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วิสัยทัศน์และกลยุทธ์

ในการประกอบธุรกิจ

เอสซีจี  กลุ ่มบริ ษัทชั้นนําที่ ดําเนินธุรกิจมากว ่า 100 ป ี  

ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี  

ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี 2456 ตามพระบรมราชโองการใน 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิต

ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างที่สําคัญในการพัฒนาประเทศในขณะน้ัน  

ต่อมาได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องและเจริญก้าวหน้ามาโดยลําดับ  

จนปัจจุบันประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง รวมทั้ง

ได้รับการยอมรับในวงกว้างและเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่น ๆ ทั้ง

ในระดับประเทศและระดับโลก

วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ เอสซีจีจะเป็นผู้นําธุรกิจในภูมิภาค  

ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีความเป็นเลิศ  

01

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

ให้ดขีึน้ ควบคูก่บัการเสรมิสร้างความก้าวหน้าอย่างยัง่ยนืให้ทกุสงัคม

และชุมชนท่ีเข้าไปดําเนินงาน  

เอสซีจียังมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก สอดคล้อง 

กับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง  

ทาํให้เป็นองค์กรแรกในประเทศไทยท่ีได้รบัการคดัเลอืกให้อยูใ่นดชันี

ความยัง่ยนืของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) จากการประเมนิ

โดย Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM) และได้รับการ

จัดอันดับต่อเนื่องยาวนานที่สุด 14 ปีติดต่อกัน นับต้ังแต่ปี 2547 

สะท้อนถึงความมุ่งม่ันในการก้าวสู ่การเป็นผู ้นําธุรกิจในภูมิภาค 

อย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจี 
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สารจาก

คณะกรรมการ 
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ปี 2560 ปัจจยัพืน้ฐานเศรษฐกิจโลกโดยรวมดขีึน้จากพืน้ฐานของ
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น 
และจีน ซึง่เป็นผลจากนโยบายการคลัง การค้าโลกท่ีขยายตวัต่อเนือ่ง 
ตลอดจนสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และความเส่ียงที่ลดลง

สําหรับเศรษฐกิจอาเซียนยังเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะเวียดนาม
ที่เน้นส่งเสริมการลงทุนและการเปิดเสรีการค้า จนกลายเป็นประเทศ
ที่น่าจับตาท่ีสุดในภูมิภาค และอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมากท่ีสุด
ในอาเซียน ยังได้อานิสงส์จากการใช้จ่ายของภาครัฐและการอุปโภค
บริโภคของภาคครัวเรือน ทําให้มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีขึ้น รวมท้ัง
ฟิลิปปินส์ที่มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเน่ือง เช่นเดียวกับกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ทั้งเมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา ท่ีต่าง
ได้รับแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ ทําให้สามารถ
เติบโตได้อย่างดีเช่นกัน 

ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ดีกว่าที่คาดการณ์ ทําให้ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(สศช.) คาดการณ์ตวัเลขผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทย 
ในปี 2560 ไว้ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 โดยได้แรงหนุนหลักจากการ
ลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครัฐ รวม
ทั้งการส่งออกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจในปี 2560 จะดีขึ้นกว่าปี 2559  
ทีผ่่านมา แต่เอสซจีียงัได้รบัผลกระทบจากปัจจยัทีส่่งผลต่อการดําเนนิ
ธุรกิจในภาพรวม ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบท้ังปิโตรเคมีและแพคเกจจ้ิง 
ที่สูงขึ้น ต้นทุนพลังงานท่ีสูงขึ้น ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า ตลอดจนสภาพ
การแข่งขันในภูมิภาคท่ีรุนแรงยิ่งขึ้นในหลายธุรกิจโดยเฉพาะซีเมนต์ 
เอสซีจีจึงเน้นแนวทางการดําเนินธุรกิจที่พร้อมปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
ให้ทันกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับ
โครงสร้างการบริหารงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ  
การขยายผลการบรหิารธรุกิจด้วยระบบการจัดการ Integrated Business  
Excellence (IBE) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตและ 
การวางแผนงานอย่างเชือ่มโยงกนัทัง้ห่วงโซ่คณุค่า (Value Chains) ท่ีสร้าง 
ความคล่องตัวให้กับการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิผล ลดต้นทุน และ 
เพิ่มรายได้ให้กับองค์กร นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความสามารถทาง 
การแข่งขันและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจมากยิ่งขึ้น เอสซีจียังส่งเสริม
การพฒันานวตักรรมสนิค้าและบรกิารท่ีมมีลูค่าเพ่ิมสงู เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บรโิภคให้ได้อย่างรวดเรว็ รวมทัง้ขยายการดาํเนนิ
ธุรกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

สําหรับผลประกอบการในปี 2560 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 
450,921 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน จากราคาขายของ
สินค้าเคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เอสซีจีมีผลกําไร
เท่ากับ 55,041 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน โดยมีปัจจัย
สําคัญจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง ตลอดจนค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่า และต้นทนุพลงังานท่ีสงูขึน้ ทัง้นี้  
เม่ือพจิารณาผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงนิ และสภาวะเศรษฐกิจ 
โดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ 
ผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
ประจําปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของ 
กําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม โดยแบ่งเป็นเงินปนัผลระหว่างกาล 
ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท และเงินปันผลประจําปีส่วนที่เหลือในอัตรา
หุ้นละ 10.50 บาท 

เสริมศักยภาพนวัตกรรม ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้

ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เอสซีจีมุ่งให้ความสําคัญกับการเปิดรับนวัตกรรมจากภายนอก 
(Open Innovation) เพ่ือตอบโจทย์ผู ้บริโภคได้รวดเร็วตรงจุดยิ่งขึ้น 
เช่น การตั้ง Open Innovation Center เพ่ือต่อยอดความร่วมมือกับ 
ทุกภาคส่วน รวมทั้งสตาร์ทอัพทั่วโลก เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีมี

ปี 2560 ปัจจัยพืน้ฐานเศรษฐกิจโลกโดยรวมดีขึน้จากพืน้ฐานของ

(สศช
ในปี
ลงทุ
ท้ังก

ทีผ่่า
ธุรกิจ
ที่สูง
การแ
เอสซี
ให้ทั
โครง
การข
Exce
การว
ความ
เพิ่ม
การแ
การพ
ความ
ธุรกิจ

450,
สินค้
เท่าก
สําคั
ก่อส
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ศักยภาพสูงในกลุ่ม Materials Clean Tech และ Sensor & Internet of Things 
(IoT) และการเปิดโรงงานนําร่องร่วมกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในจีน  
เพื่อขยายผลการผลิต Functional Material ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
CIERRA™ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมชนิดใหม่ของโลก ที่วิจัยและพัฒนาร่วม
กับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2559 

เอสซีจียังได้ตั้ง AddVentures บริษัทในรูปแบบ Corporate Venture 
Capital (CVC) เพ่ือลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวโยงกับเอสซีจี  
เช่น ดิจิทัลสตาร์ทอัพโลจิสติกส์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการรถขนส่ง
ของเอสซีจี โลจิสติกส์ กว่า 7,000 คันทั่วอาเซียน ได้สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ภายในองค์กร

นอกจากนี ้ยังนําเทคโนโลยีดจิทิลัมาเพิม่ประสทิธภิาพของธรุกิจ 
เช่น การพัฒนาระบบ Automation & Robotics ในกระบวนการผลิต 
และซ่อมบํารุง จนสามารถให้บริการกับลูกค้าระดับนานาชาติ 
เช่น เนเธอร์แลนด์ การพัฒนาระบบจัดเก็บและเรียกคืนสินค้า หรือ 
การใช้ IoT กับระบบตรวจสอบสินค้าคงเหลือในสต๊อกแบบอัตโนมัติ 
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงานยิ่งขึ้น  
พร้อมขับเคลื่อนสู่ Industry 4.0 

ในปี 2560 เอสซีจี มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มี 
มลูค่าเพ่ิมสงู ทัง้สิน้ 175,541 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของรายได้จาก
การขายรวม และมีรายได้จากการขายสนิค้าทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  
SCG eco value ท้ังสิ้น 185,158 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของ 
รายได้จากการขายรวม โดยเอสซจีไีด้ลงทนุด้านการวิจยัและนวตักรรม 
เป็นเงิน 4,178 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.9 ของรายได้จากการขายรวม

เดินหน้าโครงการลงทุนในอาเซียน เพื่อเติบโต

อย่างยั่งยืนร่วมกัน

เอสซีจีมีโครงการที่สําคัญ ได้แก่ โครงการปิโตรเคมีครบวงจร 
แห่งแรกของเวียดนาม หรือ Long Son Petrochemicals Company Limited  
(LSP) โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างโครงการ 4 – 5 ปี หลงัได้ความคืบหน้า 
เรื่องแหล่งเงินกู้และรายละเอียดโครงการในช่วงต้นปี 2561 

สําหรับธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้เข้าลงทุนใน Vietnam 
Construction Materials JSC (VCM) ในภาคกลางของเวียดนาม มีกําลัง 
การผลิต 3.1 ล้านตันต่อปี  ขณะที่โรงงานปูนซีเมนต์ในเมียนมาได้เริ่ม
ผลิตสินค้าออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมกราคม และ สปป. ลาว เร่ิมผลิต
ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ทําให้ปัจจุบันเอสซีจีมีโรงงานปูนซีเมนต์ใน  
6 ประเทศหลักของอาเซียน มีกําลังการผลิตรวมกับในประเทศไทย  
33.5 ล้านตนัต่อปี เพือ่ตอบสนองความต้องการในภมูภิาคทีก่าํลงัเตบิโต 

รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

ส่วนในไทย ได้ปรบัโครงสร้างธรุกจิเซรามิก โดยควบ 5 บรษิทัผลติ 
เซรามิก รวมจุดแข็งของแต่ละบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจาก 
มลูค่าเพิม่ (Synergies) ด้านการตลาดและการขาย การผลติ รวมถงึการวิจยั 
และพัฒนา รวมทั้งเปิดเอสซีจี เอ็กซ์เพรส (SCG EXPRESS) บริการ 
จัดส่งพัสดุด่วน และเป็นรายเดียวในตลาดที่มีนวัตกรรมส่งพัสดุด่วน 
แบบควบคมุอณุหภมู ิโดยมแีผนขยายพืน้ทีบ่รกิารทัว่ประเทศกลางปี 2561

ด้านธรุกิจแพคเกจจ้ิง ได้เข้าลงทุนใน PT Indocorr Packaging Cikarang  
อนิโดนีเซีย มกีาํลังการผลิตรวม 32,000 ตันต่อปี รวมถงึหาโอกาสลงทุน 
ในบรรจุภณัฑ์ทกุประเภท เพือ่รองรับการใช้งานท่ีเติบโต และไลฟ์สไตล์ 
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

สําหรับผลการดําเนินงานของเอสซีจีนอกเหนือจากธุรกิจใน 
ประเทศไทย ในปี 2560 เอสซจีมีรีายได้จากการขายในภมูภิาคอาเซยีน  
เท่ากับ 106,597 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้จาก 
การขายรวม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี 
รายได้จากการขายในภูมิภาคอื่น ๆ 80,084 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
17 ของรายได้จากการขายรวม ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของเอสซีจี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่า 573,412 ล้านบาท โดยร้อยละ 24 
เป็นสินทรัพย์ในอาเซียน 

พร้อมปรับตัวรับทุกการเปล่ียนแปลง 

นอกเหนือจากการเร่งดําเนินการ เพื่อรักษามาตรฐานการ 
ดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การพัฒนาของดิจิทัล 
เทคโนโลยซีึง่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภค ต้นทนุ 
พลังงานและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยอื่น ๆ เอสซีจียังให้ความ 
สาํคญักับการพฒันาทักษะพนกังานให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง และ 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและ 
การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศได้ 

คณะกรรมการบริษทัขอขอบคณุท่านผู้ถอืหุ้น ผู้ถือหุน้กู ้ผูร่้วมทนุ  
คูค้่า คูธ่รุกจิ ลูกค้า พนักงาน ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย รวมถงึสถาบนัการเงิน 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของเอสซีจ ี
ด้วยดตีลอดมา และขอให้เชือ่ม่ันว่าเอสซีจจีะยงัยดึม่ันการดาํเนนิธรุกจิ 
ตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี เพื่อ 
สร้างสมดุลการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนมุ ่งเสริมสร้าง 
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ภมูภิาคอาเซียน เพือ่ก้าวสูก่ารเป็นผูน้าํธรุกิจ
อย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจี

กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 มกราคม 2561

ในนามคณะกรรมการบริษัท
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 2560 2559 2558 2557 2556

งบกําไรขาดทุนรวม 1

(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย  450,921 423,442   439,614   487,545   434,251 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย   408,995 376,825   400,248   461,649   411,322 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 

รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA)  102,080 97,816  82,690   66,493   61,265 

กําไรสําหรับปี 2 55,041 56,084   45,400   33,615   36,522 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 1

(ล้านบาท) 

สินทรัพย์ 573,412  539,688   509,981   465,823   440,689 

หนี้สิน 271,587  258,070   266,975   256,506   253,927  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 301,825 281,618   243,006   209,317   186,762  

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 261,098 240,023   206,161   177,283   161,538 

     

อัตราส่วนทางการเงิน      

จํานวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)  1,200  1,200   1,200   1,200   1,200 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  217.6  200.0   171.8   147.7   134.6 

กําไรต่อหุ้น (บาท)  45.9 46.7   37.8   28.0   30.4 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)  19.0 19.0   16.0   12.5   15.5 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสําหรับปี (%)  41.4 40.7   42.3   44.6   51.0 

อัตรากําไรสําหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)  12.2 13.2   10.3   6.9   8.4 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)  22.0  25.1   23.7   19.8   24.0 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  9.9  10.7   9.3   7.4   8.7 

อตัรากระแสเงินสดทีไ่ด้จากการดาํเนินงาน (EBITDA) ต่อสนิทรัพย์ (%)  18.3 18.6   16.9   14.7   14.7 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 3  0.9  0.9   1.1   1.2   1.4 

อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกําไรต่อหุ้น (เท่า) 10.5 10.6   12.1   15.9   13.1 

อตัราส่วนหนีส้นิสทุธต่ิอกระแสเงินสดทีไ่ด้จากการดาํเนินงาน (EBITDA) (เท่า) 1.4 1.5   2.0   2.5   2.6 

1 ปี 2559 และ ปี 2556 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 หมายถึง กําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น
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ผลประกอบการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

500

250

375

125

0

สัดส่วน
รายได้จาก

การขาย
ปี 2560

สัดส่วน
กำไรสำหรับปี* 

2560

เอสซีจี ซิเมนต์-
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

เอสซีจี ซิเมนต์-
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

36% 13%
ส่วนงานอื่น

3%
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

8%

เอสซีจี เคมิคอลส์
76%

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

18%

เอสซีจี เคมิคอลส์

46% 

* กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

รายได้จากการขาย
(พันล้านบาท)

สินทรัพย์ 
(พันล้านบาท)

กำไรต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
(บาท/หุ้น)

หนี้สิน 
(พันล้านบาท)

EBITDA 
(พันล้านบาท)

กำไรสำหรับปี* 
(พันล้านบาท)

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแส
เงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน
(เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำไรสำหรับปี* 
(ร้อยละ)

97
.8

82
.7

66
.5

61
.3

10
2.

1

2556 2557 2558 2559 2560

56
.1

45
.4

33
.6

36
.5

55
.0

53
9.

7

51
0.

0

46
5.

8

44
0.

7 57
3.

4

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560

1.
5

2.
0

2.
52.
6

1.
4

46
.7

37
.8

28
.0

30
.4

45
.9

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560

19
.0

16
.0

12
.515

.5

19
.0

2556 2557 2558 2559 2560

40
.742

.3

44
.6

51
.0

41
.4

120

60

90

25

0

60

30

45

15

0

600

300

450

150

0

300

200

100

0

2

3

1

0

60

40

20

0

20

10

15

5

0

80

40

60

20

0

25
8.

1

26
7.

0

25
6.

5

25
3.

9

27
1.

6

42
3.

4

43
9.

6

48
7.

5

43
4.

3

45
0.

9

04



56
.1

55
.0

0

100

200

300

400

500

0

50

100

150

200

0

50

100

150

200

250

0

25

50

75

100

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  8
เอสซีจี เคมิคอลส์  12
เอสซีจี แพคเกจจ้ิง    16

รายได้จากการขาย EBITDA * กำไรสำหรับปี **

2559 2560 2559 2560 2559 2560

125

75

100

25

50

0

2559 2560 2559 2560 2559 2560

30

10

20

0

17
0.

9

17
5.

3

23
.6

8.
5

22
.3

7.
2

18
8.

2

20
6.

3

60
.7

42
.1

64
.5

42
.0

74
.5 81

.5

10
.9

3.
6

12
.4

4.
7

42
3.

4

45
0.

9

97
.8 10

2.
1

เอสซีจี 
(พันล้านบาท)

รายได้จากการขาย EBITDA * กำไรสำหรับปี **

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
(พันล้านบาท)

2559 2560 2559 2560 2559 2560

75

45

60

15

30

0

รายได้จากการขาย EBITDA * กำไรสำหรับปี **

เอสซีจี เคมิคอลส์ 
(พันล้านบาท)

2559 2560 2559 2560 2559 2560

15

5

10

0

รายได้จากการขาย EBITDA * กำไรสำหรับปี **

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
(พันล้านบาท)

*  รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วม
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6

สรุปผลการดําเนินงาน

เอสซีจี 

มีรายได้จากการขาย 450,921 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6  
จากปีก่อน จากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และมี  
EBITDA เท่ากับ 102,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อน  
เนื่องจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีมีกําไรสําหรับปี 
55,041 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากธุรกิจ 
ซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีผลการดําเนินงานในประเทศลดลง

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

มรีายได้จากการขาย 175,255 ล้านบาท  EBITDA 22,319 ล้านบาท 
และกาํไรสาํหรับปี 7,230 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อน ซึง่เป็น
ผลจากภาวะตลาดในประเทศที่ยังคงชะลอตัว ทําให้กระทบต่อราคา
และปริมาณขาย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงมุ ่งเน้นการเสริมฐาน 
การผลิตในอาเซียนอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรับการลงทุนของภาครัฐ 
รวมถึงการบริโภคในประเทศและการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนด้วยกัน

เอสซีจี เคมิคอลส์ 

มรีายได้จากการขาย 206,280 ล้านบาท EBITDA  64,461 ล้านบาท 
ขณะที่มีกําไรสําหรับปี 42,007 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน จาก 
ผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยท่ีปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากต้นทุน
ทีป่รบัตัวสงูขึน้และค่าเงนิบาททีแ่ข็งค่าขึน้แม้ว่าจะมกีาํไรจากการขาย
เงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน โดยธุรกิจยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ และเพิ่มยอดขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
และพร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง

  
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 

มีรายได้จากการขาย 81,455 ล้านบาท EBITDA 12,431 ล้านบาท 
และกําไรสําหรับปี 4,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปีก่อน 
เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มข้ึน และการขายสินทรัพย์ของบริษัท
กระดาษสหไทย จาํกัด (มหาชน) ธุรกจิยงัมุง่เน้นการพฒันาสนิค้าและ
บริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและตอบสนองต่อการใช้งาน 
ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total  
Packaging Solutions Provider)

ส่วนงานอื่น

 มี EBITDA 2,909 ล้านบาท และกําไรสําหรับปี 1,485 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานของเอสซีจี การลงทุนที่มี EBITDA รวม
เงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน 4,643 ล้านบาท และมีกําไรสําหรับปี 
5,500 ล้านบาท  หักด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางและอื่น ๆ
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11,963

10,585

11,395

48,693

7,305

454

49,420

การดำเนินงานของเอสซีจี >> เป็นรายได้จากการขายของบริษัทย่อย
ในภูมิภาคอาเซียน  ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน 
   (ไม่รวมประเทศไทย)
การส่งออกไปยัง >> เป็นรายได้จากการส่งออก
ภูมิภาคต่าง ๆ  ของบริษัทย่อยในประเทศไทย

รายได้

จากการขาย ขายในประเทศ

การดำเนินงานของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน

ส่งออกไปยัง
ภูมิภาคอาเซียน

ส่งออกไปยัง
ภูมิภาคอื่น ๆ
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สินทรัพย์รวมในอาเซียน
(ล้านบาท)

รายได้จากการส่งออกและการดำเนินงานของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน 
(ล้านบาท)

รายได้จากการขายสินค้า HVA 
(ล้านบาท)

ยอดใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม 
(ล้านบาท)

มาเลเซียและ
สิงคโปร์

สินทรัพย์รวมในอาเซียนเท่ากับ 139,815 ล้านบาท (ร้อยละ 24 ของสินทรัพย์รวม)

ร้อยละของรายได้จากการดำเนินงานของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียนต่อรายได้จากการขายรวม

ร้อยละของ
รายได้จาก
การขาย
สินค้า HVA 
ต่อรายได้
จากการ
ขายรวม

ร้อยละของ
ยอดใช้จ่าย
เพื่อการวิจัย
และนวัตกรรม
ต่อรายได้
จากการ
ขายรวม

1.0%

10
0,
15

0

10
0,
91

2
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รายได้

จากการขาย 

ล้านบาท
175,255

EBITDA

ล้านบาท
22,319

ห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ

ห้องน้ำท่ีเหมาะกับทุก Gen โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 

มีความปลอดภัย คงทน สะดวกสบาย 

ใช้งานง่าย และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ

พึ่งพาตนเองได้

8

เอสซีจี

ซเิมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง
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ความท้าทายของธุรกิจ

คงหดตัวในช่วงที่ผ่านมา จากความเช่ือมั่นของผู้บริโภคและกําลังซื้อ 
ทีล่ดลง อย่างไรกต็าม ธรุกิจยงัคงรกัษาความเป็นผูน้าํในธรุกจิผลติภณัฑ์ 
ก่อสร้าง ด้วยการพฒันาสนิค้าและบรกิารทีม่มีลูค่าเพ่ิม เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

 
ภาพรวม เน่ืองมาจากการขยายตัวของตลาดซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ในประเทศต่าง ๆ   โดยในกัมพชูามีการเตบิโตของการก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั 
และอาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนในโครงสร้าง 
พืน้ฐานของภาครฐั เช่น โครงการก่อสร้างถนนในประเทศ  เช่นเดยีวกบั 
ตลาดก่อสร้างอินโดนีเซียกระเต้ืองข้ึนจากปีก่อน โดยมีปัจจัยหลัก 
มาจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล เช่น ทางด่วน  
สนามบิน เขื่อน และรถไฟความเร็วสูง ส่วนตลาดก่อสร้างในเมียนมา 
เติบโตจากการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงงาน 
อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ขณะท่ีเวียดนามได้รับผลดี 
จากโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น สะพาน 
และท่าเรือ นอกจากน้ี รัฐบาลฟิลิปปินส์มีนโยบายพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค กระตุ้นการก่อสร้างและเศรษฐกิจในประเทศ

ความสําเร็จที่โดดเด่นในปี 2560

มากมาย เช่น
 o รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Value Hall of Fame 

Award 2017” จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย โดยเอสซจีเีป็นบริษทัท่ีมมีลูค่าแบรนด์สงูสดุจากการวดั
มูลค่าแบรนด์ในหมวดวัสดุก่อสร้างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปี

 o รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2017 & Why We 
Buy?” ซ่ึงเป็นการสาํรวจความน่าเช่ือถอืของแบรนด์และปัจจยัทีทํ่าให้
เกิดการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค จากนิตยสาร BrandAge โดยเอสซีจี 
ได้รับรางวัลในหมวดวัสดุก่อสร้าง/กระเบ้ืองมุงหลังคา ต่อเนื่องมา
เป็นเวลา 5 ปี

 o รางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2016-2017” จาก
นิตยสาร Marketeer โดยเอสซีจีเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ที่ครอง
ใจผู้บริโภค ในหมวดกระเบื้องหลังคา

 o รางวัล “German Design Award 2017” จากสถาบัน German 
Design Council ประเทศเยอรมัน ซึ่งมอบให้กับสินค้าก๊อกปัดก้านนุ่ม
เพื่อผู้สูงอายุ Soft Paddle Faucet ของ COTTO

  
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ

ลดลงเมือ่เทียบกบัปีก่อน โดยปริมาณการใช้ปนูซเีมนต์ภายในประเทศ

กลยุทธ ์การขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

ของเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ส่งผลให้ 

เกิดการดําเนินธุรกิจในหลากหลายพื้นที่ และ 

เพื่อให ้สามารถใช ้กําลังผลิตของโรงงาน

ปูนซีเมนต์แห่งใหม่ในเวียดนามและประเทศอื่น ๆ  

ได้ เต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เ อ ส ซี จี ไ ด ้ ล ง ทุ น ใ น โ ค ร ง ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค ้ า 

วสัดกุ่อสร้างอืน่ ๆ ท่ีใช้ปนูซเีมนต์เป็นวตัถดุบิหลกั 

ในการผลิต ขณะเดยีวกนัการดาํเนนิธรุกจิในไทย 

นอกจากจะตอบสนองความต้องการของตลาด

ในประเทศแล้ว ยังครอบคลมุถงึตลาดในอาเซยีน

อกีด้วย โดยยงัคงมุง่เน้นพฒันานวตักรรมสนิค้า

และบรกิารท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้า

ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง

“

”
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ข้อมูลทางการเงิน

(ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1

สินทรัพย์หมุนเวียน   56,466 58,702   56,348   53,566 51,935
สินทรัพย์ 213,134 203,068   187,976   168,662  155,711
หนี้สิน 106,913  103,198   105,242   85,937  72,699
ส่วนของผู้ถือหุ้น 106,221 99,870   82,734   82,725  83,012

 
ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน 1     

รายได้จากการขาย  175,255  170,944   178,988   185,423   174,642 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย   169,431 163,956   168,306   170,565  158,350
กําไรสําหรับปี 2 7,230  8,492   10,250   13,180  16,092
EBITDA 3 22,319  23,639   24,395   26,683   26,274 

  2560 2559 2558 2557 2556

มาจากงบประมาณลงทนุภาครฐั ส่วนความต้องการของภาคครวัเรอืน
และภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ขณะท่ีการส่งออกมีปริมาณเพิ่มขึ้น
เทียบกับปีที่ผ่านมา

รวม 175,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน โดยมี EBITDA  
22,319 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อน และมีกําไรสําหรับปี  
7,230 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อน  

ความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อตอบรับ 

ทุกการเปล่ียนแปลง

ด้านทรัพยากรบุคคล

 
 

รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทํางานที่สอดคล้องกับทิศทางของ
ธุรกิจ เช่น การมองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และการทํางาน
แบบลงมือปฏิบัติจริง 

 เพื่อคิดค้น
นวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ  

“Digital Disruption จะมีผลกระทบกับธุรกิจวัสดุก่อสร้างและระบบการจัดจําหน่ายของเอสซีจี 

ในอนาคตอย่างแน่นอน เราได้เริ่มทดลองทํา Digital Platform ใหม่ ๆ เช่น e-commerce ให้เข้าถึง 

ผู้บริโภคยุคใหม่ที่เลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึนทุกวัน เป้าหมายของเราคือ 

ยกระดบัระบบการจดัจาํหน่ายของเอสซีจใีห้เป็น Active OMNI-Channel ทีจ่ะตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้ครบวงจร ผ่านช่องทางร้านผู้แทนจําหน่ายในปัจจุบันและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 

รุน่ใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์เพิม่ขึน้ โดยมผีูแ้ทนจาํหน่ายทัว่ประเทศเป็น Business Partners ของ SCG 

Active OMNI-Channel ซ่ึงจะเริ่มดําเนินการในปี 2561 

สิง่สาํคัญทีส่ดุทีจ่ะผลกัดันให้เราพร้อมรับทกุการเปลีย่นแปลงคือ เราจะปรับวฒันธรรมองค์กร

ให้พนักงานทุกคนมี Entrepreneurship Mindset หรือความเป็นเถ้าแก่ เน้นการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ผ่านกระบวนการ Lean Startup และความร่วมมือกับ Ecosystem 

ทั้งภายในและภายนอกธุรกิจของเรา”

วิโรจน์  รัตนชัยสิทธ์ิ 
Managing Director-Sales and Channels
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

1 ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 กําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
3  กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
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(High Value Added) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับลูกค้า สังคม และ 
ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย

ด้านสินค้าและนวัตกรรม

 
โดยได้ต่อยอดการนําผ้าใบคอนกรีตไปใช้ติดตั้งที่หน้างานจริง เช่น  
อ่างเกบ็นํา้บ้านสาแพะ จงัหวัดลาํปาง และเข่ือนกัน้นํา้ท่าโหมด จงัหวัด
พัทลุง เพื่อสร้างตลาด ให้ความรู้กับผู้ใช้งาน และเตรียมความพร้อม
ก่อนการขายจริง

 เนื่องจากในอนาคตเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 
(Extrusion 3D Printing) จะสามารถสร้างบ้านสมบูรณ์แบบได้ทั้งหลัง  
เอสซีจีจึงเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนา 3D Printing Technology  
เป็นของตนเอง โดยสามารถใช้งานได้กบัวัสดซุเีมนต์ทีเ่ป็นเอกสทิธ์ิเฉพาะ 
ของเอสซีจีได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลน
แรงงานได้แล้ว ยังได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย เช่น ติดต้ังหนา้งาน
ได้อย่างสะดวก สามารถออกแบบรูปทรงได้อย่างอิสระ สร้างงานท่ีมี
ความซับซ้อนได้ และติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว 

ด้วยนวตักรรมท่ีผสมผสาน
เทคโนโลยีระบายอากาศแบบธรรมชาติที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ของอุณหภูมิ (Passive Stack Ventilation) กับการระบายอากาศด้วย
พดัลมพลงังานแสงอาทิตย์ ควบคมุการทาํงานด้วยระบบอจัฉรยิะ เพือ่
สร้างสภาวะสุขสบายสําหรับการอยู่อาศัยและลดความอบอ้าวจาก 
ความร้อนสะสม ซ่ึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่ครอบคลุม
ในหลากหลายกลุ ่มลูกค้ามากขึ้น รวมถึงนวัตกรรมที่สามารถ
ควบคมุคณุภาพอากาศภายในบ้าน (Well Air System) ทีม่รีะบบ Smart  
Control  ในการควบคมุความชืน้ อณุหภมู ิปรมิาณคาร์บอนไดออกไซด์ และ  
VOCs  ให้อยู่ในปริมาณท่ีดต่ีอสขุภาพ สาํหรบัห้องทีใ่ช้ระบบปรบัอากาศ

 

 ทีต่อบโจทย์การใช้ชวีติของกลุ่มผูส้งูอายุ
ที่มีปัญหาการลุกนั่ง และมีโอกาสเกิดการล้ม เช่น ระบบเตียงนอนที ่
ลุกนั่งสะดวก ระบบแสงสว่างอัจฉริยะเมื่อลุกจากเตียง และสุขภัณฑ์
ข้างเตยีง  นอกจากน้ี ยงัมนีวตักรรมสําหรบัผูส้งูอายุกลุม่ทีต้่องใช้ชวีติ
บนเตียง ทีส่ามารถลดการเกิดแผลกดทบั และสามารถปรับลกุนัง่หรอื
เคล่ือนยา้ยได้อย่างสะดวก

 
 เช่น ไม้บัวติดผนังและ 

ไม้เชิงชาย One Piece โดยใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบอัดรีด (Extrusion 
Technology) และเทคโนโลยีวัสดุไฟเบอร์คอมโพสิต

การดาํเนนิธุรกจิตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 ได้ลงทุน
ในโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 500 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 660 
กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(GHGs) ได้ 384 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี คิดเป็นเงินลงทุน
จาํนวน 15 ล้านบาท และสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายได้ 2 ล้านบาทต่อปี

ร ่วมกับ 
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี นํากากดินดําซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จาก
กระบวนการผลิตในโรงงาน ไปใช้ในการผลติดนิเพาะปลกูให้กบัชมุชน 
เพื่อส่งเสริมอาชีพใหก้ับชุมชนหมู่ที่ 15 และชุมชนแก่งคอย และใช้ใน
การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับค่ายทหารอดิศร จังหวัดสระบุรี ในโครงการ
รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน 
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ซ่ึงมีศูนย์การทหารม้า 
ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี และสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สํานักงาน
พฒันาทีดิ่นเขต 1 กรมพัฒนาทีด่นิ เป็นเจ้าภาพ และเตรยีมต่อยอดเป็น
โครงการร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพ้ืนที่สระบุรีในอนาคต

 เช่น
  ผู้ผลิต

ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง เอสซีจี และเสือ ซีเมนต์ ได้รับการรับรอง
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 17 ผลิตภัณฑ์ และฉลาก 
ลดคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภัณฑ์ 17 ผลิตภัณฑ์ จากองค์การบรหิาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์งาน
โครงสร้าง เอสซีจี ยังได้รับการรับรองเครื่องหมาย “ฉลากเขียว” จาก
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นรายแรกและรายเดียวของไทยด้วย

ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ขาว  
ได้รบัการรบัรองฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภัณฑ์ 10 ผลิตภณัฑ์ 
และฉลากลดคาร ์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์  
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

 ผู้ผลิตคอนกรีต 
ผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป ได้รับการรับรอง
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ และฉลาก 
ลดคาร์บอนฟตุพร้ินท์ของผลติภณัฑ์ 3 ผลติภัณฑ์ จากองค์การบรหิาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 
ได้รบัการรบัรองฉลากลดคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลติภณัฑ์ กระเบื้อง 
ปูพื้นและบุผนัง แบรนด์ SGI Tiles จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ 
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับการรับรองเครื่องหมาย 
“ฉลากลดคาร์บอน” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ได้รับการรับรอง 
“ฉลากลดคาร์บอน” ต่อเนือ่งเป็นปีที ่9 สาํหรบักลุม่ผลติภณัฑ์ก๊อกนํา้
ที่ผลิตในแบรนด์ COTTO 



Smart Online Fault Analysis 

(SmartOFA) 

ระบบตรวจสอบการทำงาน

ของเครื่องจักร ซึ่งสามารถประเมิน

ความเสี่ยงและแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า

ก่อนเครื่องจักรจะมีปัญหา

รายได้

จากการขาย 

ล้านบาท
206,280

EBITDA

ล้านบาท
64,461

เอสซีจี

เคมิคอลส์
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ความท้าทายของธุรกิจ

นํ้ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น จากการตัดสินใจลดกําลังการผลิตในช่วง 
ต้นปีเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการตลาดของประเทศกลุ่มโอเปกและ
นอกกลุ่มโอเปก ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศ 
โดยราคาเฉล่ียเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
ทาํให้ส่วนต่างราคาลดลงจากปีก่อน ในขณะท่ีราคาเฉลีย่เมด็พลาสติก
พอลิโพรพิลีน (PP) และพีวีซี (PVC) เพ่ิมข้ึนตามต้นทุนวัตถุดิบที ่
ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ส่วนต่างราคาโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น

 
ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น แม้ว่า
จะมีปัจจัยความไม่แน่นอนของราคาวัตถุดิบ ประกอบกับเร่ิมมีกําลงั 
การผลิตใหม่จากสหรัฐอเมริกา โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ พร้อมปรับตัว 
และรับมือกับการเปล่ียนแปลง โดยเน้นการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันโดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์สินค้าที่มีมูลค่า
เพิ่มสูง ประกอบกับราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการใช้แนฟทาเพ่ือ
การผลิตท่ีปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปี ทําให้ผลประกอบการโดยรวม
ของเอสซีจ ีเคมิคอลส์ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ความสําเร็จที่โดดเด่นในปี 2560

ความต้องการในหลายกลุ่มสินค้า อาทิ เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน 
สําหรับผลิตท่อ (PE112) ซ่ึงปัจจุบันมีผู ้ผลิตเพียงสองรายในโลก  
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนสําหรับผลิตฝาขวดนํ้าที่มีนํ้าหนักเบา 
เป็นพิเศษ ลดปริมาณการใช้พลาสติกลงแต่ยังคงคุณสมบัติและ 
ความแข็งแรงเท่าเดิม พลาสติกพอลิโพรพิลีนสําหรับส่วนประกอบ
รถยนต์ ลดความมันวาว เหมาะสําหรับใช้ผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์ 
ลดการสะท้อนแสง ปลอดภัยต่อผู ้ขับขี่ พีวีซีสําหรับเปลือกหุ ้ม 
สายเคเบลิ ทําให้สายไฟอ่อนนุม่ โค้งงอได้ตามการใช้งาน ปลอดภยั ไม่นาํ 
กระแสไฟฟ้า เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
ซึ่งท้ังหมดทําให้รายได้จากการขายสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง เป็น 
ร้อยละ 30 ของสินค้าท้ังหมดในบริษัทย่อย

 
เกี่ยวกับ Functional Material เพ่ือนําไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
ผลิตยาให้กับบริษัทพัฒนาสูตรการผลิตยาในอังกฤษ รวมทั้งเปิด
ดาํเนนิการโรงงานนาํร่องร่วมกับมหาวทิยาลยัในจนีทีมี่ประสบการณ์
ด้านการขยายผลการทดลอง เพ่ือผลิต Functional Material ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า CIERRA™ สําหรับเป็นสารเติมแต่งเพ่ือป้องกัน
การลามไฟ (Flame Retardant) และมุ่งพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับ
กระบวนการปิโตรเคมีโดยใช้ CIERRA™ เพ่ิมประสิทธิภาพ นอกจากน้ี  
ยังจัดต้ังบริษัทในสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเข้าถึงลูกค้าและทําการตลาด 
สาํหรับอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มท่ีจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ CIERRA™  

เอสซีจี เคมิคอลส์ มุ ่งพัฒนานวัตกรรม 

ใหม่ ๆ  และเพ่ิมยอดขายสนิค้าทีม่มูีลค่าเพิม่สงู  

(HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้า รวมทัง้ขยายการลงทุนเพือ่เพ่ิมความ

สามารถในการแข่งขนัเชงิธรุกิจ โดยมุง่สร้าง 

วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นพื้นฐานในการ 

พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และก้าวสู่การเป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรมเพ่ือรับมือทุกการ

เปลีย่นแปลง นอกจากนี ้ยงัยดึมัน่การดําเนิน

ธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ

พัฒนากระบวนการผลิตให้มีความเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

“

”
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ข้อมูลทางการเงิน

(ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1  
สินทรัพย์หมุนเวียน   45,183  49,463   45,769   47,070   51,321
สินทรัพย์ 193,183 193,465   185,583   183,884   192,063
หนี้สิน 49,257   64,321   79,818   99,133   109,273
ส่วนของผู้ถือหุ้น  143,926 129,144   105,765   84,751   82,790

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน 1     
รายได้จากการขาย  206,280 188,163   200,433  248,118   209,997 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย   169,512 147,209   170,433   237,386 202,921 
กําไรสําหรับปี 2  42,007 42,084   28,488  12,461  11,292
EBITDA 3  64,461 60,713   42,900   26,142 20,342

   2560 2559 2558 2557 2556

“เริ่มต้นจากการที่ทีมอยากหาวิธีการพัฒนางานโดยนําเทคโนโลยี เช่น Data Analytics มาใช้ 

เพราะหน้าที่หลักของทีมซ่อมบํารุง คือ ดูแลเครื่องจักรของทุกโรงงานให้สามารถทํางานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงท่ีผ่านมาเป็นการแก้ปัญหามากกว่าการป้องกัน หลังจากศึกษาเรื่องเทคโนโลยี 

การจัดเก็บข้อมูล จึงเห็นว่าเป็นจุดที่เราสามารถพัฒนาได้ ทีมจึงเร่ิมเขียนโปรแกรมโดยนําความรู้ 

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากสมาชิกในทีมเขียนเป็นสูตรคณิตศาสตร์ เพื่อให้โปรแกรม

สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ได้ว่าภายใต้ปัจจัยหนึ่งท่ีเกิดข้ึนนั้น จะส่งผลอย่างไรต่อเคร่ืองจักร  

รวมถึงพฒันาให้ระบบสามารถแนะนําวิธีการดูแลได้ล่วงหน้าก่อนทีเ่ครือ่งจกัรจะเสยีหาย อีกส่วนหนึง่ท่ี 

น่าสนใจของเทคโนโลยีนี้คือ เมื่อเราเก็บข้อมูลได้มากข้ึน ระบบก็จะพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นไปด้วย  

ผมมองว่านี่เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้เรารวบรวมองค์ความรู้ท้ังหมดของเราและส่งต่อได้อย่างเป็น

ระบบ ช่วยตอบโจทย์ความย่ังยนืของธรุกิจ รวมทัง้ช่วยเพิม่ความปลอดภยั ซ่ึงในอนาคตอาจจะพฒันา 

ต่อยอดในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย”

โสภณ อารยะสถาพร
ผู้จัดการฝ่าย Plant Reliability and Innovative Technology Center
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด
ในเอสซีจี เคมิคอลส์

อาทิ ตัวเร่งปฏิกิริยา ฟิล์มชนิดพิเศษเพ่ือป้องกันการซึมผ่านของ
ออกซิเจนและความชื้น สารเติมแต่งเพื่อป้องกันการลามไฟ และ
เป็นส่วนประกอบในการเพ่ิมประสิทธิภาพของยาและเวชภัณฑ์ และ 
จัดต้ังบริษัทในอังกฤษสําหรับต่อยอดการวิจัยในขั้นตอนการใช้งาน 
(Application Research) เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมในแต่ละอุตสาหกรรม

ต่อปีได้ตามเป้าหมาย โดยเร่ิมการผลิตในเดือนเมษายน 2560 ทั้งนี้ 
คุณสมบัติของเม็ดพลาสติก LDPE คุณภาพสูงนี้เหมาะสําหรับการ
ใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging)  
โดยเฉพาะบรรจภุณัฑ์บรรจอุาหารและเคร่ืองดืม่ทีส่ามารถตอบโจทย์
เรือ่งคณุสมบตัทิีล่กูค้าปลายทางต้องการ ท้ังจากลกูค้าในประเทศและ 
ผู้ผลิตอาหารระดับโลก 

เกิดรูปแบบใหม่ในการส่ังซื้อสินค้าเม็ดพลาสติกชนิด Non-Prime ซึ่ง 
ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี 

Excellence (IBE) โดยในปี 2560 สามารถลดการสูญเสียเวลา ทําให้เพิ่ม
ปริมาณการผลิตและลดต้นทุน รวมถึงปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและ

1 ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 กําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
3  กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
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การกําหนดราคาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 

24 ชั่วโมง (Smart Online Fault Analysis: SmartOFA) ซ่ึงสามารถประเมิน
ความเสี่ยงและแจ้งเตือนได้ล่วงหน้าก่อนที่เครื่องจักรจะมีปัญหา  
ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงและลดการเสียโอกาสท่ีจะต้องหยุด 
การทํางานของเครื่องจักร

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ

 
จากปีก่อน จากราคาขายของสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคานํ้ามัน 
และปริมาณขายที่เพิ่มข้ึน เช่นเดียวกับ EBITDA ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6 มาอยู่ที่ 64,461 ล้านบาท เน่ืองจากเงินปันผลรับจาก
บริษัทร่วมที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่กําไรสําหรับปีใกล้เคียงกับปีก่อนอยู่ท่ี  
42,007 ล้านบาท โดยผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยปรับตัว 
ลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่ปรับตัวสูงข้ึนและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น  
แม้ว่าจะมีกําไรจากการขายเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการ 
ของบริษัทร่วมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน

ความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อตอบรับทุกการ

เปลี่ยนแปลง

ด้านธุรกิจ

 ซึ่งจะเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการ
เชื่อมโยงจากโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นถึงขั้นปลายครบวงจร มีความ
ยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบ นอกจากน้ี ยังลงทุนในโครงสร้าง 
พืน้ฐานทีช่่วยสนบัสนนุธรุกจิ เช่น ท่าเรอืน้ําลกึ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ   
ซึ่งรองรับความต้องการในเวียดนามที่เติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง  
โดยในปี 2560 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน 
ประเทศ (GDP) อยู่ในระดับร้อยละ 6 ถึง 7 โดยโครงการได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ด้วยกฎหมายและ 
ข้อบังคับใหม่ ๆ ส่งผลให้โครงการล่าช้าจากแผนเดิมเล็กน้อย

 เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าพลาสติกพอลิเอทิลีน
และพอลิโพรพิลีน ช่วยแก้ปัญหาการใช้เม็ดพลาสติกเพื่อขึ้นรูปสินค้า
ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของผู้ผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
ปลายทางมากยิ่งขึ้น

 

 ในการคิดค้นนวัตกรรมสินค้าท่ีสามารถ 
ตอบโจทย์ผูบ้รโิภคได้ดมีากย่ิงขึน้ ซึง่คาดว่าจะสามารถช่วยสนับสนนุ
ยอดขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ให้เพิ่มสูงขึ้นได้

ด้านทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้พนักงาน
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเส้นทางในสายวิชาชีพของตนเอง 
ตามความต้องการของธุรกิจ รวมถึงสร้างผู้นําองค์กรในอนาคตที่มี

ประสบการณ์รอบด้านและสร้างผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายวิชาชีพ

เพื่อให้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
โดยวางระบบ Competency Development ทีอ่นิโดนีเซยี และนาํพนกังาน 
เข้ามาเรียนรู ้เทคโนโลยีและการบริหารงาน ผ่านประสบการณ์ 
การทํางานจริงที่โรงงานมาบตาพุด จังหวัดระยอง สําหรับเวียดนาม  
ได้เตรียมโครงการพัฒนาทักษะพนักงานโดยร่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษาชั้นนําของไทยและเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อม 
สําหรับโครงการปิโตรเคมีในอนาคต

เช่น นอร์เวย์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และสิงคโปร์ ในการทํางานร่วมกับพนักงาน 
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความสามารถของพนักงาน  
สร้างความแตกต่างและหลากหลาย เพ่ือสนบัสนนุธรุกจิในปัจจุบนัและ 
เตรียมพร้อมสําหรับธุรกิจในอนาคตให้ธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์  
เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก

เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย 
ดูแลทั้งตนเองและคนรอบข้าง โดยในปี 2560 ได้ขยายโครงการนี้ 
ไปยังชุมชนรอบโรงงานด้วย 

ด้านสินค้าและนวัตกรรม

 
  

ทําให้สามารถข้ึนรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกให้บางลงแต่ยังคงความ 
แข็งแรงไว้ได้โดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิตเดิม สามารถนําไปใช้ 
ในการผลิตได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ฟิล์มชนิดบางพิเศษ  
ท่อส่งนํ้าขนาดใหญ่ ฝาขวดนํ้าอัดลมชนิดบางพิเศษ โดยสินค้า 
ฟิล์มชนิดบางพิเศษจะเริ่มการทดสอบการข้ึนรูปสินค้าในผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ กับลูกค้าในปี 2561 และผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป

การดาํเนนิธุรกจิตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 
บริการ ท่ีได้รับการรับรอง SCG eco value ร้อยละ 56 ของรายได้จาก
การขาย

โดยปี 2560 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ 
ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 5 (Green Industry  
Level 5) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากกระทรวงอุตสาหกรรม และนิคม 
อาร์ ไอ แอล ในเอสซีจ ีเคมิคอลส์ ได้รบัการรับรองเป็นนคิมอตุสาหกรรม 
เชิงนิ เวศระดับ Eco Exce l lence จากการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรายแรกในประเทศไทย

 
ได้อย่างย่ังยืน ผ ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการบ้านปลา  
โดยร่วมกับ 29 กลุ่มประมงในจังหวัดระยองและชลบุรีสร้างบ้านปลา 
ไปแล้วกว่า 1,200 หลัง สร้างพื้นที่อนุรักษ์เป็นการช่วยเพิ่มรายได ้
ให้ชุมชนจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนสัตว์นํ้าและแหล่งทําประมง 
ใกล้ชายฝ่ัง และมแีผนขยายพืน้ทีก่ารวางบ้านปลาไปยงัจงัหวดัจนัทบรุี
และตราดอีก 1,000 หลงั เพ่ือให้ครอบคลุมชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก 
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Flexible Packaging - Spout Pouch

บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับของเหลว

พร้อมฝาเกลียว สะดวกต่อการใช้งาน

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย 

FEST (เฟสท์) 

สะอาด ปลอดภัย พิมพ์ลายสวยงาม

เพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร

รายได้

จากการขาย 

ล้านบาท
81,455

EBITDA

ล้านบาท
12,431
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เอสซีจี

แพคเกจจิง้
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เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีผลการดําเนินงานที่

เติบโตขึ้นจากปีก่อน จากการขยายกําลัง 

การผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ในเวียดนาม 

และการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอาเซียน  

เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้กระดาษ 

บรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มประเทศ 

อา เ ซียนท่ียังคงเติบโตอย ่างต ่อเนื่อง

นอกจากน้ี บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาและ 

เพิ่มยอดขายสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง (HVA) 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

และมุ่งดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

“

”

ความท้าทายของธุรกิจ 

 
กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณ 
การส่งออกที่ดีกว่าคาดการณ์ สําหรับความต้องการในอาเซียนยังคง
เติบโตตามทิศทางของเศรษฐกิจและการผลิตเพื่อการส่งออก ในด้าน
การแข่งขัน ผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ลูกฟูกในภูมิภาคอาเซียนยังคงขยายกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง  
การเผชิญกับการแข ่งขันที่ เพิ่มขึ้น นับเป ็นความท้าทายของ 
ผู ้ประกอบการที่ต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กรเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาการเติบโตของธุรกิจให้
ได้อย่างยั่งยืน

 
ประเทศไทยในปี 2560 ยังคงมีปริมาณความต้องการลดลงอย่าง 
ต่อเน่ือง จากการที่สื่อสิ่งพิมพ์ถูกทดแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(Digital Media) โดยเฉพาะในกลุ่มงานส่ือสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและ
นิตยสาร ขณะเดียวกันปริมาณการนําเข้าของกลุ่มกระดาษเคลือบผิว 
และกระดาษถ่ายเอกสารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ 
อตุสาหกรรมกระดาษถ่ายเอกสารยงัคงมีการแข่งขนัด้านราคาท่ีรนุแรง
จากผู้ผลิตในจีนและอินโดนีเซีย

ความสําเร็จที่โดดเด่นในปี 2560 

 
Vina Kraft Paper Co., Ltd. เคร่ืองที่ 2 ได้เต็มกําลังการผลิต

ท่ามกลางราคาเศษกระดาษนําเข้าท่ีผันผวน

ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าและให้บริการบรรจุภัณฑ์ครบวงจร  
(Total Packaging Solutions Provider)

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

ร้อยละ 9 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์มีปริมาณ
ขายเพิม่ขึน้จากการดาํเนนิงานในกลุม่ประเทศอาเซียน EBITDA เท่ากบั 
12,431 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน และมีกําไรสําหรับปี 
4,719 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ปริมาณขายรวม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2559 จากการขยายกําลังการผลิต 
ในเวียดนาม รวมไปถึงความต้องการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์และ 
บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีปริมาณ
ความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน

 ปริมาณขาย
กระดาษพมิพ์เขยีนลดลงร้อยละ 8 เม่ือเทยีบกับปี   2559  สาเหตุหลกัจาก 
ปริมาณการขายส่งออกท่ีลดลงจากปีก่อน ในขณะท่ีความต้องการ 
ของตลาดในประเทศยังคงมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง



1 ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 กําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
3  กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
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ข้อมูลทางการเงิน

(ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1  
สินทรัพย์หมุนเวียน   29,317 24,574   24,295  22,969   21,782
สินทรัพย์ 91,312 85,369   83,218   73,987  65,169
หนี้สิน 35,661  32,617   34,892   29,150 26,133
ส่วนของผู้ถือหุ้น  55,651 52,752   48,326   44,837  39,036

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน 1     

รายได้จากการขาย  81,455 74,542   70,907   64,614   59,135
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย   76,539 70,469   66,838   60,368  54,731
กําไรสําหรับปี 2  4,719 3,565   3,463   3,448   3,587 
EBITDA 3 12,431  10,884   10,831   9,718 9,473

   2560 2559 2558 2557 2556

ความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อตอบรับทุกการ

เปลี่ยนแปลง

ด้านธุรกิจ

 โดยเข้าซื้อหุ ้น 
ร ้อยละ 75 ในบริษัทคอนิเมก จํากัด โดยมีสินค้าหลัก ได้แก่  
ขวดพลาสตกิ หลอดบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ และฝา โดยมีกลุม่ลกูค้าหลกั 
เป็นผู้ผลิตเครื่องสําอาง เวชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และของเหลว 
อุตสาหกรรม ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ การลงทุนนี ้
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ในการเป็นผู้นํา
ด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นการเพิ่ม
สัดส่วนการขายในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม

 
โดย Indocorr เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ (Corrugated Containers)  
คุณภาพสูงในอินโดนีเซีย โดยมีบริษัทข้ามชาติ ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค 
บริโภคเป็นลูกค้าหลัก ปัจจุบันมีกําลังการผลิตรวม 32,000 ตันต่อปี  
ภายหลังการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จะมีกําลังการ 
ผลติบรรจภุณัฑ์กระดาษในอาเซยีนรวม เพิม่ขึน้เป็น 1,045,000 ตันต่อปี

“ปัจจบุนั นอกจากเทรนด์ของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็แล้ว การบรหิารจดัการธรุกจิ

เพื่อวิเคราะห์และนํามาซึ่งการตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพเช่นกัน 

ภายใต้การดาํเนนิธรุกจิทีข้่อมูลมคีวามสาํคัญต่อการตดัสนิใจและช่วยเพิม่ความสามารถในการ

แข่งขัน เอสซีจี แพคเกจจ้ิง ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําดิจิทัลเทคโนโลยีมาบริหารองค์กรและ

จดัการข้อมลูขององค์กรเพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า โดยนาํเทคโนโลย ีData Virtualization 

(DV) มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดรวมข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการ Value Chain เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการมองเห็นข้อมูล (Business Visibility) เช่น ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อ 

สินค้า และสามารถนําข้อมูลที่ได้รับไปวางแผนดําเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา นอกจากนี้  

ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลาย (Data Analytics) ช่วยให้บริษัทนําข้อมูลไปตัดสินใจ 

เชงิธรุกจิได้อย่างรวดเร็ว เช่น  การสร้างโมเดลเพิม่ประสทิธภิาพ (Optimization Model) เพือ่ใช้ตดัสนิใจ 

ในการบริหาร Value Chain ตั้งแต่การขายสินค้า การผลิต รวมไปถึงการจัดหาวัตถุดิบ ช่วยสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเติบโตเคียงคู่ไปกับลูกค้าอย่างยั่งยืน”

ประกิจ วรวัฒนนนท์
ผู้อํานวยการสํานักงานกลยุทธ์ Supply Chain
เอสซีจี แพคเกจจ้ิง
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 โดยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 75 ในบริษัทพรีซิชั่น  

พริ้นท์ จํากัด ซึ่งเป็นผู ้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสินค้าที่พิมพ์ด้วย 
ระบบออฟเซท็ (Offset Printing) โดยเฉพาะสินค้ากล่องทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม 
ต่าง ๆ เช่น เครื่องสําอาง และเวชภัณฑ์ การลงทุนในธุรกิจดังกล่าว 
จะช่วยส่งเสรมิภาพรวมธรุกจิ และเสรมิสร้างความแขง็แกร่งในการเป็น 
ผูผ้ลิตสนิค้าและให้บรกิารบรรจภุณัฑ์ครบวงจรของเอสซจี ีแพคเกจจิง้

ด้านทรัพยากรบุคคล 

เสริมแนวคิดและให้ความรู้ในการนําดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการทํางาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ผลิต
สินค้าและให้บริการบรรจุภัณฑ์ครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์และ 
แก้ปัญหาให้กับลูกค้า

เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเสริมสร้าง
วฒันธรรมองค์กรและการพฒันาผูบ้ริหารให้เป็นผูน้าํทีมี่ความสามารถ
พร้อมเปน็แบบอย่างที่ดี 

ด้านสินค้าและนวัตกรรม

สามารถแสดง
รายการและจํานวนอะไหล่เครื่องจักรระหว่างโรงงาน ทําให้เกิดการ
บริหารจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนและค่าใช้จ่าย 
ในการจัดเก็บ  

 และขยายตลาดไปยังธุรกิจค้าปลีก 
สมัยใหม่ (Modern Trade) พร้อมพัฒนาบริการให้ครบวงจรด้วยการ 
เพิ่มบริการออกแบบ (Design Customization) เพ่ือตอบสนองลูกค้าท่ี
ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับสินค้ามากขึ้น

เพิ่มความน่าสนใจด้วยการออกแบบให้ถุงบรรจุภัณฑ์
สามารถตั้งได้ เหมาะสําหรับลูกค้าท่ีต้องการความสะดวกในการ 
ใช้งาน 

 
 เหมาะสาํหรบับรรจอุาหารท่ีต้องผ่าน

การฆ่าเช้ือ สามารถเก็บรักษาคุณภาพของอาหารได้นานและพร้อม
รับประทาน ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบาย ลดเวลาในการ 
เตรียมอาหาร

 ผ่านร้านขายปลีกแบบสมัยใหม่และร้านขายแบบ
ดั้งเดิมที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจด้วยการเพิ่ม
บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างมูลค่าให้กับบรรจุภัณฑ์ของลูกค้า
ธุรกิจ 

โดยกล่องกระดาษไร้กรดมส่ีวนประกอบของกระดาษชนิด
พเิศษทีช่่วยดกัจบัไอกรดจากบรรยากาศภายนอก จึงมคีณุสมบตัทิีช่่วย
รกัษาสภาพสนิค้าภายในได้ยาวนานขึน้ เหมาะสําหรบัลกูค้าทีต้่องการ

รักษาส่ิงของหรือเอกสารที่สําคัญให้คงอยู่ในสภาพเดิม

ด้วยบริการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 
บริการส่งสินค้า และการส่ังซื้อบรรจุภัณฑ์ผ่านระบบ e-commerce ที่
เพิม่ความสะดวกสบายสาํหรบัลกูค้าทีต้่องการสร้างความแตกต่างให้
กับบรรจุภัณฑ์ของธุรกิจ 

โดยกระดาษรังผึ้งมีความแข็งแรง ทนทาน แต่นํ้าหนักเบา จึงเหมาะ
สําหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สามารถนําไปผลิตเป็นโต๊ะหรือช้ัน
วางของ รวมถึงงานประเภทขนส่ง 

การดาํเนนิธุรกจิตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ผ่านการปรับสมดุล 
การใช้นํ้า การติดต้ังอุปกรณ์และระบบเพิ่มเติม เพ่ือรวบรวมนํ้าทิ้ง 
จากเครื่องจักรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในส่วนการผลิตอื่น ๆ โดย
สามารถลดปริมาณการใช้นํ้าลงได้ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

เช่น การติดต้ังเตาเผา
ปูนขาว เพื่อลดปริมาณ Lime Mud ซ่ึงเป็นวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการ
ผลิตเยื่อ การนํากากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าไปเป็นส่วนประกอบ
ในการทําสารปรบัปรุงดนิ การนาํวสัดจุากเตาเผาไปผลติเป็นอฐิบลอ็ก
และอิฐประสาน  

สามารถนาํนํา้ทีบ่าํบดั
แล้วไปแจกจ่ายให้เกษตรกรรอบโรงงานใช้เพิม่ผลติผลทางการเกษตร 
และสามารถนําก๊าซจากระบบดังกล่าว มาใช้เป็นพลังงานทดแทน
นํ้ามันเตาและถ่านหิน

 o ร ่ วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเ ด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการบริหาร
จัดการนํ้าอย่างย่ังยืน จัดกิจกรรม “รักษ์นํ้า The Journey สานต่อที่ 
พ่อทํา สร้างฝายท่ัวไทย” สร้างฝายชะลอน้ําที่เหมาะสมในจังหวัด
นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี และขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

 o จัดโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “SCG Packaging  
x Wallpaper* The Challenge 2017” ให้เยาวชนรุ่นใหม่มีเวทีในการแสดง 
ศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผ่านโจทย์จากผู้ประกอบการ 
ชัน้นํา ได้แก่ บริษทัไทยเทพรส จาํกดั (มหาชน) และกลุม่บรษัิทอาํพล 
ฟดูส์ พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายที่ดีกับกลุ่มอาจารย์ด้านบรรจุภัณฑ์

 o จัดโครงการ “Green Mart – ตลาดสีเขียว We Are Greeners”  
เป็นปีที่ 3 เพ่ือสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนรอบโรงงานและสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) โดยเปิดช่องทาง
ให้ผู้ประกอบการสีเขียวได้มีตลาดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมียอดขาย
จากกิจกรรมปี 2560 รวม 1,285,000 บาท
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โครงการและกิจกรรมที่สําคัญ

นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ปี 2560 เอสซีจีประกาศนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 
สร้างจติสาํนกึในการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ให้เป็นวฒันธรรม โดยผู้บรหิาร
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รวมท้ังกําหนดให้การแข่งขันทางการค้า และ 
การจัดการข้อมูลภายในท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ เป็นประเด็นสําคัญ
ในการกํากับดูแล เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตอบคําถาม

ลูกค้าแบบอัตโนมัติ

เนื่องจากการให้บริการตอบปัญหาผ่าน SCG LINE Official Account  
มีผู ้ ใช ้บริการจํ านวนมาก และมีคํ าถามหลากหลาย เอสซีจี 
จึงพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สําหรับการตอบคําถามอัตโนมัติ
หรือ Chatbot โดยนําข้อมูลคําถามท่ีพบบ่อยมาสร้างเป็นฐานข้อมูล
ให้ลูกค้าสามารถสอบถามช่ือสินค้า คําถามเร่ืองบ้าน  หรือร้านค้า
ที่ต้องการ ซ่ึงเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถระบุตําแหน่งของร้านค้า
และใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ นําทางไปยังร้านค้า รวมทั้งส่งต่อข้อมูล
ให้พนักงานบริการในพื้นท่ีใกล้เคียงติดต่อเพื่อให้การดูแลในกรณี
ที่ลูกค้าต้องการเข้าไปเลือกชมสินค้าและบริการอื่น ๆ ท่ีร ้านค้า 
ได้อีกด้วย โดย Chatbot นี้เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมงจึงตอบสนอง
ความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างมีประสทิธิภาพ ซึง่ตัง้แต่เริม่ให้บรกิาร
ในเดือนสิงหาคม 2560 มีผู้ใช้บริการแล้วมากกว่า 17,000 ครั้ง เฉล่ีย 
เดือนละไม่ตํ่ากว่า 3,000 ราย

Circular Economy – Waste to Energy การเปล่ียน

ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตซีเมนต์

บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด (SCIeco) ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วย
จัดการของเสียให้กับบริษัทในเอสซีจี และนํามาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตปูนซีเมนต์ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากเอสซีจีมีโรงงาน
ผลติปนูซเีมนต์อยูเ่กอืบท่ัวประเทศ บริษทัน้ีจึงสามารถรองรบัการกําจดั
ของเสียในแต่ละพื้นท่ีได้โดยไม่ต้องลงทุนสร้างโรงงานจัดการขยะของ
ตนเองซึ่งมีการลงทุนสูง โดย SCIeco จะเป็นศูนย์กลางการรับของเสีย
ทั้งกากอุตสาหกรรม ชีวมวล และขยะชุมชน มีกระบวนการคัดแยกขยะ
ก่อนนาํมาแปรรปูเป็นเชือ้เพลงิแขง็ทดแทน แล้วจัดส่งไปเผาเป็นเชือ้เพลิง
ที่โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในพื้นท่ี นอกจากนี้ เอสซีจียังมีแผนการพัฒนา
ตลอดกระบวนการอย่างต่อเน่ือง เช่น ในปี 2560 มีการติดตั้งชุดป้อน
เชื้อเพลิงทดแทนที่มีประสิทธิภาพสูงท่ีโรงงานแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

เอสซีจีพัฒนากระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรน้อยและ
สามารถรีไซเคิลได้ เช่น “Merchandising Display” ผลิตภัณฑ์กระดาษ
สําหรับสื่อการขายสินค้าแทนการใช้ไม้หรือพลาสติก เช่น เคาน์เตอร์ 
หรือป้ายส่งเสริมการขาย ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลที่มีเยื่อกระดาษเก่า 
ตั้งแต่ร้อยละ 64 ถึง 100 นํ้าหนักเบาแต่แข็งแรง ทําให้ติดตั้ง จัดเก็บ และ 
เคล่ือนย้ายง่าย โดยให้บริการครบวงจรต้ังแต่การออกแบบ ติดตั้ง  
และจัดเก็บมารีไซเคิล และ “CS SuperFlute” ผลิตภัณฑ์เยื่อความแข็งแรง 
สูงสําหรับผลิตกระดาษลอนลูกฟูกในแกรมท่ีน้อยลง ช่วยลดการ 
ใช้เยื่อกระดาษลงร้อยละ 8 เม่ือเทียบกับกระดาษคุณภาพเท่ากัน โดยปี  
2560 สามารถผลิตกระดาษ 125 แกรม ที่แข็งแรงเทียบเท่ากระดาษ 
150 แกรม ซ่ึงช่วยลดนํ้าหนักของสินค้าและต้นทุนค่าขนส่ง นอกจากนี้  
ยังพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเพิ่มความสะดวกใน 
การใช้งาน เช่น “ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร Fest” ผลิตจากกระดาษสําหรับ 
สัมผัสอาหาร (Food Contact Paper) และเย่ือธรรมชาติ ปลอดภัยจาก
สารเคมี ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่มี 39 รายการในปัจจุบันนั้น มี 11 รายการ 

ต้องนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในปี 2560 จึงขยายโรงงานและ 
ผลิตได้เอง 8 รายการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า 

จัดทําหนังสือการฟื้นฟูเหมืองหินปูน

คณะทํางานฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ เอสซีจี  
ได้ทํางานฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพมาเกือบ 20 ปี 
โดยศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานด้านวิชาการหลายองค์กร โดยได้รับ 
ผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจในพื้นที่เหมืองท้ังสี่แห่ง ปี 2560 คณะทํางาน
จึงได้รวบรวมองค์ความรู้จัดทําเป็นหนังสือ “การฟื้นฟูเหมืองหินปูน”   
ความหนา 256 หน้า เนื้อหาประกอบด้วยขั้นตอนการฟ้ืนฟูเหมือง ตั้งแต่
การเตรียมพ้ืนที่หลังการทําเหมืองเสร็จส้ิน การสํารวจและการเตรียม 
กล้าไม้ การปลูกฟ้ืนฟู การบํารุงรักษา การติดตามและประเมินผล และ
กรณีศึกษาจากโครงการต่าง ๆ ท่ีดําเนินการในเหมืองปูน เช่น เทคนิค
การฟ้ืนฟใูนพืน้ทีห่น้าผาสูงชนั การอนรุกัษ์พนัธ์ุไม้เฉพาะถิน่ การจดัการ
ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ และภาคผนวกซ่ึง
รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของแต่ละเหมือง

ยกระดับความปลอดภัยบริษัท Prime Group  

เอสซีจีมีการขยายฐานการผลิตไปในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหลาย
บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอยู่แล้ว เช่น บริษัท Prime Group ประเทศ
เวยีดนาม จากเดิมทีใ่นปี 2556 มีโรงงานผลติและจาํหน่ายกระเบือ้งปพูืน้
และกระเบื้องบุผนัง 6 โรงงาน มีพนักงานรวม 3,300 คน ซึ่งมีเครื่องจักร
สภาพเก่า ขาดการดูแลรักษา พ้ืนที่ปฏิบัติงานไม่เป็นระเบียบ พนักงาน
ขาดความตระหนักเรื่องความปลอดภัยจึงมีความเส่ียงและเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางานสูง เอสซีจีจึงเริ่มปรับสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน (5ส)  
โดยนําระบบ OHSAS 18001 และระบบ SCG Safety Framework มาใช้ ทาํให้ 
ปี 2560 ทุกโรงงานได้รับการรับรองระบบความปลอดภัย OHSAS 18001 
สามารถพัฒนาระบบ SCG Safety Framework ได้ตามเป้าหมาย SPAP  
Level 3 และมีการฝึกอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัย ส่งผลให้อุบัติเหตุ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปี 2555 ซึ่งมีจํานวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน  
42 ราย กระท่ังปี 2560 ลดลงเหลือ 7 ราย

การลดการใช้นํ้าจากภายนอก โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิต และนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้ว 

กลับมาใช้งาน

เอสซีจีมีมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
เคร่ืองจักร และการนํานํ้าทิ้งกลับมาใช้งานใหม่โดยในปี 2560 เอสซีจี 
เคมิคอลส์ มีผลการประหยัดน้ํา 1.508 ล้านลูกบาศก์เมตร และเอสซีจี  
แพคเกจจ้ิง มีผลการประหยัดน้ํา 1.059 ลา้นลูกบาศก์เมตร นอกจากน้ี  
เอสซีจียังมีโครงการนํ้าเพ่ือเกษตรกร ลดการใช้นํ้าสาธารณะ และ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนรอบโรงงาน โดยบริษัทสยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จํากัด และบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ส่งนํ้าที่
บําบัดจนได้มาตรฐานแล้วให้กับเกษตรกรเพ่ือใช้ในการเกษตร รวม 4.6 
ล้านลูกบาศก์เมตร

การดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เอสซีจีเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ดูแลพนักงานอย่าง
ทั่วถึง เพ่ือสร้างความผูกพันกับองค์กร โดยปี 2560 ได้เปิดให้บริการ 
Health Center แห่งใหม่ เป็นอาคาร 5 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอย 4,180 ตารางเมตร  
โดยแบ่งพื้นที่บริการเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ Health Care มีคณะแพทย์
และบุคลากรจากโรงพยาบาลรามาธิบดี มาให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
และบริการเฉพาะทาง เช่น การทํากายภาพบําบัด พื้นที่ส่วนที่ 2 เป็น 
Health Club จัดกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพและห้องฟิตเนส ประกอบด้วย
เครื่องออกกําลังกายต่าง ๆ โดยมีเทรนเนอร์มืออาชีพคอยให้บริการ  
โดยในส่วน Health Club มีผู้มาใช้บริการประมาณ 300 รายต่อวัน 



ข้อมลูอืน่ ๆ

การลงทนุในบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษทัร่วม และบรษิทัอืน่ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมกีารประกอบธรุกจิท่ีเป็นสาระสําคญั
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีดําเนินธุรกิจหลัก

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง   
บริษัทย่อย

1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

2 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด กิจการลงทุน / คอนกรีตผสมเสร็จ กรุงเทพฯ

3 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด ปูนซีเมนต์ สระบุรี

4 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด ปูนซีเมนต์ สระบุรี

5 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด ปูนซีเมนต์ นครศรีธรรมราช

6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด ปูนซีเมนต์ ลําปาง

7 Khammouane Cement Co., Ltd. ปูนซีเมนต์ สปป. ลาว

8 บริษัทสยามมอร์ตาร์ จํากัด ปูนฉาบและปูนก่อ สระบุรี

9 บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จํากัด ปูนซีเมนต์ขาว สระบุรี

10 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด วัสดุทนไฟ กรุงเทพฯ

11 บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด รับปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ

และรับจ้างผลิตไฟฟ้า

12 บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จํากัด บริการด้านเทคนิคและติดตั้งโรงงาน สระบุรี

13 บริษทัสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด วิจัยและพัฒนา สระบุรี

14 บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด กําจัดกากอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ / สระบุรี /

นครศรีธรรมราช

15 บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด คอนกรีตผสมเสร็จ กรุงเทพฯ

16 บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด ผลิตหินก่อสร้าง ขอนแก่น

17 บริษัทศิลาสานนท์ จํากัด ผลิตหินก่อสร้าง สระบุรี

18 PT Pion Quarry Nusantara ผลิตหินก่อสร้าง อินโดนีเซีย

19 PT SCG Pipe and Precast Indonesia ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อินโดนีเซีย

20 PT Semen Lebak ปูนซีเมนต์ อินโดนีเซีย

21 PT SCG Readymix Indonesia คอนกรีตผสมเสร็จ อินโดนีเซีย

22 PT CPAC Surabaya คอนกรีตผสมเสร็จ อินโดนีเซีย

23 CPAC Lao Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ สปป. ลาว

24 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ เวียดนาม

25 Myanmar CPAC Service Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ เมียนมา

26 CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd. แผ่นพ้ืนสําเร็จรูป กัมพูชา

27 SCG Cement-Building Materials Vietnam จัดจําหน่ายปูนซีเมนต์ เวียดนาม

Limited Liability Company

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 
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สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน
โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นท่ี ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

0-2586-3060-1 0-2586-3072 หุ้นสามัญ 122                    4,894              100                           100                         

0-2555-5000 0-2555-5003 หุ้นสามัญ 104                    10,416            100                           100                         

0-3624-0000-98 0-3624-0099 หุ้นสามัญ 6                        625                 100                           100                         

0-3628-8900 0-3628-8909 หุ้นสามัญ 6                        575                 100                           100                         

0-7553-8222 0-7553-8111 หุ้นสามัญ 35                      700                 100                           100                         

0-5423-7500 0-5423-7501 หุ้นสามัญ 94                      589                 100                           100                         

(85621) 243-435-6 (85621) 243-437 หุ้นสามัญ 32                      11,093            100                           100                         

หุ้นบุริมสิทธิ 0.06                   21                   

0-3624-0000-98 0-3624-0083 หุ้นสามัญ 4                        443                 100                           100                         

0-3621-8400 0-3635-1219 หุ้นสามัญ 2                        200                 100                           100                         

0-2586-3230 0-2586-2982 หุ้นสามัญ 3                        300                 100                           100                         

0-2586-2410 0-2586-3098 หุ้นสามัญ 13                      1,310              100                           100                         

0-3628-9103 0-3628-1212 หุ้นสามัญ 1                        50                   100                           100                         

0-3627-3152-63 0-3627-3151 หุ้นสามัญ 1                        100                 100                           100                         

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

0-2728-8800 0-2728-8801 หุ้นสามัญ 8                        800                 100                           100                         

0-4335-8031 0-4335-8033 หุ้นสามัญ 1                        54                   100                           100                         

 0-2555-5000  0-2555-5003 หุ้นสามัญ 3                        280                 100                           100                         

(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุ้นสามัญ 0.001                 16                   100                           100                         

(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุ้นสามัญ 15                      466                 100                           100                         

(6221) 798-3751 (6221) 791-80919 หุ้นสามัญ 0.04                   1,193              100                           100                         

(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุ้นสามัญ 12                      365                 100                           100                         

(6231) 732-1512 (6231) 732-1512 หุ้นสามัญ 1                        43                   100                           100                         

(85621) 720-385 (85621) 720-224 หุ้นสามัญ 0.05                   31                   100                           100                         

(84) 83-6027-111 (84) 83-7133-707 ** -                        178                 100                           100                         

(951) 681-351 (951) 681-351 หุ้นสามัญ 4                        148                 100                           100                         

(88523) 990-406 - หุ้นสามัญ 0.001                 17                   100                           100                         

(84) 93-3558-096 - ** -                        47                   100                           100                         
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีดําเนินธุรกิจหลัก

28 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company ปูนซีเมนต์ เวียดนาม

29 Song Gianh Cement Joint Stock Company ปูนซีเมนต์ เวียดนาม

30 Mien Trung Cement One Member Company Limited ปูนซีเมนต์ เวียดนาม

31 Danang Cement One Member Company Limited ปูนซีเมนต์ เวียดนาม

32 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited ปูนซีเมนต์ เวียดนาม

33 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

34 บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

35 บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟ่ิง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

36 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

37 Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc. กิจการลงทุน ฟิลิปปินส์

38 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc. กิจการลงทุน ฟิลิปปินส์

39 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์

40 บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ สระบุรี

41 บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลําปาง) จํากัด กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ลําปาง

42 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด คอนกรีตสําเร็จรูป บล็อกปูถนน สระบุรี

แผ่นปูพ้ืน บุผนัง รั้วคอนกรีต

43 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อน สระบุรี

44 บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด กระเบื้องหลังคาคอนกรีต นครปฐม / สระบุรี / ชลบุรี /

ขอนแก่น / นครศรีธรรมราช /

ลําพูน / นครราชสีมา

45 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd. กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เวียดนาม

46 SCG Roofing Philippines, Inc. กระเบื้องหลังคาคอนกรีต ฟิลิปปินส์

47 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.      กระเบื้องหลังคาคอนกรีต กัมพูชา

48 บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด กระเบื้องหลังคาเซรามิก สระบุรี

49 บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและบุผนัง กรุงเทพฯ

50 บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จํากัด กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและบุผนัง สระบุรี

51 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จํากัด บริการติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมแซม กรุงเทพฯ

52 บริษัทเจมาโก จํากัด จําหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและบุผนัง กรงุเทพฯ

53 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia คอนกรีตมวลเบา อินโดนีเซีย

54 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด กิจการลงทุน  กรุงเทพฯ 

55 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด กิจการลงทุน / จัดจําหน่ายในประเทศ  กรุงเทพฯ 

56 บริษัทเอสซีจี เทรดด้ิง จํากัด ค้าขายระหว่างประเทศ  กรุงเทพฯ 

57 SCG Trading Australia Pty. Ltd. ค้าขายระหว่างประเทศ ออสเตรเลีย

58 SCG Trading Guangzhou Co., Ltd. ค้าขายระหว่างประเทศ จีน

59 SCG Trading Hong Kong Limited ค้าขายระหว่างประเทศ ฮ่องกง

60 SCG Trading Philippines Inc. ค้าขายระหว่างประเทศ ฟิลิปปินส์

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 
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สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน
โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นท่ี ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

(84) 52-6262-666 (84) 52-6268-666 หุ้นสามัญ 358                    5,447              100                           100                         

(84) 232-3535-098 (84) 232-3535-071 หุ้นสามัญ 218                    3,180              100                           100                         

(84) 511-2227-803 (84) 511-3784-139 ** -                        23                   100                           100                         

(84) 511-3481-302 (84) 511-3481-302 ** -                        15                   100                           100                         

(84) 57-3790-178 (84) 57-3790-236 ** -                        15                   100                           100                         

0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสามัญ 149                    14,894            100                           100                         

0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสามัญ 7                        193                 100                           100                         

0-2555-0055 0-2555-0001 หุ้นสามัญ 8                        762                 100                           100                         

0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสามัญ 60                      6,037              100                           100                         

(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุ้นสามญั 14                      136                 100                           100                         

(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุ้นสามัญ 174                    192                 100                           100                         

(65) 6297-9661 (65) 6297-9662 หุ้นสามัญ 14                      278                 100                           100                         

0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสามัญ 110                    11,000            100                           100                         

0-5433-7301-5 0-5433-7300 หุ้นสามัญ 2                        230                 100                           100                         

0-2586-6822 0-2586-6800 หุ้นสามัญ 16                      1,630              100                           100                         

0-3637-3441-4 0-3637-3445-6 หุ้นสามัญ 13                      422                 100                           100                         

0-2586-4032-4 0-2586-4308 หุ้นสามัญ 10                      1,030              100                           100                         

0-2586-4037-9

(84) 650-3767-581-4 (84) 650-3767-686 ** -                        235                 100                           100                         

(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุ้นสามัญ 206                    153                 100                           100                         

(85523) 454-388 - หุ้นสามัญ 0.1                     43                   100                           100                         

0-2586-5999 0-2586-5017 หุ้นสามัญ 4                        400                 100                           100                         

0-2586-4094-8 0-2587-8800 หุ้นสามัญ 32                      3,160              100                           100                         

0-3637-6400 0-3637-6411 หุ้นสามัญ 96                      960                 100                           100                         

0-2586-4111 0-2586-4017 หุ้นสามัญ 5                        115                 100                           100                         

0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสามัญ 1                        95                   100                           100                         

(6226) 7861-0360 (6226) 7861-0361 หุ้นสามัญ 4                        1,253              100                           100                         

 0-2586-3333 0-2586-5454 หุ้นสามัญ 220                    12,150            100                           100                         

 0-2586-3333 0-2586-2961 หุ้นสามัญ 976                    20,833            100                           100                         

 0-2586-2222 0-2587-2159 หุ้นสามัญ 4                        400                 100                           100                         

(612) 9438-1225 (612) 9436-0195 หุ้นสามัญ 0.2                     5                     100                           100                         

(86) 208-365-2559 (86) 208-365-2595 หุ้นสามัญ 0.03                   24                   100                           100                         

(852) 2838-6456 (852) 3549-7219 หุ้นสามัญ 45                      220                 100                           100                         

(632) 501-8634 (632) 501-8635 หุ้นสามัญ 0.5                     38                   100                           100                         
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีดําเนินธุรกิจหลัก

61 SCG Singapore Trading Pte. Ltd. ค้าขายระหว่างประเทศ สิงคโปร์

62 SCG Trading USA Inc. ค้าขายระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกา

63 PT SCG Trading Indonesia ค้าขายระหว่างประเทศ อินโดนีเซีย

64 SCG Trading Lao Co., Ltd. ค้าขายระหว่างประเทศ สปป. ลาว

65 SCG Marketing Philippines Inc. ค้าขายระหว่างประเทศ ฟิลิปปินส์

66 SCGT Malaysia Sdn. Bhd. ค้าขายระหว่างประเทศ มาเลเซีย

67 SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd. ค้าขายระหว่างประเทศ กัมพูชา

68 SCG Trading Middle East Dmcc ค้าขายระหว่างประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

69 SCG Trading Vietnam Co., Ltd. บริการด้านโลจิสติกส์ เวียดนาม

การค้าระหว่างประเทศ

และการกระจายสินค้าในประเทศ

70 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด บริการด้านโลจิสติกส์  กรุงเทพฯ

71 SCG Logistics Lao Co., Ltd. บริการด้านโลจิสติกส์ สปป. ลาว

72 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd. บริการด้านโลจิสติกส์ กัมพูชา

73 บริษัทเอสซีจี เทรดด้ิง เซอร์วิสเซส จํากัด ให้บริการทางธุรกิจ  กรุงเทพฯ

74 Myanmar CBM Services Co., Ltd. ให้บริการทางธุรกิจ เมียนมา

75 บริษัทกระเบื้องทิพย์ จํากัด ให้บริการทางธุรกิจ กรุงเทพฯ

76 บริษัทเอสซีจี ซอร์สซ่ิง จํากัด  ค้าปลีก  กรุงเทพฯ

77 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด ศูนย์แสดงสินค้าเอสซีจี ให้บริการ กรุงเทพฯ

และให้คําปรึกษา

78 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด โรงเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สระบุรี

ในด้านการขนส่งของคู่ค้าของเอสซีจี

79 Prime Group Joint Stock Company กิจการลงทุน เวียดนาม

80 Prime Trading, Import and Export One Member จําหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนาม

Limited Liability Company

81 Ceramic Research Institution  วิจัยและพัฒนา เวียดนาม

82 Prime International Import-Export and Service จําหน่ายสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  เวียดนาม

Trading Company Limited

83 Prime Ngoi Viet Joint Stock Company กระเบื้องหลังคาดินเผา เวียดนาม

84 Prime Pho Yen Joint Stock Company  กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน เวียดนาม

85 Prime Yen Binh Joint Stock Company กระเบื้องเซรามิกบุผนัง เวียดนาม

86 Prime Tien Phong Joint Stock Company กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนาม

87 Prime Vinh Phuc Joint Stock Company กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนาม

88 Prime Truong Xuan Joint Stock Company เครื่องทําน้ําร้อนและเครื่องกล เวียดนาม

89 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company  ปูนซีเมนต์ขาว เวียดนาม

90 PT Semen Jawa ปูนซีเมนต์ อินโดนีเซีย

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 
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สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน
โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นท่ี ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

(65) 6295-3455 (65) 6292-5241 หุ้นสามัญ 1                        23                   100                           100                         

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

(6221) 350-9488 (6221) 352-0718 หุ้นสามัญ 0.002                 5                     100                           100                         

(85621) 454-596-7 (85621) 454-598 หุ้นสามัญ 0.02                   11                   100                           100                         

(632) 501-8634 (632) 501-8635 หุ้นสามัญ 1                        59                   100                           100                         

(632) 501-8630

(603) 5632-0168 (603) 5632-0158 หุ้นสามัญ 2                        14                   100                           100                         

(85523) 990-401-5 (85523) 990-400 หุ้นสามัญ 0.0001              1                     100                           100                         

(971) 4-552-0293 (971) 4-552-0294 หุ้นสามัญ 0.001                 11                   100                           100                         

 (84) 83-5269-001 (84) 83-5269-009 ** -                        64                   100                           100                         

 0-2586-3333 0-2586-2158 หุ้นสามัญ 33                      3,340              100                           100                         

(85620) 9591-9650  - หุ้นสามัญ 0.1                     13                   100                           100                         

(85523) 966-206  (85523) 966-205 หุ้นสามัญ 0.03                   11                   100                           100                         

 0-2586-2222 0-2586-2250 หุ้นสามัญ 0.1                     10                   100                           100                         

(951) 966-2014 (951) 966-2014 หุ้นสามัญ 0.02                   66                   100                           100                         

0-2286-7888 0-2286-8951-2 หุ้นสามัญ 1                        3                     100                           100                         

 0-2586-3333 0-2586-5625 หุ้นสามัญ 1                        100                 100                           100                         

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

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

(84) 211-3888-987  - หุ้นสามัญ 101                    1,413              100                           100                         

(84) 211-3888-986 (84) 211-3898-276 ** -                        420                 100                           100                         

(84) 211-3888-987  - ** -                        7                     100                           100                         

(84) 243-7877-177 (84) 243-7877-138 ** -                        6                     100                           100                         

(84) 211-3597-696 (84) 211-3597-702 หุ้นสามัญ 25                      350                 100                           100                         

(84) 280-3866-632 (84) 280-3866-474 หุ้นสามัญ 15                      210                 100                           100                         

(84) 211-3866-152 (84) 211-3866-154 หุ้นสามัญ 13                      182                 100                           100                         

(84) 211-3888-174 (84) 211-3887-747 หุ้นสามัญ 12                      168                 100                           100                         

(84) 211-3866-637 (84) 211-3887-347 หุ้นสามัญ 25                      350                 100                           100                         

(84) 211-3726-552 (84) 211-3721-786 หุ้นสามัญ 6                        84                   99                             99                           

(84) 61-3965-475 (84) 61-3965-478 หุ้นสามัญ 4                        56                   99                             99                           

(6221) 350-9491 (6221) 350-9704 หุ้นสามัญ 331                    10,778            98                             98                           
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีดําเนินธุรกิจหลัก

91 PT KIA Serpih Mas กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและบุผนัง อินโดนีเซีย

92 PT KIA Keramik Mas กระเบื้องหลังคาเซรามิก อินโดนีเซีย

93 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและบุผนัง อินโดนีเซีย

94 Prime Dai An Joint Stock Company  สํารวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม

95 Kampot Cement Co., Ltd. ปูนซีเมนต์ กัมพูชา

96 PT Tambang Semen Sukabumi เหมืองหินปูน อินโดนีเซีย

97 PT Kokoh Inti Arebama Tbk. จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง อินโดนีเซีย

98 บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จํากัด ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ กรุงเทพฯ

99 บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จํากัด จําหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและบุผนัง กรุงเทพฯ

100 Prime Dai Viet Joint Stock Company กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนาม

101 Prime Thein Phuc Joint Stock Company  สํารวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม

102 Prime Phong Dien Joint Stock Company  ผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม

103 Prime Dai Loc Joint Stock Company กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนาม

104 CPAC Cambodia Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ กัมพูชา

105 บริษัทสระบุรีรัชต์ จํากัด แผ่นปูพ้ืนและบุผนังคอนกรีต สระบุรี

106 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและบุผนัง ฟิลิปปินส์

107 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง เมียนมา

108 PT Surya Siam Keramik กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืน อินโดนีเซีย

109 บรษิัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) กระเบ้ืองเซรามิกปูพ้ืนและบุผนัง สระบุรี

และนิคมอุตสาหกรรม

110 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จํากัด ให้บริการจัดการขยะหรือของเสีย กรุงเทพฯ

และนําขยะหรือของเสียไปใช้ผลิตพลังงาน

111 บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด กิจการการลงทุน กรุงเทพฯ

112 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด เครื่องสุขภัณฑ์ สระบุรี

113 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จํากัด เครื่องสุขภัณฑ์ สระบุรี

114 Mawlamyine Cement Limited ปูนซีเมนต์ เมียนมา

115 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) คอนกรีตมวลเบา พระนครศรีอยุธยา

116 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด คอนกรีตมวลเบา ระยอง

117 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด ตัวแทนจําหน่าย กรุงเทพฯ

118 บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จํากัด บริการด้านโลจิสติกส์ กรุงเทพฯ

119 Prime Dai Quang Joint Stock Company  บรรจุภัณฑ์ เวียดนาม

120 Guangxi SCG Logistics Co., Ltd. โลจิสติกส์ จีน

121 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd. บริการด้านโลจิสติกส์ เมียนมา

122 บริษัทพาเนล เวิลด์ จํากัด ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์ สมุทรสาคร

123 บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด บริการขนส่งด้วยเรือลําเลียง  กรงุเทพฯ

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 
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สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน
โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นท่ี ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุ้นสามัญ 3,143                 1,528              97                             97                           

(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุ้นสามัญ 2,926                 2,162              96                             96                           

(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุ้นสามัญ 14,929              5,603              96                             96                           

(84) 211-3728-770 (84) 211-3726-547 หุ้นสามัญ 3                        35                   95                             95                           

(85523) 996-839 (85523) 996-849 หุ้นสามัญ 13                      4,275              95                             95                           

(6221) 350-9491 (6221) 350-9704 หุ้นสามัญ 3                        8                     93                             93                           

(6221) 350-6227 (6221) 350-1767 หุ้นสามัญ 981                    350                 91                             91                           

0-2973-5040-54 0-2529-1608 หุ้นสามัญ 2                        200                 91                             91                           

0-2938-9833 0-2973-3473 หุ้นสามัญ 1                        50                   90                             90                           

(84) 211-3845-238 (84) 211-3844-464 หุ้นสามัญ 13                      182                 90                             90                           

(84) 54-3626-282 (84) 54-3752-292 หุ้นสามัญ 5                        70                   90                             90                           

(84) 54-3751-222 (84) 54-3751-222 หุ้นสามัญ 3                        35                   90                             90                           

(84) 510-3761-762 (84) 510-3761-763 หุ้นสามัญ 30                      414                 90                             90                           

(85523) 356-677 - หุ้นสามัญ 0.002                 128                 90                             90                           

0-2586-3333 0-2586-6800 หุ้นสามัญ 1                        96                   83                             83                           

(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุ้นสามัญ 600                    430                 80                             83                           

(959) 783-914-137 - หุ้นสามัญ 6                        207                 80                             80                           

(959) 783-914-139

(6221) 5397-091 (6221) 5397-094 หุ้นสามัญ 0.01                   87                   80                             80                           

0-2790-9800 0-2790-9890 หุ้นสามัญ 1,698                 1,698              75                             75                           

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

0-2973-5040-54 0-2551-3512 หุ้นสามัญ 1                        60                   71                             71                           

0-2973-5040-54 0-3626-3522 หุ้นสามัญ 2                        200                 71                             71                           

0-2973-5040-54 0-3637-3664 หุ้นสามัญ 2                        160                 71                             71                           

(959) 796-093-056  - หุ้นสามัญ 0.1                     1,631              70                             70                           

(959) 978-757-519

0-3522-1271 0-3522-1270 หุ้นสามัญ 400                    400                 68                             68                           

0-3865-0515 0-3895-6468 หุ้นสามัญ 59                      590                 68                             68                           

0-2586-1402 0-2586-2203 หุ้นสามัญ 15                      146                 67                             67                           

089-115-8022  - หุ้นสามัญ 0.3                     260                 65                             65                           

(84) 510-2471-993 (84) 510-3761-444 หุ้นสามัญ 2                        28                   56                             56                           

0-2586-1590 - ** -                        34                   55                             55                           

(959) 961-404-851  - หุ้นสามัญ 2                        58                   55                             55                           

0-3447-2033-4 0-3447-1404 หุ้นสามัญ 2                        245                 55                             55                           

 0-2872-3014-5  0-2872-3016 หุ้นสามัญ 5                        457                 55                             55                           
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีดําเนินธุรกิจหลัก

124 บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด กระเบื้องเซรามิกปูพ้ืนและบุผนัง สระบุรี

125 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด รับจ้างสร้างบ้านและขายบ้านสําเร็จรูป กรุงเทพฯ

126 Mingalar Motor Co., Ltd. ตัวแทนจําหน่าย เมียนมา

127 PT Siam-Indo Gypsum Industry แผ่นยิปซัม อินโดนีเซีย

128 PT Siam-Indo Concrete Products กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ อินโดนีเซีย

129 Prime Hao Phu Joint Stock Company  สํารวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม

130 PT SCG Barito Logistics บริการด้านโลจิสติกส์ อินโดนีเซีย

131 Kampot Land Co., Ltd. กิจการลงทุนในที่ดิน กัมพูชา

การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น

132 บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

133 Global House Franchise (Myanmar) Co., Ltd. ให้บริการแฟรนไชส์ระบบการค้าปลีก เมียนมา

134 CMPI Land, Inc. ให้เช่าที่ดิน ฟิลิปปินส์

135 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากัด กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น กรุงเทพฯ

136 บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด  ท่าเทียบเรือสินค้า  สมุทรปราการ

137 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด ผลิตและจําหน่ายส่วนประกอบบ้าน สระบุรี

138 บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จํากัด ให้เช่าที่ดิน  กรุงเทพฯ

139 บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด ผลิตและจําหน่ายปูนพลาสเตอร์ สระบุรี

140 Mariwasa Holdings, Inc. กิจการลงทุน ฟิลิปปินส์

141 Green Siam Resources Corporation ธุรกิจโรงอัดเศษกระดาษ  ฟิลิปปินส์

142 CMPI Holdings, Inc. กิจการลงทุน ฟิลิปปินส์

143 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง  ร้อยเอ็ด

และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

144 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. วัสดุทนไฟ จีน

145 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด แผ่นยิปซัม กรุงเทพฯ

146 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด แผ่นยิปซัม สระบุรี

147 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด แผ่นยิปซัม สงขลา

148 PT M Class Industry กระเบื้องหลังคาดินเผา อินโดนีเซีย

149 Asia Pacific Logistics and Transportation Joint Stock Company บริการด้านโลจิสติกส์ เวียดนาม

150 Souvanny Home Center Public Company จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง สปป. ลาว

และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

151 บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต์ กรุงเทพฯ

152 Finfloor S.p.A. กิจการลงทุน อิตาลี

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 
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สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน
โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นท่ี ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

0-3637-6300 0-3637-6309 หุ้นสามัญ 0.01                   800                 54                             54                           

0-2586-1323 0-2586-1481 หุ้นสามัญ 8                        825                 51                             51                           

(951) 514-940 - หุ้นสามัญ 0.004                 141                 50                             50                           

(6221) 8832-0028 (6221) 8832-0036 หุ้นสามัญ 0.03                   306                 50                             50                           

(6226) 743-2140 (6225) 743-2149 หุ้นสามัญ 0.03                   446                 50                             50                           

(84) 27-3821-118  - หุ้นสามัญ 3                        35                   49                             49                           

(6221) 634-5668 (6221) 634-5666 หุ้นสามัญ 4                        103                 49                             49                           

(85523) 996-839 (85523) 996-849 หุ้นสามัญ 0.001                 0.2                  47                             47                           

 0-2586-3333 0-2586-5454 หุ้นสามัญ 12                      1,190              50                             65                           

(9599) 7785-0145 - หุ้นสามัญ 0.01                   3                     -                               65                           

(632) 908-3720 (632) 750-6650 หุ้นสามัญ 50                      49                   40                             64                           

หุ้นบุริมสิทธิ 50                      48                   

0-2586-6610 0-2586-3136 หุ้นสามัญ 6                        570                 51                             51                           

 0-2754-4501-9  0-2754-4513 หุ้นสามัญ 1                        63                   50                             50                           

0-3637-3478 0-3637-3480 หุ้นสามัญ 23                      2,325              49                             49                           

 0-2296-1490-2  0-2296-1494 หุ้นสามัญ 0.4                     37                   48                             48                           

0-3637-3578-82 0-3637-3577 หุ้นสามัญ 4                        405                 40                             40                           

(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุ้นสามัญ 248                    235                 40                             40                           

 (632) 501-8631  (632) 501-8631 หุ้นสามัญ 13                      95                   40                             40                           

(632) 813-1666 (632) 813-1704 หุ้นสามัญ 48                      55                   40                             40                           

 0-4351-9597  0-4351-1492 หุ้นสามัญ 3,841                 3,841              30                             30                           

(86) 553-839-9857 (86) 553-839-9877 ** -                        497                 30                             30                           

0-2555-0055 0-2555-0001 หุ้นสามัญ 2                        150                 29                             29                           

0-3637-3500-9 0-3637-3510 หุ้นสามัญ 5                        470                 -                               29                           

0-7420-6000-5 0-7420-6006 หุ้นสามัญ 1                        120                 -                               29                           

(6202) 6743-6888 (6221) 539-7094 หุ้นสามัญ 34                      222                 28                             28                           

(84) 43-7738-420 (84) 43-7738-421 หุ้นสามัญ 2                        28                   25                             25                           

(85621) 415-645 (85621) 262-984 หุ้นสามัญ 165                    1,328              -                               22                           

0-2641-5600 - หุ้นสามัญ 778                    4,671              10                             10                           

(39) 05-3684-0111 (39) 05-3684-0322 หุ้นสามัญ 11                      429                 10                             10                           
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีดําเนินธุรกิจหลัก

เอสซีจี เคมิคอลส์   
บริษัทย่อย

153 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

154 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน ระยอง

และเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน

155 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด จําหน่ายเม็ดพลาสติก กรุงเทพฯ

156 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด จําหน่ายเม็ดพลาสติก กรุงเทพฯ

157 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด บริการซ่อมบํารงุ ระยอง

158 บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซ่ิง จํากัด บริการซ่อมบํารุง ระยอง

159 บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996  จํากัด นิคมอุตสาหกรรม ระยอง

160 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์ ระยอง

161 บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

162 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์

163 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์

164 Hexagon International, Inc. กิจการลงทุน สหรัฐอเมริกา

165 Norner Holding AS กิจการลงทุน นอร์เวย์

166 Norner AS วิจัยและพัฒนา นอร์เวย์

167 Norner Research AS  สถาบันวิจัย นอร์เวย์

168 Norner IP AS จําหน่ายและให้บริการเทคโนโลยี นอร์เวย์

169 Norner Verdandi AS จําหน่ายและให้บริการเทคโนโลยี นอร์เวย์

170 CO2 Technologies AS กิจการลงทุน นอร์เวย์

171 บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด วิจัยและพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

172 PT TPC Indo Plastic and Chemicals พลาสติกพีวีซี อินโดนีเซีย

173 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) พลาสติกพีวีซี กรุงเทพฯ

174 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด พีวีซี เพสต์ เรซิน กรุงเทพฯ

175 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด ท่อและข้อต่อพีวีซี กรุงเทพฯ

176 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตภัณฑ์ท่อและผลิตภัณฑ์พลาสติกพีวีซี กรุงเทพฯ

177 บริษัทนวอินเตอรเ์ทค จํากัด ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ ระยอง

178 Chemtech Co., Ltd. พลาสติกคอมพาวนด์ เวียดนาม

179 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จํากัด กิจการลงทุน ระยอง

180 SENFI UK Limited วิจัยและพัฒนา สหราชอาณาจักร

181 SENFI Swiss GmbH ให้บริการด้านการตลาด สวิสเซอร์แลนด์

182 บริษัทระยองไปป์ไลน์ จํากัด บริการใช้สิทธิทางท่อ ระยอง

183 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด เม็ดพลาสติกคอมพาวนด์ กรุงเทพฯ

ข้ึนรูปแบบหมุนเหวี่ยง

184 บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า ระยอง

185 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. พีวีซีคอมพาวนด์ เวียดนาม

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 
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สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน
โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นท่ี ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

0-2586-4762 0-2586-5561 หุ้นสามัญ 344                    32,277            100                           100                         

0-3868-3393-7 0-3868-3398 หุ้นสามัญ 52                      5,190              100                           100                         

0-2586-6161 0-2910-4022 หุ้นสามัญ 0.1                     5                     100                           100                         

0-2586-4115 0-2586-3676 หุ้นสามัญ 0.1                     3                     100                           100                         

0-3868-5040-8 0-3891-1309 หุ้นสามัญ 0.04                   2                     100                           100                         

0-3868-2632-3 0-3868-2633 หุ้นสามัญ 0.01                   1                     100                           100                         

0-3868-9471-2 0-3891-1955 หุ้นสามัญ 11                      1,100              100                           100                         

0-2586-6353 0-2586-2086 หุ้นสามัญ 0.01                   1                     100                           100                         

0-2586-5435 - หุ้นสามัญ 33                      3,313              100                           100                         

(65) 6297-9661 - หุ้นสามัญ 38                      804                 100                           100                         

(65) 6297-9661 - หุ้นสามัญ 112                    2,349              100                           100                         

0-2586-4444 - หุ้นสามัญ 2                        67                   100                           100                         

(47) 3557-8000 (47) 3557-8124 หุ้นสามัญ 0.01                   3                     100                           100                         

(47) 3557-8001 (47) 3557-8125 หุ้นสามัญ 0.001                 0.1                  100                           100                         

(47) 3557-8002 (47) 3557-8126 หุ้นสามัญ 0.001                 0.1                  100                           100                         

(47) 3557-8003 (47) 3557-8127 หุ้นสามัญ 0.001                 0.1                  100                           100                         

(47) 3557-8004 (47) 3557-8128 หุ้นสามัญ 0.01                   3                     100                           100                         

(47) 3557-8005 (47) 3557-8129 หุ้นสามัญ 0.001                 0.5                  100                           100                         

0-2586-4859 0-2586-6277 หุ้นสามัญ 2                        170                 100                           100                         

(6231) 395-2945 (6231) 395-2944 หุ้นสามัญ 0.03                   1,020              100                           100                         

0-2827-7272 0-2827-7273 หุ้นสามัญ 875                    875                 100                           100                         

0-2827-7272 0-2827-7273 หุ้นสามัญ 3                        333                 100                           100                         

0-2586-3930-5 0-2586-4305 หุ้นสามัญ 4                        400                 100                           100                         

0-2586-3930-5 0-2586-2444 หุ้นสามัญ 4                        426                 100                           100                         

0-3889-2190 0-3889-2244 หุ้นสามัญ 0.4                     40                   100                           100                         

(84) 650-3784-992 (84) 650-3784-993 ** -                        103                 100                           100                         

0-3868-7320-3 0-3892-5299 หุ้นสามัญ 12                      1,180              100                           100                         

0-2586-4444 - หุ้นสามัญ 1                        45                   100                           100                         

0-2586-4444 - หุ้นสามัญ 0.0003              1                     100                           100                         

0-3893-7065 0-3803-5381 หุ้นสามัญ 4                        200                 92                             92                           

0-2586-2006 - หุ้นสามัญ 4                        380                 87                             87                           

0-3868-9471-2 0-3891-1955 หุ้นสามัญ 7                        700                 82                             82                           

(84) 650-3710-993 (84) 650-3740-065 ** -                        75                   72                             72                           

33



ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีดําเนินธุรกิจหลัก

186 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก เวียดนาม

187 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. พลาสติกพีวีซี เวียดนาม

188 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก ระยอง

189 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก ระยอง

190 Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์

191 บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จํากัด สเตบิไลเซอร์ส ระยอง

192 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. ท่อและข้อต่อพีวีซี กัมพูชา

193 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd. ท่อและข้อต่อพีวีซี เมียนมา

194 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด บริการสอบเทียบมาตรฐาน ระยอง

การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น

195 SCG Plastics (China) Co., Limited จําหน่ายเม็ดพลาสติก ฮ่องกง

196 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. จําหน่ายเม็ดพลาสติก จีน

197 บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ระยอง

และเพ็ทเรซิน

198 บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน ระยอง

199 บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด เลเทกซ์สังเคราะห์ ระยอง

200 บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน ระยอง

201 บริษัทสยามโพลีสไตรนี จํากัด เม็ดพลาสติกพอลิสไตรีน ระยอง

202 บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด โพรพิลีนออกไซด์ ระยอง

203 บริษัทระยอง เทอร์มินัล จํากัด บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า ระยอง

204 PT Siam Maspion Terminal บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า อินโดนีเซีย

205 บริษัทเอสดีกรุปเซอร์วิซ จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

206 บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตยางสังเคราะห์ กรุงเทพฯ

207 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตอะคริลิก ระยอง

208 บริษทัแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์ ระยอง

209 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด ผงเมลามีน ระยอง

210 บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด ฟิล์มพลาสติก ระยอง

211 บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด เพ็ทเรซิน ระยอง

212 Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน อิหร่าน

213 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน อินโดนีเซีย

214 PT Trans-Pacific Polyethylindo เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน อินโดนีเซีย

215 บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จํากัด พีวีซีคอมพาวนด์ กรุงเทพฯ

216 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก อินโดนีเซีย

217 PT Styrindo Mono Indonesia วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน อินโดนีเซีย

218 GTC Technology US, LLC ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์ สหรัฐอเมริกา

219 GTC Technology International, LP ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์ สหรัฐอเมริกา

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม และประเทศจีน ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 
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สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน
โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นท่ี ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

(84) 83-8257-226 (84) 83-8257-268 ** -                        4,749              71                             71                           

(84) 83-8234-730 (84) 83-8234-725 ** -                        1,013              70                             70                           

0-3868-5040-8 0-3868-5036 หุ้นสามัญ 108                    10,820            51                             68                           

0-3893-7000 0-3891-5310 หุ้นสามัญ 225                    22,520            55                             67                           

(65) 6221-5318 - หุ้นสามัญ 46                      1,881              65                             65                           

0-3868-3451-3 0-3868-3449 หุ้นสามัญ 190                    190                 60                             60                           

(855) 2388-2072 (855) 2388-5172 หุ้นสามัญ 1                        179                 60                             60                           

(959) 863-3988 - หุ้นสามัญ 1                        237                 57                             57                           

0-3891-1321-2 0-3891-1381 หุ้นสามัญ 0.02                   4                     51                             51                           

(852) 2544-9991 (852) 2544-9992 หุ้นสามัญ 0.1                     4                     60                             60                           

(86) 216-888-6091 (86) 216-888-6092 ** -                        25                   -                               60                           

0-3868-5100 0-3868-7333 หุ้นสามัญ 48                      4,800              50                             50                           

0-3868-3215-6 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 48                      4,755              50                             50                           

0-3868-3215-6 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 59                      5,789              50                             50                           

0-3868-3215-6 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 45                      4,455              49                             50                           

0-3868-3215-6 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 10                      995                 50                             50                           

0-3868-3215-6 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 32                      3,150              -                               50                           

หุ้นบุริมสิทธิ 48                      4,750              

0-3868-9471-2 0-2586-6220 หุ้นสามัญ 14                      1,325              -                               50                           

(6231) 395-2945-8 - หุ้นสามัญ 0.01                   327                 50                             50                           

0-2365-7000 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 1                        78                   50                             50                           

0-2679-5120 0-2679-5119 หุ้นสามัญ 12                      1,173              49                             49                           

0-3868-5040-8 0-2586-5393 หุ้นสามัญ 56                      5,590              46                             47                           

0-3868-4241 0-3868-4255 หุ้นสามญั 1                        64                   46                             46                           

0-3868-4241 0-3868-4255 หุ้นสามัญ 2                        200                 45                             45                           

0-3801-0500 0-3801-0506 หุ้นสามัญ 1                        592                 45                             45                           

0-3868-5900 0-3868-5999-609 หุ้นสามัญ 9                        900                 20                             40                           

(9821) 8850-0641 (9821) 8805-0642 หุ้นสามัญ 0.1                     1,755              39                             39                           

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

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

0-2501-1054 0-2501-1198 หุ้นสามัญ 1                        120                 35                             35                           

(6221) 530-7950 (6221) 530-8930 หุ้นสามัญ 17,834              27,248            31                             31                           

(6221) 530-8505 (6221) 530-8506 หุ้นสามัญ 0.3                     10,093            -                               31                           

0-2586-4444 - หุ้นสามัญ 0.2                     102                 25                             25                           

0-2586-4444 - หุ้นสามัญ 13                      191                 25                             25                           
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีดําเนินธุรกิจหลัก

220 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์ จีน

221 Binh Minh Plastics Joint Stock Company ผลิตและจําหน่ายท่อพลาสติก เวียดนาม

222 PT Srithai Maspion Indonesia ผงเมลามีน อินโดนีเซีย

223 PT Trans-Pacific Polypropylene Indonesia เม็ดพลาติกพอลิโพรพิลีน อินโดนีเซีย

224 PT Trans-Pacific Styrene Indonesia วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน อินโดนีเซีย

225 PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama วัตถุดิบสําหรับผลิตอะโรเมติกส์ อินโดนีเซีย

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริษัทย่อย

226 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

227 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด กระดาษคราฟท์ กรุงเทพฯ

228 บริษัทอินวีนิค จํากัด บริหารสนิทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา กรุงเทพฯ

229 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด อบรมและสัมมนา กรุงเทพฯ

230 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด พลังงาน กรุงเทพฯ

231 บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

232 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

233 United Pulp and Paper Co., Inc. กระดาษคราฟท์ ฟิลิปปินส์

234 Paperlink Inter-Trade Corporation กระดาษคราฟท์ ฟิลิปปินส์

235 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) กระดาษคราฟท์ กาญจนบุรี

236 บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จํากัด กล่องกระดาษออฟเซ็ท สมุทรสาคร

237 บริษัทคอนิเมก จํากัด บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบแข็ง สมุทรปราการ

238 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด กล่องกระดาษ กรุงเทพฯ / ราชบุรี /

 สมุทรปราการ / ปทุมธานี

239 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด กล่องกระดาษ ขอนแก่น

240 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด กล่องกระดาษ ระยอง

241 Vina Kraft Paper Co., Ltd. กระดาษคราฟท์ เวียดนาม

242 TCG Rengo (S) Limited กล่องกระดาษ สิงคโปร์

243 New Asia Industries Co., Ltd. กล่องกระดาษ เวียดนาม

244 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. กล่องกระดาษ เวียดนาม

245 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. กล่องกระดาษ เวียดนาม

246 Packamex (Vietnam) Co., Ltd. กล่องกระดาษ เวียดนาม

247 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) เยื่อกระดาษ / กระดาษพิมพ์เขียน กรุงเทพฯ

248 บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จาํกัด สาธารณปูโภค ขอนแก่น

249 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด กระดาษพิมพ์เขียน กรุงเทพฯ

250 บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) กระดาษพิมพ์เขียน สมุทรปราการ

251 บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 
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สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน
โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นท่ี ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

(86) 760-533-2138 (86) 760-389-8880 หุ้นสามัญ 15                      596                 20                             20                           

(84) 83-9690-973 (84) 83-9606-814 หุ้นสามัญ 82                      1,228              20                             20                           

(6231) 891-3630 - หุ้นสามัญ 0.01                   118                 10                             10                           

(6221) 574-5880 - หุ้นสามัญ 0.1                     220                 10                             10                           

(6221) 574-5880 - หุ้นสามัญ 0.1                     314                 10                             10                           

(6221) 574-5880 - หุ้นสามัญ 15                      8,931              5                                5                             

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 156                    1,563              99                             99                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 35                      3,450              99                             99                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 1                        70                   99                             99                           

0-2586-3876 0-2586-4507 หุ้นสามัญ 1                        49                   99                             99                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 9                        890                 99                             99                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.01                   1                     99                             99                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.01                   1                     99                             99                           

(632) 870-0100 (632) 870-0409 หุ้นสามัญ 141                    1,082              98                             98                           

หุ้นบุริมสิทธิ 840                    3,246              

(632) 870-0100 (632) 870-0409 หุ้นสามัญ 0.1                     1                     98                             98                           

0-3461-5800 0-3461-5899 หุ้นสามัญ 358                    3,583              93                             93                           

0-2105-4477  0-3445-2339 หุ้นสามัญ 3                        33                   74                             74                           

0-2738-0305 0-2738-0318 หุ้นสามัญ 4                        420                 74                             74                           

0-2586-5991 0-2586-4723 หุ้นสามัญ 14                      1,384              69                             69                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.2                     150                 69                             69                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 1                        650                 69                             69                           

(848) 268-0240-2 (848) 268-0239 ** -                        6,069              69                             69                           

(65) 6261-5846 (65) 6265-3144 หุ้นสามัญ 2                        56                   69                             69                           

(84) 83-7294-160 (84) 83-7293-028 ** -                        345                 69                             69                           

(84) 650-3743-031 (84) 65-0378-2816 ** -                        607                 69                             69                           

(84) 32-0375-3862 (84) 32-0375-2868 ** -                        248                 69                             69                           

(84) 83-7291-030 (84) 83-7291-031 ** -                        220                 69                             69                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 236                    2,365              69                             69                           

หุ้นบุริมสิทธิ 10                      98                   

0-4343-3104-6 0-4343-3101 หุ้นสามัญ 15                      1,500              69                             69                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 78                      7,770              69                             69                           

0-2754-2100-10 0-2754-2118 หุ้นสามัญ 43                      430                 69                             69                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 2                        184                 69                             69                           
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีดําเนินธุรกิจหลัก
252 บริษัทพนัสนิมิต จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

253 บริษัทไทยพนาสณฑ์ จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

254 บริษัทไทยพนาดร จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

255 บริษัทไทยพนาราม จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

256 บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

257 บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

258 บริษัทไทยพนาบูรณ์ จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

259 บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

260 PT Primacorr Mandiri กล่องกระดาษ อินโดนีเซีย

261 PT Indoris Printingdo กล่องกระดาษ อินโดนีเซีย

262 PT Indocorr Packaging Cikarang กล่องกระดาษ อินโดนีเซีย

263 บริษทัทีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

264 บริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด กล่องกระดาษ สมุทรสาคร

265 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด กล่องกระดาษ สมุทรสาคร

266 บริษัทดี อิน แพค จํากัด กล่องกระดาษ นครปฐม

267 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จํากัด กล่องกระดาษ สมุทรปราการ

268 Tin Thanh Packing Joint Stock Company บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว เวียดนาม

269 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว สมุทรสาคร /

สมุทรสงคราม /ระยอง

บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
270 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด กล่องกระดาษออฟเซ็ท สมุทรปราการ

271 P&S Holdings Corporation กิจการลงทุน ฟิลิปปินส์

272 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด กระดาษชนิดพิเศษ กรุงเทพฯ

273 บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) เอกสารปลอดการทําเทียม สมุทรปราการ

274 บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง โอเวอร์ซีส์ จํากัด กิจการลงทุน สมุทรปราการ

275 บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด พลังงานและสาธารณูปโภค กําแพงเพชร

276 บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จํากัด บริการงานพิมพ์ระบบดิจิทัล สมุทรปราการ

ส่วนงานอื่น   
บริษัทย่อย

277 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลด้ิง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

278 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จํากัด (มหาชน) กิจการลงทุน กรงุเทพฯ

279 บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จํากัด ที่ดินและบริการพ้ืนที่เช่า กรุงเทพฯ

280 บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด บริการทางด้านบัญชี การเงิน กรุงเทพฯ

และภาษีอากร

281 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กรุงเทพฯ

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 
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สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน
โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นท่ี ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.02                   2                     69                             69                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.02                   2                     69                             69                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.02                   2                     69                             69                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.02                   2                     69                             69                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.02                   2                     69                             69                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.03                   3                     69                             69                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.03                   3                     69                             69                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.03                   3                     69                             69                           

(6221) 596-2345 (6221) 596-2000 หุ้นสามัญ 0.1                     294                 62                             62                           

(6221) 596-0772-3 (6221) 596-0774 หุ้นสามัญ 0.02                   55                   62                             62                           

(6221) 596-3076

(6221) 893-6868  (6221) 893-6565 หุ้นสามัญ 0.4                     258                 55                             55                           

0-2586-5991 0-2586-4723 หุ้นสามัญ 21                      2,108              52                             52                           

0-2810-9346-7 0-2810-9103 หุ้นสามัญ 1                        90                   52                             52                           

0-3488-3422-4 0-3488-3421 หุ้นสามัญ 26                      260                 52                             52                           

0-3498-1401-4 0-3498-1406-7 หุ้นสามัญ 0.01                   50                   52                             52                           

0-2324-0781 0-2324-0079 หุ้นสามัญ 3                        300                 50                             50                           

(84) 72-3779-747 (84) 72-3779-750 หุ้นสามัญ 10                      158                 47                             47                           

0-3444-0600-5 0-3444-0606-7 หุ้นสามัญ 3                        322                 37                             37                           

หุ้นบุริมสิทธิ 1                        90                   

0-2709-3110-7 0-2324-0336 หุ้นสามัญ 5                        500                 48                             48                           

(632) 870-0100 (632) 870-0409 หุ้นสามัญ 28                      263                 39                             39                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 11                      1,100              31                             31                           

0-2754-2650-8 0-2183-2763 หุ้นสามัญ 110                    110                 18                             18                           

0-2380-1320 0-2380-1326-27 หุ้นสามัญ 4                        37                   -                               18                           

0-5585-8033 0-5585-8031 หุ้นสามัญ 19                      190                 17                             17                           

0-2709-4201 0-2790-4200 หุ้นสามัญ 3                        34                   -                               9                             

0-2586-2104 0-2586-2008 หุ้นสามัญ 0.01                   1                     100                           100                         

0-2586-2104 0-2586-2008 หุ้นสามัญ 7                        72                   100                           100                         

0-2586-2104 0-2586-2008 หุ้นสามัญ 8                        820                 100                           100                         

0-2586-3333 0-2586-2398 หุ้นสามัญ 1                        5                     100                           100                         

0-2586-5777 0-2586-2976 หุ้นสามัญ 0.2                     15                   100                           100                         
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีดําเนินธุรกิจหลัก

282 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จํากัด กิจการลงทุนในตราสารหนี้ กรุงเทพฯ

283 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd. ธุรกิจประกันภัย สิงคโปร์

284 บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จํากัด จําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการด้วย กรุงเทพฯ

เทคโนโลยีนวัตกรรม

285 บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด บริการฝึกอบรม กรุงเทพฯ

286 SCG Vietnam Co., Ltd. ที่ปรึกษาด้านการจัดการ เวียดนาม

287 PT SCG Indonesia ที่ปรึกษาด้านการจัดการ อินโดนีเซีย

288 บริษัทบางซ่ืออุตสาหกรรม จํากัด สตาร์ทอัพ กรุงเทพฯ

289 บรษิัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จํากัด กิจการเงินร่วมลงทุน กรุงเทพฯ

(เดิมชื่อ "บริษัทสยามนวภัณฑ์ จํากัด")

290 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด กิจการเงินร่วมลงทุนในต่างประเทศ กรุงเทพฯ

(เดิมชื่อ "บริษัทเอสซีจี แมเนจเม้นท์ จํากัด")

291 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า กรุงเทพฯ

จากพลังงานทดแทน

บริษัทร่วมและบริษัทอื่น

292 บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด เครื่องจักรกลการเกษตร ปทุมธานี

293 บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จํากัด เหล็กหล่อรูปพรรณ ฉะเชิงเทรา

294 บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซ่ิง จํากัด ลีสซ่ิง ปทุมธานี

295 บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด ชิ้นส่วนยานยนต์ ชลบุรี

296 บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จํากัด ชิ้นส่วนยานยนต์ ปทุมธานี

297 บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด เหล็กหล่อรูปพรรณ สระบุรี

298 บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด เหล็กหล่อรูปพรรณ ชลบุรี

299 บริษัทเมืองทอง ยูไนเต็ด จํากัด ฟุตบอลอาชีพ กรุงเทพฯ

300 บริษัทนวโลหะไทย จํากัด เหล็กหล่อรูปพรรณ สระบุรี

301 Lysando AG วิจัยและพัฒนา ลิกเตนสไตน์

302 บริษัทไอทีวัน จํากดั บริการด้านเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

303 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด รถยนต์ สมุทรปราการ

304 บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ระยอง

305 บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด เครื่องยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ชลบุรี

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 
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สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน
โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นท่ี ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสามัญ 25                      380                 100                           100                         

0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสามัญ 0.3                     34                   100                           100                         

0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสามัญ 1                        13                   100                           100                         

0-2586-3333 0-2586-2684 หุ้นสามัญ 0.2                     20                   100                           100                         

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

(6221) 350-9491 (6221) 352-0718 หุ้นสามัญ 0.1                     26                   100                           100                         

0-2586-1920 - หุ้นสามัญ 4                        303                 100                           100                         

0-2586-3333 - หุ้นสามัญ 12                      305                 100                           100                         

0-2586-3333 - หุ้นสามัญ 5                        455                 100                           100                         

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

0-2909-0300-1 0-2909-1698 หุ้นสามัญ 31                      2,739              40                             40                           

0-3885-5115 0-3885-5110 หุ้นสามัญ 9                        900                 -                               40                           

0-2909-0300 0-2909-1697 หุ้นสามัญ 80                      2,000              -                               40                           

0-3845-4266-8 0-3845-4266 หุ้นสามัญ 2                        240                 30                             30                           

0-2529-3518-22 0-2529-1677 หุ้นสามัญ 1                        85                   29                             30                           

0-3633-6531-4 0-3622-3209 หุ้นสามัญ 3                        300                 30                             30                           

0-3845-4671-7 0-3845-4670 หุ้นสามัญ 5                        475                 30                             30                           

0-2508-8100 0-2508-3369 หุ้นสามัญ 3                        233                 30                             30                           

0-3628-8300 0-3628-8309 หุ้นสามัญ 3                        308                 20                             25                           

(423) 262-5753 (423) 262-5752 หุ้นสามัญ 1                        39                   20                             20                           

0-2271-5111 0-2271-5112 หุ้นสามัญ 1                        80                   20                             20                           

0-2386-1000 0-2386-1883 หุ้นสามัญ 8                        7,520              10                             10                           

0-3868-3723-30 0-3868-3200 หุ้นสามัญ 30                      3,000              10                             10                           

0-3821-3451-5 0-3874-3310 หุ้นสามญั 29                      2,850              4                                4                             
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8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ด้วยหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

และผู้ถือหุ้น

สามัญของบริษัทท่ีตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้น

ละ 1 บาท บริษทัได้จดทะเบยีนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกบักระทรวง

พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2546)

8.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

 1 สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 360,000,000 30.000

 2 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด* 92,587,643 7.716

 3 STATE STREET EUROPE LIMITED 55,881,292 4.657

 4 สํานักงานประกันสังคม  35,330,950 2.944

 5 CHASE NOMINEES LIMITED  19,810,661 1.651

 6 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 19,020,326 1.585

 7 บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด**  17,960,100 1.497

 8 THE BANK OF NEW YORK MELLON 17,335,444 1.445

 9 บริษัทแรนเดอรีเบอรามาการ จํากัด 15,105,600 1.259

 10 มูลนิธิซิเมนต์ไทย  13,294,300 1.108

 1 CHASE NOMINEES LIMITED  12,532,067 1.04

 2 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 9,101,096 0.76

 3 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 8,452,700 0.70

 4 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 8,010,050 0.67

 
* บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting  
 Depository Receipt (NVDR) ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นักลงทุน และนําเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุน 
 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู ้ถือหุ ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 
 ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th
** บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด เป็นบริษัทที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นร้อยละ 96.72

โดย ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีผู้ถือ NVDR รายใหญ่ ได้แก่ 
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(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

 1 สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 360,000,000 30.000

 2 บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด  17,960,100 1.497

(ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)

  จํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีจํานวน 24,291 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.36 

(ง) บริษัทมีข้อจํากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ม ี

บุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 23.05 ของทุนชําระแล้ว

8.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บรษิทัได้ออกหุน้กูจํ้านวน 11 ชุด* ในนามของบริษทัปูนซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงนิ 181,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี้

 

 3/2555   6,500   6,500 12 ตุลาคม 2562 4.40 A

 1/2557 15,000 15,000 1 เมษายน 2561 4.00 A

 2/2557 10,000 10,000 1 ตุลาคม 2561 3.90 A

 1/2558 ชุด1 15,000 15,000 1 เมษายน 2561 3.75 A

 1/2558 ชุด2 15,000 15,000 1 เมษายน 2562 3.90 A

 2/2558 10,000 10,000 1 พฤศจิกายน 2562 3.40 A

 1/2559 25,000 25,000 1 เมษายน 2563 3.00 A

 2/2559 25,000 25,000 1 พฤศจิกายน 2563 3.00 A

 1/2560 25,000 25,000 1 เมษายน 2564 3.25 A

 2/2560 10,000 10,000 30 สิงหาคม 2567 2.97 A

 3/2560 25,000 25,000 1 ตุลาคม 2564 3.05 A

    

*  หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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8.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและ

บริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 – 50  

ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจําเป็น  

หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณา

เปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้ 

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทมีกําไรสําหรับปีจํานวน 55,041 ล้านบาท ซ่ึง 

คณะกรรมการบริษทัมมีตใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ในวนัที่ 

28 มีนาคม 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของกําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม

สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท 

ถือหุ ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นั้น บริษัทพิจารณาถึงผลการ 

ดําเนินงาน และคํานึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจน

แผนการลงทุนของบริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายท่ีก่อให้เกิดการ

ยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

 2556 8.50 7.00 15.50  51

 2557 5.50 7.00 12.50  45

 2558 7.50 8.50  16.00  42

 2559 8.50 10.50 19.00   41

 2560 8.50 10.50 19.00 ** 41

* กําไรสุทธิ หมายถึง กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท



9.1  คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังน้ี

1

คณะกรรมการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบ

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

คณะจัดการเอสซีจี

การบริหารกลาง

การเงินและการลงทุน

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ
2 นายสุเมธ ตันติเวชกุล  

กรรมการอิสระ
3 นายปรีชา อรรถวิภัชน์  

กรรมการอิสระ

4 นายพนัส สิมะเสถียร  
กรรมการ

5 นายอาสา สารสิน 

กรรมการอิสระ
6 นายชุมพล ณ ลำเลียง  

กรรมการอิสระ

7 นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์  

กรรมการอิสระ
8 นายประมนต์ สุธีวงศ์  

กรรมการอิสระ
9 นางธาริษา วัฒนเกส  

กรรมการอิสระ

10 นายกานต์ ตระกูลฮุน 

กรรมการ
11 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการ
12 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

หน่วยงาน
กำกับดูแล

การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
บริหาร

ความเสี่ยง

โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)
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คณะกรรมการบริษัททั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ

ทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต

2. ไม ่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู ้ความ

สามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญใน 

การกําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผน 

การดําเนินงานทั้งระยะส้ันและระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบาย 

การเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาท

สาํคญัในการกํากบัดแูลตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนนิงานของ

เอสซีจี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตาม

แผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 

คนในจํานวน 3 คน คือ นายพนัส สิมะเสถียร หรือ นายประสาร  

ไตรรตัน์วรกุล หรอื นายรุง่โรจน์ รงัสโิยภาส ลงลายมือชือ่ร่วมกนั หรอื 

1 ใน 3 คนน้ีลงลายมือชือ่ร่วมกบั นายสเุมธ ตันตเิวชกุล หรือ นายอาสา 

สารสิน หรือ นายชุมพล ณ ลําเลียง รวมเป็น 2 คน

กรรมการบริษัทท่ีไม่เปน็ผู้บริหารจํานวน 11 คน

กรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายบริหารจํานวน 1 คน คือ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน  

2 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพนัส สิมะเสถียร

กรรมการอิสระจํานวน 7 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล  

นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลําเลียง  

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา 

วัฒนเกส ซึ่งมีจํานวนมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

โดยกรรมการอิสระทั้ง 7 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกําหนด

คณุสมบตักิรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงมีความเข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์

ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

  

 1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา - - - กรรมการ

 2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล -  - กรรมการ

 3. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ กรรมการ กรรมการ - -

 4. นายพนัส สิมะเสถียร - กรรมการ - -

 5. นายอาสา สารสิน - กรรมการ - 

 6. นายชุมพล ณ ลําเลียง - -  -

 7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์  กรรมการ - -

 8. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการ - กรรมการ -

 9. นางธาริษา วัฒนเกส กรรมการ - - -

 10. นายกานต์ ตระกูลฮุน - - - กรรมการ

 11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล - - กรรมการ กรรมการ

 12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส - - - กรรมการ
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง

สม่ําเสมอ เพ่ือรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 8 คร้ัง ซึ่งมีการกําหนด

ตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจาํทกุปี และแจ้งกรรมการแต่ละคน

ให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมี

การประชมุครัง้พเิศษเพิม่เตมิเพือ่พจิารณาเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เป็นผู้ร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ 

แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น 

วาระการประชุมได้

ในปี 2560 ได้มีการประชมุคณะกรรมการจํานวน 11 ครัง้ เป็นการ

ประชุมที่กําหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 8 ครั้ง และครั้งพิเศษ 3 คร้ัง โดย

กรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 96 และกรรมการบริษัท

แต่ละคน (ไม่รวมกรรมการที่ออกจากตําแหน่งระหว่างปี) เข้าประชุม

มากกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนคร้ังทั้งหมด ทั้งน้ี ในการประชุมแต่ละ

ครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระ 

ส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วัน

ทําการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ 

อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหน้าที่

ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ท้ังนี้  

การลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัให้ถอืมติของเสยีงข้างมาก 

โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงและกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย 

จะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน 

เรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียง 

เพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการเอสซีจีได ้

เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบ

นโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  

เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะ

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ท้ังนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการ

พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญเร่ืองการจัดการ

เกีย่วกบัความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกีย่วข้องอย่างรอบคอบ 

เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าว 

อย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสีย 

กบัผลประโยชน์เกีย่วกบัเรือ่งท่ีมกีารพจิารณา กรรมการท่ีมส่ีวนได้เสยี

จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าท่ี 

จัดทํารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

รบัรองในวาระแรกของการประชมุครัง้ถดัไป และให้ประธานกรรมการ

บรษิทัลงลายมอืชือ่รบัรองความถกูต้อง ท้ังนี ้กรรมการบริษทัสามารถ

แสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความ

ละเอยีดถกูต้องมากทีส่ดุได้ รายงานการประชมุท่ีทีป่ระชมุรบัรองแล้ว 

จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของ

บริษัท ณ สํานักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อ

สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

สาํหรบัในเดอืนท่ีไม่มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั กรรมการ

บริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทอย่าง

ต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตลอดจน 

ข่าวสารที่สําคัญของบริษัทให้กรรมการบริษัท เพ่ือทราบความ 

คืบหน้าด้วย

นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่

เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ท้ังในช่วงภายหลัง

เสร็จสิ้นการประชุมแผนธุรกิจระยะปานกลางของบริษัทเป็นประจํา

ทุกปีและในกรณีที่มีความจําเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การจดัการที่อยูใ่นความสนใจ และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษทัทีไ่ม่

เป็นผูบ้ริหารสามารถแสดงความคิดเหน็ได้อย่างอสิระ ท้ังนี ้ในปี 2560 

ได้จัดการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560
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   (จํานวน  12 คน) (จํานวน  4  คน) (จํานวน  5  คน) (จํานวน  3  คน) (จํานวน  6  คน) (จํานวน  12 คน)

   จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

   การประชุม การประชุม การประชุม การประชุม การประชุม การประชุม

   ทั้งปี 11 ครั้ง ทั้งปี 6 ครั้ง ทั้งปี 5 ครั้ง ทั้งปี 6 ครั้ง ทั้งปี 4 ครั้ง ทั้งปี 1 คร้ัง

 1. นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา  11/11    3/4 1/1

 2. นายสุเมธ  ตันติเวชกุล  10/11  5/5  4/4 1/1

 3. นายปรีชา  อรรถวิภัชน์  11/11 6/6 5/5   1/1

 4. นายพนัส  สิมะเสถียร 11/11  5/5   1/1

 5. นายยศ  เอื้อชูเกียรติ* 5/7    2/4 2/2 1/1 

  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล** 3/3   2/2 2/2 - 

 6. นายอาสา  สารสิน  10/11  5/5  4/4 1/1

 7. นายชุมพล  ณ ลําเลียง 11/11   6/6  1/1

 8. นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์  11/11 6/6 4/5   1/1

 9. นายประมนต์  สุธีวงศ์  11/11 6/6  6/6  1/1

 10. นางธาริษา วัฒนเกส  11/11 6/6    1/1

 11. นายกานต์  ตระกูลฮุน 10/11    2/4 1/1

 12. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส  11/11    3/4 1/1

1.  กรรมการอิสระ จํานวน 7 คน ได้แก่ ลําดับที่ 2, 3, 6, 7, 8, 9 และ 10    
2. กรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 คน ได้แก่ ลําดับที่ 3, 8, 9 และ 10
3. กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จํานวน 5 คน ได้แก่ ลําดับที่ 2, 3, 4, 6 และ 8
4. กรรมการพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3 คน ได้แก่ ลําดับที่ 5, 7 และ 9  
5. กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จํานวน 6 คน ได้แก่ ลําดับที่ 1, 2, 5, 6, 11 และ 12 
6.  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
* ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 
** เป็นกรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560
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ต�ำแหน่ง  ประธานกรรมการ
     กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
•	 25	สิงหาคม	2530	-	24	พฤศจิกายน	2542
•	 28	มีนาคม	2550	-	ปัจจุบัน
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์	Australian	National	University	 
	 ประเทศออสเตรเลีย
•	 ปริญญาตรี	(เกียรตินิยม)	เศรษฐศาสตร์	London	School	of	 
	 Economics,	University	of	London	ประเทศอังกฤษ
ควำมเชี่ยวชำญ
•	 ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
•	 ด้านการบริหาร	และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านเศรษฐกิจ	การลงทุน	การก�าหนดนโยบายและการวางแผน 
	 กลยุทธ์
•	 ด้านการต่างประเทศ
•	 ด้านการตลาด	บัญชี	และการเงิน
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	และการบริหารความเสี่ยง
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
•	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	1/2000	 
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
ตั้งแต่	2550	 	 	 กรรมการ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ต�ำแหน่ง  กรรมการ
	 	 	 	 	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
     กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
•	 28	มกราคม	2541
คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
•	 ปริญญาเอก	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ	ประเทศฝรั่งเศส
•	 ปริญญาโท	รัฐศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ	 
	 มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ	ประเทศฝรั่งเศส
•	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกรอนอบ	ประเทศฝรั่งเศส
•	 Diploma,	The	Economic	Development	Institute	of	the	World	Bank		
	 (EDI),	Washington,	D.C.	ประเทศสหรัฐอเมริกา
ควำมเชี่ยวชำญ
•	 ด้านการบริหาร	และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการต่างประเทศ
•	 ด้านการตลาด
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
•	 พ.ร.บ.	ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ:	กรรมการและผู้บริหาร 
	 ต้องรู้อะไร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจกำรอื่น (5)
ตั้งแต	่2530	 	 	 ประธานกรรมการ	บรษิทัเทเวศประกนัภยั	จ�ากดั	 
	 	 	 	 	 	 (มหาชน)
ตั้งแต่	2541	 	 	 นายกสภา	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตั้งแต่	2549	 	 	 กรรมการ	บริษัททุนลดาวัลย์	จ�ากัด
ตั้งแต่	2559	 	 	 เลขาธิการพระราชวัง	ส�านักพระราชวัง
ตั้งแต่กรกฎาคม			 ผูอ้�านวยการทรัพย์สนิส่วนพระมหากษตัริย์
											2560
ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2519-2522		 	 คณบดี	คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ	
	 	 	 	 	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2526-2528		 	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2528	 	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2529	 	 	 	 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
2530-2559		 	 รองเลขาธิการพระราชวัง	ส�านักพระราชวัง
2530-กรกฎาคม		 ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สิน
											2560		 	 ส่วนพระมหากษัตริย์
2537-2548		 	 กรรมการ	บริษัททุนลดาวัลย์	จ�ากัด
2541-2550		 	 นายกกรรมการ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	 
	 	 	 	 	 	 (มหาชน)	
จ�ำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บรหิำร	 	(ไม่ม)ี

•	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ความคาดหวังที่เพิ่มและ 
	 ความรับผิดชอบที่ขยาย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	30/2003	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Finance	for	Non-Finance	Directors	(FND)	5/2003	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Audit	Committee	Program	(ACP)	11/2006	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้รหิำรในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่			(ไม่ม)ี
กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจกำรอื่น (5)
ตั้งแต่	2531	 	 	 กรรมการและเลขาธิการ	มูลนิธิชัยพัฒนา
ตั้งแต่	2543	 	 	 ประธานมูลนิธิข้าวไทย
ตั้งแต่	2545	 	 	 ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ตั้งแต่	2545	 	 	 ประธานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 
	 	 	 	 	 	 สิรินธร	ในพระบรมราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพ 
	 	 	 	 	 	 รตันราชสดุาฯ
ตั้งแต่	2555	 	 	 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์	
ตั้งแต่	2555	 	 	 ประธานมูลนิธิอุทกพัฒน์

นายสุเมธ ตันติเวชกุล
อายุ 78 ปี 
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2541) 

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
อายุ 75 ปี
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กรรมการ
     กรรมการตรวจสอบ 
     กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

 
 Management) Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 มหาวิทยาลัย

 และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ

 และการวางแผนกลยุทธ์

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตัง้แต่ 2547   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
      บริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2551   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
      บริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2551   ประธานกรรมการ บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์ 
      เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ตั้งแต่ 2551   ประธานกรรมการ 
      บริษัทที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ 2536   กรรมการบริษัทเอช.ซี. สตาร์ค จาํกัด 
ตั้งแต่ 2543   ประธานกรรมการ บริษทัแพน-เปเปอร์ 1992 จํากดั
ตั้งแต่ 2544   ผู้ชํานาญการพิเศษระดับวุฒิวิศวกร 
      สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ สภาวิศวกร
ตั้งแต่ 2546   ประธานกรรมการ บริษัทสยาม พี.พี. อินเตอร์ 
      เนช่ันแนล จํากัด
ตั้งแต่ 2547   ประธานคณะกรรมการ บริษทัเอกรฐัพฒันา จํากดั
ตั้งแต่ 2547   กรรมการวิชาการระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
      และความปลอดภัย สมาคมวิศวกรรมสถาน 
      แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2550   นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ตั้งแต่ 2551   ประธานกรรมการ  
      บริษัทที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
ตั้งแต่ 2551   ประธานกรรมการ บรษิทัท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั
ตั้งแต่ 2553   ประธานกรรมการ บริษทัเอส ไอ พรอพเพอร์ต้ี จํากดั
ตั้งแต่ 2554   ประธานกรรมการ 
      บริษัทเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด
ตั้งแต่ 2559   ประธานกรรมการ บริษัท บากาสซ์ ไดร์เออร์  
      เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) จํากัด

2536-2544   กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและ
      ผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2539-2542   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2540-2541   ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
      ประเทศไทย
2540-2542   ประธานคณะกรรมการ การปิโตรเลียม 
      แห่งประเทศไทย
2542-2543   ประธานกรรมการ 
      บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
2545-2559   กรรมการพจิารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน

(ไม่ม)ี

นายปรีชา อรรถวิภัชน์

อายุ 79 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ต้ังแต่วันที่ 31 มีนาคม 2542)

2537-2539   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
      และสังคมแห่งชาติ
2537-2539   กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2537-2544   กรรมการ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
2539-2540   กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2540-2541   ประธานกรรมการ  
      องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

2540-2543   กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
2544-2555   กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา
2548-2553   นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 (ไม่มี)
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  กรรมการ
     กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

 California ประเทศสหรัฐอเมริกา

 และการวางแผนกลยุทธ์

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 สําเร็จที่ยั่งยืน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 บริษัทไทย

 
 ผลประโยชน์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 กรรมการบริษัทไทย

   (ไม่ม)ี

ตั้งแต่ 2535   รองประธานกรรมการและประธานกรรมการ 
      บริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์  จํากัด
ตัง้แต่ 2546   ประธานกรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา 
      คณะที ่12
ตั้งแต่ 2549   กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด

2535     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2536-2538   ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
      แห่งประเทศไทย
2543-2560   กรรมการ สํานกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษัตรย์ิ
2548-2556   ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการ 
      เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2554-2555   ประธานกรรมการ 
      บริษัทสหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)

  (ไม่ม)ี

นายพนัส สิมะเสถียร

อายุ 85 ปี

  กรรมการ
     ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา 
     อย่างย่ังยืน
     กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ

 และการวางแผนกลยุทธ์

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายอาสา สารสิน

อายุ 81 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ต้ังแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2544)
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ตั้งแต่ 2541   ประธานกรรมการ 
      บริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2542   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
      บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2558   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
      บริษัทดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ 2536   ประธานกรรมการ 
      บริษัทไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จํากัด
ตั้งแต่ 2538   ประธานกรรมการ บริษัทอมตะ ซิตี้ จํากัด
ตั้งแต่ 2546   กรรมการ บริษัทไทยนํ้าทิพย์ จํากัด
ตั้งแต่ 2547   ประธานกรรมการ อมตะสปริง คันทรี่ คลับ
ตั้งแต่ 2547   ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว 
      เพ่ือมิตรภาพ
ตั้งแต่ 2548   รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนา 
      มันสําปะหลังแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2549   ประธานกรรมการ 
      บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด
ตั้งแต่ 2556   ประธานกรรมการ 
      บริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จํากัด

  กรรมการ
     ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 สาขาเครื่องกล University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

 และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ

 
 และการวางแผนกลยุทธ์

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตั้งแต่ 2556   ที่ปรึกษา บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค เอเชีย  
      (ประเทศไทย) จํากัด
ตั้งแต่ 2559   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
      บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

2520-2523   เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศเบลเยี่ยม 
      และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจําประชาคม 
      เศรษฐกิจยุโรป
2525-2529   ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
2529-2531   เอกอัครราชทตูไทยประจาํประเทศสหรัฐอเมรกิา
2534-2535   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2537-2547   นายกสมาคมไทย-ลาว
2538-2542   รองประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด  
      (มหาชน)
2542-2559   กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและ 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ  
      บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2543-2555   ราชเลขาธิการ สํานักราชเลขาธิการ

 (ไม่ม)ี

นายชุมพล ณ ลําเลียง

อายุ 70 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557)

  (ไม่ม)ี

ตั้งแต่ 2532   กรรมการ บริษัทนวุติ จํากัด
ตั้งแต่ 2553   กรรมการ บริษัทสยามสินธร จํากัด
ตั้งแต่ 2555   กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จํากัด
ตั้งแต่ 2560   ที่ปรึกษา บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด

2533-2552   กรรมการบริษัทการ์เด้นริเวอร์ จํากัด
2533-2560   กรรมการ บริษัทสุภาพฤกษ์ จํากัด
2536-2548   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
      บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2548-2552   กรรมการ British Airways Public Company Limited
2547-2554   ประธานกรรมการ Singapore Telecommunication  
      Company Limitd ประเทศสิงคโปร์
2550-2559   กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา  
      ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
      ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
2554-2559   กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
2555-2560   กรรมการ Kempinski International SA

 (ไม่มี)
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นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

อายุ 72 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ต้ังแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2550)

นายประมนต์ สุธีวงศ์

อายุ 78 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554)

กรรมการ
     ประธานกรรมการตรวจสอบ
     กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

 
 of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ

 และการวางแผนกลยุทธ์

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(ไม่ม)ี

  กรรมการ
     กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
     กรรมการตรวจสอบ

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 ขนาดใหญ่อื่น ๆ

ตั้งแต่ 2531   รองประธานกรรมการ  
      มูลนิธสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตั้งแต่ 2535   ประธานกรรมการบริหารและเหรัญญิก 
      มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา 
      บรมราชชนนี
ตั้งแต่ 2546   ประธานกรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จํากัด
ตั้งแต่ 2556   ประธานกรรมการ บริษัทนันทวัน จํากัด

2527-2535   กรรมการและผู้จัดการใหญ่  
      ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
2534-2535   ประธานสมาคมธนาคารไทย
2535-2538   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
      (ก.ย. 2535 - พ.ค. 2538)
2535    สมาชิกวุฒิสภา
2539-2548   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2540-2544   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
      (พ.ย. 2540 - ก.พ. 2544)
2542-2543   ประธานกรรมการ 
      คณะกรรมการพัฒนาธนาคารโลก

 
 (คิดเป็นร้อยละ 0.0021)

 (ไม่มี)

 และการวางแผนกลยุทธ์

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตั้งแต่ 2540   กรรมการอิสระ  
      บริษัทนวกิจประกันภยั จํากัด (มหาชน)
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ตั้งแต่ 2542   ประธานคณะกรรมการ  
      บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จํากัด
ตั้งแต่ 2542   กรรมการ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ตั้งแต่ 2552   กรรมการกิตติมศักดิ์  
      สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตั้งแต่ 2552   ประธานอาวุโส หอการค้าไทยและ
      สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2554   ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน  
      (ประเทศไทย)

2533-2548   กรรมการ มูลนิธิซิเมนต์ไทย
2535-2542   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
      บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2541-2545   ประธานคณะกรรมการ  
      หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย

2542-2547   ประธานคณะกรรมการ  
      ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
2542-2560   ประธานคณะกรรมการ  
      บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
2549-2551   สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2550-2560   กรรมการ สํานักงานข้าราชการพลเรือน
2556-2560   กรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
      สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
      แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557-2559   สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2558-2560   สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

 (คิดเป็นร้อยละ 0.0042)
 (ไม่มี)

นางธาริษา วัฒนเกส

อายุ 68 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556)

กรรมการ
      กรรมการตรวจสอบ

 
 ประเทศญี่ปุ่น

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 และการวางแผนกลยุทธ์

 และด้านการบรหิารความต่อเนื่อง

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(ไม่มี)

ตั้งแต่ 2549   กรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
ตั้งแต่ 2549   กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 
      ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2553   กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี 
      ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 
      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ 2554   กรรมการ มูลนิธิหัวใจ ในพระราชูปถัมภ์  
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
      สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ 2554   กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ 
      ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ตั้งแต่ 2554   Member, APD Advisory Group, Asia Pacific  
      Department, IMF, Washington, D.C.
ตั้งแต่ 2555   กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra
ตั้งแต่ 2556   Member, Advisory Board, Central Banking  
      Publication, U.K.
ตั้งแต่ 2556   Senior Advisor, Promontory Financial Group,  
      Washington, D.C., U,S.A.
ตั้งแต่ 2558   ประธาน มูลนิธิสายเด็ก 1387
ตั้งแต่ 2559   กรรมการ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2559   อุปนายก สมาคมไทย-ญ่ีปุ่น
ตั้งแต่ 2560   กรรมการ Mitsubishi UFJ Financial Group

2549-2553   ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
2549-2552   ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
2549-2553   ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
2549-2553   ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 
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2549-2553   ประธานคณะกรรมการระบบการชําระเงิน
2549-2553   กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
      และสังคมแห่งชาติ 
2549-2553   กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
      ตลาดหลักทรัพย์ 
2549-2553   กรรมการ คณะกรรมการกํากับและ 
      ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2549-2553   กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหาร 
      สินทรัพย์ไทย
2554    ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงิน 
      ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
2554-2560   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
      คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ 
      ธุรกิจประกันภัย

กรรมการ
     กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตั้งแต่ 2559   ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน 
      กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นําและกําหนด 
      ค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์  
      เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

2555-2556   Member, International Advisory Panel, State Bank  
      of Vietnam, Vietnam
2556    Member, World Bank-IMF Joint Committee on  
      Remuneration of Executive Directors and Alternates 
2556-2557   Associate, Alliance for Financial Inclusion, Thailand
2558    Short-Term Consultant, World Bank Independent  
      Evaluation Group

 (คิดเป็นร้อยละ 0.0034)
 (ไม่มี)

นายกานต์ ตระกูลฮุน

อายุ 62 ปี

ตั้งแต่ 2559   กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา 
      ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
      ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2560   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนา 
      ความเป็นผู้นําและกําหนดค่าตอบแทน   
      กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ  
      กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร  
      และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ 
      พัฒนาท่ียั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด  
      (มหาชน)
ตั้งแต่ 2560   กรรมการอิสระ  
      บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ 2554   Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
ตั้งแต่ 2556   ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2556   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรม 
      ส่ิงแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2556   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  
      มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่ 2556   กรรมการ คณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์  
      มูลนิธิอานันทมหิดล
ตั้งแต่ 2556   กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรึกษา  
      สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
      แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2557   กรรมการ คณะกรรมการพัฒนา 
      ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตั้งแต่ 2558   กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน 
      ทางปัญญาแห่งชาติ
ตัง้แต่ 2558   Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
ตั้งแต่ 2558   กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ  
      โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
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ตั้งแต่ 2558   หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลัง 
      ประชารัฐ กลุ่มการยกระดับนวัตกรรม 
      และ Digitalization  
ตั้งแต่ 2558   หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลัง 
      ประชารัฐ กลุ่มการปรับแก้กฎหมายและ 
      กลไกภาครัฐ
ตั้งแต่ 2558   กรรมการ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ  
      กลุ่มการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นํา
ตั้งแต่ 2559   กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ 
      เมืองนวัตกรรมอาหาร
ตั้งแต่ 2559   กรรมการ คณะกรรมการกล่ันกรองโครงการ 
      ตามแนวการสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับ 
      เศรษฐกิจภายในประเทศ
ตั้งแต่ 2560   ท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน 
      เชิงยุทธศาสตร์
ตั้งแต่ 2560      กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 
      ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ตั้งแต่ 2560      กรรมการ สภานโยบายวิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ตั้งแต่ 2560      กรรมการ คณะกรรมการกํากับการจัดซื้อจดัจ้าง 
ตั้งแต่ 2560   กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ 
      โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

ตั้งแต่ 2560   กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
      เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย  
      Thailand 4.0
ตั้งแต่ 2560   กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
      ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตั้งแต่ 2560   กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ตั้งแต่ 2560   ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริม 
      อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

2548-2558   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย  
      จํากัด (มหาชน)
2552-2554   กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
2556-2558   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา 
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2556-2559   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย 
      วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
      (สวทน.)

 (ไม่มี)

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

อายุ 65 ปี

กรรมการ
     กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
     กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 Asian Institute of Technology ประเทศไทย

 
 Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 และการวางแผนกลยุทธ์

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตั้งแต่ 2560   กรรมการอิสระ บริษัทพฤกษา โฮลด้ิง จํากัด  
      (มหาชน)

ตั้งแต่ 2541   กรรมการ  และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย
ตั้งแต่ 2557   กรรมการ  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ตั้งแต่ 2558   กรรมการ  คณะกรรมการพัฒนา 
      ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตั้งแต่ 2558   กรรมการ  คณะกรรมการ
      ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ตั้งแต่ 2558   ที่ปรึกษา สํานักงานทรัพย์สิน
      ส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2559   ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

อายุ 54 ปี

ตั้งแต่ 2559   กรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา
ตั้งแต่ 2559   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 
      จัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2559   ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 2560   Chairman of the Council of Trustees and the Board  
      of Directors, Thailand Development Research  
      Institute (TDRI)
ตั้งแต่ 2560   ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับ
      การจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ตั้งแต่ 2560   กรรมการ คณะกรรมการอิสระ
      เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา
ตั้งแต่ 2560   ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
      ด้านเศรษฐกิจ

ตั้งแต่ 2560   กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับ 
      พระสงฆ์ไทย
ตั้งแต่ 2560   กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สนิ  
      วชิราวุธวิทยาลัย

2542 - 2546  เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
      หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2547 - 2553  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  
      (มหาชน)
2553 - 2558  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 (ไม่มี)

กรรมการ
     กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

 (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ

 และการวางแผนกลยุทธ์

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(ไม่มี) 

ตั้งแต่ 2558   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา 
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตัง้แต่ 2558   ทีป่รกึษา สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
      ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)

ตั้งแต่ 2558   หัวหน้าทมีภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลัง 
      ประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวชิาชีพ
ตั้งแต่ 2559   กรรมการ คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล 
      เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งแต่ 2559   Council Member, World Business Council for  
      Sustainable Development
ตั้งแต่ 2559   Member, Asia Business Council 
ตั้งแต่ 2559   กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์  
      มูลนิธิอานันทมหิดล
ตั้งแต่ 2560   อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เก่ียวกับ 
      การขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0  
      สํานักนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่ 2560   กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรอง 
      การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
ตั้งแต่ 2560   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ  
      คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตั้งแต่ 2560   ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ 
      มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน 8 บริษัท

2554-2558   ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
      บริษทัไทยบริตชิ ซเีคยีวรติี ้พริน้ต้ิง จาํกดั (มหาชน)
2554-2558   ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด  
      (มหาชน) 
2554-2558   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
      บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) 
      ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น บรษิทัเอสซีจ ีแพคเกจจิง้  
      จํากัด (มหาชน)
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2555-2558   กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์  
      จํากัด (มหาชน)
2556-2557   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 
      กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
2556-2557   ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
      กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
2556-2558   กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบ 
      เชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท สํานักงาน 
      พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
      (สวทช.) 

2558    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี  

 (ไม่มี)

 1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา - - - - - - -

 2. นายสุเมธ  ตันติเวชกุล - - - 10,000 10,000 - -

 3. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ 36,100 52,100 16,000 55,000 59,000 4,000 -

 4. นายพนัส สิมะเสถียร 100,000 100,000 - 37,000 72,000 35,000 -

 5. นายอาสา สารสิน 13,000 13,000 - - - - -

 6. นายชุมพล ณ  ลําเลียง 201,000 201,000 - 51,000 51,000 - -

 7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ - - - - 95,000 95,000 -

  คู่สมรส 25,000 25,000 -

 8. นายประมนต์ สุธีวงศ์ - - - 12,000 15,000 3,000 -

  คู่สมรส 50,000 50,000 - 

 9. นางธาริษา วัฒนเกส - - - - - - -

  คู่สมรส 40,100 40,400 300 

 10. นายกานต์ ตระกูลฮุน - - - - - - -

 11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล* - - - - 5,000 5,000 -

 12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 30,000 30,000 - 58,000 72,000 14,000 -

 
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนชําระแล้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)
2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั  คาํว่า “บริษทัในเครอื” หมายถึง บรษิทัมหาชนจํากัดบริษทัหนึง่ซึง่มีความสมัพนัธ์กบับริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนจาํกดั 
 บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
 - บริษัทหนึ่งมีอํานาจควบคุมเกี่ยวกบัการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ  ซ่ึงมีอํานาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้ว
3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
4.  ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด ให้แสดงหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัท และบริษัทในเครือ ที่ถือโดยกรรมการเฉพาะการถือหุ้นของตนเอง
5.  หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
 * นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2560

2560 25602560 2560



59

5
6 7 8 9 10 11 12

1 34
2

1 2 3

7 8 9

4 5 6

10 11 12

นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เอสซีจี

นายชลณัฐ  ญาณารณพ 

รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี  และ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เอสซีจี เคมิคอลส์

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายชนะ  ภูมี 

Vice President – Cement and 

Construction Solution Business

เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายเชาวลิต เอกบุตร 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การเงินและการลงทุน 

เอสซีจี

นายนิธิ ภัทรโชค

Vice President – Building Products and 

Distribution Business

เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

Vice President - Regional Business

เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช

Senior Vice President

เอสซีจี เคมิคอลส์

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

Vice President – Polyolefins and 

Vinyl Business

เอสซีจี เคมิคอลส์

นายยุทธนา เจียมตระการ  

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง

เอสซีจี  

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

Vice President – Olefins Business and 

Operations

เอสซีจี เคมิคอลส์

55
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1 34
2

9.2 ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) ประกอบด้วย
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ทัง้นี ้รายชือ่ผูบ้รหิารระดบัสูงของเอสซจีข้ีางต้นเป็นไปตามนยิาม 

“ผูบ้รหิาร” ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 23/2551

ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ 

ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดจากความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้

ดําเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกําหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทําอํานาจ

ดําเนินการในการกําหนดขอบเขตหน้าท่ีที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส

และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี  

ยงัมหีน้าทีค่วบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติในแผนงานประจําปี ดําเนินการตามนโยบายด้านบุคคล 

แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร และดํารงไว้ซึ่ง

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

: รายชื่อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของเอสซีจี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) ประกอบด้วย  

 1. นายพิชิต  ลีละพันธ์เมธา ผู้อํานวยการสํานักงานบัญชีกลาง

 2. นางจันทนิดา  สาริกะภูติ ผู้อํานวยการสํานักงานวางแผนและการเงิน

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน)
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  กรรมการ
     กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 (ไม่มี) 

ตั้งแต่ 2558   กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ คณะกรรมการพัฒนา 
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตัง้แต่ 2558   ทีป่รกึษา สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
      ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)
ตั้งแต่ 2558   หัวหน้าทีมภาคเอกชน 
      คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ  
      ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  
ตั้งแต่ 2559   คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล 
      เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งแต่ 2559   Council Member, World Business Council for  
      Sustainable Development
ตั้งแต่ 2559   Member, Asia Business Council 
ตั้งแต่ 2559   กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์  
      มูลนิธิอานันทมหิดล
ตั้งแต่ 2560   อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
      เก่ียวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0  
      สํานักนายกรัฐมนตรี

ประวัติผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

ตั้งแต่ 2560   กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรอง 
      การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
ตั้งแต่ 2560   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ  
      คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตั้งแต่ 2560   ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ 
      มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน 8 บริษัท

2554-2558   ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
      บริษทัไทยบรติชิ ซเีคยีวรติี ้พริน้ติง้ จาํกดั (มหาชน)
2554-2558   ประธานกรรมการ 
      บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) 
2554-2558   กรรมการผู้จัดการใหญ่  
      บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) 
      ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
      จํากัด (มหาชน)
2555-2558   กรรมการ 
      บริษัทไทยพลาสติกและเคมภีณัฑ์ จาํกดั (มหาชน)
2556-2557   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุน 
      บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
2556-2557   ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
      กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
2556-2558   กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบ 
      เชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท สํานักงาน 
      พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
      (สวทช.) 
2558    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี 

 (ไม่มี)

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

อายุ 54 ปี

  รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
     กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
     กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 ประเทศอังกฤษ

 
 อันดับ 2) Salford University, Manchester ประเทศอังกฤษ

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายชลณัฐ ญาณารณพ

อายุ 58 ปี

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตั้งแต่ 2554   Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk,  
      Indonesia
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  Senior Vice President เอสซีจี เคมิคอลส์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (ไม่มี)

ตั้งแต่ 2555   รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2557   ประธานสถาบันส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ 2557   กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์  
      จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2559   ประธานสถาบันน้ําเพื่อความยั่งยืน
ตั้งแต่ 2560   นายกสมาคมเพื่อนชุมชน

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช

อายุ 59 ปี

 
 บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอก 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามท่ีได้รับมอบหมาย

2553-2555   รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
      สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2553-2555   กรรมการและกรรมการบริหาร  
      สถาบันนํ้าภาคอุตสาหกรรม
2553-2557   รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
2554-2556   รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
      สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
2554-2556   ประธานคณะทํางาน กกร.  
      ด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

ของตนเอง: 4,300 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0004)
คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

 (ไม่มี)

  Vice President-Olefins Business and Operations 
     เอสซีจี เคมิคอลส์

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

  (ไม่มี)
(ไม่มี)

(ไม่มี)

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

อายุ 49 ปี

 
 บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอก 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามท่ีได้รับมอบหมาย

2553-2556   ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
      บริษัท มาบตาพุดโพเลฟินส์ จํากัด

 (ไม่มี)

ตั้งแต่ 2549   กรรมการอํานวยการ 
      สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2552   ที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 
      แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2555   ประธานกรรมการ บริษัทไทยพลาสติก
      และเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2559   กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จํากัด
ตั้งแต่ 2559   กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จํากัด

 บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

2548-2553   กรรมการ บริษัทปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2550-2551   นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 
      แห่งประเทศไทย
2556-2558   นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
2558-2559   อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน

 (ไม่มี)
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  Vice President-Polyolefins and Vinyl Business
     เอสซีจี เคมิคอลส์

 
 สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 (ไม่มี)
(ไม่มี)

  (ไม่มี)

 
 บริษทัร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

นายศักด์ิชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

อายุ 50 ปี

2548-2552   Managing Director, Mehr Petrochemical Company, Iran 
2552-2560   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัเอสซจี ีพลาสติกส์ จํากดั
2558-2560  กรรมการผู้จัดการ  
      บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด
      หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Basics/ Formulations/  
      Fabrications บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

 (ไม่มี)

  กรรมการผู้จัดการใหญ่  
     เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 (ไม่มี)

ตั้งแต่ 2551   กรรมการและกรรมการบริหาร  
      บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด  
      (มหาชน)
ตั้งแต่ 2554   กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้ 
      คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2554   Commissioner, PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk, 
       Indonesia 
ตั้งแต่ 2554   Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia
ตั้งแต่ 2555   กรรมการ  บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด  
      (มหาชน)

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

อายุ 54 ปี

 (ไม่มี)

 
 บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอก 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามท่ีได้รับมอบหมาย

2551-2554   กรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท ไทย - เยอรมัน เซรามิค อินดัสทร่ี จํากัด  
      (มหาชน)
2554-2555   กรรมการ
      บริษทัไทยพลาสติกและเคมภีณัฑ์ จาํกดั (มหาชน)
2554-2555   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง 
      เอสซีจี
2555    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
      บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

  (ไม่มี)
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  Vice President-Cement and Construction Solution  
     Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 
 พระนครเหนือ 

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

(ไม่มี)
(ไม่มี)

  (ไม่มี)

 บริษทัร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

  Vice President-Building Products and Distribution  
     Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 
 University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตั้งแต่ 2555   กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด  
      (มหาชน)

ตั้งแต่ 2556   รองประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจ 
      แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2557   กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จํากัด   
      (มหาชน)
ตั้งแต่ 2559   รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายชนะ  ภูมี 

อายุ 52 ปี

นายนิธิ ภัทรโชค

อายุ 54 ปี

 
 บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอก 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามท่ีได้รับมอบหมาย

2548-2553   ผู้อํานวยการสํานักงานวางแผนกลาง 
      บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2553-2556   กรรมการผู้จัดการ 
      บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
2556-2560   Vice President-Domestic Market
      เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 (ไม่มี)

2553-2556   Energy Director  
      เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2556-2558   Country Director-Myanmar
      เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
2556-2558   กรรมการผู้จัดการ 
      บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จํากัด
2556-2557   Managing Director, Mawlamyine Cement Ltd.
2558    Managing Director, Myanmar CBM Services Co., Ltd.
2558-2560   Vice President-Operations 
      เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 (คิดเป็นร้อยละ 0.00004)
  (ไม่มี)
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  Vice President-Regional Business 
     เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 
 พระนครเหนือ

 
 Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

(ไม่มี)
(ไม่มี)

  (ไม่มี)

 
 บริษัทรว่ม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

อายุ 50 ปี

2550-2554   กรรมการผู้จัดการ 
      บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
2554    หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Fabricated Products 
      บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
2555-2559   Operations Vice President Director, PT. Chandra  
      Asri Petrochemicals Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย 
2559    กรรมการผู้จัดการ 
      บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด 

  (ไม่มี)

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ประเทศสหรัฐอเมริกา
(ไม่มี)

(ไม่มี)

ตั้งแต่ 2557   กรรมการบริหาร สํานักงานพัฒนาธุรกรรม
      ทางอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่ 2558   กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

อายุ 54 ปี

 
 บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอก 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามท่ีได้รับมอบหมาย

2550-2553   กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด
2551-2555   General Director, Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
2555-2558   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

  (ไม่มี)

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี

 และการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียปริญญาตรี 

 (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายเชาวลิต เอกบุตร

อายุ 59 ปี

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตั้งแต่ 2554   Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, 
      Indonesia

ตั้งแต่ 2558   กรรมการ บริษทัไทยพลาสติกและเคมภีณัฑ์ จํากดั  
      (มหาชน)
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  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง เอสซีจี
     กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 (ไม่มี)
(ไม่มี)

ตั้งแต่ 2558   ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
      ชีวภาพไทย
ต้ังแต่ 2558   ที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
      เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2559   กรรมการอํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศ
      ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมและพิษวิทยา
ตั้งแต่ 2559   กรรมการร่วมทุน NSTDA Chair Professor 
      โครงการทุน NSTDA Chair Professor
ตั้งแต่ 2560   กรรมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมกําลังคน
      เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
      พระนครเหนือ
ตั้งแต่ 2560   กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
      แห่งประเทศไทย

นายยุทธนา  เจียมตระการ

อายุ 54 ปี

 
 บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอก 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามท่ีได้รับมอบหมาย

2551-2558   กรรมการผู้จัดการ  
      บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด
2553-2556   กรรมการผู้จัดการ  
      บริษัทเอสซีจี โพลิโอเลฟินส์ จํากัด
2554-2558   หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Compound and Formulation  
      SCG Chemicals
2555-2559   กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2555-2559   ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก  
      สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2555-2559   ที่ปรึกษา สถาบันการจัดการบรรจุภณัฑ์และ 
      รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)

 (ไม่มี)

 
 บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

2548-2553   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
      บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ปัจจุบัน 
      เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด  
      (มหาชน)

2548-2553   ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด  
      (มหาชน)
2548-2553   ประธานกรรมการ 
      บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้งจํากัด  
      (มหาชน)

  (ไม่มี)
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  ผู้อํานวยการสํานักงานบัญชีกลาง เอสซีจี
     กรรมการผู้จัดการ  
     บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 For Management Development  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(ไม่มี)

  (ไม่มี)

  ผู้อํานวยการสํานักงานวางแผนและการเงิน

 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(ไม่มี)
 (ไม่มี)

 นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา

อายุ 53 ปี

นางจันทนิดา สาริกะภูติ

อายุ 48 ปี

 นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามท่ีได้รับมอบหมาย

2555-2557   คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชี 
      บริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557-2560   คณะอนุกรรมการกล่ันกรองมาตรฐานการบัญชี  
      สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 (ไม่มี)

2551   กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีที เซอร์วิสเซส จํากัด
2551   ผู้อํานวยการฝ่ายบริการธุรกิจระหว่างประเทศ  
     บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จํากัด
2553   ผู้จัดการท่ัวไป-กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ 
     บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
2555-2560  ผู้อํานวยการสํานักงานการเงิน

 (ไม่มี)
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 1. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส 30,000 30,000 -

 2. นายชลณัฐ  ญาณารณพ 33,500 33,500 -

 3. นายสมชาย  หวังวัฒนาพาณิช 4,300 4,300 -

 4. นายมงคล  เฮงโรจนโสภณ* 1,000 2,000 1,000

 5. นายศักดิ์ชัย  ปฏิภาณปรีชาวุฒิ** - - -

 6. นายอารีย์  ชวลิตชีวินกุล - - -

 7. นายนิธิ  ภัทรโชค 4,000 4,000 - 

  คู่สมรส - 10,000 10,000

 8. นายชนะ ภูมี 5,800 5,800 -

  คู่สมรส 500 500 -

 9. นายปรเมศวร์  นิสากรเสน*** - - -

 10. นายธนวงษ์  อารีรัชชกุล - - -

 11. นายเชาวลิต เอกบุตร 30,000 30,000 -

 12. นายยุทธนา  เจียมตระการ 2,000 2,000 -

 13. นายพิชิต  ลีละพันธ์เมธา - - -

 14.  นางจันทนิดา สาริกะภูติ 2,000 2,000 -

1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนชําระแล้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)
2.  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี ทจ.23/2551 คําว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก 
 นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 
 บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3.  ตามโครงสร้างของเอสซีจี ผู้บริหารตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทั้งสิ้นจํานวน 14 คนข้างต้น
4.  หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
5.  ผู้บริหารลําดับที่ 13 และ 14 คือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
  * นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะจัดการเอสซีจี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561
 **  นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะจัดการเอสซีจี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561
 ***  นายปรเมศวร์  นิสากรเสน ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะจัดการเอสซีจี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
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  ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ

 (ไม่มี)
 (ไม่มี)

(ไม่มี)

2551-2557   Financial Controller & Chief Accounting Officer  
      เอสซจีี แพคเกจจิ้ง

  ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการบริษัท

 
 of Honolulu, Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  (ไม่มี)

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประวัติเลขานุการบริษัท

นายพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน

อายุ 51 ปี

นางพรเพ็ญ นามวงษ์

อายุ 56 ปี

2557-2559   Head of Accounting System & Process  
      Development, Corporate Accounting Office เอสซีจี
2559-2560   Assistant Internal Audit Director, Internal Audit  
      Office เอสซีจี

 (ไม่มี)

ตั้งแต่ 2553  กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย  
      สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 ที่ได้รับมอบหมาย

2542-2553   ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์  
      บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
2559-2560   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล  
      กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)

 (ไม่มี)
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9.3 เลขานุการคณะกรรมการและ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายวรพล เจนนภา เป็น 

เลขานุการคณะกรรมการ เพ่ือทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํา

แก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความ 

รับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการ รวมท้ังจัดทํารายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็น

ผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์สงูทีจ่ะช่วยให้คาํแนะนาํแก่กรรมการ

ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจน 

บรรษัทภิบาลเอสซีจีได้อย่างถูกต้อง

 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็น

เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เพ่ือทําหน้าที่

จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการ

ประชุมผู้ถือหุ ้น รวมท้ังจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจําปี ตลอดจนจัดเก็บ

เอกสารตามทีก่ฎหมายกาํหนด โดยเลขานุการบรษิทัทีค่ณะกรรมการ 

แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ท่ีคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้

ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และดํารงตําแหน่ง

เป็นผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี

สนับสนุนงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคบัต่าง ๆ  ตลอดจนรับผิดชอบ ดแูลงานด้านบรรษทัภบิาลเอสซจีี

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึก

อบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือ 

การปฏิบตัหิน้าทีเ่ลขานุการบริษทั และมีการเปิดเผยประวตั ิคณุสมบัต ิ

และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจําปี

9.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูง 

เอสซีจีกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของ 

บริษัทชั้นนําในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ตลอดจนผลการดําเนินงานของเอสซีจี และมีการเสนอขออนุมัต ิ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 11 เม่ือวันพุธที่ 24 มีนาคม 2547  

มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทน

รายเดือนให้แก่คณะกรรมการ เดือนละ 1,800,000 บาท และให้ไป

พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง สําหรับโบนัสกรรมการน้ันมีมติอนุมัติให้ 

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม ท้ังนี้

ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นและ

ให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ

เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งการพิจารณาจ่ายโบนัสดังกล่าวเป็นไป

ในแนวทางเดียวกับการเติบโตของผลกําไรของบริษัท

ทั้งน้ี นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่ม ี

การให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ 

สาํหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ ตามข้อบงัคบัของ

บริษัท ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทสามารถกําหนดค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการชุดย่อยได้ อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นําเสนอ 

ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ

กําหนดให้วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นวาระเพื่ออนุมัติ 

เป็นประจําทุกปี ซึ่งท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 24 เม่ือวันพุธท่ี  

29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการรวมท้ัง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิม

 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่าย 

ค่าตอบแทนรวมให้แก่ ประธานกรรมการ 1.5 ส่วนหรือคิดเป็น 

จํานวนเงิน 216,000 บาท ต่อเดือน กรรมการท่ีเหลืออีก 11 คน ได้รับ

คนละ 1 ส่วนหรือคิดเป็นจํานวนเงิน 144,000 บาทต่อเดือน 

 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่ายเงิน 

โบนัสโดยประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน และกรรมการได้รับคนละ 

1 ส่วนของเงินโบนัสตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้
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คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย โดยกําหนดค่าตอบแทนประจํา (Fixed Fee) และค่าตอบแทน

ต่อคร้ังที่เข้าประชุม (Attendance Fee) ดังน้ี

  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 180,000 45,000

  กรรมการ 120,000 30,000

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา / ประธาน 150,000 37,500

 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  กรรมการ 100,000 25,000

หมายเหตุ:
1.  ประธานกรรมการบริษัท    
2.  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3.  ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**
4.  ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
5.  ประธานกรรมการตรวจสอบ    
6.  ประธานที่ปรึกษาคณะจัดการเอสซีจี ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนอีกเดือนละ 270,000 บาท
*  โบนัสที่จ่ายให้กรรมการในปี 2560 ประกอบด้วย โบนัสที่คํานวณจากอัตราเงินปันผลงวดสุดท้ายประจําปี 2559 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่ 27  
 เมษายน 2560  และเงินปันผลงวดระหว่างกาลประจําปี 2560 ท่ีจ่ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ซ่ึงแสดงรวมอยู่ในบรรทัด “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”  
 ในงบกําไรขาดทุนรวม
**  คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีค่าตอบแทน
(1)  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 
(2)  เป็นกรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2560

 1. นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 1 2,592,000  -     -     -    7,200,000 9,792,000

  2. นายสุเมธ  ตันติเวชกุล 2 1,728,000  -    337,500   -    4,800,000 6,865,500

 3. นายปรีชา  อรรถวิภัชน์ 1,728,000  300,000   225,000   -    4,800,000 7,053,000

    4. นายพนัส  สิมะเสถียร 1,728,000  -     225,000   -    4,800,000 6,753,000

 5. นายยศ  เอื้อชูเกียรติ (1) 1,089,600  -     -     113,056  4,800,000 6,002,656

 6. นายอาสา  สารสิน 3 1,728,000  -     225,000   -    4,800,000 6,753,000

 7. นายชุมพล  ณ ลําเลียง 4 1,728,000  -     -     375,000  4,800,000 6,903,000

 8. นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์ 5 1,728,000  450,000   200,000   -    4,800,000 7,178,000

 9. นายประมนต์  สุธีวงศ์ 1,728,000  300,000   -     250,000  4,800,000 7,078,000

 10. นางธาริษา วัฒนเกส 1,728,000  300,000   -     -    4,800,000 6,828,000

 11. นายกานต์  ตระกูลฮุน 6 1,728,000  -     -     -    4,800,000 6,528,000

 12.  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (2) 604,800   84,792  -   689,592 

 13. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส 1,728,000  -     -     -    4,800,000 6,528,000
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คณะกรรมการบริษทัร่วมกบัคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย

พิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงาน

ตามนโยบายท่ีได้รบัจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกบัสภาวการณ์

เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

จะนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับ

สูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลท้ัง 

ปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ  

EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพ่ือกําหนดค่า 

ร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์

ในการประเมินและเปรียบเทียบ

2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรม

เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล

3. ความสามารถในการพัฒนาธรุกจิและการปรบัปรงุประสทิธิภาพ 

การดําเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

นอกจากนัน้ ได้นาํผลการสาํรวจความคิดเหน็ของพนักงานระดบั

จดัการทีม่ต่ีอกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดับสูงของเอสซจีี  

มาใช้ประกอบการพจิารณาในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย

 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่ดํารงตําแหน่งในปี 2560 รวม  

10 คน ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทน 

พิเศษ (Variable Pay) และอ่ืน ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,041,674 บาท 

ทัง้นี ้ในปี 2560 บรษิทัได้จ่ายเงนิสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชพีทีส่มทบ

ให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทจํานวน 16,101,540 บาท

ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลของบริษัทย่อยที่เป็น

ธุรกิจหลัก 

กรรมการในธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

สําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการอีก เนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับ

สูงของเอสซีจีอยู่แล้ว

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงิน

ตอบแทนพิเศษ (Variable Pay)  

2. ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

โดยค่าตอบแทนของผู ้บริหารบริษัทย่อยท่ีเป็นธุรกิจหลัก  

มีรายละเอียดดังนี้

              

 1. บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด 7 43,564,334 2,512,677

 2. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด 8 66,508,625 4,539,715

 3. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) 11 63,582,475 4,843,440

ทัง้นี ้จาํนวนผู้บรหิารและค่าตอบแทนของผู้บรหิารข้างต้น ไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูช่้วยผู้จดัการใหญ่ในแต่ละบรษิทัย่อยทีเ่ป็น

ธุรกิจหลัก เนื่องจากได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเอสซีจีแล้ว



73

9.5 บุคลากร

เอสซีจี ยึดมั่นในอุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ซ่ึงเป็น

หนึ่งในอุดมการณ์ของเอสซีจี โดยให้ความสําคัญต่อคุณค่าของ

พนักงานและถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร เอสซีจีได้

ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างวัฒนธรรม

เพื่อการจัดการด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่าง 

ต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอสซีจีมุ่งเน้น 

อยู่ในปัจจุบันเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ คือ

เอสซีจีมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์กร รวมท้ังพนักงาน เพื่อเพ่ิม

ความรวดเรว็ในการตัดสนิใจและการดําเนนิธรุกจิในต่างประเทศ โดย

การกําหนดบทบาทและอาํนาจหน้าที่ของพนกังานและหน่วยงานใน

ต่างประเทศให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเช่ียวชาญ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับพนักงานในแต่ละประเทศใน

เรื่องกฎหมาย การแรงงานสัมพันธ์ และระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคลอ่ืน ๆ โดยการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับทั้งภาครัฐ 

เครือข่ายแรงงาน และเครือข่ายทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้ การประสานงานและ

ความร่วมมืออ่ืน ๆ ระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ

องค์กร นอกจากน้ี เอสซจียีงัมุง่เน้นการเพิม่ความสามารถในการดึงดดู

ผูท้ีม่ศีกัยภาพในแต่ละประเทศท่ีเอสซจีเีข้าไปลงทนุให้เข้ามาร่วมงาน 

โดยการออกแบบการจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนท่ียดืหยุน่สาํหรบั

ผู้มีประสบการณ์ และการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง

เอสซีจีดําเนินการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างและระบบการ

บริหารทรพัยากรบุคคลในรปูแบบต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่ง เพือ่การจัดการ

ด้านบคุลากรทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพของการดาํเนนิธรุกจิ 

ใหม่ ๆ ที่แตกต่างกัน มีความยืดหยุ่น เพิ่มความสามารถในการ 

ปรับตัวขององค์กรในเร่ืองของการจ้างงานและสภาพการทํางาน 

สามารถจัดการบริหารดูแลพนักงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ

ในการเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวขององค์กรนัน้ พนกังาน

เป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ เอสซีจีจึงมุ่งเน้นการพัฒนา 

วธิปีฏิบตังิานหรอืสภาพแวดล้อมในการทํางานในรปูแบบต่าง ๆ  อยู่เสมอ  

เพื่อเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในการทํางานแบบเปิดใจรับฟัง 

ซึ่งกันและกัน และมีความมุ่งม่ันทา้ทายสู่ความสําเร็จ พนักงานได้รับ 

การสื่อสารถึงอุดมการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรอย่างท่ัวถึง 

และสม่ําเสมอจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถ 

นําพาให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ

การดําเนินการตามกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

อื่น ๆ เพื่อการจัดการด้านบุคลากรน้ัน เอสซีจีได้ดําเนินการอย่าง 

หลักสูตร Management Acceleration Program (MAP) ณ ประเทศเวียดนามร่วมกับ Duke Corporate Education
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ต่อเนือ่ง เช่น การประเมนิสมรรถนะบคุลากร (Competency Assessment)  

ทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

สําหรับพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (SCG Talent  

Management System) ให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย สอดคล้องกับ 

สภาพการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน ระบบการสร้างความผูกพันต่อ 

องค์กรของพนักงาน (Employee Engagement System) ซึ่งมีการ 

สํารวจข้อมูล (Employee Engagement Survey) และนําผลของการ 

สาํรวจมาใช้เพ่ือปรบัปรงุระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทนัสมยั

และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

เอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของคนและมุ ่งมั่นในความเป็นเลิศ  

โดยตระหนักว่า “คน” เป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อน 

เอสซีจีให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ท้ังในระยะสั้น

และระยะยาว เอสซจีจีงึมุ่งมัน่ลงทนุเพือ่มอบประสบการณ์การเรยีนรู้ 

ที่ดีที่สุดให้แก่พนักงานเอสซีจีทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงาน 

ทุกคนเป็นท้ังคนเก่งคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและ

ความเจริญเติบโตให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานเอสซีจีตอบโจทย์ธุรกิจและมี

ประสทิธภิาพสูงสดุ เอสซจีไีด้นาํเอาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที ่(Role 

Based Competency) มาใช้กบัทุกตําแหน่งงานในเอสซีจ ีเพือ่ให้พนกังาน

ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตามมาตรฐานการทํางานที่บริษัท

คาดหวัง (Performance Standard) โดยมาตรฐานดังกล่าวตอบโจทย์

ธุรกิจอย่างแท้จริง ทั้งนี้ หากพนักงานคนใดยังไม่สามารถทําหน้าที ่

ตามสมรรถนะ ตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนได้ สามารถเลือก 

70:20:10 Learning Solutions ที่เป็นมาตรฐานมาใช้ในการเรียนรู้และ

พัฒนาได้ โดยการเรียนรู้และการพัฒนาทั้งหมด เอสซีจีได้ใช้ระบบ

ไอทีเข้ามาบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System:  

LMS) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ทั้งผู้เรียนและ

บริษัท 

พนกังานเอสซจีทีกุคนต้ังแต่พนกังานใหม่จะมีกลุม่ของสมรรถนะ

ของแต่ละบุคคล (Competency Profile) ซ่ึงประกอบไปด้วยสมรรถนะ

เอสซีจีได้จัดให้มีการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Competency Assessment) และการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan: IDP) ของพนักงานทุกคน
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ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านวิชาชีพ เช่น Sales, HR, Supply Chain หรือ 

R&D ด้านเทคนิคการปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Chemicals, 

Packaging หรือ Cement-Building Materials ตามธุรกิจที่แต่ละบุคคล

สังกัด ซึ่งหากพนักงานได้รับการปรับระดับขึน้สู่บทบาทท่ีเป็น “ผู้นํา” 

(Leader) ซึง่ต้องมผีูใ้ต้บงัคบับัญชา พนักงานคนน้ันกจ็ะต้องมสีมรรถนะ

ในด้านภาวะผู้นําเพิ่มเข้ามาด้วย โดยสมรรถนะด้านต่าง ๆ นั้น  

จะมีคณะกรรมการท่ีดูแลในกลุ่มวิชาชีพและธุรกิจนั้น ๆ เป็นผู้ดูแล

เพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจ โดยในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ของ

ทุกปี เอสซีจีได้จัดให้มีการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่  

(Competency Assessment) และการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล  

(Individual Development Plan: IDP) ของพนักงานทุกคน เพื่อให้ผู้บังคับ

บัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมกันกําหนดเป้าหมายในการพัฒนา

พนกังานตามสมรรถนะร่วมกนั เพือ่ตอบโจทย์ทัง้ด้านธรุกจิและความ

เจริญก้าวหน้าในด้านอาชีพของแต่ละบุคคลในแต่ละปี ซ่ึงพนักงาน

ทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งสมรรถนะตามแต่ละวิชาชีพ และ

สมรรถนะตามความรู้ด้านเทคนิคของแต่ละธุรกิจที่ตนเองยังขาดอยู่ 

ผ่านการพัฒนาตามรูปแบบ 70:20:10 ท่ีไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการเรียน

ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการ 

ลงมือทํา รวมไปถึงการเรียนรู้จากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และหาก

พนักงานคนใดมีบทบาทของการเป็นผู้นําก็จะต้องมีการประเมิน 

และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้นําเพิ่มเติมอีกด้วย 

เอสซีจีได ้กําหนดให ้พนักงานทุกคนทุกระดับท้ังในและ 

ต่างประเทศ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อ 

เตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างย่ังยืนต้ังแต ่

วันแรกของการเป็นพนักงาน โดยได้กําหนด Learning Journey เพ่ือเป็น

แนวทางในการเรียนรู้ให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับตามบทบาท 

ด้านความเป็นผู้นํา (Leadership Role) เร่ิมจากพนักงานท่ัวไปท่ี

ไม่มีผู ้ใต้บังคับบัญชาหรือ Individual Contributor และเติบโตขึ้น

ไปสู่ First Line Manager, Manager of Manager, Functional Leader,  

Business Leader และ Enterprise Leader โดยการเร่ิมเข้าสู่ Leadership 

Role ในแต่ละระดับน้ัน เอสซีจีได้เตรียมแนวทางการเรียนรู ้และ

การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ไว้รองรับ เช่น On Boarding Program  

ซึ่งเป็นกระบวนการ Structured Dialogue ระหว่างผู้บังคับบัญชา 

กับผู้ท่ีปรับเข้าสู่ Leadership Role ใหม่ให้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ี

รวมทั้งความคาดหวังของพฤติกรรมในแต่ละระดับต้ังแต่ First Line  

Manager ไปจนถึง Enterprise Leader ซึ่งต้องทําภายใน 90 วันนับจากท่ี

ปรับเข้าสู่ Leadership Role ใหม่ นอกจากนี้ เอสซีจียังได้จัดทํา New to 

Role Programs ซ่ึงเป็นหลักสูตรพัฒนาเพ่ือเพิ่มพูนความรู้และทักษะ 

ที่จําเป็นต้องใช้ในการทํางานในระดับนั้น ๆ เช่น Ready Together  

สําหรับพนักงานใหม่ ซึ่งปีนี้เอสซีจีเริ่มนําระบบ e-learning เข้ามาใช้

ในการเรียนการสอนบางส่วน (Blended Learning) เพ่ือให้พนักงานใหม่

ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาและยังสอดคล้องกับลักษณะ

การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังช่วยลดจํานวนช่ัวโมงในการต้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 1,917

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 34,689

เอสซีจี เคมิคอลส์ 5,782

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 11,185

อื่น ๆ 97 

ออกจากหน้างานเพื่อมาเรียนในห้องเรียนอีกด้วย นอกจากน้ี ยังมี 

หลักสูตร New to Role First Line Manager, Manager of Manager, Functional 

Leader และ Business Leader สําหรับพนักงานท่ีปรับเปลี่ยน Leadership 

Role เป็น First Line Manager, Manager of Manager, Functional Leader และ 

Business Leader ตามลําดับ โดยพนักงานท่ีปรับเปลี่ยน Role ทุกคน 

จะต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรข้างต้นเพ่ือบริษัทจะได้มั่นใจว่า

พนักงานกลุ่มนี้จะสามารถทํางานได้ตามท่ีบริษัทคาดหวังอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการเติบโต

ขึ้นสู่ Leadership Role ถัดไป เอสซีจียังได้กําหนด Assigned Program  

ต่าง ๆ เช่น หลักสูตร Abridged Business Concept (ABC) สําหรับ  

Individual Contributors, Business Concept Development (BCD) หรือ  

Management Development Program (MDP) สําหรับ First Line Manager  

และ Management Acceleration Program (MAP) สําหรับ Manager of  

Manager ซึ่งท้ัง MDP และ MAP นั้น เอสซีจีได้จัดทําร่วมกับสถาบัน

ชั้นนําของโลกอย่าง Duke Corporate Education และมีการปรับปรุง

เนื้อหาให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน เช่น เพิ่มเติมเรื่อง 

Design Thinking ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิดท่ีใช้การทําความ

เข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และ 

นํามุมมองที่หลากหลายมาสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ก่อนทดสอบ

และพัฒนา เพ่ือให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ลูกค้าและ 

เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ๆ ท้ังยัง

ได้เพิ่มเติม CANVAS Model เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพรวม  

(Visualizing) ของธุรกิจและประเมินความเสี่ยงในการบริหารงานได้ดี

ขึ้นด้วย

ณ ส้ินปี 2560 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีจํานวน

พนักงาน 1,917 คน ในขณะท่ีมีจํานวนพนักงานรวมท้ังเอสซีจี  

53,670 คน



คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สําคัญ 

เช่น การเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี

การเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการ การส่งเสริมความ

ตระหนักรู้ในด้านบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี 

ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม

รวม 5 ครั้ง ซ่ึงกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 95 สรุปสาระ

สําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในป ี2560 ได้ดังน้ี

 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอนโยบายและ 

แนวปฏิบัติที่สําคัญเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนการดําเนินการด้าน

บรรษัทภิบาลที่สอดคล้องกับหลักสากล โดยในปี 2560 ได้เสนอ

นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในเรื่องดังนี้

ประการ ตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับริษทัจดทะเบยีนปี 

2560 (CG Code) ตามข้อแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทบทวนการนําหลักการดังกล่าวมา

ปรบัใช้ให้เหมาะสมกับธุรกจิของเอสซจี ีโดยได้พจิารณาและตระหนกั

ถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นําขององค์กร ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท 

ทกุคนได้พจิารณาหลักปฏิบตัดิงักล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจ

ถึงประโยชน์และความสําคัญของการนําหลักปฏิบัติตาม CG Code  

เพือ่นาํไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนืเป็นอย่างด ีตลอดจน 

การพิจารณากาํหนดมาตรการทดแทนในเร่ืองทีแ่นวปฏบิติัของเอสซจี ี

แตกต่างจาก CG Code และมาตรการสนับสนุนให้พนักงานทุกคน  

ทุกระดับ เข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจีและ

จรรยาบรรณเอสซีจี

ข้อมูลของเอสซีจี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน รวมท้ัง 

แนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งน้ี เพื่อให ้

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่า

เอสซีจีได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย 

และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 

ต่อราคาหลักทรพัย์ เพือ่เป็นมาตรฐานในการปฏิบตังิานของกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจี และบุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งรู ้

หรือครอบครองข้อมูลภายในของเอสซีจี เพื่อช่วยปกป้องบุคคล 

ดังกล่าวจากการกระทําท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด

บริษัทจดทะเบียนในเอสซีจีหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลภายใน (Blackout Period) เพ่ือยกระดับการปฏิบัติของเอสซีจีให้

เป็นไปตามแนวปฏบิตัทิีด่ทีี ่ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์ฯ แนะนาํและ

เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล

ได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ  ด้วยการนาํประเดน็ของผูม้ส่ีวนได้เสยีมาสร้างคณุค่า

เพิม่แก่องค์กร เพือ่ให้มนีโยบาย กลยทุธ์ แนวปฏบิตั ิและกระบวนการ

บริหารจัดการที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านช่ือเสียงและ

ภาพลักษณ์องค์กร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างแบรนด์และความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน 

สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัในการเผยแพร่ข้อมลูแก่นกัลงทุน เช่น ข้อมลู 

Road Show และ Analyst Presentation

เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัสามารถกํากบัดแูลและพฒันาระบบ

บรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และอยู่ในระดับสากล รวมท้ังเพื่อให้กรรมการบริษัทและ 

ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นร่วมกับ

ผูท้รงคณุวฒุใินรปูแบบของการเสวนาพูดคยุ ในปี 2560 คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหา ได้จัดเสวนาจํานวน 2 ครั้งดังนี้ 

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development 

หรือ EEC)” ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของเอสซีจี และ  

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง

ในส่วนของภาคเอกชนในการสนบัสนนุนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ

ของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

76

รายงานคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา

10



Governance และ IT Security” ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย และบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด (KPMG)  

โดยเน้นถึงความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์

ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ พร้อมทั้งตระหนักถึง 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ รวมท้ัง

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องมีบทบาทในการกํากับดูแลใน

เรื่องน้ี

 

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยท่ีปรึกษาอิสระภายนอกทุกๆ 3 ปี 

เพื่อนํามาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยครัง้ต่อไปจะดาํเนินการประเมนิผลในปี 2561

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนสําคัญในการสร้างความตระหนัก

รู้และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่

พนักงาน ด้วยการส่ือสารในเร่ืองจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงาน

ใหม่ โดยกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรม SCG  

Ready Together และเพิ่มช่องทางในการติดตามกิจกรรมเสริมสร้าง

ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ในการเสนอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ

จรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ชื่อว่า “Dee Dee 

Club” (ด๊ีดคีลับ) เพ่ือเป็นศนูย์การเรยีนรูเ้รือ่งจรรยาบรรณเอสซจี ีรวมทัง้ 

พัฒนารูปแบบการส่งเสริมความเข้าใจในหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี  

และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี ให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิง

สร้างสรรค์ (Constructive Engagement) กับพนักงานโดยผ่านตัวการ์ตูน 

(Mascot) “มิสเตอร์จันย่า (Mr. Janya)” และการจัดกิจกรรม “จันย่า 

ออนทัวร์ (Janya on Tour)” รวมท้ังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

ในเรื่อง Governance, Risk and Compliance (Integrated GRC) รวมทั้งเรื่อง

จรรยาบรรณเอสซีจีให้กับพนักงาน

เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ ์

อันดีกับผู้ถือหุ้น จึงได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม 

ร่วมกับธุรกิจหลักของเอสซีจี โดยได้จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน ์

ต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ้ม ตลอดปี 2560 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้จัดการประชุมคร้ัง

พิเศษเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เพ่ือพิจารณาสรรหาและเสนอช่ือ 

บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพ่ือเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา นอกจากน้ี ในระหว่างวันท่ี  

1 กันยายน – 30 พฤศจกิายน 2560  บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทุกราย

สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ

แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระก่อนการประชุมสามัญ 

ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 จากน้ันคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตาม

วาระอย่างรอบคอบโดยใช้ตารางความรูค้วามชํานาญเฉพาะด้านของ

คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ท่ีได้มกีารทบทวนอยูเ่ป็นประจาํทกุปี  

เพื่อให้ได้กรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกตามวาระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังได้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอีกหลายประการ อาทิ 

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อย ท้ังนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจําปี 2560 

ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

สุเมธ ตันติเวชกุล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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การกํากับ

ดูแลกิจการ

11

11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

เอสซีจีดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม 

โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาภายใต้กรอบ

ของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุล

และยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม

หลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี 

เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทาง

ด้านบรรษทัภิบาล โดยได้กาํหนดไว้ในวิสยัทศัน์ของเอสซีจ ีด้วยเชือ่มัน่ 

ว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิด

ความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่า

ระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทกุฝ่าย และสนบัสนนุ ส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทั

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทําหน้าที่กํากับดูแล

ด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ 

ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการ

เอสซีจีให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมิน

ผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณา

ทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและ

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศ

และระดบัสากลเป็นประจาํทกุปี โดยให้เรือ่งบรรษทัภบิาลเป็นวาระหลกั

วาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี

เอสซีจียึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

มาอย่างต่อเน่ือง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการภายใน

ประเทศ เช่น หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการ

สํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate  

Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น 

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และ DJSI 

Sustainability Assessment โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

เป็นผู้พิจารณาและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้

บริษัทมีการกําหนดนโยบาย รวมถึงนําหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ 

สําหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดท่ียังไม่ได้มีการกําหนดเป็นนโยบาย

หรือยังไม่ได้นําไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการ 

บรรษทัภบิาลและสรรหาเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจําทุกปี 

คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมองค์ความรู ้และแนวปฏิบัติ

ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรท่ีปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมา 

และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล นํามาประมวลไว้เป็นคู ่มือ 

บรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่มจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกต้ังแต่ปี 2546  

และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2557 และได้เผยแพร่ในรูปแบบ e-book 

อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2560 เอสซีจไีด้ผลประเมินในเร่ืองการกํากบัดแูลกจิการและ

รางวัลต่าง ๆ ดังนี้

 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจําปี 

2560 ในระดบัดเีย่ียม (Excellent) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

 

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (AGM Checklist) โดย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

(Sustainability Award of Honor) จาก SET Sustainablility Award 2017

 

ยอดเยีย่มด้านนวตักรรมประจาํปี 2560 จากโครงการ SET Awards 2017

หรอืรายชือ่ “หุน้ยัง่ยนื” ประจาํปี 2560 ในหมวด Property & Construction

เอสซีจีมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอํานวยความ

สะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้

ใช้สทิธต่ิาง ๆ  ท้ังในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพย์ และในฐานะเจ้าของ

บริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดย 

ให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ 

การได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ 

การเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม

อย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท เช่น  

การเลือกต้ังกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าสอบ

บัญชี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท และ

การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียังได้ 

ดาํเนนิการในเร่ืองอืน่ ๆ  ทีเ่ป็นการส่งเสรมิและอาํนวยความสะดวกใน

การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้
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1. ให ้ข ้อมูลที่สําคัญและจําเป ็นสําหรับผู ้ถือหุ ้นเ ก่ียวกับ 

การดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผย 

ข้อมลูน้ันผ่านทางเวบ็ไซต์ของเอสซจีี และผ่านทางตลาดหลักทรพัย์ฯ

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและม ี

เวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานท่ี และกําหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ไว้เป็นเรือ่ง ๆ  อย่างชดัเจน โดยเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม

สําหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอยีด

ข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคําชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็น

ของคณะกรรมการโดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐาน

ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ  

การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัททั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

มากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้น

เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 20 วัน

3.  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้

หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ

หนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทาง

การออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์กําหนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัท

กําหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

สาํหรบัผูถ้อืหุ้นทีเ่ป็นนกัลงทนุสถาบนัหรอืผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุน

ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดูแลหุน้ บรษิทัได้ประสานงานเร่ืองเอกสารและหลกัฐาน 

ที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้การ 

ลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามเพ่ือสอบถามข้อมูล 

ในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านอีเมล corporate@scg.com หรือตามที่อยู่ของ

บริษัท โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ 

ติดต่อโดยตรงที่สํานักงานเลขานุการบริษทัผ่านช่องทาง ดังนี้

  ที่อยู่  อาคารเอสซีจี 100 ปี ชั้น 19 

    1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ 

    กรุงเทพมหานคร 10800

  โทรศัพท์  0-2586-1392, 0-2586-3078

  โทรสาร 0-2586-3007

  อีเมล corporate@scg.com

5. ในปี 2560 กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น

6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจําปี 2560 ณ  

ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 

แบงค็อก ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก เน่ืองจากอยู่ติดถนนวิทยุ  

และต้ังอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต 

7. บรษิทัได้จดัให้มกีารลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) 

ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายท่ีได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบ 

ลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือให้ขั้นตอนการลงทะเบียน

เป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้บรษิทัได้จดัให้มจีดุตรวจเอกสารกรณี

รับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอากร

แสตมป์สําหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ

ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก

ตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการ

ประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ช่ัวโมง

8. บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระ 

ทีจ่ะต้องมกีารลงมต ิเพือ่ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดย

วธิกีารลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานในทีป่ระชมุจะสอบถาม

ที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรืองด 

ออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วยหรืองด 

ออกเสียงชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมท้ัง 

ลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกน 

บาร์โค้ดท่ีบัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมท้ังเก็บบัตรดังกล่าว ส่วน 

ผู ้ถือหุ ้นท่ีเห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยัน 

การลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนท่ี

เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สําหรับ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งมีเป็นจํานวนมากนั้น 

บริษัทจะดําเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด 

ออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

9. สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระน้ัน 

จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้น 

การลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนบั

คะแนนมากกว่าปกติ ประธานในท่ีประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดําเนิน

การพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง 

ต่อเน่ือง และเมื่อเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็

จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

10. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ

ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และ 

มีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

11. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมภายหลังจากประธาน

ในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ 

ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับ

เป็นองค์ประชุมต้ังแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทําให้ม ี

ผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้ 

12. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น  ประธานท่ีประชุมได้เปิด 

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามใน

วาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
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รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้  

ในวาระที่ผู ้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียม

บุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คําตอบภายใต้ความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการบริษัท 

13. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให ้

มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคน

ร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลง

คะแนนด้วยวิธีลับ

14. ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นในปี 2560 ท่ีประชุมได ้

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลําดับในระเบียบวาระที่ได้กําหนดไว้ใน

หนงัสอืนดัประชมุทีไ่ด้ส่งให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าโดยไม่มกีารเปล่ียนแปลง

ลําดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นท่ี

นอกเหนอืไปจากทีก่าํหนดไว้ในหนังสอืนัดประชมุผู้ถอืหุน้ นอกจากนี้  

ภายหลังจากท่ีประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมใน 

เรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม

15. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจําป ี 

2560 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน

ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จส้ินการประชุม

16. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน 

ประกอบด้วยข้อมูลที่สําคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายช่ือกรรมการบริษัท

และฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง  

มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคําถาม  

คําชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ ้นท่ีเสนอในท่ีประชุม และ 

จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 แล้วเสร็จ 

ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย 

กําหนด พร้อมท้ังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

17. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาคําถามและข้อเสนอแนะของ 

ผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทเพ่ือกําหนดแนวทางดําเนินการท่ีเหมาะสม รวมท้ังปรับปรุง 

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุม 

สามัญผู้ถือหุ ้นประจําปี 2560 มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ ้น ซึ่ง 

ฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 

สรรหา และคณะกรรมการบริษทัพจิารณาและได้รับความเห็นชอบให้

กาํหนดแนวทางดําเนินการ ดังนี้

1. เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการเงา (Shadow Board) ซึ่งมีการ 
 ดําเนินการอยู่ในหลายประเทศ โดยประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่ 
 สนใจในประเดน็ต่าง ๆ  ทีค่ณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการ 
 ชุดใหญ่ดําเนินงานอยู่

2. เสนอให้บริษัทออกหุ้นกู้ที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาไถ่ถอน 
 (Perpetual Debenture)

3. เสนอให้กําหนดวันจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น

4. เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น (Stock Dividend)

การจัดตั้งคณะกรรมการเงาน่าจะยังไม่มีความจําเป็นในขณะนี้  
ผู ้ถือหุ ้นที่สนใจให ้ข ้อเสนอแนะต ่าง ๆ สามารถแจ ้งให ้
คณะกรรมการบรษิทัทราบได้โดยอาจแจ้งเป็นหนงัสอืหรือแจ้งผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท

การออกหุ้นกู้ที่ไม่มีกําหนดเวลาไถ่ถอนยังไม่มีความจําเป็นใน 
ขณะนี้ การออกหุ้นกู้โดยกําหนดระยะเวลาไถ่ถอนตามท่ีบริษัทได้
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนหุ้นกู ้
ชดุเดิมทีค่รบกําหนดไถ่ถอนมาอย่างต่อเนือ่ง ทาํให้บรษิทัมเีงนิทนุ
ที่อัตราดอกเบ้ียที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ชุดเดิม
จะได้รับสิทธิซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมก่อนเสนอขายให้แก ่
ผู้อื่นในลําดับถัดไป

บรษิทัได้ประสานงานกับนายทะเบยีนหลักทรัพย์ในการจัดเตรยีม
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลเพ่ือให้สามารถกําหนด
วันจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น 

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นเมื่อเทียบกับการจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน 
ตามทีด่าํเนนิการอยู่ในปัจจุบนั จะมภีาระค่าใช้จ่ายภาษต่ีอผู้ถือหุน้
เท่ากัน แต่การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเป็นการอํานวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถือหุ้นเพ่ิมเติมในบริษัทก็
สามารถนําเงินปันผลไปซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมได้
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5. เสนอให้พิจารณาการจ่ายโบนัสคณะกรรมการเป็นแบบ  
 Variable Performance Bonus แทนการจ่ายแบบ Fixed Bonus

6. เสนอให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยเขียน 
 ให้ชัดเจนมากกว่าน้ี เพื่อให้เข้าใจง่ายย่ิงขึ้น

ปัจจุบันกําหนดจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัทในอัตราไม่เกิน 
ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่า
เป็นการจ่ายแบบ Variable Performance Bonus อยู่แล้ว

บริษัทได้นําความคิดเห็นของผู้ถือหุ ้นให้ผู ้สอบบัญชีเสนอต่อ 
สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแล้ว

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

ทกุรายทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย ผูถ้อืหุน้ 

ที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือ 

ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิให้ได้รบัสทิธแิละการปฏิบัตท่ีิเป็นธรรมและเท่าเทยีม

กันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังน้ี

 
 

บริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น

ที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนด

ออกตามวาระล่วงหน้าในช่วงเวลา 3 เดือนจนถึงวันส้ินสุดรอบบัญชี

ประจําปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่าน

ทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ัง

เว็บไซต์ของบริษัท

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 บริษัทเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคล

เพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 

กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการ

ประชุมและ/หรือแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือก

เป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีกําหนด ผ่านทางเลขานุการ

บริษัท หรืออีเมลของกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.com โดยมีหลัก

เกณฑ์ดังต่อไปนี้

การเสนอวาระการประชุม บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ 

หลายรายทีถ่อืหุ้น ณ วันทีเ่สนอวาระการประชมุ นบัรวมกนัได้ไม่น้อย 

กว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

(ไม่น้อยกว่า 60 ล้านหุ้น) เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยคณะ

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะกล่ันกรองก่อนเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และบริษัท

จะแจ้งในหนงัสอืนดัประชมุว่าเป็นวาระทีก่าํหนดโดยผูถ้อืหุน้ แต่หาก

คณะกรรมการบริษทัปฏเิสธไม่รบัเร่ืองทีผู้่ถอืหุน้เสนอเพือ่ให้บรรจเุป็น

วาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทราบ

นอกจากน้ี บริษัทให้สิทธิแก่ผู ้ถือหุ ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคล 

เพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดย 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา เพื่อสรรหา

รวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

บริษัท จากนั้นจะเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะ

กรรมการบริษทัพจิารณา ก่อนเสนอต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พิจารณา

อนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอ

ชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารบัการเลอืกต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 

บริษัทให้ความสําคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่

ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคา 

หลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

ในทางมิชอบ ซึ่งในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี กรรมการ ผู้บริหาร 

พนกังานเอสซีจ ีและผู้ทีเ่กีย่วข้องจะต้องพิจารณาและรบัทราบข้อมลู 

ต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และยังไม่สามารถ 

เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือสาธารณชนท่ัวไปได้ ดังนั้น การใช้

ข้อมูลภายในของเอสซีจีจึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญที่ต้องมีการจัดการอย่าง

เหมาะสมเพ่ือไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล อาจถูกนําไปใช้ประโยชน์ในทาง

ที่ไม่ถูกต้อง และเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ซ่ึงนอกจากจะเป็น 

ความผิดตามกฎหมายแล้วยังกระทบต่อชื่อเสียงของเอสซีจีอีกด้วย

ดังนั้นในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติตามข้อเสนอ 

ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้มีการจัดทําเป็น

นโยบายการจัดการข้อมูลภายในท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider 

Trading Policy) รวมท้ังได้จัดทําแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในท่ี

มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline) เพ่ือเป็นมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจี และบุคคล

ภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของ 

เอสซจี ีเพือ่ช่วยปกป้องบุคคลดงักล่าวจากการกระทําท่ีไม่เป็นไปตาม

ที่กฎหมายกําหนด โดยได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ใน

เรือ่งดงักล่าวในเวบ็ไซต์ของเอสซจีี รวมทัง้ได้สือ่สารให้กบัผูท้ีเ่ก่ียวข้อง

ถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว
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นอกจากน้ันยังได้ทบทวนปรับปรุงมาตรการห้ามซ้ือขาย 

หลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบยีนในเอสซีจ ีหรือบริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (Blackout Period) เพื่อให้สอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

พ.ศ. 2559 และยกระดับการปฏิบัติของเอสซีจีให้เป็นไปตาม 

แนวปฏิบัติที่ดีที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนํา ดังน้ี

กับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซื้อขาย 

หลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบียนในเอสซีจ ีหรือบริษทัจดทะเบยีนอืน่

ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย 

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชั่วโมง 

หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว 

ทัง้นี ้สาํนกังานเลขานกุารบรษิทัจะแจ้งเป็นจดหมายไปยงับุคคล

ที่เก่ียวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 

บริษัทได้กําหนดให้มีการสอบทานการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ และหา้มมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดทํางบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับการจัดทํางบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงิน

จนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีที่ทราบข้อมูล

ใด ๆ  ทีย่งัไม่เปิดเผยซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลักทรพัย์ของบรษิทั 

ต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมง

นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลน้ันสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว 

สูง”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเม่ือได้รับ 

แต่งต้ังให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิารระดับสูงของบริษทัเป็น

ครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทําการนับจาก

วันที่ดํารงตําแหน่ง และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลัก

ทรัพย์ของบริษัทเม่ือมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ

บรษิทั (แบบ 59-2) ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

นอกจากนี้  คณะกรรมการได ้ติดตามผลการปฏิบัติตาม

มาตรการดังกล่าว โดยกําหนดให้มีการรายงานการเปล่ียนแปลง 

การถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ 

ทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจํานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการ 

ซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อมไว้ในรายงานประจําปี ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏ 

การกระทําความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที ่

เกี่ยวข้องเก่ียวกับการใช้ข้อมลูภายในแต่อย่างใด

บรษิทัได้ตระหนกัถงึความสําคญัในเรือ่งการจดัการเกีย่วกบัความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการ

บริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานเอสซีจีอย่างรอบคอบ  

เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบาย 

และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

 

มส่ีวนได้เสยีของตนเองและบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสยี 

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

เมือ่เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิารระดับสงูเป็นครัง้แรก และ

รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึง 

รายงานเป็นประจําทุกสิ้นปี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่ง

สําเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่

บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากน้ี ยังส่งให้ผู้อํานวยการ

สํานักงานตรวจสอบเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและ

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

คนหนึ่งคนใดมีส ่วนได ้ เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องท่ีกําลังมี 

การพิจารณา กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการ 

ตัดสินใจในเร่ืองน้ัน โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง  

เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม  

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

 

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลง

คะแนนในวาระดงักล่าว ซึง่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคบัของบรษิทั

เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และ 

ถอืม่ันในความรับผดิชอบต่อสังคม ดาํเนนิธรุกิจโดยยดึหลกัการสร้าง

คณุค่าร่วมกนัระหว่างองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายเพือ่ประโยชน์

ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื โดยมคีณะกรรมการบริษทัเป็นผู้กาํกับดแูลให้มกีาร

ดาํเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด และตามท่ีได้กาํหนดไว้เป็นแนวทาง

ในหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความย่ังยืนของ

เอสซจี ีจรรยาบรรณเอสซจี ีและนโยบายต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง รวมถึงดแูล

ให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติ

ด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทได ้กําหนดนโยบายการปฏิบัติต ่อ 

ผู ้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) เป็นลายลักษณ ์

อักษรขึ้นในปี 2553 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนิน 

ธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู ้ถือหุ ้นในระยะยาว และในปี 2554  

ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็น 

ลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้พนักงานมีแนวปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสีย 

แต่ละกลุ่มท่ีชัดเจนมากขึ้น 

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ผู้มีส่วนได้เสียมีการรับรู้ข้อมูลองค์กรจากแหล่ง 

ข้อมูลที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย และมีบทบาทต่อองค์กรมากขึ้น ดังน้ัน 
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ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้ทบทวนและปรับปรุง 

นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  เพือ่ให้มนีโยบาย  

กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการท่ีครอบคลุม  

ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร อีกท้ัง 

ยังช่วยส่งเสริมการสร้างแบรนด์และความได้เปรียบในการแข่งขัน  

(Competitive Advantage) ด้วยการนําประเด็นของผู้มีส่วนได้เสีย 

มาสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร โดยได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติ

ฉบับปรับปรุงดังกล่าวในเว็บไซต์ของเอสซีจี

ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม 

ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

เอสซีจีให ้ความสําคัญกับผู ้ถือหุ ้นในฐานะเจ ้าของบริษัท  

จงึกําหนดให้คณะกรรมการในฐานตัวแทนของผูถ้อืหุน้ รวมท้ังผูบ้รหิาร 

และพนักงานของเอสซีจี  มีหน ้าที่ต ้องดําเนินธุรกิจตามหลัก 

บรรษัทภิบาลและอุดมการณ์เอสซีจี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

เอสซจีเีคารพสทิธขิองผู้ถอืหุน้และตระหนกัถงึหน้าทีใ่นการดแูล

ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย

และข้อบงัคบับรษิทั เช่น สทิธใินการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ การเสนอ 

วาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับ 

ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอ

แนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ  เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทผ่าน

กรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 

นอกเหนอืจากสทิธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ  ข้างต้นแล้ว เอสซจียีงัดาํเนนิ

การในเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวก

ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้

ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียมกันของรายงานประจําปี

เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์

อันดีกับผู้ถือหุ้น จึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นเข ้าเยี่ยมชม 

กิจการของบริษัททั้ง 3 กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดย 

ได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งจดหมายตอบรับไปยัง 

ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ทีผู่ถ้อืหุน้สนใจสมคัรเข้าร่วม โดยบรษิทั 

ได้ทําการสุ ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละคร้ัง และ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์เอสซีจี และ 

แจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม  

สําหรับปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสําหรับผู้ถือหุ้น

รวม 4 ครั้ง ดังนี้ 

1. กิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ทําจากใจ ถวายพ่อหลวง” จัดขึ้น 

เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2560 โดยนําผูถ้อืหุน้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ 

พระราชทานที่สํานักพระราชวัง เพ่ือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใน 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี

และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ นอกจากน้ี ได ้

นําผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม 

เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้ภาคภูมใิจในประวตัศิาสตร์ ความวจิติรของงานศิลป์ 

สถาปัตยกรรม และผลงานยอดเยี่ยมของสมาชิกศิลปาชีพที่บ่งบอก 

ถึงเอกลักษณ์ของไทยที่สืบทอดสู่ลูกหลาน เป็นสมบัติอันลํ้าค่าของ

แผ่นดินที่คนไทยภาคภมูิใจ

2. กิจกรรม “หาดงามตา ปลากลับบ้าน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 

กันยายน 2560 ณ หาดสุชาดา อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง  

โดยนําผู้ถือหุ้นร่วมกิจกรรมสร้างบ้านปลาด้วยท่อโพลิเอทิลีนที่เหลือ

จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า มาออกแบบ 

สร้างท่ีอยู่อาศัยจําลองให้แก่สิ่งมีชีวิตในทะเล กิจกรรมนี้ผู้ถือหุ้นได ้

ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันในการประกอบบ้านปลาเพ่ือให้เป็น 

แหล่งที่อยู ่และขยายพันธุ ์สัตว์นํ้า เกิดระบบนิเวศใต้ท้องทะเล 

และเป็นแหล่งประมงเชิงอนุรักษ์สําหรับประชาชนในท้องถ่ินได้ใน

อนาคต

3. กิจกรรม “ศาสนสถานงามตา คุณค่ารัตนโกสินทร์” จัดขึ้น

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยนําผู้ถอืหุ้นเยี่ยมชมวัดทิพย์สุคนธาราม  

ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็น 

ศาสนสถานสําคัญแห ่งกรุงรัตนโกสินทร ์  เป ็นที่ประดิษฐาน 

พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์  

จัดสร ้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที ่9 เนือ่งในโอกาส 

มหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมท้ังเพื่อ 

เป็นการรําลึกถึงพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งเป็นผู ้ริเริ่ม 

ก่อสร้างพระพุทธเมตตาฯ รวมท้ังได้ถวายปัจจัยเพื่อใช้ทํานุบํารุง 

วัดทิพย์สุคนธาราม

4. กิจกรรม “เพาะกล้าน้อย คืนป่าใหญ่” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 

พฤศจิกายน 2560 โดยนําผู ้ถือหุ ้นร่วมเพาะต้นกล้าพันธุ ์ไม้เพ่ือ

เตรียมสําหรับปลูกในป่าใหญ่ทําให้ผืนป่ากลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์  

ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชน บ้านห้วยสะพานสามัคคี อําเภอพนมทวน  

จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งเยี่ยมชมโรงงานที่มีการดําเนินงานและ

การจัดการโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ กลุ่มโรงงานวังศาลา  

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
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เอสซีจีให้ความสําคัญกับการดูแลผู้ถือหุ้นกู ้ของบริษัทอย่าง

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ผ่านกิจกรรมและสิทธิประโยชน ์

หลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ถือหุ้นกู ้ โดย 

ในปี 2560 ได้จัดกรรมและสิทธิประโยชน์มากมาย ดังน้ี

 

สิ่งปลูกสร้าง” และ “ท้องผูก...อันตรายกว่าที่คิด”

 

งานศิลปะพันด้ายและการออกกําลังกายบนเก้าอี้ 

 

ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ซึ่งรองรับผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตามได้กว่า 

8,400 คน

เบตง อุทัยธานี และเชียงราย และต่างประเทศเส้นทาง อิหร่าน จีน 

อิตาลี และบาหลี

  1)  โครงการ “หุ้นกู ้เอสซีจี ใจดีช่วยโรงเรียนของหนู” ที่ 

เอสซจีแีละผู้ถอืหุน้กูร่้วมระดมทนุจัดซือ้อปุกรณ์ทางการศึกษาบริจาค

ให้กับโรงเรยีนในชนบทห่างไกลเพือ่พฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยได้ 

มอบการสนับสนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองคร้าและโรงเรียนบ้าน 

ห้วยพลับ จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ ด้วยเงินสนับสนุนกว่า 1.1 ล้านบาท

  2)  กิจกรรม Workshop ช่วยเหลือสังคม โดยผู ้ถือหุ ้นกู ้ 

เอสซจีจัีดทาํตุก๊ตาจาํนวน 200 ตวัมอบให้สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติ

มหาราชินีและจัดทําสมุดผ้านิทานจํานวน 100 ชุดมอบให้แก่สมาคม

สงเคราะหเ์ด็กกําพร้าแห่งประเทศไทย

 

จํากัด (โรงงานบ้านโป่ง) โดยจัดพาผู้ถือหุ้นกู้จํานวน 600 ท่านพร้อม 

ผู้ติดตาม ชมนวัตกรรมการผลิตของเครื่องจักร PM16 สุดทันสมัย 

พร้อมกับระบบแขนกลในคลังสินค้า

นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถรับส่วนลดพิเศษจากร้านอาหาร 

สฟ้ีา ร้านกาแฟทรคูอฟฟ่ี สถานีบรกิารน้ํามนับางจาก (รับสิทธปิระโยชน์ 

ผ่านบัตรสมาชิกเท่านั้น) โรงพยาบาลสมิติเวช ร้านเอสซีจี โฮมโซลูชั่น  

และพนัธมติรทางธรุกจิชัน้นาํอกีมากมาย รวมถงึเลอืกรับสทิธปิระโยชน์ 

ฟรีรายเดือนที่คัดสรรมาให้เพื่อสมาชิกหุ้นกู้เอสซีจีเท่านั้นผ่านเอสซีจี  

ดีเบนเจอร์คลับ โมไบล์ แอปพลิเคชัน ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตาม 

รายละเอียดได้จากแอปพลิเคชัน และนิตยสาร delight รายไตรมาส  

ทกุกิจกรรมและสิทธปิระโยชน์เป็นสิง่ทีย่นืยันอย่างหนักแน่นว่าเอสซจีี 

ให้ความสําคัญกับทั้งผู้ถือหุ้นกู้และสังคมอย่างสมํ่าเสมอ

เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดย

ยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม

หลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณเอสซีจี ทั้งนี้ในส่วนของการ

คุ ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น เอสซีจีได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย

ของแต่ละประเทศ การปฏิบัติตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

(UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human 

Rights: UNUDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations  

Global Compact: UNGC) ซ่ึงเอสซีจีได้เข้าร่วมสนับสนุนและปฏิบัต ิ

ตามมาต้ังแต่ปี 2555 ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน

การทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor 

Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)  

และข้อกําหนดสากลอ่ืน ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาที่มี

พันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม

เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีปลอดจากการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึงได้กําหนดนโยบายและ 

แนวปฏบิตัด้ิานสทิธิมนษุยชนขึน้เพือ่ป้องกันการละเมิดสทิธมินษุยชน 

ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ  

(Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) โดยส่ือสาร 

และเปิดเผยแก่ผูเ้กีย่วข้องทุกฝ่ายเพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจน 

ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มีและดําเนินการตามระบบ 

การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) และการเปิดเผย 

ผลการปฏิบัติในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

ผู้ถือหุ้นกู้เอสซีจี จัดทําตุ๊กตาจํานวน 200 ตัวมอบให้สถาบันสุขภาพ

เด็กแห่งชาติมหาราชินี
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เอสซีจีมีการกําหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนพนักงาน

และวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน โดย 

มีการเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหารงานบุคคล และระเบียบและ

แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของบริษัท

เอสซีจียึดมั่นในนโยบายการบริหารค่าตอบแทนให้พนักงาน 

ทกุระดบัอย่างเหมาะสม สามารถแข่งขนัได้ในอตุสาหกรรมหรอืธรุกจิ 

และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งภายในองค์กรและภายนอก

ความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบภายในองค์กรนั้น เอสซีจีมุ่งเน้น 

การจ่ายค่าตอบแทนตามความสําคัญหรือค่าของงาน มีการกําหนด

โครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตําแหน่งงานอย่างเหมาะสม 

พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมโดยพิจารณา

จากผลการปฏิบัติงานและระดับตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ ส่วน 

ความเป็นธรรมเมือ่เปรยีบเทยีบกบัภายนอกนัน้ เอสซจีีมุง่เน้นการจ่าย 

ค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนี 

ราคาผู ้บริโภค การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรม 

เดียวกัน โดยมีการสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน 

ทุกระดับกับองค์กรภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ

เอสซีจีจะกําหนดงบประมาณการบริหารค ่าตอบแทนท่ี 

สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะส้ันน้ันจะพิจารณาจาก 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กําไร 

สุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดําเนินงาน 

ตามแผนธุรกิจในระยะยาว (Medium-Long Term Plan) เช ่น  

การขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกําไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการ 

ดาํเนนิงานด้านการพฒันาอย่างย่ังยนื  และการปรบัปรงุประสิทธภิาพ

ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

เอสซีจีมีการกําหนดนโยบายการบริหารสวัสดิการพนักงานและ

วธีิปฏบิตัอิย่างชดัเจน โดยมีการเปิดเผยไว้ในข้อบงัคบัการบรหิารงาน

บุคคล และระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของบริษัท

นโยบายการบริหารสวสัดกิารของเอสซจี ีมุง่เน้นการจดัสวสัดกิาร 

ต ่าง ๆ ให้แก ่พนักงานทุกกลุ ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ 

ให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  

การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานของเอสซีจีครอบคลุมถึงครอบครัว 

ของพนักงาน ครอบคลุมในทุกช่วงระยะเวลาตั้งแต่เข้างานจน 

หลังเกษียณอายุ และครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับ 

การปฏบัิตงิาน (เช่น เบ้ียเล้ียง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทีพั่ก เคร่ืองแบบ 

พนักงาน) สวัสดิการด้านสุขภาพ (เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลและ

ค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจําปี ศูนย์กีฬาและสุขภาพ) และ

สวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ 

(เช่น กองทุนสาํรองเล้ียงชพี การประกันอบุตัเิหตุ เงนิยมื เงนิทดแทน) 

เอสซีจี มีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวมาอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพซึ่งได้จดทะเบียน

เป็นนติบิคุคลกบักระทรวงการคลงั ตามพระราชบญัญตักิองทนุสาํรอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พนักงานท่ีเป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือน

เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2-15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะ

จ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5-13 ของค่าจ้าง

พนักงานตามอายุงานของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมเร่ือง 

การดูแลพนักงานในระยะยาวอ่ืน ๆ เช่น การช่วยเหลือค่ารักษา

พยาบาลหลังเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทกําหนด 

การจดัทําโครงการเตรยีมความพร้อมสําหรบัพนกังานก่อนเกษยีณอายุ  

ทัง้ในด้านสขุภาพ การบรหิารการเงินและการลงทนุ การส่งเสริมอาชีพ 

การจัดตั้งชมรมพนักงานต่าง ๆ 

เอสซจีไีด้กาํหนดกลยทุธ์ในการเรยีนรูแ้ละพฒันาพนักงานพร้อม

ทั้งแนวทางในการปฏิบัติขึ้นเพื่อใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางใน 

การดําเนินงานเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย โดยกลยุทธ์ในการเรียนรู้และ

พัฒนาของเอสซีจีประกอบด้วย

1. สร้างการเรียนรู ้ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค โดยยึด 

หลกัการพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าท่ี (Role-based Competency) 

เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับความ

ท้าทายและการเติบโตท่ีรวดเร็วของธุรกิจ

2. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้และการโค้ช โดยให้พนักงาน 

แต่ละคนต้องรับผิดชอบและขับเคล่ือนการเรียนรู้และการพัฒนา 

ของตนเอง โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุน และจัดการเรียนรู ้

รูปแบบใหม่ที่ให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ 70:20:10

3. การเชือ่มโยงการเรยีนรูข้องพนักงานเข้ากบัระบบบรหิารจดัการ  

Talent ต้ังแต่การกําหนดคุณสมบัติ คัดเลือก พัฒนาและรักษา Talent ใน

องค์กร เพือ่ให้การเรยีนรูข้องพนักงานขบัเคลือ่นได้อย่างสมบรูณ์และ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรองรับความจําเป็นของธุรกิจ

4. พัฒนาความสามารถของพนักงานและผู ้นํา โดยจัดตั้ง 

คณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเรียนรู ้ของ 

พนักงานข้ึนมาอย่างชัดเจนต้ังแต่ระดับเอสซีจี (Learning Council)  

ระดับธุรกิจ (BU Academy Committee) และในแต่ละวิชาชีพ  

(Professional Academy Committee) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงาน 

ทุกคนจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถได้ตรงตามที่บริษัท 
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ต้องการ รวมท้ังพัฒนาผู้นําซึ่งมีทัศนคติ ความรู้และความสามารถ 

ที่ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ เป็นผู้นําที่สามารถพัฒนาพนักงาน

ให้มีศักยภาพขึ้นเป็นกําลังสําคัญของเอสซีจี

5. สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนําระบบการบริหาร

จัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) มาใช้เพื่อ 

ส่งเสริมให้การเรียนรู้ในเอสซีจี มีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน 

ทั้งภูมิภาค และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ใน 

รูปแบบห้องเรียนดิจิทัล เช่น E-learning หรือ Gamification อีกด้วย

ทัง้นี ้เพ่ือให้การขบัเคลือ่นกลยุทธ์เรือ่งการเรยีนรูแ้ละการพฒันา

เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม Learning Council ได้กําหนดนโยบาย 

การเรียนรู้ (Learning Policy) ข้ึนเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในแต่ละที่ของ 

เอสซีจมีีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีใจความว่า 

“เอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของคนและมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ  

เราจึงมุ่งมั่นลงทุนเพ่ือมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก ่

พนักงานเอสซีจีทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นทั้ง 

คนเก่งคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเจริญ

เติบโตให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน

1. เอสซีจีส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้ 

สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  

ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของ 

องค์กรและทิศทางของธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือให้พร้อมรับมือกับ 

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็

2. เอสซีจีจะจัดทําระบบพื้นฐานในการเรียนรู ้และระบบ

ทรัพยากรมนุษย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาพนักงาน และ

จะพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานตามบทบาทหน้าท่ีและ

มาตรฐานการทํางานที่กําหนด เพื่อให้ทุกคนสามารถประสบความ

สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งของตนเองและบริษัท

3. ในเอสซีจี เราเรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้อื่น และจากการ

เข้าอบรมหรือค้นคว้าด้วยตัวเอง จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีพนักงานทุกคน

ต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อค้นหาศักยภาพในตัวเอง 

และบรรลุเป้าหมายในชวิีตการทํางานทีต้่องการ โดยผู้นาํในทกุระดบั

จะรับบทบาทสําคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรู ้และสนับสนุน

พนักงานโดยการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง เพื่อร่วมสร้างความสําเร็จและ

เติบโตไปพร้อม ๆ กัน”

และเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการเร่ืองการจัดการเรียนรู้ใน

เอสซีจี ตามนโยบายการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานส่วนกลางและแต่ละ

ธุรกิจ เอสซีจีได้กําหนด “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอบรม” ขึ้นเพื่อ

ให้การจัดการเรียนรู้ในเอสซีจีมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันใน 

ทุก ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแนวปฏิบัต ิ

ดังกล่าวประกอบด้วยการกําหนดมาตรฐานต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม 

คุณสมบัติวิทยากร และเอกสารประกอบการสอน 

ทั้งน้ีตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา เอสซีจีเริ่มนําระบบไอทีเข้ามา 

บริหารจัดการการเรียนรู ้ (Learning Management System: LMS)  

โดยใช้บริหารจัดการการเรียนรู้ของพนักงานในไทยบางกลุ่ม ต้ังแต่ 

การประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าท่ี (Competency Assessment), 

การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan:  

IDP) และการพัฒนาตามแนวทาง 70:20:10 โดยมีพนักงานเข้าร่วม 

ทดลองใช้ระบบดังกล่าวประมาณ 11,000 คน หรือประมาณ 30%  

ของพนักงานไทยท้ังหมด และในป ี  2560 เอสซีจี ได ้ขยาย 

ผลการดําเนินการดังกล่าวไปยังพนักงานในไทยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ  

21,000 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของพนักงานในไทยท้ังหมด และยังได้ 

เร่ิมไปทดลองใช้กับพนักงานกลุ่ม HR ในอินโดนีเซียและเวียดนาม 

บางบรษิทัอกีด้วย ท้ังนีส้าํหรบัพนกังานทีไ่ม่ได้ร่วมการประเมินดังกล่าว 

บนระบบ LMS ก็ยังจะต้องประเมิน Competency Assessment  

และ IDP บน Platform อืน่ ๆ  เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าพนกังานทกุคนทกุระดับ 

จะได้รบัการเรยีนรูแ้ละพัฒนาเพือ่ให้สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเอง  

เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืน

นอกจากน้ี ในปี 2560 เอสซีจียังได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ประเมินและพัฒนาพนักงานกลุ่มท่ีเป็น Key Talent ใหม่ โดยการ 

พัฒนาพนักงานในกลุ่มนี้นั้น จะเน้นการพัฒนาที่เพิ่มเติม (Premium) 

จากการพัฒนาพนักงานตามปกติทั่วไป เช่น จะเน้นการพัฒนาผ่าน 

การลงมือทํา Project Assignment หรือการส่งไปเข้าเรียนในหลักสูตร 

ในระดับสูงต่าง ๆ รวมทั้งยังมีระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ ์

ของการพัฒนาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ปี 2560 พนักงานเอสซีจีมีวันเรียนรู้และพัฒนาเฉลี่ยต่อคน 9 วัน  

ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานท้ังภายในและภายนอก 

1,445 ล้านบาท

เอสซีจีมุ ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบ

สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้ง

ด้านคุณภาพและราคาท่ีเป็นธรรม โดยสินค้าและบริการจะต้องมี

ความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ

เสริมสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน ด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศ 

ในการดําเนนิงาน เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความม่ันใจและได้รบัความพงึพอใจ

สูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ในทุกธรุกจิ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับสนิค้าและบรกิาร รวมถงึการ

ให้คาํปรกึษาเกีย่วกบัวิธกีารแก้ปัญหา การบรกิารหลงัการขาย รวมถึง 

รับข้อร้องเรียนเม่ือเกิดปัญหา เพื่อนําข้อเสนอแนะไปจัดทําเป็น 

แผนงานสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานให้ดีมากข้ึน

เอสซจีมีกีระบวนการบริหารเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้า 

โดยมีปัจจัยหลักสําคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการสํารวจความ

พึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจําทุกปี เพื่อวัดระดับ

ความคาดหวงั และความพึงพอใจของลกูค้า และนาํเอาความต้องการ 

เชงิลกึของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวตักรรมใหม่ ๆ  เช่น การพัฒนา

นวัตกรรมท่ีครอบคลุมระบบงาน Knowledge Management, e-Service, 
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e-Selling และ Business Warehouse เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า 

(Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูล

ลกูค้าสาํหรับการขายและการให้บรกิาร รวมท้ังมรีะบบวิเคราะห์ข้อมลู

พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพ่ือเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า

และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว ทั้งน้ี ในการสํารวจ

ความพึงพอใจของลูกคา้ในปี 2560 ผ่านช่องทาง SCG Contact Center 

เอสซีจีมีผลสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 100

เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส 

โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กําหนด 

จรรยาบรรณเอสซจี ีและคํามัน่ทีใ่ห้ไว้กบัคูค้่าอย่างเคร่งครัด โดยมีการ

พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุ

สมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รบั มีการกําหนดระเบียบใน

การจดัหาและการดาํเนนิการต่าง ๆ  ทีช่ดัเจน ไม่เรยีกหรอืรับทรัพย์สนิ 

หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาท่ีเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

หรอืละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา และไม่ทาํธรุกจิกบัคูค้่าทีม่พีฤติกรรม

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

สําหรับคู่ธุรกิจ เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่อง

สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทํางาน และผลตอบแทนท่ีจะ

ได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คําปรึกษา และสร้างแรงจูงใจ เพื่อ

ให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริม 

ความปลอดภัย ด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ  

และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ ยัง 

ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาความรู้ทั้งในงานและ 

นอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งข้ึน และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทํางาน 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เอสซีจีได้จัดทําจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code 

of Conduct) เพ่ือให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็น

แนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการ

กํากับดูแลกิจการที่คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน โดยคู่ธุรกิจของ

เอสซีจีจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีก่อนเริ่มทํา

ธุรกิจกับบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

จดัหาและคดัเลอืกคูค่า้/คูธ่รุกจิของเอสซีจ ีโดยกาํหนดไว้อย่างชดัเจน

ถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ คุณสมบัติและ 

การสมคัรเป็นคูค้่า/คูธ่รุกจิ รวมถงึขัน้ตอนการทาํธรุกจิกับเอสซจี ีทัง้นี้  

เพือ่ให้มัน่ใจว่าเอสซจีจีะดาํเนนิการคัดเลอืกคูค้่า/คูธุ่รกจิอย่างมรีะบบ 

เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะ

ไม่ทําธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมาย หรือมี

พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้ใน

เว็บไซต์ของเอสซีจี

เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร ่วมทุนและปฏิบัติต่อผู ้ร ่วมทุน 

ทกุรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรยีบผูร่้วมทนุ ตลอดจนให้ความร่วมมอื

อย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ

กจิการร่วมทนุให้มคีวามแข็งแกร่ง สนบัสนุนให้มกีารแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากําหนดแผนธุรกิจ ร่วมกัน

พิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตาม 

และผลักดันให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบ

ของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน ทั้งนี้ เพ่ือให้การ

ดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กิจการร่วมทุน

คณะกรรมการบริษัท คํานึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่

เก่ียวข้อง ความซ่ือสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ และยึดม่ันในการสร้าง

ความเช่ือถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบาย

และแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

1. จดัทาํสญัญากบัเจ้าหนีท้กุประเภทอย่างถกูต้องตามกฎหมาย 

เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบคู่สญัญา

2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสําคัญ 

ใด ๆ ท่ีอาจทําให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ทําไว้กับ 

เจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา 

4. ชําระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่าง

ครบถ้วนและตรงตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้

นอกจากนี้ เพื่อรักษาความเชื่อม่ันต่อเจ้าหนี้ เอสซีจียังให้ความ 

สําคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ี 

เหมาะสม มีการสื่อสารกับเจ้าหนี้ถึงสถานะของธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ 

และมุ่งม่ันในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

เอสซีจีดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

และถือมั่นในอุดมการณ์การดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม  

โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง

ประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจท้ังใน

ประเทศไทยและอาเซียน รวมท้ังปลูกฝังจิตสํานึก และส่งเสริมให ้

พนกังานและผู้เกีย่วข้องปฏิบตัตินเป็นพลเมอืงดทีีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ 

และทาํประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคม นอกจากน้ี ยงัเปิดโอกาสให้ชมุชน 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ  
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รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนท่ีเป็นผล 

มาจากการดําเนินงานของเอสซีจี  โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและ

ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

เอสซีจเีชือ่ว่าชมุชนและสงัคมท่ีเข้มแขง็เป็นรากฐานในการพัฒนา

ประเทศให้เจรญิก้าวหน้า จึงมุง่เน้นการพฒันาชุมชนให้มคีณุภาพชวีติ

ที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและดูแลเก่ียวกับการจัดโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้ เอสซีจี 

แบ่งการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 ซึง่เน้นนโยบายการดแูลคณุภาพ

ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เช่น “กลุ่มโรงปูนรักษ์ชุมชน” และ “โครงการ

สมาคมเพื่อนชุมชน” ซึ่งมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่รว่มกัน

ได้อย่างยั่งยืน ดูแลชุมชนด้านสุขภาพอนามัย การมอบทุนการศึกษา

แก่คนในท้องถิน่ การยกระดับมาตรฐานโรงงานสู่อตุสาหกรรมเชงินเิวศ  

การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลชุมชน และการจัดอบรมเพื่อ

สร้างความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้คนในชุมชน

ซึ่งเน้นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความอยู่ดีกินดีของสังคม  

ผ่านโครงการที่ตรงกับปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง โดยผสานองค์

ความรู้ ความเชี่ยวชาญขององค์กรเข้ากับศักยภาพของสังคม เช่น 

“โครงการเอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต” ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ

นํ้าให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง

สมดุล “โครงการนวตักรรมทางเทคโนโลยเีพือ่ฟ้ืนฟดูนิเคม็” ซึง่เอสซจีี 

ร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อช่วยชุมชนแก้ปัญหาดินเค็ม รวมถึงการ 

เผยแพร่เทคโนโลยีฟ้ืนฟูดนิเคม็อย่างง่าย การสร้างเครือข่ายแลกเปลีย่น 

และขยายองค์ความรู้เพื่อให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ใน

ระยะยาว

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจีได้กําหนดแนวปฏิบัติในการทําธุรกรรมกับรัฐไว้ใน 

จรรยาบรรณเอสซีจแีละนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั โดยจะต้องปฏิบตัิ

ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละท้องถิ่นอย่าง

เคร่งครดั และต้องไม่กระทําการใด ๆ  ท่ีอาจจูงใจให้พนักงานในหน่วย

งานราชการมีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงให้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ท้ังทางด้านวิชาการและการสนับสนุน

กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ 

ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ

เอสซีจีให ้ความสําคัญกับการเป ิดเผยข ้อมูลข ่าวสารแก ่ 

สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เพ่ือให้สื่อมวลชนสามารถ

สื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์  

นอกจากนี้ ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและ 

ต่อเน่ืองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของสื่อมวลชน อาทิ  

การเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท 

รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน อาทิ การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือการสนับสนุน

กิจกรรมวิชาการของสื่อมวลชน บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

เอสซีจีดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่าง 

เป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดย 

ยดึม่ันในการดาํเนนิธรุกิจภายใต้จรรยาบรรณเอสซีจ ีอย่างมจีริยธรรม 

โปร่งใส รวมท้ังไม่เอาเปรียบคูแ่ข่งด้วยวธิกีารอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะ

สม ไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ

คู่แข่ง ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดย

ปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด 

การค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการตกลงใด ๆ  ท่ีเป็นการผูกขาด 

ลด หรือการจํากัดการแข่งขัน 

เอสซีจีดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่ม มกีารเปิดเผยข้อมลูการดําเนนิธุรกจิทีค่รบถ้วน 

ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังตระหนักถึงความ 

สําคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีมาจากภาค  

ประชาสงัคม เพือ่นาํมาสะท้อนถงึประเดน็ต่าง ๆ  ทีอ่งค์กรสามารถพัฒนา 

เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม โดยตั้งแต่ปี 2553 จนถึง

ปัจจบุนั คณะกรรมการพัฒนาอย่างยัง่ยนืได้จดัเวทีรบัฟังความคดิเหน็  

(Opinion Panel) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคราชการ เอกชน และองค์กร

อิสระ โดยมุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน รวมทั้ง 

การขยายผลสู่อุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเอสซีจี เพ่ือ 

ให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืน 

เอสซีจีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ

ความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปน้ี ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้

รับการรวบรวม กล่ันกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและ 

คณะกรรมการบริษัทตามลําดับต่อไป

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0-2586-6098 

      อีเมล: corporate@scg.com

นักลงทุนสัมพันธ์  โทรศัพท์: 0-2586-3309 

      อีเมล: invest@scg.com
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บรษิทัได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก

สามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทํา

ที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing System ในระบบอินทราเน็ต 

(สําหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ www.scg.com (สําหรับผู้มีส่วนได้เสีย

อื่น ๆ) เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

ที่กําหนด โดยขอ้มูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าท่ี 

จําเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน  

โดยการดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผู ้ร ้องเรียนหรือ 

แหล่งข้อมูล ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการ

คุ ้มครองท่ีเหมาะสมหรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ ้มครอง 

โดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหากเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีมีแนวโน้มท่ีจะ 

เกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

 

ข ้อเท็จจริงเบื้องต ้น โดยดําเนินการอย่างรัดกุมเพื่อให้ทราบ 

ข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งน้ี จะมีการรายงานความคืบหน้า 

ให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้

 

คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงาน

เร่ืองทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ 

กรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท

โดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ 

รายงานการทุจริต การทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณซึ่งอาจ

เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทผ่าน

กรรมการอิสระที่อีเมล ind_dir@scg.com

เอสซีจีให้ความสําคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็น

เรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย  

จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการ 

เปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทาง 

การเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด มีสาระสําคัญครบถ้วน 

เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา

เอสซีจีได้มีการกําหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure 

Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

แล้วต้ังแต่ในปี 2551 และในปี 2560  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ

ให้มีการปรับปรุงนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้

สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งน้ี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน 

และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ม่ันใจได้ว่าเอสซีจีได้เปิดเผยข้อมูลอย่าง 

ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  

ซึง่รายละเอยีดของนโยบายและแนวปฏิบตัไิด้เผยแพร่ให้ผู้มส่ีวนได้เสยี 

และบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของเอสซีจี 

เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ  

ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน 

อื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่าง

สม่ําเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และเป็น

หลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใส อาทิ

1. จัดทําแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต. 

2. กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้อง

รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น

ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการท่ีบริษัทกําหนด

3. กาํหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซ้ือขาย/

ถอืครองหุ้นสามญัของบริษทัให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้

ทีม่กีารประชุม และรายงานการถือหุน้กูข้องบริษทั และหุน้สามญัของ

บรษิทัในเครือฯ ของกรรมการและผู้บรหิารระดบัสงู รวมท้ังการถือหุน้

สามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

ให้คณะกรรมการบรษิทัทราบทกุไตรมาส และเปิดเผยจาํนวนหุ้นท่ีถอื  

ณ ต้นปี สิ้นปี และท่ีมีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจําปี

4. จดัทาํรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี  

5. เผยแพร่หนงัสอืนดัประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ และรายงานประจาํ

ปีภายใน 120 วันนับต้ังแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

6. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัท

7. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย่อย จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละ

คนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

8. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทใน

รายงานประจําปี

9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ 

ผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทน

ที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

ชุดย่อย เป็นรายบุคคล

11. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัด

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล

12. เปิดเผยโครงสร้างการดําเนินงานและการลงทนุในบริษทัย่อย  

บริษัทร่วม กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น ๆ อย่างชัดเจน

13. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจาก 

ค่าสอบบัญชีในรายงานประจําปี
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14. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบน

เว็บไซต์ของบริษัท

15. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และ 

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย

16. เปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัต ิ

งานตามนโยบาย

17. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สําคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่

มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET  

Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เพื่อใหผู้้ถือหุ้น  

นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง  

ทั่วถึง และโปร่งใส 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “จรรยาบรรณ 

นักลงทุนสัมพันธ์”  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุน

สัมพันธ์ของเอสซีจีเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นธรรม

กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของเอสซีจี 

ที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์มี

แนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี  

อันจะทําให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและสร้างความมั่นใจ

ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

เพ่ือการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 

เอสซีจีให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง  

ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และข้อมูล 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต ้

ข้อบงัคบัของกฎหมายแล้ว เอสซีจยีงัได้พฒันาช่องทางในการสือ่สาร 

ข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ

1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อ

โดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. แถลงข่าวผลการดําเนินงานประจําไตรมาส รวมท้ังข่าว

โครงการลงทุนและกิจกรรมที่สําคัญของเอสซีจีเป็นประจํา

3. แถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสแก่นักลงทุนและ 

นักวิเคราะห์

4. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการ

ดําเนินธุรกิจ

5. จดักจิกรรมพบนกัลงทนุ และผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ

6. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ในการสัมมนาระดับชาติ

และระดับนานาชาติ

7. จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน ให้แก่ผู ้ถือหุ ้น  

นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน ส่ือมวลชน และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องต่าง ๆ

8. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าว

ประชาสัมพนัธ์ ภาพข่าว บทความ สือ่โฆษณา และโซเชยีลมเีดยีต่าง ๆ

9. จัดทําสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของเอสซีจี  

อาทิ รายงานประจาํปี รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยนื วารสารผู้ถอืหุน้กู้  

วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจําหน่าย และวารสารพนักงาน

10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย

11. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.scg.com และโซเชียลมีเดีย

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของเอสซีจีได้ทําหน้าที่ติดต่อ

สื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู ้ถือหุ ้น รวมท้ัง

นักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและ 

เป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ 

โดยตรงท่ีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล invest@scg.com ซึ่งในปี  

2560 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 

ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ได้พบปะกบันกัลงทุนรายย่อย นกัลงทุน สถาบัน และ 

นกัวเิคราะห์ อย่างสมํา่เสมอ โดยได้นาํเสนอผลการดาํเนินงาน งบการเงิน  

ฐานะการเงิน คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management  

Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต สรุปได้ดังนี้

ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ (Domestic 

Roadshow และ Conference) เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง บนแนวทางการดําเนินธุรกิจ และข้อมูลท่ัวไปของเอสซีจี  

รวม 10 ครั้ง

เอสซจี ีทางบริษทัได้จดักิจกรรม โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ของแต่ละ

ธุรกิจเป็นผู้ให้ความรู้ สื่อสารกลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินธุรกิจให้

แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศรวม 7 คร้ัง

เอสซีจีจัดแถลงผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกไตรมาส 

แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน
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กระบวนการผลิต โดยเน้นขัน้ตอนการผลติ ตัง้แต่การเริม่ต้นจนกระทัง่

เป็นสินค้า รวม 6 ครั้ง

และ Conference Call เพือ่ให้นักลงทนุได้ซกัถามแนวทางดาํเนนิงานและ

กลยทุธ์ของบรษิทั ตลอดจนการตอบข้อซกัถามจากนกัลงทุนโดยตรง

ผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์อย่างสมํ่าเสมอ

หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทาง ดังน้ี 

ที่อยู่     1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ  

      กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์   0-2586-3309

โทรสาร  0-2586-3307

อีเมล    invest@scg.com

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยบคุคลซึง่มคีวามรูค้วามสามารถ  

เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนด 

นโยบายของบรษิทั โดยร่วมกบัผู้บรหิารระดับสงูวางแผนการดําเนนิงาน  

ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหาร 

ความเสีย่ง และภาพรวมขององค์กร มบีทบาทสําคญัในการกาํกบัดแูล 

ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนนิงานของเอสซจี ีและผลการปฏิบัติ 

งานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ 

ข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน  

แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น  

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ

2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล   กรรมการอิสระ

3. นายปรีชา อรรถวิภัชน์  กรรมการอิสระ

4. นายพนัส สิมะเสถียร   กรรมการ

5. นายอาสา สารสิน   กรรมการอิสระ

6. นายชุมพล ณ ลําเลียง  กรรมการอิสระ

7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์  กรรมการอิสระ

8. นายประมนต์ สุธีวงศ์   กรรมการอิสระ

9. นางธาริษา วัฒนเกส   กรรมการอิสระ

10. นายกานต์ ตระกูลฮุน  กรรมการ

11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ*

12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการและ

        กรรมการผู้จัดการใหญ่

 หมายเหตุ * เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการเมือ่วันที ่26 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

1 คน  คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

11 คน ซ่ึงกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์การทํางานที่

เก่ียวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือในภาคอุตสาหกรรม หรือการ

จัดการองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารกิจการของ

บรษิทั รายละเอยีดปรากฏตามประวติัคณะกรรมการบรษิทัในรายงาน

ประจําปี 

บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 7 คน ซึ่งมากกว่าคร่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด และมีกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้หญิง 1 คน 

โดยกรรมการอิสระจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของฝ่าย

จัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางท่ีอาจก่อให้เกิดความไม่

เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  

และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกําหนดและเปิดเผย

นโยบายด้านการดูแลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

(ปรบัปรงุโดยมตคิณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560)

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น 

(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสําคัญ 4 ประการ คือ

  1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ

รอบคอบ (Duty of Care)

  1.2 การปฏบิตัหิน้าท่ีด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ (Duty of Loyalty)

  1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ

บริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of 

Obedience)

  1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจํานวน

กรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมท้ังคุณสมบัติที่หลากหลาย  

เพื่อให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี

3. กาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยทุธ์ในการดาํเนินธรุกิจของ

เอสซีจี โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจําทุกปี

4. พิจารณาแผนหลักในการดําเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย

และนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ

ของเอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสากล

5. ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และ

ติดตามการวัดผลการดําเนินงานท้ังในระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับ 

เอสซจี ีโดยกาํหนดให้มกีารรายงานผลการดาํเนนิงานอย่างสมํา่เสมอ 

รวมทั้งให้นโยบายเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน 

ของธุรกิจ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความ 
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รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร

ของเอสซีจี

6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ

ของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ด้วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ และความซ่ือสตัย์สจุรติ 

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

7. กํากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิด 

มูลค่าแก่เอสซีจีควบคู ่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียทุกฝ่าย

8. กํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

มาตราการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

9. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลให้มี 

การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้ม ี

การทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ 

และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลง

10. กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู ่ใน 

ระดับสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ติดตามให้ม ี

การปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

และจรรยาบรรณเอสซีจี

11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและ 

คณุธรรม และปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาล จรรยาบรรณ และนโยบาย 

ต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี  พร ้อมท้ังกํากับดูแลให้มีระบบ 

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพื่อลด 

ความเส่ียงด้านการทุจริตและการใช้อํานาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมท้ัง

ป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย 

12. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน 

การชําระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา

13. กํากับดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและ 

การเปิดเผยข้อสําคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม 

กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

14. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง

สําคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้

เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กํากับดูแลให้มีกระบวนการและ

ช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ง

เบาะแสหรือผู้มส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายอย่างมปีระสทิธผิล และเปิดโอกาส

ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็น

ปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

15. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกํากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของผูบ้รหิารระดับสงูทีม่ปีระสทิธผิลเป็นประจําทกุปี และมีระบบ

การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผู ้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ 

โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานเพ่ือ 

ก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

16. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจําทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือ 

ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) 

ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมท้ังติดตามผลการประเมินของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือพิจารณาร่วมกัน

ในคณะกรรมการบริษทั และทบทวนแบบประเมินผลการปฏบิตัหิน้าท่ี

ของกรรมการบริษัทเป็นประจําสม่ําเสมอ

17. กํากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็น

กรรมการบริษทัอย่างโปร่งใส และมกีารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

18. อทุศิเวลาในการปฏิบตัหิน้าทีอ่ย่างพอเพียง เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู ้ถือหุ ้น เว้นแต่ในกรณีที่มี

เหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้อง

แจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบ

ล่วงหน้าก่อนการประชุม

19. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่

อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น 

กาํกบัดแูลให้มกีารป้องกันการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรพัย์สนิของ

เอสซีจีและการทําธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับเอสซีจ ี

ในลักษณะท่ีไม่สมควร

20. พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตังิานอย่างต่อเนือ่ง 

เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติ

งานอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษา 

จากทีป่รกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีอืน่ ๆ  หากเหน็ว่า 

มีความจําเป็นและเหมาะสม

(ปรบัปรุงโดยมตคิณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัที ่20 ธนัวาคม 2560)

ให้ประธานกรรมการมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้

1. พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วม

กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูล

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้

กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2. เป็นผู้นําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  2.1 ดําเนนิการประชุมคณะกรรมการบริษทัตามระเบียบวาระ 

ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

  2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพยีงพอ และส่งเสรมิให้กรรมการบรษิทั

ทุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ  

และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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อย่างครบถ้วน

  2.3 สรุปมติที่ประชุมและส่ิงที่จะต้องดําเนินการต่อไปอย่าง

ชัดเจน

  2.4 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มี

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ

3. เป็นผูน้าํในการประชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปตามระเบยีบวาระ ข้อ

บังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมท้ัง

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแล

ให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามหลัก 

บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี

5. เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างคณะกรรมการบรษิทักบั

ฝ่ายจัดการ และสนับสนนุการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการใหญ่

และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

6. กํากบัดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและการจดัการอย่างโปร่งใส

ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. กํ ากับดูแลให ้คณะกรรมการบริษัทมี โครงสร ้างและ 

องค์ประกอบที่เหมาะสม

8. กํากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัท 

แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตาม

ขอบเขตหน้าที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกําหนด

และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน แผนหลัก

ในการดาํเนนิงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณ

และแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง  

การกาํหนดเป้าหมายทีต้่องการของผลของการดาํเนนิงาน การติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ และ 

การดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกนัท่ีสาํคญั 

การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

เอสซีจีได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะ

กรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการเอสซีจีอย่างชัดเจน โดยกรรมการ

บริษัททําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงาน 

ของฝ่ายจัดการเอสซีจีในระดับนโยบาย ขณะท่ีฝ่ายจัดการเอสซีจี  

ทําหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด 

ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นบุคคล

คนละคนกัน โดยทั้งสองตําแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะ

กรรมการบริษัท เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด นอกจากน้ี 

คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งของ 

ผู้บริหารระดับสูง และมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจําทุกปี  

โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มี

ฝ่ายจัดการเข้าประชุมในวาระดังกล่าว

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และไม่ม ี

ส่วนร่วมในการบริหารงานของเอสซีจี ตลอดจนไม่มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับรษิทัเพือ่ให้แบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างการกาํกบัดแูลเชงินโยบาย

ในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน 

สําหรับฝ่ายจัดการเอสซีจีได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้ 

ดําเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ รับผิดชอบผลการ

ดําเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่

คณะกรรมการอนุมตัใินแผนงานประจาํปี ดาํเนนิการตามนโยบายด้าน

บคุคล แก้ไขปัญหาหรอืความขดัแย้งทีม่ผีลกระทบต่อองค์กร และดํารง

ไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธภิาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อบังคับของบริษัทได้กําหนดจํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งใน 

แต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําป ี

กรรมการบริษัทต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3  ถ้าจํานวน 

กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวน 

ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจาก 

ตําแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู ่ในตําแหน่ง 

นานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 

ทั้งสิ้นจํานวน 12 คน แต่ละคนจะดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไร 

ก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดํารง 

ตําแหน่งอีกก็ได้

กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 

วาระติดต่อกัน โดยเริ่มนับวาระแรกต้ังแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมี 

มติอนุมัติในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 และครบกําหนดการดํารง

ตําแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีที่ตนครบ

กําหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการ

ดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกลับเข้าเป็น

กรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติ

ความเป็นอิสระของกรรมการน้ันสิ้นสุดลง
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คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวน 

บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการ  

เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถ

อุทิศเวลาสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะ

กรรมการบริษัทจึงกําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดํารง

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท นอกจากนี้ 

บรษิทัมแีนวปฏบิตัใินกรณกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะเข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดํารงตําแหน่งใน

บริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่และฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททํางานใน

สถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังน้ี

(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได ้

ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความ 

ช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ต้ังข้ึน

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

(3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้น 

เพ่ือการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้เวลา 

อันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอขออนุมัติการเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะ

กรรมการบริษัท และในกรณีของพนักงานจัดการให้เสนอขออนุมัติ

ตามอํานาจดําเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์

ของบริษัทที่มุ ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทํางาน ตลอดจนอุทิศ

เวลาการทาํงานให้กบับริษทัอย่างเต็มที ่รวมทัง้ปฏบิตัติามแนวจรรยา

บรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะ

ไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขัน 

กับกิจการของบริษัท อน่ึงการพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็น

กรรมการหรอืใช้เวลาของบรษิทัทํางานให้กบัสถาบนั/บรษิทัภายนอก 

เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็น 

กรณี ๆ ไป ซ่ึงบริษัทได้ส่ือสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบ 

โดยท่ัวถึงกันด้วยแล้ว

เอสซจีจีดัให้มกีารประเมินผลการปฏิบตังิานและทบทวนผลการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยเป็น

ประจาํทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ 

คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะ (As a 

Whole) และการประเมินผลการปฏบิตังิานของตนเอง (self-assessment) 

และได้จดัให้มกีารประเมินผลการปฏิบัตงิานของประธานกรรมการ ซ่ึง

ผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุป

เพื่อกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ

คณะกรรมการบริษัทต่อไป

สําหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการทัง้คณะ (As a Whole) และการประเมนิผลการปฏิบตังิานของ

ตนเอง (self-assessment) น้ัน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

จะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานกรรมการ รวมถึงแบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลเพ่ือ

เพิม่พนูความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัหิน้าทีข่องกรรมการ ก่อนที่

จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

สาํนกังานเลขานกุารบริษทัได้จดัส่งแบบประเมนิผลให้กรรมการ

บริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดํารงตําแหน่ง หลังจากนั้น 

สํานักงานเลขานุการบริษัทจะสรุปผล และนําเสนอผลประเมินต่อ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อทราบก่อนนําส่งผลการประเมินให้ประธานกรรมการและ 

ประธานกรรมการชุดย่อยต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2560 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบรษิทัร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย

พิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงาน

ตามนโยบายท่ีได้รบัจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกับสภาวการณ์

เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

จะนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูของเอสซจี ีเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลท้ังปีป ัจจุบันและเปรียบเทียบ 

ข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ  

EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อกําหนดค่า 



95

 

 1. คณะกรรมการบริษัท 92 95

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 99 98

 3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 99 98

 4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 88 94

การเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance 

และ IT Security”  ร่วมกับ IOD และ KPMG

ร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์

ในการประเมินและเปรียบเทียบ

2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรม

เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล

3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธ ิ

ภาพการดําเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

นอกจากนั้น ได้นําผลการสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน

ระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของ 

เอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา 

ผลตอบแทนด้วย 

นอกเหนอืจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

ทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

(Self-Assessment) น้ัน คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายในการ

จดัให้มกีารประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการโดยท่ีปรกึษา

อิสระภายนอกทุก ๆ 3 ปี เพื่อนํามาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี

ของคณะกรรมการให้มปีระสิทธภิาพย่ิงขึน้ โดยครัง้ต่อไปจะดาํเนนิการ 

ประเมินผลในปี 2561 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้เห็นควรให้มีการ 

จัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยได้เร่ิมการจัดเสวนา 

แลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัท

และผู้บริหารระดับสูง ร ่วมกับผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกต้ังแต่ 

ปี 2554 

สําหรับในปี 2560 น้ัน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

ได้จัดเสวนาจํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ในหัวข้อ 

“โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic  

Corridor Development หรือ EEC)” ร่วมกับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ 

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวนัออก (EEC) และเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 ในหวัข้อ “บทบาท

กรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” ร่วมกับสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด (KPMG) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัท

และผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นร่วม

กับผู้ทรงคุณวุฒิในรูปแบบของการเสวนาพูดคุย
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การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2560

   รายชื่อกรรมการ   รายละเอียด

 1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ  
     เลขาธิการ EEC

 2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล -  เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ  
     เลขาธิการ EEC
    - เข้าร่วมเสวนาหวัข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จดัโดย IOD และ KPMG

 3. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ  
     เลขาธิการ EEC
    -  เข้าร่วมเสวนาหวัข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จดัโดย IOD และ KPMG

 4. นายพนัส สิมะเสถียร - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ  
     เลขาธิการ EEC
    - เข้าร่วมเสวนาหวัข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จดัโดย IOD และ KPMG
    - เข้าร่วม Director Dinner Talk 2017 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทกับการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย” 
     จัดโดย IOD
    - เข้าร่วม The 4th National Director Conference หัวข้อ “Steering Governance in Changing World” จัดโดย IOD

 5. นายอาสา สารสิน  - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ  
     เลขาธิการ EEC
    - เข้าร่วมเสวนาหวัข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จดัโดย IOD และ KPMG 
    - เข้าร่วม Director Dinner Talk 2017 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทกับการร่วมขับเคล่ือนประเทศไทย”  
     จัดโดย IOD

 6.  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ -  เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ 
     เลขาธิการ EEC

 7. นายประมนต์ สุธีวงศ์ - เข้าร่วมเสวนาหวัข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จดัโดย IOD และ KPMG
    -  เข้าร่วม Director Dinner Talk 2017 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทกับการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย” 
     จัดโดย IOD
    -  เข้าร่วม The 4th National Director Conference หัวข้อ “Steering Governance in Changing World” จัดโดย IOD

 8.  นางธาริษา วัฒนเกส - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ 
     เลขาธิการ EEC
    - เข้าร่วมเสวนาหวัข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จดัโดย IOD และ KPMG
    - เข้าร่วม Director Dinner Talk 2017 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทกับการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย” 
     จัดโดย IOD

 9. นายกานต์ ตระกูลฮุน - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ 
     เลขาธิการ EEC
    - เข้าร่วมเสวนาหวัข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จดัโดย IOD และ KPMG

 10. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล -  เข้าร่วมเสวนาหวัข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จดัโดย IOD และ KPMG

 11. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ  
     เลขาธิการ EEC
    - เข้าร่วมเสวนาหวัข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จดัโดย IOD และ KPMG
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นอกจากนี้ เอสซีจียังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ระดบัสงูเข้าร่วมสัมมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัหิน้าท่ี 

รวมทัง้พบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัคณะกรรมการบรษิทั และผู้

บรหิารระดับสงูขององค์กรต่าง ๆ  อยู่เสมอ ทัง้หลกัสตูรทีจ่ดัโดยหน่วย

งานที่ดูแลการฝึกอบรมของเอสซีจี และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน

กํากับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ อาทิ หลักสูตรกรรมการบริษัท

ของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ ก.ล.ต. กําหนดให้กรรมการของ

บรษิทัจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึง่หลกัสตูร ซึง่ได้แก่  

Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program 

(DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ท้ังนี้ เพื่อนําความรู้และ

ประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

 1.  นายจริาย ุ อิศรางกูร ณ อยุธยา    RCP 1/2000   

 2.  นายสุเมธ  ตันติเวชกุล FND 5/2003  DCP 30/2003   ACP 11/2006 

 3.  นายปรีชา  อรรถวิภัชน ์ FND 8/2004 DAP 107/2014 DCP 39/2004   ACP 11/2006 

 4.  นายพนัส  สิมะเสถียร   DCP  2/2000
     DCP Re 1/2005    

 5.  นายอาสา  สารสิน FND 39/2008 DAP 5/2003  RCP 32/2013  ACP 19/2007

 6.  นายชุมพล  ณ ลําเลียง    RCP 2/2001   

 7.  นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์    RCP 35/2014   

 8.  นายประมนต์  สุธีวงศ์  DAP 6/2003  RCP 4/2001 RCC 9/2009 ACP 45/2013 

 9.  นางธาริษา  วัฒนเกส   DCP 4/2000    ITG 3/2016

 10. นายกานต์  ตระกูลฮุน   DCP 29/2003

 11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล   DCP 21/2002 RCP 2/2001    ELP 2/2015

 12. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส  DAP SCC/2004     

สําหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทนั้น เอสซีจีมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

ทาํหน้าทีป่ระสานงานระหว่างกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการเอสซจีี  

และมีสํานักงานเลขานุการบริษัททําหน้าที่ดูแลประสานงานด้าน

กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของ 

คณะกรรมการบริษัท การดําเนินการประสานงานให้มกีารปฏิบัติตาม

มติคณะกรรมการบริษัท

เอสซีจีได้จัดทําคู่มือกรรมการบริษัท ซ่ึงรวบรวมสรุปกฎหมาย  

กฎเกณฑ์ กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติ

ต่าง ๆ เพ่ือให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าที่ และแนวปฏิบัติใน

ตําแหน่งหน้าที่ของกรรมการท้ังหมด ซึ่งแจกให้กับกรรมการบริษัท

ทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ 

ได้รับทราบ

ในกรณีที่มีกรรมการท่ีได้รับการเลือกต้ังรายใหม่ เอสซีจีได้

กาํหนดแนวปฏิบตัเิกีย่วกับการเตรียมความพร้อมในการปฏบิตัหิน้าท่ี

กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้า 

รับตําแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการ

บริษัทเป็นผู้ประสานงานในเร่ืองต่าง ๆ 3 ด้าน ดังนี้

1) รวบรวมข้อมลูทีจ่าํเป็นเกีย่วกบักรรมการเพ่ือประโยชน์ในการ 

ตรวจสอบดูแลให้มกีารปฏบัิตติามกฎหมายในเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบักรรมการ

2) จัดส่งข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

กรรมการบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท คู่มือ

กรรมการบริษทั คูม่อืกรรมการบริษทัจดทะเบยีน และสรุปผลการดําเนนิ 

งาน  เพือ่ให้กรรมการมีข้อมลูอ้างองิและสามารถสบืค้นได้ในเบือ้งต้น

3) จดัให้มกีารพบปะหารือกบัประธานกรรมการ กรรมการบริษทั 

ฝ่ายจัดการเอสซีจี หรือผู้อํานวยการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับทราบ และ

สอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
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11.2 คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิจการสังคม

เพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรือ่ง และเสนอเร่ือง

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตร

สําหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ 

และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบรษิัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องชุด

อื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 คน 

โดยกรรมการตรวจสอบทกุคนมคีวามรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์

การทํางานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีนายธารินทร์ 

นิมมานเหมินท์ และนางธาริษา วัฒนเกส เป็นกรรมการตรวจสอบที่

เป็นผู้ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะทาํหน้าทีใ่นการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ โดยทําหน้าที่สอบทานการ 

ดําเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจน

กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล  

ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นตาม

มาตรฐานสากล รวมทัง้สอบทานให้มรีะบบการควบคมุภายใน ระบบ

ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงที่รัดกุม เหมาะสม  

ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัหิน้าท่ี

และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

ทั้งนี้  สํานักงานตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ  ซึ่งป ัจจุบัน 

นายพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน ผู ้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ เป็น 

ผู ้ดูแลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

รวมท้ังมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านกฎหมาย และบัญชีเป็นประจํา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ 

มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีที่ปรึกษาภายนอกที่เป็น 

อิสระโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายปรีชา  อรรถวิภัชน์   กรรมการตรวจสอบ

3. นายประมนต์  สุธีวงศ์   กรรมการตรวจสอบ

4. นางธาริษา  วัฒนเกส   กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 

ครบรอบออกตามวาระในวันประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจาํปี ทัง้นี ้เมือ่

ครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งต่อไปอีกได้ 

(ปรบัปรุงโดยมตคิณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัที ่20 ธนัวาคม 2560)

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้

1.  สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสรมิ

ให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

2.  พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไป 

ซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให ้

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.  สอบทานให ้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเ ส่ียง 

กระบวนการทํางาน การควบคุม การกํากับดูแลด้านการปฏิบัติงาน 

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ

ข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล สอดคล้องตาม

มาตรฐานสากล

4.  สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ อย่างมี

ประสิทธิผล ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจรติ (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มต้ังแต่ 

การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) การประเมิน 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน  

การรายงานการกระทําความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทาน 

แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่

สํานักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว

5.  สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการ

ปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัท

6.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบ

แนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) 

และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมีประสทิธผิล

ตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยท่ัวไป และพิจารณา  

“แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน” ซ่ึงสาํนกังาน 

ตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบ

การควบคุมภายในท่ีเพยีงพอ และนําเสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณา

7.  สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกําหนดมาตรการ

ป้องกันภายในองค์กร รวมท้ังสอบทานกระบวนการภายในของบรษิทั

เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
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8.  สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับ

หน่วยงานเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ และประสิทธผิลในการปฏิบตังิานให้

ดียิ่งขึ้น

9.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความ

เป ็นอิสระเพื่อทําหน้าที่ ผู ้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอ 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และประเมนิประสทิธภิาพการ

ทํางานของผู้สอบบัญชี 

10.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้

ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตาม 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

11.  สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการ

ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง

12.  พิจารณาอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และ

กาํลงัพลของสาํนกังานตรวจสอบภายใน รวมท้ังให้ความเหน็ชอบใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อํานวยการสํานักงาน 

ตรวจสอบภายใน

13.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ  รวมท้ังสายการ

บังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจ

สอบของสํานักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

14.   สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตังิาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของตนเองเป็นประจําทุกปี 

15.  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการ

บริษัทจะมอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอํานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือ

พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง

เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็น

อิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่าย

ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบตามคําสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น 

ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

1.  หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบกรณทีีผู้่สอบบญัช ี

พบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู ้จัดการ หรือบุคคลซ่ึง 

รบัผดิชอบในการดําเนนิงานของบรษิทักระทาํความผดิตามพระราชบญัญตั ิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 

มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 

312 หรอืมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดําเนนิการตรวจสอบ

และรายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้น ให้สํานักงาน ก.ล.ต. และ 

ผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2.  ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ

มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ

อย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท  

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท  

เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นสมควร

  (1)  รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญ

ในระบบควบคุมภายใน

  (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษทัหรอืคณะจดัการไม่ดาํเนนิการให้มกีาร

แก้ไขปรบัปรุงภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทํา 

ดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 5 คน โดยกรรมการทุกคน

ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็น

กรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีเสนอ ทบทวน กํากับดูแลงานด้าน 

บรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ

บรษิทัทดแทนกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอืน่ ทบทวน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อย และทําแผนการสืบทอดตําแหน่งกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  จํานวน 5 คน

ประกอบด้วย

1.  นายสุเมธ  ตันติเวชกุล   ประธานกรรมการ

        บรรษัทภิบาลและสรรหา

2.  นายปรีชา  อรรถวิภัชน์   กรรมการบรรษัทภิบาล 

        และสรรหา  

 3.  นายพนัส  สิมะเสถียร   กรรมการบรรษัทภิบาล

        และสรรหา

4.  นายอาสา  สารสิน   กรรมการบรรษัทภิบาล

        และสรรหา 

5.  นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์  กรรมการบรรษัทภิบาล

        และสรรหา
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กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่ง 

คราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งต้ัง 

ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้

ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  กําหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี

เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ

2.  เสนอแนะแนวปฏิบัติด ้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีต ่อ 

คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัท

ในเรื่องเก่ียวกับบรรษัทภิบาล

3.  ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ 

คณะจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี

4.  พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี 

ให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติใน 

ระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการ

พิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

5.  กํากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ เหมาะสม 

เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ

6.  พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท 

รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าท่ี

7.  พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติ

ของกรรมการบริษัท

8.  เสนอแนะวธิกีารประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และประธานกรรมการ  

โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจําทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการ

ประเมนิให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ เพือ่นาํไปปรบัปรงุประสทิธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการ

บริษัท

9.  รายงานความคบืหน้าและผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการ

บริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหาอย่างสมํ่าเสมอ

10.  กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี  

และกําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพ่ือแทนกรรมการ 

บริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ

หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถ

เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

11.  พิจารณาสรรหาบุคคลผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทัทดแทนกรรมการบริษทัทีค่รบวาระหรอืกรณี

อื่น ๆ โดยคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ  

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัและ/หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา 

อนมุตัิ

12.  จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 

คณะจัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

13.  พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทใน

เรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของ 

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อย พิจารณาทบทวนและ 

เสนอแนะหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter)  

ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ชุดต่าง ๆ เพ่ือ 

ให้มคีวามเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

14.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหาเป็นประจาํทุกปี โดยประเมินการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมท้ังคณะ (As a Whole) และประเมิน

ตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)

15.  ปฏิบัติหน้าท่ีในเรื่องอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท 

มอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหามีอํานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า

หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น  

ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเก่ียวข้องจําเป็น นอกจากน้ัน  

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาอาจขอคําปรกึษาจากทีป่รึกษา

อิสระภายนอกหรือผู ้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว ่า 

มีความจําเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 3 คน ซึ่งกรรมการทุกคน

ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และประธานกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าที่ศึกษาพิจารณา

ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของ 

คณะกรรมการบริษัท รวมท้ังผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เพื่อเสนอ

เป็นนโยบายค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของ 

เอสซีจีในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจน

สามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3 คน ประกอบด้วย

1.  นายชุมพล  ณ ลําเลียง   ประธานกรรมการพิจารณา 

        ผลตอบแทน

2.  นายประมนต์  สุธีวงศ์   กรรมการพิจารณา

        ผลตอบแทน

3.  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  กรรมการพิจารณา

        ผลตอบแทน*

หมายเหตุ * เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการเม่ือวันท่ี 26 สงิหาคม 2560
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กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมวีาระการดํารงตาํแหน่งคราวละ 

3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

ทั้งน้ี เมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งต้ังให้ดํารง 

ตําแหน่งต่อไปอีกได้

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ ่ายค ่าตอบแทนให้แก ่

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย ่อยชุดต ่าง ๆ ที ่

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจําปีและเบี้ยประชุม

2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัดการ 

เอสซีจ ี(Management Remuneration) ซึง่รวมถึงเงินเดือน โบนสัประจาํปี  

โดยให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการ 

ปฏิบัติงานของคณะจัดการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร  

ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คําแนะนําการดําเนินโครงการ

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อ

กําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

เป็นประจําทุกปี

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเอสซีจีเป ็น 

รายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผู ้จัดการใหญ่ เพ่ือกําหนด 

ค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจําทุกปี

5. พิจารณางบประมาณการข้ึนค่าจ้าง การเปล่ียนแปลงค่าจ้าง

และผลตอบแทน เงินรางวลัประจาํปีของพนกังานจัดการระดบัสงูก่อน

เสนอคณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปล่ียนแปลงและ 

แนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะ 

จดัการเอสซีจีอย่างสมํา่เสมอเพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัอนมุตัิ

7. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะจัดการเอสซีจี เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนช้ันนําอื่น ๆ  ที่มี

การประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้เอสซีจีรักษาความเป็นผู้นํา 

ในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมน้ัน ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ 

ในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการ

บริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อย่างสมํ่าเสมอ

9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา 

ผลตอบแทนและรายงานผลการประเมนิให้คณะกรรมการบริษทัทราบ

10. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมี 

ความทันสมัยอยู่เสมอ

11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทนมีอํานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า

หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น  

ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเก่ียวข้องจําเป็น นอกจากน้ัน  

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษา

อิสระภายนอกหรือผู ้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่าม ี

ความจําเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู ้รับผิดชอบในเร่ือง 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ประกอบด้วยกรรมการบรษิทัจาํนวน 6 คน และผูบ้รหิารระดับสงู  

3 คน ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานด้าน 

กิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน เสนอแนะการกําหนด 

งบประมาณประจําปี สาํหรบัการดําเนินกจิการดงักล่าว รวมท้ังตดิตาม

ผลการดําเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจํานวน 9 

คน ประกอบด้วย

1. นายอาสา สารสิน    ประธานกรรมการกิจการ 

        สังคมเพื่อการพัฒนา

        อย่างยั่งยืน

2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา   กรรมการกิจการสังคม

        เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล    กรรมการกิจการสังคม

        เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

4. นายกานต์ ตระกูลฮุน   กรรมการกิจการสังคม

        เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

5. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล   กรรมการกิจการสังคม

        เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน*

6. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส    กรรมการกิจการสังคม

        เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

7. นายขจรเดช แสงสุพรรณ  กรรมการกิจการสังคม

        เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

8. นายชลณัฐ ญาณารณพ   กรรมการกิจการสังคม

        เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

9. นายยุทธนา เจียมตระการ  กรรมการกิจการสังคม

        เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

หมายเหตุ * เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการเม่ือวนัที ่26 สงิหาคม 2560
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11.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ
บริษัทกําหนดสัดส่วนของกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ

อิสระให้มีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด 

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 7 คน ได้แก่ นายสุเมธ  

ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายอาสา สารสิน นายชุมพล  

ณ ลําเลียง นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธวีงศ์ และ

นางธาริษา วัฒนเกส

 

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็น

กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบรษิทั บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะ

ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 

หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผู้มอีาํนาจ

ควบคุมของบริษัท

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 

จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส  

พีน้่อง และบตุร รวมท้ังคูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ริหาร 

ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผู้มอีาํนาจควบคมุ หรือบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้

เป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั หรือบรษิทัย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง

อสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรือผูม้อีาํนาจ

ควบคมุของผู้ทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกับบริษทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการ

ทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสงัหาริมทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรัพย์หรอืบรกิาร หรือการให้หรอื

รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน  

การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานอง

เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่อ 

อีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ท้ังนี้ การ

คํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า

ด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ

พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่าง  

1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  

บรษิทัย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอํานาจควบคุม 

ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 

มาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง 

การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้

รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย  

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอีาํนาจควบคมุของบริษทั และไม่

เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทาง

วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปี

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง

กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.  ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั

ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย 

ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีรับเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุ้นเกนิร้อยละ 1 ของ

จาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ซึง่ประกอบกิจการ

ทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันทีม่นียักบักจิการของบรษิทั

หรือบริษัทย่อย

9.  สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือ

ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ

10.  ไม่มลีกัษณะอืน่ใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น

อิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

11.  สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่าง 

เท่าเทียมกัน

12.  สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

13.  ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎหมายว่าด้วยธรุกจิสถาบนั

การเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกัน

วินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่อีาํนาจตาม

กฎหมายน้ัน ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรม 

ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะ

เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

14.  หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการ 

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ 

เดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ 

แบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระ 

เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในรอบปี 2560 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 7 คน ไม่มีความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่า 

หลกัเกณฑ์ทีก่าํหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วย

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคล 

ผูม้คุีณสมบตัเิหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการ

บริษัทท่ีครบกําหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ และเสนอ 

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือ 

เข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการ

สรรหากรรมการ โดยคํานึงถงึ

  - สามารถอุทิศเวลาและทําประโยชน์ให้กับเอสซีจีได้

  - มปีระวตักิารทาํงานทีซ่ือ่สัตย์สจุรติ โปร่งใส และมีคณุสมบัติ 

    การเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

  - มีประสบการณ์บริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่ได้รับผลสําเร็จ 

    มาก่อน

  - มแีนวความคดิและตดิตามการเปล่ียนแปลงของโลกยคุใหม่ 

    อยู่ตลอดเวลา

  - มีประสบการณ์ ความรู ้ เชี่ยวชาญ ทักษะเฉพาะด้าน 

    ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพ ความรู้ และประสบการณ์ของ 

    คณะกรรมการในส่วนท่ียังขาดอยู่

  - ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหาร  

    ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอสซีจี

  - กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล

  - มอีดุมการณ์ สามารถทาํงานเป็นทมี และมวีฒันธรรมเข้ากับ 

    กรรมการได้

เอสซีจี

  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามหีน้าทีส่รรหากรรมการ 

แทนกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือลงมติแต่งตั้ง  

โดยคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาคัดเลอืกจากผู้ทรงคณุวฒุ ิ

ที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นํา  

วสิยัทศัน์กว้างไกล เป็นผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรม มีประวตักิารทาํงาน

ที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมท้ังมีความสามารถในการแสดงความ 

คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ในการพจิารณากล่ันกรองรายชือ่ผูท้ีจ่ะถกูเสนอชือ่เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาควรกาํหนดแนวทางทีจ่ะใช้ในการพิจารณา โดย

ควรคํานึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาควรพจิารณาและกําหนดคณุลกัษณะเฉพาะ

บคุคลของผูท้ีจ่ะคดัเลอืกเพือ่เสนอชือ่เป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ  เช่น

   - ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ 

   - การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล 

   - ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้า 

     แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ

   - ยึดม่ันในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเย่ียง 

     มืออาชีพ

   - คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความ 

     สําคัญ

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากําหนดองค์ประกอบของ

ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านที่จําเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อ

ให้คณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมท้ังกํากับ

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

นอกเหนอืจากการกําหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้าง

ต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหายงัอาจพจิารณากาํหนดแนวทางเก่ียวกบั

ความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการท้ังคณะ เช่น  

การมาจากกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่าง ๆ  และพ้ืนฐานการศกึษา อายุ เพศ ฯลฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้สรรหา

กรรมการโดยคํานึงถึงความรู้ความชํานาญที่จําเป็นที่ยังขาดอยู่ใน 

คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของ 

คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

สรรหากรรมการที่จะครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ซ่ึง 

แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

  แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของ 

เอสซีจี ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ ด้านการบริหาร

และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ด้าน
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การกําหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ด้านการต่างประเทศ และ

ด้านการบริหารความเสี่ยง 

 

  แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านบญัช ี/  

Financial Literacy โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐาน

บัญชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน  

ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการกํากบัดแูลกจิการภายในองค์กร 

รวมถึงการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (CG Policy and 

Guidance) และด้านการปฏิบตัต่ิอผู้มส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ  (Stakeholder 

Engagement)

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังได้นํา 

รายชื่อของบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัท 

จดทะเบียน (Chartered Directors) ของ IOD มาใช้ประกอบการสรรหา

กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระด้วย

1.  การเสนอช่ือบคุคลให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

และสรรหาจะเป็นผูส้รรหาเพือ่เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา

ก่อนเสนอท่ีประชุมผูถ้อืหุน้ และเป็นสิทธิของผู้ถอืหุน้ทกุรายอย่างเท่า

เทียมกันทีจ่ะเสนอชือ่บคุคลอืน่ ส่วนอาํนาจในการพิจารณาเลือกผูใ้ด

เป็นกรรมการเป็นอํานาจของผู้ถือหุ้น

2.  ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3.  ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลท่ีได้รับ 

การเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกต้ังใน

ครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด้

4.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้ 

รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้งในครั้งนั้น  

ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 

เท่ากันอันจะทําให้เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกต้ังในครั้งน้ัน ให้

ประธานในท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อ

ให้ได้จํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้งในคร้ังน้ัน

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหา ได้กําหนดแนวทางในการเสนอช่ือบุคคลที่

เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตาม

วาระไว้ดังนี้

1.  ให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเป็น

กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระไม่เกิน

คนละ 4 ชื่อ โดยกรรมการผู้ที่ครบกําหนดออกตามวาระไม่ควรเสนอ

ชื่อตนเองกลับเข้ามาเป็นกรรมการ 

2.  ให้กรรมการทุกคนประเมินความรู้ความชํานาญของตนเอง

ตามแบบ Board Skill Matrix เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

สรรหากรรมการท่ีจะครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ

3.  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณารายชื่อ 

บุคคลที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอมา รวมกับรายชื่อบุคคลที่ 

ผู้ถือหุ้นเสนอในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด 

4.  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการท่ีมี

ส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้อยู่ในท่ีประชุม จะพิจารณากลั่นกรองรายชื่อที่ได้

รบัการเสนอจากกรรมการบรษัิทและจากผู้ถอืหุน้ เพ่ือเสนอชือ่บคุคลที่ 

เหมาะสม 4 ชือ่ ต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาเสนอทีป่ระชมุ 

ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในคู่มือบรรษัทภิบาล 

เอสซีจี รวมทั้งข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) และจากคณุสมบตัเิป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ

5.  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 

พิจารณาคุณสมบัติของผู ้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่าง

ละเอยีดรอบคอบ และเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั

แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระเข้ารับการเลือกตั้งในที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน

ตําแหน่งงานบริหารที่สําคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ

โปร่งใส เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและ

บริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอ่ืนใด โดยม ี

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู ้จัดทําแผนสืบทอด

ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และคณะจัดการของบรษิทั เพ่ือเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการสรรหา 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของเอสซีจ ีเร่ิมจากการคดัเลอืกผูท้ีเ่ป็นคนเก่งและดี

เข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ 

(Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต

ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่าน 

ขัน้ตอนการประเมนิพนกังานท่ีมศีกัยภาพสงู (High Potential) ซ่ึงทกุคน

จะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual  

Development Plan) มกีารมอบหมายงานท่ีท้าทาย รวมท้ังหมนุเวียนงาน 

เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการ 

เตรยีมบคุลากรของเอสซจีดีงักล่าว ได้ดําเนนิการกบัพนกังานทกุระดบั

ให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตําแหน่งงานว่างลง
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11.4 การกํากบัดแูลการดาํเนนิงานของบรษิทัย่อย 

และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดกลไกในการกํากับดูแล รวมถึง

การควบคมุการบรหิารจดัการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ด้วยการ 

กระจายอํานาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการ

ผู ้ จัดการใหญ ่ของแต ่ละกลุ ่มธุ รกิจ เป ็นผู ้ ควบคุมดูแลแทน 

คณะกรรมการบริษทั เช่น การเป็นผูพ้จิารณาตวับคุคลทีจ่ะเป็นตัวแทน

ของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุม โดย

รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

สําหรับจํานวนตัวแทนของบริษัทที่จะส่งเข้าไปนั้น จะพิจารณา

ตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ ๆ  อย่างไรก็ตาม

เพ่ือให้การดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุของบรษิทัเป็นไปอย่าง

เหมาะสม ทุก ๆ ไตรมาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของแต่กลุม่ธุรกิจจะต้องนาํเสนอผลการดาํเนนิ

งานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบใน

การประชมุคณะกรรมการบรษิทั และนําส่งรายงานผลการดาํเนนิงาน

ให ้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนที่ ไม ่มีการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท

นอกจากน้ี  ยังมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน ้า ท่ีและ 

ความรบัผิดชอบของกรรมการและผู้บรหิารทีจ่ะเป็นตัวแทนของบริษทั 

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการจัดทําคู่มืออํานาจดําเนินการ

สําหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เอสซีจีเข้าไปลงทุนและทบทวน

คูม่อือํานาจดาํเนนิการอย่างสมํา่เสมอ เพือ่ให้สอดคล้องกบับริษทัย่อย

และบริษัทร่วมแต่ละบริษัททั้งที่ต้ังอยู่ในประเทศไทยและในต่าง

ประเทศ

สําหรับกลไกในการกํากับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างบริษัทย่อย 

และ/หรือบรษิทัร่วมกบับคุคลทีเ่กีย่วโยง การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึง่

สนิทรพัย์ หรอืการทาํรายการทีส่าํคัญให้ครบถ้วนถูกต้องนัน้ มีปรากฏ

อยู่ในข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกําหนดไว้ว่าการ

ดาํเนนิการหรอืรายการต่าง ๆ  ดงักล่าวข้างต้นให้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กําหนด

และใช้บังคับ

นอกเหนือจากคู่มืออํานาจดําเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบ

ในฐานะผู้กํากับดูแล ได้ประเมินประสิทธิผลของการกํากับดูแล การ

บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและ 

บริษัทร่วมที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติงานของ

สํานักงานตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐาน

ของความเสีย่งในแต่ละบรษิทั (Risk-based Audit Planning) โดยตรวจสอบ 

และประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิผล

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและงบการเงิน นอกจากนี้  

คณะกรรมการตรวจสอบได้มมีตเิรือ่งการตรวจสอบการปฏิบตังิานด้วย

ตนเอง (Business Self Audit) เพ่ือสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่ 

ความผิดพลาดจะเกิดขึน้ โดยให้บรษิทัย่อยและบริษทัร่วมนาํไปประยกุต์ 

ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท เนน้การพิจารณาท้ังกระบวนการเพ่ือ

สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัองค์กร โดยบริษทัและสาํนกังานตรวจสอบร่วมกัน 

ประเมนิความเสีย่ง กาํหนดการควบคมุภายใน สญัญาณเตอืนภัย และ

รายงานเพ่ือใช้ในการติดตาม ซ่ึงในกรณีความเสี่ยงเปล่ียนแปลงต้อง

ปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย โดยบริษัทจะนําผล

ที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมฝ่ายจัดการและส่งสําเนาให้

สํานักงานตรวจสอบเพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบตาม

ความเส่ียงต่อไป อน่ึงผู้สอบบัญชภีายนอกจะนําเสนอผลการประเมนิ

การควบคมุภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทกุไตรมาส

ในการบริหารจัดการระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมทุนอื่น เพื่อให้การ

ดาํเนนิธรุกจิของบรษัิทย่อยและบรษิทัร่วม เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

และมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในเร่ืองต่าง ๆ 

อาทิ การแบ่งหน้าท่ีในการบริหารงาน การมีอํานาจควบคุม การแบ่ง

ผลตอบแทนอย่างถูกต้องตรงกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เอสซีจีจึง

ได้มีการจัดทําข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders’ 

Agreement) โดยเอสซีจีเคารพซ่ึงสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อ 

ผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับ 

ผู ้ร่วมทุน ท้ังนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบ 

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทกําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ

อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู ่มือจรรยาบรรณเอสซีจี  

ข้อบังคับพนักงาน รวมถึงนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อ

ราคาหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยมีมาตรการท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ การห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน 

และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ซื้อขายหลักทรัพย์ของ

บริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนเปิด

เผยงบการเงิน (Blackout Period) ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย

ไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิด

เผยงบการเงินดังกล่าว รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ท้ังตามท่ี ก.ล.ต. กําหนด และ

การรายงานเป็นประจําในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบัติการ

จัดการข้อมูลภายในท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซ่ึงครอบคลุมวิธีการ

ปฏิบัติต่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อลดความเส่ียงที่ข้อมูลจะถูกนํา

ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ทัง้นี ้รายละเอยีดของนโยบายและแนวปฏบิตัิ

ในเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน เปดิเผยอยูใ่นรายงานประจาํปี หวัข้อการ

กํากับดูแลกิจการ หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกัน และ

เปิดเผยบนเว็บไซต์ของเอสซีจี
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11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย ่อยจ ่ายค ่าสอบบัญชีให ้กับเคพี เอ็มจี 

ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ ซึง่เป็นสํานกังานสอบบัญชี

ทีผู่ส้อบบัญชปีระจาํปี 2560 สงักดั รวมทัง้บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้อง

กับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี

บญัชทีีผ่่านมามจีาํนวนเงินรวม 55.93 ล้านบาท ซึง่ไม่รวมค่าสอบบัญชี

ที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

ทัง้นี ้บรษิทัทีเ่ป็นสาํนกังานสอบบญัชแีละผู้สอบบญัชไีม่มคีวาม

สัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

1.  ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี และค่าสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาสของบรษิทัและงบการเงินรวม เป็นเงินจาํนวน 6.03 ล้านบาท 

1. ค่าสอบบัญชงีบการเงินประจําปีของบรษิทั 260,000 บาท

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําปีและ

 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบรษิทั 

 และงบการเงินรวม  5.77 ล้านบาท

2.  ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปีของบริษัทย่อย และค่า 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนฯ ซึ่ง 

ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ  

โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

  

1. ค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัทย่อย

 ในประเทศไทย  และค่าสอบทานงบการเงิน

 รายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียน

 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 - จํานวนบริษัทย่อย  127 บริษัท

 - จํานวนเงิน  23.29 ล้านบาท

2. ค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัทย่อย

 ในต่างประเทศ

 - จํานวนบริษัทย่อย  68 บริษัท

 - จํานวนเงิน  26.61 ล้านบาท

  

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน จํานวน 1.56 ล้านบาทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน 

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 

จํานวนเงินรวม 3.03 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและ 

การให้บริการอื่นจํานวน 10.10 ล้านบาท ให้แก่สํานักงานสอบบัญชี 

ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และ

สํานักงานสอบบัญชีดังกล่าว 

11.7 การนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ 

บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะจากคณะ 

กรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา ได้พิจารณาการนําหลกัปฏบิติัตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ 

Corporate Governance Code (CG Code) ท่ีออกโดยสํานักงาน 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้โดย

ได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้นําขององค์กร 

(Governing Board) โดยกรรมการท้ังหมดได้พจิารณาหลกัปฏิบตัดิงักล่าว

โดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสําคัญของ

การนําหลักปฏิบัติตาม CG Code เพ่ือนําไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

อย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว โดยได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก

ปฏิบัติใน CG Code ในแต่ละข้อเพื่อให้ม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติงานท่ี

สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจของ

เอสซจีแีล้ว อย่างไรกต็าม สําหรบัหลักปฏบิตัทิีย่งัไม่เหมาะสม สาํหรับ

การดาํเนนิธรุกจิของเอสซจีนีัน้ คณะกรรมการบริษทัได้มกีารพจิารณา

และได้มีการออกมาตรการทดแทนท่ีเหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็น

ส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการเพ่ือให้มีการพิจารณาทบทวนเป็น

ประจําทุกปี โดยปี 2560 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติปรากฏตาม

หัวข้อ 11.8 

11.8 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

ที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บรษิทันําหลกัการกํากบัดแูลกจิการท่ีดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน 

ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไปปฏิบตัอิย่างต่อเนือ่ง 

นอกจากน้ี ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการนําหลัก

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ท่ีออกโดยสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตาม

ความเหมาะสมของธุรกิจของเอสซีจีแล้ว โดยปี 2560 มีเรื่องที่บริษัท

ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนท่ีเหมาะสม ดังต่อไปนี้
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1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของประธาน

กรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายเป็นสําคญั รวมท้ังจดัให้กรรมการทุกคนประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการอย่างสมํ่าเสมอทุกปี

2. กําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานท่ีสุด

ของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกําหนดจํานวนวาระ

ทีจ่ะดํารงตาํแหน่งตดิต่อกนัได้นานท่ีสดุของกรรมการชุดย่อย รวมท้ัง

กําหนดให้กรรมการอิสระมีวาระต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี นับจากวัน

ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และหากจะให้ดํารงตําแหน่ง 

ต่อไป ต้องพิจารณาถงึความจําเป็นดังกล่าว

ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามคุณสมบัติของ

กรรมการแต่ละคน รวมถึงพจิารณาความหลากหลาย และความรู้ความ

ชํานาญเฉพาะด้านที่จําเป็นต้องมีในคณะกรรมการ โดยใช้ Board Skill 

Matrix เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ 

อสิระทีด่าํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองเกนิ 9 ปี ทีค่รบกาํหนดออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ 2 คน คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรชีา อรรถวิภัชน์ 

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความจําเป็นในการเสนอให้กลับเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการ และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ 

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่ากรรมการท้ัง 2 คนดังกล่าวเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเป็น

กรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้เป็นกรรมการทีไ่ด้นาํประสบการณ์ 

ความรู ้และความเชีย่วชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการ

กําหนดกลยุทธ์และการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีตามแนวทางการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน  

3. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระท้ังคณะ

ด้วยกรรมการจํานวน 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่า 

ครึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังคณะ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 

เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ดี บริษัทจะมีการพิจารณาการเข้าเป็น

กรรมการในคณะอนุกรรมชุดต่าง ๆ เป็นประจําทุกปี โดยพิจารณา 

จากท้ังคุณสมบัติและความเหมาะสมตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตร 

คณะกรรมการชุดย่อย 

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อธิบายได้ ดังนี้

 การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน เพราะ 

มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซ่ึงคณะกรรมการ

บริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและ 

ให้ความสําคัญอย่างสม่ําเสมอตลอดมา คือ

ในปี 2530 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติเป็น 

ลายลักษณ์อักษร เรียกว่า “จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย” หรือใน

ปัจจุบันเรียกว่า “จรรยาบรรณเอสซีจี” เพื่อให้พนักงานมีแนวทางการ

ปฏบิตังิานท่ีสอดคล้องกบัอดุมการณ์ของเอสซีจ ีโดยมีกรรมการบรษิทั

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อให้

สอดคล้องกบัววิฒันาการของเอสซีจ ีและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกจิ

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน 

“จันย่าออนทัวร์” 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ถ่ายทอดเร่ืองจรรยาบรรณเอสซีจี 

ให้พนักงานใหม่ในหลักสูตร SCG Ready Together
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นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่อง

จรรยาบรรณเอสซีจ ีจึงได้จดัให้มกีารให้ความรูแ้ละส่งเสรมิการปฏิบตัิ

ตามจรรยาบรรณเอสซีจใีห้แก่พนักงานทกุคน ทกุระดบั เน้นการสร้าง

จิตสํานึกให้แก่พนักงานต้ังแต่เริ่มเข้างาน โดยมอบคู่มือจรรยาบรรณ

เอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสํานึกให้

พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปใช้เป็นหลัก

ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสําคัญในการประเมิน

ศักยภาพของพนักงานเป็นประจําทุกปี โดยกรรมการบริษัทได้มีส่วน

สาํคญัในการสร้างความตระหนกัรูแ้ละเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงานด้วยการส่ือสารในเรื่อง 

จรรยาบรรณให้แก่พนักงานใหม่ที่เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม SCG 

Ready Together และได้เพิ่มช่องทางในการติดตามกิจกรรมเสริมสร้าง

ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ในการเสนอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ

จรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ชื่อว่า “Dee Dee 

Club” (ด๊ีดีคลับ) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี 

นอกจากน้ี ยังได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมความเข้าใจในหลัก 

บรรษัทภิบาลเอสซีจี และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี ให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ (Constructive Engagement) กับพนักงานโดย

ผ่านตัวการ์ตูน (Mascot) “มิสเตอร์จันย่า (Mr. Janya)” และการจัด

กิจกรรม “จันย่าออนทัวร์ (Janya on Tour)” นอกจากน้ียังได้จัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในเร่ือง Governance, Risk and Compliance 

(GRC) รวมทั้งเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีให้กับพนกังาน

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 

ของเอสซจีใีนเรือ่งจรรยาบรรณเอสซจีตีลอดจนการพฒันาแนวปฏิบติั

ด้านการกํากับดูแลกิจการของเอสซีจีให้กับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ  

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริม

ให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างม ี

จรรยาบรรณ มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม

เอสซีจีได้กําหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม 

แก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณเอสซีจี  

และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) โดยมี 

คณะทาํงานกาํหนดนโยบายและให้คาํปรกึษาเกีย่วกบัการปฏิบตัติาม

จรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงาน 

ที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนที่เป็นผู้บริหาร

ระดับสูงในแต่ละกลุ่มธุรกิจทําหน้าที่ติดตามผลการดําเนินงาน  

ตลอดจนให้คําปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยได้กําหนด 

ช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และตั้งคําถามที่เกี่ยวข้องกับ 

จรรยาบรรณเอสซจีีบนเว็บไซต์ภายใน เรือ่ง“จรรยาบรรณเอสซจี”ี และ 

“ระบบให้คําปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี”

เอสซี จีให ้ความสําคัญเรื่องการต ่อต ้านคอร ์รัปชัน โดย 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งผ่าน 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพ่ือ

กําหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็น

วัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องตามอุดมการณ์ 4 เรื่อง “ตั้งมั่นใน 

ความเป็นธรรม” คือการทํางานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และ 

เป็นธรรม” (นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน สามารถดาวน์โหลดได้ที ่

www.scg.com)

เอสซีจียังคงมุ่งม่ันดําเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ผ่าน 

การรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมาตั้งแต ่วันท่ี 5  

กรกฎาคม 2556 และในปี 2559 เอสซีจีผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุ 

การรับรองใหม่ (Recertified Company) รวมถึงบริษัทย่อยของเอสซีจ ี

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านการรับรอง 

เป็น Certified Company จํานวน 2 บริษัท คือ บริษทัไทย-เยอรมัน เซรามคิ 

อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส์  

จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

อีก 1 บริษัทคือ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 

ในปี 2560 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศ “คู่มือแนวทางการกําหนดมาตรการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมสําหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้

สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าท่ี

ขององค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญติั

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2542 เอสซจีไีด้เน้นยํา้และปลูกฝังให้พนกังานทุกคนตระหนกัถึง

การกระทําที่อาจก ่อให ้ เกิดความเสี่ยงการคอร ์ รัปชัน โดยม ี

การวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่าง 

สมํ่าเสมอ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งภายใต้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

เอสซจีไีด้สร้างระบบงานเชงิป้องกัน กําหนดวธิกีารลดความเส่ียง

และการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ผู้รับผิดชอบ มาตรการ

ติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสําหรับ 

ให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน  

โดยมีสํานักงานตรวจสอบประเมิน ติดตามการกํากับดูแลที่ดี  

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกคร้ัง

เมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจํางวด
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เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานในการนําไปปฏิบัติจริงตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

และสอดคล้องตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2542  เอสซีจีดําเนินการ ดังน้ี

1.  คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. 

มาตรา 123/5 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีสื่อสารถึงพนักงานทุกคนผ่าน 

“Message from CEO”เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญของ 

ฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the top)

2.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ 

ความรู้ และพัฒนาระบบเชิงป้องกันในเร่ืองการทุจริต คอร์รัปชัน 

(Proactive and Preventive System) อย่างต่อเนื่อง

   1) การจัดทําแบบทดสอบ “Ethics e-testing” แบ่งเป็น 3 ระดับ 

สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน  

โดยทดสอบพนักงานในเร่ืองคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ  

และนโยบายต่อต ้านคอร์รัปชันของบริษัท ในแบบทดสอบฯ  

ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตาม

นโยบาย และพนักงานคนไทยทกุคนต้องผ่านเกณฑ์ 100% นอกจากนี้  

ยังได้ทําการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดย 

นําข้อสอบที่พนักงานตอบผิดจํานวนมาก มาส่ือสารให้พนักงาน 

เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

   2)  การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อํานาจ หน้าที่

และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability Awareness) ในการ

จัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทาง Three Lines of  

Defense

   3) การสือ่สารกรณศีกึษาเรือ่งการทจุรติทีส่าํคญัโดยสะท้อน

ภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of Defense

3.  การใช้ระบบ Compliance Management System ในการควบคุม

และตดิตามการปฏบิตัด้ิานการต่อต้านคอร์รปัชนั เพ่ือกาํหนดบทบาท 

ความรับผิดชอบ ตั้งแต่การรวบรวมกฎหมาย กฎเกณฑ์ การประเมิน

ความเสี่ยง การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การรายงานซึ่งรวมถึง 

การรายงานภายในและภายนอกเอสซีจี

4.  จัดทํา “แบบประเมินการปฏิบัติงาน Ant i-corrupt ion  

Complinace” สําหรับหน่วยงานท่ีมีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หน่วยงาน 

จัดหางานโครงการ หน่วยงานขายงานโครงการ หน่วยงานรัฐกิจ

สัมพันธ์ โดยแบบประเมินจะระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจทําให้เกิด

คอร์รัปชัน และวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation 

and Control) ทั้งด้านระบบงาน และด้านการปฏิบัติของพนักงาน เพ่ือ 

ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ด้วยตนเอง ปฏบิตัติามวิธกีารควบคมุได้ถกูต้อง และนาํผลการประเมนิ

ตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ มีการส่ือสารเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานทราบถึงการควบคุม 

ภายในท่ีเหมาะสมและบทลงโทษตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต

1.  การเผยแพร่และการสือ่สารทาํความเข้าใจในคูม่อืจรรยาบรรณ 

เอสซีจ ี(ทีป่รบัปรงุใหม่) และนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัให้กบัพนกังาน

ทุกคนรับทราบ ปฏิบัติ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป  

(VDO Clip) “ชีวิตดี๊ดีกับ SCG Code of Conduct” “จันย่าออนทัวร์” และ 

“การต่อต้านคอร์รัปชัน” 

2.  ผู้บริหารพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทซึ่ง

รวมถงึการชีแ้จงนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัพร้อมเปิดโอกาสให้ซกัถาม

เพื่อทําความเข้าใจ

3.  การอบรมในเร่ืองการปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณ และนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชันในหลายหลักสูตร/ช่องทางต่าง ๆ เพื่อตอกย้ํา 

ความเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจี ดังนี้

   - หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่

   - หลักสูตร SCG Ready Together

   - หลักสูตร Business Concept Development

   - หลักสูตร Leading Yourself

   - หลักสูตร Facilitative Leadership

   - หลักสูตรการกํากับดูแลที่ดีสําหรับพนักงานบังคับบัญชา  

      และพนักงานจัดการ (ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ)

4.  จุลสาร IA Letter 6 ฉบับ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่าน 

ทางอีเมลของพนักงานทุกคน 

5.  ระบบให้คําปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชันใน Banner ท่ีหน้าเว็บไซต์ SCG Intranet 

6.  เอสซีจแีสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสรมิขยายแนวคดินีอ้อกไป

ยงัคูธ่รุกจิ (Suppliers) ให้ร่วมกันนาํหลกัการและแนวคิดการปฏิบตัติวั 

เป็นพลเมอืงดคีวบคูไ่ปกับการกํากบัดแูลกจิการเพ่ือชมุชน สงัคม และ

สิ่งแวดล้อม เป ็นการขยายผลออกสู ่สังคมในวงกว ้าง โดยมี  

“จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีนําไปใช้เป็น

แนวปฏิบัติตั้งแต่ปี 2556 ท่ีเน้นยํ้าความมุ่งม่ันในความรับผิดชอบต่อ

สังคมของเอสซีจี โดยมีหลักการ 5 ข้อ คือ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ  

2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน 3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

4) สิ่งแวดล้อม และ 5) กฎหมายและข้อกําหนด ซ่ึงในปี 2560  

มีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพ่ิมมากข้ึน และจากผลการตอบรับที่ดีของ 

คู่ธุรกิจทําให้บริษัทมีความม่ันใจที่จะเสริมสร้างคนดีออกสู่สังคมให้

มากข้ึนต่อ ๆ ไป
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เอสซีจีให้ความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเปิด

โอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือ 

ให้เบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบความผิดปกติในการดําเนิน

ธรุกจิของเอสซจี ีอาท ิการกาํกบัดแูล คณุธรรม จรรยาบรรณ การทุจรติ 

การทําธุรกรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่

กฎหมายกําหนด และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในการดําเนินธุรกิจ 

ผ ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กําหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูล 

ข้อร้องเรียนตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “แนวปฏิบัติ  Whistleblowing 

Pol icy ของเอสซีจี” และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลในการติดต่อกับ 

ผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน

เว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 

ต่าง ๆ ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือเบาะแสน้ันจะไม่ทําให ้

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เอสซีจีจึง 

ได้กําหนดกลไกสําหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย

ให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกกระทําโดยไม่เป็นธรรม เช่น  

ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยสํานักงานตรวจสอบเป็นหน่วยงาน 

รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จัดให้มี Server แยก 

เป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ

เอสซีจีมีช่องทางการร้องเรียนดังน้ี

เปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ 

1.  Banner ในหน้าแรกของเว็บไซต์ SCG Intranet ซ่ึงพนักงาน 

เอสซีจีสามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ 

ดังนี้

   -  ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ

   -  ผู้อํานวยการสํานักงานการบุคคลกลาง

   -  ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ

   -  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

   -  กรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึง 

2.  ทําเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น หรือ

3.  ส่งอีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.com

 

www.scg.com ใน “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เอสซีจี” 

เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชื่อ และสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียน

ได้ ดังนี้

   -  สํานักงานเลขานุการบริษัท

   -  สํานักงานตรวจสอบ

   -  คณะกรรมการอิสระ  

   -  คณะกรรมการตรวจสอบ

       หรือทําเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น

ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่ง 

ระบบงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการควบคุมและป้องกัน

การทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2560 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนท่ีให้บุคคล

ภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทํา 

ความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบริษัท 

นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัเอสซจี ีนโยบายบรรษัทภบิาล อุดมการณ์ 4  

จรรยาบรรณพนักงาน หรือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวมท้ังสิ้น 31 เรื่อง 

และมีเรือ่งทีย่กมาจากปีก่อน 5 เรือ่ง ซึง่ดาํเนินการสอบสวนข้อเทจ็จริง

แล้วเสร็จรวม 27 เรื่อง และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

สอบสวน 9 เรื่อง เร่ืองท่ีดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 

ประกอบด้วย ไม่พบเรื่องการคอร์รัปชัน มีเรื่องผิดจรรยาบรรณ 4 เร่ือง 

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท 9 เร่ือง โดยมูลค่าความเสียหายไม่เป็น

สาระสําคัญ และไม่เป็นไปตามข้อรอ้งเรียน 14 เรื่อง

สาํหรบัเรือ่งทีส่อบสวนข้อเทจ็จรงิแล้วเสร็จน้ัน มีการลงโทษโดย

ให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 1 ราย และลงโทษตามระเบียบ

บริหารงานบุคคล 4 ราย

บรษิทัให้ความสาํคญักับการบงัคบัใช้และการลงโทษอย่างจรงิจัง 

มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ 

ในการปฏิบตังิาน รวมทัง้ได้นาํข้อร้องเรยีนมาปรับปรงุงานเพือ่กาํหนด

แนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีสํานักงานตรวจสอบเป็นผู้ทําหน้าที่

ติดตาม นําเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 
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รายงานคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได ้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต ้หน ้าที่ และ 

ความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ในกฎบัตรอย่างรอบคอบ เป็นธรรม 

และสมเหตุสมผล โดยพิจารณาผลตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัท 

จดทะเบียนและบริษัทชั้นนําอื่น ๆ ที่อยู ่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

หรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้มีการ

ประชุมจํานวน 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน

ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีให้เหมาะสม 

กับผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลประกอบการโดยรวมของ

เอสซีจี เพื่อรักษาความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม

 นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นและคําแนะนําต่อฝ่ายจัดการ เร่ือง

การบริหารงานบคุคล เพือ่สร้างขวัญและกําลงัใจให้พนกังาน ตลอดจน 

รักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร

ในนามคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ชุมพล ณ ลําเลียง

ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

12
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รายงานคณะกรรมการกิจการสังคม

เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน

13

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไป

ดาํเนนิธุรกจิ  ทัง้ในประเทศไทยและอาเซียน เป็นภารกิจหลัก  ซ่ึงเอสซจี ี

ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ผสมผสานกบัการนาํจุดแข็งขององค์กรด้านการบริหารจัดการไปสร้าง

การมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา

และพฒันาต่อยอด เพือ่ให้ชมุชนเหล่านัน้เตบิโตอย่างมัน่คงและย่ังยนื

ในปีที่ผ่านมา เอสซีจีภาคภูมิใจที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและ

ความเข้มแขง็ของชมุชน ทีส่ามารถแก้ไขปัญหา สร้างอาชพี และพฒันา

คณุภาพชวีติไปเป็นลําดับ อกีทัง้ยงัได้ส่งมอบองค์ความรู ้เพือ่ขยายผล

ไปสู่ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อย่างแท้จริง

ชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน

กว่า 10 ปี ที่เอสซีจีดําเนิน โครงการรักษ์นํ้าเพื่ออนาคต ด้วยการ

น้อมนําแนวพระราชดําริด้านการบริหารจัดการนํ้าอย่างยั่งยืนของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

มาปรับใช้ในพื้นที่รอบโรงงาน เช่น จังหวัดลําปาง ระยอง กาญจนบุรี 

สระบุรี ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ํา

รวมแล้วกว่า 75,000 ฝาย การสร้างฝายชะลอนํ้าได้ส่งผลที่สําคัญ คือ

ชุมชนมีนํ้าเพื่อทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตเพิ่มขึ้น มีรายได้ที่ 

ดีข้ึน ลูกหลานกลับบ้าน อีกทั้งบางชุมชนยังสามารถต่อยอดเป็น 

ศูนย์เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ 

ชุมชนอื่น ๆ และผู้ที่สนใจได้นําความรู้เรื่องการบริหารจัดการนํ้าไป 

ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

หนึง่ในชมุชนทีป่ระสบความสาํเรจ็ด้านการบรหิารจัดการนํา้ คอื 

ชุมชนบ้านสาแพะ อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง หลังจากเริ่ม “หาน้ํา” 

ด้วยการสร้างฝายชะลอนํ้า “เก็บนํ้า” ด้วยการสร้างสระพวงบนที่ดิน 

ทีช่มุชนร่วมกนับรจิาค ผลท่ีเกดิขึน้ได้เปลีย่นแปลงบ้านสาแพะสู่ชมุชน

เกษตรประณีต เพาะเมล็ดพันธุ์มะระ ฟักทอง และอ่ืน ๆ ได้มากถึง  

7 ครั้งต่อปี สามารถส่งขายสร้างรายได้ในปี 2560 ให้กับชุมชนเป็น

มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท เอสซีจียังมุ่งม่ันท่ีจะผลักดันให้อีกหลาย ๆ 

ชุมชนเห็นความสําคัญ และลงมือบริหารจัดการนํ้า เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้น

ในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ เอสซีจียังร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ขยายผลองค์ความรู ้การบริหารจัดการนํ้าชุมชนตาม 

แนวพระราชดําริ โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรับปรุงระบบน้ําให้สามารถกักเก็บ สํารอง และระบายนํ้า แก้ปัญหา

นํ้าแล้งนํ้าท่วม เพื่อให้มีนํ้าอุปโภคบริโภค และนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ตัวอย่างความสําเร็จของชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้  

อาทิ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ชุมชนป่าภูถํ้า ภูกระแต จังหวัดขอนแก่น” 

ซึ่งประสบปัญหานํ้าแล้งนํ้าหลากซํ้าซากมานานกว่า 40 ปี จึงนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้บริหาร

จัดการน้ํา จัดทําคลองดักนํ้าหลาก ขุดคลองซอยกระจายน้ําเข้าสู่ 

สระแก้มลิงเพื่อกักเก็บนํ้า และกระจายนํ้าไปยังแปลงเกษตร สามารถ

ใช้นํา้ซํา้หลายรอบโดยไม่มต้ีนทุนในการนาํนํา้มาใช้ ส่งผลให้ชมุชนมี

รายได้จากผลผลิตปีละกว่า 12 ล้านบาท 

เอสซีจียังได้ดําเนินโครงการบ้านปลา เพ่ือคืนความสมบูรณ์ให้

ทะเลชายฝ่ัง และให้ประมงพ้ืนบ้านสามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยืน 
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บ้านปลาเอสซีจี ผลิตจากท่อ PE100 ที่เหลือจากกระบวนการทดสอบ

ขึน้รปูและนาํมาออกแบบให้เป็นทีอ่ยู่อาศัยของส่ิงมชีวีติในทะเล โดย

ได้ร่วมกับสาํนกังานบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 1 

(ระยอง) และกลุ่มประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดระยองและชลบุรี รวมท้ัง

จิตอาสาจากทั่วประเทศ  

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ได้มีการวางบ้านปลารวมท้ังสิ้นกว่า  

1,200 หลัง ใน 29 กลุ่มประมง สามารถเพิ่มพื้นท่ีอนุรักษ์ทรัพยากร 

ทางทะเล เพิ่มแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้าวัยอ่อน ก ่อให้เกิดความ 

หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลกว่า 120 ชนิด เป็นปลา 28 ชนิด  

ซึ่งมีปลาเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มปลากะพงและปลาเก๋า ช่วยเพิ่มรายได้ 

ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้าน 

ในอนาคต เอสซีจีมีเป้าหมายที่จะขยายโครงการบ้านปลา

ไปสู่จังหวัดจันทบุรีและตราด เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีชายฝั่งทะเล 

ตะวันออกทั้งหมด

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา เอสซีจีได้สนับสนุน 

ทนุการศึกษา Sharing the Dream แก่เยาวชนทีม่คีวามประพฤตดิ ีกตัญญู  

แต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ในอาเซยีนรวม 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวยีดนาม 

อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมา ลาว และฟิลิปปินส์ ปีละกว่า 5,600 ทุน 

ทุนการศึกษาได้ช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนทุนจํานวนมาก

สามารถสานฝันที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเองมุ ่งหวัง เช่น  

การแพทย์ นวตักรรมและเทคโนโลย ีและในสาขาอืน่ ๆ  อกีหลากหลาย  

โครงการนี้ยังช ่วยสร ้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนกับ 

พนักงานเอสซีจีที่ เป ็นพี่ เลี้ยงให้คําแนะนําเรื่องการศึกษาและ 

การดาํเนินชีวติ เอสซีจมีเีป้าหมายท่ีจะสนบัสนุนทนุการศกึษาในสาขา 

วิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาแต่ละประเทศต่อไป

การยกระดับคุณภาพชีวิตคนในอาเซียนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่

เอสซีจีมุ่งม่ันดําเนินงานควบคู่กับการดําเนินธุรกิจ โครงการ Sharing 

a Brighter Vision เป็นอีกหน่ึงโครงการท่ีเอสซีจีดําเนินงานร่วมกับ

สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) 

ตลอดระยะเวลา 3 ปี การผ่าตัดต้อกระจกตาในพืน้ทีเ่มอืงเมาะลําไย  

ประเทศเมยีนมา ช่วยให้ผูป่้วยจาํนวนกว่า 600 คน มีภาวะการมองเห็น 

ที่ดีข้ึน สามารถกลับมาช่วยเหลือและดูแลตนเอง ไม่เป็นภาระ 

แก่ครอบครัว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เอสซีจียังส่งเสริมเรื่องการดูแล

รักษาดวงตาด้วยตนเองให้แก่ชาวเมยีนมาอีกด้วย

ด้วยอุดมการณ์ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เอสซีจีจะมุ่ง

มัน่สร้างสรรค์กจิการสงัคมท้ังในส่วนทีด่าํเนนิงานเองและร่วมกบัภาคี

เครอืข่าย เพือ่สร้างความเปลีย่นแปลงและสร้างความเจรญิก้าวหน้าแก่

สังคมไทยและภูมิภาคอาเซียนต่อไป 

ในนามคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อาสา สารสิน

ประธานกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ส่งผล 

กระทบกบัชมุชนอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ เอสซจีจีงึมุง่สร้างสรรค์โครงการ

เพื่อสังคมที่ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู ้และยืนหยัด

ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่าง

สร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการปรับตัวอย่างเท่าทันกับการเปล่ียนแปลง

ของโลกได้

โครงการต้นแบบส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน

 เอสซีจีส่งเสริมให้ชุมชนปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ 

เกิดขึน้ ผ่านกระบวนการสร้างการมส่ีวนร่วมกบัคนในชมุชน ให้เข้าใจ

ถงึปัญหาจรงิทีเ่กดิขึน้ เข้าถงึวธีิการแก้ปัญหาทีเ่หมาะสม โดยให้ทกุคน

มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่การมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต  

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เอสซีจีดําเนินโครงการรักษ์นํ้า 

เพื่ออนาคต ด้วยการน้อมนําแนวพระราชดําริการบริหารจัดการน้ํา

อย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร มาปรับใช้กบัชมุชนพืน้ท่ีรอบโรงงานด้วยการสร้างฝาย

ชะลอนํา้ในพ้ืนทีต้่นนํา้รวมแล้วกว่า 75,500 ฝาย ส่งผลให้มนีํา้กลบัคนื

มา ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความเป็นอยู่ รายได้ และคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น อาทิ ชุมชนบ้านสาแพะ อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ที่ 

สร้างสระพวง 7 สระ เพื่อนํานํ้าจากฝายชะลอน้ํามาเก็บกัก 30,400 

ลูกบาศก์เมตร และส่งต่อไปใช้ทําการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 500 ไร่ 

เมือ่ชมุชนปรบัเปลีย่นไปทาํเกษตรประณตีแบบใช้นํา้น้อย ช่วยให้เพาะ

ปลกูได้มากถงึ 7 ครัง้ต่อปี สร้างรายได้เฉล่ีย 100,000 บาทต่อปีต่อราย 

เกิดรายได้รวมในชุมชนถึง 18 ล้านบาท เม่ือท่ีดินกลับมาทํากินได้  

ลูกหลานก็กลับมาทํางานที่บ้านเกิด และพร้อมถ่ายทอดแนวคิด

อนุรักษ์นํ้าท่ีเห็นผลได้จริงไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อไป

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

14

รักษ์นํ้า The Journey ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชุมชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่
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สําหรับปี 2560 ที่ผ่านมา โครงการได้ส่งต่อแรงบันดาลใจและ

องค์ความรู้การบริหารจัดการนํ้าไปสู่ชุมชนใหม่ ๆ พร้อมเยาวชนคน

รุ่นใหม่ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และขอนแก่น 

ในกิจกรรม “รักษ์นํ้า The Journey สานต่อที่พ่อทํา สร้างฝายท่ัวไทย” 

เพ่ือให้แกนนําชุมชนนําแนวคิดไปปรับใช้แก้ปัญหานํ้าในพื้นที่ของ

ตนเอง และส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความเข้าใจ เผยแพร่การบริหาร

จัดการนํ้าตามแนวพระราชดําริไปสู่กลุ่มเพื่อน เกิดการขยายผลสร้าง

ฝายชะลอนํ้ามากกว่า 300 ฝายในพ้ืนที่ใหม่คือ ชุมชนบ้านเขามุสิ  

จงัหวดักาญจนบุร ีชมุชนบ้านนํา้พ ุจงัหวัดนครศรธีรรมราช และชมุชน

บ้านม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น 

บ้านปลา เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับทะเลชายฝั่ง  

ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ส่งผลกระทบ

โดยตรงกับการทําประมงชายฝั่ง โดยเฉพาะกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน

ต้องละทิง้อาชีพ เพราะหาสัตว์ทะเลต่าง ๆ  ได้ยากขึน้ เอสซจีจีงึร่วมกบั

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่ 1 (ระยอง) 

และกลุ่มประมงพืน้บ้านใน จงัหวัดระยอง และชลบรุ ีสร้าง “บ้านปลา”  

จากท่อ PE100 เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็ก และกําหนด

เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีการ 

วางบ้านปลาแล้วกว่า 1,200 หลัง ใน 29 กลุ่มประมง ครอบคลุมพื้นที่  

จงัหวดัระยอง และชลบรุ ีส่งผลให้เกดิความหลากหลายทางชีวภาพทาง

ทะเล โดยพบสัตว์ทะเลมากกว่า 120 ชนดิ ปรมิาณสตัว์ทะเลเพิม่มากข้ึน 

ช่วยให้อาชพีประมงพืน้บ้านมรีายได้ดขีึน้ ไม่ต้องออกเรอืไปจบัสตัว์นํา้

ในระยะไกล และบริเวณพืน้ทีต้ั่งบ้านปลายังเป็นเขตอนรุกัษ์สตัว์ทะเล 

วัยอ่อนที่ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานสามารถทํากิน

ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ  

การผลติแรงงานฝีมอืทีม่คีณุภาพเพือ่ส่งต่อให้กบัภาคอตุสาหกรรม

และการบรกิารในประเทศไทย ยงัมไีม่เพยีงพอต่อความต้องการทีเ่พิม่ 

สูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว  

มูลนิธิเอสซีจีจึงจัดทําโครงการ “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” เพื่อยกระดับ

คุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ืองในสาขาช่างอุตสาหกรรมและสาขาบริการให้แก่นักเรียน

ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) แบบทุนให้เปล่า ไม่มภีาระผูกพนั

ต้องใช้คืน รวมทั้งสื่อสารทัศนคติที่ดีสู่สังคม ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มี

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับน้อง ๆ ที่ได้รับทุนอย่างเหมาะสมและ

ต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ 

ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศด้วย

นวตักรรมหรอื “ไทยแลนด์ 4.0” ทีต้่องการผูเ้รยีนจบสายอาชีพมาเป็น

กําลังสําคัญในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่เป็นส่วนสําคัญใน

การขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต ปัจจุบนัมนีกัเรียน

ทุนอาชีวะฝมีือชน คนสร้างชาติแล้วกว่า 1,500 คน

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน โดยใช้ความ

เชี่ยวชาญของธุรกิจ

เอสซีจีใช้ความเชี่ยวชาญหรือความถนัดทางธุรกิจ จัดทํา

โครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับคนในชุมชนสามารถก้าวข้ามความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น และสร้างโอกาสให้เกิดการต่อยอดไปสู่การ 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมการปลูกต้นไม้ทนเค็ม เพื่อชุมชนชาวอีสาน  

ชุมชนชาวอีสานต้องประสบกับปัญหาการทําการเกษตรมา 

เนิ่นนาน เพราะพื้นที่ประมาณร้อยละ 19 ของพื้นที่การเกษตรเป็น

ดินเค็ม ส่งผลให้บางพื้นท่ีทําการเกษตรไม่ได้หรือทําได้แต่ผลผลิตตํ่า  

รายได้น้อย เกดิปัญหาความยากจน บางพืน้ทีถ่กูทิง้ร้าง เกษตรกรละทิง้

ถิ่นฐานบ้านเกิด กลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  

เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จึงร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทําการวิจัยสายพันธุ ์ต ้นยูคาลิปตัสที่

สามารถปลูกบนพื้นที่ดินเค็มได้ผลผลิตสูง มีรากท่ีช่วยดูดซับความ 

เค็มของดินและควบคุมระดับนํ้าใต้ดินให้อยู่ในระดับความลึกท่ีไม่

ส่งผลกระทบกับผิวดิน ทําให้คราบเกลือบนผวิดินลดลง และร่วมกับ 

กรมพัฒนาท่ีดินหาพื้นท่ีนําร่อง โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

การปลูกควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การใช้กิ่งใบยูคาลิปตัส  

บ้านปลา ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลกลับคืนมา 

มีสัตว์ทะเลมากกว่า 120 ชนิด
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เป็นอินทรียวัตถุเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ทําให้ดินสามารถ 

ทําการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับข้าวในนา 

เกิดการส่งเสริมให้ปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาและปลูกผักผลไม้ทนเค็ม

เป็นรายได้เสริม โดยต้ังแต่ปี 2553 สามารถแก้ไขและฟื้นฟูพ้ืนที่ดิน

เค็มได้ไม่ตํา่กว่า 300,000 ไร่ ชมุชนเพ่ิมผลผลติข้าวหอมมะลิทีป่ลกูบน

พืน้ท่ีดนิเค็มได้จาก 150-225 กโิลกรมัต่อไร่ เพ่ิมเป็น 450-750 กโิลกรมั 

ต่อไร่ และทําให้มีรายได้รวมท้ังข้าวและไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

14,000 บาทต่อไร่ต่อ 4 ปี ทําให้เกษตรกรภาคอีสานมีรายได้และ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่งต่อวัฒนธรรมองค์กร The LifesaverTM สู่ความ

ปลอดภัยของชุมชน  

ประเทศไทยตดิอนัดบัสองของประเทศทีเ่กดิอบุตัเิหตบุนท้องถนน 

สูงสุดจากทุกประเทศทั่วโลก ส่วนสถิติในประเทศ จังหวัดระยองเป็น

จงัหวดัทีม่อีตัราเสยีชวีติจากอบุตัเิหตสุงูสดุ (http://www.thaihealth.or.th) 

สร้างผลกระทบและความสญูเสยีต่อชวีติ ทรพัย์สนิ และเศรษฐกจิเป็น

อย่างมาก

เอสซจี ีเคมิคอลส์ จงึร่วมกบั จังหวดัระยอง เทศบาลเมอืงมาบตาพุด 

จัดทําโครงการ “ชุมชนปลอดภัย เป็น The LifesaverTM ทุกวัน” เพื่อส่ง

เสรมิมาตรการการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนของ จังหวัดระยอง  

รวมท้ังสร้างวฒันธรรมความปลอดภัยในชมุชน นําร่องทีห่มูบ้่านทวิลปิ  

ชุมชนเนินพยอม เพื่อเป็นต้นแบบชุมชนปลอดภัยบนท้องถนน โดย

นําผลสําเร็จจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย “The 

LifesaverTM” หรอืผูพ้ทิกัษ์ชวีติ ด้วยการดแูลตนเอง ห่วงใยดแูลคนอืน่ให้

ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มาจัดทําเป็นหลักปฏิบัติ 

7 เรื่องในการพิทักษ์ชีวิตคนในชุมชนจากการขับขี่บนท้องถนน คือ  

ดื่มไม่ขับ ไม่ใช้มือถือขณะขับขี่ สวมหมวกนิรภัย  คาดเข็มขัดนิรภัย  

ไม่ขบัรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด พกใบขับขี ่ และไม่ขบัรถย้อนศร 

รวมทั้งปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย 9 แห่งในชุมชนนําร่อง จัดอบรม 

สร้างจิตสํานึกการขับขี่อย่างปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและ 

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

Excellent Model School  

เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรม

และการบริการของประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขางานติดตั้งและ

บํารุงรักษา แมคคาทรอนิกส์ เคร่ืองกลไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต 

การก่อสร้าง ไฟฟ้าควบคุม ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จึงร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ทั่วประเทศ จัดทําโครงการ “Excellent Model School” ยกระดับนักเรียน

อาชีวศึกษาจากระบบเดิมให้มีความเป็นเลิศ และพัฒนาทักษะความ

รู ้ความสามารถ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม

ผ่านระบบทวิภาคี เรียนภาคทฤษฎีที่วิทยาลัย 1 ปี เรียนและฝึกงาน 

ทีบ่รษิทั 1 ปี โดยออกแบบแผนการเรยีนและฝึกงานจากสถานท่ีปฏบิตัิ

งานจริง เพือ่ให้นกัศกึษาพร้อมต่อการปฏิบตังิานในสถานประกอบการ  

ซึง่จะเป็นกําลงัสาํคญัรองรบัการขยายตวัของธรุกจิในอนาคต ปัจจุบนั 

มีนักศึกษาผ่านโครงการแล้ว 247 คน 

ทุนการศึกษาเพื่อบุตรผู้พิทักษ์ป่า  

ผนืป่าอนรุกัษ์กว่า 102 ล้านไร่ คดิเป็นพืน้ท่ีประมาณร้อยละ 31.5  

ของพ้ืนที่ประเทศไทย อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ผู ้พิทักษ์ป่า

พัฒนาทักษะนักเรียนอาชีวศึกษาผ่านการฝึกงานจริงกับโครงการ 

Excellent Model School

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน ให้เป็น “The LifesaverTM” 

ทุกวัน
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จํานวน 20,000 คน ทําหน้าที่ดูแลพิทักษ์ป่าจากผู้ลักลอบตัดไม้

ทําลายป่าและล่าสัตว์ป่าแทนคนไทย เพื่อรักษาป่าให้คงอยู่คู่คนไทย 

อย่างยาวนาน

มูลนิธิเอสซีจี เชื่อมั่นในคุณค่าของคนและมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่

ผู ้พิทักษ์ป่าเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม 

ความสามารถโดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง จึงเข้ามาแบ่งเบาภาระ 

ค ่าใช ้จ ่ายเพื่อดูแลการศึกษาให้กับบุตรผู ้พิทักษ์ป ่า ด ้วยการ 

ให้ทุนการศึกษาแบบทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และ 

เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีบุตร 

ผู้พิทักษ์ป่าได้รับทุน 205 คน ครอบคลุมพื้นที่ป่า 54 พื้นท่ี  

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งต่อสู่

ประเทศอาเซียน

เอสซีจีส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้คนในอาเซียน เพื่อ

สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นพื้นฐานรองรับการเปล่ียนแปลง 

ของโลกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

Sharing the Dream Scholarships  

โครงการมอบทนุการศึกษาในระดบัภูมภิาคให้กบัเยาวชนในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ลาว อินโดนีเซีย 

เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และไทย โดยจะมอบให้กับเยาวชน 

ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีผลการเรียนดีและมีความกตัญญูต่อ 

ครอบครัว ซึ่งปีที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว 5,680 ทุน  

รวมเป็นทุนการศึกษาท้ังส้ิน 101.5 ล้านบาท นอกจากทุนการศึกษา

ที่มอบให้กับเยาวชนแล้ว พนักงานเอสซีจีในอาเซียนยังได้ทําหน้าท่ี

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวเมียนมา ด้วยการรักษาโรคตา

ต้อกระจก

ทุนการศึกษาเพื่อบุตรผู้พิทักษ์ป่า เพื่อขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่รักษาผืนป่าให้คนไทย

เป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนํา เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีกําลังใจใน 

การเรียน สามารถฟันฝ่าอุปสรรคจนสําเร็จการศึกษาดังความมุ่งมั่น

ตั้งใจ

Sharing a Brighter Vision 

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจก จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ด้วย

ความร่วมมอืของเอสซจี ีสาํนักงานทรัพย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ และ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยนําคณะจักษุแพทย์ที่มี

ความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์เครื่องมือการรักษาท่ีทันสมัย เดินทางไป 

ให้บริการรักษาผู้ป่วย ณ เมืองเมาะลําไย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมา ทําให้ผู้ป่วยได้กลับมามีภาวะการมองเห็นดีข้ึนเทียบเท่ากับ

คนปกต ิและสามารถดาํเนนิชวีติประจาํวนัร่วมกบัครอบครวัและสงัคม

ได้เช่นเดิม โดยในปี 2560 รักษาผู้ป่วยได้ถึง 209 ราย

นอกจากนี้  ยังสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของโรค

ต้อกระจกและปัญหาสุขภาพตา รวมท้ังให้ข้อมูลการป้องกันโรค

ต้อกระจกและการดูแลรักษาดวงตาอย่างถูกวิธีในเมียนมา ผ่านสื่อ

โทรทศัน์และอนิเทอร์เนต็ รวมถงึเชญิชวนให้ประชาชนร่วมแชร์ความรู้ 

ดังกล่าวและดูแลคนใกล้ตัวผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อให้ครอบคลุมไป

ถึงชาวเมียนมาในพื้นที่อื่นอีกด้วย
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การควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายใน

15

1. การควบคุมภายใน

บรษัิทกาํหนดวิสยัทศัน์ในการเป็นผู้นาํตลาดในภูมภิาค มุ่งดาํเนนิ
ธรุกจิควบคูก่บัการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยัง่ยนืให้แก่อาเซยีน
และทกุชมุชนทีเ่ข้าไปดาํเนนิงาน มุง่สร้างคณุค่าให้แก่ลกูค้า พนกังาน 
และผู้มส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่าย ภายใต้คณุภาพการบริหารงานระดบัโลก  
สอดคล้องกับหลักการบรรษัทภิบาลท่ีดี และมีมาตรฐานด้านความ 
ปลอดภัยสูง อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ 
ผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดําเนินงาน  
การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ  
คณะจัดการเชื่อว่าการจะก้าวสู่ความเป็นผู ้นําได้นั้นต้องมีระบบ 
การกาํกบัดูแล การบรหิารความเส่ียง การกาํกบัดแูลการปฏิบตังิานและ 
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตาม 
มาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน ้าที่กํ าหนดนโยบาย 
การกํากับดูแล การบริหารความเส่ียง การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยอ้างอิง
มาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังน้ี

-  การกํากับดูแล อ้างอิง Organization for Economic 
     Co-operation and Development (OECD)/ 
     สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
     และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ 
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
      บริษัทไทย (IOD)

-  การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk 
     Management/ ISO 31000
-  การกํากับดูแล อ้างอิงตามกฎหมายและระเบียบท่ี
  การปฏิบัติงาน เกี่ยวข้อง
-  การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control Framework  

      2013/COBIT 5
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะจัดการ

กาํหนดให้การควบคมุภายในของบรษิทัเป็นไปตามกรอบการควบคมุ
ภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of 
Treadway Commission)  โดยมีสํานักงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ี
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อคณะจัดการ จากน้ัน 
นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนรายงานคณะกรรมการบริษทัในการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 
218 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่ง
เป็นกรรมการตรวจสอบ 4  ท่านเข้าร่วมประชมุด้วย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินทุกข้อโดยการ 
ซกัถามข้อมลูจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการและผูอ้าํนวยการ 
สํานักงานตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแล
รักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ไม่พบข้อ
บกพร่องที่มสีาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บรษิทัปลกูฝังให้คณะจดัการ หัวหน้างาน และพนกังานตระหนัก
เรือ่งการกาํกบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง การกาํกบัดแูลการปฏิบตังิาน
และการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
บริษัทมีจํานวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดําเนินการตามระบบ 
ดงักล่าว รวมท้ังมีระบบการควบคุมภายในสาํหรบัตดิตามควบคุมดแูล
การดําเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและ
บรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการหรือคณะจัดการนาํไปใช้โดยมชิอบหรือ
ไม่มอีาํนาจ รวมถงึการทาํธรุกรรมกับบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว     

คณะจัดการในฐานะผู้กํากับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัท 
ได้ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาเครือ่งมือต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับความเสีย่ง
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการ
ดําเนินธุรกิจท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะปี 2560 คณะจัดการ
ได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกํากับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

 
บริษัทมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยสําคัญ

ทีท่าํให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยัง่ยนื คือ พนกังานต้อง
มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม 
จรยิธรรม จรรยาบรรณให้กบัพนกังาน บริษทัได้จดัทําระบบเชงิป้องกนั
ภายในบริษัท “Proactive and Preventive System” ซ่ึงประกอบด้วย

1.1.1 แบบทดสอบ Ethics e-testing เพ่ือปลูกฝังให้ความรู้ สร้าง
   ความตระหนกัรู ้(Awareness) ให้กบัพนกังานทกุระดับเป็น
   ประจําทุกปีและสามารถนําเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 
   จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติ
   และประยกุต์ใช้ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม ให้เกดิผลได้จรงิ 
   โดยในปี 2560 ได ้จัดต ่อเนื่องมาเป็นปีที่  3 แบ่ง 

    แบบทดสอบออกเป็น 3 ระดับให้สอดคล้องกับบทบาท  
    อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงาน ซึ่ง 
    พนกังานของบรษิทัทกุคนได้ผ่านการทดสอบร้อยละ 100 
    นอกจากนี้ ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของ 
    พนักงาน โดยนําเรื่องที่พนักงานตอบผิดเป็นจํานวนมาก  
    มาสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.1.2 ผลกัดันแนวทาง “ความรับผดิชอบการบรหิารความเสีย่ง 
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    และการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three  
    Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางท่ีได้รับการยอมรับ 
    ในระดับสากล บริษทัส่งเสรมิ ผลักดนัให้ผู้ปฏบิตังิานและ 
    หวัหน้างานในแต่ละบรษิทั/หน่วยงาน (First Line) หน่วยงาน 
    สนับสนุน (Second Line) และสํานักงานตรวจสอบ (Third  
    Line) ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงาน 
    อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่การประเมินความเส่ียง กําหนดการ 
    ควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้ทําหน้าที่เป็น First  
    Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดที่ทําให้แนวทาง 
    ดังกล่าวประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ บริษัท

   เสรมิสร้างความตระหนักรูใ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้  
    First Line ลําดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็นผู้สื่อสาร 
    กับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) เพ่ือนํา

   แนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution)
1.1.3 การสือ่สาร “กรณศีกึษาเรือ่ง การทจุรติ การไม่ปฏิบตัติาม
   กฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ”  

    ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและ 
    ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซํ้า

 
 
 

บริษัทดําเนินการด้านการกํากบัดูแล การบริหารความเสี่ยง การ
กาํกบัดแูลการปฏิบติังาน และการควบคมุภายใน (GRC) และยกระดับ
สู่มาตรฐานสากล Integrated GRC เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน ต้ังแต่การกํากับดูแล การกําหนด
กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง จนถึงการติดตามผล โดยได้สื่อสาร
ให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ 
พนกังานทกุคนสามารถกํากบัดแูล ประเมนิความเสีย่ง กาํกบัดแูลการ
ปฏบิตังิาน และกําหนดการควบคมุทีจ่าํเป็นในงานทีต่นรบัผดิชอบได้

 

บรษิทันาํระบบการบรหิารงานด้านการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิาน  
(SCG Compliance Management System - CMS) ที่พัฒนาขึ้น มาใช้เป็น 
กลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานที่จะทําให้การปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล โดยวางพ้ืนฐาน
ให้ผูป้ฏบิตังิานในฐานะ First line มีกระบวนการปฏิบตังิานทีม่ัน่ใจได้ว่า
จะป้องกันความเสีย่งจากการไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ โดยมหีน่วยงาน
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ กําหนดการควบคุม ติดตามและนําไป
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดความ
เสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk) 
และในปี 2560 บรษิทัได้กาํหนดนโยบายเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมดังนี้

 
   Compliance Pol icy) เพื่อกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานในทุกระดับ และมีแนวทาง 

   ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั่วทั้งองค์กร
 

   พนักงานเอสซีจีทุกคนตระหนักและปฏิบัติตามข้อกําหนด  
   Anti-Trust Law ในทุกประเทศท่ีเอสซีจีลงทุน

 
   (Insider Trading Policy) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูล 
   ลับท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์

 
   เป็นแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศของ 
   บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์

บรษิทัจัดทําแนวปฏบิตักิารกาํกับการปฏิบตังิานด้านการต่อต้าน 
คอร์รัปชั่นซึ่งสอดคล้องตาม ISO19600 เพ่ือเป็นแนวทางให้บริษัท/ 
หน่วยงาน (First Line) ท่ีมีความเสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชันใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยมีหน่วยงานสนับสนุน (Second  
Line) เป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนํา และมีสํานักงานตรวจสอบ (Third  
Line) ทําหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย 
ต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อสร้างความม่ันใจให้คณะจัดการ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยสาํนักงานตรวจสอบยงัได้จดั 
Workshop เร่ือง Anti-Corruption Compliance Checklist ให้กับหน่วยงาน
ที่มีความเสี่ยง เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงและกําหนดแนวทาง
ป้องกนั/ควบคมุความเส่ียงในการเกิดคอร์รปัชัน่  นอกจากนี ้ในปี 2560 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ได้มีการสือ่สารให้กรรมการบรษิทั ฝ่ายจดัการ 
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 โดย
พนักงานจัดการในฐานะฝ่ายบริหาร (First Line ระดับสูง) ต้องประเมิน
ความเสี่ยง กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม ผลักดัน สื่อสาร และปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กํากับดูแลประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในมีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
(Business Self Audit) เพือ่ให้ธรุกิจเกดิแนวคดิในเชิงป้องกนัความเสีย่งที่
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกบักรอบการควบคมุภายใน
ของ COSO 2013 ท่ีกล่าวถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทาง Three Lines of Defense สํานกังานตรวจสอบ
ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและทีม Business Self Audit (Second Line) 

พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน การเป็นท่ีปรึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติ
งาน (First Line) ในการประเมินความเส่ียงของธรุกจิ การประเมินความ
เพยีงพอและความมปีระสิทธผิลของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ 
แบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (success cases) ร่วมกันเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดความซ้ําซ้อนในการสร้างระบบ
งานเชิงป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทําให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อ 
ความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

 

1.6.1 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสําคัญ 
    ในการดําเนินธุรกิจในยุค Industry 4.0 ท่ีช่วยสร้างความ 
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    ได้เปรียบในการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนิน 
    ธุรกิจ และถือเป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์สําคัญของการดําเนิน 
    ธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในปัจจุบัน 
    เป็นเทคโนโลยีระดบัสูงและซับซ้อน จึงต้องมคีณะทํางาน  
    IT Governance ทําหน้าทีก่าํกบัดแูลการใช้ระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศให้เกดิประโยชน์และความปลอดภัยสงูสดุ โดย 
    ตระหนักถึงความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่

   รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
    (Network) และการนําข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช ้
    ในการบริหารจัดการ  

1.6.2 ในปี 2560 บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุง SCG e-Policy  
    ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล COBIT5 รวมทั้งให้ทัน 
    กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความเส่ียงใหม่ ๆ ท่ี 
    เกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มนโยบายให้ครอบคลุมเทคโนโลย ี
    ที่บริษัทใช้งานอยู่ในปัจจุบันและที่มีแผนจะนํามาใช ้
    เพื่อป้องกันพนักงานจากการใช้งานโดยผิดวัตถุประสงค์  
    ผิดกฎหมายภายใต้ประเทศที่ปฏิบัติงาน ป้องกันความ 
    เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบงานหรือเครือข่ายและ 
    การรักษาข้อมูลสําคัญให้มีความปลอดภัย โดยนโยบาย 
    ดงักล่าวจดัทาํจาํแนกตามกลุม่ผูใ้ช้งานเพือ่ให้สะดวกต่อ 
    การนาํไปใช้มากขึน้ และบรษิทัได้กาํหนดให้พนักงานทํา 
    แบบทดสอบ e-Policy e-testing เพื่อให้พนักงานรับทราบ  
    และเข้าใจนโยบาย ระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ของบริษัท และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง 
    พนักงานของบริษัทได้ผ่านการทดสอบ 100% 

 1.6.3 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
    ของการดําเนินธุรกิจ ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การใช้งาน 
    อปุกรณ์ การตดิต่อสือ่สารผ่านระบบเครอืข่าย (Infrastructure  
    and Network System) และเป็นหนึ่งเดียวกับวิธีการ 
    ปฏิบัติงานประจําวัน บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของ 
    การป้องกันความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได ้
    จัดตั้งคณะทํางาน Cybersecurity Governance Committee  
    เพื่อกํากับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ของเอสซีจีให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินธุรกิจ 
    และป้องกันภัยคุกคามจาก Cyber ให้เป็นไปอย่างม ี
    ประสิทธิภาพ และกําหนดแนวปฏิบัติเน้นการสื่อสารให ้
    ความรู้ในเรื่อง e-Policy และ Cyber Awareness เพื่อสร้าง 
    ความตระหนกัรูเ้รือ่งความปลอดภยัด้าน IT ซ่ึงถอืเป็นส่ิงที่ 
    สาํคญัสงูสดุในการรักษาข้อมลูความลบัของบริษทั รวมท้ัง 
    มีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานและการออกสื่อ 
    ประชาสัมพนัธ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น  Video Clip, Info  
    Graphic และ Poster เป็นต้น 

 

บริษัทมีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพ่ือช่วย
ติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา สํานักงานตรวจ
สอบจึงได้จัดทํารายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous 
Auditing ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทเพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ 

ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกําหนดวิธีการป้องกัน โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบกราฟ เพ่ือให้ผู ้ใช้งานสามารถ
วิเคราะห์ผลได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (SCG Whistleblowing 
System) สาํหรบัพนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอกอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ 
แจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู ่มือ 
จรรยาบรรณ การกาํกับดแูล ระเบียบ ข้อบงัคับ กฎหมายและนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทําทุจริต โดยพนักงานสามารถ
แจ้งผ่าน SCG Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์  
https://whistleblower.scg.com หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน
ทางอีเมล/จดหมาย บริษัทกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานเมื่อได้รับ 
ข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ต้ังแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดย 
ทําเป็นความลับ การตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริง การต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึง 
การรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผล 
ข้อร ้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการ 
ดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งข้ึน ระบบ
การรับข้อร้องเรียนของเอสซีจีได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัย
อย่างใกล้ชิดจากสํานักงานตรวจสอบโดยการใช้งานของโปรแกรม
จะใช้ Password 2 ช้ันและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ   
เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของ
ข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลให้การปฏิบัติงานของ
สํานักงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และ
มีความเชี่ยวชาญเย่ียงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการ
ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) และมาตรฐาน
สากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Systems Audit and Control Association : ISACA, Global Technology Audit 
Guide : GTAG) โดยมีกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและสาํนกังาน
ตรวจสอบซึ่งได้กําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อํานาจและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานการปฏิบัติ
งานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจําทุกปีให้
เหมาะสมอยู่เสมอ

นอกจากแผนงานตรวจสอบทีพ่จิารณาตามความเส่ียง (Risk Based 
Audit Planning) แล้ว สํานักงานตรวจสอบได้พัฒนางานตรวจสอบโดย
เน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและรักษา 
มูลค่าให้กับเอสซีจี เพ่ือยกระดับการให้ความเช่ือมั่น (Assurance)  
การให้คาํปรกึษา (Advise) และเข้าใจธุรกจิในเชิงลึก (Insight) การดําเนนิการ 
ที่สําคัญในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

 

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในเอสซีจีมีแนวทางปฏิบัติ
งานครอบคลมุท้ังด้านการกาํกับดแูล การบรหิารความเสีย่ง การกาํกบั
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ดแูลการปฏบิตังิาน และการควบคุมภายในทีด่ ีสาํนักงานตรวจสอบได้
ดําเนินการดังต่อไปนี้

2.1.1 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense 
   สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทาง 

    ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
    ที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)  
    โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือสื่อสารให ้
    ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเอง 
    และนาํไปประยุกต์ใช้กบัการปฏบิตังิาน จัดทาํ Presentation  
    และ Script ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้าน GRC ใช้สื่อสาร 
    ในแนวทางเดียวกันผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     (Workshop) รวมท้ังประสานงานกับ Second Line ได้แก่  
    หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน Compliance และ 
    หน่วยงาน Business Self Audit เพื่อบูรณาการ (Integrated)  
    การปฏบิตังิานและแลกเปลีย่นมมุมองในการสร้างมูลค่า 
    เพิ่มให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง  

2.1.2 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง  
    COSO 2013

   ประเมนิประสิทธผิลและประสิทธภิาพการควบคมุภายใน  
    (Internal Control Assessment) ของเอสซีจีให้สอดคล้อง 
    ตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ  
    ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ 
    ตามกฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความ 
    เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน 
    คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    (ก .ล.ต.)  นํา เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ 
    คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อนําเสนอใน 
    รายงานประจําปีและแบบฟอร์ม 56-1 

2.1.3 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสําหรับระบบ 
    งานใหม่ของบริษัท

   สํานักงานตรวจสอบทําหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และ 
    ให้คําแนะนํากับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงาน  
    Second Line เพ่ือให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัท 
    และคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง  
    การกํากบัดแูลการปฏบิตังิาน และการควบคุมภายในของ 
    เอสซีจีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี ยังมี 
    การประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายในสําหรับ 
    ระบบงานใหม่ ๆ ของเอสซีจีและบริษัทย่อย เมื่อพบว่า 
    เอสซีจีมีจุดท่ีต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู ้  
    จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คําแนะนํา 
    เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานท่ีถูกต้องและการควบคุม 
    ภายในท่ีเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน 
    หลงัจากให้คาํปรึกษา นอกจากนี ้ยังเน้นการตรวจสอบด้าน 
    ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม เพื่อลดความเส่ียงด้าน  
    ความปลอดภัย สุขภาพและส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่ง 
    ในความเสี่ยงที่สําคัญของเอสซีจี

2.1.4 การตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศ (Overseas Internal  
    Audit Teams)

   ปัจจบุนัเอสซจีีมกีารลงทุนในต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก 

    อย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจีท่ีจะก้าวสู่การ 
    เป็นผู้นาํในภูมภิาค เพ่ือให้การดาํเนนิงานในต่างประเทศ 
    มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของเอสซีจี  
    คณะกรรมการตรวจสอบจึงอนมุตัใิห้มกีารต้ังทมีตรวจสอบ 
    ในต่างประเทศ เพือ่ประเมินประสทิธผิลและประสิทธภิาพ

   ของการกํากับดูแล การบริหารความเส่ียง การกํากับดูแล 
    การปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน ซ่ึงปัจจุบันมี 
    ผู้ตรวจสอบต่างประเทศ (Country Internal Auditor) เป็นชาว 
    เวียดนามและอินโดนีเซีย โดยในปี 2560 เน้นให้มีการ 
    เรียนรูใ้นเรือ่งงานตรวจสอบตามมาตรฐาน ความรูใ้หม่ ๆ   
    และเทคนิคการตรวจสอบ โดยมุ่งหวังให้ผู้ตรวจสอบม ี
    ความรู้ทางธุรกิจ มีความเช่ียวชาญในมาตรฐานวิชาชีพ 
    และสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้ด้วยตนเอง เน้น 
    บทบาทการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) และสร้างทักษะ 
    ด้านการให้คําปรึกษา (Advisory) ทําให้ช่วยลดความเสี่ยง 
    ดา้นความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา การปฏิบัติตาม 
    กฎหมาย และระเบยีบต่าง ๆ  ซ่ึงการปฏบิติังานอยู่ภายใต้ 
    การกํากบัดแูลของสาํนกังานตรวจสอบในประเทศไทย ท้ัง

   ด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน นอกจากนี้  
    สํานักงานตรวจสอบยังได้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน  
    (Preventive) โดยส่ือสารเร่ืองท่ีมีความเสี่ยงสูงทั้งด้าน 
    การปฏิบัติงานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ปฏิบัติงาน 
    รับทราบ เช่น ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย 
    และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    เป็นต้น

2.1.5 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   จากแผนงานระยะปานกลางของกลุ่มธุรกิจที่ให้ความ 

    สําคัญกับ Digital Transformation มาสร้างนวัตกรรมใหม่  
    เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัองค์กร อีกท้ังบริษทัยงัคงขยาย 
    การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีการ 
    เปล่ียนแปลงระบบงานท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละ 
    กลุม่ธรุกจิ และแนวโน้มความเสีย่งด้าน Cybersecurity ทีส่งู 
    ขึน้มาก จงึจาํเป็นต้องนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ   
    มาใช้เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสาํคญัโดยมีตวัแทนจากสาํนกังาน 
    ตรวจสอบร่วมเป็นท่ีปรึกษา ให้คําแนะนําในการ 
    กาํหนดการควบคุมทีเ่หมาะสม ทดสอบระบบการควบคมุ  
    รวมท้ังภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดําเนนิการตรวจสอบอีก 
    ครัง้หนึง่ และเพือ่ลดความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    ในปี 2560 สํานักงานตรวจสอบได้ดําเนินการดังนี้ 

 
     IT Security ให้กับพนักงานระดับต่าง ๆ

 
     ระบบงานที่สําคัญ เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นด้านการ 
     ควบคุมภายในของ IT Security ภายในองค์กร 

2.1.6 การต่อต้านการคอร์รัปชัน 
   เอสซีจีให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความ 

    โปร่งใสและเป็นธรรมมาโดยตลอด และในปี 2555  
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    เอสซีจีได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันและ 
    ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการ

   แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ 
    ทุจริต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และในปี 2559 เอสซีจี 
    ผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองใหม่ (Recertified  
    Company) รวมถึงบริษัทย่อยของเอสซีจีที่จดทะเบียนใน 
    ตลาดหลักทรัพย์ผ่านการรับรองเป็น Certified Company  
    จํานวน 2 บริษัท คือ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค  
    อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น 
    โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่ไม่อยู ่ใน 
    ตลาดหลักทรพัย์อกี 1 บรษิทั คอื บรษิทัไทยพลาสติกและ 
    เคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เอสซีจียังคงมุ่งมั่นดําเนินการ 
    ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และในปี  
    2560 สํานักงานตรวจสอบร่วมกับธุรกิจได้จัดประชุม 
    เชงิปฏบิติัการ (Workshop) เพ่ือให้ความรู้เรือ่งการประเมิน 
    ความเส่ียงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน และการควบคุม  
    ให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง และมีการส่ือสาร 
    เพิ่มเติมเพ่ือให้พนักงานทราบถึงบทลงโทษตามมาตรา  
    123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
    การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.2.1 สํานักงานตรวจสอบกําหนดให้มีการประเมินผลความ 
    พึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการ 
    ปฏบิตังิานมคีวามชดัเจนและมปีระสิทธิภาพสอดคล้องกับ 
    นโยบายและแผนงาน โดยกาํหนดดชันีชีว้ดัความพึงพอใจ 
    งานให้ความเช่ือมั่น (Key Performance Indicators: KPIs)  
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ  
    ปี 2560 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 95 ซ่ึงผลประเมิน 
    ดงักล่าวได้นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและ 
    ใช้เป็นข้อมลูสาํหรบัปรบัปรงุการปฏบิติังานของหน่วยงาน 
    ตรวจสอบต่อไป
 

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของ 
ผู้ตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบดําเนินการ ดังน้ี

2.3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global  
    Knowledge)

 
     ความเสี่ยง การกํากับดูแลการปฏิบัติงานและการ 
     ควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนําทั้งในและ 
     ต่างประเทศ เพือ่นํามาพัฒนาประยกุต์ใช้ในงานตรวจสอบ 
     ให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

 
     ท้ังภายในและภายนอกเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ  
     ความเชีย่วชาญทางวชิาชพีตรวจสอบภายใน และเพิม่ 
     ทักษะด้านอื่นที่จําเป็นต่อบริษัท

 
     ตนเองด้วยการสอบวฒุบิตัรทางวิชาชพีตรวจสอบหรอื 

     วิชาชีพอื่นท่ีเก่ียวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2560  
     สํานักงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ 
     ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ (ร้อยละ  
     50 ของจํานวนผูต้รวจสอบทัง้หมด) ซ่ึงมากกว่าตวัชีว้ดั  
     (KPIs) ท่ีได้กําหนดไว้ คือ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของ 
     จํานวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

2.3.2 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)
 

     ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ  
     และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการ 
     เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ 
     สามารถประเมินความเสี่ยงและให้คําปรึกษาท่ีปฏิบัต ิ
     ได้จริง

 
     ในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้  
     ความสามารถจากหน่วยงานอืน่มาเป็นผูต้รวจสอบและ 
     โอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น

 
     หรือสิ่งตรวจพบท่ีเป็นสาระสําคัญภายในสํานักงาน 
     ตรวจสอบเป็นประจํา

2.3.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)
 

     ทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อ 
     วเิคราะห์ข้อมูล ตดิตามสญัญาณความผิดปกติ (Warning  
     Signal/ Red Flag) ได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ รวมท้ังลดความเสยีหาย 
     ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและ 
     การทุจริตให้แกธุ่รกิจ 

 
     สามารถตรวจสอบและให้คําแนะนําในการกํากับดูแล 
     งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐาน 
     สากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบ 
     วิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบ 
     การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The  
     Certified Information Systems Auditor: CISA)

2.3.4 การพัฒนางาน Integrated Audit
   สํานักงานตรวจสอบสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ  

    Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบ 
    ซ่ึงประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบ 
    ระบบงาน IT ดําเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะ 
    ปรับปรุงกระบวนการทํางานและติดตามความผิดปกติที ่
    อาจเกิดขึ้นโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพงานตรวจสอบ 

2.3.5 การพัฒนาด้าน Soft Side 
   จัดสมัมนาหลกัสตูรด้าน Soft Side เพือ่พฒันาแนวความคดิ  

    เปล่ียนกรอบความเช่ือ ลดความกลัว และพัฒนาสู ่ 
    แนวคดิใหม่ทีจ่ะนาํศกัยภาพในตนเองออกมาใช้ได้อย่าง 
    สูงสุด นําไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ 
    ประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทํางาน 



123

การบริหาร

ความเสี่ยง

แผนภาพการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

สายการรายงาน

ประสานงานและแลกเปล่ียนข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักงานตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยงระดับเอสซีจีการบริหารความเส่ียงระดับกลุ่มธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

SCG Crisis Management 

Commodity Price Risk Management

 ตามความเหมาะสม

Business Continuity 
 Management and IT Strategy

ผู้ดูแลงานบริหารความเส่ียง (Risk Champions)
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners)

เอสซีจีเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเส่ียงทั่วท้ังองค์กร  
เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ 
ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีความพร้อมในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีมีความ 
ซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น  นอกจากน้ี เอสซีจียังคงให้ความสําคัญ 
ในการสร้างความตระหนักรูใ้นเรือ่งการบริหารจัดการความเส่ียงให้แก่ 
ทกุคนในบรษิทัอย่างต่อเน่ือง รวมถงึมุง่มัน่ให้มกีารบริหารความเสีย่ง 
ที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับการวางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการ 
ตัดสินใจในการลงทุนดําเนินธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ 
องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชุน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ 
เอสซีจีเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กรอบการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

เอสซีจีมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร (Enterprise Risk 
Management Framework) ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยกรอบการ
บริหารความเสี่ยง เอสซีจี ประกอบด้วย

เอสซีจีกําหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) ในการบรหิารความเส่ียงอย่างชดัเจนเพ่ือให้การบรหิาร
ความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี แสดงให้เห็นตาม
แผนภาพดังนี้

16 
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คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการ
บริษัท ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง
ของเอสซีจ ีและทาํหน้าทีป่ระเมินประสทิธภิาพการบริหารความเสีย่ง 
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางท่ีกําหนด

ทําหน้าที่ตรวจสอบหน่วยระดับแรก (หน่วยงานปฏิบัติงาน) 
และหน่วยระดับสอง (ระดับหัวหน้างาน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
และหน่วยงานกํากับและสนับสนุนอื่น ๆ) เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามี
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานผลต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจ
และมกีารสือ่สารความคิดเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายงั 
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อนาํไปปรับปรุงต่อไป

ประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ ่
ในแต่ละสายธุรกิจ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นประธาน  
คณะจัดการบริหารความเส่ียง เอสซีจี มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ดังนี้

1. กําหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหาร 

ความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง
3. ทบทวนความเสี่ยง (SCG Risk Profile) และติดตามการบริหาร

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

เอสซีจีนํากรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดําเนินงาน
หลัก 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การบริหาร 
ความเสี่ยงของโครงการลงทุน และการบริหารความเส่ียงในการ 
ดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกรวบรวมไว้ใน  
“คูม่อืการบรหิารความเสีย่ง” โดยแบ่งตามกระบวนการหลัก 4 ขัน้ตอน  
1) ระบุความเสี่ยง / โอกาสในการดําเนินธุรกิจ 2) ประเมินความเส่ียง 
3) กําหนดมาตรการจัดการ และกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk 
Indicators) และดชันช้ีีวดัผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ซึ่งเป็นทั้ง Leading และ Lagging Indicator เพื่อคาดการณ์เหตุการณ ์
ความเสี่ยงและเพ่ือควบคุมกิจกรรมลดความเส่ียงให้เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 4) รายงานความเสี่ยงต่อคณะจัดการบริหารความเสี่ยง 
ระดับกลุ่มธุรกิจ และคณะจัดการบริหารความเส่ียงเอสซีจีตามลําดับ 
ก่อนที่จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละคร้ัง

เอสซีจีตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ต่อความสําเร็จของการบริหารความเส่ียง ดังนั้น เอสซีจีได้กําหนด

ให้ผู้บริหารเป็นผู้สื่อสารถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียง 
และเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงสร้างวิธีการนํา 
การบริหารความเส่ียงไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยกําหนดให้มี 
การใช้ภาษาความเส่ียงที่ตรงกัน มีการกําหนดระดับความเสี่ยงที ่
ยอมรับได้ และมีระบบการประเมินความเส่ียงในรูปแบบเดียวกัน  
กําหนดบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเส่ียง 
แต่ละเรื่อง สนับสนุนให้มีการกําหนดวาระเรื่องความเสี่ยงในการ 
ประชุมหลัก ๆ  ของแต่ละบริษัท และกําหนดให้การบริหารความเสี่ยง 
เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงาน ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันประสบการณ์การบริหาร 
ความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานและบริษัทเพื่อสื่อสารประโยชน ์
ของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้พัฒนาสื่อการ
อบรมในรูปแบบ Digital Learning เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในเร่ือง 
การบริหารจดัการความเส่ียงให้กบัพนกังานในวงกว้างต้ังแต่พนกังาน 
เริ่มปฏิบัติงานกับเอสซีจี  นอกจากน้ี ในปีที่ผ ่านมาเอสซีจีได ้
กําหนดนิยาม Integrated GRC และส่ือสารให้ความรู้แก่พนักงานถึง 
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ในการนํา Integrated GRC ไปใช้ใน 
การทํางาน โดยหน่วยงานบริหารความเส่ียง หน่วยงานพัฒนา
บรรษัทภิบาล หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน ได้ประสานความร่วมมือที่จะสื่อสารให้พนักงาน 
ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ
จากการปฏิบัติงานตามแนวทาง Integrated GRC  

ในปี 2560 เอสซีจีได้ประเมินความเสี่ยงที่สําคัญโดยมีความ
สอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

การดําเนินธุรกิจในประเทศที่สภาพแวดล้อมและมาตรฐานด้าน
ความปลอดภยัและสขุภาพตํา่กว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกดิความเสีย่ง
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพได้

ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 
18001) และระบบการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย 
(Safety Performance Assessment Program) ไปสร้างมาตรฐานให้บริษัท
ของเอสซีจีในประเทศต่าง ๆ รวมถึงขยายแนวคิดนี้ออกไปยังคู่ธุรกิจ  
เพื่อให้ร ่วมกันนําหลักการและแนวคิดการบริหารจัดการด้าน 
ความปลอดภัยไปปฏิบัติและขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง

และคู่ธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานและ
การใช้รถใช้ถนน รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้ และมีบทลงโทษ
สําหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกลาย
เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
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เอสซีจีเชื่อว่าความปลอดภัยในการทํางานสามารถช่วยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการทํางาน ป้องกันการหยุดชะงักทางธุรกิจ และไม่
ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จําเป็น รวมถึงส่งผลในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร สินค้าและบริการของบริษัท ที่เกิดจากความเช่ือมั่นของ
ลูกค้า คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ภาวะโลกร้อน และวิกฤตการณ์
นํ้าท่วมนํ้าแล้ง รวมถึงความเส่ียงจากผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมอาจ
ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ ชื่อเสียงของบริษัท หรือ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยความเสียหายต่าง ๆ 

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ การทดลองปลูกและใช้พชืพลงังาน เพือ่
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก รวมถึงจดัทาํโครงการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก เช่น โครงการผลติไฟฟ้าจากลมร้อนเหลอืทิง้ และโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ในโรงงานกระเบื้องเซรามิก 

 
ฉนวนกนัความร้อน สเตย์คลู ทีส่ามารถป้องกนัความร้อนได้ 7 เท่าและ
ช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศ และสารเคลือบ
เตาเผาอตุสาหกรรม emisspro® ทีใ่ช้ในกระบวนการผลิตเพือ่ลดการใช้ 
เชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ด้วยการลดการใช้นํา้ (Reduce) การบําบดัน้ําเสียและนาํน้ํากลับมาใช้ซํา้ 
(Reuse / Recycle) และการสร้างทดแทน (Replenish) รวมถงึประสานงาน 
กับภาครัฐฯ เพ่ือสนับสนุนโครงการป้องกันการขาดแคลนน้ํา

การสร้างฝายชะลอนํา้ตามแนวพระราชดําร ิ70,000 ฝาย การส่งเสรมิให้เกดิ  
“สถานีรักษ์นํ้า” ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการน้ําชุมชน รวมถึง 
การประเมินผลกิจกรรมและโครงการทัง้ในด้านสงัคม ส่ิงแวดล้อม และ 
เศรษฐกิจ เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตามไม่ 
ครบถ้วน อันเนือ่งมาจากการเปล่ียนแปลงข้อบงัคบั กฎหมาย และระเบียบ 
วิธีปฏิบัติ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท การลงโทษและ 
ค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ 

พนักงานเอสซีจีทุกคนปฏิบัติตาม 
 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในประเทศที่เอสซีจีดําเนินธุรกิจอย่าง
ใกล้ชิด รวมถึงสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

และการโอนกําไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting หรือ 
BEPS) โดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) เพื่อป้องกันความเส่ียงด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการยอมรับให้ประกอบกิจการจาก
สังคมและชุมชนในประเทศนั้น ๆ

ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดทํา 
แบบทดสอบ “Ethics e-Testing” ในเร่ืองอุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี 
นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัของบรษิทั และนโยบายด้านสทิธมินษุยชน

ตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) ให้กับพนักงาน
ทุกระดับ เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีผู้บริโภคนิยม
ใช้เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า บริการ
และองค์กร ในกรณีที่ตกเป็นข่าวเชิงลบ เนื้อหาดังกล่าวสามารถ 
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในวงกว้างและอาจส่งผลกระทบต่อ 
ชื่อเสียงของบริษัท 

ต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ มีระบบการสื่อสาร 
ทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤติ รวมท้ังมีการซ้อมเพื่อ 
รับมือกับวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

 
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ต่อสินค้า บริการ และการดําเนินธุรกิจของ 
เอสซจี ีเพือ่ประเมนิความเคล่ือนไหว ความพงึพอใจ และความคาดหวงั 
ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในเชิงรุก

เอสซจีใีห้ความสาํคญัต่อการพฒันาสนิค้าและบริการทีม่มีลูค่าเพิม่  
(HVA) อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ 
ยกระดับอตุสาหกรรม การจดัการทรัพย์สนิทางปัญญาจงึมคีวามสาํคญั 
ในการลดความเสี่ยงจากการถูกละเมิดตราสินค้าและนวัตกรรม 
ต่าง ๆ ของเอสซีจี

ทัง้ในระดบัเอสซจีแีละระดบักลุ่มธรุกจิ เพือ่ป้องกนัการละเมดิและการ
ถกูละเมิด รวมถึงการจดัฝึกอบรมพนกังานให้มคีวามรูแ้ละความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

จากความมุง่ม่ันในการนาํการบรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา
มาเป็นกลยทุธ์ในการดาํเนนิธรุกิจตลอดหลายปี เอสซจีจีงึได้รบัรางวลั 
“Asia IP Elite 2017” ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4 ในงานประชุม IP Business  
Congress Asia 2017 จัดโดยนติยสาร Intellectual Asset Management รางวัล 
ดงักล่าวสะท้อนความสาํเร็จในการบริหารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา 
และระบบท่ีครอบคลุมการสร้าง (IP Creation) การคุ ้มครอง (IP 
Protection) และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ (IP Commercialization)  
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รวมถึงการวางแผนด้านทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่เริ่มทําวิจัยและ 
พัฒนา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย ์
ผู้บริโภค 

ในหลายปีที่ผ่านมา ความเสี่ยงด้านการเมืองและความขัดแย้ง
ระหว่างภูมิภาคทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิและความปลอดภัยในการทําธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของเอสซีจี 

 
ผู ้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีท่นัเหตกุารณ์สาํหรบัเตรยีมแผนจดัการ
ความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี เพื่อเตรียมแผนรองรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  

 
และระดับกลุ่มธุรกิจทําหน้าที่ในการติดตาม ประเมิน และสื่อสาร 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยังผู้ที่อาจได้รับ 
ผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

โลกของเรารวมถึงประเทศไทยกาํลงัเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุ ส่งผลให้ 
จํานวนประชากรในวัยทํางานเริ่มลดลง นอกจากน้ี ยังมีปัญหา 
ความไม่สมดุลของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ส่งผลให ้
เกิดการแย่งชิงแรงงานในบางพื้นที่และโครงสร้างค่าจ้างในบาง 
ประเทศที่ปรับตัวสงูขึ้นอย่างมาก 

ในอาเซยีนอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือรบันกัศกึษาเก่งและดีเข้าฝึกงานและทาํงาน

อาชีวศึกษา” ผ่านโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลัง
ประชารัฐ” ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทํางานจริงในสถานประกอบการ 
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการทํางาน ตลอดจนวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของเอสซีจี 
รองรับสภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคต อาทิ การสร้างหุ่นยนต ์
เพื่อใช้ตรวจสอบ ซ่อมแซม ในพ้ืนที่อันตราย รวมถึงการพัฒนา 
หุ่นยนต์บินสํารวจสําหรับการบินสํารวจในโรงงานปิโตรเคมี โดย 
หุ ่นยนต์ดังกล ่าวสามารถพัฒนาเป ็นการให ้บริการกับลูกค ้า
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายนอกได้

 

ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การปรับลดกําลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนํ้ามัน (OPEC) 
และกลุม่นอกโอเปก (Non-OPEC) ทาํให้อปุทานตงึตวัมากขึน้ ส่งผลให้
ราคาพลังงานและสนิค้าโภคภัณฑ์ อาทิ ราคาแนฟทา ราคานํ้ามันเตา 
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ถ่านหิน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลัก
ของธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และเอสซีจี แพคเกจจ้ิง 
มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงจากนโยบาย
การควบคุมการทําเหมืองถ่านหินในประเทศจีน  

กลยทุธ์การบรหิารความเสีย่งให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไป 
อาทิ ใช้วธิปิีดความเส่ียง (Hedging) เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวน
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และเพื่อบริหารต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ 

แสงอาทิตย์ ขยะมูลฝอยและชวีมวล เพ่ือลดความเส่ียงจากการปรับตัว 
เพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน 

วงการแพทย์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่ีสามารถเพิ่มยอดขายและ 
ทาํกาํไรเพิม่ขึน้เพือ่ลดความเสีย่งจากความผนัผวนของต้นทนุวตัถดุบิ

เอสซจีพีจิารณาปัจจยัเสีย่งตลอดสายห่วงโซ่อปุทาน โดยเร่ิมตัง้แต่ 
กระบวนการจัดหาวัตถดุบิ วสัดแุละอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิต การขนส่ง 
ไปจนถึงการขายและการจัดส่งสินค้าและบริการ เพื่อป้องกัน 
ผลกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่อาจส่ง 
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 

งานของคู่ธุรกิจ และให้คู่ธุรกิจลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ 
เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างเอสซีจีและคู่ธุรกิจ 

ต่อการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีในมิติต่าง ๆ ท้ัง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
สงัคม และนาํมาจดักลุม่คูธ่รุกจิ เพือ่ใช้กาํหนดกลยทุธ์และเพือ่วางแผน
พัฒนาคู่ธุรกิจ อาทิ โครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน โครงการ 
Greening the Supply Chain และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคู่ธุรกิจ

ประเมินคู่ธุรกิจ ทั้งแบบ Onsite Audit และ Off Site Audit โดยพิจารณา
จากคุณภาพสินค้าและบริการ การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านการ
กํากับดูแล ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

การขยายธุรกิจของเอสซีจีทั้งในไทยและในภูมิภาคอาเซียน  
ส่งผลต่อความหลากหลายของพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นและการพัฒนา 
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ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ
ในการทํางาน เอสซีจีจึงได้ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

และผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ 
การปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

ธุรกิจ ซึ่งในปี 2560 เอสซีจีได้กําหนดแผนและดําเนินการป้องกัน
ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน 

โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการลงมือทํา และศึกษา
จากข้อผิดพลาด โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้คําแนะนํา เพื่อให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา
ความรู้ทางด้านธุรกิจให้แก่พนกังานในแต่ละระดบั เสริมด้วยหลกัสตูร
พัฒนาทักษะด้านภาวะความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีม 

ครอบคลุมเรื่องงานในหน้าที่ ความรู้ด้านธุรกิจ ตลอดจนการบริหาร
จัดการ ตามความเหมาะสมของหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่าง 
เพยีงพอและต่อเนือ่งเพือ่สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัทางธุรกิจ
ในระยะยาว

จากการให้ความสําคัญในการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม  
การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน และการสร้างความ
ผกูพนัของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเน่ือง ในปี 2560 ผลการสาํรวจ
ของบรษิทัจดัหางาน จ๊อบส์ ดบี ี(ประเทศไทย) จํากดั เอสซจีเีป็นหนึง่ใน
บรษิทัทีม่ผีูต้้องการเข้าทาํงานมากท่ีสดุในประเทศไทย ส่งผลให้เอสซีจี 
สามารถดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานได้ 

ตลอดปี 2560 ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา อย่างไรก็ตามในปี 2561 ค่าเงินบาทยังคงมีความผันผวนสูง
จากความไม่แน่นอนต่าง ๆ อาทิ ผลกระทบจากนโยบายการเงินของ
ประเทศมหาอาํนาจ แนวโน้มอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลาง 
มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา และ 
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

 
ใช้เคร่ืองมือทางการเงินให้เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึงมี
มาตรการในการบริหารรายได้กับรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
ให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) และตกลงกับคู ่ค้าเพื่อรับหรือ 
จ่ายเงินตราต่างประเทศตามสกลุเงนิของท้องถิน่ในระดบัท่ีเหมาะสม 
และมีการพจิารณาการป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่นสาํหรบั
โครงการลงทุนตามความเหมาะสม 

จากความได้เปรียบทางการค้าที่มาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศ

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในปี 2561 จากปัจจัย 
พืน้ฐานทัง้จากภาคตลาดแรงงานท่ีแขง็แกร่งและการค้าโลกทีข่ยายตัว 
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่มาจากการดําเนิน
นโยบายด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศมหาอํานาจ อาทิ 
ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป นโยบายการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น ทิศทางและแนว
นโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศจากประธานาธิบดีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปัญหาหนี้เสียและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจนี รวมถงึปัญหาความขดัแย้งทางภมูริฐัศาสตร์ในคาบสมทุร
เกาหลีและตะวันออกกลางท่ีอาจก่อให้เกิดสงคราม โดยปัจจัยเหล่านี้
อาจส่งผลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน 
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความเสี่ยงจากคู่แข่งรายใหม่ทั้งรายเล็กและ
รายใหญ่ที่เพิ่มมากข้ึนในประเทศที่เอสซีจีดําเนินธุรกิจ 

 
เอสซจีไีปลงทุน เพือ่ตดิตามสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างใกล้ชดิ และจัดทาํ 
รายงานสถานการณ์ความเสี่ยงในประเทศยุทธศาสตร์ทุกไตรมาสต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารความเส่ียง และใช้ในการบริหารจัดการการลงทุนขององค์กร 
(Portfolio Management) รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis)  
และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อประเมิน 
ผลกระทบจากเหตุการณ์เสี่ยง 

ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม เพ่ิมการส่งออกไป
ยังประเทศท้ังในและนอกอาเซียนเพ่ือทดแทนเศรษฐกิจในประเทศที่
ชะลอตัว รวมถึงการแสวงหาโอกาสในต่างประเทศสําหรับขยายการ
ลงทุนในอนาคต

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดําเนินชีวิต
ประจําวันและการทําธุรกิจ อาทิ การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน 
การให้บริการขนส่ง การทําการตลาดและการจําหน่ายสนิค้าออนไลน์  
ซึ่งในระยะยาวการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผล 
ต่อรูปแบบการดําเนินธุรกิจและช่องทางการจัดจําหน่ายแบบเดิม 
จนทําให้เอสซีจีสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจ 
เป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร  
ดังนั้น เอสซีจีได้กําหนดให้มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือนํามาพัฒนาการทํางาน 
ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถใน 
การแข่งขัน อาทิ การนําเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ 
วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า การทํากลยุทธ ์
การตลาดแบบเช่ือมโยงช่องทางจัดจําหน่าย การนําเทคโนโลยเีคร่ืองจักร
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อัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ในปี  
2560 เอสซีจีได้จัดตั้ง AddVentures บริษัทร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพ  
เพื่อหาสิ่ งที่จะตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการทํางานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการ 
สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างประเทศท่ีทําธุรกิจเกี่ยวกับ 
โรงงานอุตสาหกรรม หุ ่นยนต์ การประหยัดพลังงาน พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการสินค้าและการขนส่ง เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจและวิธีการทํางานที่
พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น การนําระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงาน
และกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงแนวโน้ม 
การเชื่อมโยงข้อมูลของอุปกรณ์และส่วนงานต่าง ๆ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจมีความเสี่ยง 
ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากข้ึน อาทิ การถูกโจรกรรมข้อมูล 
การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการค้า และข้อมูลส่วนตัว
ของพนกังาน ซึง่อาจส่งผลกระทบทางการเงิน ชือ่เสยีงของตราสนิค้า 
และความน่าเชื่อถือของบริษัท ด้วยเหตุนี้ เอสซีจีได้กําหนดนโยบาย
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SCG e-Policy 2017) และแผน 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมการใช้งานและการป้องกัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีสําคัญสําหรับบริษัทของเอสซีจีท้ังในและ 
ต่างประเทศ เช่น การจําแนกชั้นความลับและการจัดการข้อมูล 
แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกวิธีและระเบียบการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ใน
การใช้เทคโนโลยีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดอบรมและ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทาง
ไซเบอร์

พลังงานเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของ 
เอสซจี ีอย่างไรกต็าม มกีารคาดการณ์ว่าแหล่งพลังงานในประเทศไทย
จะลดลงในระยะยาว แต่ความต้องการใช้พลงังานมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้  
จะส่งผลกระทบให้ราคาพลังงานและค่าไฟของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
และส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานของเอสซีจี ดังนั้น เอสซีจีได้
กําหนดให้มีคณะกรรมการพลังงานทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย
พลังงาน ติดตามผลของการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ม ี
คณะทํางานสํารวจและหาแหล่งเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงทางเลือก 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ 
ช่วยให้สามารถเพ่ิมการใช้เชื้อเพลิงที่ต้นทุนตํ่าแต่ยังไม่มีการนําไป 
ใช้งานอย่างแพร่หลาย หรอืการผลิตไฟฟ้าเพือ่ใช้เองจากของเหลือทิง้
ในกระบวนการผลิต ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่ใช้พลังงานในการผลิต 
ต่อหน่วยลดลงหรือช่วยลดการใช้พลังงานของผู้ใช้เมื่อนําไปใช้งาน 

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดจากการสะสมของ 
ก๊าซเรือนกระจกและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรง 
ยิ่งขึ้น รวมถึงการกํากับดูแลและการออกกฎหมายเพื่อควบคุม 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้กลายเป็นความเสี่ยงท่ีท่ัวโลกและ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วนให้ความสําคญัและอาจกลายเป็นความเสีย่ง 
ต่อช่ือเสียงของบริษัท ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมให้สัตยาบัน 
ความตกลงกรุงปารีส (Paris Agreement) ไปเม่ือปี 2558 เพ่ือยับยั้ง 
ภาวะโลกร้อนตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือรักษาการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกให้ตํ่ากว่า 2 องศาเซลเซียส ด้วยเหตุนี้ เอสซีจีจึง 
ได้กําหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
อาทิ  การเพิ่มสัดส ่วนพลังงานทดแทน การทดลองปลูกและ
ใช้พืชพลังงาน การนําลมร้อนเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต 
มาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและ 
บริการที่ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ 
หลังคาเอสซีจีที่ได ้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
จากกระทรวงพลังงาน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน 
หลังคาบ้าน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อ 
ใช้ในโรงงานของเอสซีจีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้  
เอสซีจีได้พิจารณาให้มีการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาผลกระทบ 
ที่เป็นตัวเงินของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสร้าง 
ความตระหนักรู ้ให้กับพนักงานถึงความสําคัญของการอนุรักษ์
พลังงาน การใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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รายการระหว่างกัน

และรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการพิจารณาอนุมัติ 

การทํารายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ี

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซจีไีด้กาํหนด

นโยบายการทําธุรกรรมของเอสซีจี ดังน้ี

การทาํธรุกรรมระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย

การท่ีเอสซีจีประกอบด้วยบรษิทัจํานวนมาก และบรษิทัเหล่านัน้ 

ดําเนินธุรกิจที่ต้องทําธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การบริการ การซื้อขาย

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุน

ทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจหรือ

ปฏิบัติงานท่ีเป็นการทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจ ี

ดังกล่าว ต้องคํานึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน

ของรัฐ รวมถึงระเบียบและอํานาจดําเนินการของเอสซีจี ตลอดจน 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น

การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกน้ัน จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการท่ีกาํหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รับ 

การอนมุตัติามอํานาจดาํเนนิการของเอสซจีอีย่างเคร่งครดั นอกจากนี ้

จะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขทีไ่ด้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเล่ียงการทําธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก

บริษทัได้กาํหนดนโยบายการปฏิบตัต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder 

Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดย

กําหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต 

พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุ

สมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการทีไ่ด้รบั รวมถงึสามารถให้เหตุผล

ที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

นอกจากน้ี บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการ

พจิารณาอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั รายการท่ีเกีย่วโยงกัน หรอื

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด โดยกรรมการและ

ผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัท

พิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตาม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนําเรื่องดังกล่าว

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผย

ข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารท่ีมี

ส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกัน

ในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ 

ดาํเนนิการตามปกตทิางการค้า โดยใช้นโยบายซือ้ขายต่อรองกนัตาม

กลไกราคาตลาดของธรุกจิ ไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั

กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการ

ที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท

จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ 

ประกาศ หรือคําสั่ง ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

      

17
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รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

สัดส่วน
ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ์ การถือหุ้น

โดยตรง / บริษัท เอสซีจี เอสซีจี เอสซีจี ส่วนงาน
อ้อม ซิเมนต์- เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง อ่ืน

ท้ังหมด ผลิตภัณฑ์
(ร้อยละ) ก่อสร้าง

1. รายการกับการร่วมค้า และบริษัทร่วม (กิจการท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย)
1.1 บริษัทร่วมในเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัทร่วม -             3,461          -             -             -             

ขายสินค้า บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49

ให้กลุ่มธุรกิจ บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด 40

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด 29

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยปิซัม (สระบุรี) จํากัด 29

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยปิซัม (สงขลา) จํากัด 29

บริษัทร่วม -             1,699          264             597             -             

ซื้อสินค้า บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49

จากกลุ่มธุรกิจ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 30

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยปิซัม (สระบุรี) จํากัด 29

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยปิซัม (สงขลา) จํากัด 29

บริษัทร่วม -             -             -             -             -             

ให้บริการ บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากดั 55

แก่กลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วมได้รับ 6                 88               -             -             -             

บริการ และอ่ืนๆ บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด 50

จากกลุ่มธุรกิจ บริษัทสยามอุตสาหกรรมยปิซัม (สระบุรี) จํากัด 29

บริษัทร่วม -             177             -             -             -             

กู้ยืมเงิน บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49

จากกลุ่มธุรกิจ Mariwasa Holdings, Inc. 40

PT M Class Industry 28

1.2 การร่วมค้า และบริษัทร่วมในเอสซีจี เคมิคอลส์ 

บริษัทร่วม -             2                 19,012        -             -             

ขายสินค้า บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 50

ให้กลุ่มธุรกิจ บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด 49

บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด 40

Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) 39

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 31

บริษัทร่วม -             5                 49,065        184             -             

ซื้อสินค้า SCG Plastics (China) Co., Limited 60

จากกลุ่มธุรกิจ SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. 60

บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด 50

บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 50

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50

บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 50

บรษิัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด 49

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด 46

     เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยในเดือนสิงหาคม 2559

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)

*

*

**

***
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นโยบายการคิดราคา
บริษัท เอสซีจี เอสซีจี เอสซีจี ส่วนงาน

ซิเมนต์- เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง อ่ืน
ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

-           3,427         -            -            -             ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบคุคลภายนอก

-           1,081         207            491             -             ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบคุคลภายนอก

-           402             -            -            -             ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบคุคลภายนอก

6               82               -            -            1               ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบคุคลภายนอก

-           164             -            -            -             อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-           -             16,236       -            -             ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบคุคลภายนอก

        รายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทร่วมขายสินค้าให้กับบริษัทย่อยต่อไปน้ี

 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด

 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด

-           1               45,275       63               -             ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบคุคลภายนอก

         รายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทร่วมซ้ือสินค้าจากบริษัทย่อยต่อไปน้ี

 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด

 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด 

 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)

**

***
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สัดส่วน
ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ์ การถือหุ้น

โดยตรง / บริษัท เอสซีจี เอสซีจี เอสซีจี ส่วนงาน
อ้อม ซิเมนต์- เคมิคอลส์ แพคเกจจ้ิง อ่ืน

ท้ังหมด ผลิตภัณฑ์
(ร้อยละ) ก่อสร้าง

บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด 45

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 31

PT Styrindo Mono Indonesia 31

Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. 20

Binh Minh Plastics Joint Stock Company 20

การร่วมค้า -             135             1,399          -             31               

และบริษัทร่วม Long Son Petrochemicals Co., Ltd. 71

ได้รับบริการ บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด 50

และอ่ืนๆ บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด 50

จากกลุ่มธุรกิจ บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 50

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50

บริษัทระยอง เทอร์มินัล จํากัด 50

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด 49

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด 46

บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด 45

บริษัทไทย เพ็ท เรซนิ จํากัด 40

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 31

บริษัทร่วม -             -             41               -             -             

กู้ยืมเงิน GTC Technology International, LP 25

จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วมได้รับ 127             -             40               -             -             

การค้ําประกัน บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด 45

จากกลุ่มธุรกิจ Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) 39

1.3 บริษัทร่วมในเอสซีจี แพคเกจจ้ิง

บริษัทร่วม -             -             -             949             -             

ซื้อสินค้า บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด 48

จากกลุ่มธุรกิจ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด 31

บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด 17

บริษัทร่วมได้รับ -             8                 -             1                 -             

บริการ และอ่ืนๆ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด 31

จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วม -             -             -             -             -             

กู้ยืมเงิน บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด 17

จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วมได้รับ -             -             -             495             -             

การค้ําประกัน บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร ์จํากัด 31

จากกลุ่มธุรกิจ
     เปล่ียนสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อยในเดือนมิถุนายน 2560

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)

*

*
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นโยบายการคิดราคา
บริษัท เอสซีจี เอสซีจี เอสซีจี ส่วนงาน

ซิเมนต์- เคมิคอลส์ แพคเกจจ้ิง อ่ืน
ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

-           106             1,727          -           27             ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-           -           45               -           -            อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

418           -           63               -           -            ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-           -           -             763            -            ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-           10              -             1                2               ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-           -           -             5                -            อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-           -           -             495            -            ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)
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สัดส่วน
ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ์ การถือหุ้น

โดยตรง / บริษัท เอสซีจี เอสซีจี เอสซีจี ส่วนงาน
อ้อม ซิเมนต์- เคมิคอลส์ แพคเกจจ้ิง อ่ืน

ท้ังหมด ผลิตภัณฑ์
(ร้อยละ) ก่อสร้าง

1.4 บริษัทร่วมในส่วนงานอ่ืน

บริษัทร่วม -             1,255          -             -             -             

ขายสินค้า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด 40

ให้กลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วม -             70               6                 18               -             

ซื้อสินค้า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด 40

จากกลุ่มธุรกิจ บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จํากัด 40

บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด 30

บริษัทนวโลหะไทย จํากัด 25

บริษัทร่วม 154             326             132             87               -             

ให้บรกิาร บริษัทไอทีวัน จํากัด 20

แก่กลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วมได้รับ 1,059          170             -             -             9                 

บริการ และอ่ืนๆ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด 40

จากกลุ่มธุรกิจ

2. รายการกับบริษัทอ่ืนท่ีมีผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นกรรมการ
2.1 บริษัทอ่ืนในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัทอ่ืน -             -             -             25               -             

ซื้อสินค้า บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน) 10

จากกลุ่มธุรกิจ  นายนิธิ ภัทรโชค เป็นกรรมการ

2.2 บริษัทอ่ืนในเอสซีจี แพคเกจจ้ิง

บริษัทอ่ืน -             2                 -             -             -             

ขายสินค้า บริษัทไทยบริติชซีเคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 18

ให้กลุ่มธุรกิจ    นายสุรศักด์ิ อัมมวรรธน์ เป็นกรรมการ

บริษัทอ่ืน -             -             -             52               -             

ซื้อสินค้า บริษทัไทยบริติชซีเคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 18

จากกลุ่มธุรกิจ    นายสุรศักด์ิ อัมมวรรธน์ เป็นกรรมการ

บริษัทอ่ืนได้รับ -             10               -             5                 2                 

บริการ และอ่ืนๆ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 18

จากกลุ่มธุรกิจ    นายสุรศักด์ิ อัมมวรรธน์ เป็นกรรมการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)
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นโยบายการคิดราคา
บริษัท เอสซีจี เอสซีจี เอสซีจี ส่วนงาน

ซิเมนต์- เคมิคอลส์ แพคเกจจ้ิง อ่ืน
ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

-           1,236         -             -           -            ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-           78              8                 17               -            ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

145           430             177            103            1               ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

1,045        184             -             -           15             ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-           -           -             15               -            ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-           2               -             -           -            ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-           -           -             94             -            ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-           10              -             -           3                ราคาตลาดเทยีบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)
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สัดส่วน
ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ์ การถือหุ้น

โดยตรง / บริษัท เอสซีจี เอสซีจี เอสซีจี ส่วนงาน
อ้อม ซิเมนต์- เคมิคอลส์ แพคเกจจ้ิง อ่ืน

ท้ังหมด ผลิตภัณฑ์
(ร้อยละ) ก่อสร้าง

2.3 บริษัทอ่ืนในส่วนงานอ่ืน

บริษัทอ่ืน -             2,623          -             -             -             

ขายสินค้า บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10

ให้กลุ่มธุรกิจ นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ

นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ

บริษัทอ่ืน -             172             10               1                 -             

ซื้อสินค้า บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10

จากกลุ่มธุรกิจ นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ

นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ

บริษัทอ่ืนได้รับ 304             79               12               -             4                 

บริการ และอ่ืนๆ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10

จากกลุ่มธุรกิจ นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ

นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)
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นโยบายการคิดราคา
บริษัท เอสซีจี เอสซีจี เอสซีจี ส่วนงาน

ซิเมนต์- เคมิคอลส์ แพคเกจจ้ิง อ่ืน
ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

-             2,190          -             -             -             ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-             185             5                 2                 -             ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

267             76               4                 -             5                 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)
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ฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

140

งบการเงินรวม 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย

147

รายงาน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

141

การวิเคราะห์ผลการ 

ดําเนินงานและฐานะ

การเงิน

144 

งบการเงิน 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด 

(มหาชน)

238

18

21

19

22

20



139



140

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

18

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท 

ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทําขึ้นตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  

พ.ศ. 2543 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทาง 

การเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

พ.ศ. 2535 โดยได้มกีารพจิารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชทีีเ่หมาะสม 

และถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่าง 

เพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ โดยผูส้อบบญัชไีด้สอบทาน 

และตรวจสอบงบการเงนิและแสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบญัช ี

อย่างไม่มีเง่ือนไข

คณะกรรมการบรษิทัทาํหน้าทีก่าํกบัดูแลและพฒันาบรรษทัภบิาล  

จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีและดํารงไว ้

ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความ

มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  

และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้ 

เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบ 

ด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทําหน้าที่กํากับดูแลงบการเงิน ประเมิน 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพ 

และประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ 

ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจาํปี 

นี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเช่ือมั่นได้ว่า  

งบการเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้อง 

ตามควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตาม

ขอบเขตท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มกีารทบทวน

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการ

บริษัทเป็นประจําทุกปี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเน้น

บทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื่อ 

สอบทานการกํากับดูแล การกําหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการ

ติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กําหนดและดําเนินธุรกิจได้

อย่างยั่งยืน การจะดําเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงาน

ต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อํานาจ หน้าที่ และ 

ความรับผิดชอบของตนเองตามหลักการ Three Lines of Defense  

และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกํากับดูแล การบริหาร 

ความเสีย่ง การกํากับการปฏบิตังิาน และการควบคุมภายใน (Integrated 

Governance Risk Compliance and Control-Integrated GRC)

ปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 คร้ัง โดยมี

กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ทุกสิ้นปี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซ่ึงผลการประเมนิ

อยูใ่นเกณฑ์เป็นทีพ่อใจมากใกล้เคยีงกบัปีก่อน หัวข้อทีป่ระเมิน ได้แก่ 

ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต

อํานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัตงิานของสาํนกังานตรวจสอบ 

สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 ดงัน้ี

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ 

สอบทานข้อมลูทีส่าํคญัของงบการเงนิรายไตรมาสและประจาํปี 2560 

ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัท 

ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทําตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึง่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็น

ที่เป็นสาระสําคัญ รายการพิเศษ และได้รับคําชี้แจงจากผู้สอบบัญชี  

ฝ่ายจัดการ และผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจ

ว่าการจัดทํางบการเงิน รวมท้ังการเปิดเผยหมายเหตุประกอบใน 

งบการเงิน เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวท่ี 

ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็น

อย่างไม่มีเง่ือนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม

ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่าง

อิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสําคัญใน

รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

การจัดทํางบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู ้ใช ้งบการเงิน  

เรื่องสําคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมท้ังพฤติการณ์ 

อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงในปี 2560  

ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตท่ีเป็นสาระสําคัญ และไม่พบพฤติการณ์

อนัควรสงสัย นอกจากนี ้เพือ่ความมัน่ใจในเรือ่งการไม่พบพฤตกิารณ์

อนัควรสงสยัดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มมีติให้กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี รายงานผลการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัต ิ

ดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจและผู้รับผิดชอบใน

ธุรกิจต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2560 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี รายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควร

สงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทํางบการเงิน และงบการเงินรวมของ 

บริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญช ี

มีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ 

2. การสอบทานรายการทีเ่ก่ียวโยงกนั รายการได้มาจาํหน่ายไป  
หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีอ่าจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง พร้อม 

ทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้อง

ตามเวลาท่ีกําหนด

3. การสอบทานการกํากบัดแูลกจิการท่ีด ีเอสซจีมีุง่มัน่ดาํเนนิ

ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล 

โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตังิาน ได้แก่ Organization for  

Economic Co-operation and Development (OECD) สาํนกังานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และ

พนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะ

กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างท่ีดี พนักงานประมาณ 

33,300 คน ผ่านการทดสอบ Ethics e-testing (ร้อยละ 100) ซ่ึงดาํเนนิการ 

ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 มีการนํานโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้

อย่างจริงจัง และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจโดยจัดทําจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ 

เอสซจี ีเพือ่ให้คูธ่รุกจิใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินธรุกจิ ร่วมกนัปฏบิตัิ

ตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการท่ีคํานึงถึงสังคม

และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด  
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ซึ่งคู่ธุรกิจได้ลงนามเพ่ือดําเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี 

แล้วกว่า 5,000 ราย นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิการปฏิบัติ 

ตามประกาศ “คู่มือแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายใน 

ที่เหมาะสมสําหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที ่

ของรฐั เจ้าหน้าทีข่องรฐัต่างประเทศ และเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่าง 

ประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญู 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ของ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีสื่อสารถึงพนักงานทุกคนผ่าน “Message from  

CEO” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญของฝ่ายบริหารระดับ

สูงสุด (Tone at the Top)

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะจัดการ 

บรหิารความเสีย่งเอสซีจเีป็นผูร้บัผดิชอบ คณะจัดการบรหิารความเสีย่ง

เอสซีจีประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นประธาน 

และคณะจัดการเอสซีจีเป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง 

นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเส่ียง  

การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเส่ียงของเอสซีจี

รายเดือนและรายไตรมาส โดยมหีน่วยงานบรหิารความเสีย่ง ทาํหน้าที่

จัดทํารายงานความเสี่ยงและการบริหารความเส่ียงของเอสซีจีใน 

รูป Risk Dashboard ปี 2560 เอสซีจีให้ความสําคัญกับ Emerging Risk  

เช่น Digital Transformation Cybersecurity เป็นต้น ซ่ึงเป็นการพิจารณา

ความเสีย่งทีม่นียัสาํคญัและมโีอกาสจะเกิดขึน้ในอนาคต คณะจดัการ

บรหิารความเส่ียงได้เตรียมมาตรการรองรบัโดยกําหนดแผนงานระยะ

ปานกลาง แผนงานประจําปี และการพิจารณาความเส่ียงสําหรับ

โครงการลงทุน

5. การสอบทานการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เอสซีจีได ้

พัฒนาระบบการจัดการด้านการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่ง

สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 19600 และนาํไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

กับกลุ่มธุรกิจ โดยบูรณาการกับระบบบริหารงานต่าง ๆ ปี 2560  

บริษัทได้ประกาศนโยบายท่ีสําคัญ 4 เร่ือง ได้แก่ การกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของเอสซีจี (Compliance) การจัดการข้อมูลภายในท่ีมีผล

ต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading) การเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจี 

(Disclosure) และการแข่งขันทางการค้า (Anti Trust)

6. การสอบทานระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบ 

การปฏบิตังิานและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสาํนกังานตรวจสอบ 

ได้รายงานเป็นรายเดอืนและรายไตรมาส รวมถงึการประเมินตามแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ

เอสซีจีและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจาก

การสอบทานไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญซึ่งมีผลกระทบ

ต่องบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตร

สํานักงานตรวจสอบ ปีนี้ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรู้

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงานอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน ซึ่งประกอบด้วย Ethics 

e-Testing และ e-Policy e-Testing แนวทางความรับผิดชอบการบริหาร 

ความเสีย่งและการควบคุมทีด่ตีามแนวทางป้องกัน 3 ระดบั (Three Lines 

of Defense) และกรณีศึกษา เร่ืองการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ นอกจากน้ี ได้นําเคร่ืองมือ

แบบประเมินตนเอง หรือการต้ังทีมตรวจสอบตนเองไปประยุกต์ใช้

ให้เหมาะสมตามความพร้อมของแต่ละธุรกิจทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเน้น

การลดความเสี่ยงของบริษัทท่ีลงทุนในต่างประเทศ โดยจัด Workshop 

ให้กับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละบริษัทในต่างประเทศตระหนัก

เรือ่งการกาํกับดแูลความเสีย่ง การปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบต่าง ๆ   

และการควบคุม สาํนักงานตรวจสอบร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) 

พัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพ่ิมขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจใช้กํากับดูแลงานในความรับผิดชอบ และ 

ผูต้รวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ มีการจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

ให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยนําประเด็นสําคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณี

ศึกษาเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกัน 

ในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบ และการควบคุมภายในที่สําคัญของ

แต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน 

7. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสํานักงาน 

ตรวจสอบเป็นประจาํทุกปีให้สอดคล้องกบัความเส่ียงและสถานการณ์

ปัจจุบนัของเอสซจี ีในปี 2560 สํานกังานตรวจสอบได้ผลกัดนัแนวทาง 

Three Lines of Defense เน้นการปฏิบัติต่อเนื่องจากปีก่อน เช่น ให้ First 

Line ลําดับสูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทสําคัญและเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีให้กับพนักงาน ส่ือสารและให้คําแนะนํากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

เพือ่ร่วมกนัประเมนิความเสีย่ง กําหนดการควบคุม และติดตามผลการ

ปฏบิตังิาน ฯลฯ ท้ังระบบงานเดมิ ระบบงานใหม่ ธรุกจิใหม่ หรอืระบบ
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เทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ของเอสซจี ีพัฒนาผูต้รวจสอบต่างประเทศ

ชาวเวยีดนามและอินโดนีเซยีเพือ่ทาํหน้าทีป่ระเมนิประสทิธภิาพและ

ประสิทธิผลของการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม 

กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ  และการควบคุมภายในของเอสซีจีและ 

บรษิทัย่อยในต่างประเทศ ภายใต้กาํกบัดแูลของสํานกังานตรวจสอบ

ในประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ตัวแทน IT ของกลุ่มธุรกิจ

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ความเส่ียง การควบคุม

ภายใน และผลการตรวจสอบด้าน IT และตรวจสอบในเร่ืองที่มีความ

เสีย่งเพ่ิมขึน้ เช่น Cybersecurity Risk: Penetration Test และ Information Security  

Risk: Data Leakage เป็นต้น

8. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต เอสซีจีพัฒนาระบบ 

รบัข้อร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสเอสซีจขีองบคุคลภายนอก นอกเหนอื 

จากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียน 

ผ่านเว็บไซต์ www.scg.com เพ่ิมเติมจากการรับข้อร้องเรียนผ่าน 

ทางโทรศัพท์ e-mail จดหมายถึงกรรมการบริษัท ผู ้อํานวยการ 

สํานักงานตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560  

มีข ้อร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนที่ให้บุคคลภายนอกและ 

พนักงานมส่ีวนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผูก้ระทาํความผิดอนัเกิดจาก 

การไม่ปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบยีบบรษิทั นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั

เอสซีจี นโยบายบรรษัทภิบาล อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณพนักงาน 

หรือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวมท้ังส้ิน 31 เร่ือง และมีเรื่องที่ยกมาจากปี

ก่อน 5 เร่ือง ซ่ึงดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จรวม 27 เรื่อง 

และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวน 9 เร่ือง เรื่องท่ี

ดาํเนนิการสอบสวนข้อเทจ็จรงิแล้วเสรจ็ ประกอบด้วย ไม่พบเรือ่งการ

คอร์รัปชัน มีเรื่องผิดจรรยาบรรณ 4 เร่ือง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท 

9 เรื่อง โดยมูลค่าความเสียหายไม่เป็นสาระสําคัญ และไม่เป็นไปตาม

ข้อร้องเรียน 14 เรื่อง  ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้นํามากําหนดวิธี

ปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้สอบทานผลการตรวจสอบการทจุรติ  การประเมนิความเสีย่งโอกาส

เกิดการทุจริต ผลกระทบ เพื่อกําหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตท่ี

จะเกดิขึน้ได้ในระบบงานต่าง ๆ  รวมทัง้ได้สอบทานมาตรการทบทวน

ระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดําเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ประจาํปี 2561 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาข้อเสนอ

การให้บริการสอบบญัชใีห้แก่บรษิทัและบริษทัย่อยทัง้ในประเทศและ 

ต่างประเทศจากสํานักงานสอบบัญชี 3 ราย ตามท่ีคณะกรรมการ 

พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชีนําเสนอ และเห็นสมควรคัดเลือก 

บรษิทัเคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชขีอง

บริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2561 - 2565 เนื่องจากข้อเสนอของ 

เคพีเอม็จเีป็นประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั สาํหรบัในปี 2561 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพจิารณา เสนอขออนมุติัจากที ่

ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที่ 3378 หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที่ 3565 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที่ 5565 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที่ 8179 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็น 

ผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญช ี

งบการเงินประจําปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 

ของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงนิทั้งหมด 6.05 ล้านบาท รวมทั้ง 

รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2561 ของบริษัทย่อย และ 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนฯ  

ซึง่ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจ ีประเทศไทย และเคพเีอ็มจีในต่างประเทศ 

โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีเป็นจํานวนเงิน 47.80 

ล้านบาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

และฐานะการเงิน

20

20.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงาน

เอสซีจีมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลจาก 
ราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีกําไร 
สาํหรบัปีลดลงสาเหตุหลักจากธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมี 
ผลการดําเนนิงานในประเทศลดลงตามสภาพตลาดทีย่งัคงชะลอตัว

ในปี 2560 เอสซจีมีรีายได้จากการขายเท่ากบั 450,921 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากราคาขายของสินค้า

เคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น EBITDA เท่ากับ 102,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4 จากปีก่อน เน่ืองจากมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 

กําไรสําหรับปีเท่ากับ 55,041 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน 

สาเหตุหลักจากธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีผลการดําเนินงาน

ในประเทศลดลงตามสภาพตลาดท่ียังคงชะลอตัว

เอสซีจมีส่ีวนแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

เท่ากับ 18,212 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 279 ล้านบาทจากปีก่อน โดยมี 

รายละเอียดดังนี้

14,826 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 606 ล้านบาท จากปีก่อน

ลดลง 327 ล้านบาท จากปีก่อน

20.2 ผลการดําเนินงานของส่วนงานธุรกิจ

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
ในปี 2560 รายได้จากการขายของเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง เท่ากับ 175,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน จาก

การขยายตัวของการดําเนินงานในภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่ EBITDA  

เท่ากับ 22,319 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อน ตามสภาพตลาด 

ในประเทศไทยที่ยังคงซบเซา ส่งผลให้กําไรสําหรับปีเท่ากับ 7,230  

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน

เอสซีจี เคมิคอลส์
ในปี 2560 รายได้จากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส์ เท่ากับ 

206,280 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จากปีก่อน จากราคาขายของ

ผลติภัณฑ์ทีเ่พ่ิมขึน้ ในขณะท่ี EBITDA เท่ากับ 64,461 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 6 จากปีก่อน เนื่องจากมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น  

และกาํไรสาํหรบัปีเท่ากบั 42,007 ล้านบาท ใกล้เคยีงกับปีก่อน โดยธุรกจิ 

มีผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจาก 

ราคาแนฟทาท่ีเพิ่มขึ้น และค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น ในขณะที่มีกําไร 

จากการขายเงนิลงทนุและมส่ีวนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบรษิทัร่วม 

เพิ่มขึ้น

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ในปี 2560 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีรายได้จากการขายเท่ากับ 

 81,455 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อน และมี EBITDA เท่ากับ 

12,431 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14  จากปีก่อน จากปริมาณขายกระดาษ 

บรรจภุณัฑ์ทีเ่พิม่ขึน้ และการขายสินทรพัย์ของบริษทักระดาษสหไทย  

จํากัด (มหาชน) โดยมีกําไรสําหรับปีเท่ากับ 4,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 32 จากปีก่อน

20.3 ภาพรวมของฐานะการเงิน

สินทรัพย์
เอสซีจียังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง โดยมีเงินสด 

และเงินสดภายใต้การบริหารเท่ากับ 64,129 ล้านบาท 

เอสซีจีมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 573,412  

ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน ท้ังนี้ สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ

เอสซีจี ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 43 สินทรัพย์

หมุนเวียน ร้อยละ 30 และเงินลงทุน ร้อยละ 19 ของสินทรัพย์ทั้งหมด 

โดยส่วนงานธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุด ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซจี ีเคมิคอลส์ และเอสซจีี แพคเกจจิง้ ตามลาํดบั 
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สินทรัพย์หมุนเวียน: ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 171,619 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ  

ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มนุเวยีนอืน่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

และเงินลงทุนชั่วคราว โดย ณ สิ้นปี 2560 เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียน

เท่ากับ 73,573 ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียนเฉล่ีย

เท่ากับ 59 วัน

เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร: ณ ส้ินปี 2560 เท่ากับ 

64,129 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 16,877 ล้านบาท จากปีก่อน แม้ว่าในระหว่างปี 

มีรายจ่ายลงทุนและการซื้อธุรกิจ จํานวน 46,088 ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่า

ทีค่าดการณ์ไว้ เนือ่งจากความล่าช้าของโครงการเคมภีณัฑ์ในประเทศ

เวียดนาม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า: ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 

98,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,833 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จากปีก่อน 

สาเหตุหลักจาก

 

ส่วนได้เสีย จํานวน 18,212 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากผลการดําเนินงาน

ของบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ดีขึ้น

จากเงินปันผลรับของบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภัณฑ์

นอกจากนี้ ในระหว่างปีมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่สําคัญ ได้แก่

โดยธุรกิจเคมีภัณฑ์เพิ่มทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.  

ผู้ผลิตวัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติกในประเทศอินโดนีเซีย และ

ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพิ่มทุนในบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด กิจการลงทุนในธุรกิจจัดจําหน่ายวัสดุ

ก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

ล้านบาท โดยธุรกิจเคมีภัณฑ์ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดร้อยละ 22 ใน  

Tien Phong Plastics Joint Stock Company ผูผ้ลิตและจาํหน่ายท่อพลาสตกิ 

พีวีซีทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ธุรกิจแพคเกจจิ้งได้ขาย

เงินลงทุนทั้งหมดร้อยละ 17 ใน Rengo Packaging Malaysia Sdn. Bhd.  

ผู ้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศมาเลเซีย และ

ส่วนงานอ่ืนขายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 30 ในบริษัทแม็กซิออน วีลส์ 

(ประเทศไทย) จํากัด ผู้ผลิตล้อรถยนต์ชั้นนําในประเทศไทย

จํานวน 2,061 ล้านบาท จากการซ้ือหุ้นเพิ่มร้อยละ 25 ใน Long Son  

Petrochemicals Co., Ltd. ซ่ึงเป็นโครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรก 

ในประเทศเวียดนาม ทําให้มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว 

ร้อยละ 71

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์: ณ สิน้ปี 2560 เท่ากบั 248,847 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 3,664 ล้านบาท จากการจ่ายลงทุนและซื้อธุรกิจในระหว่างปี

หนี้สิน
หนี้สินสุทธิลดลง 1,909 ล้านบาท จากกระแสเงินสดรับที่ได้

จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น แม้ว่ามีรายจ่ายลงทุนในระหว่างปี
หนีส้นิรวม ณ สิน้ปี 2560 เท่ากบั 271,587 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ  

5 จากปีก่อน โดยในระหว่างปี เอสซีจีได้ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ จํานวนรวม  

60,000 ล้านบาท เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมท่ีครบกําหนดไถ่ถอน 

จํานวน 45,000 ล้านบาท และเพื่อใช้ในการดําเนินงานและรองรับ 

การลงทุนอีกจํานวน 15,000 ล้านบาท โดยทั้งปี เอสซีจี มีต้นทุน 

ทางการเงินเท่ากับ 7,112 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 461 ล้านบาท 

สถานะหนี้สินสุทธิ (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดและ

เงินสดภายใต้การบริหาร) ของเอสซีจี ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 145,034 

ล้านบาท ลดลง 1,909 ล้านบาท จากปีก่อน เนือ่งจากมีกระแสเงนิสดรบั 

เพิ่มขึ้นตาม EBITDA ท่ีเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีระหว่างปีมีกระแสเงินสดจ่าย 

ที่สําคัญรวม 94,573 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายจ่ายลงทุนและ

การซื้อธุรกิจจํานวน 46,088 ล้านบาท รวมการเข้าซื้อกิจการผลิต

ปูนซีเมนต์ครบวงจรในประเทศเวียดนามและการเพ่ิมทุนกิจการ 

เคมิคอลส์ในประเทศอินโดนีเซีย จ่ายเงินปันผลจํานวน 34,385  

ล้านบาท จ่ายดอกเบ้ียจํานวน 7,534 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้

จํานวน 6,566 ล้านบาท
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20.5 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

เอสซีจีมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดี

ในปี 2560 เอสซีจีมอีัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ทีร่ะดบั 1.5 เท่า 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.3 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ

ต่อกระแสเงินสดทีไ่ด้จากการด�าเนินงาน (EBITDA) อยู่ที่ 1.4 เท่า  

ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.5 เท่า ทั้งนี้ ในปี 2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 0.9 เท่า เท่ากับปีก่อน

จากฐานะทางการเงินและผลการด �าเนินงานในปี 2560  

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ

20.4 ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการท้องถิ่น

*      รายได้จากการขาย แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า

**    ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

***  ค�านวณจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงิน หารด้วยก�าไรก่อนภาษี

ในปี 2560 เอสซีจ ีมค่ีาใช้จ่ายภาษเีงนิได้ตามงบการเงนิเท่ากับ 5,694 ล้านบาท คดิเป็นอตัราภาษีเงนิได้ท่ีแท้จรงิร้อยละ 10 ท้ังนี ้อตัราภาษี

เงินได้ที่แท้จริงต�่ากว่าอัตราภาษีที่ก�าหนดไว้ในแต่ละประเทศ สาเหตุหลักจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยในปี 2560 เอสซีจีจ่ายภาษี

ให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการ รวมจ�านวน 6,959 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท 

ซึง่คิดเป็นอัตราร้อยละ 41 ของก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น

บริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม ทัง้นี้ บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลงวด

ระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุน้ละ 8.50 บาท เม่ือวันท่ี 24 สงิหาคม 2560  

โดยก�าหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท  

ในวันที่ 20 เมษายน 2561

ขอ้มลูการดําเนนิงาน
�า�������า����้ก�ร���าล�ล��น���งานรา�การ�อ้ง�ิ�น

(ลานบาท) ป ไทย ฟลิปปนสกัมพูชาอินโดนีเซียเวียดนาม งบการเงินรวม

2559 257,723            32,426               27,668               11,464               8,901                 423,442            

2560 264,240            38,554               28,487               11,691               9,911                 450,921            

2559 52,676               3,431                 (215)                  1,391                 376                    57,404               

51,4372560                2,392                 (376)                  1,664                 475                    55,242               

2559 3,714                 539                    85                      272                    107                    4,618                 

2560 5,189                 414                    104                    191                    137                    5,694                 

16%7%2559 n/a 20% 28% 8%

2560 10% 17% n/a 11% 29% 10%

20% 20% 25% 20% 30% n/a

2559 5,994                 477                    192                    173                    71                      7,007                 

2560 5,580                 442                    176                    184                    118                    6,566                 

14%11%2559 n/a 12% 19% 12%

2560 11% 18% n/a 11% 25% 12%

ขอมูลเพ่ิมเติม: ภาระภาษีรวมที่จายใหแกรัฐบาล และหนวยงานราชการทองถ่ิน

2559 5,591                 478                    134                    183                 107                    6,578                 

5,4952560                  425                    151                    163                 149                    6,452                 

2559 176                    1                        5                        0.2                     41                      228                    

2560 190                    1                        3                        0.2                     35                      235                    

2559 7                        2                        14                      0.2                     21                      44                      

2560 5                        70                      7                        0.2                     20                      102                    

192559                       49                      19                      0.2                     - 88                      

2560 18                      119                    32                      0.2                     - 170                    

2559 5,793                 529                    172                    184                    169                    6,938                 

5,7082560                  614                    193                    164                    203                    6,959                 

*     รายไดจากการขาย แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตรของลูกคา

**   กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา และคาใชจายภาษีเงินได

*** คํานวณจากคาใชจายภาษีเงินไดตามงบการเงิน หารดวยกําไรกอนภาษี

รวม

ประเทศ

รายไดจากการขาย *

กําไรกอนภาษี **

ภาษีเงินได

อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง (%) ***

อัตราภาษีที่กําหนดไว (%)

คาใชจายภาษีเงินไดตามงบการเงิน

จายภาษีเงินได

อัตราจายภาษีเงินได (%)

ภาษีโรงเรือน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อ่ืน ๆ
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งบการเงินรวม

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

21

 

 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วย

สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและเรื่องอื่นๆ 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานรวม และ

กระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนด

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบก ารเงินรวม และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้  ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้ 

 

การซื้อธุรกิจ 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ก) และ ข้อ 4 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทดําเนินการเข้าซื้อกิจการหลายแห่ง

ท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยการซื้อกิจการในกลุม่ธุรกิจ

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และเอสซีจี 

เคมิคอลส์ เพ่ือขยายกําลังการผลิตและฐานลูกค้าในภูมิภาค 

รวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้

การบัญชีสําหรับการซื้อธุรกิจต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารใน

การระบุและประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาและ

หนี้สินท่ีรับมาจากการซื้อธุรกิจ เปรียบเทียบกับสิ่งตอบแทนท่ี

โอนให้ผู้ขาย โดยผลแตกต่างจะถูกรับรู้เป็นค่าความนิยมหรือ

กําไรจากการซื้อในราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม ในการประเมิน

มูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพ่ือหา

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจาก

การซื้อ ธุรกิจ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ี

สําคัญในการตรวจสอบ 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้า เน้นการประเมินความ

สมเหตุสมผลของข้อสมมติสําคัญท่ีใช้ในการสนับสนุนการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมา

จากการซื้อธุรกิจ โดยอ้างอิงสภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน 

ความรู้เก่ียวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมของธุรกิจท่ีเข้าซื้อ ท่ี

ข้าพเจ้ามี และข้อมูลอื่นที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบ รวมถึง

การสอบถามฝ่ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของการซื้อ

ธุรกิจ การเข้าอ่านสัญญาซื้อขายธุรกิจ และการอ่านรายงานการ

ประชุมของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทําความเข้าใจข้อกําหนด

และเงื่อนไขท่ีสําคัญ รวมถึงลักษณะของรายการที่เก่ียวข้องกับ

การบัญชีของการซื ้อธุรกิจ  ข้าพเจ้าปรึกษาผู้เชี ่ยวชาญด้าน

การประเมินมูลค่าของเคพีเอ็มจี เพื่อประเมินความเหมาะสม

ของแบบจําลองและวิธีการวัดมูลค่า ข้าพเจ้าประเมินความ

เหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมา รวมถึง

สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ผู้ขาย และพิจารณาเอกสารประกอบการซื้อ

และจ่ายเงิน ตลอดจนทดสอบความถูกต้องของการคํานวณ

ค่าความนิยมและกําไรจากการซื้อในราคาท่ีตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม 

นอกจากนี้  ข้าพ เจ้าได้ประเมินความเป็นอิสระและความรู้

ความสามารถของผู้ประเมินราคาอิสระ 

 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ฎ) และ ข้อ 16 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

จากภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันในหลายประเทศท่ีบริษัทย่อย

ท่ีได้มาจากการซื้อธุรกิจนั้นดําเนินงานอยู่ ทําให้ผู้บริหารพิจารณาว่า

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซื้อธุรกิจใน

แต่ละประเทศนั้นมีความสําคัญ ประกอบกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกําหนดให้กลุ่มบริษัทต้องทดสอบการด้อยค่า

ของค่าความนิยมซึ่งเกิดจากการซื้อธุรกิจเป็นประจําทุกปีหรือ

หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ซึ่งเรื่องดังกล่าวใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการของผู้บริหารในการวัดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน

ของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจในอนาคต

พร้อมกับอัตราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว้ อัตราคิดลดท่ีใช้สําหรับ

แต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า

เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีสําคัญในการตรวจสอบ 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าเน้นการประเมินความ

สมเหตุสมผลของข้อสมมติสําคัญท่ีใช้ในการสนับสนุนการ

ประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ี

ก่อให้เกิดเงินสดและข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า 

ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลและทดสอบข้อสมมติท่ี

สําคัญท่ีสนับสนุนการประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับใน

อนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึง

ภาวการณ์ของตลาด สภาพแวดล้อมการดําเนินงาน ความรู้

เก่ี ยวกับ อุตส าห กรรม  และข้อ มูล อื่น ท่ี ได้รับ ระห ว่างการ

ตรวจสอบ ข้าพเจ้าทดสอบความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าท่ี

คาดว่าจะได้รับคืนและการด้อยค่า อีกท้ังยังมีการพิจารณาความ

สมเหตุสมผลของประมาณการผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบ

การประมาณการในอดีตกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่า

ของเคพีเอ็มจี เพ่ือประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองการวัด

มูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย 

 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดการบัญชี 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ด) และ ข้อ 17 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

ผู้บริหารได้ประเมินความเหมาะสมของการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจและ

ข้อสมมติของผู้บริหารในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต

ว่าจะเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการรับรู้ส ินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี

ท่ียังไม่ได้ใช้ ท้ังนี้ดุลยพินิจในเรื่องดังกล่าว ข้ึนอยู่กับข้อสมมติ

เก่ียวกับความสามารถในการทํากําไรในอนาคต รายได้และกําไร

ท่ีเติบโตข้ึนจากการขายผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม รวมถึงข้อสมมติ

เก่ียวกับผลลัพธ์ของกระบวนการเพิ่มรายได้และลดต้นทุน ดังนั้น 

ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความสําคัญในการตรวจสอบ 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการประเมินวิธีการท่ี

ผู้บริหารใช้ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และ

ข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตของ

ผู้บริหาร ซึ่งข้าพเจ้าเปรียบเทียบข้อสมมติท่ีสําคัญท่ีผู้บริหารใช้

ในการจัดทําประมาณการกําไรทางภาษีกับแหล่งข้อมูลภายนอก 

เช่น การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ ข้อมูลในอดีตของกลุ่มบริษัท 

ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ยังมีการพิจารณา

ความสมเหตุสมผลของประมาณการกําไรทางภาษีโดยการ

เปรียบเทียบประมาณ การกําไรทางภาษีในอดีตกับผลการ

ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงอีกด้วย 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ฌ) และ ข้อ 15 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

ผู้บริหารได้ประเมินข้อบ่งชี้ในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งนําไปสู่

การพิจารณาการทดสอบการด้อยค่าในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท 

โดยเน้นไปท่ีธุรกิจท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีตํ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ 

การทดสอบการด้อยค่าของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ได้รับการพิจารณาเป็นความเสี่ยงท่ีสําคัญ เนื่องจากเก่ียวข้องกับ

การใช้ดุลยพินิจท่ีสําคัญของผู้บริหารในการพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้

ในการด้อยค่าหรือไม่ และการพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

ซึ่งดุลยพินิจดังกล่าวรวมถึงประมาณการและข้อสมมติท่ีเก่ียวข้อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกับการประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตพร้อมกับอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ อัตราคิดลด

ที่ใช้สําหรับ แต่ละหน่วยสินทรัพย์ ท่ีก่อให้เกิดเงินสด ดังนั้น 

ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีสําคัญในการตรวจสอบ 

ในการตรวจสอบเก่ียวกับการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ข้าพเจ้าให้ความสนใจเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของ

ข้อบ่งชี้ท่ีแสดงว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าและทดสอบข้อสมมติ

ท่ีสําคัญท่ีสนับสนุนการคาดการณ์ของผู้บริหาร 

ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้การด้อยค่าโดย

อ้างอิงถึงภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมการ

ดําเนินงาน ความรู้เก่ียวกับอุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นท่ีได้รับ

ระหว่างการตรวจสอบ 

 

ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติท่ีสําคัญท่ีสนับสนุนการประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของ

ผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา การวิเคราะห์

แนวโน้ม และทดสอบความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าท่ีคาดว่า

จะได้รับคืนและการด้อยค่า อีก ท้ังยังมีการพิจารณ าความ

สมเหตุสมผลของประมาณการผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบ

การประมาณการในอดีตกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่า

ของเคพีเอ็มจี เพ่ือประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองการวัด

มูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย 

 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมูลอื่น 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ

รายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

 

ความรับผดิชอบของของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอ่านข้อมูลอื่น และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง

ท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงนิรวมหรอืกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ท้ังนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวท่ีต้องรายงาน 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวม 

 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล

ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ในการจัดทํางบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ี

เก่ียวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมี

ความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

 

ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 

 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล

ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี้ 

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสีย่งเหลา่นั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง

การควบคุมภายใน 

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซึ่งจัดทําข้ึนโดยผู้บริหาร 
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สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี

ท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญ

ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ 

ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมท่ีเก่ียวข้อง 

หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง 

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องต่างๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ

ในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและ

ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม

ในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย

หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสา ร

เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

 

 

 

 

วินิจ ศิลามงคล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3378 

 

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

14 กุมภาพันธ์ 2561 
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จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: พันบาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10 43,936,645            27,709,352            

เงินลงทุนชั่วคราว 10 12,970,998            13,089,306            

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 5, 6 55,407,319            51,473,037            

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 5 152,393                 167,136                 

สินค้าคงเหลือ 7 57,649,895            53,334,689            

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 1,471,196              5,533,980              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 9 30,832                   5,318,910              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 171,619,278          156,626,410          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 10 7,161,645              6,347,801              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 95,346,183            90,811,302            

เงินลงทุนในการร่วมค้า 11 2,984,699              4,686,586              

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 2,975,865              2,866,061              

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 13 5,244,715              2,947,011              

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5 123,754                 124,038                 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14 1,492,151              1,307,115              

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 248,847,055          245,183,484          

ค่าความนิยม 16 17,476,705            11,657,407            

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 16 11,402,643            8,761,920              

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 6,273,762              5,918,173              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,463,577              2,450,679              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 401,792,754          383,061,577          

รวมสินทรัพย์ 573,412,032          539,687,987          

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: พันบาท

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 19,586,055            15,601,257            

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 5 46,056,049            48,553,228            

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 19 4,787,023              4,641,914              

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 20 39,918,630            44,888,595            

เงินกู้ยืมระยะสั้น 5 196,862                 204,246                 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,954,837              2,943,363              

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2,507,894              1,235,405              

รวมหนี้สินหมุนเวียน 116,007,350          118,068,008          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 19 3,458,809              7,634,002              

หุ้นกู้ 20 141,215,577          121,224,377          

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 2,317,689              3,025,449              

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 21 7,572,904              7,183,629              

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,014,790              934,403                 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 155,579,769          140,001,860          

รวมหนี้สิน 271,587,119          258,069,868          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 1,600,000              1,600,000              

ทุนที่ออกและชําระแล้ว - หุ้นสามัญ 1,200,000              1,200,000              

กําไรสะสม 

จัดสรรแล้ว

   ทุนสํารองตามกฎหมาย 23 160,000                 160,000                 

   ทุนสํารองทั่วไป 10,516,000            10,516,000            

ยังไม่ได้จัดสรร 270,131,718          237,993,458          

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 23 (20,910,148)           (9,846,450)             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 261,097,570          240,023,008          

ส่วนของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 24 40,727,343            41,595,111            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 301,824,913          281,618,119          

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 573,412,032          539,687,987          

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

         

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ 2560 2559

รายได้จากการขาย 5 450,920,997          423,442,369          

ต้นทุนขาย 5 (349,306,959)         (319,021,053)         

กําไรข้ันต้น 101,614,038          104,421,316          

รายได้อ่ืน 5, 26 13,316,173            10,787,034            

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 114,930,211          115,208,350          

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 27 (23,566,636)           (23,978,351)           

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 28 (29,009,610)           (26,253,152)           

รวมค่าใช้จ่าย (52,576,246)           (50,231,503)           

กําไรจากการดําเนินงาน 62,353,965            64,976,847            

ต้นทุนทางการเงิน 30 (7,112,414)             (7,572,423)             

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 18,212,304            17,932,694            

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 73,453,855            75,337,118            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31 (5,694,193)             (4,617,938)             

กําไรสําหรับปี 67,759,662            70,719,180            

การแบ่งปันกําไร 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 55,041,247            56,084,194            

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 12,718,415            14,634,986            

67,759,662            70,719,180            

 กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท)

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 32 45.87                     46.74                     

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ 2560 2559

กําไรสําหรับปี 67,759,662            70,719,180            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (8,766,137)             (730,991)                

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 10 66,142                   911,464                 

กลับรายการการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,692,934)             (410,001)                

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (1,058,991)             77,410                   

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 31 325,331                 (131,286)                

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (11,126,589)           (283,404)                

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 21 (156,042)                (149,372)                

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2,128                     (18,587)                  

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 31 34,375                   28,475                   

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (119,539)                (139,484)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (11,246,128)           (422,888)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 56,513,534            70,296,292            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 45,126,691            55,857,302            

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 11,386,843            14,438,990            

56,513,534            70,296,292            

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กําไรสะสม  

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนท่ีออก ทุนสํารอง ทุนสํารอง

หมายเหตุ และชําระแล้ว ตามกฎหมาย ท่ัวไป

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 1,200,000       160,000          10,516,000     202,440,240    

รายการกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 33 -                 -                 -                 (20,398,454)     

รวมเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (20,398,454)     

  การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ได้มีผล

ทําให้สูญเสียการควบคุม -                 -                 -                 -                   

การเปล่ียนแปลงท่ีทําให้ได้มา

หรือสูญเสียการควบคุม -                 -                 -                 -                   

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                 -                 -                 -                   

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (20,398,454)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรหรือขาดทุน -                 -                 -                 56,084,194      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                 -                 -                 (132,522)          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                 -                 -                 55,951,672      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 1,200,000       160,000          10,516,000     237,993,458    

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย: พันบาท

ส่วนแบ่ง รายการอื่น รวม

กําไรขาดทุน ของการ องค์ประกอบ

เบ็ดเสร็จอื่น เปลี่ยนแปลง อ่ืน รวมส่วน ส่วนได้เสีย

การแปลงค่า เงินลงทุน ในบริษัทร่วม ท่ีเกิดจาก ของส่วน ของผู้ถือหุ้น ท่ีไม่มีอํานาจ รวมส่วน

งบการเงิน เผ่ือขาย และการร่วมค้า ผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

(3,057,312)     753,297        541,454           (6,392,652)    (8,155,213)      206,161,027   36,844,688      243,005,715   

-                 -                -                  -                -                  (20,398,454)    (11,505,878)    (31,904,332)    

-                 -                -                  -                -                  (20,398,454)    (11,505,878)    (31,904,332)    

-                 -                -                  (1,596,867)    (1,596,867)      (1,596,867)      1,396,872        (199,995)         

-                 -                -                  -                -                  -                  420,439           420,439           

-                 -                -                  (1,596,867)    (1,596,867)      (1,596,867)      1,817,311        220,444           

-                 -                -                  (1,596,867)    (1,596,867)      (21,995,321)    (9,688,567)      (31,683,888)    

-                 -                -                  -                -                  56,084,194      14,634,986      70,719,180      

(534,102)        362,322        77,410             -                (94,370)           (226,892)         (195,996)         (422,888)         

(534,102)        362,322        77,410             -                (94,370)           55,857,302      14,438,990      70,296,292      

(3,591,414)    1,115,619    618,864          (7,989,519)   (9,846,450)      240,023,008  41,595,111     281,618,119   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กําไรสะสม  

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนท่ีออก ทุนสํารอง ทุนสํารอง

หมายเหตุ และชําระแล้ว ตามกฎหมาย ท่ัวไป

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 1,200,000       160,000          10,516,000     237,993,458    

รายการกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 33 -                 -                 -                 (22,799,365)     

รวมเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (22,799,365)     

  การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ได้มีผล

ทําให้สูญเสียการควบคุม -                 -                 -                 -                   

การเปล่ียนแปลงท่ีทําให้ได้มา

หรือสูญเสียการควบคุม -                 -                 -                 -                   

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                 -                 -                 -                   

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (22,799,365)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรหรือขาดทุน -                 -                 -                 55,041,247      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                 -                 -                 (103,622)          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                 -                 -                 54,937,625      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 1,200,000       160,000          10,516,000     270,131,718    

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย: พันบาท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนแบ่ง รายการอื่น รวม

กําไรขาดทุน ของการ องค์ประกอบ

เบ็ดเสร็จอื่น เปลี่ยนแปลง อ่ืน รวมส่วน ส่วนได้เสีย

การแปลงค่า เงินลงทุน ในบริษัทร่วม ท่ีเกิดจาก ของส่วน ของผู้ถือหุ้น ท่ีไม่มีอํานาจ รวมส่วน

งบการเงิน เผ่ือขาย และการร่วมค้า ผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

(3,591,414)     1,115,619     618,864           (7,989,519)    (9,846,450)      240,023,008   41,595,111      281,618,119   

-                 -                -                  -                -                  (22,799,365)    (11,641,161)    (34,440,526)    

-                 -                -                  -                -                  (22,799,365)    (11,641,161)    (34,440,526)    

-                 -                -                  (1,252,764)    (1,252,764)      (1,252,764)      (2,019,104)      (3,271,868)      

-                 -                -                  -                -                  -                  1,405,654        1,405,654        

-                 -                -                  (1,252,764)    (1,252,764)      (1,252,764)      (613,450)         (1,866,214)      

-                 -                -                  (1,252,764)    (1,252,764)      (24,052,129)    (12,254,611)    (36,306,740)    

-                 -                -                  -                -                  55,041,247      12,718,415      67,759,662      

(7,669,423)     (1,082,521)    (1,058,990)      -                (9,810,934)      (9,914,556)      (1,331,572)      (11,246,128)    

(7,669,423)     (1,082,521)    (1,058,990)      -                (9,810,934)      45,126,691      11,386,843      56,513,534      

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: พันบาท

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 67,759,662            70,719,180            

รายการปรับปรุง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,694,193              4,617,938              

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 23,282,022            22,709,819            

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า 72,723                   129,126                 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 896,567                 913,129                 

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น (84,999)                  (224,243)                

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (18,212,304)           (17,932,694)           

เงินปันผลรับ (1,952,337)             (2,820,702)             

ดอกเบี้ยรับ (810,912)                (818,208)                

ดอกเบี้ยจ่าย 6,874,499              7,208,905              

กําไรจากการขายเงินลงทุน และอ่ืนๆ (3,730,756)             (743,547)                

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 79,788,358            83,758,703            

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน (6,667,193)             2,452,033              

สินค้าคงเหลือ (4,875,104)             (386,092)                

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 262,429                 314,523                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (206,630)                321,451                 

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) - สุทธิ (11,486,498)           2,701,915              

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ 2560 2559

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน (1,506,543)             (3,743,109)             

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 6,564                     460,210                 

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (603,063)                (416,900)                

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 245,929                 (82,334)                  

หนี้สินดําเนินงานลดลง - สุทธิ (1,857,113)             (3,782,133)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 66,444,747            82,678,485            

จ่ายภาษีเงินได้ (5,752,533)             (7,007,236)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 60,692,214            75,671,249            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา 4 (4,363,906)             (543,960)                

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (4,061,291)             (28,000)                  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 30,801,747            41,055,624            

เงินลงทุนชั่วคราว (19,437,934)           (34,996,117)           

เงินลงทุนเผ่ือขายและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (2,137,212)             (2,558,277)             

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,398,748              544,872                 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (22,395,749)           (30,684,457)           

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,312,175)             (1,329,240)             

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 23,266                   -                        

รับเงินปันผล 18,329,472            12,864,470            

รับดอกเบี้ย 846,165                 864,564                 

จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน (813,571)                -                        

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,122,440)             (14,810,521)           

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

ที่ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสียการควบคุม 154,164                 2,059,715              

เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

ที่ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสียการควบคุม 4 (3,352,204)             (2,259,013)             

เงินสดรับจาก (จ่ายเพ่ือชําระ) เงินกู้ยืม

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,725,729              (898,881)                

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 962,423                 1,450,455              

เงินสดจ่ายเพื่อชําระเงินกู้ยืมระยะยาว (12,132,093)           (9,943,398)             

เงินสดจ่ายเพื่อชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (160,455)                (81,746)                  

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 59,949,830            49,968,663            

เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ (44,928,595)           (49,961,424)           

เงินกู้ยืมเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 6,416,839              (9,466,331)             

จ่ายเงินปันผล

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (22,799,366)           (20,398,454)           

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (11,585,336)           (11,516,182)           

รวมจ่ายเงินปันผล (34,384,702)           (31,914,636)           

จ่ายดอกเบ้ีย (7,534,427)             (7,595,570)             

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (38,700,330)           (49,175,835)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน - สุทธิ 16,869,444            11,684,893            

ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (642,151)                (53,337)                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 27,709,352            16,077,796            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 43,936,645            27,709,352            

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี้จากการซ้ือสินทรัพย์ 2,523,241              4,304,417              

เงินลงทุนค้างจ่าย 1,728,468              237,033                 

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

1  ข้อมูลท่ัวไป 166 
2  เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 172 
3  นโยบายการบัญชท่ีีสําคัญ 175 
4  การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในสว่นได้เสียในบริษัทย่อย 188 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 194 
6  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 199 
7  สินค้าคงเหลือ 200 
8  สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 200 
9  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 200 

10  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ 201 
11  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 202 
12  เงินลงทุนระยะยาวอื่น 205 
13  ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น  206 
14  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 207 
15  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 208 
16  ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 210 
17  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) 211 
18  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 213 
19  เงินกู้ยืมระยะยาว 213 
20  หุ้นกู้ 215 
21  ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 216 
22  ทุนเรือนหุ้น 219 
23  สํารองและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 219 
24  ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 220 
25  ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ 221 
26  รายได้อื่น 226 
27  ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 226 
28  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 226 
29  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 227 
30  ต้นทุนทางการเงิน 227 
31  ภาษีเงินได้ 227 
32  กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 229 

33  เงินปันผล 229 
34  สัญญา 229 
35  เครื่องมือทางการเงิน 229 
36  ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 234 
37  การบริหารจัดการส่วนทุน 235 
38  เรื่องอื่นๆ 236 
39  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 237 
40  การจัดประเภทรายการใหม่ 237 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมนี้ 

งบการเงินรวมนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใช้ในประเทศ โดยจัดทําเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับ

อนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยู่จดทะเบียนต้ังอยู่เลขท่ี  

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2518 

บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีส่วนงานธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 

รายละเอียดบริษัทย่อยท่ีมีผลการดําเนินงานเป็นสาระสําคัญท่ีนํามาจัดทํางบการเงินรวมมีดังต่อไปนี้ 

 สัดส่วน 

การถือหุ้น 

 สัดส่วน 

การถือหุ้น 

 โดยตรง/อ้อม  โดยตรง/อ้อม 

 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง   เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง   

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด  100 PT SCG Pipe and Precast Indonesia  

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด  100 PT Semen Lebak  

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด  100 PT SCG Readymix Indonesia  

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 

Khammouane Cement Co., Ltd.  PT CPAC Surabaya  

  (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 

บริษัทสยามมอร์ตาร์ จํากัด  100 CPAC Lao Co., Ltd.   

บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จํากัด  100    (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100 

บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด 100 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.  

บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 

บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จํากัด  100 Myanmar CPAC Service Co., Ltd.  

บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศเมยีนมา) 100 

บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด  100 CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.   

บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)  100 

บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด  100 SCG Cement-Building Materials Vietnam  

บริษัทศิลาสานนท์ จํากัด  100    Limited Liability Company  

PT Pion Quarry Nusantara     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 

  (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company 

    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100
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 สัดส่วน 

การถือหุ้น 

 สัดส่วน 

การถือหุ้น 

 โดยตรง/อ้อม   โดยตรง/อ้อม  

 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง   เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง   

Song Gianh Cement Joint Stock Company  PT SCG Lightweight Concrete Indonesia  

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100

Mien Trung Cement One Member Company Limited  บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด  100

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด 100

Danang Cement One Member Company Limited  บริษัทเอสซีจี เทรดด้ิง จํากัด  100

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 SCG Trading Australia Pty. Ltd.  

Phu Yen Cosevco Cement Company Limited     (จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย)  100

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 SCG Trading Guangzhou Co., Ltd.  

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100

บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จํากัด  100 SCG Trading Hong Kong Limited    

บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟ่ิง จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100

บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด  100 SCG Trading Philippines Inc.  

Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc.      (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)     100

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)  100 SCG Singapore Trading Pte. Ltd.  

Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.     (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)  100 SCG Trading USA Inc.  

Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.       (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) 100

   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)  100 PT SCG Trading Indonesia     

บริษัทกระเบ้ืองกระดาษไทย จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100

บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบ้ือง (ลําปาง) จํากัด 100 SCG Trading Lao Co., Ltd.  

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด 100    (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100

บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด  100 SCG Marketing Philippines Inc.  

บริษัทกระเบ้ืองหลังคาซีแพค จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)  100

SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.  SCGT Malaysia Sdn. Bhd.  

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100    (จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย) 100

SCG Roofing Philippines, Inc.   SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.   

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 100

SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.   SCG Trading Middle East Dmcc  

   (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 100    (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 100

บริษัทกระเบ้ืองหลังคาเซรามิคไทย จํากัด  100 SCG Trading Vietnam Co., Ltd.  

บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100

บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จํากัด  100 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด 100

บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จํากัด  100 SCG Logistics Lao Co., Ltd.  

บริษัทเจมาโก จํากัด 100    (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100

    



168

 

 

สัดส่วน 

การถือหุ้น  

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

 โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม  

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  

SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.  PT KIA Keramik Mas  

   (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 96

บริษัทเอสซีจี เทรดด้ิง เซอร์วิสเซส จํากัด 100 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.  

Myanmar CBM Services Co., Ltd.      (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 96

   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 100 Prime Dai An Joint Stock Company  

บริษัทกระเบ้ืองทิพย์ จํากัด   100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 95

บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จํากัด  100 Kampot Cement Co., Ltd.  

บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 95

บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 100 PT Tambang Semen Sukabumi  

Prime Group Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 93

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 PT Kokoh Inti Arebama Tbk.  

Prime Trading, Import and Export One Member     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91

   Limited Liability Company  บริษัทสยามซานิทารีฟิตต้ิงส์ จํากัด 91

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จํากัด 90

Ceramic Research Institution  Prime Dai Viet Joint Stock Company  

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90

Prime International Import-Export and Service   Prime Thein Phuc Joint Stock Company 

   Trading Company Limited     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 Prime Phong Dien Joint Stock Company  

Prime Ngoi Viet Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 Prime Dai Loc Joint Stock Company  

Prime Pho Yen Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 CPAC Cambodia Co., Ltd.   

Prime Yen Binh Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)  90

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 บริษัทสระบุรีรัชต์ จํากัด   83

Prime Tien Phong Joint Stock Company  Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)  83

Prime Vinh Phuc Joint Stock Company  SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 80

Prime Truong Xuan Joint Stock Company  PT Surya Siam Keramik   

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 99    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  80

Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company  บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)  75

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)   99 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จํากัด 74

PT Semen Jawa  บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด 71

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 98 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด 71

PT KIA Serpih Mas  บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จํากัด 71

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 97   
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Mawlamyine Cement Limited  บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด 54 

   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 70 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด 51 

บริษัทควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) 68 Mingalar Motor Co., Ltd.  

บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด 68    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)  50 

บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด  67 PT Siam-Indo Gypsum Industry  

บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จํากัด 65    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  50 

Prime Dai Quang Joint Stock Company  PT Siam-Indo Concrete Products  

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 56    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  50 

Guangxi SCG Logistics Co., Ltd.  Prime Hao Phu Joint Stock Company  

   (จดทะเบียนในประเทศจีน) 55    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 49 

SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.  PT SCG Barito Logistics  

   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 55    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 49 

บริษัทพาเนล เวิลด์ จํากัด 55 Kampot Land Co., Ltd.  

บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด 55    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)  47 

    

เอสซีจี เคมิคอลส์  เอสซีจี เคมิคอลส์  

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด  100 Norner Research AS  

บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)  100 

บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด  100 Norner IP AS  

บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)  100 

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด  100 Norner Verdandi AS  

บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)  100 

บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด  100 CO2 Technologies AS  

บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์  100 

บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด  100 บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด 100 

SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.  PT TPC Indo Plastic and Chemicals  

   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  100 

Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.   บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)  100 

   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)  100 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด  100 

Hexagon International, Inc.  บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด  100 

   (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) 100 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด  100 

Norner Holding AS   บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด  100 

   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)  100 Chemtech Co., Ltd.   

Norner AS     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 

   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)  100 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จํากัด  100 
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สัดส่วน 

การถือหุ้น  
สัดส่วน 
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เอสซีจี เคมิคอลส์  เอสซีจี เคมิคอลส์  

SENFI UK Limited  TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.  

  (จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  70 

SENFI Swiss GmbH  บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด   68 

  (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 100 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด 67 

บริษัทระยองไปป์ไลน์ จํากัด 92 Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte. Ltd.  

บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด 87    (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)  65 

บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด 82 บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จํากัด  60 

Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.  Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.  

  (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 72    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 60 

Long Son Petrochemicals Co., Ltd.  Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.  

  (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 71    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 57 

 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 51 

   

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)  99 New Asia Industries Co., Ltd.   

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด  99    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  69 

บริษัทอินวีนิค จํากัด  99 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.  

บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด 99    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  69 

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 99 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.  

บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จํากัด 99    (จดทะเบียนในประเทศเวยีดนาม)  69 

บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จํากัด 99 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.  

United Pulp and Paper Co., Inc.      (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  69 

  (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 98 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)  69 

Paperlink Inter-Trade Corporation  บริษัทฟินิคซ ยูทิลิต้ี จํากัด 69 

  (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 98 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด  69 

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)  93 บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) 69 

บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จํากัด 74 บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด  69 

บริษัทคอนิเมก จํากัด 74 บริษัทพนัสนิมิต จํากัด  69 

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด  69 บริษัทไทยพนาสณฑ์ จํากัด  69 

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด   69 บริษัทไทยพนาดร จํากัด  69 

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด  69 บรษัิทไทยพนาราม จํากัด  69 

Vina Kraft Paper Co., Ltd.   บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จํากัด  69 

  (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  69 บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด  69 

TCG Rengo (S) Limited   บริษัทไทยพนาบูรณ์ จํากัด  69 

  (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)  69 บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด  69 
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สัดส่วน 

การถือหุ้น  

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

โดยตรง/อ้อม   โดยตรง/อ้อม  

(ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  

PT Primacorr Mandiri  บริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด 52 

  (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  62 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด 52 

PT Indoris Printingdo  บริษัทดี อิน แพค จํากัด 52 

  (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  62 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จํากัด 50 

PT Indocorr Packaging Cikarang  Tin Thanh Packing Joint Stock Company  

  (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 55    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 47 

บริษัททีซี เฟล็กซิเบ้ิลแพคเกจจิ้ง จํากัด 52 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด 37 

ส่วนงานอ่ืน  ส่วนงานอ่ืน  

บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลด้ิง จํากัด  100 SCG Vietnam Co., Ltd. 

บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ต้ี (2001) จํากัด (มหาชน)  100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 

บริษัทพร็อพเพอร์ต้ี แวลู พลัส จํากัด   100 PT SCG Indonesia  

บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  100 

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด  100 บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จํากัด 100 

บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จํากัด 100 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จํากัด  

Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.         (เดิมชื่อ “บริษัทสยามนวภัณฑ์ จํากัด”) 100 

  (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จํากัด 100    (เดิมชื่อ “บริษัทเอสซีจี แมเนจเม้นท์ จํากัด”) 100 

บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด 100 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 50 

รายละเอียดบริษัทย่อยท่ีไม่มีการประกอบธุรกิจท่ีเป็นสาระสําคัญ ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมมีดังนี้  

 สัดส่วน 

การถือหุ้น 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

 โดยตรง/อ้อม  โดยตรง/อ้อม  

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค (ภาคใต้) จํากัด  100 SCG Logistics Management (Lao) Co., Ltd.  

Cementhai Building Materials (Singapore) Pte. Ltd.      (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100 

  (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 SCG Trading (Jordan) L.L.C.  

Cementhai Ceramic (Singapore) Pte. Ltd.      (จดทะเบียนในประเทศจอร์แดน)     100 

  (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 บริษัทสยามพาราฟินส์ จํากัด  100 

Keating Capital Partners Pte. Ltd.    บริษัทเอสซีจี โฮลด้ิง จํากัด 100 

  (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 บริษัทนวโลหะบางปะกง จํากัด  100 

Kitchener Limited   บริษัทเหล็กสยาม จํากัด   100 

  (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100 บริษัทท่อธารา จํากัด  100 
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 สัดส่วน 

การถือหุ้น 

 สัดส่วน 

การถือหุ้น 

 โดยตรง/อ้อม   โดยตรง/อ้อม  

 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

SCG Corporation S.A.   PT Karya Makmur Kreasi Prima  

   (จดทะเบียนในประเทศปานามา)  100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91 

บริษัทสยาม ทีพีซี จํากัด  96 Myanmar CPAC Trading Co., Ltd.   

Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.      (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)  80 

   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)  96 Minh Thai House Component Co., Ltd.  

     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 73 

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในประเทศไทย ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นอย่างอื่น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2559 อย่างมีสาระสําคัญ ยกเว้นท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 

ท้ังนี้ ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทได้นํางบการเงินของ 9 บริษัท ได้แก่ กลุ่ม Vietnam Construction Materials Joint Stock Company และ 

Long Son Petrochemicals Co., Ltd. ซึ ่งจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม PT Indocorr Packaging Cikarang ซึ ่งจดทะเบียนใน

ประเทศอินโดนีเซีย บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จํากัด และบริษัทคอนิเมก จํากัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มาจัดทํางบการเงินรวม

ของกลุ่มบริษัทเนื่องจากการซ้ือธุรกิจ ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

งบการเงนิรวมนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 การปฏิบัติตามม าตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสําคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

และไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรบัการจัดทํางบการเงินรวมนี้ กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบ้ืองต้นถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวม

จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญ

ต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ 
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 

งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ดังต่อไปนี้ 

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สิ่งตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายจากการรวมธุรกิจวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

หนี้สินผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนตามโครงการผลประโยชน์

ของพนักงานท่ีกําหนดไว้ 

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมนี้จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินท้ังหมด

มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

(ง) การประมาณการและการใช้ดลุยพินิจ 

ในการจัดทํางบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติ

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และ

ค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก

โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 

ข้อมูลเก่ียวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ และข้อสมมติท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบสําคัญต่อการรับรู้

จํานวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้ 

หมายเหตุ 4 การซื้อบริษัทย่อยเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ 

(รวมสิ่งตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มา

และหนี้สินท่ีรับมา 

หมายเหตุ 11, 12, 14, 15 และ 16 การทดสอบการด้อยค่าเก่ียวกับข้อสมมติท่ีสําคัญท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า  

ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

หมายเหตุ 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 และ 16 การวัดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ และหน่วยสินทรัพย์

ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 

หมายเหตุ 17 และ 31 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กําไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนํา

ผลขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ 21 การวัดมูลค่าของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์

เก่ียวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

หมายเหตุ 36 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
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การวัดมูลค่ายุติธรรม 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมท้ังสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

และไม่ใช่ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวม

ต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าท่ีมนีัยสําคัญอย่างสม่ําเสมอ หากมีการใช้ข้อมูล

จากบุคคลท่ีสามเพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการต้ังราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสาม

ท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินอย่างเหมาะสม 

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท 

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมลูท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้

ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้ 

ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 

และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันท่ีวัดมูลค่า 

ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได้) สําหรับสินทรัพย์หรือ

หนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้สําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 

หากข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นท่ีแตกต่างกันของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม 

การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลท่ีอยู่ในระดับตํ่าสุด

ท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม 

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดข้ึน 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อสมมติท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้  

หมายเหตุ 4 การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในสว่นได้เสียในบริษัทย่อย 

หมายเหตุ 10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ 

หมายเหตุ 14 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

หมายเหตุ 20 หุ้นกู้ 

หมายเหตุ 35 เครื่องมือทางการเงิน 
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นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วย งบการเงินของกลุ่มบริษัท และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่าง

กิจการในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกัน

กับกําไรท่ียังไมเ่กิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดข้ึน 

บริษัทย่อย 

บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร

จากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อํานาจเหนือกิจการนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทน

ของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 

ณ วันท่ีซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาจากผู้ถูกซื้อ 

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทท่ีไม่ทําให้กลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการ

ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

การสูญเสียการควบคุม 

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสีย

ท่ีไม่มีอํานาจควบคุมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ

สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมท่ียังคงเหลืออยู่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันท่ีสูญเสียการควบคุม 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย

ทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษัท

มีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น 

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทํารายการ 

ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันท่ีกลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญหรือการควบคุมร่วม 
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การรวมธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อเมื่อการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไว้ในส่วนของบริษัทย่อย) ถูกโอนไปยังกลุ่มบรษัิท 

ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมสีิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมคีวามสามารถในการใช้

อํานาจเหนือกิจการนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วันท่ีซื้อกิจการ คือ วันท่ีอํานาจในการควบคุมนั้น

ได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกําหนดวันท่ีซื้อกิจการและการระบุเก่ียวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้

ดุลยพินิจเข้ามาเก่ียวข้อง 

ในการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียท่ีผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่

โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีซื้อ และรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในกําไรหรือขาดทุน 

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันท่ีซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จํานวนส่วนได้เสีย

ท่ีไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมา กําไรจากการซื้อในราคา

ตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็นกําไรในงวดทันที 

สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ รวมมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีโอนไป หนี้สินท่ีกลุ่มบริษัทก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสีย

ในส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท ท้ังนี้ สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่า

ของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ 

หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษัทท่ีถูกซื้อท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดข้ึนจากเหตุการณ์

ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมตามสัดส่วนได้เสียในสินทรัพยส์ุทธิท่ีได้มาจากผู้ถูกซื้อ 

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดข้ึนซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดข้ึน เช่น ค่าท่ีป รึกษา

กฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอื่นๆ เป็นต้น 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน 

รวมท้ังเงนิลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมท่ีจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนท่ีทราบได้ และมีความเสี่ยงท่ีไม่มีนัยสําคัญ

ต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 

นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

(ค) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงด้วยราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เก่ียวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ 

ท้ังนี้ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ 

หนี้สูญได้รับคืนรับรู้เป็นรายได้อื่นในกําไรหรือขาดทุน 
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(ง) สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 

ต้นทุนของสินค้าคํานวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ 

สินค้าสําเร็จรูป -  ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตจริง) 

สินค้าซื้อมาเพ่ือขาย -  ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย 

สินค้าระหว่างผลิต -  ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน 

วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุ ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ -  ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย 

ต้นทุนของสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนท่ีซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบัน ในกรณี

ของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม  

โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีคาดวา่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนการผลิตสินค้านั้น

ให้เสร็จและต้นทุนท่ีจําเป็นต้องจ่ายเพ่ือให้ขายสินค้าได้ 

(จ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย

เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแนใ่นระดับสูงมากท่ีมูลค่าท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นัน้ต่อไป 

และวัดมูลค่าด้วยจํานวนท่ีตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับ

กลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกนําไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นลําดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน

ตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขายหรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในครั้งแรก

และผลกําไรและขาดทุนจากการจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอาคารและอุปกรณ์ท่ีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายจะหยุดบันทึกค่าตัดจําหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา 

รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก็จะหยุดบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ฉ) เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า บันทึกบัญชีในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพ่ือค้าจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและ

แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทต้ังใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนดและแสดงด้วยราคา

ทุนตัดจําหน่ายหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่าย

โดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงตลอดอายุท่ีเหลือของตราสารหนี้ 
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ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนือจากท่ีถือไว้เพ่ือค้าหรือต้ังใจถือไว้จนครบกําหนด

จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลง

ท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตัวเงินบันทึกโดยตรง

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตัวเงิน

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าใน

กําไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ียจะต้องบันทึกดอกเบ้ียในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

การจําหน่ายเงินลงทุน 

เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา

หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องท่ีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทจําหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่เพียงบางส่วน การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียังถืออยู่

ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่า

ของสินทรัพย์ หรือท้ังสองอย่าง ท้ังนี้ ไม่ได้มีไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้า

หรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุน

วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุน

การกู้ยืมของสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข 

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ  

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20 ปี 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5 - 40 ปี 

การจัดประเภทไปยังท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันท่ีมีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป 
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(ซ) สัญญาเช่าทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยจํานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ท่ีเช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จํานวนใดจะตํ่ากวา่ 

ค่าเช่าท่ีจ่ายชําระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ 

ตลอดอายุสัญญาเช่า เพ่ือให้อัตราดอกเบ้ียเมื่อเทียบกับยอดหนี้ท่ีคงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงท่ี 

(ฌ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวม

ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานท่ีและ

สภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยมื

ของสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข สําหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสทิธ์ิซอฟต์แวรซ์ึ่งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวรน์ัน้

ให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ท่ีต่างกัน ต้ องบันทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจําหน่ายกับ

มูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน  

สินทรัพย์ท่ีเช่า 

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ท่ีเช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

ทางการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยทําสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบัน

ของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

ค่าเช่าท่ีชําระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพ่ือทําให้อัตราดอกเบ้ียเมื่อเทียบกับ

ยอดหนี้ท่ีคงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงท่ี ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูก

จัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี 

ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง 

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้

อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบํารุงท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจําจะรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน  
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ค่าเสื่อมราคา 

ค่าเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนท่ีคิดค่าเสื่อมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ

มูลค่าอื่นท่ีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ท้ังนี้กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัย์บางประเภท

ตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ประมาณการอายุ

การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 

 2560  2559  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 50 ปี 3 - 33 ปี 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง     

-   เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 3 - 47 ปี 3 - 47 ปี 

-   เอสซีจี เคมิคอลส์ 5 - 30 ปี 5 - 30 ปี 

-   เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 5 - 40 ปี 5 - 30 ปี 

-   ส่วนงานอื่น 5 - 40 ปี 5 - 40 ปี 

เครื่องจักรและอุปกรณ์     

-   เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2 - 30 ปี 4 - 30 ปี 

-   เอสซีจี เคมิคอลส์ 2 - 30 ปี 3 - 30 ปี 

-   เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 3 - 25 ปี 3 - 20 ปี 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ 3 - 20 ปี 3 - 20 ปี 

เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและเครื่องใช้สํานักงาน 2 - 20 ปี 2 - 20 ปี 

 

เฉพาะบริษัทย่อย 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) บริษัทไทยเคนเปเปอร์  จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด ตัดค่าเสื่อมราคาของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยใช้วิธีและระยะเวลาดังต่อไปนี้  

   วิธีคิดค่าเสื่อมราคา 

บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)    

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง    

    ได้มาก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2545 30 ปี วิธีกองทุนจม 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 15 ปี วิธีกองทุนจม 

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)    

เครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิต   

-  โรงงานกาญจนบุรี ตามประมาณการกําลังการผลิต 1.92 ล้านตัน 

-  โรงงานปราจีนบุรี ตามประมาณการกําลังการผลิต 5.25 ล้านตัน 

บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด    

เรือลําเลียงและส่วนปรับปรุงเรือ 10, 20 ปี วิธียอดลดลง 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาท่ีต่างกันดังกล่าวไม่เป็นสาระสําคัญต่องบการเงินรวม 
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ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่ีเช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของ

สินทรัพย์ท่ีเช่าจะเป็นวิธีการเดียวกันกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม

ความเหมาะสม 

(ญ) ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมได้อธิบาย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุน

จากการด้อยค่าสะสม การบัญชีสําหรับตราสารทุนด้านผู้ลงทุน มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมให้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ

เงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใดๆ 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

รายจ่ายในข้ันตอนการวิจัย ได้แก่ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนคิ 

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

ข้ันตอนพัฒนาเก่ียวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบสําหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม รายจ่ายท่ี

เกิดจากการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือ

กระบวนการนั้นมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และกลุ่มบริษัทมีความต้ังใจ

และมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะนํามาใช้เพ่ือทําให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนําสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือนํามาขายได้ 

รายจ่ายในการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนสําหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการจัดเตรียม

สินทรัพย์เพ่ือให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์ และต้นทุนการกู้ยืมสามารถนํามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุน

ของสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ท่ีกลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม

และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ท่ีสามารถ

ระบุได้ท่ีเก่ียวข้องนั้น รายจ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนภายในรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
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ค่าตัดจําหน่าย 

ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นท่ีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจําหน่าย

สินทรพัย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้ 

ประทานบัตรและค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ ตามอายุสัญญา 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์                            2 - 20  ปี 

อื่นๆ           2 - 25  ปี 

กลุ่มบริษัทไม่ได้คิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา 

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม

ความเหมาะสม 

(ฎ) การด้อยค่า 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  

ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม

และสินทรัพย์ไม่มตัีวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแนน่อน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

ของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์

ดังกล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดรายการ

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนท่ีบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์

กับราคาทุนท่ีซื้อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกําไรหรือขาดทุน 

การคํานวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีถือไว้จนกว่าจะครบกําหนดท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย คํานวณโดย

การหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรพัย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะได้รับ

ในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน

ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อสินทรัพย์ 
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การกลับรายการด้อยค่า 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลัง และการเพ่ิมข้ึนนัน้

สัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรอืไม่ ซึ่งหากมี

การเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการคํานวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ี

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจําหน่ายสะสม เสมือนหนึ่ง

ไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

(ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงด้วยราคาทุน 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงาน

ได้ทํางานให้กับกิจการ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ

ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสด

เพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 

การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้นั้นใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ท่ีได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้   

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้สุทธิ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทกําหนดดอกเบ้ียจ่ายของหนี้สนิผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้สุทธิ

โดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแ ปลงใดๆ ในหนี้สิน

ผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกําไรหรือขาดทุน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การ เปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับ

การบริการในอดีตหรือผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกําไร

และขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดข้ึน 
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ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงาน

ในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกําไร

หรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระ หากกลุ่มบริษัทมี

ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้

สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตท่ีประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป

เพ่ือชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลด

ในตลาดปัจจุบันก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนจํานวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง

ท่ีมีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน 

(ฒ) รายได้ 

รายได้ท่ีรับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณซื้อท่ีกิจการกําหนด 

การขายสินค้าและให้บริการ 

รายได้จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนัยสําคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว 

และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วนั้น หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนท่ีจะต้องรับคืนสนิค้า 

หรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าและให้บริการนั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่า

ของจํานวนรายได้และต้นทุนท่ีเกิดข้ึนได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการแล้วตามข้ันความสําเร็จของรายการ 

ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับ 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันท่ีกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับ

เงินปันผล ในกรณีเงินปันผลท่ีจะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันท่ีมีการประกาศสิทธิการรับเงินปันผล 

รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ 

รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามท่ีกําหนดในสัญญา 
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(ณ) ค่าใช้จ่าย 

สัญญาเช่าดําเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีได้รับตามสัญญาเช่า

จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าท้ังสิ้นตลอดอายุสัญญาเช่า 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน

การปรับค่าเช่า 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ณ วันท่ีเริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ 

โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นข้ึนอยู่ กับการใช้สินทรัพย์ ท่ีมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใชส้ินทรัพย์  

ณ วันท่ีเริ่มต้นข้อตกลงหรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบอื่น

โดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าว

ได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจํานวนท่ีเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพยท่ี์มลีักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนัน้

จํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนท่ีจ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจ ะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิม

ของกลุ่มบริษัท 

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้ยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน

เนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน 

ต้นทุนการกู้ยืมท่ีไม่ได้เก่ียวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไขรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตร า

ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 

ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 

กลุ่มบริษัทได้เสนอสิทธิให้พนักงานจํานวนหนึ่งท่ีเข้าหลักเกณฑ์สําหรับการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน พนักงานท่ีเห็นชอบ

กับข้อเสนอจะได้รับเงินจํานวนหนึ่งโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุด จํานวนปีท่ีทํางานหรือจํานวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณ

ตามปกติ กลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน  
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(ด) ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากผลกําไรหรือขาดทุนประจําปีท่ีต้องเสยีภาษี 

โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับ

รายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินท รัพย์และหนี้สิน

และจํานวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้

ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลก ระทบ

ต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่า

จะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราว

เมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษัท

คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี

ท่ีไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีต้องชําระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ต้ังภาษีเงินได้ค้างจ่าย

เพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี 

และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ

เก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยข้ึนอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่าย

ท่ีมีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนํา

สินทรพัย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี

หน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความต้ังใจจะจ่ายชําระ

หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน

เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 
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(ต) เงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท  

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงิน

ท่ีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินท่ีไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม 

หน่วยงานในต่างประเทศ 

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อ

หน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ีเกิดรายการสําหรับรายการซื้อท่ีเกิดก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2556 และแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด

สําหรับรายการซื้อท่ีเกิดในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยท่ีใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลีย่น 

ณ วันท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการองค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียท่ี

ไม่มีอํานาจควบคุม 

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจําหน่ายส่วนได้เสียท้ังหมดหรือเพียงบางสว่นท่ีทําให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอยา่งมนีัยสําคัญ

หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็น

กําไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกําไรขาดทุนจากการจําหน่าย หากกลุ่มบริษัทจําหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วน

แต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หรือการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญหรือการควบคุมร่วม กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภท

ยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวข้องเป็นกําไรหรือขาดทุน 

รายการท่ีเป็นตัวเงินท่ีเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชําระหนี้

หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ ผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าว

จะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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(ถ) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงนิท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืม และหุ้นกู้ 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจกับต่างประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มบริษัท

ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว ผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยงรับรู้ในกําไรหรือข าดทุน 

ในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดท่ีเกิดผลแตกต่างจากอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน

ท่ีทําประกันความเสี่ยงไว้ 

(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงาน

ดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รบัการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 

ปี 2560 

 (ก) การซ้ือธุรกิจ 

ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจท่ีสําคัญ ดังนี้ 

(1) Vietnam Construction Materials Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 

เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2560 บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้เข้าซื้อหุ้นท้ังหมดใน Vietnam Construction Materials 

Joint Stock Company (“VCM”) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจปูนซีเมนต์ครบวงจรในประเทศเวียดนาม โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวมีประมาณการ

มูลค่าตามสัญญารวม 195 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 6,875 ล้านบาท ซึ่งรวมมูลค่าตามเงื่อนไขท่ีผู้ถือหุ้นเดิม

ต้องปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย ต่อมาในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 ได้มีการเจรจาปรับปรุงเงื่อนไข ตลอดจนทบทวน

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีได้รับมา ทําให้มูลค่าตามสัญญาคงเหลือ 159 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 5,585 ล้านบาท 

การได้มาซึ่งอํานาจควบคุมใน VCM ทําให้กลุ่มบริษัทมีกําลังการผลิตปูนซีเมนต์เพ่ิมข้ึน 3.1 ล้านตันต่อปี รวมกําลังการผลิต

ปูนซีเมนต์ในอาเซียน (นอกประเทศไทย) ท้ังหมดเป็น 10.5 ล้านตันต่อปี และมีกําลังการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศไทย

รวม 23 ล้านตันต่อปี โดย VCM มีโรงงานต้ังอยู่ในภาคกลางของประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นฐานการผลิตและกระจายปูนซีเมนต์

ให้ตลาดในพ้ืนท่ีนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีศักยภาพท่ีจะเพิ่มกําลังการผลิตเพ่ือรองรับความต้องการของตลาดปูนซีเมนต์ใน

ภูมิภาคต่างๆ ได้อีกในอนาคต ท้ังนี้ จากท่ีกล่าวข้างต้นถือเป็นปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ 
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(2) PT Indocorr Packaging Cikarang ประเทศอินโดนีเซีย 

เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560 บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี แพคเกจจ้ิง ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 80 ใน PT Indocorr Packaging Cikarang 

(“Indocorr”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษคุณภาพสูงในประเทศอินโดนีเซีย โดยการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 

79.2 พันล้านรูเปีย หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 206 ล้านบาท 

การได้มาซึ่งอํานาจควบคุมใน Indocorr ทําให้กลุ่มบริษัทมีกําลังการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษในอาเซียนรวมเพิ่มขึ้นเป็น  

1.045 ล้านตันต่อปี โดย Indocorr มีกําลังการผลิต 32,000 ตันต่อปี ท้ังนี้ การเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้

บรรจุภัณฑ์ของตลาดในประเทศอินโดนีเซียท่ีเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว 

กลุ่มบริษัทรับรู้กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมจํานวน 65 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนรวม 

โดยกําไรจากการซื้อดังกล่าวเป็นผลมาจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน 

(3) Long Son Petrochemicals Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม 

เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2560 บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้เข้าซื้อหุ้นเพ่ิมร้อยละ 25 ใน Long Son Petrochemicals Co., Ltd. 

(“LSP”) ซึ่งเป็นโครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในประเทศเวียดนาม โดยมีมูลค่าตามสัญญา 36.1 ล้านเหรียญสหรัฐ  

หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 1,230 ล้านบาท 

การซื้อหุ้นเพ่ิมดังกล่าว ทําให้กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียใน LSP เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 71 และมีการปร ะเมิน

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน LSP ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย ดังนี้ 

 

การได้มาซึ่งอํานาจควบคุมใน LSP จะทําให้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ เนื่องจากเป็นโครงการ

ท่ีมีการเชื่อมโยงจากโรงงานปิโตรเคมีข้ันต้นถึงข้ันปลายครบวงจร มีความประหยัดจากขนาดการผลิต และสามารถใช้วัตถุดิบ

ได้อย่างยืดหยุ่นเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีช่วยสนับสนุนธุรกิจ  เช่น 

ท่าเรือน้ําลึก และสาธารณูปโภคต่างๆ โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนรวมคิดเป็นเงินประมาณ 5,400 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ

เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 188,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2565 

(4) บริษัทพรีซิชั่น พร้ินท์ จํากัด ประเทศไทย 

เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2560 บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 75 ในบริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จํากัด 

(“พรีซิชั่น พริ้นท์”) ซึ่ง เป็นผู้ผลิตสินค้าที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ( Offset printing) โดยเฉพาะสินค้ากล่อง ป้ายแขวน 

และสต๊ิกเกอร์ ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย โดยการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 165 ล้านบาท 

การได้มาซึ่งอํานาจควบคุมในพรีซิชั่น พริ้นท์ ทําให้กลุ่มบริษัทมีการขยายฐานธุรกิจดิสเพลย์แพคเกจจิ้งอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับ

ตลาดบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง โดยพรีซิชั่น พริ้นท์ มีกําลังการผลิต 4,650 ตันต่อปี ในขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าและให้บริการบรรจุภัณฑ์ครบวงจร 

  

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในการร่วมค้าก่อนเป็นบริษัทย่อย 2,262                

หัก มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (2,061)              

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 201                   
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(5) บริษัทคอนิเมก จํากัด ประเทศไทย 

เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 75 ในบริษัทคอนิเมก จํากัด (“คอนิเมก”) 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าในด้าน Rigid plastic packaging ซึ่งรวมถึงขวดพลาสติกที่ทํามาจาก HDPE  หลอดบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

ฝา ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องสําอาง เวชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และของเหลวอุตสาหกรรม ท้ังภายในและ

ต่างประเทศ โดยการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวมีมลูค่าตามสัญญา 298 ล้านบาท 

การได้มาซึ่งอํานาจควบคุมในคอนิเมกจะช่วยเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้งในการตอบสนองต่อความต้องการบรรจุภัณฑ์

ท่ีมีหลากหลายรูปแบบของลูกค้า และเพ่ิมสัดส่วนการขายในกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียม เช่น อุตสาหกรรม

เครื่องสําอาง 

การซื้อธุรกิจดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทได้จ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิท่ีได้มา  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินราคาอิสระได้แล้วเสร็จ และมีการบันทึกปรับปรุง

รายการสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้ว 

ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องในระหว่างช่วงเวลาท่ีวัดมูลค่า ซึ่งหากมีข้อมูลใหม่ท่ีได้รับเพ่ิมเติมภายในหนึ่งปีนับจาก

วันท่ีมีการซื้อธุรกิจและรับทราบข้อเท็จจริงท่ีสะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วันท่ีซื้อธุรกิจ การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการซื้อธุรกิจ

จะถูกปรับปรุงใหม่ 
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สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมา ณ วันท่ีซื้อธุรกิจ มีดังนี้ 

 

ท้ังนี้ เงินลงทุนค้างจ่ายจํานวนรวม 1,659 ล้านบาท กลุ่มบริษัทจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมท่ีขายหุ้นให้แก่กลุ่มบริษัท เมื่อบรรลุเงื่อนไข

ตามท่ีกําหนดไว้ภายในปี 2562 

กลุ่มบริษัทได้นําสินทรัพย์ หนี้สินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวมาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2560 นับต้ังแต่วันท่ีซื้อธุรกิจ โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีรายได้จากการขายรวม 3,815 ล้านบาท และขาดทุนสําหรับงวด 

353 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจดังกล่าว

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทจะมีรายได้จากการขายเป็นจํานวนเงินรวม 452 ,562 ล้านบาท และมีกําไรสําหรับปี 

เป็นจํานวนเงินรวม 54,903 ล้านบาท 

หน่วย: ล้านบาท

VCM Indocorr LSP

พรีซิช่ัน

พร้ินท์ คอนิเมก รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 179         2             1,430      11           7             1,629      

ลูกหนี้การค้า 369         114         -             54           207         744         

สินค้าคงเหลือ 434         54           -             12           128         628         

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 79           3             29           17           7             135         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,912      396         1,828      296         638         10,070    

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 628         -             -             1             2             631         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 54           11           1,469      28           21           1,583      

เงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (8,253)     (114)        -             (217)        (420)        (9,004)     

เจ้าหนี้การค้า (246)        (100)        -             (57)          (58)          (461)        

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (789)        (3)            (826)        (25)          (33)          (1,676)     

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (99)          (24)          -             (35)          (77)          (235)        

รวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได้ (732)        339         3,930      85           422         4,044      

หัก ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม -             (68)          (1,139)     (21)          (124)        (1,352)     

หัก มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในการร่วมค้า

      ก่อนเป็นบริษัทย่อย -             -             (2,262)     -             -             (2,262)     

สินทรัพยส์ุทธิจากการได้มา (732)        271         529         64           298         430         

ค่าความนิยมจากการซ้ือธรุกิจ 6,317      -             701         101         -             7,119      

กําไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม -             (65)          -             -             -             (65)          

สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ท้ังหมด 5,585      206         1,230      165         298         7,484      

เงินสดท่ีได้มา (1,629)     

กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิ 5,855      

หัก เงินลงทุนค้างจ่าย (1,659)     

กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิในปี 2560 4,196      

มูลค่ายตุิธรรม
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นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ียจํานวน 8 ,450 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินท่ีรับมา

เนื่องจากการซ้ือธุรกิจ VCM  Indocorr และคอนิเมก โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชําระคืนก่อนครบกําหนด 

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อธุรกิจดังกล่าวรวม 57 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม 

 (ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

ในระหว่างปี 2560 บรษัิทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ซื้อหุ้นในบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (“TPC”) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพ่ิมเติมอีกจํานวน 76.54 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.75 จํานวนเงินรวม 3,061 ล้านบาท ทําให้กลุ่มบริษัท

มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TPC เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 91.06 เป็นร้อยละ 99.81 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทใน TPC ดังนี้ 

ท้ังนี้ การซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกลุ่มบริษัทได้ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ TPC จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการท่ัวไป เนื่องจาก

การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TPC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยรับซื้อในราคาหุ้นละ 40 บาท และมีระยะเวลารับซื้อต้ังแต่

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี 11 มกราคม 2560 ท้ังนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีคําสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TPC 

จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต้ังแต่วันท่ี 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

ปี 2559 

 (ก) การซ้ือธุรกิจ 

ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 กลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจท่ีสําคัญ ดังนี้ 

(1) บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด ประเทศไทย 

บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด (“JBT”) 

ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางน้ํา เพ่ิมเติมอีกร้อยละ 10 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 73 ล้านบาท ทําให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วน

การถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 55 โดยกลุ่มบริษัทได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน JBT 

ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ดังนี้ 

 
  

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมท่ีได้มา 1,677                

หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (3,061)              

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทท่ีลดลงจากการเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย (1,384)              

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมก่อนเป็นบริษัทย่อย 330                   

หัก มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (333)                 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (3)                     
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(2) บริษัทศิลาสานนท์ จํากัด ประเทศไทย 

บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญท้ังหมดในบริษัทศิลาสานนท์ จํากัด (“ศิลาสานนท์”) 

ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตหินก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 502 ล้านบาท 

การซื้อธุรกิจดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทได้จ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิท่ีได้มา  

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินราคาอิสระได้แล้วเสร็จ และมีการบันทึกปรับปรุง รายการ

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้ว 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมา ณ วันท่ีซื้อธุรกิจ มีดังนี้ 

 
  

หน่วย: ล้านบาท

JBT ศิลาสานนท์ รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10                    4                      14                    

ลูกหนี้การค้า 81                    20                    101                  

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 79                    21                    100                  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,361               538                  1,899               

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                      625                  625                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 49                    -                      49                    

เงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (504)                 (351)                 (855)                 

เจ้าหนี้การค้า (31)                   (59)                   (90)                   

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (58)                   (270)                 (328)                 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (58)                   (156)                 (214)                 

รวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได้ 929                  372                  1,301               

หัก ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (417)                 -                      (417)                 

หัก มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมก่อนเป็นบริษัทย่อย (330)                 -                      (330)                 

สินทรัพยส์ุทธิจากการได้มา 182                  372                  554                  

ค่าความนิยมจากการซ้ือธรุกิจ -                      130                  130                  

กําไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม (109)                 -                      (109)                 

สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ท้ังหมด 73                    502                  575                  

เงินสดท่ีได้มา (10)                   (4)                     (14)                   

กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิ 63                    498                  561                  

หัก เงินลงทุนค้างจ่าย (140)                 

กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิในปี 2559 421                  

มูลค่ายตุิธรรม
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 (ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้เข้าซื้อหุ้นเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 15 ใน Prime Group 

Joint Stock Company (“Prime Group”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระเบ้ืองเซรามิกในประเทศเวียดนาม คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 2,177 ล้านบาท 

ทําให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นท้ังหมดใน Prime Group 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทใน Prime Group ดังนี้ 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2559 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) (“PPPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 

ได้เรียกชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนเงินรวม 1,748 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งในการเรียกชําระเงินเพิ่มทุนดังกล่าว  

Nippon Paper Industries Company Limited (“NPI”) ได้เข้าซื้อหุ้นเพ่ิมทุนในสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมอีกร้อยละ 8 คิดเป็นจํานวนเงินรวม 

1,707 ล้านบาท ทําให้ NPI มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PPPC เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 30 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรง

ในบริษัทย่อยดังกลา่วลดลงจากร้อยละ 76.48 เป็นร้อยละ 68.73 และมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจํานวน 1,950 ล้านบาท 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันหรือ

มีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคัญท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน  

รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม และนโยบายการกําหนดราคาสรุปได้ดังนี้ 

หน่วย: ล้านบาท   

2560 2559  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า     

ซื้อ 23,730  20,899 ราคาตลาด

ค่าบริการ 699  1,258 ราคาตลาด

รายได้จากการขายสินค้า 52,857  47,984 ราคาตลาด

รายได้ค่าบริการและอื่นๆ 1,135  1,166 ราคาตลาด

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารและอื่นๆ 1,771  2,040 ส่วนใหญ่คิดตามอัตรา 

   ร้อยละของรายได้จากการขาย 

รายได้เงินปันผล 16,444  10,129 ตามจํานวนท่ีประกาศจ่าย 

 

บริษัทอืน่    

ซื้อ 2,625  2,192 ราคาตลาด

รายได้จากการขายสินค้า 260  301 ราคาตลาด

รายได้ค่าบริการและอื่นๆ 99  89 ราคาตลาด

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารและอื่นๆ 317  276 ส่วนใหญ่คิดตามอัตรา 

  ร้อยละของรายได้จากการขาย 

รายได้เงินปันผล 1,951  2,643 ตามจํานวนท่ีประกาศจ่าย 

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมท่ีได้มา 790                   

หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม (2,177)              

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทท่ีลดลงจากการเพิ่มสัดส่วนในบริษัทยอ่ย (1,387)              
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ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีดังนี้ 

ลูกหนี้การค้า 

หน่วย: ล้านบาท 

2560  2559 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า    

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 1,875  1,380 

บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด 806  521 

บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 558  489 

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด 451  226 

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 435  290 

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด 310  225 

Mien Trung Joint Stock Corporation 277  - 

PT Styrindo Mono Indonesia 235  187 

SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. 108  170 

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 67  95 

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 34  93 

บริษัทอื่นๆ 493  509 

 5,649  4,185 

บริษัทอืน่    

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 78  64 

บริษัทอื่นๆ 20  19 

 98  83 

รวม 5,747  4,268 
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ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า    

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด 331  329 

บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด 97  39 

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด 65  38 

Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. 61  - 

บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด 27  50 

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 25  21 

บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด 25  19 

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด 22  22 

บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด 9  53 

Long Son Petrochemicals Co., Ltd. -  592 

PT Siam Maspion Terminal -  24 

บริษัทอื่นๆ 113  128 

775  1,315 

บริษัทอืน่    

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 32  30 

บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด 9  8 

บริษัทอื่นๆ 16  16 

57  54 

รวม 832  1,369 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

บริษัทร่วม    

PT M Class Industry 68  74 

GTC Technology International, LP 41  45 

บริษัทอื่นๆ 8  5 

รวม 117  124 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

บริษัทร่วม   

Mariwasa Holdings, Inc. 84  90 

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 17  - 

รวม 101  90 
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รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสําหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

ระยะสั้น    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 124  125 

เพ่ิมข้ึน 8  - 

ลดลง (15)  (1) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 117  124 

ระยะยาว    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 90  160 

เพ่ิมข้ึน 17  - 

ลดลง (6)  (70) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 101  90 

เจ้าหนี้การค้า 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

บริษัทร่วม    

Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) 1,565 1,163 

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 501 454 

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด 470 364 

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 454 60 

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด 223 47 

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 198 185 

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 172 104 

บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 104 106 

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 95 48 

บริษัทไอทีวัน จํากัด 65 71 

บริษัทอื่นๆ  79 104 

 3,926 2,706 

บริษัทอืน่    

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 198  106 

บริษัทอื่นๆ 5  5 

 203  111 

รวม 4,129  2,817 
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เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

บริษัทร่วม    

บริษัทไอทีวัน จํากัด 19 18 

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 14 1 

บริษัทอื่นๆ 12 10 

รวม 45  29 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสําหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 84  97

ลดลง (7)  (13) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 77  84

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสําคัญ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    

ผลประโยชน์ระยะสั้น 341  358 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 20  38 

รวม 361  396 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสําคัญ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด 

(มหาชน) ตามข้อบังคับของบริษัท และค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและ

อื่นๆ รวมท้ัง เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัท 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

บริษัทอืน่    

PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia 77  84 
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 หน่วย: ล้านบาท 
หมายเหตุ 2560  2559 

ลูกหน้ีการค้า     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 5 5,747  4,268 

บริษัทท่ัวไป  41,936  37,720 

หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  (911)  (986) 

สุทธิ  41,025  36,734 

  46,772  41,002 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 5 832  1,369 

บริษัทท่ัวไป  7,803  9,102 

  8,635  10,471 

รวม  55,407  51,473 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     

หนี้สงสัยจะสูญ  (74)  (35) 

หนี้สูญได้รับคืน  56  11 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

ลูกหน้ีการค้า    

กิจการที่เก่ียวข้องกัน    

ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 5,648  4,183 

เกินวันครบกําหนดชําระ    

 น้อยกว่า 3 เดือน 98  80 

 3 - 6 เดือน  1  1 

 มากกว่า 6 - 12 เดือน -  4 

รวม 5,747  4,268 

บริษัททั่วไป    

ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 35,796  30,667 

เกินวันครบกําหนดชําระ    

 น้อยกว่า 3 เดือน 3,628  4,505 

 3 - 6 เดือน  715  924 

 มากกว่า 6 - 12 เดือน 826  582 

 มากกว่า 12 เดือน 971  1,042 

 41,936  37,720 

หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (911)  (986) 

สุทธ ิ 41,025  36,734 

รวม 46,772  41,002 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท คือ 15 - 90 วัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลูกหนี้การค้าท่ีค้างชําระเกินวันครบกําหนดชําระของกลุ่มบริษัทมีการคํ้าประกันโดยสถาบันการเงิน

ในวงเงินจํานวน 823 ล้านบาท (2559: 1,191 ล้านบาท) 
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 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

สินค้าสําเร็จรูป 22,250  21,114 

สินค้าระหว่างผลิต 3,174  2,684 

วัตถุดิบ  14,019  12,421 

อะไหล่ 7,793  7,418 

วัสดุ ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ 4,810  4,445 

วัตถุดิบระหว่างทาง 6,374  5,913 

รวม 58,420  53,995 

หัก  ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง (770)  (660) 

สุทธ ิ 57,650  53,335 

    
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย   

ต้นทุนขาย 349,307  319,021 

หัก   การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ (381)  (289) 

บวก การกลับรายการปรับลดมูลค่า 358  268 

หัก   ต้นทุนบริการและอื่นๆ (4,046)  (3,625) 

รวมสุทธิ 345,238  315,375 

    
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต (1,626)  (164) 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองท่ีใช้ไป 193,883  220,800 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

เงินฝากธนาคารท่ีมีเงื่อนไขเฉพาะเพื่อโครงการลงทุน 47  4,115 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอขอคืน 1,321  1,377 

อื่นๆ  103  42 

รวม 1,471  5,534 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ขายตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ซึ่งถูกจัดประเภทเป็น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย จํานวนเงิน 3,838 ล้านบาท โดยมีกําไรก่อนภาษีจํานวน 1,790 ล้านบาท 

ซึ่งรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนรวม  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ากองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารงานโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์อิสระ 3 ราย มีจํานวนรวมท้ังสิ้น  

16,597  ล้านบาท (2559: 16,210 ล้านบาท) กองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวได้ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสภาพคล่องสูงและถูกจัดอันดับ

อยู่ในระดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได้ มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 0.98 ถึง 3.45 ต่อปี (2559: ร้อยละ 1.34 ถึง 3.45 ต่อปี) 

มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย รวมท้ังมูลค่าตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 

 
  

หน่วย: ล้านบาท

2560 2559

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 38,272           21,599           

เงินลงทุนช่ัวคราวท่ีมีสภาพคล่องสูง 5,655             6,078             

เงินสด (ในกองทุนส่วนบุคคล) 10                  32                  

รวม 43,937           27,709           

เงินลงทุนช่ัวคราว

เงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน 3,542             3,255             

ตราสารหนี้ท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 9,429             9,834             

รวม 12,971           13,089           

เงินลงทุนเผ่ือขาย

ตราสารหนี้ท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 7,158             6,344             

ตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 4                    4                    

รวม 7,162             6,348             

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่า มูลค่ายุติธรรม

ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 รวม

เงินลงทุนช่ัวคราว

ตราสารหนี้ท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 9,429             - 9,429             9,429             

เงินลงทุนเผ่ือขาย

ตราสารหนี้ท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 7,158             - 7,158             7,158             

ตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 4                    4                    - 4                    

รวม 7,162             4                    7,158             7,162             
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ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจําสําหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภท

อยู่ในระดับท่ีต่างกันของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุน

ของกลุ่มบริษัท มีดังนี้ 

ระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลักทรัพย์) สําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน

อย่างเดียวกัน และกลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันท่ีวัดมูลค่า 

ระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น  นอกเหนือจาก

ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบ

ความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาดสําหรับ

เครื่องมือทางการเงินท่ีเหมือนกัน ณ วันท่ีวัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิต

และได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม 

รายการเคลื่อนไหวสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย มีดังนี้  

  หน่วย: ล้านบาท 

 หมายเหตุ 2560  2559 

ณ วันที่ 1 มกราคม   95,498  90,890 

ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนได้เสีย  18,212  17,933 

ลงทุนเพ่ิม   4,061  28 

รายได้เงินปันผล  (16,444)  (10,129) 

จําหน่าย  (1,328)  (1,476) 

รับโอน (โอนไป) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย  1,449  (1,449) 

การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย 4 (2,061)  (357) 

อื่นๆ  (1,056)  58 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  98,331  95,498 
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้  

 

สัดส่วนการถือหุ้น

โดยตรง / อ้อม หน่วย: ล้านบาท

(ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย รายได้เงินปันผล

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัทร่วม

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 30 30 3,841    3,658    9,414    9,414    10,989  10,701  182       48         

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด 29 29 150       150       46         46         689       688       219       265       

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49 49 2,325    2,325    1,139    1,139    511       526       -           -           

Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30 30 497       497       148       148       305       253       28         24         

บริษัทนอรติาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด 40 40 405       405       134       134       227       211       -           -           

PT M Class Industry 28 28 222       222       106       106       109       88         -           -           

บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด 50 50 63         63         31         31         48         48         -           -           

Green Siam Resources Corporation 40 40 95         95         38         38         44         43         2           4           

Mariwasa Holdings, Inc. 40 40 235       235       94         94         28         31         -           -           

CMPI Holdings, Inc. 40 40 55         55         18         18         19         19         -           -           

บริษัทอ่ืนๆ 151       136       50         51         58         59         -           2           

8,039    7,841    11,218  11,219  13,027  12,667  431       343       

เอสซีจี เคมิคอลส์

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 31 31 27,248  14,679  18,090  14,247  22,025  17,760  1,604    445       

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด 49 49 1,173    1,173    10,800  10,800  13,241  13,179  1,661    573       

บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด 50 50 4,755    4,755    2,375    2,375    6,075    6,473    2,383    2,800    

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50 50 4,455    4,455    2,183    2,183    5,120    5,555    3,278    1,967    

บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 50 50 5,789    5,789    2,788    2,788    4,110    4,250    1,764    789       

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47 47 5,590    5,590    2,571    2,571    3,576    3,969    2,965    1,409    

Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) 39 39 1,755    1,755    1,529    1,529    1,357    1,449    5           97         

Binh Minh Plastics Joint Stock Company 20 19 1,228    682       642       642       1,089    1,093    93         67         

บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด 50 50 995       995       493       493       996       1,000    112       110       

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด 46 46 64         64         167       167       897       841       353       383       

บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จํากัด 35 32 120       120       42         42         503       495       118       112       

Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. 20 20 596       596       119       119       287       311       64         77         

PT Siam Maspion Terminal 50 50 327       327       163       163       281       273       36         76         

GTC Technology International, LP 25 25 191       191       107       107       234       244       -           -           

บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด 40 20 900       900       180       180       164       157       -           -           

บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด 45 45 592       592       266       266       114       104       -           -           

บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด 45 45 200       200       87         87         109       114       15         76         

บริษัทเอสดีกรุปเซอร์วิซ จํากัด 50 50 78         78         38         38         104       109       -           -           

GTC Technology US, LLC 25 25 102       102       160       160       56         45         -           -           

Tien Phong Plastics Joint Stock Company -    22 -           1,116    -           738       -           1,088    27         102       

บริษัทอ่ืนๆ 4           13         13         15         55         78         7           9           

56,162  44,172  42,813  39,710  60,393  58,587  14,485  9,092    
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สัดส่วนการถือหุ้น

โดยตรง / อ้อม หน่วย: ล้านบาท

(ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย รายได้เงินปันผล

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

เอสซีจี แพคเกจจ้ิง

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด 48 48 500       500       245       245       421       409       14         11         

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด 31 30 1,100    1,100    495       495       281       304       -           -           

บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด 17 17 190       190       48         48         59         55         5           -           

Rengo Packaging Malaysia Sdn. Bhd. -    17 -           804       -           201       -           113       -           -           

บริษัทอ่ืนๆ 263       263       105       105       -           -           -           -           

2,053    2,857    893       1,094    761       881       19         11         

ส่วนงานอื่น

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด 40 40 2,739    2,739    1,120    1,120    17,066  15,939  1,087    424       

บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จํากัด 30 30 85         85         76         76         1,396    1,438    -           12         

บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด 30 30 240       240       72         72         714       718       31         5           

บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ

บางปะกง จํากัด 30 30 475       475       142       142       646       681       214       110       

บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด 30 30 300       300       90         90         615       589       120       44         

บริษัทนวโลหะไทย จํากัด 25 25 308       308       74         74         382       376       8           5           

Lysando AG 20 20 39         39         355       355       275       304       -           -           

บริษัทเมืองทอง ยูไนเต็ด จํากัด 30 30 233       233       140       140       107       109       -           -           

บริษัทไอทีวัน จํากัด 20 20 80         80         16         16         51         58         49         65         

บริษัทแม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จํากัด -    30 -           126       -           299       -           -           -           -           

บริษัทมูซาชิออโต้พาร์ท จํากัด -    -    -           -           -           -           -           -           -           18         

4,499    4,625    2,085    2,384    21,252  20,212  1,509    683       

รวม 70,753  59,495  57,009  54,407  95,433  92,347  16,444  10,129  

หัก  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม -           -           -           -           (87)        (87)        -           -           

หัก  จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย -           -           -           -           -           (1,449)   -           -           

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 70,753  59,495  57,009  54,407  95,346  90,811  16,444  10,129  

การร่วมค้า

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 65 65 1,190    752       595       376       608       385       -           -           

บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากัด 51 51 570       570       291       291       252       256       -           -           

1,760    1,322    886       667       860       641       -           -           

เอสซีจี เคมิคอลส์

บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด 50 50 4,800    4,800    2,401    2,401    2,125    2,105    -           -           

Long Son Petrochemicals Co., Ltd. 71 44 -           4,408    -           2,189    -           1,941    -           -           

4,800    9,208    2,401    4,590    2,125    4,046    -           -           

เงินลงทุนในการร่วมค้า 6,560    10,530  3,287    5,257    2,985    4,687    -           -           

รวม 77,313  70,025  60,296  59,664  98,331  95,498  16,444  10,129  
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ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ซื้อหุ้นเพ่ิมร้อยละ 25 ใน Long Son Petrochemicals Co., Ltd. จากผู้ถือหุ้นเดิมทําให้บริษัทดังกล่าว

เปลี่ยนสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 3  

และไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนท้ังหมดร้อยละ 22 ใน Tien Phong Plastics Joint Stock Company เป็นจํานวนเงิน 

2,350 ล้านบาท โดยมีกําไรก่อนภาษี 1,181 ล้านบาท และขายเงินลงทุนท้ังหมดร้อยละ 17 ใน Rengo Packaging Malaysia Sdn. Bhd. และ

เงินลงทุนท้ังหมดร้อยละ 30 ในบริษัทแม็กซิออน วลีส์ (ประเทศไทย) จํากัด รวมเป็นจํานวนเงิน 189 ล้านบาท โดยมีกําไรก่อนภาษี 

38 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนรวม 

บริษัทร่วมและการร่วมค้าท่ีไม่มีสาระสําคัญ 

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้าท่ีไม่มีสาระสําคัญ จากจํานวนเงิน

ท่ีรายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท 

 

การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2560 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 

เป็นเงินสดและหุ้นสามัญ โดยมีกําหนดจ่ายในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งกลุ่มบริษัทมีสิทธิรับเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 55 ล้านหุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 55 ล้านบาท  นอกจากนี้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของ Binh Minh Plastics Joint 

Stock Company มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ โดยมีกําหนดจ่ายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งกลุ่มบริษัท มี

สิทธิรับเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จํานวนรวม 7.42 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 ดองเวียดนาม คิดเป็นจํานวนเงินรวม 111 ล้านบาท 

 

หน่วย: ล้านบาท

บริษัทร่วม การร่วมค้า

2560 2559 2560 2559

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

    และการร่วมค้า 95,346           90,811           2,985             4,687             

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน

    - กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 18,220           17,984           (8)                   (51)                 

    - กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (1,205)            139                148                (80)                 

    - กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 17,015           18,123           140                (131)               

สัดส่วนการถือหุ้น

โดยตรง / อ้อม หน่วย: ล้านบาท

(ร้อยละ) เงินลงทุน รายได้เงินปันผล

2560 2559 2560 2559 2560 2559

วิธีราคาทุน

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน) 10 10 942           942           82             82             

Finfloor S.p.A. 10 10 299           299           39             30             

บริษัทอ่ืนๆ 55             59             -              9               

1,296        1,300        121           121           
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มูลค่ารวมของเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งถือตามงบการเงินท่ีตรวจสอบครั้งหลังสุดท่ีมีอยู่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้  

 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ท่ีดินและอื่นๆ 2,445  304

ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหน้า 976  1,062

ค่าใช้จ่ายการผลิตจ่ายล่วงหน้า 699  738

อื่นๆ 1,125  843

รวม 5,245  2,947

สัดส่วนการถือหุ้น

โดยตรง / อ้อม หน่วย: ล้านบาท

(ร้อยละ) เงินลงทุน รายได้เงินปันผล

2560 2559 2560 2559 2560 2559

เอสซีจี เคมิคอลส์

PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama 5 5 2,002        2,002        -              -              

PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia * 39 39 184           184           -              -              

PT Trans-Pacific Polyethylindo * 39 39 131           131           -              -              

บริษัทอ่ืนๆ 90             90             5               6               

2,407        2,407        5               6               

* ไม่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญ

เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 33             33             1               -              

ส่วนงานอื่น

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด 10 10 881           881           1,707        2,444        

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 10 484           484           50             50             

บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด 4 4 178           178           55             8               

บริษัทอ่ืนๆ 122           12             -              -              

1,665        1,555        1,812        2,502        

รวม 5,401        5,295        1,939        2,629        

หัก  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (2,425)      (2,429)      -              -              

สุทธิ 2,976        2,866        1,939       2,629       

หน่วย: ล้านบาท

ส่วนได้เสียใน ผลขาดทุน

ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี จากการด้อยค่าสะสม

หลักทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 5,401                    10,711                   (2,425)                    
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กลุ่มบริษัทได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์

ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่ายุติธรรมจํานวน 7,541 ล้านบาท (2559: 4,878 ล้านบาท) 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 3 จากเกณฑ์ข้อมูล

ท่ีนํามาใช้ ซึ่งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

หน่วย: ล้านบาท

ท่ีดินและ อาคาร

ส่วนปรับปรุง และสิ่งปลูกสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 1,339                528                   1,867                

เพ่ิมข้ึน 68                     1                       69                     

จําหน่าย (80)                   -                      (80)                   

โอนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 73                     -                      73                     

โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4                       37                     41                     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 1,404                566                   1,970                

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 8                       22                     30                     

จําหน่าย (4)                     -                      (4)                     

โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 192                   -                      192                   

โอนไปท่ีดินพัฒนาเพ่ือขาย (4)                     -                      (4)                     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 1,596                588                   2,184                

ค่าเสื่อมราคาสะสมและ

    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 305                   326                   631                   

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี -                      20                     20                     

โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                      12                     12                     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 305                   358                   663                   

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -                      9                       9                       

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี -                      20                     20                     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 305                   387                   692                   

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 1,099                208                   1,307                

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 1,291                201                   1,492                
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หน่วย: ล้านบาท

เคร่ืองตกแต่ง

ท่ีดิน อาคาร เครื่องจักร ยานพาหนะ ติดตั้งและ

และ และ และ และ เคร่ืองใช้ งานระหว่าง

ส่วนปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ อุปกรณ์ สํานักงาน ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 28,657          64,950          369,411        8,754            6,667            36,376          514,815        

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 131               23                 520               2,631            9                   -                  3,314            

เพ่ิมข้ึน 605               870               7,767            443               369               25,357          35,411          

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี (193)             (325)             (3,228)          (157)             (199)             (18)               (4,120)          

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (4)                 (37)               -                  -                  -                  -                  (41)               

โอนเข้า (ออก) 1,123            2,294            14,985          127               354               (19,056)        (173)             

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 23                 (11)               (335)             24                 (5)                 (298)             (602)             

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 30,342          67,764          389,120        11,822          7,195            42,361          548,604        

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 390               4,607            7,655            84                 75                 1,858            14,669          

เพ่ิมข้ึน 428               1,094            9,370            529               309               9,992            21,722          

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี (223)             (276)             (5,143)          (184)             (289)             (35)               (6,150)          

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (192)             -                  -                  -                  -                  -                  (192)             

โอนไปสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย (12)               (39)               (414)             (3)                 (7)                 -                  (475)             

โอนเข้า (ออก) 1,867            8,321            24,774          685               326               (36,194)        (221)             

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (443)             (1,505)          (4,565)          (218)             (60)               (1,546)          (8,337)          

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 32,157          79,966          420,797        12,715          7,549            16,436          569,620        
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การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์บางประเภท ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฌ) 

มีผลให้ค่าเสื่อมราคาสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลดลงประมาณ 2,350 ล้านบาท 

มูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 167,105 ล้านบาท (2559: 165,682 ล้านบาท) 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้บันทึกต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ

ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง จํานวน 127 ล้านบาท (2559: 201 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 1.90 ถึง 4.18 ต่อปี  

(2559: ร้อยละ 1.75 ถึง 4.75 ต่อปี) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ราคาทุนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินมีจํานวน 1,465 ล้านบาท (2559: 1,646 ล้านบาท) 

และมีมูลค่าตามบัญชีจํานวน 1,038 ล้านบาท (2559: 1,162 ล้านบาท) 

ในการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีข้อบ่งชี้การด้อยค่า กลุ่มบริษัทกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

จากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับ ท้ังนี้กระแสเงินสดในอนาคตเป็นประมาณการสําหรบั

ห้าปีข้างหน้าและอัตราการเติบโตหลังจากนั้น ซึ่งกําหนดจากประมาณการในระยะยาวของผู้บริหารเก่ียวกับอัตราการเติบโตของกําไร 

EBITDA และใช้อัตราคิดลดจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของกลุ่มบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

เคร่ืองตกแต่ง

ท่ีดิน อาคาร เครื่องจักร ยานพาหนะ ติดตั้งและ

และ และ และ และ เคร่ืองใช้ งานระหว่าง

ส่วนปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ อุปกรณ์ สํานักงาน ก่อสร้าง รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสมและ

    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 8,294            33,564          230,710        6,096            5,219            -                  283,883        

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 1                   4                   172               1,234            4                   -                  1,415            

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 900               2,804            16,600          757               530               -                  21,591          

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 6                   42                 394               -                  -                  44                 486               

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี (108)             (243)             (2,879)          (143)             (190)             -                  (3,563)          

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน -                  (12)               -                  -                  -                  -                  (12)               

โอนเข้า (ออก) (18)               (48)               (13)               6                   17                 -                  (56)               

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5)                 (37)               (293)             18                 (6)                 -                  (323)             

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 9,070            36,074          244,691        7,968            5,574            44                 303,421        

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 1                   1,112            3,382            62                 42                 -                  4,599            

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 1,040            2,565            16,952          848               614               -                  22,019          

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 2                   28                 279               -                  1                   2                   312               

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี (146)             (229)             (4,876)          (155)             (276)             (9)                 (5,691)          

โอนไปสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย (1)                 (35)               (395)             (3)                 (7)                 -                  (441)             

โอนเข้า (ออก) (1)                 13                 1                   (57)               (37)               -                  (81)               

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (56)               (462)             (2,634)          (170)             (43)               -                  (3,365)          

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 9,909            39,066          257,400        8,493            5,868            37                 320,773        

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 21,272          31,690          144,429        3,854            1,621            42,317          245,183        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 22,248          40,900          163,397        4,222            1,681            16,399          248,847        
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ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

ในส่วนงานธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน 210 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม 

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม กลุ่มบริษัทกําหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากมลูค่าจากการใช้ ซึ่งใช้วิธีการคิดลด

กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับ ท้ังนี้กระแสเงินสดในอนาคตเป็นประมาณการสําหรับห้าปีข้าง หน้าและอัตราการเติบโต

หลังจากนั้น ซึ่งกําหนดจากประมาณการในระยะยาวของผู้บริหารเก่ียวกับอัตราการเติบโตของกําไร EBITDA และใช้อัตราคิดลดจาก

ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของกลุ่มบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์ ประทานบัตร รวม

และค่าธรรมเนียม ต้นทุน และ สินทรัพย์

การใช้สิทธิ ระหว่างพัฒนา อื่นๆ ไม่มีตัวตน

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 11,936                 8,510                   766                      3,775                   13,051                 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 130                      -                          -                          625                      625                      

เพ่ิมข้ึน -                          826                      508                      34                        1,368                   

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย -                          (30)                       -                          (1)                         (31)                       

โอนเข้า (ออก) -                          263                      (243)                     203                      223                      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3                          1                          -                          4                          5                          

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 12,069                 9,570                   1,031                   4,640                   15,241                 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 7,119                   19                        -                          627                      646                      

เพ่ิมข้ึน -                          565                      270                      2,591                   3,426                   

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย -                          (333)                     -                          -                          (333)                     

โอนเข้า (ออก) -                          459                      (801)                     334                      (8)                         

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,089)                  (25)                       -                          (115)                     (140)                     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 18,099                 10,255                500                     8,077                   18,832                 

ค่าตัดจําหน่ายสะสมและ

    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 412                      4,589                   -                          796                      5,385                   

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี -                          773                      -                          304                      1,077                   

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย -                          (26)                       -                          -                          (26)                       

โอนเข้า (ออก) -                          16                        -                          27                        43                        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 412                      5,352                   -                          1,127                   6,479                   

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -                          15                        -                          -                          15                        

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี -                          864                      -                          408                      1,272                   

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 210                      4                          -                          -                          4                          

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย -                          (316)                     -                          -                          (316)                     

โอนเข้า (ออก) -                          (15)                       -                          (10)                       (25)                       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 622                      5,904                   -                         1,525                   7,429                   

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 11,657                 4,218                   1,031                   3,513                   8,762                   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 17,477                 4,351                   500                     6,552                   11,403                 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนํา

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี

หน่วยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 6,274  5,918 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (2,318)  (3,025) 

สุทธ ิ 3,956  2,893 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีมีดังนี้ 

 

หน่วย: ล้านบาท

ผลต่าง

ณ วันท่ี ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน เพิ่มข้ึน จากการ ณ วันท่ี

1 มกราคม ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น จากการ แปลงค่า 31 ธันวาคม

2559 (หมายเหตุ 31) ซ้ือธุรกิจ งบการเงิน 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 1,428          2,118          -                -                3                 3,549          

เงินลงทุน 146             (56)             4                 -                -                94               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 293             139             -                -                3                 435             

ประมาณการหนี้สิน

   สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,351          110             20               -                4                 1,485          

อ่ืนๆ 561             68               -                -                1                 630             

รวม 3,779          2,379          24               -                11               6,193          

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุน (529)           (7)               (135)           -                -                (671)           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,495)        153             -                (202)           15               (2,529)        

อ่ืนๆ (113)           13               -                -                -                (100)           

รวม (3,137)        159             (135)           (202)           15               (3,300)        

สุทธิ 642             2,538          (111)           (202)           26               2,893          

บันทึกเป็น

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
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ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

ผลแตกต่างชั่วคราว     

-  สินค้าคงเหลือ 37  120 

-  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 126  305 

-  ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 202  146 

-  อื่นๆ  206  394 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช ้ 10,154  7,505 

รวม 10,725  8,470 

ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี

และผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้จํานวนเงินรวม 26,393 ล้านบาท เนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกําไรเพ่ือเสียภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ โดยรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้จํานวน 2,611 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนรวม 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่สิน้สดุ

การให้ประโยชน์ตามกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได้ โดยจะสิ้นสุดการให้ประโยชน์ภายในปี 2568  

หน่วย: ล้านบาท

ผลต่าง

ณ วันท่ี ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน เพิ่มข้ึน จากการ ณ วันท่ี

1 มกราคม ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น จากการ แปลงค่า 31 ธันวาคม

2560 (หมายเหตุ 31) ซ้ือธุรกิจ งบการเงิน 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 3,549          260             -                18               (4)               3,823          

เงินลงทุน 94               (4)               (5)               -                -                85               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 435             132             -                5                 (18)             554             

ประมาณการหนี้สิน

   สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,485          81               17               15               (25)             1,573          

อ่ืนๆ 630             30               -                5                 (6)               659             

รวม 6,193          499             12               43               (53)             6,694          

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุน (671)           176             330             -                -                (165)           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,529)        161             -                (148)           64               (2,452)        

อ่ืนๆ (100)           (16)             -                (6)               1                 (121)           

รวม (3,300)        321             330             (154)           65               (2,738)        

สุทธิ 2,893          820             342             (111)           12               3,956          

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

บันทึกเป็น
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจาก

การลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า อันเนื่องมาจากกลุ่มบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาในการกลับรายการผลแตกต่าง

ชั่วคราวได้ และมีความเป็นไปได้แน่นอนท่ีผลแตกต่างชั่วคราวจะไม่ได้กลับรายการภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ได้ในอนาคต 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 16,840  14,187 

เงินกู้ยืม 2,545  1,344 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และอื่นๆ 201  70 

รวม 19,586  15,601 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแห่งจํานวนเงินประมาณ 7,831 ล้านบาท (2559: 6,556 ล้านบาท) 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

ส่วนท่ีหมุนเวียน    

-  ส่วนท่ีไม่มีหลักประกัน    

 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 4,671  4,493 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 116  149 

 4,787  4,642 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน    

-  ส่วนท่ีไม่มีหลักประกัน    

    เงินกู้ยืมระยะยาว 3,351  7,465 

    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 108  169 

 3,459  7,634 

รวม 8,246  12,276 

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจําแนกตามประเภทสกุลเงินดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

บาท 3,148  4,838 

เหรียญสหรัฐ 3,740  5,691 

ดองเวียดนาม 1,344  1,356 

เปโซ 11  91 

ยูโร -  206 

อื่นๆ 3  94 

รวม 8,246  12,276 
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ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้เบิกถอนเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมท่ีได้ลงนามไว้รวมเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 1,031 ล้านบาท (2559: 1,445 ล้านบาท) 

และได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงินก่อนครบกําหนดเป็นจํานวนเงิน 7,565 ล้านบาท (2559: 4,864 ล้านบาท)  

โดยส่วนใหญ่เป็นการชําระคืนเงินกู้ของบริษัทย่อยท่ีได้มาจากการซื้อธุรกิจในปี 2560 ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ข้อ 4 ท้ังนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยร้อยละ 2.06 ถึง 6.25 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.44 ถึง 7.42 ต่อปี) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมส่วนท่ียังไม่ได้เบิกถอนรวมเทียบเท่าเงินบาท จํานวน 1,570 ล้านบาท 

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศมีอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยในปี 2560 ประมาณร้อยละ 4.40 ต่อปี (2559: ร้อยละ 1.96 ต่อปี) 

โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบ้ียไว้แล้ว ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 35 

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระได้ดังนี้  

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 4,671  4,493 

ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,280  7,328 

ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี  71  137 

รวม 8,022  11,958 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

บริษัทย่อยหลายแห่งได้ทําสัญญาเช่าการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 - 9 ปี หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 เงินต้น  ดอกเบี้ย  ยอดชําระ 

ปี 2560      

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 116 10 126 

ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 107 12 119 

ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี  1 - 1 

รวม 224 22 246 

ปี 2559      

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 149  12  161 

ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 165  24  189 

ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี  4  -  4 

รวม 318  36  354 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวม 181,500 ล้านบาท (2559: 166,500 ล้านบาท) 

ดังนี้ 

 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม 50,000 ล้านบาท 

รวมเป็นวงเงินท้ังสิ้น 300,000 ล้านบาท 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ บริษัทได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคา

จากนายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้

ด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาดสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีเหมือนกัน ณ วันท่ีวัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม 

หน่วย: ล้านบาท อัตราดอกเบ้ีย มูลค่ายุติธรรม *

หุ้นกู้คร้ังท่ี 2560 2559 (ร้อยละต่อปี) อายุหุ้นกู้ ครบกําหนด 2560 2559

หุ้นกู้ - บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

3/2555 6,500        6,500        4.40 7 ปี 12 ตุลาคม 2562 1,053        1,073        

1/2556 -               25,000      4.00 4 ปี 1 เมษายน 2560 -              1,015        

2/2556 -               20,000      4.25 4 ปี 1 ตุลาคม 2560 -              1,014        

1/2557 15,000      15,000      4.00 4 ปี 1 เมษายน 2561 1,016        1,033        

2/2557 10,000      10,000      3.90 4 ปี 1 ตุลาคม 2561 1,017        1,048        

1/2558 15,000      15,000      3.75 3 ปี 1 เมษายน 2561 1,015        1,032        

1/2558 15,000      15,000      3.90 4 ปี 1 เมษายน 2562 1,023        1,056        

2/2558 10,000      10,000      3.40 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2562 1,037        1,039        

1/2559 25,000      25,000      3.00 4 ปี 1 เมษายน 2563 1,034        1,017        

2/2559 25,000      25,000      3.00 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2563 1,033        1,030        

1/2560 25,000      -               3.25 4 ปี 1 เมษายน 2564 1,045        -              

2/2560 10,000      -               2.97 7 ปี 30 สิงหาคม 2567 1,031        -              

3/2560 25,000      -               3.05 4 ปี 1 ตุลาคม 2564 1,041        -              

รวม 181,500    166,500    

หัก หุ้นกู้ท่ีถือโดย

  บริษัทย่อย (366)          (387)          

สุทธิ 181,134    166,113    

หัก ส่วนท่ีถึงกําหนด

  ชําระภายในหนึ่งปี (39,918)     (44,889)     

สุทธิ 141,216    121,224    

* ราคาซ้ือขายสุดท้าย (บาทต่อหน่วย: มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 1,000 บาท) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์

เมื่อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)  

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ 

 

หน่วย: ล้านบาท

2560 2559

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

   เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 6,833                6,485                

   เงินบําเหน็จ 87                     116                   

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 558                   508                   

ผลประโยชน์อ่ืนๆ 205                   163                   

รวม 7,683                7,272                

หัก  สินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ (110)                 (88)                   

สุทธิ 7,573                7,184                

หน่วย: ล้านบาท

2560 2559

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 1 มกราคม 7,109                6,599                

รับรู้ในกําไรขาดทุน

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 562                   555                   

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 260                   227                   

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 6                       7                       

828                   789                   

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 158                   151                   

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (101)                 5                       

57                     156                   

อื่นๆ

ผลประโยชน์จ่าย (563)                 (447)                 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 31                     12                     

โอนจากผลประโยชน์อ่ืนๆ 16                                    -

(516)                 (435)                 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 7,478                7,109                
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

เกิดข้ึนจาก 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 
  

หน่วย: ล้านบาท

2560 2559

สินทรัพย์โครงการ ณ วันท่ี 1 มกราคม 88                     81                     

จํานวนท่ีจ่ายสมทบ 27                     19                     

ผลประโยชน์จ่าย (15)                   (14)                   

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ 8                       -

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 2                       2                       

สินทรัพย์โครงการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 110                   88                     

หน่วย: ล้านบาท

2560 2559

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 1                       -                      

ข้อสมมติทางการเงิน 57                     -                      

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 98                     149                   

รวม 156                   149                   

ร้อยละ

2560 2559

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

อัตราคิดลด *

-  ประเทศไทย 2.62 - 3.76 2.62 - 3.76

-  ประเทศเวียดนาม 6.55 - 6.97 6.55 - 6.97

-  ประเทศอินโดนีเซีย 6.97 - 8.75 8.00 - 8.51

-  อ่ืนๆ 2.30 - 5.70 5.86 - 5.90

อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 9.00 3.00 - 9.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ** 1.00 - 35.00 1.00 - 35.00

อัตรามรณะ *** 25.00 ของ TMO2008 25.00 ของ TMO2008

* อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบําเหน็จ

** ข้ึนอยู่กับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน

*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008)
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์

ท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนเงินดังต่อไปนี้ 

ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง

ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ 

สินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ร้อยละ 

2560  2559 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    

อัตราคิดลด 5.16 - 5.70  5.86 - 5.90 

หน่วย: ล้านบาท

เพิ่มข้ึน (ลดลง)

2560 2559

อัตราคิดลด

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 (355)                 (345)                 

ลดลงร้อยละ 0.5 387                   376                  

อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 912                   823                  

ลดลงร้อยละ 1.0 (776)                 (702)                 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.0 (249)                 (225)                 

ลดลงร้อยละ 10.0 264                   238                  
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 ราคาตาม                                                                               หน่วย: ล้านหุ้น / ล้านบาท 

 มูลค่าหุ้น  2560  2559 

 (บาท)  จํานวนหุ้น  มูลค่า  จํานวนหุ้น  มูลค่า 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วันท่ี 1 มกราคม          

-  หุ้นสามัญ 1  1,600  1,600  1,600  1,600 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุ้นสามัญ 1  1,600  1,600  1,600  1,600 

ทุนท่ีออกและชําระแลว้          

ณ วันท่ี 1 มกราคม          

-  หุ้นสามัญ 1  1,200  1,200  1,200  1,200 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุ้นสามัญ 1  1,200  1,200  1,200  1,200 

สํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง(“สาํรองตามกฎหมาย”) 

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกลา่วมจีํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าท้ังหมดจากงบการเงินของหน่วยงาน

ในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทจนกระท่ังมีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น 

การเปลี่ยนแปลงมูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายท่ีบันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระท่ังมีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น 
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ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ ก่อนการตัด

รายการระหวา่งกัน 

หน่วย: ล้านบาท

บริษัท บริษัท

ระยองโอเลฟินส์ มาบตาพุดโอเลฟินส์

จํากัด จํากัด

2560 2559 2560 2559

ส่วนของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

ร้อยละของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 49.46% 49.46% 45.27% 45.27%

สินทรัพย์หมุนเวียน 10,325             10,178             13,265             10,587             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,592               9,019               33,536             35,165             

หนี้สินหมุนเวียน (5,497)              (5,968)              (16,833)            (14,237)            

หนี้สินไม่หมุนเวียน (767)                 (858)                 (774)                 (2,532)              

สินทรัพย์สุทธิ 12,653             12,371             29,194             28,983             

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 6,258               6,119               13,216             13,121             

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

รายได้ 63,440             49,917             78,571             68,481             

กําไรสําหรับปี 10,670             10,597             13,047             17,265             

กําไรสําหรับปี

-    ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,393               5,356               7,141               9,449               

-    ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 5,277               5,241               5,906               7,816               

10,670             10,597             13,047             17,265             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 8,084               13,144             12,300             17,328             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (582)                 (1,366)              (289)                 (158)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (9,911)              (10,604)            (12,005)            (17,177)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (2,409)              1,174               6                      (7)                    

เงินปันผลท่ีจ่ายให้กับ

  ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 5,137               5,244               5,811               5,505               
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กลุ่มบริษัทนําเสนอข้อมูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร

การจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน 

สินทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วนให้กับส่วนงาน

ได้อย่างสมเหตุสมผล  

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสําคัญ ดังนี้ 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์เทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ขาว ปูนสําเร็จรูป กระเบ้ืองหลังคา 

อิฐบล็อกปูพื้น กระเบ้ืองเซรามิค สุขภัณฑ์และก๊อกน้ําต่างๆ   เป็นผู้จําหน่ายสินค้าซีเมนต์  

วัสดุก่อสร้างและสินค้าอื่นๆ ผ่านช่องทางการจําหน่ายของผู้แทนจําหน่ายสินค้าในกลุ่มบริษัท 

รวมท้ังเป็นผู้นําเข้าเชื้อเพลิง เศษกระดาษและเศษเหล็ก 

เอสซีจี เคมิคอลส์ ผลิตและจําหน่ายโอเลฟินส์ โพลีโอเลฟินส์ และสินค้าเคมีภัณฑ์อื่นๆ 

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผลิตและจําหน่ายกระดาษบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ท้ังบรรจุภัณฑ์กระดาษ 

(บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์สําหรับอาหาร) และบรรจุภัณฑ์พลาสติก  

(บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบแข็ง) รวมถึงผลิตและจําหน่ายเยื่อจาก

ยูคาลิปตัส เยื่อเคมีละลายได้และกระดาษพิมพ์เขียน 

ส่วนงานอ่ืน ร่วมลงทุนกับบริษัทชั้นนําในธุรกิจอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร 

อุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ และเหล็ก รวมท้ังการให้บริการอื่นๆ 

ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ ใช้สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานและจัดสรรทรัพยากรสําหรับผู้บริหาร กลุ่มบริษัทประเมิน

ความสามารถในการดําเนินงานตาม EBITDA  
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ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 
  

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม รายได้จากการขาย EBITDA (1)

2560 2559 2560 2559 2560 2559

งบการเงินรวม เอสซีจี 573,412        539,688        450,921        423,442        102,080        97,816          

ส่วนงานธุรกิจ

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 213,134        203,068        175,255        170,944        22,319          23,639          

เอสซีจี เคมิคอลส์ 193,183        193,465        206,280        188,163        64,461          60,713          

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 91,312          85,369          81,455          74,542          12,431          10,884          

ส่วนงานอ่ืน 307,272        289,326        82                 86                 2,909            2,653            

หน่วย: ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคา

และค่าตัดจําหน่าย

2560 2559 2560 2559

งบการเงินรวม เอสซีจี 55,041          56,084          23,282          22,710          

ส่วนงานธุรกิจ

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 7,230            8,492            10,590          10,473          

เอสซีจี เคมิคอลส์ 42,007          42,084          6,612            6,131            

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง 4,719            3,565            5,206            5,302            

ส่วนงานอ่ืน 1,485            2,195            873               804               

(1) หมายถึง กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย

รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

(2) หมายถึง กําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กําไรสําหรับปี (2)
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ผลการดําเนินงานของส่วนงานธุรกิจ 

 

หน่วย: ล้านบาท

2560 2559 2560 2559 2560 2559

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 56,466      58,702      45,183      49,463      29,317      24,574      

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 13,896      13,315      62,518      61,185      761           881           

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,269        1,269        42             41             16             16             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 114,456    111,260    74,943      75,603      57,143      56,017      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 27,047      18,522      10,497      7,173        4,075        3,881        

รวมสินทรัพย์ 213,134    203,068    193,183    193,465    91,312      85,369      

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 77,383      73,496      21,300      31,731      23,026      19,536      

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 22,743      22,650      19,897      22,195      9,422        8,235        

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,449        1,821        5,405        7,156        1,328        3,227        

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,338        5,231        2,655        3,239        1,885        1,619        

รวมหนี้สิน 106,913    103,198    49,257      64,321      35,661      32,617      

ส่วนของผู้ถือหุ้น 106,221    99,870      143,926    129,144    55,651      52,752      

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 213,134    203,068    193,183    193,465    91,312      85,369      

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 30,979      24,625      7,332        7,785        8,667        7,731        

หน่วย: ล้านบาท

ส่วนงานอื่น

2560 2559 2560 2559 2560 2559

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 147,543    140,196    (106,890)   (116,309)   171,619    156,626    

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 21,165      20,126      (9)              (9)              98,331      95,498      

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 129,851    119,493    (121,040)   (111,605)   10,138      9,214        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,256        3,295        (951)          (992)          248,847    245,183    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,457        6,216        (2,599)       (2,625)       44,477      33,167      

รวมสินทรัพย์ 307,272    289,326    (231,489)   (231,540)   573,412    539,688    

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 40,244      46,707      (97,464)     (106,134)   64,489      65,336      

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3,062        2,636        (3,605)       (2,984)       51,519      52,732      

เงินกู้ยืมระยะยาว 141,223    121,234    (4,731)       (4,579)       144,674    128,859    

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,942        2,093        (915)          (1,039)       10,905      11,143      

รวมหนี้สิน 186,471    172,670    (106,715)   (114,736)   271,587    258,070    

ส่วนของผู้ถือหุ้น 120,801    116,656    (124,774)   (116,804)   301,825    281,618    

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 307,272    289,326    (231,489)   (231,540)   573,412    539,688    

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 635           777           -               -               47,613      40,918      

เอสซีจี ซิเมนต์-

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี แพคเกจจ้ิง

รายการตัดบัญชี

ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวม เอสซีจี



224

 

หน่วย: ล้านบาท

2560 2559 2560 2559 2560 2559

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน

รายได้จากการขาย

   ลูกค้าภายนอก      166,284      163,450      205,400     187,328        79,155        72,578

   ระหว่างส่วนงาน 8,971       7,494       880           835           2,300        1,964        

รวมรายได้จากการขาย 175,255    170,944   206,280    188,163    81,455      74,542      

ต้นทุนขาย (138,587)   (133,374)  (155,479)   (134,362)   (67,291)     (61,499)     

กําไรข้ันต้น 36,668      37,570     50,801      53,801      14,164      13,043      

รายได้อ่ืน 2,476       2,860       5,698        3,121        1,407        586           

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 39,144      40,430     56,499      56,922      15,571      13,629      

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (27,846)     (27,607)    (13,135)     (11,432)     (8,365)       (8,058)       

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 11,298      12,823     43,364      45,490      7,206        5,571        

ต้นทุนทางการเงิน (2,998)      (2,975)      (898)          (1,415)      (883)         (912)          

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 8,300       9,848       42,466      44,075      6,323        4,659        

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,628)      (1,936)      (3,833)       (2,501)      (659)         (533)          

กําไรหลังภาษีเงินได้ 6,672       7,912       38,633      41,574      5,664        4,126        

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน

   ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 818           884          14,826      14,220      4               5              

กําไรสําหรับปี 7,490       8,796       53,459      55,794      5,668        4,131        

การแบ่งปันกําไร

  ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,230       8,492       42,007      42,084      4,719        3,565        

  ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 260           304          11,452      13,710      949          566           

7,490       8,796       53,459      55,794      5,668        4,131        

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี แพคเกจจ้ิง

เอสซีจี ซิเมนต์-
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษัทได้ขยายการลงทุนและดําเนินกิจการในต่างประเทศ โดยนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับการจําแนกส่วนงานภูมิศาสตร์สําหรับ

รายการรายได้จากการขายและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีมีมูลค่าเป็นสาระสําคัญ โดยรายได้จากการขายตามส่วนงานแยกตามท่ีต้ัง

ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์ 

ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 รายได้จากการขาย  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 2560  2559  2560  2559 

ไทย 264,240  257,723  204,026  199,366 

เวียดนาม 38,554  32,426  29,772  17,088 

จีน 30,864  23,818  -  - 

อินโดนีเซีย 28,487  27,668  16,187  20,830 

ประเทศอื่นๆ 88,776  81,807  29,234  29,626 

รวม 450,921  423,442  279,219  266,910 

ลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งรายใดท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท 

หน่วย: ล้านบาท

2560 2559 2560 2559 2560 2559

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน

รายได้จากการขาย

  ลูกค้าภายนอก               82               86                 -                 -      450,921      423,442

  ระหว่างส่วนงาน -               -               (12,151)     (10,293)     -               -               

รวมรายได้จากการขาย 82             86             (12,151)     (10,293)     450,921    423,442    

ต้นทุนขาย (16)            (15)            12,066      10,229      (349,307)   (319,021)   

กําไรข้ันต้น 66             71             (85)            (64)            101,614    104,421    

รายได้อ่ืน 3,985        4,560        (250)          (340)          13,316      10,787      

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 4,051        4,631        (335)          (404)          114,930    115,208    

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (3,524)       (3,465)       294           331           (52,576)     (50,231)     

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 527           1,166        (41)            (73)            62,354      64,977      

ต้นทุนทางการเงิน (2,387)       (2,344)       54             73             (7,112)       (7,573)       

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (1,860)       (1,178)       13             -               55,242      57,404      

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 781           562           (355)          (210)          (5,694)       (4,618)       

กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้ (1,079)       (616)          (342)          (210)          49,548      52,786      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน

  ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2,565        2,812        (1)              12             18,212      17,933      

กําไรสําหรับปี 1,486        2,196        (343)          (198)          67,760      70,719      

การแบ่งปันกําไร

 ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,485        2,195        (400)          (252)          55,041      56,084      

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 1               1               57             54             12,719      14,635      

1,486        2,196        (343)          (198)          67,760      70,719      

รายการตัดบัญชี
ส่วนงานอื่น ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวม เอสซีจี
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หน่วย: ล้านบาท 

2560  2559 

กําไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ 3,277  869 

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2,029  2,078 

เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น 1,952  2,821 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการดําเนินงาน 1,416  1,589 

กําไรจากการขายสินทรัพย์ 939  168 

ดอกเบ้ียรับจากสถาบันการเงิน 855  791 

กําไรจากเครื่องมือทางการเงิน 641  49 

กําไรจากการขายเศษวัตถุดิบ และอื่นๆ 585  655 

อื่นๆ 1,622  1,767 

รวม 13,316  10,787 

หน่วย: ล้านบาท 

2560  2559 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 11,627  11,305 

เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายพนักงาน 5,830  5,463 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา 2,618  3,277 

ค่าเช่า 668  653 

ค่านายหน้า 606  648 

อื่นๆ 2,218  2,632 

รวม 23,567  23,978 

หน่วย: ล้านบาท 

2560  2559 

เงินเดือน สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหาร 18,483  17,643 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 1,728  1,598 

ค่าใช้จ่ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มกําลังการผลิต 1,550  38 

ค่าจ้างแรงงานภายนอก 1,183  1,271 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,041  1,029 

ค่าประชาสัมพันธ์และเงินบริจาค 1,036  1,004 

ค่าภาษีใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 945  830 

ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม ตกแต่งและบํารุงรักษา 831  881 

ค่าวิจัยและพัฒนา 759  699 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุน และสินทรัพย์ 719  746 

อื่นๆ 735  514 

รวม 29,010  26,253 
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 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

เงินเดือนและค่าแรง 36,251  35,235 

สวัสดิการ และอื่นๆ 4,459  4,395 

ต้นทุนบําเหน็จ - โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว้ 2,052  1,933 

ต้นทุนบําเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ 820  789 

ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 92  106 

รวม 43,674  42,458 

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ่ือจ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงาน โดยบริษัทจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน

พนักงาน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับอายุงานของพนักงาน 

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงกา รคลังตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ่งสําหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของ

กองทุน พนักงานท่ีจะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนนี้ต้องจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน 

และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับอายุงานของสมาชิก 

  หน่วย: ล้านบาท 

 หมายเหตุ 2560  2559 

ดอกเบ้ียเงินกู้สกุลเงินบาท  6,576  7,174 

ดอกเบ้ียเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ  483  354 

ดอกเบ้ียเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน และอื่นๆ  180  245 

  7,239  7,773 

ส่วนท่ีบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 15 (127)  (201) 

สุทธ ิ  7,112  7,572 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน   

  หน่วย: ล้านบาท 

 หมายเหตุ 2560  2559 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     

สําหรับงวดปัจจุบัน  6,452  6,578 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบันทึกตํ่าไป  62  578 

  6,514  7,156 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว 17 (820)  (2,538) 

รวม  5,694  4,618 
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

 หน่วย: ล้านบาท 

หมายเหตุ 2560  2559 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (34)  (28) 

ผลกําไร (กลับรายการ) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  (325)  131 

รวม 17 (359)  103 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง 

2560  2559 

อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   73,454    75,337 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม        

  และการร่วมค้า   (18,212)    (17,933) 

  55,242    57,404 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20  11,048  20  11,481 

ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี        

  สําหรับกิจการในต่างประเทศ   (61)    (129) 

รายได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี   (401)    (593) 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี   (4,405)    (4,871) 

ค่าใช้จ่ายท่ีมีสิทธิหักได้เพ่ิม   (1,121)    (272) 

ค่าใช้จ่ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ   683    846 

ผลขาดทุนทางภาษีเพ่ิมข้ึน   709    116 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน   6,452    6,578 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบันทึกตํ่าไป   62    578 

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว   (820)    (2,538) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10  5,694  8  4,618 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 42) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

เหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
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กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทใหญ่  

และจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักท่ีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี้  

                           หน่วย: ล้านบาท / ล้านหุ้น 

 2560  2559 

กําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทใหญ่ 55,041  56,084 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักท่ีออกจําหน่ายแล้ว 1,200  1,200 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 45.87  46.74 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท 

เป็นเงินประมาณ 19,200 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิ

รับเงินปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 8,982 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 และได้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 

8.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจาํนวนเงิน 10,200 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันท่ี 28 เมษายน 2559 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท 

เป็นเงินประมาณ 22,800 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิ

รับเงินปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 10,198 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 และได้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 

10.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 12,600 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันท่ี 27 เมษายน 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 10,199 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้ว ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมี 

(ก) บริษัทย่อยหลายแห่งได้ทําสัญญากับบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง โดยบริษัทต่างประเทศดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับ

ข้อมูลและความรู้ทางวิชาการและความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการผลิตสินค้าตามสิทธิการผลิต ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

บริษัทย่อยผูกพันท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาการจํานวนหนึ่ง และค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญา 

(ข) บริษัทย่อยหลายแห่งได้ทําสัญญาระยะยาวจํานวนหลายฉบับกับบริษัทอื่นๆ ท้ังในและต่างประเทศเพ่ือซื้อวัตถุดิบ รับบริการ 

เช่าสินทรัพย์ ซื้อสินทรัพย์ ก่อสร้างโรงงานและสินทรัพย์ต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษัทได้ประทานบัตรเหมืองแร่จากราชการ 

ดังนั้น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษัทควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอเพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด 
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ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกิดจากการท่ีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาทําให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน กลุ่มบริษัทได้มีนโยบายป้องกัน

ความเสี่ยงนี้ โดยการพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า กําหนดวงเงินสินเชื่อวงเงินคํ้าประกันจากธนาคาร และ/หรือวงเงินคํ้าประกันบุคคล 

กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ มีระบบงานในการควบคุมการให้สินเชื่อ และมีการติดตามลูกหนี้ท่ีมีกา รค้างชําระ มูลค่ายุติธรรม

ของลูกหนี้ซึ่งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิของลูกหนี้หลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบ้ียสุทธิ ซึ่งกลุ่มบริษัทบริหารหนี้สิน

โดยการกู้ยืมท่ีมีท้ังอัตราดอกเบ้ียคงท่ี และอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 

อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะเวลาท่ีครบกําหนดชําระมีดังนี้  

เงินให้กู้ยืม 

 

อัตราผลตอบแทน หน่วย: ล้านบาท

ท่ีแท้จริง หลังจาก 1 ปี

(ร้อยละต่อปี) ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลังจาก 5 ปี รวม

ปี 2560

หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 4.00, 4.50 133            -                 -                 133             

MLR บวก 0.50

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 3.75 19             -                 -                 19               

MLR บวก 0.50

ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 2.00 - 5.50 -               39              85               124             

MLR บวก 0.50

รวม 152            39              85               276             

ปี 2559

หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 4.25, 4.50 150            -                 -                 150             

MLR บวก 0.50

เงินให้กู้ยืมระยะยาว MLR บวก 0.50 17             -                 -                 17               

ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 2.00 - 6.75 -               -                 124             124             

MLR บวก 0.50

รวม 167            -                 124             291             
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อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของหนี้สินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะเวลาท่ีครบกําหนดชําระมีดังนี้  

หนี้สินทางการเงิน 

 

อัตราผลตอบแทน หน่วย: ล้านบาท

ท่ีแท้จริง หลังจาก 1 ปี
(ร้อยละต่อปี) ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลังจาก 5 ปี รวม

ปี 2560

หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1.41 - 8.25 19,586        -                 -                 19,586        

   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน MOR / MMR

MOR ลบ (1.25 - 1.75)

Cost of fund บวก 0.75

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2.50 197             -                 -                 197             

เงินกู้ยืมระยะยาว 2.00 - 4.95 4,671          -                 -                 4,671          

   จากสถาบันการเงิน Cost of fund บวก (0.50 - 0.80)

LIBOR บวก (0.38 - 0.70)

MLR ลบ (0.50 - 2.50)

VNIBOR บวก 0.50

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.30 - 9.00 116             -                 -                 116             

MLR ลบ 1.25

Cost of fund บวก 0.75

หุ้นกู้ 3.75 - 4.00 39,918        -                 -                 39,918        

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 2.00 - 4.95 -                 3,280          71               3,351          

   จากสถาบันการเงิน Cost of fund บวก (0.50 - 0.80)

LIBOR บวก (0.38 - 0.70)

MLR ลบ (0.50 - 2.50)

VNIBOR บวก 0.50

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.30 - 9.00 -                 107             1                 108             

MLR ลบ 1.25

Cost of fund บวก 0.75

หุ้นกู้ 2.97 - 4.40 -                 131,256      9,960          141,216      

รวม 64,488        134,643      10,032        209,163      



232

 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีหนี้สินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ซึ่งมีสกุลต่างประเทศ ดังนี้ 

 

อัตราผลตอบแทน หน่วย: ล้านบาท

ท่ีแท้จริง หลังจาก 1 ปี
(ร้อยละต่อปี) ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลังจาก 5 ปี รวม

ปี 2559

หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1.30 - 5.50 15,601        -                 -                 15,601        

  จากสถาบันการเงิน MOR / MMR

MLR - 2.00

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 2.52 204             -                 -                 204             

เงินกู้ยืมระยะยาว 2.00 - 7.42 4,493          -                 -                 4,493          

   จากสถาบันการเงิน Cost of fund บวก (0.50 - 0.80)

LIBOR บวก (0.36 - 0.70)

EURIBOR บวก 0.75

MLR ลบ (1.00 - 2.35)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.30 - 11.55 149             -                 -                 149             

หุ้นกู้ 4.00, 4.25 44,889        -                 -                 44,889        

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 2.00 - 4.95 -                 7,328          137             7,465          

   จากสถาบันการเงิน Cost of fund บวก (0.50 - 0.80)

LIBOR บวก (0.36 - 0.70)

MLR ลบ (1.00 - 2.35)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.30 - 11.55 -                 169             -                 169             

หุ้นกู้ 3.00 - 4.40 -                 121,224      -                 121,224      

รวม 65,336        128,721      137             194,194      

หน่วย: ล้านบาท

ไม่หมุนเวียน รวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559

เหรียญสหรัฐ 2,764                2,386                1,682              3,869              4,446              6,255              

ดองเวียดนาม 1,301                684                   996                 1,156              2,297              1,840              

เปโซ 513                   342                   8                     12                   521                 354                 

รูเปีย 135                   - - - 135                 -

ยูโร - 206                   - - - 206                 

เยน - 18                     - 72                   - 90                   

อ่ืนๆ 77                     57                     3                     5                     80                   62                   

รวม 4,790                3,693                2,689              5,114              7,479              8,807              

หมุนเวียน
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กลุ่มบริษัทได้ทําธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สินของกลุ่มบริษัท 

การจัดการความเสี่ยงโดยใช้ตราสารทางการเงินนี้ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว 

และมีการควบคุมข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย 

อนุพันธ์ทางการเงินท่ีกลุ่มบริษัทจัดทํา ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contract) สัญญาแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap) และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) โดยสัญญาท่ีทํานั้นเป็นการป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 35 นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการส่งออกและรายได้อื่นๆ เป็นเงินตราต่างประเทศอีกจํานวนหนึ่ง

ซึ่งเพียงพอท่ีจะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับราคาท่ีบันทึกในบัญชี เนื่องจากเครื่องมือ

ทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว ซึ่งเป็นอัตราท้องตลาดมีราคาตามบัญชี

ใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรม 

สําหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้นมีมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ดังต่อไปนี้ 

 

* มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน และสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านราคา คือ การปรับมูลค่า

ของสัญญาที่กลุ่มบริษัททําไว้กับธนาคารต้ังแต่เริ่มต้นด้วยราคาตลาด ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญ า 

ณ เวลาปัจจุบันมากขึ้น 

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารหนี้ ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้กระแส เงินสดตามสัญญาและ

อัตราคิดลดท่ีเก่ียวข้องกับตลาด 

หน่วย: ล้านบาท

2560 2559

มูลค่า มูลค่ายุติธรรม มูลค่า มูลค่ายุติธรรม

ตามสัญญา ระดับ 2 ตามสัญญา ระดับ 2

หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนท่ีครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 4,671              4,679              4,493              4,501              

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า *

      ลูกหนี้ Forward 19,297            19,111            5,219              5,228              

      เจ้าหนี้ Forward 10,513            10,440            3,851              3,817              

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน *

      เงินกู้ยืม Swap 2,047              2,161              1,401              1,638              

สัญญาป้องกันความเส่ียงด้านราคา * 68                   33                   2,381              2,636              

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 3,351              3,351              7,465              7,487              

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน *

      เงินกู้ยืม Swap 724                 788                 2,398              2,819              
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มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบ

ความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาด สําหรับ

เครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยง

ด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมี 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

(ก) หนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยกลุ่มบริษัทเพ่ือคํ้าประกันการจ่ายชําระ    

เงินกู้ยืมของกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 662  976 

(ข) หนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 913  1,068 

(ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นหนี้สิน 347  414 

(ง) ภาระผูกพัน    

-  ตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ 57,812  75,309 

-  ตามสัญญาเช่าและบริการ 7,041  4,849 

-  ตามสัญญาซื้อท่ีดิน ก่อสร้าง ติดต้ังเครื่องจักร และอื่นๆ 7,197  9,461 

(จ) กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับธนาคารหลายแห่งท้ังใน และ

ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ จ่ายชําระเงินกู้ยืม จ่ายชําระค่าสินค้า 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ รับชําระเงินให้กู้ยืม และรับชําระเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้  

 

สัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2563 (2559: ครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2563) 

 

สัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนมิถุนายน 2562 (2559: ครบกําหนดภายในเดือนมกราคม 2561) 

หน่วย: ล้าน / ล้านบาท

มูลค่าตามสัญญา - เงินกู้ยืม Swap

สกุลต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท

2560 2559 2560 2559

เหรียญสหรัฐ 92                      128                    2,771                 3,799                 

หน่วย: ล้าน / ล้านบาท

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

เหรียญสหรัฐ 571         134       18,763   4,781     284       83          9,334      2,957     

ยูโร 10           3            389         136         25          17          971         678        

เยน 117         8            34          2             404       532         124         180        

อ่ืนๆ 111         302         84           62          

รวม 19,297   5,221     10,513    3,877     

เทียบเท่าเงินบาท

มูลค่าตามสัญญา

ลูกหน้ี Forward เจ้าหน้ี Forward

สกุลต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท สกุลต่างประเทศ
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(ฉ) กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียกับธนาคารต่างประเทศหลายแห่งเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของ

เงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศจํานวน 54 ล้านเหรียญสหรัฐ (2559: 100 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

LIBOR เป็นอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.67 ถึง 4.60 ต่อปี (2559: ร้อยละ 2.67 ถึง 4.60 ต่อปี) โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนด

ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 (2559: ครบกําหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2561) ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 

สําหรับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียดังกล่าว ซึ่งมีผลขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจากมูลค่ายุติธรรมจํานวน 25 ล้านบาท 

(ช) กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาเพ่ือบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาพลังงานกับธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศห ลายแห่ง 

มูลค่าตามสัญญาสุทธิ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 68 ล้านบาท (2559: 66 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ

เทียบเท่าเงินบาทจํานวน 2,381 ล้านบาท) โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนธันวาคม 2561 (2559: ครบกําหนด

ภายในเดือนธันวาคม 2560) 

(ซ) บริษัทได้ทําสัญญากับผู้ให้บริการในประเทศ 2 ราย เพ่ือให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษัท มูลค่าตามสัญญา

ประมาณ 6,500 ล้านบาท ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเริ่มมีผลต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 

(ฌ) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาซื้อวัตถุดิบกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว 25 ปี และจะครบกําหนด

ภายในปี 2588 โดยท่ีท้ังสองฝ่ายมีข้อผูกพันท่ีจะต้องเริ่มซื้อขายและส่งมอบวัตถุดิบตามราคา ปริมาณ และเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา

ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 และต่อเนื่องไปจนครบกําหนดอายุสัญญา 

(ญ) ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2552 บริษัทได้แจ้งความดําเนินคดีอาญาอดีตพนักงานเก่ียวกับการลักทรัพย์ (แบบฟอร์มใบหุ้นสามัญ)  

และการปลอมแปลงใบหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจํานวนหุ้น 672,000 หุ้น ซึ่งต่อมาในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2552 บริษัทได้รับแจ้ง

จากศาลแพ่งว่าผู้จัดการมรดกและทายาทผู้ถือหุ้นท่ีถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทพร้อมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่น

ซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยเรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งคดีนี้ได้ยุติแล้ว 

โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาให้อดีตพนักงานผู้กระทําละเมิดต่อโจทก์ คืนหุ้นหรือใช้ราคาหุ้น

ตามราคาท่ีมีการซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันท่ีใช้เงิน ซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่าอัตราหุ้นละ 314.38 บาท รวมท้ังเงินปันผลที่ขาดอยู่

และดอกเบ้ียจนกว่าชําระเสร็จ โดยให้บริษัทในฐานะนายจ้าง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

ร่วมรับผิด ดังนั้น บริษัทจึงได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าเสียหายดังกล่าวในส่วนท่ีบริษัทอาจต้องรับผิดในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นจํานวนเงิน 201 ล้านบาท 

ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2559 บริษัทได้ชําระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้นแล้วด้วยการคืนใบหุ้นสามัญของบริษัท เงินปันผลก่อนฟ้องคดี

พร้อมดอกเบี้ย เงินปันผลหลังฟ้องคดี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดี จํานวนเงินรวม 319 ล้านบาท ต่อมาบริษัท

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นจําเลยร่วมได้ยื่นคําร้องเพื่อขอให้ศาลฎีกาตีความคําพิพากษา โดยเมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 

ศาลฎีกามีคําสั่งยกคําร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมฟ้องคดีไล่เบ้ียผู้เก่ียวข้องต่อไป 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือดํารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการ

กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานเพ่ือให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท

ยังคํานึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียน

ท่ีเหมาะสม รวมท้ัง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดํารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ เพ่ือดํารงไว้

ซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
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(ก) เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวท่ีสั่งให้หน่วยงานราชการ 8 แห่งระงับ 76 โครงการ

ในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงจังหวัดระยองไว้เป็นการชั่วคราว ต่อมาศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางได้มีคําสัง่ให้ 

12 โครงการดําเนินการต่อไปได้ ส่วนท่ีเหลืออีก 64 โครงการให้ระงับไว้ตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง ในจํานวนนี้มีโครงการ

ของกลุ่มบริษัท 18 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 57,500 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการของบริษัทร่วมทุนภายใต้เอสซีจี เคมิคอลส์ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตโครงการที่ออกหลังวันที่

รัฐธรรมนูญปี 2550 มีผลบังคับใช้ และเข้าข่าย 11 ประเภทโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2553 โดยผลของคําพิพากษาดังกล่าว โครงการเกือบท้ังหมด

ของกลุ่มบริษัทไม่เข้าข่ายประเภทโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง จึงสามารถดําเนินการต่อไป ได้ มีเพียง 

1 โครงการท่ีเข้าข่ายตามประกาศดังกลา่ว ซึ่งได้ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญปี 2550 

เรียบร้อยแล้ว เมือ่ปลายปี 2555 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เห็นว่าโครงการได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว 

กนอ. จึงได้ส่งเรื่องให้อัยการเพื่อยื่นขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยกเลิกการระงับโครงการชั่วคราวเพื่อให้โครงการ

สามารถดําเนินการต่อไปได้ ซึ่งอัยการได้ยื่นคําร้องขอยกเลกิคําสั่งคุ้มครองชัว่คราวต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2556 

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งยกเลิกการระงับโครงการดังกล่าว และในเดือนตุลาคม 2557  

กลุ่มบริษัทได้รับใบอนุญาตจาก กนอ. และสามารถดําเนินงานตามโครงการได้ตามปกติ 

ท้ังนี้ ในส่วนของคดี ผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานราชการได้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด 

(ข) ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งท่ี 219 (8/2560) เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมติัการสนับสนุนการปรับโครงสร้าง

ของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระเบ้ืองเซรามิกในประเทศไทย การปรับโครงสร้างจะดําเนินการด้วยวิธีการ

ควบบริษัท โดยควบบริษัทย่อยท่ีถือหุ้นผ่านบริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด จํานวน 5 บริษัท เป็นบริษัทใหม่ท่ีจะมีสถานะ

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยธุรกรรมการควบบรษัิทจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ

และศักยภาพในการแข่งขันจากมูลค่าเพ่ิม (Synergies) ในด้านการตลาดและการขาย ด้านการผลิต รวมถึงการวิจัยพัฒนาสินค้า

เพ่ือตอบสนองลูกค้าให้ดียิ่งข้ึน 

บริษัทย่อยจํานวน 5 บริษัท ประกอบด้วย 1) บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 2) บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ 

จํากัด (มหาชน) 3) บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จํากัด 4) บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จํากัด และ 5) บรษัิทเจมาโก จํากัด 

ท้ังนี้ ธุรกรรมการควบบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทท่ีจะควบเข้ากัน 

และการอนุมัติคําขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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(ก) เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2561 บริษัทย่อยภายใต้ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 68.3 จากผู้ถือหุ้นรายเดิมในบริษัท 

Interpress Printers Sendirian Berhad ซึ่งเป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษสําหรับอาหารชั้นนําในประเทศมาเลเซีย มูลค่ากิจการ

ประมาณ 836 ล้านบาท 

(ข) เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

(1) ให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 

22,800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ตามท่ี

กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นเงินประมาณ 12,600 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวันท่ี 20 เมษายน 2561 การจ่าย       

เงินปันผลดังกล่าวข้ึนอยู่กับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันท่ี 28 มีนาคม 2561 

(2) ให้ออกหุ้นกู้ ครั้งท่ี 1/2561 ในวันท่ี 2 เมษายน 2561 จํานวน 30,000 ล้านบาท ท่ีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.00 ต่อปี อายุ

ประมาณ 4 ปี เพ่ือนําไปไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งท่ี 1/2557 และ 1/2558 รวมจํานวน 30,000 ล้านบาท ท่ีจะครบกําหนดไถ่ถอน 

(ค) เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561 บริษัทย่อยภายใต้ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เข้าซื้อหุ้นเพ่ิมเติมจากผู้ถือหุ้นรายเดิม จากร้อยละ 75 เพ่ิม

เป็นร้อยละ 100 ในบริษัทบรรจุภัณฑ์สองแห่งในประเทศไทย ได้แก่ บริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด และบริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด 

รวมมูลค่าประมาณ 263 ล้านบาท 

รายการบางรายการในงบการเงินรวมปี 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงินรวมปี 2560 ดังนี้ 

    หน่วย: ล้านบาท 

ก่อนจัด 

ประเภทใหม่ 

 จัดประเภท 

ใหม่ 

 หลังจัด 

ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวม      

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 48,329  3,144  51,473 

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 8,043  (2,509)  5,534 

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น -  2,947  2,947 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 6,033  (3,582)  2,451 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 45,957  2,596  48,553 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 3,832  (2,596)  1,236 

     

งบกําไรขาดทุนรวม      

รายได้อื่น 9,198  1,589  10,787 

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (16,002) (7,976) (23,978) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (34,229) 7,976 (26,253) 

ต้นทุนทางการเงิน (5,983) (1,589) (7,572) 
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22

งบการเงิน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 
 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเป ลี ่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและเรื่องอื่นๆ 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของ     

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ ปฏิบัติตาม   

ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน

สําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้ 
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การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 7

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร

ผู้บริหารได้ประเมินข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซึ่งนําไปสู่การพิจารณาการทดสอบ

การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว โดยเน้นไปท่ีธุรกิจท่ีมีผลการ

ดําเนินงานตํ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ การทดสอบการด้อยค่าของ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย เกี่ยวข้องกับการใช้

ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมาก ท้ังการระบุว่าเกิดข้อบ่งชี้ขอ ง

การด้อยค่าของเงินลงทุนหรือไม่ รวมถึงการประมาณการ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง

ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจของ  

บริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่พบว่ามีข้อบ่งชี ้ของการด้อยค่า  

อัตราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว้ และอัตราคิดลด  ท่ี ใช้สําหรับ

กระแสเงินสดดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง

ท่ีสําคัญ

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้ามุ่งเน้นการประเมินความ

สมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้ท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ

บริษัทย่อยอาจเกิดการด้อยค่า และทดสอบข้อสมมติท่ีสําคัญท่ี

สนับสนุนการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยท่ีพบว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า 

 

ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า

โดยอ้างอิงถึงภาวการณ์ของตลาด สภาพแวดล้อมการดําเนินงาน  

ความรู้เก่ียวกับธุรกิจท่ีข้าพเจ้ามี และข้อมูลอื่นท่ีได้รับระหว่าง

การตรวจสอบ 

 

ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติท่ีสําคัญท่ีสนับสนุนการประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของ

ผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา การวิเคราะห์

แนวโน้ม และทดสอบความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าท่ีคาดว่า

จะได้ รับคืนและการด้อยค่ า อี กท้ั งยังมีการพิ จารณ าความ

สมเหตุสมผลของประมาณการผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบ

การประมาณการในอดีตกั บผลการดําเนินงานท่ี เกิดข้ึนจริง

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่า

ของเคพีเอ็มจี เพ่ือประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองการ

วัดมูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย 

 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

ข้อมูลอื่น 
 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น 

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่น  และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง

ท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ท้ังนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวท่ีต้องรายงาน 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรา ยงานทางการเงิน          

และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับ       

การดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง  เว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะ 

เลิกบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

 

ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลา ด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น

ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขั ดต่อข้อเท็จจริง

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้  

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ         

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต        

หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอ บบัญชี   

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด   

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง            

การควบคุมภายใน 

 

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์    

แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 
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ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลข องประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย      

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซึ่งจัดทําข้ึนโดยผู้บริหาร 

 

สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี

ท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญ

ต่อความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ 

ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่ กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้อง

หยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง 

 

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์           

ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องต่างๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ

ตรวจสอบของข้าพเจา้ 

 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและ       

ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก            

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ  

 

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน

และกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ       

ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว          

ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต่์อ

ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

 

 

 

 

 

วินิจ ศิลามงคล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3378 
 

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

14 กุมภาพันธ์ 2561 
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จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หน่วย: พันบาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 32,035,244            15,893,804            

เงินลงทุนชั่วคราว 6 9,428,604              9,833,853              

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 4 2,266,793              2,333,739              

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 4 95,749,240            103,121,587          

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 231,926                 15,681                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 5 -                        3,202,906              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 139,711,807          134,401,570          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 6 7,157,896              6,344,340              

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7 373,441                 373,441                 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 128,181,530          118,748,482          

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 3,030,058              3,030,058              

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 9 1,927,212              1,938,950              

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 3,165,692              3,235,223              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 11 2,612,615              2,756,180              

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 228,313                 -                        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 262,340                 804,888                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 146,939,097          137,231,562          

รวมสินทรัพย์ 286,650,904          271,633,132          

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

หน่วย: พันบาท

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 4 1,172,451              836,371                 

ดอกเบ้ียค้างจ่าย 1,467,979              1,436,332              

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 13 40,000,000            45,000,000            

เงินกู้ยืมระยะสั้น 4 6,374,637              6,657,547              

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -                        4,073                     

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 73,026                   70,798                   

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 49,088,093            54,005,121            

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ 13 141,500,000          121,500,000          

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 -                        126,242                 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 14 700,635                 678,995                 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,216,341              1,390,698              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 143,416,976          123,695,935          

รวมหน้ีสิน 192,505,069          177,701,056          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 15

   ทุนจดทะเบียน

   - หุ้นสามัญ 1,600,000              1,600,000              

ทุนที่ออกและชําระแล้ว 

   - หุ้นสามัญ 1,200,000              1,200,000              

กําไรสะสม 

จัดสรรแล้ว

   ทุนสํารองตามกฎหมาย 16 160,000                 160,000                 

   ทุนสํารองทั่วไป 10,516,000            10,516,000            

ยังไม่ได้จัดสรร 82,234,920            80,609,496            

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 34,915                   1,446,580              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 94,145,835            93,932,076            

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 286,650,904          271,633,132          

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ 2560 2559

 รายได้

 รายได้เงินปันผล 4 22,876,077            24,067,112            

 รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา 4 2,744,223              2,808,115              

 รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหาร 4 2,556,116              2,550,347              

 รายได้อ่ืน 17 2,558,968              2,120,770              

 รวมรายได้ 30,735,384            31,546,344            

 ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 18 (3,466,251)             (3,555,741)             

 ต้นทุนทางการเงิน 4, 20 (2,484,332)             (2,434,766)             

 รวมค่าใช้จ่าย (5,950,583)             (5,990,507)             

 กําไรก่อนภาษีเงินได้ 24,784,801            25,555,837            

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21 (348,729)                (329,470)                

 กําไรสําหรับปี 24,436,072            25,226,367            

 กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 22 20.36                     21.02                     

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ 2560 2559

 กําไรสําหรับปี 24,436,072            25,226,367            

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 6 65,947                   799,997                 

 กลับรายการการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 6 (1,830,528)             (576,882)                

 ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่

        ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 21 352,916                 (44,623)                  

 รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (1,411,665)             178,492                 

 รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

        สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 14 (14,102)                  (3,054)                    

 ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

        ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 21 2,820                     611                        

 รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (11,282)                  (2,443)                    

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,422,947)             176,049                 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 23,013,125            25,402,416            

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ทุนท่ีออก

หมายเหตุ และชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 1,200,000                                    

รายการกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

  เงินปันผล 23 -                                              

รวมเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรหรือขาดทุน -                                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                                              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 1,200,000                                    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 1,200,000                                    

รายการกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

  เงินปันผล 23 -                                              

รวมเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

  กําไรหรือขาดทุน -                                              

  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                                              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 1,200,000                                    

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย: พันบาท

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสํารอง ทุนสํารอง รวมส่วนของ

ตามกฎหมาย ท่ัวไป เงินลงทุนเผ่ือขาย ผู้ถือหุ้น

160,000                          10,516,000                     75,784,029                     1,268,088                       88,928,117                     

-                                 -                                 (20,398,457)                    -                                 (20,398,457)                    

-                                 -                                 (20,398,457)                    -                                 (20,398,457)                    

-                                 -                                 25,226,367                     -                                 25,226,367                     

-                                 -                                 (2,443)                             178,492                          176,049                          

-                                 -                                 25,223,924                     178,492                          25,402,416                     

160,000                          10,516,000                     80,609,496                     1,446,580                       93,932,076                     

160,000                          10,516,000                     80,609,496                     1,446,580                       93,932,076                     

-                                 -                                 (22,799,366)                    -                                 (22,799,366)                    

-                                 -                                 (22,799,366)                    -                                 (22,799,366)                    

-                                 -                                 24,436,072                     -                                 24,436,072                     

-                                 -                                 (11,282)                           (1,411,665)                      (1,422,947)                      

-                                 -                                 24,424,790                     (1,411,665)                      23,013,125                     

160,000                          10,516,000                     82,234,920                     34,915                            94,145,835                     

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว
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สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หน่วย: พันบาท

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 24,436,072            25,226,367            

รายการปรับปรุง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 348,729                 329,470                 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 843,008                 779,362                 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 61,144                   63,713                   

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้น 14,638                   6,529                     

เงินปันผลรับ (22,876,077)           (24,067,112)           

ดอกเบี้ยรับ (4,172,662)             (4,619,477)             

ดอกเบี้ยจ่าย 6,098,347              6,485,693              

กําไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ (1,964,285)             (1,370,686)             

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินดําเนินงาน 2,788,914              2,833,859              

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (54,347)                  198,420                 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7,331                     19,944                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,034                     4,191                     

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) - สุทธิ (44,982)                  222,555                 

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 144,251                 (173,504)                

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,649                     5,928                     

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (58,027)                  (35,230)                  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (70,042)                  (104,977)                

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 22,831                   (307,783)                

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 2,766,763              2,748,631              

รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ 622,890                 (336,104)                

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,389,653              2,412,527              

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและบริษัทอื่น 7 (9,433,048)             (13,345,065)           

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 27,797,794            40,041,896            

เงินลงทุนชั่วคราว (22,711,341)           (29,922,985)           

เงินลงทุนเผ่ือขาย (2,026,623)             (2,558,277)             

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (519,352)                (531,683)                

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,372,347              10,725,585            

รับเงินปันผล 22,865,104            24,063,127            

รับดอกเบี้ย 4,239,230              4,683,671              

จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน (682,916)                -                        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 26,901,195            33,156,269            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจาก (จ่ายเพ่ือชําระ) เงินกู้ยืม

เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชําระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (282,909)                2,530,268              

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 60,000,000            50,000,000            

เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ (45,000,000)           (50,000,000)           

เงินกู้ยืมเพ่ิมข้ึน - สุทธิ 14,717,091            2,530,268              

จ่ายเงินปันผล (22,799,366)           (20,398,457)           

จ่ายดอกเบี้ย (6,067,133)             (6,601,536)             

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (14,149,408)           (24,469,725)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน - สุทธิ 16,141,440            11,099,071            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 15,893,804            4,794,733              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 32,035,244            15,893,804            

              หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

 

1  ข้อมูลท่ัวไป 251 

2  เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 251 

3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 254 

4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 264 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใช้ในประเทศ โดยจัดทําเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติ

ให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยู่จดทะเบียนต้ังอยู่ เลขท่ี                 

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2518 
 

บริษัทเป็นผู้ลงทุนในส่วนงานธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี แพคเกจจ้ิง 
 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 
 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ม

ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสําคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี  1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

และไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ บริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน

จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญต่อ

งบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ 

 

 (ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า  
 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี้ 
 

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

หนี้สินผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนตามโครงการ ผลประโยชน์ของ

พนักงานท่ีกําหนดไว้ 
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(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินท้ังหมด

มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

 

 (ง) การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ 
 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติ

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย 

ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว้ 
 

ประมาณการและข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก

โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 
 

ข้อมูลเก่ียวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ และข้อสมมติท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบสําคัญต่อการรับรู้

จํานวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้ 
 

หมายเหตุ 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 การวัดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ 

และหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 

หมายเหตุ 12 และ 21 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

หมายเหตุ 14 การวัดมูลค่าของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์

เก่ียวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

หมายเหตุ 25 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมท้ังสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

และไม่ใช่ทางการเงิน 
 

บริษัทกําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวม

ต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 
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กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าท่ีมีนัยสําคัญอย่างสม่ําเสมอ หากมีการใช้ข้อมูล

จากบุคคลท่ีสามเพ่ือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการต้ังราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสาม 

ท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินอย่างเหมาะสม 
 

ประเด็นปัญหาของการวัดมลูค่าท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
 

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้

ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้ 

 

ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 

และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันท่ีวัดมูลค่า 

ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได้) สําหรับสินทรัพย์หรือ

หนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้สําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 

 

หากข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นท่ีแตกต่างกันของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม 

การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลท่ีอยู่ในระดับตํ่าสุด

ท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม 
 

บริษัทรับรู้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดข้ึน 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อสมมติท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้  

 

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ 

หมายเหตุ 9 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

หมายเหตุ 13 หุ้นกู้ 

หมายเหตุ 24 เครื่องมือทางการเงิน 



254

 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 

 

(ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน 

รวมท้ังเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมท่ีจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนท่ีทราบได้ และมีความเสี่ยงท่ีไม่มีนัยสําคัญ

ต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 
 

นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

 (ข) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงด้วยราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เก่ียวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ 

ท้ังนี้ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ 
 

 หนี้สูญได้รับคืนรับรู้เป็นรายได้อื่นในกําไรหรือขาดทุน 
 

 (ค) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 
   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย

เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากท่ีมูลค่าท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้น

ต่อไป และวัดมูลค่าด้วยจํานวนท่ีตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สําหรับกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกนําไปปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุน

ให้กับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับการจดัประเภท

เป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายหรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลัง

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอาคารและอุปกรณ์ท่ีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายจะหยุดบันทึกค่าตัดจําหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา 
 

(ง) เงินลงทุน 
 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย บันทึกบัญชีในงบการเงินโดยวิธีราคาทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น 
 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพ่ือค้าจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและ

แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
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ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทต้ังใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด และแสดงด้วยราคาทุน

ตัดจําหน่ายหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่าย

โดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงตลอดอายุท่ีเหลือของตราสารหนี้ 
 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนือจากท่ีถือไว้เพ่ือค้าหรือต้ังใจถือไว้จนครบกําหนด

จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลง

ท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงินบันทึกโดยตรง

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตัวเงิน

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าใน

กําไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ียจะต้องบันทึกดอกเบ้ียในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 
 

 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม  

 

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันสิ้นรอบ  

ระยะเวลารายงาน 

 

 การจําหน่ายเงินลงทุน 
 

เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา

หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องท่ีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

 ในกรณีท่ีบริษัทจําหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่เพียงบางส่วน การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียังถืออยู่

ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 
 

(จ)      อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่า

ของสินทรัพย์ หรือท้ังสองอย่าง ท้ังนี้ ไม่ได้มีไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้า

หรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน 

 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุน

วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น เพ่ือให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุน

การกู้ยืมของสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข 
 

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรอืขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ 

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5, 20  ปี 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5, 20, 40  ปี 
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การจัดประเภทไปยังท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี  

ณ วันท่ีมีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป 
 

(ฉ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวม

ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานท่ีและ

สภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย  การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืม

ของสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข สําหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลขิสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้น

ให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ท่ีต่างกัน ต้องบันทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน 
 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจําหน่ายกับ

มูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ท่ีเช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

ทางการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยทําสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบัน

ของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

ค่าเช่าท่ีชําระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพ่ือทําให้อัตราดอกเบ้ียเมื่อเทียบกับ

ยอดหนี้ท่ีคงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงท่ี ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน 
 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูก

จัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี 
 

ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง 
 

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้

อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบํารุงท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
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ค่าเสื่อมราคา 
 

ค่าเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนท่ีคิดค่าเสื่อมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ

มูลค่าอื่นท่ีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์  
 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้  
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 ปี 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5, 20, 40 ปี 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5, 10, 20 ปี 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5  ปี 

เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและเครื่องใช้สํานักงาน 3, 5  ปี 
 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของ

สินทรัพย์ท่ีเช่าจะเป็นวิธีการเดียวกันกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท  
  

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกรอบปีบัญชี และปรับปรุงตาม

ความเหมาะสม 
 

  (ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 

รายจ่ายในข้ันตอนการวิจัย ได้แก่ การสํารวจตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหมท่างด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค 

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
 

ข้ันตอนพัฒนาเก่ียวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบสําหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม รายจ่ายท่ี

เกิดจากการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือ

กระบวนการนั้นมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และบริษัทมีความต้ังใจและมีทรัพยากร

เพียงพอท่ีจะนํามาใช้เพ่ือทําให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนําสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือนํามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนา

รับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนสําหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพ่ือให้สามารถ

นํามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์ และต้นทุนการกู้ยืมสามารถนํามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข  

รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
 

รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ท่ีบริษัทซื้อมาและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม

และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ท่ีสามารถ

ระบุได้ท่ีเก่ียวข้องนั้น 
 

ค่าตัดจําหน่าย 
 

ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นท่ีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 
 

ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

จากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์  
 

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้ 
 

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ ตามอายุสัญญา 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 3, 5, 10 ปี 

อื่นๆ 5, 10, 25 ปี 
 

บริษัทไม่ได้คิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา 
  

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกรอบปีบัญชี  และปรับปรุงตาม

ความเหมาะสม  
 

(ซ) การด้อยค่า 
 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณี

ท่ีมีข้อบ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน สําหรับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมี

อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนของ

สินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รบัรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  
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เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์

ดังกล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดรายการ

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนท่ีบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์

กับราคาทุนท่ีซื้อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกําไรหรือขาดทุน 
 

การคํานวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกําหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย คํานวณโดย

การหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะได้รับ

ในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน

ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อสินทรัพย์ 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มข้ึนในภายหลัง และการเพิ่มข้ึนนั้น

สัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน  

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงาน

ว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการคํานวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือ

ค่าตัดจําหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 
 

(ฌ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงด้วยราคาทุน 
 

(ญ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงาน

ได้ทํางานให้กับกิจการ  
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ 
 

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ

ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสด

เพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 
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การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้นั้นใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ท่ีได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้   
 

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้สุทธิ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทกําหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิ

โดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สิน

ผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกําไรหรือขาดทุน  
 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ

การบริการในอดีต หรือ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้ผลกําไรและ

ขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดข้ึน 
  

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น  
 

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงาน

ในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกําไร

หรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน  
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระ หากบริษัทมี

ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้

สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล  
 

 (ฎ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตท่ีประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป

เพ่ือชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายใ นอนาคตโดยใช้อัตราคิดลด

ในตลาดปัจจุบันก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้ เพ่ือให้สะท้อนจํานวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมี

ต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน 
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(ฏ) รายได้ 
 

รายได้ท่ีรับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  
 

รายได้ค่าธรรมเนียม 
 

รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารและการบริการรบัรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามท่ีกําหนดในสัญญา 
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกท่ีเกิดเป็นการเฉพาะเพ่ือก่อให้เกิดรายได้

ตามสัญญาเช่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนั้น 
  

ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับ 
 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันท่ีบริษัทมีสิทธิได้รับ    

เงินปันผล ในกรณีเงินปันผลท่ีจะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันท่ีมีการประกาศสิทธิการรับเงินปันผล 
 

(ฐ) ค่าใช้จ่าย 
 

สัญญาเช่าดําเนินงาน 
 

ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีได้รับตามสัญญาเช่า

จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าท้ังสิ้นตลอดอายุสัญญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน

การปรับค่าเช่า 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกู้ยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายส่วนท่ีเพิ่มข้ึน

เนื่องจากเวลาท่ีผ่านไป และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน   
 

ต้นทุนการกู้ยืมท่ีไม่ได้เก่ียวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไขรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 

 

ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
 

บริษัทได้เสนอสิทธิให้พนักงานจํานวนหนึ่งท่ีเข้าหลักเกณฑ์สําหรับการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกันพนักงานท่ีเห็นชอ บ

กับข้อเสนอจะได้รับเงินจํานวนหนึ่งโดยคํานวณผันแปรตามเงนิเดือนล่าสุด จํานวนปีท่ีทํางานหรือจํานวนเดือนคงเหลอืก่อนการเกษียณ

ตามปกติ บริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
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(ฑ) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากผลกําไรหรือขาดทุนประจําปีท่ีต้องเสียภาษี 

โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับ

รายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน

และจํานวนที่ใช้เพื ่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื ่อเกิดจากผลแตกต่างชั ่วคราวต่อไปนี้  

การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชี

หรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษี

ท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีบริษัท

คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี

ท่ีไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีต้องชําระ บริษัทเชื่อว่าได้ต้ังภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอ

สําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผ ลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี 

และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ

เก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยข้ึนอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมอียู่ 

การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนํา

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี

หน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความต้ังใจจะจ่ายชําระ

หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน

เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 
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(ฒ) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  

ณ วันท่ีเกิดรายการ         
 

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์และหนี้สินท่ีไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงิน

ท่ีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินท่ีไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

(ณ) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 
 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืม และหุ้นกู้ 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจกับต่างประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้ใช้

เครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว ผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยงรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในงวด

บัญชีเดียวกันกับงวดท่ีเกิดผลแตกต่างจากอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน  

ท่ีทําประกันความเสี่ยงไว้ 
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บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่างมี

นัยสําคัญท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน 
 

รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม และนโยบายการกําหนดราคาสรุปได้ดังนี้ 
 

 หน่วย: ล้านบาท   

 2560  2559  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทร่วม     

รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้      

   ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหาร      ส่วนใหญ่คิดตามอัตราร้อยละ 

   รายได้ค่าบริการและอื่นๆ 1,062 1,051  ของรายได้จากการขาย 

รายได้เงินปันผล 427 414  ตามจํานวนท่ีประกาศจ่าย 

   

บริษัทย่อย    

รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้     

   ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหาร    ส่วนใหญ่คิดตามอัตราร้อยละ 

   รายได้ค่าบริการและอื่นๆ 4,005 4,130  ของรายได้จากการขาย 

รายได้เงินปันผล 20,516 20,881  ตามจํานวนท่ีประกาศจ่าย 

ดอกเบ้ียรับ  3,684 4,122  อัตราตามสัญญา 

ดอกเบ้ียจ่าย 49 46  อัตราตามสัญญา 

   

บริษัทอืน่    

รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้     

   ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหาร    ส่วนใหญ่คิดตามอัตราร้อยละ 

   รายได้ค่าบริการและอื่นๆ 304 267  ของรายได้จากการขาย 

รายได้เงินปันผล 1,933 2,615  ตามจํานวนท่ีประกาศจ่าย 
 

งบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทแสดงต้นทุนทางการเงินจํานวน 2,484 ล้านบาท (2559: 2,435 ล้านบาท) 

ประกอบด้วยดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 6,168 ล้านบาท (2559: 6,557 ล้านบาท) และดอกเบ้ียรับจากกิจการ

ท่ีเก่ียวข้องกันจํานวน 3,684 ล้านบาท (2559: 4,122 ล้านบาท) 
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ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีดังนี้ 
 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
หน่วย: ล้านบาท

2560 2559 

บัญชีเดินสะพัด   

บริษัทร่วม   

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด 331 329 

บริษัทอื่นๆ 77 63

408 392

บริษัทย่อย   

บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด 417 394 

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด 187 187 

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด 96 82 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด 83 112 

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด 68 65 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด 65 74 

บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด 56 53 

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด 55 73 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด 55 52 

บริษัทกระเบ้ืองกระดาษไทย จาํกัด 47 50 

บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 39 38 

บริษัทเอสซีจี เทรดด้ิง จํากัด 37 35 

บริษัทอื่นๆ 375 392 

 1,580 1,607 

บริษัทอืน่  

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 31 29 

บริษัทอื่นๆ 24 21 

55 50 

รวม 2,043 2,049 
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

ต๋ัวเงินรบั   

บริษัทย่อย   

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด 63,831 59,096 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 15,445  12,467 

บริษัทกระเบ้ืองกระดาษไทย จํากัด 7,761  9,396 

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด  6,680 20,400 

บริษัทอื่นๆ  2,032  1,763 

รวม 95,749 103,122 

 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีดังนี ้

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 103,122 113,847 

เพ่ิมข้ึน 19,458 23,185 

ลดลง (26,831) (33,910) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 95,749 103,122 

 

 เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 
 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

บัญชีเดินสะพัด 120 145 

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   



267

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

ต๋ัวเงินจ่าย   

บริษัทย่อย   

บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลด้ิง จํากัด 3,388  2,249 

บริษัทเหล็กสยาม จํากัด 1,294  1,293 

Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd. 463 398 

บริษัทพร็อพเพอร์ต้ี แวลู พลัส จํากัด 404 392 

บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จํากัด 298 274 

บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จํากัด 175 170 

บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด 171 119 

บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด  2  1,636 

บริษัทอื่นๆ 180  127 

รวม  6,375  6,658 

 

      รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสําหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 6,658 4,127 

เพ่ิมข้ึน 3,021  6,902 

ลดลง (3,304)  (4,371) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6,375  6,658 

 

        ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสําคัญ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    

ผลประโยชน์ระยะสั้น 183  175 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7  7 

รวม 190  182 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสําคัญ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

ตามข้อบังคับของบริษัท และค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมท้ัง 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีบริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัท 
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ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 บริษัทได้ขายตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ซึ่งถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย จํานวนเงิน 3,253 ล้านบาท โดยมีกําไรก่อนภาษีจํานวน 1,880 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในรายได้อื่น

ในงบกําไรขาดทุน 

 

 

  หน่วย: ล้านบาท 

       2560 2559 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  29,034 13,862 

เงินลงทุนชั่วคราวท่ีมีสภาพคล่องสูง  2,991 2,000 

เงินสด (ในกองทุนส่วนบุคคล)  10 32 

รวม  32,035 15,894 

    

เงินลงทุนชั่วคราว       

ตราสารหนี้ท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)  9,429 9,834 

    

เงินลงทุนเผ่ือขาย    

ตราสารหนี้ท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)  7,158 6,344 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ากองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารงานโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์อิสระ 3 ราย  มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 

16,597 ล้านบาท (2559: 16,210 ล้านบาท) กองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวได้ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสภาพคล่องสูงและถูกจัดอันดับ

อยู่ในระดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได้ มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 0.98 ถึง 3.45 ต่อปี (2559: ร้อยละ 1.34 ถึง 3.45 ต่อปี) 
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มูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย รวมท้ังมูลค่าตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 
 

 หน่วย: ล้านบาท 

 

มูลค่าตามบัญชี 

 มูลค่ายุติธรรม 

ระดับ 2 

เงินลงทุนชั่วคราว   

ตราสารหนี้ท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 9,429 9,429 

   

เงินลงทุนเผ่ือขาย   

ตราสารหนี้ท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 7,158 7,158 

 

ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจําสําหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภท

อยู่ในระดับท่ีต่างกันของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับ 2 ท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุนของ

บริษัท เป็นข้อมูลอื่นท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขาย

ซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 

 

บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบ

ความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาดสําหรับ

เครื่องมือทางการเงินท่ีเหมือนกัน ณ วันท่ีวัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิต

และได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม 

 

 

รายการเคลื่อนไหวสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน มีดังนี้ 
 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

ณ วันที่ 1 มกราคม 119,122 105,981 

ซื้อและลงทุนเพิ่ม 9,433 13,345

จําหน่าย (162) (42) 

กลับรายการ (ผลขาดทุนจากการด้อยค่า) 162 (162) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 128,555 119,122
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้  
 

  สัดส่วน                          หน่วย : ล้านบาท 

  การถือหุ้น    ผลขาดทุนจาก         

  (ร้อยละ)  วิธีราคาทุน  การด้อยค่าสะสม  สุทธิ  รายได้เงินปันผล 

  6025   2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บรษิัทในส่วนงานธรุกิจเอสซีจี        

   ซเิมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  100  100  65,273 55,841 111 111 65,162 55,730 1,895 635 

บรษิัทในส่วนงานธรุกิจเอสซีจี 

   เคมิคอลส ์

 

100  100 

 

44,084 44,084 - - 44,084 44,084 18,045 19,711 

บรษิัทในส่วนงานธรุกิจเอสซีจี 

   แพคเกจจ้ิง 

 

99 

 

99 

 

17,176 17,175 - - 17,176 17,175 770 770 

บรษิัทในส่วนงานอื่น  100  100  2,274 2,436 141 303 2,133 2,133 233 179 

รวม      128,807 119,536 252 414 128,555 119,122 20,943 21,295 

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 บริษัทได้ชําระค่าหุ้นเพ่ิมทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการเรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2 ) 

เป็นจํานวนเงิน 9,432 ล้านบาท 
 

ในปี 2559 บริษัทมีการต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทแม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จํากัด เต็มจํานวนมูลค่า 162 ล้านบาท 

ต่อมาในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 บริษัทได้ขายหุ้นท้ังหมดร้อยละ 30 เป็นจํานวนเงิน 83 ล้านบาท โดยมีกําไรก่อนภาษี 83 ล้านบาท 

ซึ่งรายการดังกล่าวรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุน 
 

 สัดส่วน     

การถือหุ้น        หน่วย : ล้านบาท 

(ร้อยละ) เงินลงทุน รายได้เงินปันผล 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 

วิธีราคาทุน 

บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน) 10 10 1,119 1,119 82 82 

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด 10 10 881 881 1,707 2,444 

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 10 401 401 50 50 

บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด 4 4 329 329 55 8 

Finfloor S.p.A. 10 10 299 299 39 30 

บริษัทอื่นๆ - - 10 10 - - 

รวม 3,039 3,039 1,933 2,614 

หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (9) (9) - - 

สุทธ ิ 3,030 3,030 1,933 2,614 

 



271

มูลค่ารวมของเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งถือตามงบการเงินท่ีตรวจสอบครั้งหลังสุดท่ีมีอยู่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 
 

                                                                                        หน่วย: ล้านบาท 

 ราคาทุน  

ส่วนได้เสียใน

มูลค่าตามบัญชี  

ผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าสะสม 

หลักทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด     3,039 10,646 (9) 

 

 

     หน่วย: ล้านบาท 

ที่ดินและ อาคารและ    

ส่วนปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง รวม 

ราคาทุน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 1,619 616 2,235 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 1,619  616  2,235 

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 107 175 282 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - 14 14 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 107  189  296 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี -  12  12 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 107  201  308 

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,512 427 1,939 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,512  415  1,927 

 

บริษัทได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ท่ีใช้งานอยู่

ในปัจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่ายุติธรรมจํานวน 4,858 ล้านบาท (2559: 3,330 ล้านบาท) 
 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 3 จากเกณฑ์ข้อมูลท่ีนํามาใช้ 

ซึ่งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 

 



272

 

                      หน่วย: ล้านบาท 

         เคร่ืองตกแต่ง     

 ท่ีดินและ  อาคาร  เคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  ติดต้ังและ  งาน   

 ส่วน  และ  และ  และ  เคร่ืองใช้  ระหว่าง   

 ปรับปรุง  ส่ิงปลูกสร้าง  อุปกรณ์  อุปกรณ์  สํานักงาน  ก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 894 2,846 1,036 24 514 14 5,328 

เพิ่มข้ึน 9 143 21 - 66 38 277 

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี (3) (11) (15) (3) (36) - (68) 

โอนเข้า (ออก) - 4 1 - 1 (6) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 900  2,982  1,043  21  545  46  5,537 

เพิ่มข้ึน 13  186  96  3  42  3  343 

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี -  (1)  (4)  (2)  (10)  -  (17) 

โอนเข้า (ออก) 1  37  48  -  11  (46)  51 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 914  3,204  1,183  22  588  3  5,914 

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 337 1,078 188 18 334 - 1,955 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 131 155 63 1 62 - 412 

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี (3) (10) (15) (1) (36) - (65) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 465  1,223  236  18  360  -  2,302 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 133  167  71  1  74  -  446 

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี -  (1)  (1)  (1)  (10)  -  (13) 

โอนเข้า -      -  10  -  3  -  13 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 598  1,389  316  18  427  -  2,748 

              

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 435 1,759 807 3 185 46 3,235 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 316  1,815  867  4  161  3  3,166 
 

  มูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่  

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 1,208 ล้านบาท (2559: 1,143 ล้านบาท)  
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           หน่วย: ล้านบาท 

ค่าลิขสิทธิ์ ต้นทุน 

ซอฟต์แวร์ ระหว่างพัฒนา อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 2,610 18 570 3,198 

เพ่ิมข้ึน 427 36 - 463 

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี (1) - (10) (11) 

โอนเข้า (ออก) 1 (12) 11 - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 3,037  42  571  3,650 

เพ่ิมข้ึน 281  4  3  288 

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี (192)  -  (6)  (198) 

โอนเข้า (ออก) 28  (35)  (44)  (51) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 3,154  11  524  3,689 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 531 - 11 542 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 341 - 12 353 

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี (1) - - (1) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 871  -  23  894 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 378  -  7  385 

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี (192)  -  (11)  (203) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,057  -  19  1,076 

มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,166 42 548 2,756 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,097  11  505  2,613 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนํา

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี

หน่วยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมรีายละเอียดดังนี้   
 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 237  240 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (9)  (366) 

สุทธ ิ 228  (126) 

   

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี มีดังนี้ 
 

     หน่วย: ล้านบาท 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 

  
ณ วันท่ี 

 ในกําไรหรือ

ขาดทุน 

 ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ณ วันท่ี 

  1 มกราคม 2559  (หมายเหตุ 21)  31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

เงินลงทุนเผื่อขาย 8 - 4 12 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 52 - - 52 

ประมาณการหนี้สิน        

   สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 140  7  1  148 

อื่นๆ 9 19 - 28 

รวม 209 26 5 240 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

เงินลงทุนเผื่อขาย (317) - (49) (366) 

อื่นๆ (1) 1 - - 

รวม (318) 1 (49) (366) 

        

สุทธ ิ (109) 27 (44) (126) 
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     หน่วย: ล้านบาท 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) 

  
ณ วันท่ี 

 ในกําไรหรือ

ขาดทุน 

 ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ณ วันท่ี 

  1 มกราคม 2560  (หมายเหตุ 21)  31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

เงินลงทุนเผื่อขาย 12  (3)  (4)  5 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 52  -  -  52 

ประมาณการหนี้สิน        

   สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 148  4  -  152 

อื่นๆ 28  -  -  28 

รวม 240  1  (4)  237 

       

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุนเผื่อขาย (366)  -  357  (9) 

รวม (366)  -  357  (9) 

       

สุทธ ิ (126)  1  353  228 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวม 1 81,500 ล้านบาท (2559: 

166,500 ล้านบาท) ดังนี้ 
 

                     หน่วย: ล้านบาท อัตราดอกเบ้ีย     มูลค่ายุติธรรม * 

หุ้นกู้ครั้งท่ี 2560  2559 (รอ้ยละต่อปี) อายุหุ้นกู้ ครบกําหนด 2560  2559 

3/2555 6,500  6,500 4.40 7 ปี 12 ตุลาคม 2562 1,053  1,073 

1/2556 -  25,000 4.00 4 ปี 1 เมษายน 2560 -  1,015 

2/2556 -  20,000 4.25 4 ปี 1 ตุลาคม 2560 -  1,014 

1/2557 15,000  15,000 4.00 4 ปี 1 เมษายน 2561 1,016  1,033 

2/2557 10,000  10,000 3.90 4 ปี 1 ตุลาคม 2561 1,017  1,048 

1/2558 15,000  15,000 3.75 3 ปี 1 เมษายน 2561 1,015  1,032 

1/2558 15,000  15,000 3.90 4 ปี 1 เมษายน 2562 1,023  1,056 

2/2558 10,000  10,000 3.40 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2562 1,037  1,039 

1/2559 25,000  25,000 3.00 4 ปี 1 เมษายน 2563 1,034  1,017 

2/2559 25,000  25,000 3.00 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2563 1,033  1,030 

1/2560 25,000  - 3.25 4 ปี 1 เมษายน 2564 1,045  - 

2/2560 10,000  - 2.97 7 ปี 30 สิงหาคม 2567 1,031  - 

3/2560 25,000  - 3.05 4 ปี 1 ตุลาคม 2564 1,041  - 

รวม 181,500  166,500       

หัก ส่วนท่ีถึงกําหนดชาํระ          

   ภายในหนึ่งปี (40,000)  (45,000)       

สุทธิ 141,500  121,500       
 

* ราคาซื้อขายสุดท้าย (บาทต่อหน่วย: มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 1,000 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม 50 ,000 ล้านบาท 

รวมเป็นวงเงินท้ังสิ้น 300,000 ล้านบาท 
 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ บริษัทได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคา

จากนายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไว้ด้วย

อัตราดอกเบ้ียในตลาดสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีเหมือนกัน ณ วันท่ีวัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อน

ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม  
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บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์

เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 

 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 680  657 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 21  21 

ผลประโยชน์อื่นๆ -  1 

รวม 701  679 

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 1 มกราคม 678 647 

   

รับรู้ในกําไรขาดทุน   

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 36 34 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 23 21 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - 1 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานโอนจากบริษัทย่อย - 1 

 59 57 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 14 3 

 14 3 

อ่ืนๆ   

ผลประโยชน์จ่าย (50) (29) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 701 678 

 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เกิดข้ึนจาก 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 14 3 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

                                     ร้อยละ 

 2560  2559  

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม       

อัตราคิดลด * 3.25 – 3.39  3.25 - 3.39 

อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 8.32   3.00 - 8.32  

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ** 2.50 - 11.00  2.50 - 11.00 

อัตรามรณะ *** 25.00 ของ TMO2008  25.00 ของ TMO2008 
 

* อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

** ข้ึนอยู่กับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 

*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไมห่มุนเวียนของโครงการผลประโยชน์

ท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนเงินดังต่อไปนี้ 
 

ผลกระทบต่อประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

  หน่วย: ล้านบาท 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 2560  2559 

อัตราคิดลด   

   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 (38) (37) 

   ลดลงร้อยละ 0.5 41 41 

อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน   

   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0 98 89 

   ลดลงร้อยละ 1.0 (84) (76) 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน   

   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.0 (24) (22) 

   ลดลงร้อยละ 10.0 25 23 
 

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง

ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ 
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 ราคาตาม                                                                               หน่วย: ล้านหุ้น / ล้านบาท 

 มูลค่าหุ้น  2560  2559 

 (บาท)  จํานวนหุ้น  มูลค่า  จํานวนหุ้น  มูลค่า 

ทุนจดทะเบียน    

ณ วันท่ี 1 มกราคม          

-  หุ้นสามัญ 1 1,600 1,600 1,600 1,600 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม       

-  หุ้นสามัญ 1  1,600 1,600 1,600 1,600 

     

ทุนท่ีออกและชําระแลว้     

ณ วันท่ี 1 มกราคม       

-  หุ้นสามัญ 1  1,200 1,200 1,200 1,200 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม       

-  หุ้นสามัญ 1  1,200 1,200 1,200 1,200 

 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) 

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 
 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายท่ีบันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิใน

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระท่ังมีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น 
 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560 2559 

กําไรจากการขายเงินลงทุน 1,964  1,542

ดอกเบ้ียรับจากสถาบันการเงิน 515  485

รายได้ค่าธรรมเนียมคํ้าประกันเงินกู้ 34  56

อื่นๆ 46  38

รวม 2,559  2,121 
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  หน่วย: ล้านบาท 

 หมายเหตุ    2560 2559 

เงินเดือน สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหาร  3,736 3,605 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย  840 774 

ค่าประชาสัมพันธ์  792 820 

ค่าจ้างแรงงานภายนอก  377 424 

ค่าซ่อมแซม ตกแต่งและบํารุงรักษา  329 304 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  325 227 

ค่าเช่า  194 196 

ค่าสาธารณปูโภค  87 95 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 7 - 162 

ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ  (3,518) (3,305) 

อื่นๆ  304 254 

รวม  3,466 3,556 

 

 
  

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

เงินเดือนและค่าแรง 2,899  2,792 

สวัสดิการ และอื่นๆ 213  200 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว้ 216  203 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ 59  56 

ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 19  1 

รับโอนพนักงานจากบริษัทย่อย -  1 

 3,406  3,253 

ส่วนท่ีบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (14)  (8) 

สุทธ ิ 3,392  3,245 

 

บริษัทได้จัดให้มีเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ่ือจ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงาน โดยบริษัทจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน

พนักงาน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับอายุงานของพนักงาน 

 

บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ่งสําหรับพนักงานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของ พนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน

พนักงานที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนนี ้ต้องจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน  

และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับอายุงานของสมาชิก 

 



281

 

 หน่วย: ล้านบาท 

  2560  2559  

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้สกุลเงินบาท 6,123  6,513 

ดอกเบ้ียจ่าย (รับ) บริษัทในเครือ   

 ดอกเบ้ียจ่าย - บริษัทในเครือ 48  46 

 ดอกเบ้ียรับ - บริษัทในเครือ (3,684)  (4,122) 

 2,487  2,437 

ส่วนท่ีบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (3)  (2) 

สุทธ ิ 2,484  2,435 

 

 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

  หน่วย: ล้านบาท 

 หมายเหตุ      2560 2559  

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน    

     สําหรับงวดปัจจุบัน  348 340 

     ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบันทึกตํ่าไป  2 16 

  350 356 

    

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

     การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว 12 (1)  (27) 

รวม  349  329 

     

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

  หน่วย: ล้านบาท 

 หมายเหตุ    2560 2559 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  (3)  (1) 

ผลกําไร (กลับรายการ) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  (353)  45 

รวม 12 (356)  44 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง  
 

 2560  2559 

 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   24,785    25,556 

จํานวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20  4,957  20  5,111 

รายได้ท่ีไม่ต้องเสียภาษี   (4,568)    (4,806) 

ค่าใช้จ่ายท่ีมีสิทธิหักได้เพ่ิม   (38)    (28) 

ค่าใช้จ่ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไมไ่ด้       

     และรายการปรับปรุงอื่นๆ   (3)    63 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน   348    340 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบันทึกตํ่าไป   2    16 

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว   (1)    (27) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.4  349  1.3  329 

 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 42) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

เหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

 

 
 

กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท และจํานวน

หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักท่ีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี้ 
 

 หน่วย: ล้านบาท / ล้านหุ้น 

 2560  2559 

กําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท 24,436  25,226 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักท่ีออกจําหน่ายแล้ว 1,200  1,200 

    

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 20.36  21.02 
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ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท 

เป็นเงินประมาณ 19,200 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิ

รับเงินปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 8,982 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 และได้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 

8.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 10,200 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันท่ี 28 เมษายน 2559 
 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท 

เป็นเงินประมาณ 22,800 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิ

รับเงินปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 10,198 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 และได้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 

10.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นเงินจํานวน 12,600 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันท่ี 27 เมษายน 2560 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 10,199 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 
 

 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 

บริษัทควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ของบริษัท และลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบ้ียสุทธิ ซึ่งบริษัทบริหารหนี้สิน

โดยการกู้ยืมท่ีมีท้ังอัตราดอกเบ้ียคงท่ี และอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 
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อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะเวลาท่ีครบกําหนดชําระมีดังนี้  
 

เงินให้กู้ยืม 

 

อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงของหนี้สินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะเวลาท่ีครบกําหนดชําระมีดังนี้  
 

หนี้สินทางการเงิน 

 อัตราผลตอบแทน  หน่วย: ล้านบาท 

 ท่ีแท้จริง 

(ร้อยละต่อปี) 

 

ภายใน 1 ปี 

 

รวม 

ปี 2560    

หมุนเวียน    

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 3.75 95,749 95,749 

รวม  95,749 95,749 

    

ปี 2559    

หมุนเวียน    

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 4.00 103,122 103,122 

รวม  103,122 103,122 

 

อัตรา 

ผลตอบแทน                                                                             หน่วย: ล้านบาท 

 

ที่แท้จริง 

(ร้อยละต่อปี) 

 

ภายใน 1 ปี 

หลังจาก 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 

 

รวม 

ปี 2560     

หมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 0.71 6,375 - 6,375 

หุ้นกู้ 3.75 – 4.00 40,000  -  40,000 

ไม่หมุนเวียน       

หุ้นกู้ 2.97 - 4.40 -  141,500  141,500 

รวม  46,375  141,500  187,875 

     

ปี 2559     

หมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 0.73 6,658 - 6,658 

หุ้นกู้ 4.00 – 4.25 45,000  -  45,000 

ไม่หมุนเวียน       

หุ้นกู้ 3.00 - 4.40 -  121,500  121,500 

รวม  51,658  121,500  173,158 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน   
 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษัทได้ทําธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สินของบริษัท การจัดการ

ความเสี่ยงโดยใช้ตราสารทางการเงินนี้ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางซ่ึงคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการ

ควบคุมข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย 

 

มูลค่ายุติธรรม 
  

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ีย

ในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัท

ไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ 

 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทมี 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2560  2559 

(ก)  หนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยบริษัทเพ่ือคํ้าประกันการจ่ายชําระ    

 เงินกู้ยืมของกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 2,784 5,394 

(ข)  หนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ   

 และเอกชน 101 101 

(ค)   ภาระผูกพัน   

- ตามสัญญาเช่า 120 91 

- ตามสัญญาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสํานักงาน   

          และโครงการพัฒนาระบบงาน 18 197 

- สัญญาให้การสนับสนุนหลัก (Title sponsor) 440 550 

- อื่นๆ 29 - 
 

(ง) บริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง มูลค่ารวม   320  ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 10,555 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกระแสเงินสด

จากรายการทางการค้าให้บริษัทในเครือ ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือน กันยายน 2561 
         

(จ) บริษัทได้ทําสัญญากับผู้ให้บริการในประเทศ 2 ราย เพ่ือให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริษัท และบริษัทในเครือ มูลค่าตามสัญญา

ประมาณ 6,500 ล้านบาท ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเริ่มมีผลต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 
 

(ฉ) ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2552  บริษัทได้แจ้งความดําเนินคดีอาญาอดีตพนักงานเก่ียวกับการลักทรัพย์ (แบบฟอร์มใบหุ้นสามัญ) 

และการปลอมแปลงใบหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจํานวนหุ้น 672,000 หุ้น ซึ่งต่อมาในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2552 บริษัทได้รับแจ้งจาก

ศาลแพ่งว่าผู้จัดการมรดกและทายาทผู้ถือหุ้นท่ีถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทพร้อมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่น

ซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยเรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งคดีนี้ได้ยุติแล้ว 
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โดยเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาให้อดีตพนักงานผู้กระทําละเมิดต่อโจทก์ คืนหุ้นหรือใช้ราคาหุ้น

ตามราคาท่ีมีการซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันท่ีใช้เงิน ซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่าอัตราหุ้นละ 314.38 บาท รวมท้ังเงินปันผลท่ีขาดอยู่และ

ดอกเบ้ียจนกว่าชําระเสร็จ โดยให้บริษัทในฐานะนายจ้าง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

ร่วมรับผิด ดังนั้น บริษัทจึงได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าเสียหายดังกล่าวในส่วนท่ีบริษัทอาจต้องรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นจาํนวนเงิน 201 ล้านบาท  
 

ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2559 บริษัทได้ชําระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้นแล้วด้วยการคืนใบหุ้นสามัญของบริษัท เงินปันผลก่อน

ฟ้องคดีพร้อมดอกเบ้ีย เงินปันผลหลังฟ้องคดี แล ะค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดีจํานวนเงินรวม 319 ล้านบาท ต่อมา 

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นจาํเลยร่วมได้ยื่นคําร้องเพ่ือขอให้ศาลตีความคําพิพากษา โดยเมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 

ศาลฎีกามีคําสั่งยกคําร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมฟ้องคดีไล่เบ้ียผู้เก่ียวข้องต่อไป 
 

 

ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือดํารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการกําหนด

กลยุทธ์ในการดําเนินงานเพ่ือให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคํานึงถึง

การมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม 

รวมท้ัง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดํารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ เพ่ือดํารงไว้ซึ่งความสามารถ

ในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
 

 

เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

(ก) ให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 

22,800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ตามท่ีกล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ท่ีมีสิทธิ

รับเงินปันผลคิดเป็นเงินประมาณ 12,600 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 20 เมษายน 2561 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ข้ึนอยู่กับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันท่ี 28 มีนาคม 2561 
  

(ข) ให้ออกหุ้นกู้ ครั้งท่ี 1/2561 ในวันท่ี 2 เมษายน 2561 จํานวน 30,000 ล้านบาท ท่ีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.00 ต่อปี อายุประมาณ 4 ปี 

เพ่ือนําไปไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งท่ี 1/2557 และ 1/2558 รวมจํานวน 30,000 ล้านบาท ท่ีจะครบกําหนดไถ่ถอน 
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รายการบางรายการในงบการเงินปี 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงินปี 2560 ดังนี้ 

 

     หน่วย: ล้านบาท 

 ก่อนจัด 

ประเภทใหม่ 

 จัดประเภท 

ใหม่ 

 หลังจัด 

ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 2,317  17  2,334 

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 33  (17)  16 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 533  303  836 

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 374  (303)  71 

      

งบกําไรขาดทุน      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,540  16  3,556 

ต้นทุนทางการเงิน 2,451  (16)  2,435 
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บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่ตั้ง  ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0-2009-9999
โทรสาร  0-2009-9991
อีเมล  SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์  www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี  บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
 โดย นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ 
 นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)
ที่ตั้ง  1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  0-2677-2000
โทรสาร  0-2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
ที่ตั้ง  เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์  0-2586-5777 หรือ 0-2586-5888
โทรสาร  0-2586-2976

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
 (สําหรับหุ้นกู้ SCC184A, SCC18OA, SCC184B และ SCC194A)
ที่ตั้ง  เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์  0-2299-1111
โทรสาร  0-2990-6010
เว็บไซต์  www.tmbbank.com

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
 (สําหรับหุ้นกู้ SCC19NA, SCC204A, SCC20NA, SCC214A และ SCC21OA)
ที่ตั้ง  ฝ่ายปฏิบัตกิารตลาดทุนตลาดเงินและการชําระเงิน
 หน่วยงานตัวแทนและกํากับธุรกิจ ชั้น 15 เลขที่ 44  ถนนหลังสวน
 แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  0-2626-7508
โทรสาร  0-2657-3390
เว็บไซต์  www.cimbthai.com

เนื้อหาของรายงานประจําปี 2560 เล่มนี้ จัดพิมพ์บนกระดาษท่ีผลิตจาก EcoFiber 100% อีกท้ังยังพิมพ์ด้วยหมึกถ่ัวเหลือง
และไม่ผ่านกระบวนการอาบสารเคมี เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

23
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 ข้อมูลพื้นฐาน

สําหรับนักลงทุน

24

ชื่อย่อ SCC 
 (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท  0107537000114
ประเภทธุรกิจ Holding Company
เว็บไซต์ www.scg.com
ปีที่ก่อต้ัง 2456
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น 30 เมษายน 2518
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
 กรุงเทพฯ 10800
ทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท 
ทุนชําระแล้ว 1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่  
 กลุ่มสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 ถือหุ้นร้อยละ 31.4 ส่วนท่ีเหลือเป็นการถือหุ้น 
 โดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

ติดต่อ  
สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร 0-2586-2974  อีเมล: info@scg.com
  
สํานักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2586-6098
โทรสาร 0-2586-3007  อีเมล: corporate@scg.com

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2586-3309
โทรสาร 0-2586-3307  อีเมล: invest@scg.com

สํานักงาน Enterprise Brand Management 
โทรศัพท์ 0-2586-3770
โทรสาร 0-2586-2974  อีเมล: ebmo@scg.com
    
กรรมการอิสระที่ทําหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
โทรสาร 0-2586-3007  อีเมล: ind_dir@scg.com
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ราคาหุ้นสามัญย้อนหลัง 5 ปี (2556 - 2560)
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