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บริษัทปูนซเิมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 
ผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่1 ปี 2565 

 
 

ไตรมาสที ่1 ปี 2565 
เอสซีจีมีก าไรส าหรับงวด 
เท่ากับ 8,844 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 6% จากไตรมาสก่อน 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ส่วนแบ่งก าไรจาก       
บริษัทร่วมเท่ากับ         
3,419 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
52% จากไตรมาสก่อน  
 
 
 
 
 

 

ภำพรวมธุรกิจ  

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เอสซีจีมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 152,494 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
7% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน จากยอดขายที่สงูขึน้ของทกุกลุม่ธุรกิจ EBITDA เทา่กบั 
17,622 ลา้นบาท ลดลง 18% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากไตรมาสก่อนเป็น
ช่วงที่มีรายไดเ้งินปันผลรบั ประกอบกบัในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจเคมิคอลสล์ดลง แมว้า่ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง และธุรกิจแพคเกจจิง้ 
(ไมร่วมรายการปรบัปรุงประมาณการเงินคา่หุน้ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย หรอื Earn-Out ใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564) มีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ก าไรส าหรบังวดเทา่กบั 8,844 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 6% จากไตรมาสก่อน ส่วนใหญ่จากผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ของธุรกิจ
ซีเมนตแ์ละผลิตภัณฑก์่อสรา้ง และส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมของธุรกิจอื ่น 
(ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร)  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เอสซีจีมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้ 25% จาก
ยอดขายที่เพิ่มขึน้ของทุกกลุ่มธุรกิจ สาเหตุหลกัจากราคาผลิตภัณฑท์ี่ปรบัตวัสงูขึน้
ตามราคาตลาด EBITDA ลดลง 26% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และก าไรส าหรบังวด
ลดลง 41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัจากตน้ทุนวตัถุดิบของ
ธุรกิจเคมิคอลสป์รบัตวัสงูขึน้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ประกอบกบัในช่วงเดียวกนัของปีก่อน
มีวิกฤติฤดูหนาวที่ รุนแรงในสหรฐัอเมริกาส่งผลให้อุปทานมีอยู่อย่างจ ากัด  ท าให้
อตุสาหกรรมปิโตรเคมีมีผลประกอบการท่ีดีกวา่ปกติ 

ธุรกิจแพคเกจจิง้ มีรายไดจ้ากการขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 36,634 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 34% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  EBITDA เทา่กบั 4,890 ลา้นบาท ลดลง 7% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีก าไรส าหรบังวด เท่ากับ 1,658 ลา้นบาท 
ลดลง 22% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เอสซีจีมีส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 3,419 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
1,171 ลา้นบาท หรือ 52% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน โดยสว่นแบง่ก าไรจากบริษัทรว่ม
ในธุรกิจเคมิคอลสค์ิดเป็น 46% ของทัง้หมด หรอื 1,557 ลา้นบาท ลดลง 158 ลา้นบาท 
จากไตรมาสก่อน ขณะที่มีส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจอื่นคิดเป็น 54% ของ
ทัง้หมด หรอื 1,862 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,329  ลา้นบาท จากไตรมาสก่อน 

เอสซีจีมีเงินปันผลรบัในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เทา่กบั 1,296 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 985 ลา้นบาท 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากเงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม (เอสซีจีถือหุน้ 20 - 50%) 
เทา่กบั 1,250 ลา้นบาท และจากบรษัิทอื่น (เอสซีจีถือหุน้ต ่ากวา่ 20%) เทา่กบั 46 ลา้นบาท 
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เอสซีจีมีเงินสดและเงินสด
ภายใต้การบริหาร เท่ากับ 
81,677 ล้านบาท 
 

 
 

เอสซีจียงัคงมีโครงสรา้งทางการเงินที่มั่นคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใตก้ารบริหาร 
ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 81,677 ลา้นบาท ขณะที่ ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
อยูท่ี่ 68,323 ลา้นบาท  

เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 106,851 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน 6% โดยมี
อตัราหมนุเวียนสินคา้คงเหลือตอ่ตน้ทนุขายเทา่กบั 58 วนั เทียบกบั 62 วนัในไตรมาสก่อน 
(ไตรมาสที่ 4 ปี 2564) 

 

ตำรำง 1  :  งบกำรเงินรวมเอสซีจี

(ลา้นบาท) ไตรมำส 1 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
2565 Y-o-Y Q-o-Q 2564

รำยได้จำกกำรขำย 152,494 25% 7% 530,112
ก ำไรส ำหรับงวด 8,844 -41% 6% 47,174
EBITDA 17,622 -26% -18% 91,867
EBITDA from Operations 16,372 -30% -4% 81,685
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 7.4 -41% 6% 39.3

หมายเหต ุ: EBITDA หมายถึง ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษีเงินได ้คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย รวมเงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม
EBITDA from Operations หมายถึง ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษีเงินได ้คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย
ก าไรส  าหรบังวด หมายถึง ก าไรส  าหรบังวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่

 
 
 

 

 
EBITDA Margin เพ่ิมสูงขึน้
จากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผล
มาจากการควบคุมต้นทุน 
และการปรับราคาทีเ่พ่ิมขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสรุปของส่วนงำนธุรกิจหลัก 

ธุรกจิซีเมนตแ์ละผลิตภัณฑก์่อสร้ำง 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ตลาดปนูซีเมนตโ์ดยรวมในประเทศไทยชะลอตวั โดยหดตวั 3% 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากสงครามรสัเซีย-ยูเครนสง่ผลใหเ้กิดสถานการณ์
เงินเฟอ้ ภาคการทอ่งเที่ยวฟ้ืนตวัลา่ชา้ และความไมม่ั่นใจในสถานการณเ์ศรษฐกิจ โดย
ความตอ้งการจากภาครฐั (สดัสว่นประมาณ 40% ของตลาด) หดตวั 1% เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ความตอ้งการภาคครวัเรือนและภาคเอกชน (สดัส่วน
ประมาณ 60% ของตลาด) หดตวั  4% และ 3% ตามล าดบัเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ทัง้นีร้าคาปนูซีเมนตใ์นไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ปรบัตวัเพิ่มขึน้เฉลี่ยอยู่ในช่วง
ราคา 1,800-1,900 บาทตอ่ตนั 

ส าหรบัความตอ้งการสนิคา้ที่ไมใ่ช่ซีเมนต ์พบวา่ความตอ้งการสนิคา้ผลติภณัฑก์่อสรา้ง 
(กระเบือ้งหลงัคาและฝาฝ้า) ยังคงหดตัวลง 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่
ความตอ้งการสนิคา้กระเบือ้งเซรามิกในประเทศเพิ่มขึน้ 2% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
เนื่องจากยงัมีความตอ้งการในงานปรบัปรุงซอ่มแซมเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง 

ปริมาณขายกระเบือ้งเซรามิก (ปูพืน้และบุผนัง) ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน (ไทย 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส)์ ในไตรมาสนีอ้ยู่ที่ 44 ลา้นตารางเมตร หรือเพิ่มขึน้ 
6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี  ้ราคาขายเฉลี่ยกระเบื ้องเซรามิกของเอสซีจีใน
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ปริมาณขาย Polyolefin ใน
ไตรมาสที ่1 ปี 2565 ยังคง
สูงอย่างต่อเน่ือง แม้ตลาดมี
ความผันผวนเพ่ิมมากขึน้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภมูิภาคอาเซียนเพิ่มขึน้ 9% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์่อสรา้ง มีรายไดจ้ากการขายเท่ากับ 
50,890 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากความตอ้งการสินคา้
ในภมูิภาคและสินคา้กลุม่กระเบือ้งเซรามิกเพิ่มขึน้ โดยมี EBITDA  5,893 ลา้นบาท ลดลง 
10% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ก าไรส าหรบังวดเท่ากบั 2,308 ลา้นบาท หรอืลดลง 18% 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจากตน้ทนุวตัถดุิบและพลงังานที่ปรบัตวัสงูขึน้ 
 
ธุรกจิเคมิคอลส ์
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ราคาน า้มนัดิบโดยเฉลีย่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ $17 ตอ่บารเ์รล มาอยูท่ี่ 
$97 ต่อบารเ์รล ราคา Naphtha ปรบัตัวเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน $132 ต่อตัน หรือ 
18% มาอยู่ที่  $877 ต่อตัน โดยราคาน ้ามันดิบปรับเพิ่มขึน้มากจากความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซียและยูเครน และการเพิ่มก าลังการผลิตน ้ามันดิบที่จ  ากัดของกลุ่ม  
OPEC+ ขณะที่ราคา Naphtha ปรบัตวัเพิ่มขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ และอปุทานจากประเทศ
ตะวนัตกที่ยงัมีจ ากดั 

ราคาเฉลีย่ HDPE เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน $78 ตอ่ตนัหรอื 6% มาอยูท่ี่ $1,330 ตอ่ตนั 
และราคาเฉลี่ย PP เพิ่มขึน้ $48 ต่อตัน หรือ 4% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $1,356 ต่อตัน 
ตามราคาตน้ทุนวตัถุดิบที่เพิ่มสงูขึน้ ทัง้นีส้่วนต่างราคาเฉลี่ย HDPE-Naphtha ลดลง
จากไตรมาสก่อน $54 ต่อตัน หรือ 11% มาอยู่ที่ $453 ต่อตัน ส าหรบัส่วนต่างราคา
เฉลี่ย PP-Naphtha ลดลง $84 ต่อตนั หรือ 15% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $479 ต่อตัน 
เนื่องจากราคาตน้ทนุวตัถดุิบปรบัเพิ่มสงูขึน้มากจากสถานการณค์วามขดัแยง้ระหว่าง
รสัเซียและยูเครน โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ปริมาณขาย Polyolefin (PE และ PP) 
อยูท่ี่ 496,000 ตนั ใกลเ้คียงกบัไตรมาสก่อน และปรบัเพิ่มขึน้ 2% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ส่วนต่างราคาเฉลี่ย PVC-EDC/C2 ลดลง $220 ต่อตัน หรือ 
37% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ $377 ต่อตนั จากความตอ้งการใชท้ี่ชะลอตวัในฤดูหนาว
และวนัหยดุยาวในประเทศจีน โดยมีปริมาณขาย PVC เพิ่มขึน้ 23,000 ตนั หรือ 12% 
จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 223,000 ตัน จากการซือ้เพื่อเพิ่มระดับสินค้าคงคลงัของ
ลกูคา้ในประเทศและภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ส่วนต่างราคาเฉลี่ย BD-Naphtha เพิ่ มขึ ้นจากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่  $169 ต่อตัน 
เนื่องจากการลดก าลงัการผลิตของผูผ้ลิตในภมูิภาคที่ไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงจาก
ราคาน า้มนัดิบที่เพิ่มสงู ขณะที่ส่วนต่างราคาเฉลี่ย MMA-Naphtha ลดลงจากไตรมาสก่อน 
16% มาอยูท่ี่ $1,037 ตอ่ตนั เนื่องจากราคาวตัถดุิบที่สงูขึน้ 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ธุรกิจเคมิคอลส ์มีรายไดจ้ากการขาย 69,162 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จากราคาขายสนิคา้ที่สงูขึน้ EBITDA ลดลง 32% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน และลดลง 
46% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มาอยู่ที่ 5,902 ลา้นบาท จากราคาวตัถดุิบที่
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สูงขึน้ EBITDA from Operations เท่ากับ 4,655 ล้านบาท ลดลง 17% จากไตรมาสก่อน 
และลดลง 57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ก าไรส าหรบังวดอยู่ที่ 3,588 ลา้นบาท 
ลดลง 20% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน และลดลง 59% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
จากราคาวัตถุดิบที่สูงขึน้ ประกอบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนมีวิกฤติฤดูหนาวที่
รุนแรงในสหรฐัอเมรกิาสง่ผลใหอ้ปุทานมีอยู่อย่างจ ากดั ท าให้อตุสาหกรรมปิโตรเคมีมี
ผลประกอบการที่ดีกว่าปกติ ทัง้นีส้่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมลดลง 9% เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 1,557 ลา้นบาท เนื่องจากตน้ทนุวตัถดุิบที่ปรบัสงูขึน้ ส  าหรบั
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ธุรกิจเคมิคอลสม์ีก าไรจากการปรบัมลูคา่สนิคา้คงเหลือ 1,080 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 590 ลา้นบาท จากไตรมาสก่อน และลดลง 60 ลา้นบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                   หนา้  5                                                   

ตำรำง 2  :  ผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำนธุรกิจ
(ลา้นบาท)

ไตรมาส 1 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
รายได้จากการขาย 2565 Y-o-Y Q-o-Q 2564

งบการเงินรวมเอสซีจี 152,494 25% 7% 530,112
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์อ่สรา้ง 50,890 10% 11% 182,529
ธุรกิจเคมิคอลส์ 69,162 34% 5% 238,390
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 36,634 34% 4% 124,223
ส่วนงานอ่ืน 225 508% 105% 219

ไตรมาส 1 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
EBITDA 2565 Y-o-Y Q-o-Q 2564

งบการเงินรวมเอสซีจี 17,622 -26% -18% 91,867
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์อ่สรา้ง 5,893 -10% 25% 18,877
ธุรกิจเคมิคอลส์ 5,902 -46% -32% 41,465
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 4,890 -7% -10% 21,164
ส่วนงานอ่ืน 1,059 10% -62% 10,810

ไตรมาส 1 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
EBITDA from Operations 2565 Y-o-Y Q-o-Q 2564

งบการเงินรวมเอสซีจี 16,372 -30% -4% 81,685
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์อ่สรา้ง 5,893 -9% 27% 18,417
ธุรกิจเคมิคอลส์ 4,655 -57% -17% 35,104
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 4,887 -7% -10% 21,150
ส่วนงานอ่ืน 1,059 15% -35% 7,463

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ม.ค.- ธ.ค.
EBITDA Margins (%) 2565 2564 2564 2564

งบการเงินรวมเอสซีจี 11% 19% 12% 15%
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์อ่สรา้ง 12% 14% 10% 10%
ธุรกิจเคมิคอลส์ 7% 21% 8% 15%
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 13% 19% 15% 17%

ไตรมาส 1 % เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง ม.ค.- ธ.ค.
ก าไรส าหรับงวด 2565 Y-o-Y Q-o-Q 2564

งบการเงินรวมเอสซีจี 8,844 -41% 6% 47,174
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์อ่สรา้ง 2,308 -18% 67% 4,262
ธุรกิจเคมิคอลส์ 3,588 -59% -20% 28,931
ธุรกิจแพคเกจจิง้ 1,658 -22% -22% 8,294
ส่วนงานอ่ืน 1,784 3% 87% 8,110

  หมายเหต ุ: EBITDA                               หมายถึง  ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษีเงินได ้คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย รวมเงินปันผลรบัจากบริษัทร่วม
EBITDA from Operations       หมายถึง  ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษีเงินได ้คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย
EBITDA Margins                   หมายถึง  EBITDA from Operations หารรายไดจ้ากการขาย
ก าไรส  าหรบังวด                     หมายถึง  ก าไรส  าหรบังวดส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่
งบการเงินรวมเอสซีจีแสดงผลการด าเนินงานหลงัตดัรายการบญัชีระหว่างส่วนงาน  
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หนีสิ้นสุทธิ เท่ากับ  
238,788 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
3,997 ล้านบาท  
จากไตรมาสก่อน 
 
 
 
 
 
 
 

รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน 
ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565 
เท่ากับ 11,189 ล้านบาท 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เอสซีจีมีหนีส้ินสุทธิ 238,788 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3,997 ลา้นบาท จากไตรมาสก่อน 
อา้งอิงจาก EBITDA ยอ้นหลัง 12 เดือน ส่งผลให้อัตราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อ EBITDA 
เท่ากับ 2.8 เท่า เทียบกับ 2.6 เท่า ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ในขณะที่อตัราส่วนหนีส้ิน
สทุธิตอ่ EBITDA (ไมร่วมโครงการลงทนุท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง) เทา่กบั 1.3 เทา่  

ตน้ทนุทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เทา่กบั 1,647 ลา้นบาท ขณะที่ในไตรมาสที่ 1 
และในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เท่ากบั 1,691 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดี อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 อยูท่ี่ 2.5% ซึง่ต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้เฉลี่ย 2.8% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 
และ 2.7% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 

รายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีมลูคา่ 11,189 ลา้นบาท โดย
สดัส่วนการลงทุนเป็นของธุรกิจเคมิคอลส ์59% ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภัณฑก์่อสรา้ง 
22% ธุรกิจแพคเกจจิง้ 14% และสว่นงานอื่น 5% โดยรายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุสว่นใหญ่
ใชส้  าหรบัโครงการปิโตรเคมีครบวงจรของ LSP ทัง้นีค้าดการณร์ายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุ
ส าหรบัปี 2565 อยูท่ี่ประมาณ 65,000 - 85,000 ลา้นบาท 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 EBITDA เท่ากับ 17,622 ลา้นบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสด
จ่ายทั้งสิน้ 14,400 ลา้นบาท ซึ่งประกอบไปด้วยรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนอยู่ที่ 
11,189 ลา้นบาท จ่ายดอกเบีย้ 2,212 ลา้นบาท และจ่ายภาษีเงินได ้999 ลา้นบาท 
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ตำรำง 3  :  ข้อมูลหนีสิ้นสุทธิของเอสซีจี

(ลา้นบาท) ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1
2565 2564 2564

เงินกู้ระยะสัน้ 56,804 39,586 26,681
ต่างประเทศ 16,463 14,574 8,631
บาท 40,341 25,012 18,050
% ของเงินกูร้วม 18% 13% 10%
เงินกู้ระยะยำว 263,661 263,528 246,644
ต่างประเทศ 59,853 60,133 28,502
บาท 203,808 203,395 218,142
% ของเงินกูร้วม 82% 87% 90%

เงินกู้รวม 320,465 303,114 273,325

เงินสดและเงินสดภำยใต้กำรบริหำร 81,677 68,323 111,704
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59,068 35,993 53,198
เงินลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ 21,457 31,617 53,332
เงินลงทนุในตราสารหนี ้(ในกองทนุสว่นบคุคล) 
   และเงินฝากประจ ามากกวา่ 12 เดือน 1,152 713 5,174

หนีสิ้นสุทธิ 238,788 234,791 161,621

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1
2565 2564 2564

อตัราสว่น EBITDA ต่อสนิทรพัย ์(%) 10% 11% 11%
อตัราสว่น EBITDA ต่อสนิทรพัย ์(%)
     (ไม่รวมโครงการลงทนุที่อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง) 12% 14% 13%
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.3 1.4 1.2
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เท่า) 0.8 0.8 0.9
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 10.7 12.7 14.0
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อ EBITDA (เท่า) 2.8 2.6 1.9
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อ EBITDA (เท่า)
     (ไม่รวมโครงการลงทนุที่อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง) 1.3 1.1 0.8
อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.5 0.5 0.4
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.0 0.9 0.9
อตัราสว่นผลตอบแทนสว่นของผูถื้อหุน้ (%) 12% 14% 13%

หมายเหต ุ: หนีส้ินสทุธิ =   หนีส้ิน (ทีมี่ภาระดอกเบีย้) หกัเงินสดและเงินสดภายใตก้ารบรหิาร

EBITDA =   ก าไรก่อนหกัตน้ทนุทางการเงิน ภาษีเงินได ้คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย

     รวมเงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่ม

อัตราส่วน EBITDA ตอ่สินทรพัย์ =   EBITDA ยอ้นหลงั 12 เดือน หารสินทรพัยร์วม (เฉลี่ย)

อัตราส่วนสภาพคล่อง =   สินทรพัยห์มนุเวียนหารหนีส้ินหมนุเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ =   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดบวกเงินลงทนุชั่วคราวและลกูหนีก้ารคา้หารหนีส้ินหมนุเวียน

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ =   EBITDA หารดอกเบีย้จ่าย

อัตราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ EBITDA =   หนีส้ินสทุธิหาร EBITDA ยอ้นหลงั 12 เดือน

อัตราส่วนหนีส้ินสทุธิตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ =   หนีส้ินสทุธิหารส่วนของผูถื้อหุน้

อัตราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ =   หนีส้ินรวมหารส่วนของผูถื้อหุน้

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ =   ก าไรส  าหรบังวดยอ้นหลงั 12 เดือน หารส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ (เฉลี่ย)
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ตำรำง 4  :  รำยกำรส ำคัญในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเอสซีจี

(ลา้นบาท) มีนำคม ธันวำคม มีนำคม

2565 2564 2564

สินทรัพยร์วม 889,540 861,101 800,932

สินทรพัยห์มนุเวยีน

เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและ

   เงินลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ 80,525 67,610 106,530

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น 86,504 78,951 68,788

สินคา้คงเหลือ 83,512 83,121 58,721

เงินลงทนุระยะยาว 142,064 137,579 123,076

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 412,204 410,708 377,251

หนีสิ้นรวม 443,445 411,093 389,367

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 88,022 75,026 83,637

เงินกูร้วม 320,465 303,114 273,325

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 446,095 450,008 411,565

ส่วนของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 362,800 365,691 332,406

ส่วนไดเ้สียทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ 83,295 84,317 79,159
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอสซีจีมุ่งม่ันทีจ่ะบรรลุ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซ

 
กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมย่ังยนื (Sustainability) 

เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะเป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลงตามแนวทาง ESG 4 plus  ไดแ้ก่ มุ่งสู่การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)  มุ่งพัฒนานวัตกรรมเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Go Green) มุ่งลดความเหลื่อมล า้ในสังคม  และมุ่งสรา้งความร่วมมือ
ขบัเคลื่อน ESG ควบคู่ไปกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อเรง่การด าเนินงานไปสู่ความ
ยืดหยุ่นของธุรกิจและอนาคตที่ยั่งยืนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน อีกทัง้ยงัเป็นการ
ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations’ 
Sustainable Development Goals หรือ  SDGs) และ  Bio-Circular-Green Economy 
หรอื BCG Economy Model ซึง่เป็นวาระแหง่ชาติของประเทศไทยเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยืน  

มุ่งสู่กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนยภ์ำยในปี 2593 (Net Zero)  

เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ (GHG) เป็นศูนย์ ใน
ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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เรือนกระจกสุทธิ (GHG) 
เป็นศูนย์ ในระดับการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Scope 1) และ
ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน 
(Scope 2) ภายในปี 2593 
โดยตัง้เป้าลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอย่างน้อย 20% 
ภายในปี 2573 (จากปีฐาน 
2563)  
 
 

ในไตรมาสที ่1 ปี 2565   
การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของเอสซีจีเป็นไป
ตามเป้าหมายทีจ่ะบรรลุ  
ในปี 2573 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCG Green Choice          
คิดเป็นสัดส่วน 50.6%       
ของรายได้รวม ใน                 
ไตรมาสที ่1 ปี 2565 

ทางออ้มจากการใชพ้ลงังาน (Scope 2) ภายในปี 2593 โดยตัง้เป้าลดการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจกอย่างนอ้ย 20% ภายในปี 2573 (จากปีฐาน 2563) ซึ่งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
ลดการปล่อยคารบ์อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกใหเ้พิ่มไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  เอสซีจีมุ่งสรา้งการเติบโตของธุรกิจโดยเพิ่มการใช้พลังงาน
สะอาดทกุรูปแบบ และเพิ่มสดัสว่นการใชพ้ลงังานทางเลอืกอยา่งต่อเนื่อง  พรอ้มทัง้น าเอา
หลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน เทคโนโลยีดิจิทลั ระบบปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมตัิ มา
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน รวมถึงลดการใช้ทรพัยากร เพื่อสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนั  รองรบัการเติบโตในระยะยาว นอกจากนีเ้อสซีจีไดด้  าเนินการ
ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศตามแนวทางวิถี
ธรรมชาติฟ้ืนฟู ควบคู่กับการลงทุนวิจัยและพฒันานวตักรรมการกกัเก็บก๊าซเรือนกระจก
ดว้ยเทคโนโลยีขัน้สงูใหเ้กิดขึน้ในอนาคต 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เอสซีจีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สทุธิที่ 8 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซด ์(ผลการด าเนินงานจริงของเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ ์
และประมาณการส าหรบัเดือนมีนาคม) ทัง้นีห้ากอา้งอิงขอ้มูลการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ประมาณการทัง้ปี 2565 จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่
เกิน 32.2 ลา้นตันคารบ์อนไดออกไซด ์ส่งผลใหก้ารลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของเอสซีจีเป็นไปตามเป้าหมายที่จะบรรลใุนปี 2573 (เมื่อเปรยีบเทียบกบั 33.9 ลา้นตนั
คารบ์อนไดออกไซดใ์นปี 2563) และเอสซีจียงัลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดด้ีกว่า 
The Science Based Target initiatives (SBTi) ที่แนะน าให้ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ 
2.5% ต่อปี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุม
อุณหภูมิโลกใหเ้พิ่มไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส นอกจากนีเ้อสซีจียงัได้มุ่งลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกผา่นมาตรการหลกัในการทดแทนการใชพ้ลงังานฟอสซิลดว้ยพลงังาน
ทางเลือก เช่น พลงังานชีวมวล และวสัดเุหลือใชท้างการเกษตรและเชือ้เพลิงจากขยะ 
(Refuse Derived Fuel หรือ  RDF) โดยในไตรมาสที่  1 ปี  2565 เอสซ ีจ ีม ีก ารใช้
เชือ้เพลิงทดแทน คิดเป็นสดัส่วน  16.4% จากการใชเ้ชือ้เพลิงทัง้หมดของทุกกลุ่ม
ธุรกิจ และคิดเป็นสดัสว่น 30.4% ส าหรบัการผลติซีเมนตใ์นประเทศไทย (ผลการด าเนินงาน
จรงิของเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ ์และประมาณการส าหรบัเดือนมีนาคม) การใช ้RDF 
ถือเป็นหนึ่งในแนวคิดเรื่องการมุ่งสู่เศรษฐกิจคารบ์อนต ่า โดยเปลี่ยนวสัดเุหลือใชจ้าก
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมให้เป็นเชือ้เพลิงอัดก้อน  เพื่อใช้แทนถ่านหินใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต ์นอกจากช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแลว้ การใช ้
RDF ยังเป็นการลดของเสีย และถือเป็นแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความ
ยั่งยืน 

มุ่งพัฒนำนวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) 

เอสซีจีตระหนกัถึงโอกาสทางธุรกิจในช่วงเปลีย่นผา่นไปสูเ่ศรษฐกิจคารบ์อนต ่า โดยได้
ลงทนุในธุรกิจพลงังานสะอาดผ่านธุรกิจ SCG Cleanergy และการพฒันาผลิตภณัฑ ์
นอกจากนี ้เอสซีจีพฒันาผลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มต่าง  ๆเช่น SCG Green PolymerTM  
ปูนซีเมนต์ไฮบริด  CPAC Green Solutions และ SCG Solar Rooftop Solutions ซึ่ง
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ในไตรมาสที ่1 ปี 2565   
เอสซีจีสามารถบรรลุ
เป้าหมายลดการใช้น ้าจาก
ภายนอกทีต่ัง้ไว้ในปี 2568 
 
 
 
 
ในไตรมาสที ่1 ปี 2565   
เอสซีจีได้สร้างงานให้กับ
ชุมชนไปแล้วกว่า 1,500 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอสซีจีมุ่งม่ันขับเคล่ือน 
ESG ด้วยความร่วมมือใน
ระดับประเทศ อาเซียน และ
นานาชาติ  

สนบัสนนุใหผู้บ้รโิภคไดม้ีสว่นรว่มในการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกและการอนรุกัษ์
พลงังานผา่นการใชส้นิคา้และบรกิารท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม  พรอ้มกนันีย้งัสง่เสรมิให้
สินคา้ บริการ และโซลชูัน ที่ไดร้บัการพฒันานวตักรรมอย่างหลากหลายจากทุกกลุ่ม
ธุรกิจไดร้บัมาตรฐานฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มภายใตฉ้ลากรบัรองของเอสซีจี คือ 
“SCG Green Choice” เพื่ อให้ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์ที่ ตอบโจทย์ความใส่ใจ
สิ่งแวดลอ้มได้สะดวกยิ่งขึน้ พรอ้มสรา้งความมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้มและดีต่อคุณภาพชีวิตอย่างแทจ้ริง  โดยเอสซีจีตัง้เป้ารายไดจ้ากสินค้า 
SCG Green Choice เป็นสดัส่วน 2 ใน 3 ของรายได้จากการขายทั้งหมดภายในปี 2573  
โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เอสซีจีมีรายได้จากการขายสินค้า SCG Green Choice 
เทา่กบั 77,214 ลา้นบาท คิดเป็น 50.6% ของรายไดร้วม 

เอสซีจีใหค้วามส าคญักบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจดัการน า้
อย่างยั่งยืน และรว่มมือกบัทกุภาคสว่นในการบริการจดัการความเสี่ยงดา้นน า้ โดยมี
การน าเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการน า้มาใช ้ทัง้นี ้เอสซีจีตัง้เปา้หมายที่จะลดการ
ใชน้ า้จากภายนอกลงอย่างนอ้ย 23% ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกบักรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557 
ซึ่งผลจากความมุ่งมั่น ท าใหเ้อสซีจีสามารถลดการใชน้ า้จากภายนอกได ้ 24.7% ใน
ไตรมาส 1 ปี 2565 บรรลเุปา้หมาย 23% ที่ตัง้ไว ้

มุ่งลดควำมเหลื่อมล ำ้ในสังคม 

เพื่อ “ลดความเหลื่อมล า้” เอสซีจีตัง้เป้าสรา้งพลงัชุมชนและสรา้งงานใหก้ับแรงงาน 
20,000 คนภายในปี 2568 โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาทกัษะแรงงาน
และความสามารถของแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ทัง้นีใ้นไตรมาสที่ 1 
ปี 2565 เอสซีจีไดส้รา้งอาชีพใหก้ับแรงงานไปแลว้กว่า 1,500 คน จากโครงการต่าง ๆ 
เช่น SCG Skills Development  ซึง่เป็นโครงการที่จดัตัง้ขึน้เพื่อเพิ่มทกัษะความสามารถการขบั
รถบรรทุก รวมทั้งได้ส่งเสริมอาชีพเก่ียวกับการบ ารุงรกัษาที่อยู่อาศัยผ่าน “คิวช่าง” 
แพลตฟอรม์ออนไลนบ์ริการดูแลบ้านครบวงจร นอกจากนีย้ังมีโครงการพลงัชุมชน 
(Power of Community) ที่จัดตั้งขึน้เพื่อเสริมความรู ้และสรา้งแรงบันดาลใจให้กับ
ชุมชนจากการพฒันาตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าสงูสดุของผลิตภณัฑช์ุมชนและเอกลกัษณ์
เฉพาะตัวของท้องถิ่น เสริมความรูห้ลกัการตลาดและการสรา้งแบรนด ์การเพิ่ม
ช่องทางการขายผา่นอีคอมเมิรซ์ รวมทัง้การวางแผนเพื่อความยั่งยืน 

มุ่งสร้ำงควำมร่วมมือขับเคลื่อน ESG 

เอสซี จีมุ่งมั่นขับเคลื่อน ESG ด้วยความร่วมมือในระดับประเทศ อาเซียน และ
นานาชาติ ในช่วงที่ผ่านมาเอสซีจีไดร้ว่มกบักระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจา้ภาพจัด
ประชุม Green Meeting APEC 2022 และประชุมสดุยอดอาเซียน เพื่อเตรียมความพรอ้ม
สู่การประชุม ESG Symposium ในประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งจัด
ประชุมเพื่อเชิญชวนใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสียในอาเซียนรว่มขบัเคลื่อน ESG และเพื่อส่งเสริม
การบูรณาการ ESG ในวงกว้าง ทั้งนีเ้อสซีจียังคงร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น เครือข่ายความร่วมมือองคก์รธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทยดา้นเศรษฐกิจ
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หมุนเวียน (CECI)  และ Global Cement and Concrete Association (GCCA) เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมซีเมนตแ์ละคอนกรีต นอกจากนีเ้อสซีจียังได้
ร่วมงานกับโครงการความร่วมมือภาครฐั ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการ
พลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics), Alliances to End Plastic Wastes (AEPW) และ 
the Ocean Cleanup (TOC) เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับ
ภมูิภาค และระดบัสากล 

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero  เอสซีจีรว่มมือกบัสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไ์ทย (TCMA) 
เร่งลดการปล่อยคารบ์อนโดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)  1 ลา้นตัน CO2 
ดว้ยการใชปู้นซีเมนตไ์ฮดรอลิกภายในปี 2566 และยังเป็นสมาชิกเครือข่ายคารบ์อน
นิวทรลัประเทศไทย (TCNN) เพื่อสง่เสริมความรว่มมือระหว่างภาครฐั เอกชน ทอ้งถ่ิน 
และชมุชนเพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก (GHG) และกา้วสูเ่ปา้หมายการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์นอกจากนีย้ังไดร้ว่มมือกับมูลนิธิ Worldview Climate Foundation 
(WCF) และมูลนิธิ Worldview International Foundation (WIF) เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การสรา้งบลคูารบ์อน (Blue Carbon) ซึ่งเป็น
แหล่งกักเก็บคารบ์อนจากการฟ้ืนฟูป่าชายเลนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ใน
อาเซียน 
 
 
ส ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติม 
การพฒันาอยา่งยั่งยืน  http://www.scgsustainability.com/th/ 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  https://scc-th.listedcompany.com/cg.html 
ขอ้มลูดา้น ESG (ใหม)่  https://bit.ly/3dLEVVV 

 

https://scc-th.listedcompany.com/cg.html

