตัราดอกเบ้ียตามสญัญา 
       ท่ีตกลงกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย 22 36  อตัราดอกเบ้ียตามสญัญา 
       ท่ีตกลงกนั 
     
บริษัทร่วม     
รายไดเ้งินปันผล 1,036 380  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าทรัพยสิ์นทางปัญญา 2,280 1,249  คิดตามอตัราร้อยละของ 
   รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ       รายไดจ้ากการขายและ 
   บริหาร รายไดค่้าบริการ       วิธีตน้ทุนบวกอตัราก าไร 
   และอ่ืนๆ       ท่ีเทียบเคียงได ้
     
บริษัทอ่ืน     
รายไดเ้งินปันผล 1,570 658  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 379 311  คิดตามอตัราร้อยละของ 
   บริหาร รายไดค่้าบริการ       รายไดจ้ากการขายและ 
   และอ่ืนๆ       วิธีตน้ทุนบวกอตัราก าไร 
       ท่ีเทียบเคียงได ้
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน - บัญชีเดินสะพัด    
บริษทัยอ่ย 1,219  1,023 
บริษทัร่วม 1,872  376 
บริษทัอ่ืน 21  42 
รวม 3,112  1,441 
 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน - ตั๋วเงินรับ    
บริษทัยอ่ย 119,600  96,764 
 
รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 96,764  114,660 
เพ่ิมข้ึน 43,880  40,708 
ลดลง (21,044)  (58,604) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 119,600  96,764 
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 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืนและหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน    
บัญชีเดินสะพัด    
บริษทัยอ่ย 47  40 
บริษทัร่วม 21  15 
รวม 68  55 
    
เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์    
บริษทัยอ่ย 694  842 
บริษทัร่วม 21  25 
บริษทัอ่ืน 6  7 
รวม 721  874 
 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน - ตั๋วเงินจ่าย  
บริษทัยอ่ย 6,581  5,299 

 
รายการเคล่ือนไหวระหว่างปีส าหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,299  6,569 
เพ่ิมข้ึน 3,381  4,217 
ลดลง (2,099)  (5,487) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 6,581  5,299 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผู้บริหารส าคัญ 
 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม    

ผลประโยชน์ระยะสั้น 181  149 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8  8 
รวม 189  157 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารส าคญั ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนที่จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการ
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั 
ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั เงินตอบแทนพิเศษและอ่ืนๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีบริษทัจ่ายสมทบ
ใหผู้บ้ริหารในฐานะพนกังานของบริษทั 

 
5 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดย
วิธีราคาทุน มีดงัน้ี 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 134,473  133,421 
ซ้ือและลงทุนเพ่ิม 
 
 
 
 
 
 

82,426  1,052 
จ าหน่าย (5,258)  - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย (190)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 211,451  134,473 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
มีดงัน้ี 

 สดัส่วน 
การถือหุน้ ราคาทุน  รายไดเ้งินปันผล 

 2564 2563 2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย          
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 100 100 70,953  70,953  -  170 
ธุรกิจเคมิคอลส์ 100 100 121,001  44,084  90,035  13,940 
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 72 72 17,363  17,363  2,167  1,300 
ส่วนงานอ่ืน 100 100 2,202  1,951  14  2,015 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย   211,519  134,351  92,216  17,425 
 

บริษทัร่วม          

เงินลงทุนในบริษทัร่วม   374  374  1,036  380 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและร่วม   211,893  134,725  93,252  17,805 
หัก ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม   (252)  (252)     
หัก จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย   (190)  -     

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม - สุทธิ   211,451  134,473  93,252  17,805 
 

 ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัเอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 1,047 ลา้นบาท  
 

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) (“SCGP”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจ้ิง 
ไดท้ าการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก (IPO) จ านวน 1,166.92 ลา้นหุน้ 
(รวมการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน) จ านวนสุทธิ 40,092 ลา้นบาท ท าให้
บริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ใน SCGP ลดลงจากร้อยละ 99 เป็นร้อยละ 72 
 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจากบริษทั 
เป็นจ านวนเงิน 2,145 ลา้นบาท  
 

ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 
80,031 ลา้นบาท และบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 80,031 ลา้นบาท และบริษทั
ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) ใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นจ านวนเงิน 
5,245 ลา้นบาท  
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6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
 

 ท่ีดินและ  อาคารและ      
 ส่วนปรับปรุง  ส่ิงปลูกสร้าง  รวม 
 (ล้านบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ      
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,619  616  2,235 
เพ่ิมข้ึน -  22  22 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 1,619  638  2,257 
      
ค่าเส่ือมราคาสะสม      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 107  224  331 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  12  12 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 107  236  343 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  12  12 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 107  248  355 
      
มลูค่าตามบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,512  380  1,892 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 1,512  390  1,902 

 
บริษทัไดมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์
ของสินทรัพยที์่ใชง้านอยู่ในปัจจุบนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 5,533 ลา้นบาท 
(2563: 5,086 ล้านบาท) 

 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 
จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใช ้ซ่ึงใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
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สัญญาเช่า (ในฐานะผู้ให้เช่า) 
 
บริษทัใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เน่ืองจากไม่ไดมี้การโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดใหแ้ก่ผูเ้ช่า สญัญาเช่าของบริษทัประกอบดว้ย ท่ีดินและส่วนปรับปรุง และ
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงมีอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 ปี โดยอาจต่ออายุสัญญาในภายหลงัได ้สญัญาเช่า
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนทั้งหมดก าหนดรายไดค่้าเช่าเป็นจ านวนคงท่ี 
 
ระยะเวลาครบก าหนดการรับช าระตามสญัญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ภายใน 1 ปี 199  198 
ภายหลงั 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 479  533 
รวม 678  731 
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7 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
   

 
 

ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องบริษทัลดลงเป็นจ านวน 70 ลา้นบาท (2563: เพ่ิมขึน้ 109 ล้านบาท) 

เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้งและ

ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ เคร่ืองใช้ งานระหวา่ง

ส่วนปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ ส านกังาน ก่อสร้าง รวม

(ล้านบาท)

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 957              3,279          1,242          136              660              -                   6,274          

เพ่ิมข้ึน 68                6                  13                69                17                4                  177              

จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (6)                 (14)               (4)                 (25)               (9)                 -                   (58)               

โอนเขา้ (ออก) -                   -                   2                  -                   -                   (2)                 -                   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 1,019          3,271          1,253          180              668              2                  6,393          
เพ่ิมข้ึน 6                  31                3                  44                3                  5                  92                

จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (1)                 (25)               (2)                 (46)               (13)               -                   (87)               

โอนเขา้ (ออก) -                   3                  -                   -                   -                   (3)                 -                   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,024          3,280          1,254          178              658              4                  6,398          

ค่าเส่ือมราคาสะสมและ
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 741              1,701          517              20                524              -                   3,503          

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 53                141              81                52                61                -                   388              

จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (6)                 (9)                 (1)                 (5)                 (3)                 -                   (24)               

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 788              1,833          597              67                582              -                   3,867          
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 42                80                70                48                38                -                   278              

จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (1)                 (21)               -                   (26)               (12)               -                   (60)               

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 829              1,892          667              89                608              -                   4,085          

มูลค่าตามบัญชี
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 169              1,434          656              2                  65                2                  2,328          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 62                4                  -                   111              21                -                   198              

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 167              1,388          587              1                  38                4                  2,185          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 28                -                   -                   88                12                -                   128              
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8 สัญญำเช่ำ  
 

สญัญาเช่าสินทรัพยข์องบริษทัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ท่ีดิน และยานพาหนะ โดยสญัญาเช่ามีอายุสัญญา 2 ปี ถึง 5 ปี และ 30 ปี 
ซ่ึงค่าเช่าก าหนดช าระล่วงหนา้และช าระเป็นงวดๆ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    
- ท่ีดินและส่วนปรับปรุง 35  42 
- อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 3  5 
- ยานพาหนะและอุปกรณ์ 45  52 
- เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 9  12 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2  3 
ค่าใชจ่้ายสญัญาเช่าระยะสั้น 1  12 
ค่าใชจ่้ายสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 31  31 
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9 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 

 ค่าลิขสิทธ์ิ  ตน้ทุน     
 ซอฟตแ์วร์  ระหวา่งพฒันา  อ่ืนๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,165  19  665  3,849 
เพ่ิมข้ึน 39  56  -  95 
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (4)  -  -  (4) 
โอนเขา้ (ออก) 18  (18)  (2)  (2) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 3,218  57  663  3,938 
เพ่ิมข้ึน 38  36  -  74 
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (9)  -  (1)  (10) 
โอนเขา้ (ออก) 44  (44)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 3,291  49  662  4,002 
        
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและ        

   ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,509  -  53  1,562 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 380  -  46  426 
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (4)  -  -  (4) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,885  -  99  1,984 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 386  -  45  431 
จ าหน่าย/ตดัรายการบญัชี (9)  -  -  (9) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 2,262  -  144  2,406 
        
มลูค่าตามบัญชี        

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,333  57  564  1,954 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 1,029  49  518  1,596 
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10 สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชี (หนีสิ้นภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชี) 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซ่ึงแสดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 
 2564  2563 

 (ล้านบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 326  346 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,808)  (1,577) 
สุทธิ (1,482)  (1,231) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
 
    บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน   

  ณ วนัที่ 
 

ก าไรหรือ 
 

ก าไรขาดทุน 
 

ณ วนัที่ 
  1 มกราคม 2563 

 
ขาดทุน 

 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
31 ธนัวาคม 2563 

  (หมายเหตุ 16) 
  (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัอ่ืน  52  -  (2)  50 
ประมาณการหน้ีสิน        
     ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 253  4  2  259 
อ่ืนๆ 36  1  -  37 

รวม 341  5  -  346 
        
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนในตราสารทุน (1,557)  -  2  (1,555) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี (8)  -  (5)  (13) 
อ่ืนๆ -  (9)  -  (9) 

รวม (1,565)  (9)  (3)  (1,577) 
สุทธิ (1,224)  (4)  (3)  (1,231) 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

    บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน   

  ณ วนัที่ 
 

ก าไรหรือ 
 

ก าไรขาดทุน 
 

ณ วนัที่ 
  1 มกราคม 2564 

 
ขาดทุน 

 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
31 ธนัวาคม 2564 

  (หมายเหตุ 16) 
  (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  50  -  -  50 
ประมาณการหน้ีสิน        
     ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 259  (6)  (10)  243 
อ่ืนๆ 37  (4)  -  33 

รวม 346  (10)  (10)  326 
        
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนในตราสารทุน (1,555)  -  (239)  (1,794) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี (13)  -  13  - 
อ่ืนๆ (9)  (5)  -  (14) 

รวม (1,577)  (5)  (226)  (1,808) 
สุทธิ (1,231)  (15)  (236)  (1,482) 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

11 กำรเปลีย่นแปลงของหนีสิ้นที่เกดิจำกกจิกรรมจดัหำเงิน 
 

 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นดงัน้ี 
 

 

 
เงินกูย้ืม 
ระยะสั้น  

    หน้ีสินตาม 
    สญัญาเช่า 

 

หุน้กู ้  รวม 
  (ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  6,569  151  175,000  181,720 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส 
   เงินสดจากการจดัหาเงิน  (1,270)  (100) 

 
-  (1,370) 

การเปล่ียนแปลงของ 
รายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด  -  117 

 

(45)  72 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  5,299  168  174,955  180,422 

การเปล่ียนแปลงจากกระแส 
   เงินสดจากการจดัหาเงิน  1,282  (93) 

 

(10,000)  (8,811) 

การเปล่ียนแปลงของ 
   รายการอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด  -  22 

 

(24)  (2) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  6,581  97  164,931  171,609 
 
 

12 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามข้อก าหนดของพระราชบัญญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิตและความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 1,131  1,206 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 25  28 
รวม 1,156  1,234 

 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบันของประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 

 2564  2563 

 (ล้านบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,234  1,205 
    
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 62  62 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 17  20 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  8 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
   โอนไปกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  (3) 
 79  87 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (49)  14 

    
อื่นๆ    
ผลประโยชน์จ่าย (108)  (72) 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,156  1,234 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน เกิดข้ึนจาก 
 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม    

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 1  1 
ขอ้สมมติทางการเงิน (92)  12 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 42  1 
รวม (49)  14 
 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

 2564  2563 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด * 1.94 - 2.12  1.39 - 1.48 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 0.80 - 7.00  1.25 - 5.20 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ** 2.50 - 10.00  2.50 - 10.00 
อตัรามรณะ *** 50.00 ของ TMO2017  50.00 ของ TMO2017 
 

*      อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลส าหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 
**    ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
***  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ประมาณ 14 ปี  
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 
ผลกระทบต่อประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
 
 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 2564 2563 
 (ล้านบาท) 
อตัราคิดลด   
   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 (59) (67) 
   ลดลงร้อยละ 0.5 63 73 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน   
   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 121 134 
   ลดลงร้อยละ 1.0 (106) (117) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน   
   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.0 (30) (34) 
   ลดลงร้อยละ 10.0 31 35 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 
13 ส ำรองตำมกฎหมำย  

 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

14 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

  2564  2563 
  (ล้านบาท) 
เงินเดือน สวสัดิการ ค่าใชจ่้ายพนกังาน และค่าพฒันาพนกังาน  3,286  3,175 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  713  813 
ค่าใชจ่้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  528  505 
ค่าประชาสมัพนัธ์  377  378 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  332  348 
ค่าจา้งแรงงานภายนอก  207  216 
อ่ืนๆ  410  428 
รวม  5,853  5,863 
 

15 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 2,748  2,658 
สวสัดิการ และอ่ืนๆ 114  118 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 220  221 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 79  90 
ค่าใชจ่้ายส าหรับแผนการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 68  29 
รวม 3,229  3,116 

 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหน่ึงส าหรับพนักงานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนกังานท่ีจะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนน้ีตอ้งจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือน
เขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 
5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

16 ภำษเีงินได้ 
 

 หมายเหตุ 2564  2563 
  (ล้านบาท) 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน     

   ส าหรับงวดปัจจุบนั  283  23 
   ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)  5  (1) 

  288  22 
     

ภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชี     
   การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 10 15  4 
รวม  303  26 
     
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน  (13)  5 
ผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน  239  - 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ 
   ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้

  
10 

  
(3) 

รวม 10 236  2 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  
 
 2564  2563 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้านบาท) 
 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(ล้านบาท) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   96,190    18,374 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  19,238  20  3,675 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (18,953)    (3,681) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (5)    (6) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ไดแ้ละอ่ืนๆ   3    35 

ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน   283    23 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   5    (1) 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   15    4 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 0.3  303  0.1  26 
 
17 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

  ก าหนดจ่าย    
 วนัท่ีอนุมติั เงินปันผล อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

2564      

เงินปันผลประจ าปี 2563 31 มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564 8.50  10,199 
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2564 29 กรกฎาคม 2564 27 สิงหาคม 2564 8.50  10,199 
รวม   17.00  20,398 
      

2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2562 18 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 7.00  8,398 
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2563 29 กรกฎาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 5.50  6,600 
รวม   12.50  14,998 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

18 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

(ก) มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง
ขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
 

 
 

มลูค่ายติุธรรม

ผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน

ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                           5,343             5,343             

เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น

   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                           593                593                

   - กองทุน 639                     -                      639                639         -             639         

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -                           119,600        119,600        

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 273                     -                      273                273         -             273         

เงินลงทุนในตราสารทุน 11,913                -                      11,913           -               11,913 11,913    

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 12,825                125,536        138,361        

หนีสิ้นทางการเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้น -                           6,581             6,581             

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                           97                   97                   

หุน้กู้ -                           164,931        164,931        170,719 -             170,719 

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ -                           171,609        171,609        

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม

(ล้านบาท)
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนใหญ่ลงทุน
ในกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหารงานโดยบริษทับริหารสินทรัพยอิ์สระ 2 ราย ไดล้งทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องสูง
และถูกจดัอนัดบัอยู่ในระดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้โดยมีอตัราผลตอบแทนร้อยละ 0.44 ถึง 2.86 ต่อปี 
(2563: ร้อยละ 0.35 ถึง 2.02 ต่อปี) 
 
 
 
 
 
 

  

มลูค่ายติุธรรม

ผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน

ราคาทุน

ตดัจ าหน่าย รวม ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                           10,916           10,916           

เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้น

   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                           708                708                

   - กองทุน 26,218                -                      26,218           26,218    -             26,218    

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -                           96,764           96,764           

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 3,805                  -                      3,805             3,805      -             3,805      

เงินลงทุนในตราสารทุน 10,735                -                      10,735           -               10,735 10,735    

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 40,758                108,388        149,146        

หนีสิ้นทางการเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้น -                           5,299             5,299             

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                           168                168                

หุน้กู้ -                           174,955        174,955        179,986 -             179,986 

รวมหนีสิ้นทางการเงนิ -                           180,422        180,422        

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม

(ล้านบาท)
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 
 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั
อตัราดอกเบ้ียในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มูลค่าตามบญัชีของ
เคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคญั  

 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีซ้ือขายนอกตลาด
หลกัทรัพย  ์อา้งอิงราคาจากนายหน้า ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ี
วดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุง
ความเส่ียงดา้นเครดิตของบริษทัและคู่สญัญาตามความเหมาะสม 
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความตอ้งการของตลาด โดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก
ตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนั
และสงัเกตได ้
 
เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหุ้นกู ้โดยค านวณจากราคาซ้ือขายที่ประกาศอยู่ในสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใช้ราคาปิด ณ วนัท่ีรายงาน 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

หุ้นกู้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีหุ้นกู้ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน มูลค่ารวม 165,000 ลา้นบาท  
(2563: 175,000 ล้านบาท) ดงัน้ี 

        
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2564  2563 อตัราดอกเบ้ีย อายหุุน้กู ้ ครบก าหนด 
 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)   
1/2560 -  25,000 3.25 4 ปี 1 เมษายน 2564 
2/2560 10,000  10,000 2.97 7 ปี 30 สิงหาคม 2567 
3/2560 -  25,000 3.05 4 ปี 1 ตุลาคม 2564 
1/2561 30,000  30,000 3.00 4 ปี 1 เมษายน 2565 
2/2561 10,000  10,000 3.10 4 ปี   1 ตุลาคม 2565 
1/2562 15,000  15,000 3.10 4 ปี   1 เมษายน 2566 
2/2562 10,000  10,000 3.00 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2566 
1/2563 25,000  25,000 2.80 4 ปี 1 เมษายน 2567 
2/2563 25,000  25,000 2.80 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2567 
1/2564 15,000  - 2.65 4 ปี 1 เมษายน 2568 
2/2564 25,000  - 2.65 4 ปี   1 ตุลาคม 2568 
รวม 165,000  175,000    
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (69)  (45)    
สุทธิ 164,931  174,955    
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนด       
   ช าระภายในหน่ึงปี (40,000)  (50,000)    
สุทธิ 124,931  124,955    

 
(ข) นโยบายการจดัการความเส่ียงด้านการเงิน 

 
กรอบการบริหารจดัการความเส่ียง  
 
คณะกรรมการการเงินของบริษทัมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการเงินและ
อตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชจ่้ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู ้เงินฝาก และธุรกรรมการคา้ระหวา่งประเทศ 
รวมถึงการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการบริหารตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน และการบริหารเงินสด เพ่ือให้
การด าเนินงานดา้นการเงินของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนัในบริษทั และจะทบทวนปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยคณะกรรมการการเงินของบริษทัจะติดตามสถานะทางการเงินและจดัท ารายงานต่อคณะจดัการของบริษทั
อยา่งสม ่าเสมอ 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

(1)   ความเส่ียงด้านเครดติ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาทาง
การเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา  

    
(1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 
ความเส่ียงดา้นเครดิตของบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ ากดัเน่ืองจาก
คู่สญัญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 
(1.2) เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

 
ความเส่ียงดา้นเครดิตของบริษทัมีจ ากดัเน่ืองจากบริษทัมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่อง
และอนัดบัความน่าเช่ือถือสูง 

 

(1.3) การค ้าประกนั  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารส าหรับบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง  

 
(2)   ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 
บริษทัก ากับดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอ เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั รวมถึงการช าระหน้ีสินท่ีครบก าหนดช าระ 
เพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในอนาคต  
 
เงินใหกู้ย้ืมและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
และระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ ดงัน้ี 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

 

เงินให้กู้ยืม 
 

 
 

อตัราผลตอบแทน 
ท่ีแทจ้ริง 

  
ภายใน 1 ปี  

 
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 
ปี 2564      

หมุนเวยีน      
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.10  119,600  119,600 
รวม   119,600  119,600 

      

ปี 2563      

หมุนเวยีน      
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.15  96,764  96,764 
รวม   96,764  96,764 
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หนีสิ้นทางการเงินท่ีมภีาระดอกเบีย้ 
  

 
อตัราผลตอบแทน 

ท่ีแทจ้ริง 
  

ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี  

แต่ไม่เกิน 5 ปี  
 

รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

ปี 2564        

หมุนเวยีน        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.38 - 2.68  42  -  42 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.25 และ 0.35  6,581  -  6,581 
หุน้กู ้ 3.00 - 3.10  40,000  -  40,000 
        

ไม่หมุนเวยีน        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.40 - 2.71  -  55  55 
 และ 4.16       
หุน้กู ้ 2.65 - 3.10  -  124,931  124,931 
รวม   46,623  124,986  171,609 
        

ปี 2563        

หมุนเวยีน        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.81 - 2.68  95  -  95 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก        
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.25 และ 0.40  5,299  -  5,299 
หุน้กู ้ 3.05 - 3.25  50,000  -  50,000 
        

ไม่หมุนเวยีน        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1.81 - 2.71    -  73  73 
 และ 4.16       
หุน้กู ้ 2.80 - 3.10  -  124,955  124,955 

รวม   55,394  125,028  180,422 
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(3)   ความเส่ียงด้านตลาด 
  

บริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนั
ผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 

 

(3.1)       ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
  

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  
  

บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการ
ใหบ้ริการและการซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญัจาก
การมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐดงัน้ี 

 2564  2563 

 
 

(ล้านบาท) 

ลูกหน้ีอ่ืน 80  25 
เจา้หน้ีอ่ืน (11)  (97) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มคีวำมเส่ียง             69  (72) 

 
 (3.2)      ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอตัรา
ดอกเบ้ียตลาดซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและความแน่นอนของกระแสเงินสดของบริษทั 
บริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยมาจากเงินใหกู้ย้ืม  

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  2563 

 (ล้านบาท) 

เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร    
สินทรัพยท์างการเงิน 119,600  96,764 
หน้ีสินทางการเงิน (6,581)  (5,299) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มคีวำมเส่ียง 113,019  91,465 
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19 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัมี 
 2564  2563 
 (ล้านบาท) 
(ก) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยบริษทัเพ่ือค ้าประกนัการจ่ายช าระ    
 เงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ย 48,273  10,874 
(ข) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ      
 และเอกชน 54  54 
(ค) ภาระผกูพนั    

- ตามสญัญาเช่า 21  25 
- ตามสญัญาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารส านกังาน    
 และโครงการพฒันาระบบงาน 5 -  7 
- สญัญาใหก้ารสนบัสนุน 19   17 
 

(ง) บริษทัไดท้ าสัญญากับผูใ้ห้บริการในประเทศ 2 ราย เพื่อให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริษทั
และบริษทัในเครือ มูลค่าตามสัญญาประมาณ 6,800 ลา้นบาท ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเร่ิมมีผล
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 
 

(จ) ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2552 บริษทัไดแ้จง้ความด าเนินคดีอาญาอดีตพนกังานเก่ียวกบัการลกัทรัพย ์(แบบฟอร์ม
ใบหุน้สามญั) และการปลอมแปลงใบหุน้สามญัของบริษทัเป็นจ านวนหุน้ 672,000 หุน้ ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ี 2 
ของปี 2552 บริษทัไดรั้บแจง้จากศาลแพ่งว่าผูจ้ดัการมรดกและทายาทผูถื้อหุน้ท่ีถูกปลอมแปลงใบหุน้ (โจทก์) 
ไดย้ื่นฟ้องบริษทัพร้อมกบับุคคลและนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว โดยเรียกร้องใหร่้วมกนัชดเชย
ค่าเสียหาย ซ่ึงคดีน้ีไดย้ติุแลว้ 

 
 โดยเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาใหอ้ดีตพนกังานผูก้ระท าละเมิดต่อโจทก์ คืนหุน้หรือ
ใชร้าคาหุน้ตามราคาท่ีมีการซ้ือขายคร้ังสุดทา้ย ณ วนัท่ีใชเ้งิน ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่อตัราหุน้ละ 314.38 บาท รวมทั้ง
เงินปันผลท่ีขาดอยู่และดอกเบ้ียจนกว่าช าระเสร็จ โดยใหบ้ริษทัในฐานะนายจา้ง บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด และบุคคลท่ีเก่ียวข้องร่วมรับผิด ด ังนั้น บริษทัจึงได้บันทึกประมาณการหน้ีสิน
จากค่าเสียหายดงักล่าวในส่วนท่ีบริษทัอาจตอ้งรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
คิดเป็นจ านวนเงิน 201 ลา้นบาท  
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ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2559 บริษทัไดช้ าระหน้ีให้โจทก์เสร็จส้ินแลว้ดว้ยการคืนใบหุ้นสามญัของบริษทั 
เงินปันผลก่อนฟ้องคดีพร้อมดอกเบ้ีย เงินปันผลหลงัฟ้องคดี และค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการด าเนินคดี จ านวนเงินรวม 
319 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นจ าเลยร่วมไดย้ื่นค าร้องเพ่ือขอให้ศาลฎีกาตีความ
ค าพิพากษา โดยเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีค าสั่งยกค าร้องดงักล่าวแลว้ บริษทัจึงไดฟ้้องคดีไล่เบ้ีย
อดีตพนักงานผูก้ระท าละเมิด และบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ แลว้เม่ือเดือนธันวาคม 2561 โดยเม่ือวนัท่ี 
8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางได้มีค าพิพากษาให้อดีตพนักงานผูก้ระท าละเมิดชดใช้เงินให้แก่บริษทั 
จ านวน 149 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยท่ีไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงท่ีสุด ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการบงัคบัคดี ส าหรับการเรียกร้องเอาจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์นั้น เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 
ศาลแพ่งมีค าพิพากษาใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ช าระเงินใหแ้ก่บริษทัจ านวน 62.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2563 บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลแพ่ง
ต่อศาลอุทธรณ์ และบริษทัไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 ต่อมาในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายืนตามศาลแพ่งให้บริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์ ช าระเงินให้แก่บริษทัจ านวน 
62.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี วนัท่ี 4 มิถุนายน 2564 บริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์
ยื่นขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา และวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 บริษทัยื่นคดัคา้นการขออนุญาตฎีกาของบริษทั
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 
 

20 กำรบริหำรจดักำรส่วนทุน 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อด ารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง
โดยการวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือใหธุ้รกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดท่ีดี
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัยงัค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมีอตัราผลตอบแทน
อยูใ่นเกณฑดี์ รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแขง็แกร่ง ความมัน่คงของการด ารงเงินสด 
และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 
และรักษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
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21 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
(1) ใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 18.50 บาท รวมเป็นเงิน

ประมาณ 22,200 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 8.50 บาท เม่ือวนัท่ี 
27 สิงหาคม 2564 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 
10.00 บาท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นเงินประมาณ 12,000 ลา้นบาท โดยก าหนด
จ่ายในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นใน
วนัท่ี 30 มีนาคม 2565 
 

(2) อนุมติัแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering 
(“IPO”)) ของบริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั (“SCGC”) และอนุมติัการน าหุน้สามญัของ SCGC เขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดสดัส่วนจ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจะเสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 25.2 ของทุนท่ีช าระแลว้ของ SCGC ภายหลงัการเพ่ิมทุน
และการออกและเสนอขายหุ้น IPO ทั้งน้ีบริษทัจะยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมของ 
SCGC และ SCGC จะยงัคงมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเช่นเดิม 

 
(3) อนุมติัการแปรสภาพ SCGC เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และอนุมติัเร่ืองต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัแผนการเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
22 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยงัไม่มผีลบังคับใช้ 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 โดยบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชใ้นการจดัท างบการเงินน้ี
เน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในปีท่ีถือปฏิบติั 
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