25

จากปก

สารบัญ

ธุรกิจยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ

“

เอสซีจน
ี อ
้ มน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ จนสามารถฝ่าฟัน
วิกฤติ น�ำพาธุรกิจให้อยูร
่ อดและเติบโตอย่างยัง
่ ยืน
โดยค�ำนึงถึงศักยภาพของตนเอง และสร้างสมดุล
ของเศรษฐกิจ สังคม สิง
่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทุกฝ่าย
ค�ำว่า “พอเพียง” ไม่ได้หมายถึง “พอ” หรือ “หยุด”
แต่คอ
ื “การใช้ศก
ั ยภาพทีม
่ อ
ี ยูเ่ พือ
่ การเติบโตอย่าง
ยัง
่ ยืน” ดังนัน
้ “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นหลักคิด
สู่การปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนที่ทุกภาคส่วน ไม่วา่
จะครัวเรือน ธุรกิจ เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม
สามารถน�ำไปใช้ได้ เศรษฐกิจพอเพียง จึงไม่ใช่การ
หยุดเติบโตหรือมุง
่ ก�ำไรสูงสุดในระยะสัน
้ แต่ตอ
้ ง
สร้างการเติบโตอย่างมัน
่ คงและยัง
่ ยืน

เพื่ อ น้ อ มส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
เอสซีจจ
ี ง
ึ มุง
่ มัน
่ สืบสานพระราชปณิธานด้วยการ
เผยแพร่และเป็นแบบอย่างการด�ำเนินธุรกิจตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กบ
ั องค์กร
และหน่วยงานต่าง ๆ ซึง
่ จะน�ำไปสูก
่ ารปฏิบต
ั อ
ิ ย่าง
กว้างขวาง และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนให้กับภูมิภาคอาเซียนต่อไป

”

ข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับนักลงทุน

01

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

1

02

สารจากคณะกรรมการ

2

สืบสานพระราชปณิธาน

4

03

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
04

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

10

05

ผลประกอบการ

11

06

สรุปผลการดำเนินงาน

12

07

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

14

เอสซีจี เคมิคอลส์

18

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

22

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

26

ที่สำคัญปี 2559
08

ข้อมูลอื่น ๆ

28

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
09

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

46

10

โครงสร้างการจัดการ

49

11

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

78

12

การกำกับดูแลกิจการ

79

13

รายงานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

111

14

รายงานคณะกรรมการกิจการสังคม

112

เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เว็บไซต์
ปีที่ก่อตั้ง
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
ทุนจดทะเบียน
1,600 ล้านบาท
1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่
ผู้ถือหุ้น
กลุ่มส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ถือหุ้นร้อยละ 32.3 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้น
โดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

ติดต่อ

ส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร 0-2586-2974
อีเมล: info@scg.co.th
ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2586-6098
โทรสาร 0-2586-3007
อีเมล: corporate@scg.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2586-3309
โทรสาร 0-2586-3307
อีเมล: invest@scg.co.th
ส�ำนักงาน Enterprise Brand Management
โทรศัพท์ 0-2586-3770
โทรสาร 0-2586-2974
อีเมล: ebmo@scg.co.th
กรรมการอิสระที่ท�ำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
โทรสาร 0-2586-3007
อีเมล: ind_dir@scg.co.th

ราคาหุ้นสามัญย้อนหลัง 5 ปี (2555 - 2559)

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
15

ความรับผิดชอบต่อสังคม

114

16

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

118

17

การบริหารความเสี่ยง

124

18

รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

130

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
19 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

SCC
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
0107537000114
Holding Company
www.scg.co.th
2456
30 เมษายน 2518

ชื่อย่อ

1,800

600

1,500

500

1,200

400

900

300

600

200

300

100

136

ต่อรายงานทางการเงิน
20 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

137

21 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

140

22 งบการเงินรวม

142

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
23 งบการเงิน

232

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ
www.scg.co.th

0

0

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
24 บุคคลอ้างอิง

284

25 ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน

285

2555

2556

2557

2558

2559

285

01

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ในการประกอบธุรกิจ
เอสซีจี กลุม่ บริษทั ชัน้ นําในภูมภิ าคอาเซียนทีด่ าํ เนินธุรกิจมากว่า
100 ปี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
ที่ดี ก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อปี 2456 ตามพระบรมราชโองการ
ในพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 6 เพื่ อ
ผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุกอ่ สร้างทีส่ าํ คัญในการพัฒนาประเทศในขณะนัน้
ต่ อ มาได้ ข ยายกิ จ การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเจริ ญ ก้ า วหน้ า มาโดย
ลําดับ จนได้รบั การยอมรับในวงกว้างและเป็นแบบอย่างให้กบั องค์กร
อื่น ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และเป็นองค์กรต้นแบบ
ที่น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจจนประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน เอสซีจีประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ เอสซีจีจะเป็นผู้นําตลาดในภูมิภาค
อาเซียน มุ่งดําเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า
อย่ า งยั่ง ยื น ให้แ ก่ อ าเซี ย นและทุก ชุ ม ชนที่เข้า ไปดํา เนิน งาน โดย
เอสซีจีเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน
ดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) จากการ
ประเมิน โดย Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM)
และได้รบั การจัดอันดับต่อเนือ่ งยาวนานทีส่ ดุ 13 ปีตดิ ต่อกัน นับตัง้ แต่
ปี 2547 และเอสซีจียังมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่าย ภายใต้คณ
ุ ภาพการบริหารงานระดับโลกสอดคล้อง
กับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง
อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วย
สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพจากกระบวนการดํ า เนิ น งาน การ
พัฒนาเทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ

1

02

สารจาก
คณะกรรมการ

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สําหรับพสกนิกร
ชาวไทย จากประกาศสํานักพระราชวัง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม เรื่อง
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานเอสซี จี ขอมุ ่ ง มั่ น สื บ สาน
พระราชปณิ ธ าน เจริ ญ รอยตามเบื้ อ งพระยุ ค ลบาทสื บ ไป
และขอน้ อ มเกล้ า น้ อ มกระหม่อ มถวายพระพรชั ย มงคลแ ด่
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ในปี 2559 เศรษฐกิจโลกมีความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภาค
การเมืองและเศรษฐกิจหลายประการ ได้แก่ การออกจากสมาชิก
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ผลการเลือกตั้งของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการเลือกตัง้ ในภูมภิ าคอาเซียน อาทิ ประเทศ
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และประเทศเมี ย นมา ตลอดจนการดํ า เนิ น นโยบาย
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจีน รวมถึงความผันผวนของราคา
นํ้า มั น ถ่ า นหิ น และพลั ง งาน เป็น ต้น อย่ า งไรก็ต าม ท่ า มกลาง
ความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยรวม ยังคงเติบโต
อย่างต่อเนือ่ ง จากการลงทุนของภาครัฐ รวมถึงการบริโภคในประเทศ
และการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
2

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สําหรับประเทศไทย ร่างรัฐธรรมนูญได้ผ่านการลงประชามติ
เห็นชอบ ทําให้กรอบระยะเวลาและขั้นตอนทางด้านการเมืองของ
รัฐบาลในเรื่องนี้มีความชัดเจนขึ้น ส่วนด้านเศรษฐกิจ ได้มีการริเริ่ม
ปฏิรูปเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในหลายด้าน ซึ่งจะนําไปสู่
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตต่อไป
เอสซีจียังคงเดินหน้ากลยุทธ์หลักในการขยายการลงทุนใน
อาเซียน และมุง่ เน้นการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง
(High Value Added Products and Services หรือ HVA) อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพและรูปแบบการดําเนินธุรกิจ เพือ่ เพิม่
ความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อปัจจัยท้าทายต่าง ๆ
ทั้งในภาคเศรษฐกิจและสังคม
สําหรับผลประกอบการในปี 2559 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย
423,442 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปีกอ่ น จากราคาสินค้าทีป่ รับตัว
ลดลง อย่างไรก็ตาม เอสซีจีมีผลกําไรสําหรับปี 56,084 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นถึงร้อยละ 24 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยสําคัญจากวัฏจักรขาขึ้นของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และราคาต้นทุนด้านพลังงานที่ยังอยู่ในระดับ
ตํา่ ซึง่ ส่งผลให้อตั ราการทํากําไรอยูใ่ นระดับสูง ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาจาก
ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจํ า ปี 2560 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล

ประจําปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41
ของกําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม โดยแบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาล
ในอั ต ราหุ ้ น ละ 8.50 บาท และเงิ น ปั น ผลประจํ า ปี ส ่ ว นที่ เ หลื อ
ในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท
ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปพร้อมกับอาเซียน

เอสซีจีได้ขยายการลงทุนในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นําตลาดในภูมิภาค โดยมีความคืบหน้าของ
โครงการลงทุนที่สําคัญ ได้แก่ โรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศเมียนมา
โรงงานปูนซีเมนต์ใน สปป. ลาว โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงาน
กระดาษคราฟท์ในประเทศเวียดนาม โครงการ Debottleneck โรงงาน
ปิโตรเคมี Chandra Asri ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น
ในการขยายธุรกิจและการลงทุน เอสซีจไี ด้ดาํ เนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเล็งเห็นความสําคัญและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ต่อเนื่องให้กับชุมชนและสังคม โดยมีโครงการมอบทุนการศึกษา
SCG Sharing the Dream ให้กับนักเรียนในประเทศเวียดนาม เมียนมา
สปป. ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์ โครงการผ่าตัดต้อกระจก
SCG Sharing a Brighter Vision ในประเทศเมียนมา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่ยากไร้ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ โดยไม่คิดค่าบริการ เป็นต้น
ปี 2559 เอสซีจีมีรายได้จากธุรกิจที่มีฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียนและจากการส่งออกไปยังอาเซียน 97,669 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 23 ของรายได้จากการขายรวม) ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน
เนือ่ งจากมีการแข่งขันทีร่ นุ แรงมากขึน้ ประกอบกับราคาสินค้าปรับตัวลง
ทั้งนี้ เอสซีจีมีสินทรัพย์รวมในอาเซียน นอกเหนือจากประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 126,055 ล้านบาท หรือประมาณ
ร้อยละ 23 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท และมีพนักงานในอาเซียน
นอกเหนือจากประเทศไทย 17,225 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ของจํานวน
พนักงานทั้งหมด
ก้าวหน้าอย่างยัง
่ ยืนด้วยการวิจย
ั และพัฒนานวัตกรรม

ปัจจัยสําคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน คือการ
ลงทุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แสดงผล
ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยปี 2559 เอสซีจีมีรายได้จากสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เป็น 160,910 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38
ของรายได้จากการขายรวม และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SCG eco value 170,501 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 40 ของรายได้จากการขายรวม โดยเอสซีจีได้ลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเป็นเงิน 4,350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของ
รายได้จากการขายรวม ปัจจุบันมีพนักงานในสาขาวิจัยและพัฒนา
จํานวน 1,823 คน ซึง่ เป็นผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 108 คน
ปี 2559 เอสซีจีมีผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมได้อย่าง
รวดเร็วภายใต้ข้อจํากัดและความท้าทายต่าง ๆ ตัวอย่างที่สําคัญคือ
เอสซีจไี ด้จดั สร้าง “สุขาเพือ่ ประชาชน” ซึง่ เป็นห้องสุขาชัว่ คราวอย่าง
เร่งด่วน ณ บริเวณท้องสนามหลวง แล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 3 วัน

ด้วยแนวทางการพัฒนานวัตกรรมระบบการก่อสร้างสําเร็จรูปต่าง ๆ
ได้ แ ก่ โครงสร้ า งระบบโมดู ล าร์ ข อง SCG Heim ระบบหลั ง คา
ผนังสมาร์ทบอร์ด เป็นต้น เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
จากทั่ ว ประเทศจํ า นวนมากที่ ไ ด้ เ ดิ น ทางมาสั ก การะพระบรมศพ
ที่พระบรมมหาราชวัง และน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เอสซีจีได้มีการพัฒนานวัตกรรม เซียร์ร่า (CIERRA™) สินค้าใน
กลุ่ม Functional Materials ชนิดใหม่ของโลก ที่เอสซีจีได้วิจัยและพัฒนา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เป็นนวัตกรรม
สารที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถนําไปใช้ในสินค้า HVA หลากหลาย
ประเภท โดยได้เริม่ มีการพัฒนาประยุกต์ใช้ในกลุม่ การใช้งานหลัก คือ
วัสดุเติมแต่งเพือ่ ป้องกันการติดไฟ วัสดุเติมแต่งเพือ่ ป้องกันการซึมผ่าน
ของความชื้นและออกซิเจนสําหรับบรรจุภัณฑ์ และวัสดุเติมแต่งเพื่อ
ป้องกันเชื้อแบคทีเรียสําหรับของใช้ในชีวิตประจําวัน
การนําเสนอสินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าอย่าง
ครบวงจรและยัง่ ยืน (Total Packaging Solutions Provider) ด้วยการพัฒนา
สินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เช่น บรรจุภัณฑ์
ประเภทเฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง เป็นนวัตกรรมในกลุ่มบรรจุภัณฑ์
สําหรับบรรจุสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความต้องการ
เพิม่ สูงขึน้ บรรจุภณ
ั ฑ์ “Fest” (เฟสท์) ทีผ่ ลิตจากกระดาษทีม่ มี าตรฐาน
ด้านความสะอาดและปลอดภัยสูง และนวัตกรรมชัน้ วางสินค้าเพือ่ การ
ส่งเสริมการขาย ที่ใช้กระดาษเป็นวัสดุหลักในการผลิต ซึ่งออกแบบ
ในรูปแบบที่หลากหลาย นํากลับไปรีไซเคิลได้ ลดระยะเวลาในการ
ติดตั้ง และลดพื้นที่ในการจัดเก็บ เป็นต้น
สืบสานพระราชปณิธาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
และ “การบริหารจัดการนํา้ อย่างยัง
่ ยืน”

เพื่อการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เอสซีจีได้น้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทําให้สามารถฟันฝ่า
วิกฤติและเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และพร้อมเป็นต้นแบบ
แก่องค์กรอื่น ๆ นอกจากนี้ เอสซีจียังได้สืบสานพระราชปณิธาน
ด้านการบริหารจัดการนํ้า ทั้งการจัดงาน “Thailand Sustainable Water
Management Forum 2016” ทีป่ ระสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพือ่ ให้
เกิดแนวทางการบริหารจัดการนํา้ อย่างยัง่ ยืน การร่วมกับชุมชนเครือข่าย
โครงการเอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต สานต่อการสร้างฝายชะลอนํ้า
ตามแนวพระราชดําริในโครงการ 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์นํ้าทั่วไทย
การส่งเสริมให้เกิด “สถานีรักษ์นํ้า” ตลอดจนการสร้าง “สระพวง”
เป็นต้น
เอสซีจีมุ่งมั่นดําเนินธุรกิจด้วยหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และยึดมั่นในแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างพอเพียงเพื่อการเติบโต
อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ เป็นองค์กรทีพ่ ร้อมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กบั
ภูมภิ าคอาเซียนและก้าวสูก่ ารเป็นผูน้ าํ ธุรกิจในภูมภิ าคอย่างยัง่ ยืนตาม
วิสัยทัศน์ของเอสซีจี
กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 มกราคม 2560
3

03

สืบสานพระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หลั ง จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ชาวเอสซีจี
ทัง้ ในไทยและอาเซียน ได้รวมหัวใจเป็นหนึง่ เดียวร่วมแสดงความอาลัย
และน้อมสํ านึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณหาที่ สุดมิได้ พร้อมมุ่ งมั่น
สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทสืบไป
เอสซีจีดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ ทําให้สามารถฟันฝ่าวิกฤติต่าง ๆ และเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้สืบสานพระราชปณิธานด้าน
การบริหารจัดการนํ้าอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “เอสซีจี รักษ์นํ้า
เพื่ออนาคต” เพื่อแก้ปัญหานํ้าครบวงจร และส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้
การแก้ปัญหาและบริหารจัดการนํ้าด้วยตนเอง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี เป็นแนวทางการพัฒนา
ที่ ตั้ ง บนฐานของทางสายกลางและความไม่ ป ระมาท คํ า นึ ง ถึ ง
ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล การสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี
ไม่ว่าปัจจัยต่าง ๆ จะผันแปรไปอย่างไร ตลอดจนใช้ความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต ที่สําคัญจะต้องมีสติปัญญา
และความเพียร ซึ่งจะนําไปสู่ความสุขในการดําเนินชีวิตอย่างแท้จริง

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

สั ง ค ม

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

วั ฒ น ธ ร ร ม

ส ม ดุ ล แ ล ะ พ ร้ อ ม รั บ ต่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น เ แ ป ล ง

พอประมาณ

มี เ ห ตุ ผ ล

2 เงื่อนไข

ความรู้
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
คุณธรรม
มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความ
อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต
3 หลักการ

ความพอประมาณ
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น
ความมีเหตุผล
การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความพอเพี ย งนั้ น จะต้ อ งเป็ น ไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึง
ถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและการเปลี่ ย นแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ภู มิ คุ้ ม กั น
ใ น ตั ว ที่ ดี
4 มิติ

ค ว า ม รู้

4

คุ ณ ธ ร ร ม

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
หลังจากที่ได้ปฏิบัติจนเกิดความสมดุลแล้วก็จะมีความพร้อม
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตและธุรกิจได้เป็นอย่างดี

เอสซีจีกับการดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําว่า “พอเพียง” ไม่ได้หมายถึง “พอ” หรือ “หยุด” แต่คือ “การใช้ศักยภาพที่มีอยู่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ดังนั้น “เศรษฐกิจพอเพียง”
จึงเป็นหลักคิดสู่การปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนที่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะครัวเรือน ธุรกิจ เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม สามารถนําไปใช้ได้ เศรษฐกิจ
พอเพียง จึงไม่ใช่การหยุดเติบโต หรือมุ่งกําไรสูงสุดในระยะสั้น แต่ต้องสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เอสซีจีน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจ จนสามารถฝ่าฟันวิกฤติ นําพาธุรกิจให้อยู่รอดและ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยคํานึงถึงศักยภาพของตนเอง และสร้างสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม พร้อมก้าวสูก่ ารเป็นองค์กร
ชัน้ นําในภูมภิ าคอาเซียน ด้วยกลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการทีเ่ ป็นเลิศ ขยายธุรกิจด้วยความรอบคอบ ควบคูก่ บั การเสริมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียน เพื่อให้ทุกฝ่ายเติบโตไปพร้อมกัน
เพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอสซีจีจึงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน
ด้วยการเผยแพร่และเป็นแบบอย่างการดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะนําไปสู่
การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
ปรับตัวครั้งใหญ่ให้รอดพ้นจากวิกฤติ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้มีการประกาศ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลอยตัว ส่งผลกระทบกับเอสซีจี
ซึง่ กูย้ มื เงินและติดต่อการค้าด้วยเงินตราต่างประเทศ เป็นยอดเงินกูส้ ทุ ธิ
250,000 ล้านบาท เกือบ 2 เท่าจากเดิม ขณะที่ความต้องการสินค้า
ในประเทศลดลงครึง่ หนึง่ ส่งผลให้เอสซีจขี าดทุนถึง 52,000 ล้านบาท
ในปีนั้น
เอสซีจไี ด้นอ้ มนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยระยะสัน้
ได้แก่ หยุดโครงการลงทุนใหม่ ลดเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
ควบคุมประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุน เร่งการส่งออกทดแทน
ตลาดในประเทศ สร้างความมั่นใจต่อเจ้าหนี้ และขอ Roll Over หนี้
ระยะสั้น ส่วนในระยะยาว ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจจาก 10 กลุ่ม เหลือ
5 กลุ่ม ปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและเจ้าหนี้
ออกหุ้นกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ใช้
นโยบายบริหารความเสี่ยง ไม่ปลดพนักงาน แต่เน้นพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในแต่ละวิชาชีพ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงไม่เพียงช่วยให้เอสซีจรี อดพ้นจาก
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น แต่ยังกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
จากผลสําเร็จดังกล่าวทําให้เอสซีจีได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท
ธุรกิจขนาดใหญ่ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปวงประชา
สุขศานต์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 นับเป็นหลักฐานสําคัญ
ทีพ่ สิ จู น์แก่สงั คมว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบตั ิ
ที่เป็นประโยชน์แก่ชาวไทยในทุกระดับ

ปี

2550

สืบสานพระราชปณิธาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีกำไร
วิกฤติเศรษฐกิจ

เติบโตอย่างยั่งยืน

และการบริหารจัดการน้ำ

ด้วยกลยุทธ์ HVA &

อย่างยั่งยืน

Go Regional

36,483 ล้านบาท

100 ปี แห่งนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน

ยอดเงินกู้เพิ่มขึ้นเป็น

250,000 ล้านบาท
2540

2547

254
49

255
56

2559

เอสซีจี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
จนสามารถฟันฝ่าวิกฤติต่าง ๆ และเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

5

เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลง

หลังจากผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจแล้ว เอสซีจีได้กําหนดกลยุทธ์การเติบโตหลักใน 2 ด้าน คือ การพัฒนานวัตกรรม และการขยายธุรกิจ
สู่ภูมิภาคอาเซียน

6

การพัฒนานวัตกรรม

การขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน

จากสภาวะการแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงของ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและสภาพสังคม อาทิ การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ความ
กั ง วลเรื่ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ และความใส่ ใจเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม
เอสซีจีจึงน้อมนําหลักปรัชญาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม
บนพื้นฐานของธุรกิจหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ลดพึ่งพาการนําเข้า
การทีพ่ นักงานทุกระดับในองค์กร กล้าคิดนอกกรอบ เปิดใจรับฟัง
กล้าเสีย่ งอย่างรอบคอบ เป็นปัจจัยสําคัญต่อการสร้างนวัตกรรมสูผ่ บู้ ริโภค
เอสซีจจี งึ ให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรม ผ่าน
การปรับเปลีย่ นกรอบความคิด (Mindset) และการเพิม่ ขีดความสามารถ
ด้านการคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่ง
ด้วยการเพิม่ งบประมาณด้านการวิจยั และพัฒนา เพิม่ พนักงานในสาขา
การวิจัย และร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
จากความมุ่งมั่นในการเติบโตด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ในปี 2559 เอสซีจีมี
รายได้จากสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เป็น 160,910
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของรายได้จากการขายรวม และยังเป็น
กลยุทธ์ที่สร้างความเชื่อมั่นว่าจะช่วยส่งเสริมให้เอสซีจีเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ไม่ว่าสถานการณ์การแข่งขันจะเปลี่ยนไปอย่างไร

การผลักดันการส่งออกในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ทําให้เอสซีจีรู้จัก
ตลาดในประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้นและได้สร้างฐานการตลาดต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาถึงฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นและความเชี่ยวชาญใน
การบริหารจัดการที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก เอสซีจีจึงกําหนด
นโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจหลักออกไปยังภูมิภาคอาเซียน ที่ยัง
มีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก
เอสซีจีดําเนินกลยุทธ์ขยายธุรกิจไปยังอาเซียนด้วยความพอ
ประมาณและมี เ หตุ ผ ล นั บ ตั้ ง แต่ ก ารสร้ า งตลาดโดยส่ ง สิ น ค้ า ไป
จําหน่าย การสร้างเครือข่ายการค้า อาทิ จัดตั้งสํานักงานสาขา การตั้ง
ผูแ้ ทนจําหน่าย และสร้างโรงงานทีม่ ขี นาดเหมาะสมกับความต้องการ
ในแต่ละประเทศ มีการบริหารความเสีย่ งทีร่ ดั กุม ทัง้ ด้านการดําเนินงาน
และการเงินทีส่ อดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดของแต่ละประเทศ
การสร้างแบรนด์เอสซีจีให้เป็นที่รู้จักในฐานะกลุ่มธุรกิจชั้นนําที่มี
เจตนารมณ์ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียนให้เติบโตบนพื้นฐาน
ความสมดุลและยั่งยืนของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนดําเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
อย่างจริงจัง ส่งผลให้ปัจจุบัน เอสซีจีเติบโตในภูมิภาคอาเซียนอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน เป็นตลาดที่ช่วยสร้างผลประกอบการที่ดี แม้ใน
บางช่วงที่เศรษฐกิจไทยชะลอตัว โดยในปี 2559 เอสซีจีมีรายได้จาก
ธุ ร กิ จ ที่ มี ฐ านการผลิ ต ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นและจากการส่ ง ออกไป
ยังอาเซียน 97,669 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้จากการขายรวม

ความรู้และคุณธรรม
พื้นฐานสําคัญของความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 103 ปีของการดําเนินธุรกิจ ปัจจัยแห่งความ
สําเร็จที่สําคัญของเอสซีจี คือ การร่วมแรงร่วมใจที่ดีจากพนักงาน
ทุกระดับ ที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนเอง เอสซีจีมีระบบการคัดเลือกพนักงานที่โปร่งใส
และเป็นธรรม เพื่อเฟ้นหา “คนเก่งและดี” มาร่วมงาน มีแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพทีช่ ดั เจนเป็นรายบุคคลทัง้ ด้านธุรกิจและตามสายงาน
เพือ่ ความเป็นเลิศ ตลอดจนพัฒนาด้านจิตใจ การบริหารคน เพือ่ การเป็น
ผู้นําที่ดีที่เหมาะกับแต่ละช่วงการทํางาน รวมทั้งส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร นวั ตกรรม และความพร้ อมการปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ การยอมรับความแตกต่างในวัฒนธรรม เพือ่ มุง่ หวังให้ทกุ
บริ ษั ท คงอยู ่ อ ย่ า งมั่ น คงและยั ง คงรั ก ษาคุ ณ ค่ า ที่ ดี ง ามของแต่ ล ะ
ประเทศไว้ด้วย
นอกจากความรู ้ แ ล้ ว เอสซี จี ยั ง ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมในการเป็ น
พลเมืองดีของทุกประเทศทีเ่ อสซีจเี ข้าไปดําเนินธุรกิจ ผ่านอุดมการณ์ 4
จรรยาบรรณเอสซีจี และแนวทางบรรษัทภิบาลทีด่ ี ส่งเสริมให้พนักงาน
ได้บําเพ็ญตนเพื่อเป็นประโยชน์ตอบสนองความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง เคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิน่ และความแตกต่างของแต่ละ
ชุ ม ชน อี ก ทั้ ง ยั ง ขยายเครื อ ข่ า ยคุ ณ ธรรมในการดํ า เนิ น งานไปสู ่
คู่ธุรกิจ ช่วยขยายผลความยั่งยืนให้แพร่ออกไปในวงกว้าง เพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป

สืบสานพระราชปณิธาน

“

เอสซีจเี ชือ
่ มัน
่ ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถใช้ ไ ด้ ทั้ ง ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และการ
ดําเนินธุรกิจ โดยเป็นกรอบการดําเนินงานด้วย
ความสมดุล โดยคํานึงถึงศักยภาพของตนเอง
ร่วมกับเศรษฐกิจ สังคม สิง
่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
นําไปสูค
่ วามมัน
่ คง ทีแ่ ม้มอ
ี ป
ุ สรรคเกิดขึน
้ ก็ฝา่ ฟัน
ได้ สํ า เร็ จ สามารถเติ บ โตต่ อ ไปอย่ า งยั่ ง ยื น
เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทุกฝ่าย
เอสซี จี จ ะสื บ สานพระราชปณิ ธ าน โดยเป็ น
ต้นแบบเผยแพร่การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีของการ
เติบโตอย่างยัง
่ ยืนในธุรกิจขนาดใหญ่นอกเหนือ
จากการรั บ รู ้ ก ารน้ อ มนํ า มาใช้ ใ นวิ ถี เ กษตรที่
คนไทยคุ ้ น เคยกั น ดี โดยมุ ่ ง เทิ ด พระเกี ย รติ
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในการคิ ด ค้ น และมอบ
ปรั ช ญานี้ ใ ห้ เ ป็ น ของขวั ญ แก่ ทั้ ง คนไทยและ
ทัว
่ โลกให้สามารถนําไปปฏิบต
ั ไิ ด้กบ
ั ทุกระดับและ
เห็นผลจริงอย่างยั่งยืน

”
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เอสซีจีสืบสานพระราชปณิธาน
“การบริหารจัดการนํ้าอย่างยั่งยืน”
เอสซี จี ไ ด้ น ้ อ มนํ า แนวพระราชดํ า ริ ด ้ า นการบริ ห ารจั ด การนํ้ า อย่ า งยั่ ง ยื น ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางดําเนินงานตั้งแต่ปี 2550
ด้วยการสร้างฝายชะลอนํ้าในพื้นที่ป่ารอบโรงงานปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) ภายใต้โครงการ
“เอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต” และขยายผลไปสู่อําเภออื่น ๆ ในจังหวัดลําปาง รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ
อาทิ เชียงใหม่ แพร่ น่าน ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี สระบุรี ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช
ปี 2559 เอสซีจีได้ร่วมกับชุมชนเครือข่ายโครงการ “เอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต” ทั่วประเทศ
สานต่อการสร้างฝายชะลอนํา้ ตามแนวพระราชดําริในโครงการ 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์นาํ้ ทัว่ ไทย
พร้อมกันทั้ง 6 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กาญจนบุรี ลําปาง ขอนแก่น ระยอง สระบุรี และ
นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ สามารถแก้ปัญหานํ้าแล้ง
นํ้าท่วมในรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ตนเอง รวมทั้งเกิดการต่อยอดไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นชุมชนเข้มแข็งที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีเครือข่ายชุมชนในโครงการฯ
กว่า 80 ชุมชน ใน 12 จังหวัดทุกภูมิภาค สร้างฝายชะลอนํ้าไปได้แล้ว 70,764 ฝาย มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกว่า 85,400 คน

°ý

2559
โครงการเอสซีจี
รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต

70,000 ฝาย
รวมพลังรักษ์น้ำทั่วไทย

ฝายชะลอนํ้าที่เอสซีจีดําเนินการร่วมกับชุมชนช่วยแก้ปัญหานํ้าแล้งและนํ้าท่วมได้เป็นอย่างดี
ชุมชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะนํา้ แล้งและนํา้ ท่วม อีกทัง้ ความสมบูรณ์ของ
ผืนป่า ทําให้เกิดการต่อยอดสูอ่ าชีพใหม่ ๆ อาทิ ประปาภูเขา วิสาหกิจชุมชน เช่น กลุม่ เมล็ดพันธุข์ า้ ว
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มสมุนไพรล้างสารพิษ กลุ่มผักอินทรีย์ เป็นต้น
เอสซีจีได้เริ่มต้นการขยายพื้นที่สร้างฝายชะลอนํ้าพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้การแก้ปัญหา
นํา้ แล้งนํา้ ท่วมด้วยตนเอง ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิด “สถานีรกั ษ์นาํ้ ” ศูนย์เรียนรูก้ ารบริหารจัดการนํา้
ชุมชน เพือ่ เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ชุมชนอืน่ ๆ และได้ตอ่ ยอดการบริหารจัดการนํา้
จากฝายชะลอนํ้าไปสู่การบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร โดยนําแนวทางการสร้างสระพวงจาก
โครงการปิดทองหลังพระ จ.น่าน มาดําเนินการทีช่ มุ ชนบ้านสาแพะ อ.แจ้หม่ จ.ลําปาง เพือ่ ให้ชมุ ชน
ที่อยู่บริเวณสันเขาสามารถกักเก็บนํ้าจากฝายชะลอนํ้ามาทําการเกษตรในหมู่บ้านได้
การร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมนําแนวพระราชดําริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการนํ้าอย่างเหมาะสมตามภูมิสังคม
ด้ ว ยตนเอง การขยายพื้ น ที่ ก ารบริ ห ารจั ด การนํ้ า ชุ ม ชน เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาภั ย แล้ ง อย่ า งยั่ ง ยื น ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการพัฒนาศักยภาพชุมชนแกนนําให้เป็นพีเ่ ลีย้ งถ่ายทอดความสําเร็จ
แก่ชุมชนเครือข่าย รวมถึงพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการนํ้า ปัจจุบันมีพื้นที่
ดําเนินงานอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ ตราด สระบุรี และนครศรีธรรมราช
นอกจากนี้ ในปี 2559 เอสซีจียังได้จัดงาน “Thailand Sustainable Water Management Forum 2016”
ที่ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อเข้ามาร่วม
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทั้งด้าน Water Supply, Water
Management และ Water Demand ซึ่งจะนําไปสู่หนทางการบริหารจัดการนํ้าอย่างครบวงจรและยั่งยืน
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เอสซีจีดำเนินการร่วมกับชุมชน
ช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างฝายชะลอนํ้า

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

• ช่วยชะลอนํ้า สร้างความชุ่มชื้นให้กับ
ผืนป่า
• ชุมชนมีนํ้าใช้อย่างพอเพียงในฤดูแล้ง
• นํ้าไม่ท่วมในฤดูฝน
• ดูแลป่าชุมชนพื้นที่รวมกว่า 210,000 ไร่
• ช่วยลดจํานวนการเกิดไฟป่า
• ช่วยสร้างความชุ่มชื้น ส่งผลให้เกิดความ
หลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าใน
ระบบนิเวศ

• มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค ประหยัด
ค่าใช้จ่าย
• สามารถทํ า การเกษตรเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
รายได้เข้าสู่ชุมชนได้ตลอดทั้งปี
• ทําให้มีนํ้าใต้ดินมากขึ้น ส่งผลให้สวน
ผลไม้มีนํ้าใช้
• ชุมชนต่อยอดขยายผลสู่กิจกรรมใหม่ ๆ
เช่น การจัดทําประปาภูเขา การจัดตัง้ วิสาหกิจ
ชุมชน การเปิดโฮมสเตย์ เป็นต้น

• ชุ ม ชนมี ร ายได้ ที่ ดี ขึ้ น บนพื้ น ฐานตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• สร้างความสามัคคีในชุมชน
• ชุมชนเกิดความเข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ลูกหลานกลับบ้าน ส่งผลให้
คนในชุมชนและสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข

แนวทางการสืบสานพระราชปณิธาน

ในปี 2560 โครงการ “เอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต” มุ่งมั่น
ที่ จ ะสื บ สานพระราชปณิ ธ านการบริ ห ารจั ด การนํ้ า ตาม
แนวพระราชดําริร่วมกับชุมชนต่อไป โดยจะขยายพื้นที่พร้อม
ส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้การแก้ปัญหานํ้าแบบครบวงจรด้วย
ตนเอง ดังนี้
• สร้างฝายชะลอนํา้ ในทุกจังหวัดทีเ่ อสซีจมี โี รงงาน และ
ในจังหวัดใกล้เคียง พร้อมส่งเสริมให้เกิด “สถานีรักษ์นํ้า”
ศูนย์เรียนรูก้ ารบริหารจัดการนํา้ ชุมชน เพือ่ เป็นแบบอย่างและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่น ๆ
• สร้างสระพวง เพื่อเป็นแหล่งนํ้าสํารองให้กับชุมชนที่มี
พื้นที่เหมาะสม ยอมเสียสละพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ
และมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแหล่งนํา้ ได้ดว้ ยตนเอง
• ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ อุ ท กพั ฒ น์ และสถาบั น สารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร

- ขยายพืน้ ที่ การบริหารจัดการนํา้ ชุมชน เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- สร้างเครือข่ายชุมชนบริหารจัดการลุม่ นํา้ และขยายไป
พื้นที่อื่น ๆ อาทิ ขยายผลต้นแบบการบริหารจัดการแหล่งนํ้า
ชุมชนลุ่มนํ้าชี ไปสู่เครือข่ายลุ่มนํ้าวัง จังหวัดลําปาง ลุ่มนํ้า
แม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี และลุ่มนํ้าป่าสัก จังหวัดสระบุรี
เอสซีจเี ชือ่ มัน่ ว่า การน้อมนําแนวพระราชดําริดา้ นการบริหาร
จัดการนํ้าอย่างยั่งยืนมาดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหานํ้าที่ไม่สมดุลของประเทศได้ และ
จะมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานโดยเป็นต้นแบบการบริหาร
จัดการนํ้าร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2559

2558

2557

2556

2555

423,442
375,236

439,614
400,248

487,545
461,649

434,251
411,322

407,601
396,535

96,227
56,084

82,690
45,400

66,493
33,615

61,265
36,522

45,716
23,580

539,688
258,070
281,618
240,023

509,981
266,975
243,006
206,161

465,823
256,506
209,317
177,283

440,689
253,927
186,762
161,538

395,573
234,450
161,123
143,186

1,200
171.8
37.8
16.0
42.3
10.3
23.7
9.3
16.9
1.1
12.1
2.0

1,200
147.7
28.0
12.5
44.6
6.9
19.8
7.4
14.7
1.2
15.9
2.5

1,200
134.6
30.4
15.5
51.0
8.4
24.0
8.7
14.7
1.4
13.1
2.6

1,200
119.3
19.7
11.0
56.0
5.8
16.6
6.1
11.9
1.5
22.3
3.0

งบกําไรขาดทุนรวม

(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA)
กําไรสําหรับปี 1
งบแสดงฐานะการเงินรวม 2

(ล้านบาท)
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตราส่วนทางการเงิน

จํานวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กําไรต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสําหรับปี (%)
อัตรากําไรสําหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดําเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกําไรต่อหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิตอ่ กระแสเงินสดทีไ่ ด้จากการดําเนินงาน (EBITDA) (เท่า)
1
2
3

10

หมายถึง กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ปี 2556 มีการจัดประเภทรายการใหม่
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น

1,200
200.0
46.7
19.0
40.7
13.2
25.1
10.7
18.3
0.9
10.6
1.5

05

ผลประกอบการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สัดส่วนรายได้จากการขายปี 2559

สัดส่วนกําไรสําหรับปี* 2559

6%

เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

18%
38%

4%

15%

เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เอสซีจี เคมิคอลส์

เอสซีจี เคมิคอลส์

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

75%

44%

ส่วนงานอื่น

รายได้จากการขาย

EBITDA

กําไรสําหรับปี*

(พันล้านบาท)

(พันล้านบาท)

(พันล้านบาท)

500

407.6

434.3 487.5 439.6

423.4

375

75

250

50

125

25

0

82.7

100

61.3

96.2

66.5

2556

2557

2558

45.4

45

45.7

30

36.5

56.1

33.6

23.6

15

0
2555

60

0

2559

2555

2556

2557

2558

2559

2555

2556

2557

2558

2559

สินทรัพย์

หนี้สิน

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแส
เงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน

(พันล้านบาท)

(พันล้านบาท)

(เท่า)

600
450

395.6 440.7

465.8

510.0

539.7

300

256.5
234.5 253.9

267.0 258.1

3

3.0

2.6

2.5
2.0

200

2

100

1

1.5

300
150
0

0

0
2555

2556

2557

2558

2559

2555

2556

2557

2558

2559

2555

2556

2557

2558

กําไรต่อหุ้น

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกําไรสําหรับปี*

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)

(ร้อยละ)

46.7

50
40

30.4

30
20

37.8

20
15

28.0

19.7

10
0

16.0

15.5

19.0

12.5

11.0

2556

2557

2558

2559

80
60

10

40

5

20

56.0

51.0

2555

2556

44.6

42.3

40.7

2557

2558

2559

0

0
2555

2559

2555

2556

2557

2558

2559

* กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
11
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เอสซีจี

เอสซีจี
(พันล้านบาท)

40

100
0

2558

2559

20
0

56.1

60

200

45.4

80

300

96.2

100

400

423.4

500

กําไรสําหรับปี**

82.7

EBITDA *

รายได้จากการขาย

439.6

มีรายได้จากการขาย 423,442 ล้านบาท EBITDA 96,227 ล้านบาท
และมีกําไรสําหรับปี 56,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปีก่อน
เนื่องจากผลการดําเนินงานจากธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจาก
ต้นทุนราคาวัตถุดบิ ทีล่ ดลง ในขณะทีธ่ รุ กิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
มีผลการดําเนินงานลดลงจากความต้องการของตลาดภายในประเทศ
ที่ยังคงชะลอตัว ทั้งนี้ เอสซีจียังคงขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
ควบคูไ่ ปกับการผลักดันการใช้นวัตกรรม เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันสู่การเป็นผู้นําตลาดในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

2558

2559

2558

2559

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

200

กําไรสําหรับปี**

30

150

20

เอสซีจี เคมิคอลส์

มีรายได้จากการขาย 188,163 ล้านบาท EBITDA 59,700 ล้านบาท
และมีกําไรสําหรับปี 42,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 จากปีก่อน
เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมที่ดีขึ้นและต้นทุนราคา
วัตถุดิบที่ลดลง ธุรกิจมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง นํามาสร้างนวัตกรรมและการบริการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(พันล้านบาท)

250

60

200

50

2559

กําไรสําหรับปี**

2559

10
0

42.1

2558

20

28.5

188.2

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

2558

30

200.4

0

2559

40

150

50

2558

EBITDA *

รายได้จากการขาย

100

8.5

0

10.3

2559

23.2

2558

59.7

0

10

42.9

50

24.4

100

เอสซีจี เคมิคอลส์

มีรายได้จากการขาย 74,542 ล้านบาท EBITDA 10,745 ล้านบาท
และมีกําไรสําหรับปี 3,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน
จากปริมาณขายกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศและในภูมภิ าคเพิม่ ขึน้
ในขณะที่ผลการดําเนินงานของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษลดลง
ธุ ร กิ จ ยั ง มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพสูงและตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลาย

EBITDA *

รายได้จากการขาย

170.9

มีรายได้จากการขาย 170,944 ล้านบาท EBITDA 23,186 ล้านบาท
และกําไรสําหรับปี 8,492 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปีกอ่ น ซึง่ เป็น
ผลจากภาวะตลาดในประเทศที่ ยั ง คงชะลอตั ว ทํ า ให้ ก ระทบต่อ
การเติบโตของราคาและปริมาณขาย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงมุง่ เน้น
การขยายฐานการผลิตในอาเซียนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รองรับการลงทุน
ของภาครัฐ รวมถึงการบริโภคในประเทศและการค้าขายระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน

(พันล้านบาท)

179.0

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

2558

2559

2558

2559

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
(พันล้านบาท)
EBITDA *

รายได้จากการขาย
80

กําไรสําหรับปี**

15

60

10

12

2559

3.6

2558

0

3.5

2559

10.7

2558

0

5

10.8

มี EBITDA 2,669 ล้านบาท และกําไรสําหรับปี 2,195 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นผลการดําเนินงานของเอสซีจี การลงทุนทีม่ ี EBITDA รวมเงินปันผล
จากบริษทั ร่วมทุน 4,443 ล้านบาท และมีกาํ ไรสําหรับปี 6,135 ล้านบาท
หักด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางและอื่น ๆ

20

74.5

ส่วนงานอื่น

70.9

40

2558

2559

* รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วม
** กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

รายได้จากการขาย

สินทรัพย์รวมในอาเซียน
(ล้านบาท)

11%

ขายในประเทศ
ส่งออกไปยังภูมิภาคอื่น ๆ
ส่งออกไปภูมิภาคอาเซียน
การดำเนินงานของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน

61%

16%

>>

การดำเนินงานของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน
การส่งออกไปยัง
ภูมิภาคต่าง ๆ

>>

เป็นรายได้จากการขายของบริษัทย่อย
ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน
เป็นรายได้จากการส่งออก
ของบริษัทย่อยในประเทศไทย

50,253

เ ียดนาม
เว

33,780

เมียนมา

12,700

กกัมพพูชา

11,280

สปป. ลาว

10,358

ฟิฟลลิปปินส์

7,032

มาเลเซีย
และสิงคโปร์

652

สินทรัพย์รวมในอาเซียนเท่ากับ 126,055 ล้านบาท
(ร้อยละ 23 ของสินทรัพย์รวม)

รายได้จากการส่งออกและดำเนินงานในภูมิภาคอาเซียน

23%

2552

74,465
5

100,150
0

2551

51,750
0

40,566

60,000

43,923

80,000

61,213

100,000

85,537
5

120,000

100,912
0

(ล้านบาท)

2557

2558

97,669

12%

อินโดนนีเซีย

40,000
20,,000
0
2553

2554

2555

2556

2559

รร้อยละของรายไดด้จากการดำเนนินงานภายในภูมมิภาคอาเซียนตต่อรายไดด้จากการขายรวม

5%

7%

7%

7%

8%

9%

9%

11%

4,350
3
3,510
2,068
6

1,430
,

921

2,000

1,111

3,000

880

161,851
6

160,910

4,000

1,000

0

ร้อยละ
ของรายได้
จากการ
ขายสินค้า
HVA ต่อ
รายได้จาก
การขายรวม

5,000

40

50,000

7,783

100,000

117,992
7

59,461
9

150,000

85,768
8

200,000

169,071

(ล้านบาท)
149,924
9

ยอดใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา

(ล้านบาท)
136,762
2

รายได้จากการขายสินค้า HVA

12%

0

2547

4%

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

25% 29% 32% 34% 35% 35% 37% 38 %

2547

2552

ร้อยละของยอดใช้จ่าย
เพื่อการวิจัยและพัฒนา
ต่อรายได้จากการขายรวม

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

0.5% 0.6% 0.8%

1%
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ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
กลยุ ท ธ์ ก ารผนึ ก กํ า ลั ง ขยายธุ ร กิ จ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นของ
เอสซีจี ส่งผลให้เกิดการดําเนินธุรกิจในหลากหลายพื้นที่ และ
เพือ
่ ให้สามารถใช้กาํ ลังการผลิตของโรงงานปูนซีเมนต์แห่งใหม่ใน
กั ม พู ช าและอิ น โดนี เ ซี ย ได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
สู ง สุ ด เอสซี จี ไ ด้ ล งทุ น ในโครงการผลิ ต สิ น ค้ า วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง
อื่น ๆ ที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ขณะเดียวกัน
การดําเนินธุรกิจในไทยนอกจากจะตอบสนองความต้องการ
ของตลาดในประเทศแล้ ว ยั ง ครอบคลุ ม ถึ ง ตลาดในอาเซี ย น
อีกด้วย โดยเอสซีจียังคงมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมสินค้าและ
บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

14

• ในปี 2559 ความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศไทยมีปริมาณ
ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยปริมาณการใช้ปูนภายใน
ประเทศมาจากงบประมาณลงทุนภาครัฐ ส่วนความต้องการของ
ภาคครัวเรือนและภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ในขณะที่การส่งออกมี
ปริมาณลดลงเล็กน้อยเทียบกับปีที่ผ่านมา
• เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายรวม
170,944 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน โดยมี EBITDA 23,186
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อน และมีกําไรสําหรับปี 8,492
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน

เอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ
่ สร้าง

รายได้
จากการขาย

170,944
ล้านบาท

EBITDA

23,186
ล้านบาท

การตลาดและการแข่งขัน

• สําหรับสินค้าซีเมนต์และวัสดุกอ่ สร้าง ตลาดในประเทศไทยยังคง
หดตัวอย่างต่อเนือ่ ง จากความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคและกําลังซือ้ ทีล่ ดลง
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงรักษาความเป็นผู้นําในธุรกิจผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• ส่วนธุรกิจในภูมภิ าคอาเซียนมีการเติบโตค่อนข้างดีในภาพรวม
เนื่ อ งมาจากการขยายตั ว ของตลาดซี เ มนต์ และวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งใน
ประเทศต่าง ๆ ในประเทศกัมพูชามีการเติบโตของการก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น โครงการก่อสร้างถนนในประเทศ
เป็นต้น ธุรกิจในประเทศเมียนมาเติบโตจากการลงทุนโครงสร้าง

พืน้ ฐานเป็นหลัก รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะโรงงาน
อุ ต สาหกรรมในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษต่ า ง ๆ อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง มี
บางโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารสูง ทีย่ งั คงชะลอตัวเล็กน้อย
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เนื่องจากทางรัฐบาลได้พิจารณา
ความเหมาะสมในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ประเทศเวียดนาม
และประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับผลดีจากโครงการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินของประเทศ
เวียดนาม และนโยบายกระตุ้นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในประเทศ
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ประเทศอินโดนีเซีย ตลาดก่อสร้างปรับตัวดีขึ้น
จากปีก่อน โดยปัจจัยหลักมาจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ของรัฐบาล เช่น ทางด่วน สนามบิน เขือ่ น และรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น
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ข้อมูลทางการเงิน

(ล้านบาท)
2559

2558

2557

2556

2555

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

58,279
203,068
103,198
99,870

56,348
187,976
105,242
82,734

53,566
168,662
85,937
82,725

51,935
155,711
72,699
83,012

38,736
129,818
63,544
66,274

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสําหรับปี 1
EBITDA 2

170,944
163,503
8,492
23,186

178,988
168,306
10,250
24,395

185,423
170,565
13,180
26,683

174,642
158,350
16,092
26,274

154,537
140,050
13,129
23,009

1 กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2 กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

การพัฒนาองค์กร
ด้านธุรกิจ

• เข้าซือ้ กิจการและปรับปรุงกิจการผลิตหินก่อสร้าง ขนาดกําลัง
การผลิต 4 ล้านตันต่อปี มูลค่ากิจการ 1,161 ล้านบาท ที่อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยเข้าเริ่มดําเนินการในไตรมาสที่ 3
ของปี 2559 เพื่อยกระดับและพัฒนาเหมืองหินและโรงโม่หินให้เป็น
แบบอย่างของการดําเนินธุรกิจโรงโม่ในประเทศไทย โดยนําเอา
เทคโนโลยีการผลิตจากโรงงานปูนซีเมนต์เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่าง
คุ้มค่า
[ดําเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และคุณธรรม]

ทุกคนมีความสุข มีความปลอดภัยในการทํางาน มีคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน (Quality of Work Life) ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
• เปิดโอกาสให้พนักงานทุก ๆ หน่วยงานได้แสดงศักยภาพ
โดยการ Open และ Challenge แนวทางการทํางาน เพือ่ คิดค้นนวัตกรรม
เทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ (High Value
Added) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับลูกค้า สังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
• ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้ทาํ งานตามหลักแนวคิด SCG
Marketing Way: Building Trusted Innovation โดยการสร้างความเชื่อมั่นใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทีช่ ว่ ยยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็นอยู่
ของลูกค้าและทุกคนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
อันได้แก่ SCG People คูค่ า้ ผูจ้ ดั จําหน่าย และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจ
[ดําเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านคุณธรรม
และความมีเหตุผล]

ด้านทรัพยากรบุคคล

• ศึกษาและทําความเข้าใจถึงความต้องการในการพัฒนาของ
พนั ก งานในองค์ ก ร เพื่ อ ออกแบบและสร้ า งหลั ก สู ต รการเรี ย นรู ้
ทีเ่ หมาะสมและผสมผสานระหว่างกระบวนการทํางาน และการเรียนรู้
ให้เป็นเรื่องเดียวกัน ตามแบบ Role Based Competency เพื่อสนับสนุน
ทิ ศ ทางของธุ ร กิจ พร้ อ มสร้ า งความก้ า วหน้ า ในสายวิ ช าชีพ ของ
พนักงาน ทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน
• เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ตอบสนองต่อความ
แตกต่างหลากหลายของพนักงานในองค์กร (Diversity Workforce)
ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้พนักงาน
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ด้านนวัตกรรม

• วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมระบบระบายอากาศอั จ ฉริ ย ะ
โดยผสมผสานเทคโนโลยีระบายอากาศแบบธรรมชาติที่เกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ (Passive Stack Ventilation) กับการระบาย
อากาศด้วยพัดลมพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมการทํางานด้วยระบบ
สมาร์ท เพื่อสร้างสภาวะสุขสบายสําหรับการอยู่อาศัย และลดความ
อบอ้าวจากความร้อนสะสม
• วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ
ผู้สูงอายุ SCG Eldercare Solution ซึ่งเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่

โรงงานปูนซีเมนต์ลําปางของเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบด้าน และทํางานร่วมกันใน
เรือ
่ งการอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การฟืน
้ ฟูสภาพป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ผา่ นโครงการ
สร้างฝายชะลอนํ้า พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชนโดยยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เช่น
การทําเกษตรอินทรีย์ โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลง มุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

สุรชัย นิ่มละออ
กรรมการผูจ
้ ด
ั การ
บริษท
ั ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด

ปลอดภั ย สํ า หรั บ บ้ า นทั้ ง หลั ง เพื่ อ รองรั บ วิ ถี ชี วิ ต และสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาโซลูชั่นเจาะลึกผู้มีปัญหาเรื่องข้อต่อกระดูก
และกล้ามเนื้อส่วนล่าง
• วิจัยและพัฒนานวัตกรรมปูนซีเมนต์สําหรับงานฉาบอาคาร
อนุรักษ์ (Tiger Décor White Plastering Cement for Ancient Heritage)
โดยใช้เทคโนโลยีซเี มนต์ระดับโครงสร้างโมเลกุล ทําให้สามารถระบาย
ความชื้นสะสมในอาคารได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งปลูกสร้างเดิม ใช้งาน
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
• วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผ้าใบคอนกรีต (Concrete Fabric)
นวั ต กรรมที่ เ กิ ด จากการผสมผสานระหว่ า ง 2 เทคโนโลยี ได้ แ ก่
เทคโนโลยีปูนซีเมนต์และเทคโนโลยีผ้าใบ มีนํ้าหนักเบา สะดวกต่อ
การใช้งาน ทําให้ติดตั้งได้รวดเร็ว และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับ
งานหลากหลายรูปแบบ
• วิจยั และพัฒนานวัตกรรมสินค้าทดแทนไม้ในส่วนวงกบประตู
หน้าต่าง และไม้พื้นที่ลวดลายเหมือนไม้จริง ที่มีการขึ้นรูปแบบอัดรีด
(Extrusion Technology) และเทคโนโลยีวัสดุไฟเบอร์คอมโพสิต เพื่อเพิ่ม
ความซับซ้อนของรูปทรงสินค้า ให้แข็งแรงและทนทานมากขึ้น และ
เทคโนโลยีการทําลวดลายด้วยระบบพิมพ์ลายดิจิทัล (Digital Printing
Technology) ทําให้ได้ลายเหมือนไม้ทลี่ ะเอียดเสมือนจริงยิง่ ขึน้ สามารถ
ใช้งานทั้งภายในและภายนอกได้
[ดําเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความรู้
และความมีเหตุผล]

การดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน

• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อาทิ การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน
ที่มีอยู่อย่างจํากัดในกระบวนการผลิต การนําขยะมูลฝอยจากชุมชน
ใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ทดแทน เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาสั ง คมและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
• จัดทําแผนงานและเตรียมความพร้อมบุคลากร รวมทั้งระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ด้านความปลอดภัย
สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบข้อกําหนด และ
ภาวะเผชิญวิกฤติการณ์ภัยธรรมชาติ เพื่อให้ดําเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบระบบเศรษฐกิจภาพรวม
• ศึกษา วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นําเอาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ทดแทนวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อสู่ความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ
• ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาสังคม ด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสร้างฝายชะลอนํ้า SCG Education Clinic
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพของชุมชน และกิจกรรมธนาคารขยะ ส่งผล
ให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างความสุขได้อย่างยั่งยืน
[ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ า นความ
พอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรู้ และคุณธรรม]
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ผลการดําเนินงานของธุรกิจ

เอสซีจี เคมิคอลส์ มีผลการดําเนินงานที่ดี เนื่องมาจากผลกําไร
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังอยู่ในช่วงวัฏจักรขาขึ้นต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2558 โดยอุปทานส่วนเพิ่มยังคงตํ่ากว่าการเติบโตของ
อุปสงค์ในตลาดและผู้ผลิตส่วนใหญ่สามารถคงอัตราการผลิต
อยูใ่ นระดับสูง นอกเหนือจากนีบ
้ ริษท
ั ยังคงมุง
่ เน้นในการพัฒนา
และเพิ่มยอดขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ดําเนินการผลิต
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ขยายธุ ร กิ จ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศตามแผนที่วางไว้
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ในปี 2559 เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการขายรวม 188,163
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อน เป็นผลจากราคาขายของสินค้า
ที่ปรับตัวลดลงตามราคานํ้ามัน และการหยุดซ่อมบํารุงของบริษัท
ระยองโอเลฟินส์ จํากัด ในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม EBITDA และกําไร
สําหรับปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 และร้อยละ 48 จากปีก่อน เป็น
59,700 ล้านบาท และ 42,084 ล้านบาท ตามลําดับ เนื่องจากส่วนต่าง
ราคาโดยรวมระหว่างสินค้าและราคาวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากสภาวะ
อุปทานตึงตัวต่อเนื่อง

เอสซีจี
เคมิคอลส์

รายได้
จากการขาย

188,163
ล้านบาท

¼Å¾ĮÐįÈ
ĮÌÐįÈ¶Ñįą¢
Ð³ËØÁ°āÁ¢Å®Ð£ËÙÁÑ¯¬ÉÐ¸É·

EBITDA

59,700
ล้านบาท
¼Å¾ĮÐįÈ
ĮÌÐįÈ¶Ñįą¢Ð³Ë
Ð³ËØÁ°āÁ¢Å®
Æ¸¤Ê¶±ąÆ®Á¢¼Æ¶£ËÙ®ÑºÄÁÁ¤ÈÐĲ®

การตลาดและการแข่งขัน

• ปี 2559 ธุรกิจเคมีภัณฑ์อยู่ในช่วงวัฏจักรขาขึ้น เนื่องด้วย
ผลผลิตจากกําลังการผลิตโอเลฟินส์ใหม่ที่ลดน้อยลง ทําให้อุปทาน
ส่วนเพิ่มตํ่ากว่าการเติบโตของอุปสงค์ในตลาด ส่งผลให้ส่วนต่าง
ระหว่างราคาสินค้าและราคาวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ ผลประกอบการโดยรวม
ของเอสซีจี เคมิคอลส์ จึงปรับตัวดีขึ้น
• ราคาแนฟทาซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักอยู่ที่ 398 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อตัน ลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อน ตามทิศทางราคานํ้ามันดิบที่
ลดลงจากภาวะอุ ป ทานล้ น ตลาด ส่ ว นราคาเฉลี่ ย เม็ ด พลาสติ ก
โพลิเอทิลีนอยู่ที่ 1,132 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ราคาโพลิโพรพิลีน
อยู่ที่ 1,051 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ลดลงร้อยละ 8 และร้อยละ 9
จากปีก่อนตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาวัตถุดิบที่ลดลงใน

สัดส่วนที่สูงกว่าราคาขายของสินค้า ทําให้ส่วนต่างราคาโดยรวม
ระหว่างสินค้าและวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
• ด้านการแข่งขัน ธุรกิจเคมีภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงของราคา
สินค้าเป็นวัฏจักรขึน้ ลงตามตลาดโลกและมีราคานํา้ มันเป็นตัวกําหนด
ราคาวัตถุดิบ เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงมุ่งพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
(HVA) เพือ่ ลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินค้าและวัตถุดบิ
และเตรียมพร้อมสําหรับภาวะวิกฤติ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา
เพือ่ ผลิตสินค้าทีต่ อบสนองต่อความต้องการใหม่ ๆ ของลูกค้า รวมถึง
การต่อยอดด้วยการนําเอาความรู้ความเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาสร้างนวัตกรรมและการบริการที่ตอบสนอง
ต่อการความต้องการในภาคอุตสาหกรรม
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ข้อมูลทางการเงิน

(ล้านบาท)
2559

2558

2557

2556

2555

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

49,274
193,465
64,321
129,144

45,769
185,583
79,818
105,765

47,070
183,884
99,133
84,751

51,321
192,063
109,273
82,790

46,423
176,837
99,968
76,869

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสําหรับปี 1
EBITDA 2

188,163
146,196
42,084
59,700

200,433
170,433
28,488
42,900

248,118
237,386
12,461
26,142

209,997
202,921
11,292
20,342

203,539
206,946
2,690
8,628

1 กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2 กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

การพัฒนาองค์กร
ด้านธุรกิจ

• พัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการในหลายกลุ ่ ม สิ น ค้ า อาทิ เม็ ด พลาสติ ก สํ า หรั บ
ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนประกอบรถยนต์ และ
บรรจุภัณฑ์ ทําให้รายได้จากการขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA)
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54 ของสินค้าทั้งหมด
• ขยายผลการจัดการธุรกิจด้วยหลักการ Integrated Business
Excellence (IBE) โดยในปี 2559 สามารถเพิม่ อัตราการผลิตของโรงงาน
ปรับเปลีย่ นการจัดการกลุม่ ผลิตภัณฑ์ และลดค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ คิดเป็น
มูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นกว่า 3,100 ล้านบาท และยังอยู่ระหว่างการยกระดับ
การจัดการนวัตกรรมโดยนําระบบ Innovation Management Process
(IMP) ที่มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มความรู้และขีดความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมขององค์กรอีกด้วย
• ขยายกํ าลั งการผลิ ตโรงงานเม็ดพลาสติ กโพลิ เอทิ ลีนชนิด
ความหนาแน่นตํา่ (LDPE) เพือ่ ขยายตลาดผลิตภัณฑ์กลุม่ เคลือบ (Coating)
โดยเฉพาะเคลือบบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Aseptic Packaging) ซึ่งเป็น
สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยกําลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นจาก 92,000 ตัน
เป็น 152,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ คาดว่าโครงการจะเสร็จสิ้นในปี 2560
• เริ่มดําเนินการผลิตและจัดจําหน่ายเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน
ชนิดใหม่ (PE112) สําหรับท่อทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และประปา
โดยคุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ขึ้ น ทํ า ให้ ส ามารถลดความหนาของท่ อ และ
เพิ่มปริมาตรขนส่งได้มากขึ้น และยังทนการสึกกร่อนได้มากขึ้นถึง
ร้อยละ 40 ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
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[ดําเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด]ี
ด้านทรัพยากรบุคคล

• ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูข้ องพนักงานโดยมีคณะกรรมการ SCG
Chemicals Academy เป็นผู้ควบคุมดูแลทิศทางการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
ครอบคลุ ม ทุก ตํา แหน่ง งาน และจัด ให้มี ก ารออกแบบการเรีย นรู้
แบบ 70:20:10 (Learning from Experience: Learning from Others: Formal
Learning) เพื่อการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
[ดําเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภมู คิ มุ้ กัน
ในตัวที่ดี และความรู้]
ด้านนวัตกรรม

• พั ฒ นากระบวนการผลิ ต สํ า หรั บ โพลิ เ อทิ ลี น รุ ่ น ใหม่ ที่ มี
คุณสมบัติดีขึ้น (New Generation PE) โดยยื่นจดสิทธิบัตร 8 ฉบับ
ในปี 2559 และกําลังปรับปรุงโรงงานผลิตโพลิเอทิลีนในปัจจุบันให้
เป็นโรงงานสาธิตสําหรับเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2561 ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เช่น ฟิล์มชนิดบางพิเศษ
ทีใ่ ช้เม็ดพลาสติกน้อยลงแต่ยงั คงความแข็งแรงเท่าเดิม ท่อทนแรงดันสูง
และทนการกัดกร่อนของสารเคมีที่ดีขึ้น
• เปิดตัวสินค้าในกลุ่ม Functional Materials ชนิดใหม่เป็นครั้งแรก
ของโลกในงานนิทรรศการ K 2016 ณ ประเทศเยอรมนี ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “เซียร์ร่า” (CIERRA™) ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้วิจัย
และพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดย

เอสซี จี เคมิ ค อลส์ น้ อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาพั ฒ นาความเป็ น อยู ่ ข องชุ ม ชน
รอบโรงงานและสร้างเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน โดยเริ่มต้นโครงการจากการนําผลิตภัณฑ์ท่อ PE 100 ที่ได้
จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนจําหน่ายให้กับลูกค้ามาออกแบบเป็นบ้านปลาจําลอง ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปี
บ้ านปลากว่า 800 หลัง ได้ถูกนําไปใช้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง จึงเป็นการช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชน
จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนสัตว์นํ้า และเพิ่มแหล่งทําประมงใกล้ชายฝั่ง ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน
นําแนวคิดเรื่องความพอประมาณมากําหนดเขตห้ามทําประมงในบริเวณพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรที่วางบ้าน
ปลาไว้ เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้า รวมถึงโครงการธนาคารปู โดยการนําปูไข่นอกกระดองมาเลี้ยงไว้เพื่อ
สามารถขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน ตําบลเนินฆ้อ จังหวัดระยอง จัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่กลุ่มประมง เยาวชน และบุคคลทั่วไป ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คนใน
พื้นที่ได้ประกอบอาชีพที่มั่นคงในท้องถิ่นของตนเอง ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นพดล จันทร์เรือง
CSR Manager
เอสซีจี เคมิคอลส์

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มการใช้งานหลัก คือ วัสดุเติมแต่งเพื่อป้องกัน
การติดไฟ วัสดุเติมแต่งเพื่อป้องกันการซึมผ่านของความชื้นและ
ออกซิ เจนสํ า หรั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ และวั ส ดุ เ ติ ม แต่ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น เชื้ อ
แบคทีเรียสําหรับของใช้ในชีวิตประจําวัน
• นําหุ่นยนต์และระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่พัฒนาขึ้น ให้
บริการเชิงพาณิชย์แก่ลกู ค้าภายนอก อาทิ หุน่ ยนต์ตรวจสอบสภาพท่อ
ในเตาโอเลฟินส์ของโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หุน่ ยนต์ตรวจสอบ
สายเคเบิลบนสะพานขนาดใหญ่ผ่านความร่วมมือกับการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ซึ่งการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบวิเคราะห์ดังกล่าว
เป็นกลไกสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้าน
หุ่นยนต์ของประเทศและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
• หน่วยงาน Design Catalyst มุ่งพัฒนาการออกแบบนวัตกรรมที่
ช่วยยกระดับการใช้งานของลูกค้า เช่น
- ผลิตภัณฑ์ถังสําหรับทิ้งเข็มทางการแพทย์ เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของผูใ้ ช้งานทัง้ ในด้านความสะดวกและความปลอดภัย
- ทุ ่ น ลอยนํ้ า พลาสติ ก สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ที่
สามารถใช้งานบนแหล่งนํ้าต่าง ๆ เช่น เขื่อน อ่างเก็บนํ้าและบ่อนํ้า
ทีต่ อ้ งการให้การจัดการพืน้ ทีแ่ หล่งนํา้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยออกแบบ
เพือ่ ให้ตดิ ตัง้ ได้งา่ ย ใช้พนื้ ทีน่ อ้ ยและรองรับการติดตัง้ ได้หลายรูปแบบ
ตามลักษณะของพื้นที่
[ดําเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอ
ประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี]

การดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน

• มุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีสินค้า
บริการ กระบวนการผลิตที่ได้การรับรอง SCG eco value ร้อยละ 52
ของรายได้จากการขาย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในชุ มชนรอบโรงงาน ทํ าให้ชุ มชนเกิดรายได้ หมุ นเวี ยนกว่า
15 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน 13 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดระยอง
• แบ่งปันความรูแ้ ก่ชมุ ชนโดยรอบและเพือ่ นโรงงานอุตสาหกรรม
เพือ่ สร้างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย เช่น
- สถานี รั ก ษ์ นํ้ า เขายายดา จั ง หวั ด ระยอง แหล่ ง เรี ย นรู ้
เชิงนิเวศ ต่อยอดการบริหารจัดการนํา้ และสร้างแหล่งเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับชุมชน
- ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ จังหวัดระยอง
ถ่ายทอดบทเรียนการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
- นําองค์ความรูก้ ารเป็นต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ช่ ว ยเหลือ เพื่อ นโรงงานอุต สาหกรรมให้ดํ า เนิน การตามหลั ก การ
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
[ดําเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความ
พอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรู้ และคุณธรรม]
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ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
เอสซี จี แพคเกจจิ้ ง ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ จาก เอสซี จี เปเปอร์ เป็ น
เอสซีจี แพคเกจจิง
้ ตัง
้ แต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยการเปลีย
่ นชือ
่
ดังกล่าวสะท้อนถึงกลยุทธ์ของธุรกิจทีม
่ ง
ุ่ เน้นด้านบรรจุภณ
ั ฑ์และ
ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการขยายธุรกิจเข้าสู่ Flexible Packaging
ในช่วงสองปีทผ
ี่ า่ นมา นอกจากนี้ เอสซีจี แพคเกจจิง
้ ยังมุง
่ เน้น
การนําเสนอสินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ลูกค้าอย่าง
ครบวงจรและยั่งยืน (Total Packaging Solutions Provider)
ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาสินค้าและบริการด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ทม
ี่ ี
คุณภาพสูงอย่างต่อเนือ
่ ง
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ปี 2559 รายได้จากการขายรวม 74,542 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับปี 2558 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น EBITDA เท่ากับ
10,745 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อน และกําไรสําหรับปี 2559
3,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน
สายธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Packaging
Chain): ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2558 ตาม
ความต้ อ งการใช้ ก ระดาษบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศในอาเซียน ซึง่ มีปริมาณความต้องการเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน
สายธุรกิจเยือ่ และกระดาษ (Fibrous Chain): ปริมาณขายกระดาษ
พิ ม พ์ เขี ย นเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2558 จากปริ ม าณ

เอสซีจี
แพคเกจจิ้ง

รายได้
จากการขาย

74,542
ล้านบาท

EBITDA

10,745
ล้านบาท
îÐ´¾¬ĉ#ANOï¯¸¸ĲÌµÅª©ĉ
ÁÆ¿Æ¸°ºÁĮµÅ·

การส่งออกที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความต้องการของตลาดในประเทศ
ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
การตลาดและการแข่งขัน

• ปี 2559 ความต้ อ งการใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษลู ก ฟู ก ใน
ประเทศไทยขยายตัวไม่มากนักจากผลของการบริโภคภายในประเทศ
ชะลอตัว ขณะที่ความต้องการในอาเซียนยังคงเติบโตดีโดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนาม สําหรับด้านการแข่งขัน ผู้ผลิตในภูมิภาคยังขยาย
กําลังการผลิตอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดการแข่งขันด้านราคาซึ่งถือเป็น
ความท้าทายของผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งเร่งพัฒนาประสิทธิภาพภายใน
องค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรักษาการเติบโต
ของธุรกิจให้ได้อย่างยั่งยืน

ั ฑ์ในประเทศไทยยัง
• ปริมาณความต้องการใช้กระดาษบรรจุภณ
คงเติบโต เช่นเดียวกับปริมาณความต้องการกระดาษบรรจุภัณฑ์ใน
อาเซียนยังคงเพิ่มขึ้นตามทิศทางของเศรษฐกิจและการผลิตเพื่อการ
ส่งออก ส่วนด้านการแข่งขัน ผู้ผลิตรายต่าง ๆ ในภูมิภาคยังคงมีการ
ขยายกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง
• ความต้องการของอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศ
มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนือ่ ง จากการทีส่ อื่ สิง่ พิมพ์ถกู ทดแทนด้วยสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Media) ในขณะเดียวกันปริมาณการนําเข้า
ในปี 2559 ลดลงเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมกระดาษ
ถ่ายเอกสารยังคงมีการแข่งขันด้านราคาทีร่ นุ แรงจากผูผ้ ลิตในประเทศ
จีนและอินโดนีเซีย
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ข้อมูลทางการเงิน

(ล้านบาท)
2559

2558

2557

2556

2555

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

24,558
85,369
32,617
52,752

24,295
83,218
34,892
48,326

22,969
73,987
29,150
44,837

21,782
65,169
26,133
39,036

19,927
58,439
22,656
35,783

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสําหรับปี 1
EBITDA 2

74,542
70,330
3,565
10,745

70,907
66,838
3,463
10,831

64,614
60,368
3,448
9,718

59,135
54,731
3,587
9,473

57,430
53,127
3,560
8,844

1 กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2 กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

การพัฒนาองค์กร
ด้านธุรกิจ

• ขยายกําลังการผลิตสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging
ภายในประเทศ สําหรับบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เช่น ผ้าอ้อม
สํ า เร็ จ รู ป และบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบเติ ม เป็ น ต้ น โดยบริ ษั ท พรี แ พค
ประเทศไทย จํากัด ได้ขยายกําลังการผลิตอีก 70 ล้านตารางเมตรต่อปี
ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยเริ่มผลิตได้ในไตรมาสแรกของปี 2559
• เพิ่มฐานการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ โดยลงทุนขยายกําลัง
การผลิตในบริษัท Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม ส่งผลให้
กําลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 243,000 ตันต่อปี เป็นการ
ลงทุนเพือ่ ตอบสนองความต้องการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศ
เวียดนามที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มผลิตได้ในไตรมาสแรกของ
ปี 2560 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นเวลาสามเดือน
[ดําเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความมีเหตุผล
และความรู้]
ด้านทรัพยากรบุคคล

• เอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้นาํ แนวทาง Workforce Planning มาประยุกต์ใช้
โดยได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ กํ า ลั ง พลและความรู ้ ค วามสามารถของ
พนักงาน โดยกําหนดแผนงานรองรับสําหรับการสรรหาและพัฒนา
ให้มพี นักงานในจํานวนทีเ่ พียงพอและตรงกับความต้องการของธุรกิจ
ทั้งในปัจจุบันและสําหรับแผนธุรกิจในอนาคต
• มุ ่ ง ยกระดั บ ระบบพั ฒ นาบุ ค ลากร (Learning and Talent
Transformation Program) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าพนักงานจะได้รับ
การเตรียมความพร้อม ให้สามารถรับความท้าทายของธุรกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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• นําระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management
System) มาใช้ เ พื่ อ ให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ มี
การสื่อสาร ทําความเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน เกิดความเป็นธรรมใน
การประเมินผลงาน และเป็นช่องทางให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจและ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง
[ดําเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรู้ และคุณธรรม]
ด้านนวัตกรรม

• พัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับบรรจุผักผลไม้สดเพื่อการส่งออก
(OptiBreath©) ที่ช่วยยืดอายุของผักผลไม้สดได้นานกว่าถุงพลาสติก
ธรรมดาถึงร้อยละ 50 ผ่านเทคโนโลยีพิเศษ Inorganic Filler สามารถ
ควบคุมการผ่านเข้าออกของก๊าซและไอนํ้าได้ในปริมาณที่เหมาะสม
เอื้อต่อกระบวนการหายใจของผักผลไม้สด ผู้บริโภคสามารถเก็บผัก
ผลไม้ทยี่ งั คงความสดได้นานยิง่ ขึน้ โดยไม่กอ่ ให้เกิดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น
• พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดฐานแบนเรียบ (Flat Bottom)
สามารถตั้งวางสินค้าบนชั้นวางได้อย่างโดดเด่น มั่นคง แม้ว่าของที่
บรรจุจะมีนาํ้ หนักเบา ก็ยงั สามารถคงรูปอยูไ่ ด้ เหมาะสําหรับการจัดวาง
และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
• พัฒนาชัน้ วางสินค้าเพือ่ การส่งเสริมการขาย (PopTech: Point of
Purchase Technology) ทีม่ กี ระดาษเป็นวัสดุหลักในการผลิต ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทีต่ อ้ งการออกแบบชัน้ วางสินค้าในรูปแบบที่
หลากหลาย สามารถนํากลับไปรีไซเคิลได้ ลดระยะเวลาในการติดตั้ง
และลดพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บ ช่วยประหยัดต้นทุนด้านการขนส่งและเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการบริหารการจัดซื้อและ
จัดหาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยคํานึงถึงความจําเป็นในการจัดซื้อและการจัดหา
วั ต ถุ ดิ บ ตามความต้ อ งการของแผนการผลิ ต อย่ า งรอบคอบ เพื่ อ ช่ ว ยขจั ด ปั ญ หาในการขาดแคลน
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และเรายังได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจด้วยการ
พัฒนาและสร้างเครือข่ายกับผู้ขายสินค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาและบริการที่เหมาะสมแต่คงไว้ซึ่งคุณภาพของ
วัตถุดิบ นอกจากนี้ กระบวนการการจัดซื้อและจัดหาต้องมีคุณธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ทั้งในขั้นตอนการเลือกซื้อวัตถุดิบ หรือเลือกผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบ ตลอดจนระบบในการตรวจสอบคุณภาพ
ของวัตถุดิบ

กฤตศักดิ์ เวชเจริญยิ่ง
Director-Sourcing and Supply Management
บริษท
ั สยามคราฟท์อต
ุ สาหกรรม จํากัด

• พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยแบรนด์ “Fest (เฟสท์)”
ด้ ว ยการเพิ่ ม ช่ อ งทางการจํ า หน่ า ยไปยั ง ร้ า นค้ า ปลี ก และพั ฒ นา
การบริการให้ครบวงจรด้วยการเพิ่มการบริการออกแบบลวดลาย
บรรจุภณ
ั ฑ์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีต่ อ้ งการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
ในโอกาสต่าง ๆ ได้มากขึ้น
[ดําเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี]
การดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน

• ดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
จึงได้ศกึ ษาและพัฒนาหาแนวทางการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนเพือ่
ประหยัดพลังงาน ตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าให้กับพนักงาน ส่งผลให้มีโครงการต่าง ๆ ได้แก่
- โครงการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต โดยการนํา
ความร้อนกลับคืน
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของกับดักไอนํา้
- การใช้หลอดไฟ LED แทนการใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
เพื่อลดการใช้พลังงาน
- โครงการผลิตก๊าซชีวมวลจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสซึ่งเป็น
ของเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อ ใช้ทดแทนนํ้ามันเตาในเตาเผา
ปูนขาว
• ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต เพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย และลด
การใช้นํ้า การรวบรวมนํ้าทิ้งจากเครื่องจักรเพื่อหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ ตลอดจนการนํานํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ซํ้า เช่น
นํ้าหล่อเย็น นํ้าทิ้งจากเครื่องทําเยื่อแผ่น และนํ้าฉีด Felt & Wire เป็นต้น

• ลดปริมาณการเกิดวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงาน และการนําวัสดุ
เหลือใช้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดด้วยการติดตัง้ เตาเผาปูนขาว
เพือ่ ลดปริมาณ Lime Mud ซึง่ เป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเยือ่
ทําให้เกิดเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตสามารถนํามาเป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตเยื่อต่อไป
• ดูแลชุมชนรอบโรงงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสังคมผ่านโครงการ
ต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน 70,000 ฝาย รวมพลัง
รั ก ษ์ นํ้ า ทั่ ว ไทย” ที่ ร ่ ว มสร้ า งฝายชะลอนํ้ า ตามแนวพระราชดํ า ริ
โครงการ Green Mart ที่สนับสนุนชุมชนรอบโรงงานด้วยการเปิด
ช่องทางให้ชุมชนได้มีพื้นที่นําเสนอสินค้าชุมชน โครงการเอสซีจี
แพคเกจจิ้ง ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (Happy Community) ส่งเสริมอาชีพ
ให้ชุมชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจให้มีรายได้โดยนําผลิตภัณฑ์
ของชุมชนมาผลิตเป็นของที่ระลึกเพื่อมอบในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (SCG Packaging Green
Academy) ปี ที่ 9 ปลู ก ฝั ง เยาวชนรอบโรงงานให้ มี ทั ศ นคติ แ ละ
สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ต ่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการประกวด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge
2016 หัวข้อ “สร้างคุณค่าสู่สังคม” ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่
มีความคิดสร้างสรรค์และมีเวทีในการแสดงศักยภาพด้านการออกแบบ
ผ่านการประกวด โดยบรรจุภณ
ั ฑ์จากการประกวดจะไปช่วยเพิม่ มูลค่า
ให้กับชุมชน
[ดําเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความ
พอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรู้ และคุณธรรม]

25

07

การดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สําคัญปี 2559
ผลการดําเนินงาน

สินค้าและบริการ

2558

2559

สินค้าและบริการ

2558

2559

ค่าใช้จ่ายด้าน

2558

2559

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

ร้อยละ

ร้อยละ

ที่เป็นมิตรต่อ

ร้อยละ

ร้อยละ

สิ่งแวดล้อม

37

38

40

(สัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
รายได้จากการขาย)

2,686

สิ่งแวดล้อม

26

3,016
ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

0.69

0.63

การใช้พลังงาน

2558

2559

ทดแทน

ร้อยละ

ร้อยละ

10.9

10.7

SCG eco value
ของรายได้จากการขาย

การลงทุนวิจัย
และพัฒนา
(สัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนา
ต่อรายได้
จากการขาย)

2558

2559

มูลค่าการจัดหา

3,510

4,350

ที่เป็นมิตรต่อ

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

0.80

1.03

ของเสียอันตราย/ 2558
ไม่อันตราย
ที่นำไปฝังกลบ

ของรายได้จากการขาย

สิ่งแวดล้อม

2558

9,838
ล้านบาท

2559

การรับรอง

ร้อยละ

ร้อยละ

ฉลากคาร์บอน

0.0/
0.2

0.0004/
0.001

(ฉลากลดคาร์บอน
และฉลากคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์)

2559

9,936
ล้านบาท

2558

2559

132

531

2558

2559

ปริมาณ

ลดลง

ลดลง

ก๊าซเรือนกระจก

1.46

1.81

ล้านตัน

ล้านตัน

ร้อยละ

ร้อยละ

5.5

7.0

(เทียบกับ BAU
ปี 2550)

ผลิตภัณฑ์

Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) /
Robeco Sustainable
Asset Management

อัตรา
การเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน
(พนักงาน/คู่ธุรกิจ)

2558

0.073/
0.055

2559

0.041/
0.045

รายต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน

การแบ่งปัน
สู่สังคม
(สัดส่วนการแบ่งปัน
สู่สังคมต่อรายได้
จากการขาย)

26

2558

2558
2559
พนักงานของ
ผู้ประกอบการ
โลจิสติกส์ที่ผ่าน
12,564
12,196
การอบรมจาก
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์
คน

2558

2559

Industry Leader
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
Gold Class เป็นปีท่ี 8

รักษาความเป็นสมาชิก
ในการจัดอันดับของ DJSI
ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

2558

2559

จำนวน

190

ฝายชะลอน้ำ

2559

โครงการ

591

710

ปันโอกาส

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

0.13

0.17

วาดอนาคต

โครงการ

โครงการ

15.9

21.6

ล้านบาท

ล้านบาท

2558

2559

68,445

70,764
ฝาย

โครงการและกิจกรรมที่สําคัญ
ร่วมใจต้านคอร์รัปชั่น

เอสซีจีกําหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และดําเนินงาน
อย่ า งซื่ อ สั ต ย์ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ จนผ่ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต ซึ่งในปี 2559 เอสซีจีสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น เช่น การเพิ่มแบบทดสอบจริยธรรม Ethics e-Testing เป็น
สามระดับให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
พนักงาน ซึ่งพนักงานคนไทยทุกคนต้องทําให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
ทัง้ นี้ เอสซีจยี งั ได้จดั ประเมินตนเองของหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
เช่น งานจัดหา งานขาย งานโครงการ งานบริการกลาง เป็นต้น
ตามแบบประเมินการปฏิบตั งิ าน Anti-Corruption Compliance เพือ่ นําผล
การประเมินมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ความปลอดภัยต้องมาก่อน

เพราะทุกชีวิตมีคุณค่า เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ปราศจาก
การบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทํางาน ซึ่งสิ่งสําคัญที่จะทําให้บรรลุ
เป้าหมายนี้อย่างยั่งยืน คือการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
ให้ซึมลึกอยู่ในการปฏิบัติงานประจําวัน โดยผู้บังคับบัญชาต้องเป็น
ผู ้ นํ า และเป็ น ตั ว อย่ า งที่ แ สดงความมุ ่ ง มั่ น เอาจริ ง กั บ เรื่ อ งความ
ปลอดภัย ซึง่ ในปี 2559 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ได้จดั ระบบ
การบริหารงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันในทุกโรงงาน ลดความ
รุนแรงจากอันตราย สู่กระบวนการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อ
ให้การทํางานในที่สูงมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น
Truss Sky Walker ช่วยลดความเสี่ยงลงอย่างมาก ตลอดจนจัดทํา
มาตรการป้องกันด้วย “แผนเส้นทางขนส่ง” (Delivery Plan) ซึ่งระบุ
จุดพัก จุดเสี่ยง ตามเส้นทางต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ได้จากห้อง Logistics
Command Center ที่สํานักงานใหญ่ บางซื่อ
ระบบการจัดเก็บถ่านหินแบบปิด

ในแต่ละปีเอสซีจีมีปริมาณการใช้ถ่านหินมากกว่า 2 ล้านตัน
เนือ่ งด้วยการจัดเก็บ และการขนส่งเคลือ่ นย้ายถ่านหินยังมีความเสีย่ ง
ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาคุณภาพ
อากาศจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นผงถ่านหิน เอสซีจีจึงได้ดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการขนถ่ายถ่านหินให้เป็นระบบปิดทั้งหมด
(Closed Coal Operation System) ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่
โครงการวัดบันได อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่
ควบคุมการขนถ่ายและจัดเก็บถ่านหินทีเ่ ป็นระบบปิดทัง้ กระบวนการ
ตัง้ แต่การขนถ่ายถ่านหินจากท่าเรือโดยคลุมผ้าใบกราบเรือ ฉีดสเปรย์นาํ้
ดักฝุ่น ส่งผลให้ลดฝุ่นผงฟุ้งกระจายระหว่างการขนส่งไปถึงลูกค้า
ปลายทาง และก่อนออกจากพืน้ ทีโ่ รงเก็บจะมีบอ่ ล้างล้อและสเปรย์นาํ้
ล้างรถบรรทุกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก
ปิด ปรับ เปลี่ยน

เอสซีจีจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านพลังงานภายใต้
โครงการ 3C “ปิด ปรับ เปลีย่ น” (Close, Control, Change) เพือ่ ให้พนักงาน
รั บ รู ้ ตระหนั ก และมี ส ่ ว นร่ ว มในการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า

จนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน ผ่านการจัดกิจกรรมสําคัญ
2 กิจกรรม คือ Mission 1 : Energy Best Idea และ Mission 2 : Energy
Ambassador โดยมุ ่ ง เน้ น เชิ ญ ชวนให้ พ นั ก งานเสนอไอเดี ย การ
ประหยัดพลังงาน ซึ่งมีพนักงานส่งไอเดียเข้าร่วมถึง 546 วิธี และเปิด
โอกาสให้ ผู ้ แ ทนพนั ก งานจากแต่ ล ะกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ สมั ค รเข้ า มาเป็ น
Energy Ambassador เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างของนักอนุรักษ์
พลังงาน และทําหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานให้มสี ว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
SCG Eldercare Solution ตอบโจทย์สง
ั คมผูส
้ ง
ู วัย

ผู้สูงวัยเป็นกลุ่มประชากรที่มักมีปัญหาด้านสุขภาพและการทํา
กิจกรรมในการใช้ชวี ติ ประจําวัน ต้องการการดูแลจากคนในครอบครัว
เพือ่ ตอบโจทย์ทกุ ปัญหาให้ครอบครัวทีม่ ผี สู้ งู วัย เอสซีจจี งึ พัฒนาสินค้า
และบริ ก ารในรู ป แบบโซลู ชั่ น ภายใต้ ชื่ อ SCG Eldercare Solution
โดยเริ่มตั้งแต่การให้คําปรึกษาและออกแบบที่อยู่อาศัยใหม่ หรือ
ปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อการทํากิจกรรมของผู้สูงวัย เพื่อลดความเสี่ยง
จากการหกล้มและอุบัติเหตุอื่น ๆ และประชาสัมพันธ์ SCG Eldercare
Solution ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อกระตุ้นให้สังคมใส่ใจปัญหาของ
ผู ้ สู ง วั ย ด้ ว ยความรั ก และความห่ ว งใยต่ อ ผู ้ เ ป็ น ที่ รั ก ของสมาชิ ก
ทุกคนในครอบครัว
ต้นแบบการประเมินรอยเท้านํ้า

เอสซีจมี งุ่ ศึกษาประเมินผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้นาํ้ ขององค์กร
เพือ่ วางแผนจัดการนํา้ ตามความต้องการ ลดความเสีย่ งต่อปริมาณนํา้
และคุณภาพนํ้าที่ใช้งาน รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของการ
ใช้นํ้า การลดนํ้าทิ้ง การลดมลภาวะนํ้า โดยจัดโครงการการศึกษา
แนวทางต้นแบบในการประเมินค่าฟุตพริ้นท์นํ้าของอุตสาหกรรม
ซีเมนต์ในระดับองค์กร โดยร่วมกับอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดลองที่โรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอย จังหวัด
สระบุรี ใช้มาตรฐานการประเมินฟุตพริน้ ท์นาํ้ ISO 14046 ซึง่ มีหลักการ
ประเมินตามวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) โดยผลการศึกษาอยู่
ในขัน้ ตอนของการจัดทําบัญชีรายการใช้นาํ้ รวมถึงข้อมูลสารขาเข้า และ
สารขาออกที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นการประเมิน
ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการใช้นาํ้ ของโรงงาน เพือ่ ทีจ่ ะหา
ทางขยายผลการศึกษาต่อไป
จากขี้เถ้าเป็นอิฐ

เอสซีจีมุ่งมั่นต่อการจัดการของเสียอุตสาหกรรม จึงได้คิดค้น
นวัตกรรมในการเปลีย่ นเถ้าลอยให้กลายเป็นวัสดุกอ่ สร้างทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
พิเศษ ภายใต้ชื่อทางการค้า EcoBrick โดยในปี 2559 เอสซีจีสามารถ
กําจัดเถ้าลอยปริมาณ 4,275 ตันเพื่อผลิตเป็น EcoBrick 9,101 ตัน และ
ยังผลิต EcoBrick บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น การสร้างฐาน
พระพุทธรูป วัดหนองเสือ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี การสร้าง
อาคารที่ พั ก สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชาวเขา อํ า เภอแม่ ส ะเรี ย ง จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน
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ข้อมูลอื่น ๆ
การลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสําคัญ

ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน / คอนกรีตผสมเสร็จ
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สระบุรี
สระบุรี
นครศรีธรรมราช
ลําปาง
สปป. ลาว

ปูนฉาบและปูนก่อ
ปูนซีเมนต์ขาว
วัสดุทนไฟ
รับปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน
และรับจ้างผลิตไฟฟ้า
บริการด้านเทคนิคและติดตั้งโรงงาน
วิจัยและพัฒนา
กําจัดกากอุตสาหกรรม

สระบุรี
สระบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทย่อย
1
2
3
4
5
6
7

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
Khammouane Cement Co., Ltd.

8
9
10
11

บริษัทสยามมอร์ตาร์ จํากัด
บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด
บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด

12 บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จํากัด
13 บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด
14 บริษทั เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด
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ผลิตหินก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ปูนซีเมนต์
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
แผ่นพื้นสําเร็จรูป
ผลิตหินก่อสร้าง
ผลิตหินก่อสร้าง
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน

สระบุรี
สระบุรี
กรุงเทพฯ / สระบุรี /
นครศรีธรรมราช
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
สปป. ลาว
เวียดนาม
เมียนมา
กัมพูชา
ขอนแก่น
สระบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PT Pion Quarry Nusantara
PT SCG Pipe and Precast Indonesia
PT Semen Lebak
PT SCG Readymix Indonesia
PT CPAC Surabaya
บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด
CPAC Lao Co., Ltd.
The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
Myanmar CPAC Service Co., Ltd.
CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.
บริษทั ศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด
บริษัทศิลาสานนท์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จํากัด
บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จํากัด
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด

*
**

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน

โทรศัพท์

โทรสาร ชนิดของหุ้น

0-2586-3060-1
0-2555-5000
0-3624-0000-98
0-3628-8900
0-7553-8222
0-5423-7500
(85621) 243-435-6

0-2586-3072
0-2555-5003
0-3624-0099
0-3628-8909
0-7553-8111
0-5423-7501
(85621) 243-437

0-3624-0000-98
0-3621-8400
0-2586-3230
0-2586-2410

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
จํานวนหุ้นที่
ของบริษัทและ
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว
บริษัทย่อย
(ล้านหุ้น) (ล้านบาท)
(ร้อยละ)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

122
104
6
6
35
94
28
0.05
4
2
3
13

4,894
10,416
625
575
700
589
9,616
18
443
200
300
1,310

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

0-3624-0083
0-3635-1219
0-2586-2982
0-2586-3098

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100
100
100
100

100
100
100
100

0-3628-9103
0-3627-3152-63
0-2962-7295-7

0-3628-1212
0-3627-3151
0-2962-7298

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

1
1
2

50
100
187

100
100
100

100
100
100

(6221) 797-1190
(6221) 797-1190
(6221) 791-83751
(6221) 797-1190
(6231) 732-1512
0-2728-8800
(85621) 720-385
(8483) 602-7111
(951) 681-351
(88523) 990-406
0-4335-8031
0-2555-5000
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2555-0055
0-2586-3333

(6221) 797-1090
(6221) 797-1090
(6221) 791-80919
(6221) 797-1090
(6231) 732-1512
0-2728-8801
(85621) 720-224
(8483) 713-3707
(951) 681-351
0-4335-8033
0-2555-5003
0-2586-2761
0-2586-2761
0-2555-0001
0-2586-2761

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
**
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.001
15
0.04
9
1
8
0.05
4
0.001
1
5
190
7
8
60

16
466
1,193
264
43
800
31
178
148
17
54
505
19,009
193
762
6,037

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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ชื่อบริษัท
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc.
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
Cementhai Building Materials (Singapore) Pte. Ltd.
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.
Cementhai Ceramic (Singapore) Pte. Ltd.
Keating Capital Partners Pte. Ltd.
Kitchener Limited
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลําปาง) จํากัด
บริษัทกระเบื้องทิพย์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด

42 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด
43 บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
SCG Roofing Philippines, Inc.
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด
บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จํากัด
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จํากัด
บริษัทเจมาโก จํากัด
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด
SCG Trading Australia Pty. Ltd.
SCG Trading Guangzhou Co., Ltd.
SCG Trading Hong Kong Limited
SCG Trading Philippines Inc.
SCG Singapore Trading Pte. Ltd.
SCG Trading USA Inc.
PT SCG Trading Indonesia
SCG Trading Lao Co., Ltd.
SCG Marketing Philippines Inc.

65 SCGT Malaysia Sdn. Bhd.
66 SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.
30

*
**

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์
กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์
กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์
คอนกรีตสําเร็จรูป บล็อคปูถนน
แผ่นปูพื้น บุผนัง รั้วคอนกรีต
ฉนวนใยแก้วกันความร้อน
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต

ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
สิงคโปร์
สิงคโปร์
สิงคโปร์
ฮ่องกง
สระบุรี
ลําปาง
กรุงเทพฯ
สระบุรี

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต
กระเบื้องหลังคาเซรามิก
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
บริการติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมแซม
จําหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
คอนกรีตมวลเบา
กิจการลงทุน
จัดจําหน่ายในประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ

สระบุรี
นครปฐม / สระบุรี / ชลบุรี /
ขอนแก่น / นครศรีธรรมราช /
ลําพูน / นครราชสีมา
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
กัมพูชา
สระบุรี
กรุงเทพฯ
สระบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ออสเตรเลีย
จีน
ฮ่องกง
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา
อินโดนีเซีย
สปป. ลาว
ฟิลิปปินส์

ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ

มาเลเซีย
กัมพูชา

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว
(ล้านหุ้น) (ล้านบาท)
14
136
174
192
1
14
14
278
37
1,280
14
400
16
452
110
11,000
2
230
1
3
16
1,630

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ของบริษัทและ
บริษัทย่อย
(ร้อยละ)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

โทรศัพท์
(6343) 778-2942
(6343) 778-2942
(65) 6534-9661
(65) 6297-9661
(65) 6297-9661
(65) 6338-1888
(852) 2846-1888
0-2586-3333
0-5433-7301-5
0-2286-7888
0-2586-6822

โทรสาร ชนิดของหุ้น
(6343) 778-2934
หุน้ สามัญ
(6343) 778-2934
หุน้ สามัญ
(65) 6534-9662
หุน้ สามัญ
(65) 6297-9662
หุน้ สามัญ
(65) 6297-9662
หุน้ สามัญ
(65) 6337-5100
หุน้ สามัญ
(852) 2845-0476
หุน้ สามัญ
0-2586-2761
หุน้ สามัญ
0-5433-7300
หุน้ สามัญ
0-2286-8951-2
หุน้ สามัญ
0-2586-6800
หุน้ สามัญ

0-3637-3441-4
0-2586-4032-4
0-2586-4037-9

0-3637-3445-6
0-2586-4308

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

13
10

422
1,030

100
100

100
100

(84650) 3767-581-4
(6343) 778-2942
(85523) 454-388
0-2586-5999
0-2586-4094-8
0-3637-6400
0-2586-4111
0-2586-3333
(6226) 7861-0360
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-2222
(612) 9438-1225
(86) 208-365-2559
(852) 2838-6456
(632) 501-8634
(65) 6295-3455
(1310) 323-2194-106
(6221) 350-9488
(85621) 454-596-7
(632) 501-8634
(632) 501-8630
(603) 5632-0168
(85523) 990-401-5

(84650) 3767-686
(6343) 778-2934
0-2586-5017
0-2587-8800
0-3637-6411
0-2586-4017
0-2586-2761
(6226) 7861-0361
0-2586-5454
0-2586-2961
0-2587-2159
(612) 9436-0195
(86) 208-365-2595
(852) 3549-7219
(632) 501-8635
(65) 6292-5241
(1310) 324-9528
(6221) 352-0718
(85621) 454-598
(632) 501-8635

**
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

206
0.1
4
32
96
5
1
4
220
976
4
0.2
0.03
45
0.5
1
0.1
0.002
0.02
1

235
153
43
400
3,160
960
115
95
1,253
12,150
11,401
400
5
24
220
38
23
36
5
11
37

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

(603) 5632-0158
(85523) 990-400

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

2
0.0001

14
1

100
100

100
100
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ชื่อบริษัท
67 SCG Trading Middle East Dmcc
68 SCG Trading Vietnam Co., Ltd.

69
70
71
72
73
74
75
76

บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
SCG Logistics Management (Lao) Co., Ltd.
SCG Logistics Lao Co., Ltd
SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด
Myanmar CBM Services Co., Ltd.
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จํากัด
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด

77 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
78 Prime Group Joint Stock Company
79 Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
80 Ceramic Research Institution
81 Prime International Import-Export and Service
Trading Company Limited
82 Prime Ngoi Viet Joint Stock Company
83 Prime Pho Yen Joint Stock Company
84 Prime Yen Binh Joint Stock Company
85 Prime Tien Phong Joint Stock Company
86 Prime Vinh Phuc Joint Stock Company
87 Prime Truong Xuan Joint Stock Company
88 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company
89 PT Semen Jawa
90 PT KIA Serpih Mas
91 PT KIA Keramik Mas
92 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
93 Prime Dai An Joint Stock Company
94 Kampot Cement Co., Ltd.
95 PT Tambang Semen Sukabumi
96 PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
97 บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จํากัด
98 บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จํากัด
99 Prime Dai Viet Joint Stock Company
100 Prime Thein Phuc Joint Stock Company
101 Prime Phong Dien Joint Stock Company
*
**
32

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก
ค้าขายระหว่างประเทศ
บริการด้านโลจิสติกส์
การค้าระหว่างประเทศ
และการกระจายสินค้าในประเทศ
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านโลจิสติกส์
ให้บริการทางธุรกิจ
ให้บริการทางธุรกิจ
ค้าปลีก
ศูนย์แสดงสินค้าเอสซีจี ให้บริการ
และให้คําปรึกษา
โรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ในด้านการขนส่งของคู่ค้าของเอสซีจี
กิจการลงทุน
จําหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
เวียดนาม

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
จําหน่ายเครื่องจักรและอะไหล่นําเข้า

เวียดนาม
เวียดนาม

กระเบื้องหลังคาดินเผา
กระเบื้องเซรามิกปูพื้น
กระเบื้องเซรามิกบุผนัง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
เครื่องทําน้ําร้อนและเครื่องกล
ปูนซีเมนต์ขาว
ปูนซีเมนต์
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
กระเบื้องหลังคาเซรามิก
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
สํารวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
ปูนซีเมนต์
เหมืองหินปูน
จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
จําหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
สํารวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
ผลิตวัตถุดิบ

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน

กรุงเทพฯ
สปป. ลาว
สปป. ลาว
กัมพูชา
กรุงเทพฯ
เมียนมา
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สระบุรี
เวียดนาม
เวียดนาม

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว
(ล้านหุ้น) (ล้านบาท)
0.001
11
64

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ของบริษัทและ
บริษัทย่อย
(ร้อยละ)
100
100

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)
100
100

โทรศัพท์
9714-5520-293
(848) 3526-9001

โทรสาร
9714-5520-294
(848) 3526-9009

ชนิดของหุ้น
หุ้นสามัญ
**

0-2586-3333
(85620) 9591-9650
(85620) 9591-9650
(85523) 966-206
0-2586-2222
(951) 966-2014
0-2586-3333
0-2101-9922

0-2586-2158
(85523) 966-205
0-2586-2250
(951) 966-2014
0-2586-5625
0-2101-9920

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

33
0.004
0.1
0.03
0.1
0.02
1
5

3,340
0.4
13
11
10
66
100
500

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

0-3672-4377

0-3672-4378

หุ้นสามัญ

0.1

5

100

100

(84) 211-3888-987
(84) 211-3888-986

(84) 211-3888-986
(84) 211-3898-276

หุ้นสามัญ
**

101
-

1,413
420

100
100

100
100

(84) 211-3888-987
(84) 43-7877-139

(84) 211-3888-986
(84) 43-7877-138

**
**

-

7
6

100
100

100
100

(84) 211-3597-696
(84) 280-3866-632
(84) 211-3866-152
(84) 211-3888-174
(84) 211-3866-637
(84) 211-3726-552
(8461) 396-5475
(6221) 350-9491
(6221) 386-2322
(6221) 386-2322
(6221) 386-2322
(84) 211-3728-770
(85523) 996-839
(6221) 350-9491
(6221) 350-6227
0-2973-5101-7
0-2938-9833
(84) 211-3845-238
(84) 54-3626-282
(84) 54-3751-222

(84) 211-3597-702
(84) 280-3866-474
(84) 211-3866-154
(84) 211-3887-747
(84) 211-3887-347
(84) 211-3721-786
(8461) 396-5478
(6221) 350-9704
(6221) 386-2253
(6221) 386-2253
(6221) 386-2253
(84) 211-3726-547
(85523) 996-849
(6221) 350-9704
(6221) 350-1767
0-2973-5108-9
0-2973-3473
(84) 211-3844-464
(84) 54-3752-292
(84) 54-3751-222

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

25
15
13
12
25
6
4
287
3,143
2,926
14,929
3
13
3
981
2
1
13
5
3

350
210
182
168
350
84
56
9,210
1,528
2,162
5,603
35
4,275
8
350
200
50
182
70
35

100
100
100
100
100
99
99
98
97
96
96
95
95
93
91
91
90
90
90
90

100
100
100
100
100
99
99
98
97
96
96
95
95
93
91
91
90
90
90
90
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ข้อมูลอื่น ๆ
ชื่อบริษัท
102
103
104
105
106
107
108
109

Prime Dai Loc Joint Stock Company
CPAC Cambodia Co., Ltd.
บริษัทสระบุรีรัชต์ จํากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.
PT Surya Siam Keramik
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จํากัด

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จํากัด
Mawlamyine Cement Limited
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด
บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด
บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จํากัด
Prime Dai Quang Joint Stock Company
Guangxi SCG Logistics Co., Ltd.
บริษัทพาเนล เวิลด์ จํากัด
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.

122
123
124
125
126
127
128
129

บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด
Mingalar Motor Co., Ltd.
PT Siam-Indo Gypsum Industry
PT Siam-Indo Concrete Products
Prime Hao Phu Joint Stock Company
Kampot Land Co., Ltd.

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
คอนกรีตผสมเสร็จ
แผ่นปูพื้นและบุผนังคอนกรีต
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้น
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
ให้บริการจัดการขยะหรือของเสีย
และนําขยะหรือของเสียไปใช้ผลิตพลังงาน
กิจการลงทุน
เครื่องสุขภัณฑ์
เครื่องสุขภัณฑ์
ปูนซีเมนต์
คอนกรีตมวลเบา
คอนกรีตมวลเบา
ตัวแทนจําหน่าย
บริการด้านโลจิสติกส์
บรรจุภัณฑ์
โลจิสติกส์
ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์
บริการด้านโลจิสติกส์

เวียดนาม
กัมพูชา
สระบุรี
ฟิลิปปินส์
เมียนมา
อินโดนีเซีย
สระบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สระบุรี
สระบุรี
เมียนมา
พระนครศรีอยุธยา
ระยอง
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
เวียดนาม
จีน
สมุทรสาคร
เมียนมา

บริการขนส่งด้วยเรือลําเลียง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
รับจ้างสร้างบ้านและขายบ้านสําเร็จรูป
ตัวแทนจําหน่าย
แผ่นยิปซัม
กระเบื้องซีเมนต์ใยธรรมชาติ
สํารวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
กิจการลงทุนในที่ดิน

กรุงเทพฯ
สระบุรี
กรุงเทพฯ
เมียนมา
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
กัมพูชา

กิจการลงทุน
ให้บริการแฟรนไชส์ระบบการค้าปลีก
ให้เช่าที่ดิน

กรุงเทพฯ
เมียนมา
ฟิลิปปินส์

กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น
ท่าเทียบเรือสินค้า
ผลิตและจําหน่ายส่วนประกอบบ้าน

กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
สระบุรี

การร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
130 บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
131 Global House Franchise (Myanmar) Co., Ltd.
132 CMPI Land, Inc.
133 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากัด
134 บริษทั ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด
135 บริษทั เซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
*
**
34

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน

โทรศัพท์

โทรสาร ชนิดของหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
จํานวนหุ้นที่
ของบริษัทและ
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว
บริษัทย่อย
(ล้านหุ้น) (ล้านบาท)
(ร้อยละ)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

(84) 510-3761-762
(85523) 356-677
0-2586-3333
(632) 717-6901
(84) 940-3723-905
(6221) 5397-091
0-2790-9800
0-2586-3333

(84) 510-3761-763
0-2586-6800
(6343) 778-2934
(6221) 5397-094
0-2790-9890
0-2586-2979

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

30
0.002
1
600
6
0.01
1,698
2

414
128
96
430
207
87
1,698
185

90
90
83
80
80
80
75
74

90
90
83
83
80
80
75
74

0-2973-5040-54
0-2973-5040-54
0-2973-5040-54
(951) 966-2014
0-3522-1271
0-3865-0515
0-2586-1402
089-115-8022
(84) 510-2471-993
0-2586-1590
0-3447-2033-4
(951) 256-745
(9599) 7096-6716-111
0-2872-3014-5
0-3637-6300
0-2586-1323
(951) 514-940
(6221) 8832-0028
(6226) 743-2140
(84) 27-3821-118
(85523) 996-839

0-2973-3473
0-2973-3470
0-2973-3470
(951) 966-2014
0-3522-1270
0-3895-6468
0-2586-2203
(84) 510-3761-444
0-3447-1404
(951) 392-994

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
**
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

1
2
2
0.1
400
59
15
0.3
2
2
1

60
200
160
1,631
400
590
146
260
28
34
245
1

71
71
71
70
68
68
67
65
56
55
55
55

71
71
71
70
68
68
67
65
56
55
55
55

0-2872-3016
0-3637-6309
0-2586-1481
(6221) 8832-0036
(6225) 743-2149
(84) 27-3821-118
(85523) 996-849

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

5
0.01
8
0.004
0.03
0.03
3
0.001

457
800
825
141
306
446
35
0.2

55
54
51
50
50
50
49
47

55
54
51
50
50
50
49
47

0-2586-3333
(9599) 7785-0145
(632) 908-3720

0-2586-5454
(632) 750-6650

752
3
49
48
570
63
2,325

65
65
64

0-2586-3136
0-2754-4513
0-3637-3480

8
0.01
50
50
6
1
23

50
40

0-2586-6610
0-2754-4501-9
0-3637-3478

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

51
50
49

51
50
49

35

ข้อมูลอื่น ๆ
ชื่อบริษัท
136
137
138
139
140
141

บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จํากัด
บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
Mariwasa Holdings, Inc.
Green Siam Resources Corporation
CMPI Holdings, Inc.
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

142
143
144
145
146
147
148

Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด
PT M Class Industry
Asia Pacific Logistics and Transportation Joint Stock Company
Souvanny Home Center Public Company

149 บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

ให้เช่าที่ดิน
ผลิตและจําหน่ายปูนพลาสเตอร์
กิจการลงทุน
ธุรกิจโรงอัดเศษกระดาษ
กิจการลงทุน
จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
วัสดุทนไฟ
แผ่นยิปซัม
แผ่นยิปซัม
แผ่นยิปซัม
กระเบื้องหลังคาดินเผา
ขนส่ง
จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
ปูนซีเมนต์

กรุงเทพฯ
สระบุรี
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
ร้อยเอ็ด
จีน
กรุงเทพฯ
สระบุรี
สงขลา
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
สปป. ลาว
กรุงเทพฯ

เอสซีจี เคมิคอลส์
บริษัทย่อย
150 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
151 บริษทั ไทยโพลิเอททีลนี จํากัด
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
*
**

36

บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด
บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จํากัด
บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด
บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด
บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
Hexagon International, Inc.
Norner Holding AS
Norner AS
Norner Research AS
Norner IP AS
Norner Verdandi AS
CO2 Technologies AS
บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

กิจการลงทุน
เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน
และเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน
ค้าขายเม็ดพลาสติก
ค้าขายเม็ดพลาสติก
บริการซ่อมบํารุง
บริการซ่อมบํารุง
นิคมอุตสาหกรรม
ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
บริการวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัย
จําหน่ายและให้บริการเทคโนโลยี
จําหน่ายและให้บริการเทคโนโลยี
กิจการลงทุน
วิจัยและพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน

กรุงเทพฯ
ระยอง
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา
นอร์เวย์
นอร์เวย์
นอร์เวย์
นอร์เวย์
นอร์เวย์
นอร์เวย์
กรุงเทพฯ

โทรศัพท์

โทรสาร ชนิดของหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
จํานวนหุ้นที่
ของบริษัทและ
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว
บริษัทย่อย
(ล้านหุ้น) (ล้านบาท)
(ร้อยละ)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

0-2296-1490-2
0-3637-3578-82
(632) 717-6901
(632) 501-8631
(632) 813-1666
0-4351-9597

0-2296-1494
0-3637-3577
(6343) 778-2934
(632) 501-8631
(632) 813-1704
0-4351-1492

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.4
4
248
13
48
3,658

37
405
235
95
55
3,658

48
40
40
40
40
30

48
40
40
40
40
30

(86) 553-839-9857
0-2555-0055
0-3637-3500-9
0-7420-6000-5
(6202) 6743-6888
(84) 43-7738-420
(85621) 415-645

(86) 553-839-9877
0-2555-0001
0-3637-3510
0-7420-6006
(6221) 539-7094
(84) 43-7738-421
(85621) 262-984

**
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

2
5
1
34
2
165

497
150
470
120
222
28
1,328

30
29
28
25
-

30
29
29
29
28
25
22

0-2641-5600

-

หุ้นสามัญ

778

4,671

10

10

0-2586-4762
0-3868-3393-7

0-2586-5561
0-3868-3398

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

344
52

32,277
5,190

100
100

100
100

0-2586-6161
0-2586-4115
0-3868-5040-8
0-3868-2632-3
0-3868-9471-2
0-2586-6353
0-2586-5435
(65) 6297-9661
(65) 6297-9661
0-2586-4444
(47) 3557-8000
(47) 3557-8001
(47) 3557-8002
(47) 3557-8003
(47) 3557-8004
(47) 3557-8005
0-2586-4859

0-2910-4022
0-2586-3676
0-3891-1309
0-3868-2633
0-3891-1955
0-2586-2086
(47) 3557-8124
(47) 3557-8125
(47) 3557-8126
(47) 3557-8127
(47) 3557-8128
(47) 3557-8129
0-2586-6277

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.1
0.1
0.04
0.01
11
0.01
33
38
112
2
0.01
0.001
0.001
0.001
0.01
0.001
2

5
3
2
1
1,100
1
1,369
804
2,349
67
3
0.1
0.1
0.1
3
0.5
170

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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ชื่อบริษัท
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

PT TPC Indo Plastic and Chemicals
บริษัทระยองไปป์ไลน์ จํากัด
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด
Chemtech Co., Ltd.
บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จํากัด
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด
Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte. Ltd.
TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จํากัด
Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

พลาสติกพีวีซี
บริการใช้สิทธิทางท่อ
พลาสติกพีวีซี
พีวีซี เพสต์ เรซิน
ท่อและข้อต่อพีวีซี
ผลิตภัณฑ์ท่อและผลิตภัณฑ์พลาสติกพีวีซี
ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์
พลาสติกคอมเปาน์ด
กิจการลงทุน
เม็ดพลาสติกคอมเปาน์ด
ขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง
บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
พีวีซีคอมเปาน์ด
กิจการลงทุน
พลาสติกพีวีซี
สเตบิไลเซอร์ส
ท่อและข้อต่อพีวีซี
ท่อและข้อต่อพีวีซี
บริการสอบเทียบมาตรฐาน

อินโดนีเซีย
ระยอง
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ระยอง
เวียดนาม
ระยอง
กรุงเทพฯ

ฮ่องกง
จีน
ระยอง

ระยอง
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ระยอง

ระยอง
ระยอง
ระยอง
เวียดนาม
สิงคโปร์
เวียดนาม
ระยอง
กัมพูชา
เมียนมา
ระยอง

การร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
189 SCG Plastics (China) Co., Limited
190 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
191 บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด
192
193
194
195
196

บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด
บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

จําหน่ายเม็ดพลาสติก
จําหน่ายเม็ดพลาสติก
วัตถุดิบสําหรับผลิตเส้นใยโพลิเอสเตอร์
และเพ็ทเรซิน
วัตถุดิบสําหรับผลิตโพลิสไตรีน
เลเทกซ์สังเคราะห์
เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน
เม็ดพลาสติกโพลิสไตรีน
โพรไพลีนออกไซด์

197
198
199
200
201

บริษัทระยอง เทอร์มินัล จํากัด
PT Siam Maspion Terminal
บริษัทเอสดีกรุปเซอร์วิซ จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด

บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า
บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า
กิจการลงทุน
วัตถุดิบสําหรับผลิตยางสังเคราะห์
วัตถุดิบสําหรับผลิตอะคริลิก

*
**
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สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม และประเทศจีน ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
ใบรับรองการลงทุน

ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว
(ล้านหุ้น) (ล้านบาท)
0.03
1,020
4
200
875
875
3
333
4
400
4
426
0.4
40
103
12
1,180
4
380

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ของบริษัทและ
บริษัทย่อย
(ร้อยละ)
96
92
91
91
91
91
91
91
91
87

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)
96
92
91
91
91
91
91
91
91
87

โทรศัพท์
(6231) 395-2945
0-3893-7065
0-2827-7272
0-2827-7272
0-2586-3930-5
0-2586-3930-5
0-3889-2190
(84650) 3784-992
0-3868-7320-3
0-2586-2006

โทรสาร ชนิดของหุ้น
(6231) 395-2944
หุน้ สามัญ
0-3803-5381
หุน้ สามัญ
0-2827-7273
หุน้ สามัญ
0-2827-7273
หุน้ สามัญ
0-2586-4305
หุน้ สามัญ
0-2586-2444
หุ้นสามัญ
0-3889-2244
หุ้นสามัญ
(84650) 3784-993
**
0-3892-5299
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0-3868-9471-2
0-3893-7000
0-3868-5040-8
(84650) 3710-993
(65) 6221-5318
(848) 3823-4730
0-3868-3451-3
(855) 2388-2072
(959) 863-3988
0-3891-1321-2

0-3891-1955
0-3891-5310
0-3868-5036
(84650) 3740-065
(848) 3823-4725
0-3868-3449
(855) 2388-5172
0-3891-1381

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
**
หุ้นสามัญ
**
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

7
225
108
46
190
1
1
0.02

700
22,520
10,820
75
1,881
1,013
190
179
237
4

82
55
50
66
65
64
55
55
52
51

82
67
67
66
65
64
55
55
52
51

(852) 2544-9991
(8621) 6888-6091
0-3868-5100

(852) 2544-9992
(8621) 6888-6092
0-3868-7333

หุ้นสามัญ
**
หุ้นสามัญ

0.1
48

4
25
4,800

58
50

58
58
50

0-3868-3215-6
0-3868-3215-6
0-3868-3215-6
0-3868-3215-6
0-3868-3215-6

0-3868-3991
0-3868-3991
0-3868-3991
0-3868-3991
0-3868-3991

4,755
5,789
4,455
995
4,750
3,150
1,325
327
78
1,173
5,590

50
50
50
50
50

0-2586-6220
0-3868-3991
0-2679-5119
0-2586-5393

48
59
45
10
48
32
14
0.01
1
12
56

50
50
49
50
-

0-3868-9471-2
(6231) 395-2945-8
0-2365-7000
0-2679-5120
0-3868-5040-8

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

50
50
49
46

50
50
50
49
47
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ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

เม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีนคอมเปาน์ด
ผงเมลามีน
ฟิล์มพลาสติก
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน
เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน
เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน
พีวีซีคอมเปาน์ด
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
วัตถุดิบสําหรับผลิตโพลิสไตรีน
ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์
ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์
ผลิตและจําหน่ายท่อพลาสติก
เพ็ทเรซิน
เม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีนคอมเปาน์ด
ผลิตและจําหน่ายท่อพลาสติก
ผงเมลามีน
เม็ดพลาติกโพลิโพรไพลีน
วัตถุดิบสําหรับผลิตโพลิสไตรีน
วัตถุดิบสําหรับผลิตอะโรเมติกส์

ระยอง
ระยอง
ระยอง
เวียดนาม
อิหร่าน
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
เวียดนาม
ระยอง
จีน
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

กิจการลงทุน
กระดาษคราฟท์
บริหารสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

อบรมและสัมมนา
พลังงาน
กระดาษคราฟท์

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ฟิลิปปินส์

228 Paperlink Inter-Trade Corporation
229 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
230 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด

กระดาษคราฟท์
กระดาษคราฟท์
กล่องกระดาษ

231
232
233
234
235

กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
กระดาษคราฟท์
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ

ฟิลิปปินส์
กาญจนบุรี
กรุงเทพฯ / ราชบุรี /
สมุทรปราการ / ปทุมธานี
ขอนแก่น
ระยอง
เวียดนาม
สิงคโปร์
เวียดนาม

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
PT Trans-Pacific Polyethylindo
บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
PT Styrindo Mono Indonesia
GTC Technology US, LLC
GTC Technology International, LP
Tien Phong Plastics Joint Stock Company
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
PT Srithai Maspion Indonesia
PT Trans-Pacific Polypropylene Indonesia
PT Trans-Pacific Styrene Indonesia
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริษัทย่อย

222 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
223 บริษทั สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด
224 บริษัทอินวีนิค จํากัด
(เดิมชื่อ "บริษัทอินโฟเซฟ จํากัด")
225 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด
226 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
227 United Pulp and Paper Co., Inc.

*
**
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บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
TCG Rengo (S) Limited
New Asia Industries Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน

โทรศัพท์

โทรสาร ชนิดของหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
จํานวนหุ้นที่
ของบริษัทและ
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว
บริษัทย่อย
(ล้านหุ้น) (ล้านบาท)
(ร้อยละ)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

0-3868-4241
0-3868-4241
0-3801-0500
(848) 3825-7226
(9821) 8850-0641
(6221) 574-5880
(6221) 574-5880
0-2501-1054
(6221) 530-7950
(6221) 530-8505
0-2586-4444
0-2586-4444
(843) 1385-2073
0-3868-5900
(86) 760-533-2138
(848) 3969-0973
(6231) 891-3630
(6221) 574-5880
(6221) 574-5880
(6221) 574-5880

0-3868-4255
0-3868-4255
0-3801-0506
(848) 3825-7268
(9821) 8805-0642
0-2501-1198
(6221) 530-8930
(6221) 530-8506
(843) 1364-0133
0-3868-5999-609
(86) 760-389-8880
(848) 3960-6814
-

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
**
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

1
2
1
0.1
0.2
0.1
1
3,287
0.3
0.2
13
74
9
15
45
0.01
0.1
0.1
15

64
200
592
4,408
1,755
472
337
120
14,679
10,093
102
191
1,116
900
596
682
118
220
314
8,931

46
45
45
44
39
39
39
32
31
25
25
22
20
20
19
10
10
10
5

46
45
45
44
39
39
39
32
31
31
25
25
22
20
20
19
10
10
10
5

0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333

0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

156
35
1

1,563
3,450
70

99
99
99

99
99
99

0-2586-3876
0-2586-3333
(632) 870-0100

0-2586-4507
0-2586-2164
(632) 870-0409

49
150
3,246
1,082
1
3,583
1,384

99
99
98

(632) 870-0409
0-3461-5899
0-2586-4723

1
2
840
141
0.1
358
14

99
99
98

(632) 870-0100
0-3461-5800
0-2586-5991

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

98
93
69

98
93
69

0-2586-3333
0-2586-3333
(848) 268-0240-2
(65) 6261-5846
(848) 3729-4160

0-2586-2164
0-2586-2164
(848) 268-0239
(65) 6265-3144
(848) 3729-3028

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
**
หุ้นสามัญ
**

0.2
1
2
-

150
650
6,069
56
345

69
69
69
69
69

69
69
69
69
69

41

ชื่อบริษัท
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามเซลลูโลส จํากัด
บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
บริษัทพนัสนิมิต จํากัด
บริษัทไทยพนาสณฑ์ จํากัด
บริษัทไทยพนาดร จํากัด
บริษัทไทยพนาราม จํากัด
บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จํากัด
บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด
บริษัทไทยพนาบูรณ์ จํากัด
บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)

252 บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จํากัด
253 PT Primacorr Mandiri
254 PT Indoris Printingdo
255
256
257
258
259
260
261

บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด
บริษัทดี อิน แพค จํากัด
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จํากัด
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
กระดาษพิมพ์เขียน
กระดาษพิมพ์เขียน
เยื่อกระดาษ
สวนป่า
สวนป่า
สวนป่า
สวนป่า
สวนป่า
สวนป่า
สวนป่า
สวนป่า
สวนป่า
เยื่อกระดาษ / กระดาษพิมพ์เขียน

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

สาธารณูปโภค
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ

ขอนแก่น
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

กิจการลงทุน
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว

กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
นครปฐม
สมุทรปราการ
เวียดนาม
สมุทรสาคร /
สมุทรสงคราม /ระยอง

กล่องกระดาษออฟเซ็ท
กิจการลงทุน
กระดาษชนิดพิเศษ
เอกสารปลอดการทําเทียม
กิจการลงทุน
กล่องกระดาษ

สมุทรปราการ
ฟิลิปปินส์
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
มาเลเซีย

บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
262
263
264
265
266
267
*
**
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บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
P&S Holdings Corporation
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง โอเวอร์ซีส์ จํากัด
Rengo Packaging Malaysia Sdn. Bhd.

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน

โทรศัพท์

โทรสาร ชนิดของหุ้น

(84650) 374-303-1
(84320) 375-386-2
(8483) 729-1030
0-2586-3333
0-2754-2100-10
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333

(84650) 378-281-6
(84320) 375-286-8
(8483) 729-1031
0-2586-2164
0-2754-2118
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164

0-4343-3104-6
(6221) 596-2345
(6221) 596-0772-3
0-2586-5991
0-2810-9346-7
0-3488-3422-4
0-3498-1401-4
0-2324-0781
(84) 72-3779-747
0-3444-0600-5

0-4343-3101
(6221) 596-2000
(6221) 596-0774
(6221) 596-3076
0-2586-4723
0-2810-9103
0-3488-3421
0-3498-1406-7
0-2324-0079
(84) 72-3779-750
0-3444-0606-7

0-2709-3110-7
(632) 870-0100
0-2586-3333
0-2754-2650-8
0-2380-1320
(603) 5101-9192

0-2324-0336
(632) 870-0409
0-2586-2164
0-2183-2763
0-2380-1326-27
(603) 5101-9184

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
จํานวนหุ้นที่
ของบริษัทและ
จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว
บริษัทย่อย
(ล้านหุ้น) (ล้านบาท)
(ร้อยละ)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

**
**
**
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

35
43
78
2
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
236
10
15
0.1
0.02

607
248
220
3,500
430
7,770
184
2
2
2
2
2
3
3
3
2,365
98
1,500
294
55

69
69
69
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

69
69
69
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

68
62
62

68
62
62

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

20
1
26
0.01
3
10
3
1

1,877
90
260
50
300
158
322
90

52
52
52
52
50
41
37

52
52
52
52
50
41
37

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

5
28
11
11
4
81

500
263
1,100
110
37
804

48
39
30
18
17

48
39
30
18
18
17
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ชื่อบริษัท
268 บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จํากัด

269
270
271
272

ส่วนงานอื่น
บริษัทย่อย
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จํากัด
บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จํากัด (มหาชน)
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จํากัด
บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด

273
274
275
276

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จํากัด
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จํากัด

277
278
279
280

บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด
SCG Vietnam Co., Ltd.
PT SCG Indonesia
บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก
บริการงานพิมพ์ระบบดิจิตอล

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก
สมุทรปราการ

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
ที่ดินและบริการพื้นที่เช่า
บริการทางด้านบัญชี การเงิน
และภาษีอากร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
กิจการลงทุนในตราสารหนี้
ธุรกิจประกันภัย
จําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการด้วย
เทคโนโลยีนวัตกรรม
บริการฝึกอบรม
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ

บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
*
**
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บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จํากัด
บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัทแม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จํากัด
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด
บริษัทเมืองทอง ยูไนเต็ด จํากัด
บริษัทนวโลหะไทย จํากัด
Lysando AG
บริษัทไอทีวัน จํากัด
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด

เครื่องจักรกลการเกษตร
เหล็กหล่อรูปพรรณ
ลีสซิ่ง
กระทะล้อรถยนต์
ชิ้นส่วนยานยนต์
ชิ้นส่วนยานยนต์
เหล็กหล่อรูปพรรณ
เหล็กหล่อรูปพรรณ
ฟุตบอลอาชีพ
เหล็กหล่อรูปพรรณ
วิจัยและพัฒนา
บริการด้านเทคโนโลยี
รถยนต์
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
เครื่องยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์

ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
ปทุมธานี
สระบุรี
ชลบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพฯ
สระบุรี
ลิกเตนสไตน์
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
ระยอง
ชลบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)
3

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ของบริษัทและ
ทุนชําระแล้ว
บริษัทย่อย
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
34
-

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)
9

โทรศัพท์
0-2709-4201

โทรสาร ชนิดของหุ้น
0-2790-4200
หุน้ สามัญ

0-2586-2104
0-2586-2104
0-2586-2104
0-2586-3333

0-2586-2008
0-2586-2008
0-2586-2008
0-2586-2398

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.01
7
8
1

1
72
820
5

100
100
100
100

100
100
100
100

0-2586-5777
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333

0-2586-2976
0-2587-2157
0-2587-2157
0-2587-2157

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.2
25
0.3
1

15
380
34
13

100
100
100
100

100
100
100
100

0-2586-3333
(848) 3526-9011-13
(6221) 350-9491
0-2586-5684

0-2586-2684
(848) 3526-9014
(6221) 352-0718
0-2586-6284

หุ้นสามัญ
**
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.2
0.1
0.2

20
16
26
16

100
100
100
50

100
100
100
50

0-2909-0300-1
0-3885-5115
0-2909-0300
0-3637-3309-21
0-3845-4266-8
0-2529-3518-22
0-3633-6531-4
0-3845-4671-7
0-2508-8100
0-3628-8300
(423) 262-5753
0-2271-5111
0-2386-1000
0-3868-3723-30
0-3821-3451-5

0-2909-1698
0-3885-5110
0-2909-1697
0-3637-3312-3
0-3845-4266
0-2529-1677
0-3622-3209
0-3845-4670
0-2508-3369
0-3628-8309
(423) 262-5752
0-2271-5112
0-2386-1883
0-3868-3200
0-3874-3310

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

31
9
80
0.1
2
1
3
5
3
3
1
1
8
30
29

2,739
900
2,000
126
240
85
300
475
233
308
39
80
7,520
3,000
2,850

40
30
30
29
30
30
30
20
20
20
10
10
4

40
40
40
30
30
30
30
30
30
25
20
20
10
10
4
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09

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
9.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

• ทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท
• ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว 1,200 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น
• หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2546 ผูถ้ อื หุน้ มีมติให้เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ สามัญ

ของบริษทั ทีต่ ราไว้จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์
แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2546)
• บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

9.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ถือหุ้น
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด*
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
CHASE NOMINEES LIMITED
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
สํานักงานประกันสังคม
บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด**
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
สํานักงานพระคลังข้างที่
บริษัทแรนเดอรีเบอรามาการ จํากัด

จํานวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

369,070,600
117,285,855
49,171,572
37,464,369
26,537,325
25,854,050
18,095,900
17,501,376
15,473,000
15,105,600

30.756
9.774
4.098
3.122
2.211
2.155
1.508
1.458
1.289
1.259

หมายเหตุ
* บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR)
ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ ขายให้นกั ลงทุน และนําเงินทีไ่ ด้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนทีถ่ อื NVDR
จะได้รบั เงินปันผลเสมือนผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั จดทะเบียน แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th
** บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด เป็นบริษัทที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นร้อยละ 100

โดย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีผู้ถือ NVDR รายใหญ่ ได้แก่
ลําดับที่
1.
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ผู้ถือ NVDR
CHASE NOMINEES LIMITED

จํานวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

16,361,542

1.36

(ข) กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ลําดับที่

ผู้ถือหุ้น

1.

สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2.

บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด

จํานวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

369,070,600

30.756

18,095,900

1.508

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

(ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559)
จํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free ﬂoat) มีจํานวน 29,772 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.88
(ง) บริษทั มีขอ้ จํากัดการถือหุน้ ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้รอ้ ยละ 25 ของทุนชําระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีบคุ คล
ต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 24.45 ของทุนชําระแล้ว
9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จํานวน 10 ชุด* ในนามของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 166,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
หุ้นกู้ครั้งที่

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ยังไม่ได้
ไถ่ถอน (ล้านบาท)

3/2555
1/2556
2/2556
1/2557
2/2557
1/2558 ชุด 1
1/2558 ชุด 2
2/2558
1/2559
2/2559
รวม

6,500
25,000
20,000
15,000
10,000
15,000
15,000
10,000
25,000
25,000
166,500

6,500
25,000
20,000
15,000
10,000
15,000
15,000
10,000
25,000
25,000
166,500

วันครบกําหนด
ไถ่ถอน
12 ตุลาคม 2562
1 เมษายน 2560
1 ตุลาคม 2560
1 เมษายน 2561
1 ตุลาคม 2561
1 เมษายน 2561
1 เมษายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
1 เมษายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563

อัตรดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
4.40
4.00
4.25
4.00
3.90
3.75
3.90
3.40
3.00
3.00

อันดับความน่าเชื่อถือ
ครั้งหลังสุด
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

หมายเหตุ
* หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและ
บริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 – 50
ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจําเป็น หรือมี
เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ป กติ บริ ษั ท อาจนํ า มาประกอบการพิ จ ารณา
เปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้
ในปี 2559 บริษัทมีกําไรสําหรับปีจํานวน 56,084 ล้านบาท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่
29 มีนาคม 2560 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของกําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม

สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท
ถือหุน้ ร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นนั้ บริษทั พิจารณาถึงผลการดําเนินงาน
และคํานึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการ
ลงทุนของบริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการยักย้าย
ถ่ายเทผลประโยชน์

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ปี

2555
2556
2557
2558
2559

เงินปันผล
งวดระหว่างกาล
(บาท/หุ้น)

เงินปันผล
งวดสุดท้าย
(บาท/หุ้น)

4.50
8.50
5.50
7.50
8.50

6.50
7.00
7.00
8.50
10.50

รวม
(บาท/หุ้น)
11.00
15.50
12.50
16.00
19.00 **

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกําไรสุทธิ*
(ร้อยละ)
56
51
45
42
41

หมายเหตุ
* กําไรสุทธิ หมายถึง กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท
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10

โครงสร้างการจัดการ
ผังการบริหารงาน
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2560)
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คณะกรรมการบริษัททั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่ มี ป ระวั ติ ก ารทํ า รายการที่ อ าจเกิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการ
ดําเนินงานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน
การบริหารความเสีย่ ง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคัญในการ
กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของเอสซีจี
และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้
อย่างเป็นอิสระ

กรรมการทีม่ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั คือ กรรมการบริษทั 2 คน
ในจํานวน 3 คน ได้แก่ นายยศ เอื้อชูเกียรติ หรือนายพนัส สิมะเสถียร
หรือนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ลงลายมือชื่อร่วมกัน
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 11 คน
กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจํานวน 1 คน คือ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจําของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 3 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร
ณ อยุธยา นายพนัส สิมะเสถียร และนายยศ เอื้อชูเกียรติ
กรรมการอิสระจํานวน 7 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล
นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลําเลียง
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา
วัฒนเกส ซึ่งมีจํานวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
โดยกรรมการอิ ส ระทั้ง 7 คน มีคุ ณ สมบัติ เ ป็ น ไปตามข้อ กํา หนด
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั ซึง่ มีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ตารางการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(4 คน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายสุเมธ ตันติเวชกุล
นายปรีชา อรรถวิภัชน์
นายพนัส สิมะเสถียร
นายยศ เอื้อชูเกียรติ
นายอาสา สารสิน
นายชุมพล ณ ลําเลียง
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
นายประมนต์ สุธีวงศ์
นางธาริษา วัฒนเกส
นายกานต์ ตระกูลฮุน
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
-

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล พิจารณาผลตอบแทน
และสรรหา
(5 คน)
(3 คน)
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

คณะกรรมการ
กิจการสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
(9 คน)

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
-

หมายเหตุ
• กรรมการลําดับที่ 2, 3, 6, 7, 8, 9 และ 10 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
• นายขจรเดช แสงสุพรรณ นายชลณัฐ ญาณารณพ และนายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริ ษั ท ต้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครัง้ ซึง่ มีการกําหนด
ตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจําทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคน
ให้ ท ราบตั้ ง แต่ ต ้ น ปี เ พื่ อ จั ด สรรเวลาในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม และ
อาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญ
เร่งด่วน
ในการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้ร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ
ประชุมได้
ในปี 2559 ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการจํานวน 11 ครัง้ เป็นการ
ประชุมที่กําหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 8 ครั้ง และครั้งพิเศษ 3 ครั้ง โดย
กรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 98 และกรรมการบริษัท
แต่ละคนเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้
ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมในแต่ละวาระส่งให้กบั กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อน
วันประชุม 5 วันทําการ เพือ่ ให้กรรมการบริษทั มีเวลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูล
ในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหน้าที่
ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และ
เปิ ด โอกาสให้ ก รรมการแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ ทั้ ง นี้
การลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติของเสียงข้างมาก
โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีสว่ นได้เสีย
จะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจัดการเอสซีจไี ด้เข้าร่วม
ประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบาย
โดยตรง เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ใน
บางวาระทีป่ ระชุมเฉพาะกรรมการบริษทั หรือเฉพาะกรรมการบริษทั
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร ทัง้ นี้ เพือ่ ความเป็นอิสระในการพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญเรื่องการจัดการ
เกีย่ วกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้องอย่างรอบคอบ
เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลในเรือ่ งดังกล่าวอย่าง
ครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับ
ผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่
จัดทํารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป และให้ประธานกรรมการ
บริษทั ลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั สามารถ
แสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความ
ละเอียดถูกต้องมากทีส่ ดุ ได้ รายงานการประชุมทีท่ ปี่ ระชุมรับรองแล้ว
จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของ
บริษัท ณ สํานักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ
เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
สําหรับในเดือนทีไ่ ม่มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการ
บริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตลอดจน
ข่าวสารทีส่ าํ คัญของบริษทั ให้กรรมการบริษทั เพือ่ ทราบความคืบหน้าด้วย
นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ ม่เป็น
ผู้ บ ริห ารโดยไม่มีฝ่ า ยจัด การเข้ า ร่ ว มประชุม ทั้ง ในช่ ว งภายหลัง
เสร็จสิ้นการประชุมแผนธุรกิจระยะปานกลางของบริษัทเป็นประจํา
ทุกปีและในกรณีที่มีความจําเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการที่อยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่
ไม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทัง้ นี้ ในปี 2559
ได้จัดการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559
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ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2559
(1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559)
รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ตรวจสอบ บรรษัทภิบาล
พิจารณา กิจการสังคม
ปี 2559
และสรรหา ผลตอบแทน เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
(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 4 ครั้ง
ทั้งปี 6 ครั้ง
ทั้งปี 4 ครั้ง
ทั้งปี 1 ครั้ง

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายสุเมธ ตันติเวชกุล
นายปรีชา อรรถวิภัชน์
นายพนัส สิมะเสถียร
นายยศ เอื้อชูเกียรติ
นายอาสา สารสิน
นายชุมพล ณ ลําเลียง
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
นายประมนต์ สุธีวงศ์
นางธาริษา วัฒนเกส
นายกานต์ ตระกูลฮุน
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
10/11
11/11
10/11
10/11
11/11
11/11
11/11

6/6

4/4
4/4
4/4
6/6
3/4

2/4
4/4

6/6
6/6
6/6
6/6

4/4

หมายเหตุ
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 2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

52

3/4
3/4

6/6
2/4
4/4

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

อายุ 74 ปี
ตําแหน่ง ประธานกรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
• 25 สิงหาคม 2530 - 24 พฤศจิกายน 2542
• 28 มีนาคม 2550 - ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Australian National University
ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ London School of
Economics, University of London ประเทศอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
ตั้งแต่ 2530 ผูอ้ าํ นวยการ สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2530 ประธานกรรมการบริษทั เทเวศประกันภัยจํากัด(มหาชน)
ตั้งแต่ 2541 นายกสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
ตั้งแต่ 2559 เลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2519-2522 คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2526-2528 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2528
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2529
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
2530-2559 รองเลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
2541-2550 นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายสุเมธ ตันติเวชกุล

อายุ 77 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2541)
ตําแหน่ง กรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
• 28 มกราคม 2541
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• 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
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านการตลาด
• ด้านการกํากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• พ.ร.บ. ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ: กรรมการและผู้บริหาร
ต้องรู้อะไร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• คณะกรรมการตรวจสอบความคาดหวังทีเ่ พิม่ และความรับผิดชอบ
ที่ขยาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Director Certiﬁcation Program (DCP) 30/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Finance for Non-Finance Directors (FND) 5/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP) 11/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
ตั้งแต่ 2531
กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา
ตั้งแต่ 2545
ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ตั้งแต่ 2545
ประธานมู ล นิ ธิ อุ ท ยานสิ่ ง แวดล้ อ มนานาชาติ
สิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2537-2539
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
2537-2539
กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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2537-2544
2539-2540
2540-2541
2540-2543

กรรมการ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

2544-2555
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา
2548-2553
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายปรีชา อรรถวิภัชน์

อายุ 78 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2542)
ตําแหน่ง กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
• 31 มีนาคม 2542
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering &
Management) Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านกฎหมาย
• ด้านการตลาด และการเงิน
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ด้านการกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certiﬁcation Program (DCP) 39/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Finance for Non-Finance Director (FND) 8/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP) 11/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP) 107/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (4)
ตั้งแต่ 2547
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2551
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2551
ประธานกรรมการ บริษัทเกษตรไทย
อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
ตั้งแต่ 2551
ประธานกรรมการ
บริษัทที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
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การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (12)
ตั้งแต่ 2536
กรรมการ บริษัทเอช.ซี. สตาร์ค จํากัด
ตั้งแต่ 2543
ประธานกรรมการ บริษทั แพน-เปเปอร์ 1992 จํากัด
ตั้งแต่ 2544
ผู้ชํานาญการพิเศษระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร
ตั้งแต่ 2546
ประธานกรรมการ บริษัทสยาม พี.พี.
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ตั้งแต่ 2547
ประธานคณะกรรมการ
บริษัทเอกรัฐพัฒนา จํากัด
ตั้งแต่ 2547
กรรมการวิชาการระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2550
นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ตั้งแต่ 2551
ประธานกรรมการ
บริษัทที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
ตั้งแต่ 2551
ประธานกรรมการ บริษัทที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
ตั้งแต่ 2553
ประธานกรรมการ
บริษัทเอส ไอ พรอพเพอร์ตี้ จํากัด
ตั้งแต่ 2554
ประธานกรรมการ
บริษัทเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด
ตั้งแต่ 2559
ประธานกรรมการ
บริษัทบากาสซ์ ไดร์เออร์ เทคโนโลยี่
(ประเทศไทย) จํากัด
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2536-2544
กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2539-2542
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2540-2541
ประธานคณะกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2540-2542
ประธานคณะกรรมการ การปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย
2542-2543
ประธานกรรมการ
บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
2545-2559
กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
กระทรวงแรงงาน
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 36,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.003)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายพนัส สิมะเสถียร

อายุ 84 ปี
ตําแหน่ง กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
• 29 ธันวาคม 2542
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• พาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาเอก วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
• B.A., Cum Laude สาขาบริหารธุรกิจ Claremont Men’s College,
California ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านกฎหมาย
• ด้านการบัญชี และการเงิน
• ด้านการกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certiﬁcation Program (DCP) 2/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ธุรกิจครอบครัวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี: วิสัยทัศน์
สู่ความสําเร็จที่ยั่งยืน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Strengthening Corporate Governance Practices in Thailand
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• การประชุมผู้ถือหุ้น: จัดอย่างไร…ให้โปร่งใสและได้ประโยชน์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Developing CG Policy Statement
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ความเป็นอิสระของกรรมการและการจัดการความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร DCP Refresher Course 1/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตั้งแต่ 2535
บริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์ จํากัด
ตั้งแต่ 2543
กรรมการ สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2546
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะที่ 12
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2535
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2536-2538
ประธานกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2548-2556
ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2554-2555
ประธานกรรมการ บริษทั สหยูเนีย่ น จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0083)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายยศ เอื้อชูเกียรติ

อายุ 74 ปี
ตําแหน่ง กรรมการ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
• 30 กันยายน 2541
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาโยธา University College London,
University of London ประเทศอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายค่าตอบแทน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
ตั้งแต่ 2544
ประธานกรรมการ บริษัทวังสินทรัพย์ จํากัด
ตั้งแต่ 2546
กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จํากัด
ตั้งแต่ 2559
กรรมการบริหาร บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2533-2555
ประธานกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
2535-2540
รองประธานกรรมการ ธนาคารเอเชีย จํากัด
(มหาชน)
2540-2559
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
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2544-2558
2544-2558

ประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จํากัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทุนลดาวัลย์ จํากัด

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 1,800,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.15)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายอาสา สารสิน

อายุ 80 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2544)
ตําแหน่ง กรรมการ
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
• 25 กรกฎาคม 2544
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านการตลาด และการเงิน
• ด้านการกํากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 5/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP) 19/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Finance for Non-Finance Director (FND) 39/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (3)
ตั้งแต่ 2541
ประธานกรรมการ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน)
ตั้งแต่ 2542
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2558
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัทดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
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การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)
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
เพื่อมิตรภาพ
ตั้งแต่ 2548
รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบัน
พัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2549
ประธานกรรมการ
บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด
ตั้งแต่ 2556
ประธานกรรมการ
บริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จํากัด
ตั้งแต่ 2556
ที่ปรึกษา บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค
เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด
ตั้งแต่ 2559
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศเบลเยี่ยม
2520-2523
และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจําประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป
2525-2529
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
2529-2531
เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศสหรัฐอเมริกา
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
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 13,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0011)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายชุมพล ณ ลําเลียง

อายุ 69 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557)
ตําแหน่ง กรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
• 1 สิงหาคม 2535
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านกฎหมาย
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ด้านการกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
ตั้งแต่ 2532
กรรมการ บริษัทนวุติ จํากัด
ตั้งแต่ 2533
กรรมการ บริษัทสุภาพฤกษ์ จํากัด
ตั้งแต่ 2553
กรรมการ บริษัทสยามสินธร จํากัด
ตั้งแต่ 2555
กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จํากัด
ตั้งแต่ 2555
กรรมการ บริษัท Kempinski International SA
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2533-2552
กรรมการบริษัทการ์เด้นริเวอร์ จํากัด
2536-2548
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2548-2552
กรรมการ British Airways Public Company Limited
2547-2554
ประธานกรรมการ
บริษัทสิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคชั่น จํากัด
ประเทศสิงคโปร์
2550-2559
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
2554-2559
กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 201,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0168)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

อายุ 71 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2550)
ตําแหน่ง กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
• 24 ตุลาคม 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) The Stanford Graduate School
of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐพัฒนาศาสตร์ (เกียรตินิยม)
Harvard College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านนเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ด้านการกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
ตั้งแต่ 2531
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตั้งแต่ 2535
ประธานกรรมการบริหารและเหรัญญิก
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ตั้งแต่ 2546
ประธานกรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จํากัด
ตั้งแต่ 2556
ประธานกรรมการ บริษัทนันทวัน จํากัด
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2527-2535
กรรมการและผู้จัดการใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
2534-2535
ประธานสมาคมธนาคารไทย
2535-2538
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(ก.ย. 2535 - พ.ค. 2538)
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2535
2539-2548
2540-2544
2542-2543

สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(พ.ย. 2540 - ก.พ. 2544)
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ
พัฒนาธนาคารโลก

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: 25,000 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.0021)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายประมนต์ สุธีวงศ์

อายุ 77 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554)
ตําแหน่ง กรรมการ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
• 29 เมษายน 2552
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านการตลาด
• ด้านการกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 4/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP) 6/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Role of the Compensation Committee (RCC) 9/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP) 45/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (1)
ตั้งแต่ 2540
กรรมการอิสระ
บริษัทนวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (9)
ตั้งแต่ 2542
ประธานคณะกรรมการ
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
ตั้งแต่ 2542
ประธานคณะกรรมการ
บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จํากัด
ตั้งแต่ 2542
กรรมการ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ตั้งแต่ 2550
กรรมการ สํานักงานข้าราชการพลเรือน
ตั้งแต่ 2552
กรรมการกิตติมศักดิ์
สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตั้งแต่ 2552
ประธานอาวุโส หอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2554
ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (ประเทศไทย)
ตั้งแต่ 2556
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2558
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2533-2548
กรรมการ มูลนิธิซิเมนต์ไทย
2535-2542
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2541-2545
ประธานคณะกรรมการ
หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
2542-2547
ประธานคณะกรรมการ
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
2549-2551
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2557-2559
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 50,000 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.0042)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่มี)

นางธาริษา วัฒนเกส

อายุ 67 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556)
ตําแหน่ง กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
• 27 มีนาคม 2556
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ
เอกชน และการเมือง (วปม.) รุน่ ที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ความเชีย่ วชาญ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการบัญชี และการเงิน
• ด้านการกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
• ด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certiﬁcation Program (DCP) 4/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Driving Company Success with IT Governance (ITG) 3/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่
(ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (13)
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2553
กรรมการ มูลนิธริ ามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ 2554
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
ตั้งแต่ 2554
กรรมการมูลนิธิหัวใจ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่ 2554

กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
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
กรรมการ มูลนิธิสายเด็ก 1387
ตั้งแต่ 2559
กรรมการ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2559
รองประธานกรรมการ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
2549-2553
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2549-2552
ประธานคณะกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2549-2553
ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
2549-2553
ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
2549-2553
ประธานคณะกรรมการระบบการชําระเงิน
2549-2553
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
2549-2553
กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
2549-2553
กรรมการ คณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2549-2553
กรรมการ คณะกรรมการ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2554
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงิน
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
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
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 40,100 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.0033)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่มี)
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นายกานต์ ตระกูลฮุน

อายุ 61 ปี
ตําแหน่ง กรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
• 1 มกราคม 2549
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certiﬁcation Program (DCP) 29/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (2)
ตั้งแต่ 2559
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2559
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (20)
ตั้งแต่ 2547
Board Member, East Asia Council, INSEAD
ตั้งแต่ 2549
Board Member, World Business Council for
Sustainable Development
ตั้งแต่ 2554
Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
ตั้งแต่ 2556
ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2556
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2556
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่ 2556
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการ
แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
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ตั้งแต่ 2556

กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาขีดความ
ตั้งแต่ 2557
สามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตั้งแต่ 2558
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนา
ระบบนวัตกรรมของประเทศ
ตั้งแต่ 2558
กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
ตั้งแต่ 2558
กรรมการในคณะกรรมการเร่งรัดนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
กระทรวงอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ 2558
Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
ตั้งแต่ 2558
กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตั้งแต่ 2558
คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน
(ประชารัฐ) ในด้านการยกระดับนวัตกรรมและ
ผลิตภาพ คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ)
ตั้งแต่ 2558
คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน
(ประชารัฐ) ในด้านการปรับแก้กฎหมายและ
กลไกภาครัฐ คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ)
ตั้งแต่ 2558
คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน
(ประชารัฐ) ในด้านการศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผูน้ าํ (คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ)
ตั้งแต่ 2559
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตั้งแต่ 2559
กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการเมือง
นวัตกรรมอาหาร
ตั้งแต่ 2559
กรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ตามแนวการสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
2548-2558
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2552-2554
กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
2556-2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2556-2559
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.)
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่มี)

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

อายุ 53 ปี
ตําแหน่ง กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
• 25 มีนาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)
ตั้งแต่ 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตั้งแต่ 2558
อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยเพื่อนวัตกรรม สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ตั้งแต่ 2558
คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน
(ประชารัฐ) ในด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ (คณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐ)

ตั้งแต่ 2559

คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งแต่ 2559
Council Member, World Business Council for
Sustainable Development
ตั้งแต่ 2559
Member, Asia Business Council
ตั้งแต่ 2559
กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล
การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทเอสซีจี
ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน 8 บริษัท
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2554-2558
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด
(มหาชน)
2554-2558
ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด
(มหาชน)
2554-2558
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
2555-2558
กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
จํากัด (มหาชน)
2556-2557
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
2556-2557
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
2556-2558
กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 30,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่มี)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท

หุ้นสามัญ (จํานวนหุ้น)

ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายสุเมธ ตันติเวชกุล
นายปรีชา อรรถวิภัชน์
นายพนัส สิมะเสถียร
นายยศ เอื้อชูเกียรติ
นายอาสา สารสิน
นายชุมพล ณ ลําเลียง
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
คู่สมรส
นายประมนต์ สุธีวงศ์
คู่สมรส
นางธาริษา วัฒนเกส
คู่สมรส
นายกานต์ ตระกูลฮุน
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

หุ้นกู้ (จํานวนหน่วย)*

หุ้นสามัญ
ของบริษัท
ณ วันที่ 1 วันที่ 31 เพิ่ม/(ลด) ณ วันที่ 1 วันที่ 31 เพิ่ม/(ลด)
ในเครือ
มกราคม ธันวาคม ระหว่าง มกราคม ธันวาคม ระหว่าง (จํานวนหุ้น)
2559 รอบปีบัญชี
2559
2559 รอบปีบัญชี 2559
31,100 36,100
100,000 100,000
1,800,000 1,800,000
13,000 13,000
201,000 201,000
25,000 25,000
50,000 50,000
40,100 40,100
30,000 30,000

5,000
-

10,000
45,000
37,000
101,000
12,000

10,000
55,000
37,000
51,000
12,000

40,000

58,000

10,000
(50,000)
18,000

-

หมายเหตุ
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.บริษัทมหาชนจํากัด คําว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนจํากัด
บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
- บริษัทหนึ่งมีอํานาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว
3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
4. ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด ให้แสดงหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัท และบริษัทในเครือ ที่ถือโดยกรรมการเฉพาะการถือหุ้นของตนเอง
5. หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
6. *จํานวนหุ้นกู้เป็นข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
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10.2 ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2560)

01

04

07

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

02

õėėĕõĦėĐĭŖüĥĈõĦėĳğāŕİġĞÿĩüĩ
อารีย์ ชวลิตชีวินกุล

05

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล

08

(ŲÑŲ ]
.ŭŲ(ŲÑŲ N*Ų ū  Ų
İġĞÿĩüĩ ÿĨİĕčĉřNĐęĨĉĔĥćąřõġŕ ĞėŖĦû

õėėĕõĦėĐĭŖüĥĈõĦėĳğāŕ
İġĞÿĩüĩıĒøİõüüĨĹû

07

06

05

ชลณัฐ ญาณารณพ

ėġûĐĭŖüĥĈõĦėĳğāŕİġĞÿĩüĩ
õėėĕõĦėĐĭŖüĥĈõĦėĳğāŕİġĞÿĩüĩİøĕĨøġęĞř

03

นิธิ ภัทรโชค

06

เชาวลิต เอกบุตร

09

.ŭŲ(ŲÑŲ N Ųŭ%ū Ų
İġĞÿĩüĩÿĨİĕčĉřNĐęĨĉĔĥćąřõŕġĞėŖĦû

ĐĭŖþŕěĖĐĭŖüĥĈõĦėĳğāŕNõĦėİûĨčıęĤõĦėęûċĬč
İġĞÿĩüĩ

04

01

02
0
2

03

สมชาย หวังวัฒนาพาณิช

ĐĭŖþŕěĖĐĭŖüĥĈõĦėĳğāŕNďăĨĎĥĉĨõĦė
İġĞÿĩüĩİøĕĨøġęĞř
ชนะ ภูมี

.ŭŲ(ŲÑŲ N'Ųū 
İġĞÿĩüĩÿĨİĕčĉřNĐęĨĉĔĥćąřõŕġĞėŖĦû
ยุทธนา เจียมตระการ

ĐĭŖþŕěĖĐĭŖüĥĈõĦėĳğāŕNõĦėĎėĨğĦėõęĦû
İġĞÿĩüĩ

08

09
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ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้
ดําเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการ
บริษัทกําหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทําอํานาจ
ดําเนินการในการกําหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส
และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ยังมีหน้าทีค่ วบคุมค่าใช้จา่ ยและงบลงทุนตามขอบเขตทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติในแผนงานประจําปี ดําเนินการตามนโยบายด้านบุคคล
แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดํารงไว้ซึ่ง
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทัง้ นี้ รายชือ่ ผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจขี า้ งต้นเป็นไปตามนิยาม
“ผูบ้ ริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551
ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 9 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
1. ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

เอสซีจี เคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

นายนิธิ ภัทรโชค

นายชนะ ภูมี

นายเชาวลิต เอกบุตร

นายยุทธนา เจียมตระการ

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด

นายชลณัฐ ญาณารณพ

ชื่อบริษัท

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

รายชื่อกรรมการ

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2560)

ü

ü

ü

ü

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

ü

ü

หมายเหตุ
รายชื่อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของเอสซีจี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2560) ประกอบด้วย
1. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
ผู้อํานวยการสํานักงานบัญชีกลาง
2. นางจันทนิดา สาริกะภูติ
ผู้อํานวยการสํานักงานการเงิน
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ประวัติผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

อายุ 53 ปี
ตําแหน่ง กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)
ตั้งแต่ 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน
ตั้งแต่ 2558
การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยเพื่อนวัตกรรม สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ตั้งแต่ 2558
คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน
(ประชารัฐ) ในด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ (คณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐ)
ตั้งแต่ 2559
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งแต่ 2559
Council Member, World Business Council for
Sustainable Development

ตั้งแต่ 2559
ตั้งแต่ 2559

Member, Asia Business Council
กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล
การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทเอสซีจี
ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน 8 บริษัท
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2554-2558
บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด
(มหาชน)
2554-2558
ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด
(มหาชน)
2554-2558
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
2555-2558
กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
2556-2557
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
2556-2557
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
2556-2558
กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่ม่งุ ผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 30,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี
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นายชลณัฐ ญาณารณพ

อายุ 57 ปี
ตําแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master of Chemical Engineering, Imperial College London
ประเทศอังกฤษ
• Bachelor of Environmental Chemical Engineering
(เกียรตินิยมอันดับ 2) Salford University, Manchester
ประเทศอังกฤษ
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 39/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Role of Chairman Program (RCP) 38/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (2)
ตั้งแต่ 2554
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk,
Indonesia
ตั้งแต่ 2555
ประธานกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
ตั้งแต่ 2549
กรรมการอํานวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย
ตั้งแต่ 2552
ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์
แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2558
อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
ตั้งแต่ 2559
กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จํากัด
ตั้งแต่ 2559
กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จํากัด
การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
กรรมการบริษัทปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2548-2553
2550-2551
นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์
แห่งประเทศไทย
2556-2558
นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 33,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0028)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช

อายุ 58 ปี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certiﬁcation Program (DCP) 208/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
ตั้งแต่ 2557
กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
ตั้งแต่ 2555
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2557
ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ 2559
ประธานสถาบันนํ้าเพื่อความยั่งยืน
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การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2553-2555
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2553-2555
กรรมการและกรรมการบริหาร
สถาบันนํ้าภาคอุตสาหกรรม
2553-2557
รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
2554-2556
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
2554-2556
ประธานคณะทํางาน กกร.
ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 4,300 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0004)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

อายุ 53 ปี
ตําแหน่ง President,
Vice President-Regional Business
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินยิ ม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Advanced Management Program (AMP), Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่ม)ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (5)
ตัง้ แต่ 2551
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด
(มหาชน)
ตัง้ แต่ 2554
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด
(มหาชน)
ตัง้ แต่ 2554
Commissioner, PT Keramika Indonesia Assosiasi
Tbk, Indonesia
ตัง้ แต่ 2554
Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama Tbk,
Indonesia
ตัง้ แต่ 2555
กรรมการ บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่ม)ี
การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2551-2554
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด
(มหาชน)
2554-2555
กรรมการ
บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
(มหาชน)
2554-2555
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่-การบริหารกลาง
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2555
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั เอสซีจี ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง จํากัด
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: (ไม่ม)ี
• คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ: (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายนิธิ ภัทรโชค

อายุ 53 ปี
ตําแหน่ง Vice President-Domestic Market
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
• ปริญญาโท MBA (Finance and Operations Management),
University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (1)
ตั้งแต่ 2555
กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน)
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (3)
ตั้งแต่ 2556
รองประธานสมาคม
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ 2557

กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จํากัด
(มหาชน)
ตั้งแต่ 2559
รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
• ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
2548-2553
ผู้อํานวยการสํานักงานวางแผนกลาง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2553-2556
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 4,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0003)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่มี)
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นายชนะ ภูมี

อายุ 51 ปี
ตําแหน่ง Vice President-Operations เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• วศ.บ. ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• สส.ม. สิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• Advanced Management Program (AMP), Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่ม)ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่ม)ี
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่ม)ี
การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2553-2556
Energy Director, SCG Cement-Building Materials
2556-2558
Country Director-Myanmar,
SCG Cement-Building Materials
2556-2558
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั อีโค่ แพลนท์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
2556-2557
Managing Director, Mawlamyine Cement Limited
2558
Managing Director, Myanmar CBM Services Co., Ltd.
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 5,800 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.0005)
• คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ: 500 หุน้
(คิดเป็นร้อยละ 0.00004)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

อายุ 53 ปี
ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิง้
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• Advanced Management Program (AMP), Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่ม)ี
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่
(ไม่ม)ี
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่ม)ี

การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2550-2553
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จํากัด
2551-2555
General Director, Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
2555-2558
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: (ไม่ม)ี
• คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ: (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายเชาวลิต เอกบุตร

อายุ 58 ปี
ตําแหน่ง ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครือ่ งกล
เกียรตินยิ มอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP), Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Directors Certiﬁcation Program (DCP) 84/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• Role of the Chairman Program (RCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (2)
ตัง้ แต่ 2554
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.,
Indonesia
ตัง้ แต่ 2558
กรรมการ
บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
(มหาชน)
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (ไม่ม)ี
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
• ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อก
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2548-2553
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
2548-2553
ประธานกรรมการ บริษทั ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด
(มหาชน)
2548-2553
ประธานกรรมการ
บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้ จํากัด
(มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 30,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)
• คูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ: (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายยุทธนา เจียมตระการ

อายุ 53 ปี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่–การบริหารกลาง เอสซีจี
กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
ตั้งแต่ 2558
ทีป่ รึกษา สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
ตั้งแต่ 2558
ที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2559
กรรมการอํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
ตั้งแต่ 2559
ศาสตราภิชาน เงินทุน
ดร.คัตซึโนะซึเดะ มาเอโดะ
ในกองทุนรัชภิเษกสมโภช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2559
กรรมการร่วมทุน NSTDA Chair Professor
โครงการทุน NSTDA Chair Professor

การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
กรรมการผู้จัดการ
2551-2558
บริษัทเอสซีจี 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 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และ
รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0002)
• สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี
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ประวัติผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา

อายุ 52 ปี
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานบัญชีกลาง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certiﬁcation Program (DCP) 118/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Advanced Strategic Management (ASM), International Institute For
Management Development ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
ตั้งแต่ 2557
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเอสซีจี
ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2555
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชี
บริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นางจันทนิดา สาริกะภูติ

อายุ 47 ปี
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท Finance, University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Company Secretary Program (CSP) 43/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเอสซีจี
ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2551
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอสซีที เซอร์วิสเซส จํากัด
2551
ผฝ.บริการธุรกิจระหว่างประเทศ
บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จํากัด
2553
ผู้จัดการทั่วไป-กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด
(มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0002)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหาร
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
นายเชาวลิต เอกบุตร
นายชลณัฐ ญาณารณพ
นายพิชิต ไม้พุ่ม*
นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
นายนิธิ ภัทรโชค
นายยุทธนา เจียมตระการ
นายชนะ ภูมี
คู่สมรส
11. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
12. นางจันทนิดา สาริกะภูติ

หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
(จํานวนหุ้น)
ณ วันที่
1 มกราคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

เพิ่ม/(ลด)
ระหว่างรอบปีบัญชี

30,000
30,000
33,500
4,300
4,000
2,000
4,800
500
-

30,000
30,000
33,500
4,300
4,000
2,000
5,800
500
2,000

1,000
2,000

หมายเหตุ
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนชําระแล้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)
2. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 คําว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจาก
ผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารใน
สายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. ตามโครงสร้างของเอสซีจีในปี 2559 นั้น ผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน มีทั้งสิ้นจํานวน 12 คนข้างต้น
4. หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
5. *นายพิชิต ไม้พุ่ม พ้นจากตําแหน่งคณะจัดการเอสซีจี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
6. ผู้บริหารลําดับที่ 11 และ 12 คือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
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ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
นายอนุวัฒน์ จงยินดี

อายุ 59 ปี
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 82/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certiﬁcation Program (DCP) 135/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP) 31/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
ตั้งแต่ 2551
อุปนายกและกรรมการ ฝ่ายตรวจสอบและบัญชี
สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่ 2557
กรรมการด้านการวางระบบบัญชี
สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตั้งแต่ 2557

ประธานชมรมบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
ตั้งแต่ 2558
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณา
ให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการทุจริต (CAC Certiﬁcation Committee)
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2548-2553
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีกลาง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2548-2553
กรรมการด้านการทําบัญชี
สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2550-2553
กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554-2556
รองประธานคณะกรรมการด้านการวางระบบ
บัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

ประวัติเลขานุการบริษัท
นางพรเพ็ญ นามวงษ์

อายุ 55 ปี
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท M.S., Japanese Business Studies, Chaminade University
of Honolulu, Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
• Company Secretary Program (CSP) 51/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Board Reporting Program (BRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Corporate Governance for Executives (CGE) 7/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
ตั้งแต่ 2553
กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย
การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัทของบริษัทย่อยในเอสซีจี
ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตําแหน่งที่สําคัญ
2542-2553
ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
• ของตนเอง: 1,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

10.3 เลขานุการคณะกรรมการ
และเลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายวรพล เจนนภา เป็น
เลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําแก่
กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่าง ๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ โดยเลขานุการ
คณะกรรมการทีค่ ณะกรรมการแต่งตัง้ ขึน้ เป็นผูท้ คี่ ณะกรรมการเห็นว่า
มี ค วามเหมาะสม เนื่ อ งจากเป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์สูงที่จะช่วยให้คําแนะนําแก่กรรมการในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลเอสซีจีได้
อย่างถูกต้อง

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2547
มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทน
รายเดือนให้แก่คณะกรรมการ เดือนละ 1,800,000 บาท และให้ไป
พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง สําหรับโบนัสกรรมการนั้นมีมติอนุมัติให้
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้
ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ต้ น ไป จนกว่ า ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น จะมี ม ติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งการพิจารณาจ่ายโบนัสดังกล่าวเป็นไป
ในแนวทางเดียวกับการเติบโตของผลกําไรของบริษัท
ทัง้ นี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินแล้ว บริษทั ไม่มกี าร
ให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ
สําหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทสามารถกําหนดค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้
นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และกําหนดให้วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นวาระเพื่ออนุมัติ
เป็นประจําทุกปี ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันพุธที่
30 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการรวมทั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิม

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง นางพรเพ็ ญ นามวงษ์ เป็ น
เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทําหน้าที่
จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจําปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสาร
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด โดยเลขานุการบริษทั ทีค่ ณะกรรมการแต่งตัง้ ขึน้
เป็นผูท้ คี่ ณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ
ในการบริ ห ารงานเลขานุ ก ารบริ ษั ท และดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเลขานุการบริษทั ซึง่ เป็นหน่วยงานทีส่ นับสนุน
งานเลขานุการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ ส ่ ง เสริ ม ให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ รั บ การ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งด้านกฎหมาย บัญชี หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติ
และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจําปี
10.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง

การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่าย
ค่าตอบแทนรวมให้แก่ ประธานกรรมการ 1.5 ส่วนหรือคิดเป็นจํานวนเงิน
216,000 บาท ต่อเดือน กรรมการทีเ่ หลืออีก 11 คน ได้รบั คนละ 1 ส่วน
หรือคิดเป็นจํานวนเงิน 144,000 บาท ต่อเดือน
โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่ายเงินโบนัส
โดยประธานกรรมการได้รบั 1.5 ส่วน และกรรมการได้รบั คนละ 1 ส่วน
ของเงินโบนัสตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย
เอสซีจีกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั
ชัน้ นําในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจน
ผลการดําเนินงานของเอสซีจี และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท

73

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย โดยกําหนดค่าตอบแทนประจํา (Fixed Fee) และค่าตอบแทน
ต่อครั้งที่เข้าประชุม (Attendance Fee) ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนประจําต่อปี
(บาท)

ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม
(บาท)

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

180,000
120,000
150,000
100,000

45,000
30,000
37,500
25,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2559
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)
ชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
นายสุเมธ ตันติเวชกุล 2
นายปรีชา อรรถวิภัชน์
นายพนัส สิมะเสถียร
นายยศ เอื้อชูเกียรติ
นายอาสา สารสิน 3
นายชุมพล ณ ลําเลียง 4
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 5
นายประมนต์ สุธีวงศ์
นางธาริษา วัฒนเกส
นายกานต์ ตระกูลฮุน 6
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
รวม

ค่าตอบแทน (บาท)
โบนัสกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บริษัทที่จ่าย
บริษัท
ตรวจสอบ บรรษัทภิบาล
พิจารณา ในปี 2559*
และสรรหา ผลตอบแทน
(บาท)

2,592,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
21,600,000

300,000
450,000
300,000
300,000
1,350,000

300,000
200,000
200,000
175,000
200,000
1,075,000

250,000
375,000
250,000
875,000

รวม
(บาท)

7,200,000 9,792,000
4,800,000 6,828,000
4,800,000 7,028,000
4,800,000 6,728,000
4,800,000 6,778,000
4,800,000 6,703,000
4,800,000 6,903,000
4,800,000 7,178,000
4,800,000 7,078,000
4,800,000 6,828,000
4,800,000 6,528,000
4,800,000 6,528,000
60,000,000 84,900,000

หมายเหตุ
1. ประธานกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**
4. ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
5. ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ประธานที่ปรึกษาคณะจัดการ เอสซีจี ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนอีกเดือนละ 270,000 บาท
* โบนัสที่จ่ายให้กรรมการในปี 2559 ประกอบด้วย โบนัสที่คํานวณจากอัตราเงินปันผลงวดสุดท้ายประจําปี 2558 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และ
เงินปันผลงวดระหว่างกาลประจําปี 2559 ที่จ่ายเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ซึ่งแสดงรวมอยู่ในบรรทัด “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” ในงบกําไรขาดทุนรวม
** คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทั ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงาน
ตามนโยบายทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกับสภาวการณ์
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
จะนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งใน
ระยะสัน้ และระยะยาวของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูง
ของเอสซี จี เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยดู จากข้ อ มู ลทั้ ง ปี
ปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลประกอบการของธุ ร กิ จ โดยพิ จ ารณาจากร้ อ ยละของ
EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อกําหนด
ค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจที กุ ๆ ปีเพือ่ เป็นเกณฑ์
ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
ทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
นอกจากนั้น ได้นําผลการสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน
ระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของ
เอสซี จี มาใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาในคณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทนด้วย

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวม 10 คน* ที่ได้รับจากบริษัทใน
รูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay) และอื่น ๆ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 273,213,758 บาท ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้จ่าย
เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพทีส่ มทบให้ผบู้ ริหารในฐานะพนักงาน
ของบริษัทจํานวน 16,740,670 บาท
หมายเหตุ *รวมค่าตอบแทนของ นายพิชติ ไม้พมุ่ ซึง่ เกษียณอายุ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลัก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลของบริษัทย่อยที่เป็น
ธุรกิจหลัก
กรรมการในธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
สําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการอีก เนือ่ งจากเป็นผูบ้ ริหารระดับสูง
ของเอสซีจีอยู่แล้ว
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงิน
ตอบแทนพิเศษ (Variable Pay)
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้
บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
1. บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
2. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
3. บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

จํานวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทนรวม
ที่เป็นตัวเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนอื่นๆ
(บาท)

5
8
11

34,547,039
61,915,576
71,240,242

2,836,873
4,185,946
5,094,717

ทั้งนี้ จํานวนผู้บริหารและค่าตอบแทนของผู้บริหารข้างต้น ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในแต่ละบริษัทย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลัก เนื่องจากได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเอสซีจีแล้ว
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10.5 บุคลากร

เอสซีจียึดมั่นในอุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ซึ่งเป็น
หนึ่ ง ในอุ ด มการณ์ ข องเอสซี จี โดยให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ คุ ณ ค่ า ของ
พนักงานและถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร เอสซีจีได้
ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่เอสซีจีมุ่งเน้นอยู่ในปัจจุบัน คือ

1. การเพิ่มความสามารถเพื่อการเติบโตในภูมิภาค
เอสซีจีมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์กร รวมทั้งพนักงาน เพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็วในการตัดสินใจและการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ และ
ก้าวสูก่ ารเป็นผูน้ าํ ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนในภูมภิ าค ในส่วนของพนักงานซึง่
ถือว่าเป็นส่วนทีม่ ีความสําคัญทีส่ ุดต่อความสําเร็จดังกล่าวนัน้ เอสซีจี
มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและการพั ฒ นา
พนักงานให้สอดคล้องกัน ดังนี้
1.1 เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้กบั พนักงานในแต่ละประเทศในเรือ่ งกฎหมาย การแรงงานสัมพันธ์
และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ โดยการสร้างความ
สัมพันธ์และเครือข่ายกับทั้งภาครัฐ เครือข่ายแรงงาน และเครือข่าย
ทางธุรกิจอืน่ ๆ เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูล
ความรู้ การประสานงานและความร่วมมืออืน่ ๆ ระหว่างกัน เพือ่ สนับสนุน
การดําเนินธุรกิจขององค์กร
1.2 เพิ่ ม ความสามารถในการดึ ง ดู ด ผู ้ ที่ มี ศั ก ยภาพในแต่ ล ะ
ประเทศที่เอสซีจีเข้าไปลงทุนให้เข้ามาร่วมงาน โดยการออกแบบ
การจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนทีย่ ดื หยุน่ สําหรับผูม้ ปี ระสบการณ์
และการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง

2. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เอสซีจสี นับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้มคี วามยืดหยุน่ เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการปรับตัว
ขององค์กรในเรื่องของการจ้างงาน พนักงาน และสภาพการทํางาน
โดยการทบทวนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลปัจจุบนั อันเป็นส่วน
ที่เป็นโครงสร้างหรือหลักการพื้นฐาน และพัฒนาระบบเพิ่มเติมใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถตอบโจทย์หรือตอบสนองต่อความต้องการ
ของพนักงานในแต่ละกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น สามารถจัดการบริหารดูแล
พนักงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม

3. การปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับ
พนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูง
เพือ่ การดึงดูดและรักษาพนักงานทีม่ คี วามสามารถและศักยภาพสูง
ไว้ กั บ องค์ ก ร เอสซี จี ยั ง คงพิ จ ารณาทบทวนระบบการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อวางระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลสําหรับพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (SCG Talent
Management System) ทีเ่ หมาะสม สามารถวัดผลสําเร็จได้ และตอบโจทย์
ธุรกิจได้อย่างชัดเจน
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เอสซีจีมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมในการทํางานแบบ SCG People โดยเฉพาะใน
ต่างประเทศ หรือในธุรกิจใหม่ที่เข้าไปดําเนินธุรกิจ

4. การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน เอสซีจีได้ทบทวน
กลยุ ทธ์การสร้างความผู กพันต่อองค์ กร (Employee Engagement
Strategy) และต้นแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee
Engagement Model) ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งจะ
นํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
รวมถึงจะนํามาใช้ในการออกแบบและทําการสํารวจความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน (Engagement Survey) ทัง้ นีผ้ ลของการสํารวจความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานนั้น จะถูกนํามาใช้เพื่อการปรับปรุง
ระบบการบริหารงานบุคคลให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมในการทํางานแบบ SCG People
เอสซีจไี ด้ดาํ เนินการสนับสนุนและปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมในการ
ทํางานแบบ SCG People เพื่อให้เอสซีจีได้รับการยอมรับในฐานะเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม โดยพนักงานจะยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามอุดมการณ์
ของเอสซีจี (SCG 4 Core Values) และมีวิธีคิด วิธีทํางานที่กล้าพูด กล้า
แสดงความคิด เปิดใจรับฟัง (Open) และพร้อมท้าทายตนเองเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (Challenge) มาอย่างต่อเนื่อง และ
เอสซีจีจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมในการทํางานแบบ SCG
People ให้เข้มแข็งต่อไปโดยเฉพาะในต่างประเทศ หรือในธุรกิจใหม่ที่
เข้าไปดําเนินธุรกิจ

6. การพัฒนาพนักงาน
จากการขยายตัวทางธุรกิจในอาเซียนของเอสซีจี ทําให้เอสซีจี
มีพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันยังมีความท้าทาย
ต่าง ๆ ที่เอสซีจีกําลังเผชิญอยู่ เช่น ทําอย่างไรจึงจะสามารถเร่งพัฒนา
พนั ก งานที่ มี อ ยู ่ จํา นวนมากเพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ
รวมทั้งทําอย่างไรจึงจะสร้างการเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ภูมิภาค เอสซีจีจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ในเอสซีจี (Learning
Transformation) ควบคู่ไปกับการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้
กําหนดกลยุทธ์ในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาพนักงานพร้อมทัง้ แนวทางใน
การปฏิบตั ขิ นึ้ เพือ่ ใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางในการดําเนินงานเพือ่
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวประกอบด้วย

1. สร้างการเรียนรูท้ มี่ มี าตรฐานเดียวกันทัง้ ภูมภิ าค โดยยึดหลัก
การพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role-based Competency)
เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับความ
ท้าทายและการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ
2. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรูแ้ ละการโค้ช โดยให้พนักงานแต่ละคน
ต้องรับผิดชอบและขับเคลื่อนการเรียนรู้และการพัฒนาของตนเอง
โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุน และจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่
ให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบ 70:20:10
3. การเชื่อมโยงการเรียนรู้ของพนักงานเข้ากับระบบบริหาร
จัดการ Talent ตั้งแต่การกําหนดคุณสมบัติ คัดเลือก พัฒนา และรักษา
Talent ในองค์กร เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานขับเคลื่อนได้อย่าง
สมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรองรับความจําเป็นของธุรกิจ
4. พัฒนาความสามารถของพนักงานและผู้นํา โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการเรียนรูข้ องพนักงาน
ขึ้นมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ระดับเอสซีจี (Learning Council) ระดับธุรกิจ
(BU Academy Committee) ในแต่ละวิชาชีพ (Professional Academy
Committee) และคณะกรรมการทีด่ แู ลการพัฒนาผูน้ าํ (Leadership Academy
Committee) เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าพนักงานทุกคนจะได้รบั การพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถ รวมทัง้ พัฒนาผูน้ าํ ซึง่ มีทศั นคติ ความรู้ และความ
สามารถที่ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ เป็นผู้นําที่สามารถพัฒนา
พนักงานให้มีศักยภาพขึ้นเป็นกําลังสําคัญของเอสซีจี
5. สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนําระบบการบริหาร
จัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) มาใช้เพื่อ
ส่งเสริมให้การเรียนรู้ในเอสซีจีมีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ภูมภิ าค และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทัง้ การจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบ
ห้องเรียนดิจิทัล เช่น e-learning หรือ Gamiﬁcation อีกด้วย
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นกลยุทธ์เรือ่ งการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม Learning Council ได้กําหนดนโยบายการ
เรียนรู้ (Learning Policy) ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในแต่ละที่ของ
เอสซีจีมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีใจความว่า
“เอสซี จีเชื่อมั่ นในคุณค่าของคนและมุ ่งมั่ นในความเป็นเลิศ
เราจึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่
พนักงานเอสซีจีทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นทั้ง
คนเก่งคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโต
ให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน
1. เอสซีจีส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถขององค์กรและ
ทิศทางของธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2. เอสซีจจี ะจัดทําระบบพืน้ ฐานในการเรียนรูแ้ ละระบบทรัพยากร
มนุษย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาพนักงาน และจะพัฒนา

ผู ้ นํ า ในทุ ก ระดั บ จะรั บ บทบาทสํ า คั ญ ในการสร้ า งโอกาสการเรี ย นรู ้ แ ละ
สนับสนุนพนักงานโดยการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง เพื่อร่วมสร้างความสําเร็จและ
เติบโตไปพร้อม ๆ กัน

ความรู้ความสามารถของพนักงานตามบทบาทหน้าที่และมาตรฐาน
การทํางานที่กําหนด เพื่อให้ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งของตนเองและบริษัท
3. ในเอสซีจี เราเรียนรู้จากประสบการณ์ จากผู้อื่น และจากการ
เข้าอบรมหรือค้นคว้าด้วยตัวเอง จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคน
ต้องรับผิดชอบการเรียนรูข้ องตนเอง เพือ่ ค้นหาศักยภาพในตัวเองและ
บรรลุเป้าหมายในชีวิตการทํางานที่ต้องการ โดยผู้นําในทุกระดับจะ
รับบทบาทสําคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรูแ้ ละสนับสนุนพนักงาน
โดยการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง เพื่อร่วมสร้างความสําเร็จและเติบโตไป
พร้อม ๆ กัน”
และเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการเรื่องการจัดการเรียนรูใ้ น
เอสซีจีตามนโยบายการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานส่วนกลางและแต่ละ
ธุรกิจ เอสซีจีได้กําหนด “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอบรม” ขึ้นเพื่อ
ให้การจัดการเรียนรูใ้ นเอสซีจมี คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานเดียวกันในทุก ๆ ที่
ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวประกอบด้วยการกําหนดมาตรฐานต่าง ๆ เช่น
การจัดอบรม คุณสมบัตวิ ทิ ยากร และเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีจํานวน
พนั ก งาน 1,872 คน ในขณะที่ มี จํ า นวนพนั ก งานรวมทั้ ง เอสซี จี
53,728 คน

รายละเอียดจํานวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท/กลุ่มธุรกิจ
จํานวนพนักงาน (คน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
1,872
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
35,272
เอสซีจี เคมิคอลส์
5,666
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
10,814
อื่น ๆ
104
รวม
53,728
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สําคัญ ได้แก่
การเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี การ
ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท การเสริมสร้างความรู้
ความสามารถของกรรมการ และการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม
รวม 4 ครัง้ ซึง่ กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 95 สรุปสาระสําคัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 ได้ดังนี้
1. การเสนอนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้เสนอนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่สําคัญเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนการดําเนินการด้านบรรษัทภิบาล
ที่สอดคล้องกับหลักสากล ดังนี้
ได้กําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทในแต่ละปีเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการ
แต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ซึ่งในปี 2559
กรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเฉลีย่ ร้อยละ 98
และกรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนครัง้
ของการประชุมทั้งปี
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชนซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี
โดยตรง และกิจกรรมทางธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของเอสซีจี (SCG
Business Value Chain) ซึ่งสอดคล้องกับที่เอสซีจีได้ประกาศเจตนารมณ์
ให้การสนับสนุนต่อประกาศนานาชาติเรือ่ งสิทธิมนุษยชน โดยเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของ United Nations Global Compact (UNGC)
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การเปิดเผยข้อมูล การรักษาข้อมูลภายใน และ
การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีด่ าํ เนินการโดยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัท
ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ป ระกาศใช้ จ รรยาบรรณนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เ อสซี จี
เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหลักบรรษัทภิบาลทีส่ อดคล้อง
กับสากล
2. การทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความ
โปร่ ง ใส หลากหลาย และมี จํ า นวนกรรมการอิ ส ระมากพอ เพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้กําหนด
สัดส่วนของกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระให้มไี ม่นอ้ ยกว่า
ครึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมด โดยในปัจจุบนั กรรมการ
บริษัท 7 คนจากทั้งหมด 12 คน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
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3. การเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการ
เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั สามารถกํากับดูแลและพัฒนาระบบ
บรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และอยู่ในระดับสากล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง
Trends in Corporate Governance เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ และเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยได้
เชิญนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและ
มุมมองในเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
4. การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบ
กําหนดออกตามวาระ
บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายสามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนด
ออกตามวาระก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 จากนั้น
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย)
ได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เข้ า รั บ การ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตาม
วาระอย่างรอบคอบประกอบกับ Board Skill Matrix ที่ได้ทบทวนใหม่
และรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามสามารถในการเป็ น กรรมการบริ ษั ท
จดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ก่อนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายอีกหลายประการ อาทิ
การทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับ (Charter) และแบบประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย การสนับสนุนการสร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณเอสซีจี การบรรยายให้ฝ่ายจัดการ
ตระหนักถึงปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี และบทบาทของ
ผูน้ ําในการกํากับดูแลกิจการอย่างมีจริยธรรมในมุมมองของประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ตลอดจนการสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับธุรกิจหลักของเอสซีจี รายละเอียด
ปรากฏอยู่ในรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานประจําปี 2559
ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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การกํากับดูแลกิจการ
12.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

เอสซีจีดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบ
ของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
หลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทาง
ด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กาํ หนดไว้ในวิสยั ทัศน์ของเอสซีจี ด้วยเชือ่ มัน่
ว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิด
ความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิม่ มูลค่าระยะยาว
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และ
สนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต
อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทําหน้าทีก่ าํ กับดูแลด้าน
บรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการ
เอสซีจใี ห้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผล
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายบรรษั ท ภิ บ าลเอสซี จี ตลอดจนพิ จ ารณา
ทบทวนแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศ
และระดั บ สากลเป็ น ประจํ า ทุ ก ปี โดยให้ เรื่ อ งบรรษั ท ภิ บ าลเป็ น
วาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี

เอสซี จี ยึ ด มั่ น และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการภายใน
ประเทศ เช่น หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ตาม
โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน (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
สําหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกําหนดเป็นนโยบาย
หรือยังไม่ได้นําไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจําทุกปี
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ร วบรวมองค์ ค วามรู ้ แ ละแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมา
และสอดคล้ องกั บหลั กบรรษัทภิ บาล นํ ามาประมวลไว้ เป็นคู่มือ

บรรษั ท ภิ บ าลเอสซี จี และเริ่ ม จั ด พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ค รั้ ง แรกตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2546 และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2557 และได้เผยแพร่
ในรูปแบบ e-book อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ในปี 2559 เอสซีจไี ด้ผลประเมินในเรือ่ งการกํากับดูแลกิจการและ
รางวัลต่าง ๆ ดังนี้
• ได้รบั ผลการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจําปี 2559
ในระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 (AGM Checklist) โดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดําเนินงาน และ
บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ประจําปี 2559 จากโครงการ SET
Awards 2016
• ได้รบั รางวัล IR Magazine Awards – South East Asia 2016 ประเภท
Best Corporate Governance และ Best in Sector: Industrials & Materials
• ได้รบั การคัดเลือกให้อยูใ่ น Thailand Sustainability Investment หรือ
รายชือ่ “หุน้ ยัง่ ยืน” ประจําปี 2559 ในหมวด Property & Construction

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
เอสซีจีมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอํานวยความ
สะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้
ใช้สทิ ธิตา่ ง ๆ ทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของ
บริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้
สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ทตี่ นถืออยูอ่ ย่างเป็นอิสระ การได้รบั
ส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษทั การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การเสนอวาระ
การประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ
และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้ง
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าสอบบัญชี การ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท และการอนุมัติ
ธุรกรรมที่สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียังได้
ดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้น
ผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจี และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั ข้อมูลทีช่ ดั เจน เพียงพอและมีเวลา
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ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูล
เกีย่ วกับ วัน เวลา สถานที่ และกําหนดวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้เป็น
เรือ่ ง ๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม
สําหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียด
ข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคําชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็น
ของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธกี ารมอบฉันทะ การ
ลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า
30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมมากกว่า 20 วัน
3. บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถมอบฉั น ทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทาง
การออกเสี ย งลงคะแนนได้ ต ามแบบที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์กําหนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัท
กําหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นนักลงทุนสถาบันหรือผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูล้ งทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ บริษทั ได้ประสานงานเรือ่ งเอกสารและหลักฐาน
ที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การ
ลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคําถามเพือ่ สอบถามข้อมูลใน
แต่ละวาระหรือข้อมูลอืน่ ๆ ของบริษทั เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น ผ่านอีเมล corporate@scg.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัท โดย
หากผูถ้ อื หุน้ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่อโดยตรงที่
สํานักงานเลขานุการบริษัทผ่านช่องทาง 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.co.th
5. ในปี 2559 กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
6. บริษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ณ ห้อง
แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล
เมอริเดียน ซึง่ สามารถเดินทางได้สะดวก เนือ่ งจากอยูต่ ดิ ถนนวิทยุ และ
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต
7. บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นโดยใช้ ร ะบบบาร์ โ ค้ ด
(Barcode) ทีแ่ สดงถึงเลขทะเบียนของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายทีไ่ ด้จดั พิมพ์ไว้
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บนแบบลงทะเบี ย นและหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ เพื่ อ ให้ ขั้ น ตอนการ
ลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจ
เอกสารกรณี ม อบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม แทน และ
จัดเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่
ผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าทีอ่ าํ นวย
ความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียน
ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
8. บริษทั ได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระ
ทีจ่ ะต้องมีการลงมติ เพือ่ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดย
วิธกี ารลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในทีป่ ระชุมจะสอบถาม
ทีป่ ระชุมว่าผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ชูมอื และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทัง้ ลงลายมือชือ่
และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตร
ยืนยันการลงคะแนน พร้อมทัง้ เก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นด้วย
ให้ลงคะแนนและลงลายมือชือ่ ในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ตอ้ ง
ชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกัน
ทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สําหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
ให้แก่กรรมการอิสระซึ่งมีเป็นจํานวนมากนั้น บริษัทจะดําเนินการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้น
9. สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะ
รวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลง
คะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนน
มากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดําเนินการ
พิจารณาในวาระอืน่ ๆ ไปก่อน เพือ่ ให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
10. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ
ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และ
มีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
11. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธาน
ในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ใน
วาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็น
องค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทําให้มี
ผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
12. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระ
ต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ใน
วาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากร
ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูใ้ ห้คาํ ตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท

13. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มี
การลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคน
ร้ อ งขอ และที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ด ้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากให้
ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
14. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปี 2559 ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณา
เรื่องต่าง ๆ ตามลําดับในระเบียบวาระที่ได้กําหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลําดับ
วาระดังกล่าว และไม่มกี ารขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ ทีน่ อกเหนือ
ไปจากที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ภายหลัง
จากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว
ประธานจะเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ซั ก ถามเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งที่ มี
ความสนใจก่อนปิดการประชุม
15. บริษทั ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET
Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

16. บริษทั มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบ
ด้วยข้อมูลทีส่ าํ คัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชือ่ กรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการ
ที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม
ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคําถาม คําชีแ้ จงและความ
คิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอในทีป่ ระชุม และจัดทํารายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม
และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัท
17. ภายหลั ง การจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาคําถามและข้อเสนอแนะของ
ผูถ้ อื หุน้ และเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ กําหนดแนวทางดําเนินการ
ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไป
ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจํ า ปี 2559 มี
ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กําหนดแนวทางดําเนินการ ดังนี้

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

แนวทางดําเนินการของบริษัท

1. ตารางความรู ้ ค วามชํ า นาญเฉพาะด้ า นของกรรมการ
(Board Skill Matrix) ควรเป็นรูปธรรมเพื่อสามารถนําไปใช้
ประกอบการพิจารณาและสรรหาต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ปรับปรุงรายการความรู้ความ
ชํานาญที่จําเป็นสําหรับคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และใช้
สําหรับการพิจารณาและสรรหากรรมการสําหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นปี 2560

2. ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ยาวนานนั้นอาจ
ส่งผลกระทบต่อเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ ก ารหมุ น เวี ย น
สํานักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีทั้งของไทย และต่างประเทศ
รวมทั้ ง ผลงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาผลกระทบเกี่ ย วกั บ การหมุ น เวี ย น
สํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ห รื อ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ต ่ อ ความเป็ น อิ ส ระของ
ผู้สอบบัญชีและคุณภาพของการตรวจสอบ ตลอดจนศักยภาพ
ของสํานักงานสอบบัญชีในประเทศไทยและอาเซียน และนําเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา ซึง่ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
กําหนดให้มีการคัดเลือกสํานักงานสอบบัญชีทุกรอบ 5 ปี โดยเชิญ
สํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ชั้ น นํ า มายื่ น ข้ อ เสนอการให้ บ ริ ก ารงาน
สอบบัญชี พร้อมทั้งนําเสนอวิธีการตรวจสอบบัญชี รวมถึงการให้
บริการอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และ
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบ

3. ความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารเช่นเดียวกับกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก และ
การได้รับค่าตอบแทนของผู้บริหารในการเป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อย

จ่ า ยค่ า ต อบแทนการเป็ น กรรมการบริ ษั ท ให้ ก รรมการที่ เ ป็ น
ผู้บริหารระดับสูงในอัตราเดียวกับกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก
แต่ผู้บริหารระดับสูงที่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
จะไม่ได้รับค่าตอบแทนการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยอีก ซึ่ง
เป็นการดําเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมของบริษัท
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรายทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ผูถ้ อื หุน้
ที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ต่ า งชาติ ให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ แ ละการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ธรรมและ
เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษทั ให้ความสําคัญในเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีย่ งั
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ โดยกําหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
โดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณเอสซีจี และข้อบังคับพนักงาน เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั แิ ก่
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ
เอสซีจี และพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล รวมถึงคูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้
• ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าว ทําการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมี
การเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน
24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) ทั้งนี้
สํานักงานเลขานุการบริษทั จะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนถึง
Blackout Period
ทั้งนี้ บริษัทได้กําหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งสมํ่ า เสมอ และห้ า มมิ ใ ห้ พ นั ก งานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของ
งบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีทที่ ราบ
ข้อมูลใด ๆ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา
24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
• กรรมการและผูบ้ ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผูบ้ ริหารระดับสูง”)
จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้ง
ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท เป็ น
ครัง้ แรก (แบบ 59-1) โดยยืน่ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทําการนับจากวันที่
ดํารงตําแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
(แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ดั ง กล่ า ว โดยกํ า หนดให้ มี ก ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ
หลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
และเปิดเผยข้อมูลจํานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขาย
ระหว่างปีของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ไว้ในรายงานประจําปี ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทํา
ความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ที่
จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนด
ออกตามวาระล่วงหน้าในช่วงเวลา 3 เดือน โดยบริษัทได้เผยแพร่
หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 บริษัทเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเป็ น กรรมการบริ ษั ท ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการ
ประชุมและ/หรือแบบเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานทีก่ าํ หนด ผ่านทางเลขานุการบริษทั
หรืออีเมลของกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.co.th โดยมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
การเสนอวาระการประชุม บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายที่ ถือหุ ้น ณ วั นที่ เสนอวาระการประชุ ม นั บรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
(ไม่นอ้ ยกว่า 60 ล้านหุน้ ) เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยคณะกรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาจะเป็ น ผู ้ ก ลั่ น กรอง ก่ อ นเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และบริษัท
จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระทีก่ าํ หนดโดยผูถ้ อื หุน้ แต่หาก
คณะกรรมการบริษทั ปฏิเสธไม่รบั เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเพือ่ ให้บรรจุเป็น
วาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทราบ
สําหรั บการเสนอชื่ อบุ คคลเข้ารั บการเลื อกตั้ งเป็นกรรมการ
บริษทั ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณาเข้ารับการ
เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาจะเป็นผูพ้ จิ ารณา เพือ่ สรรหารวมกับบุคคลอืน่ ตามหลักเกณฑ์
การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอ
ชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังกล่าว
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรือ่ งการจัดการเกีย่ วกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ
บริ ษั ท คณะจั ด การเอสซี จี และพนั ก งานเอสซี จี อ ย่ า งรอบคอบ
เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
• กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
เมือ่ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นครัง้ แรก และ
รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึง
รายงานเป็นประจําทุกสิน้ ปี ทัง้ นี้ เลขานุการบริษทั จะต้องจัดส่งสําเนา
รายงานการมีสว่ นได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีบ่ ริษัทได้รบั
รายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังส่งให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
ตรวจสอบเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท หากกรรมการบริ ษั ท
คนหนึ่ ง คนใดมี ส ่ ว นได้ เ สี ย กั บ ผลประโยชน์ ใ นเรื่ อ งที่ กํ า ลั ง มี ก าร
พิจารณา กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้การ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปอย่างยุตธิ รรม เพือ่ ประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
• ในการอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะต้องอนุมัตโิ ดย
ผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจมี อี ดุ มการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม และถือมัน่
ในความรับผิดชอบต่อสังคม ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้างคุณค่า
ร่วมกันระหว่างองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายเพือ่ ประโยชน์รว่ มกัน
อย่างยัง่ ยืน โดยมีคณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้ าํ กับดูแลให้มกี ารดําเนิน
การตามที่กฎหมายกําหนด และตามที่ได้กําหนดไว้เป็นแนวทางใน
หลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ
เอสซีจี จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงดูแล
ให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติ
ด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดนโยบายการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) เป็นลายลักษณ์อกั ษรขึน้
ในปี 2553 เพือ่ ให้พนักงานมีแนวทางทีช่ ดั เจนในการดําเนินธุรกิจ และ
เพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว พร้อมการคํานึงถึงผลกระทบต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ของเอสซีจี และในปี 2554 ได้กาํ หนดนโยบายและ

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
พนักงานมีแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ทีช่ ดั เจนมากขึน้ และ
ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของเอสซีจี
ทั้ ง นี้ สามารถสรุ ป แนวทางการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
กลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น
เอสซีจีให้ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึง
กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
ผู้บริหารและพนักงานของเอสซีจี มีหน้าที่ต้องดําเนินธุรกิจตามหลัก
บรรษัทภิบาลและอุดมการณ์เอสซีจี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
เอสซีจเี คารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และตระหนักถึงหน้าทีใ่ นการดูแล
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย
และข้อบังคับบริษทั อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การเสนอ
วาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงยังให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ผ่านกรรมการอิสระ
โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รบั การรวบรวมเพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาต่อไป
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียัง
ดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยสิทธิที่ผู้ถือหุ้น
พึงได้รับไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของรายงานประจําปี

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น
กิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อั น ดี กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท จึ ง จั ด กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม
วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เข้าเยีย่ มชม
กิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง 3 กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ป ี 2553
โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจดหมาย
ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
แสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ให้
ความสนใจและสมั ค รเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยบริ ษั ท
ได้ทํ า การสุ่ ม คัด เลือ กผู้มีสิ ท ธิ เข้า ร่ว มกิ จ กรรมในแต่ ล ะครั้ ง และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์เอสซีจี และ
แจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
สําหรับปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสําหรับ
ผู้ถือหุ้นรวม 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรม “ผูถ้ อื หุ้น SCC สัมผัสวิถชี ุมชนชาวระยอง” จัดขึน้ ใน
วันที่ 27 มิถนุ ายน 2559 โดยนําผูถ้ อื หุน้ เยีย่ มชมศูนย์เรียนรูก้ ารจัดการ
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ของเสียอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน นิคมอุตสาหกรรม RIL Site 7 และการ
ทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริฯ ณ ชุมชนเขายายดา
จังหวัดระยอง ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับ
การดําเนินธุรกิจของเอสซีจีที่มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรม สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและยั่งยืน
2. กิจกรรม “เรืองรองโลหะปราสาท งามโอภาสคูร่ ตั นโกสินทร์”
จัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 โดยนําผู้ถือหุ้นเข้าชมหอนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ และโลหะปราสาท ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพ
มหานคร และฟังบรรยายประวัติความเป็นมาและความสําคัญของ
วัดราชนัดดารามวรวิหาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตระหนักถึงความสําคัญของ
การอนุรักษ์ทํานุบํารุงศาสนสถาน และเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การสืบต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งมอบเงินบริจาคเพื่อทํานุบํารุง
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
3. กิจกรรม “เปิดรั้วโรงปูนแก่งคอย ร่วมร้อยฝันให้ชุมชน”
จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2559 โดยนําผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมการจัดการ
เหมืองที่โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ (แก่งคอย) ซึ่งได้รับรางวัลโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว และร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดพุแค
ถือเป็นหนึง่ ในโรงเรียนทีม่ ลู นิธเิ อสซีจไี ด้เข้าไปพัฒนามอบอาคารเรียน
เพื่อให้มีโอกาสได้พัฒนาเป็นเยาวชนที่รักการเรียนรู้ และเติบโตเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตต่อไป
4. กิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์นาํ้
ทั่วไทย” จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 โดยนําผู้ถือหุ้นร่วม
สร้างฝายชะลอนํ้า เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ณ ชุมชนบ้านพุเตย
อํ า เภอไทรโยค จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ภายใต้ โ ครงการ
“เอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต” ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหานํ้าแล้งและ
นํ้ า ท่ ว มได้ เ ป็ น อย่ า งดี และชุ ม ชนที่ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ ไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภาวะนํ้ า แล้ ง และนํ้ า ท่ ว ม อี ก ทั้ ง ยั ง คื น ความอุ ด ม
สมบูรณ์ของธรรมชาติกลับมาสู่ชุมชนอีกด้วย
กิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้
เอสซี จี ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การดู แ ลผู ้ ถื อ หุ ้ น กู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เสมอมา จวบจนวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ผ่านกิจกรรมและ
สิทธิประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของ
ผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ต่ละกลุม่ อาทิ กิจกรรมสัมมนา กิจกรรมเวิรค์ ช็อป คอนเสิรต์
ประจําปี รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
ได้รบั ความนิยมมาอย่างต่อเนือ่ ง และกิจกรรมเพือ่ สังคม “หุน้ กูเ้ อสซีจี
ใจดีช่วยโรงเรียนของหนู” โครงการที่เอสซีจีและผู้ถือหุ้นกู้ร่วมในการ
ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาบริจาคให้กับโรงเรียนในชนบท
ห่างไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปี 2559 มอบการ
สนับสนุนให้แก่โรงเรียนในพืน้ ทีอ่ าํ เภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
รวมทั้งจัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียมให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อมอบ
ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของขวัญ
ปี ใ หม่ แ ละของขวั ญ วั น เกิ ด ประจํ า ปี สมาชิ ก สามารถเลื อ กสิ ท ธิ
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โครงการ “หุ้นกู้เอสซีจี ใจดีช่วยโรงเรียนของหนู ปี 2559” โดย เอสซีจี
ดีเบนเจอร์ คลับ

ประโยชน์รายเดือนฟรี อาทิ เครื่องดื่ม ไอศกรีมหรือขนม ผ่านการ
รับสิทธิจากโมบาย แอพพลิเคชัน่ หรือผ่าน SMS หรือแสดงบัตรสมาชิก
เพื่อรับส่วนลดจากร้านอาหาร สถานีบริการนํ้ามัน โรงพยาบาล
ร้านเอสซีจี โฮมโซลูชั่น และพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนําอีกมากมาย

2) พนักงาน
ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
เอสซีจี มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดย
ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตามหลัก
บรรษัทภิบาลทีด่ แี ละจรรยาบรรณเอสซีจี ทัง้ นี้ ในส่วนของการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนนัน้ ปรากฏอยูใ่ นจรรยาบรรณเอสซีจี เรือ่ งสิทธิมนุษยชน
และแรงงาน โดยเอสซี จี ไ ด้ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของแต่ ล ะ
ประเทศ การปฏิบัติตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights:
UNUDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global
Compact: UNGC) ซึ่งเอสซีจีได้เข้าร่วมสนับสนุนและปฏิบัติตามมา
ตั้งแต่ปี 2555 ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor
Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work) และข้อกําหนดสากลอื่น ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา
ที่มีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม
เพื่อให้มั่นใจว่า เอสซีจีมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยการมีนโยบายที่ชัดเจนและแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุก
กิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี รวมถึงห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business
Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Ventures) เอสซีจีจึงได้กําหนด
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น โดยสื่อสารและเปิดเผยแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการดําเนินธุรกิจ รวมถึง
การจัดให้มีและดําเนินการตามระบบการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
(Due Diligence Process) และการเปิดเผยผลการปฏิบัติในรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

ด้านความปลอดภัยในชีวติ สุขอนามัยในสถานทีท่ าํ งาน และการ ด้านการดูแลพนักงาน
รักษาสิ่งแวดล้อม
การบริหารค่าตอบแทน
เอสซีจีมีการดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกใน
เรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี รวมทั้งกฎหมาย
มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ และข้อตกลงในระดับสากล
สํ า หรั บ ด้ า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และสุ ข อนามั ย พนั ก งาน
เอสซีจีตระหนักและให้ความสําคัญเสมอมา โดยถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
ความเสีย่ งขององค์กร จึงทําให้เอสซีจมี กี ารดําเนินการในเรือ่ งดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การกําหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี การกําหนด
นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริม สนับสนุนให้
ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี
โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น
เอสซีจมี นี โยบายรวมถึงแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความปลอดภัยอย่าง
ชัดเจน ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
พนั ก งานยั ง ได้ รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความ
ปลอดภัยในการทํางาน และสําหรับพนักงานในกระบวนการผลิตนั้น
จะได้เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การควบคุม
และการปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติและสถิติ
ต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยปรากฏตามรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พนั ก งานจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย อย่ า ง
เคร่งครัด

นอกจากนี้ เอสซีจีได้ปลูกฝังให้พนักงานเห็นถึงความสําคัญของ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มผ่ า นการให้ ค วามรู ้ แ ละอบรมพนั ก งานในเรื่ อ ง
สิ่งแวดล้อมในหลักสูตรต่าง ๆ โดยจัดให้เป็นหัวข้อสําคัญในหลักสูตร
พื้นฐานสําหรับพนักงาน เช่น หลักสูตร SCG Ready Together และ
จัดให้มีการอบรมเป็นหลักสูตรภาคบังคับสําหรับพนักงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานหรือควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านต่าง ๆ เช่น หลักสูตรผูค้ วบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หลักสูตร
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เอสซีจมี นี โยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่าง
เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยยึดถือ
หลักความเป็นธรรมทั้งภายในและภายนอก
การสร้างความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบภายในนั้น เอสซีจี
มุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนตามความสําคัญหรือค่าของงาน มีการ
กําหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตําแหน่งงานอย่างเหมาะสม
พนักงานจะได้คา่ ตอบแทนทีเ่ ท่าเทียมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบตั งิ านและระดับตําแหน่งงานทีร่ บั ผิดชอบ และสําหรับการ
สร้างความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายนอกนั้น เอสซีจีมุ่งเน้น
การจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ
ดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกันโดยมีการสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับ
กับองค์กรภายนอก
เอสซีจีจะกําหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้อง
กับผลการดําเนินงานของบริษัททัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยการ
จ่ายค่าตอบแทนในระยะสัน้ นัน้ จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
บริษทั ในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กําไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนใน
ระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานเชิงเปรียบเทียบของ
บริษัทในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโตของกําไร ส่วนแบ่งการตลาด
ผลการดําเนินงานโดยรวม และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
การจัดสวัสดิการ
เอสซีจีมีนโยบายการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
สวัสดิการของเอสซีจคี รอบคลุมในทุกด้านตัง้ แต่สวัสดิการเกีย่ วกับการ
ปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบ
สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น การให้คา่ รักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม
การตรวจสุ ขภาพประจํ าปี ศูนย์กีฬาและสุขภาพ และสวัสดิการ
เพื่อการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุ
เงินยืม เงินทดแทน เป็นต้น
การดูแลพนักงานในระยะยาว
เอสซีจีมีนโยบายและมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานในระยะยาว
มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งได้
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 พนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกจะจ่ายสะสม
เป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของค่าจ้างพนักงาน
และบริษทั จะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13
ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้
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ส่งเสริมเรื่องการดูแลพนักงานในระยะยาวอื่น ๆ เช่น การช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั
กําหนด การจัดทําโครงการเตรียมความพร้อมสําหรับพนักงานก่อน
เกษียณอายุ ทั้งในด้านสุขภาพ การบริหารการเงินและการลงทุน การ
ส่งเสริมอาชีพ การจัดตั้งชมรมพนักงานต่าง ๆ เป็นต้น

ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ
เอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของคนและมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ จึง
มุ่งมั่นลงทุนเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่พนักงาน
เอสซีจีทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นทั้งคนเก่งคนดี
ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตให้แก่
เอสซีจอี ย่างยั่งยืน
เพือ่ ให้การเรียนรูข้ องพนักงานเอสซีจตี อบโจทย์ธรุ กิจมากยิง่ ขึน้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค
เอสซีจไี ด้ปรับเปลีย่ นเรือ่ งการเรียนรูข้ องพนักงานในหลายด้าน ตัง้ แต่
โครงสร้างการเรียนรู้และระบบการบริหารจัดการ โดยได้กําหนด
โครงสร้างการเรียนรู้ (Learning Architecture) ที่นําเอาสมรรถนะตาม
บทบาทหน้าที่ (Role Based Competency) มาใช้กับทุกตําแหน่งงานใน
เอสซี จี เพื่ อ ให้ พ นั ก งานทราบถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองตาม
มาตรฐานการทํางานที่บริษัทคาดหวัง (Performance Standard)
พนักงานเอสซีจที กุ คนตัง้ แต่พนักงานใหม่จะมีกลุม่ ของสมรรถนะ
ของแต่ละบุคคล (Competency Proﬁle) ซึ่งประกอบไปด้วยสมรรถนะ
ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านวิชาชีพ เช่น Sales, HR, Supply Chain หรือ
R&D ด้านเทคนิคการปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ เอสซีจี
เคมิคอลส์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ตามธุรกิจทีแ่ ต่ละบุคคลสังกัดและหากพนักงานได้รบั การเลือ่ นตําแหน่ง
ขึน้ สูบ่ ทบาททีเ่ ป็นผูน้ าํ ซึง่ ต้องมีผใู้ ต้บงั คับบัญชา พนักงานคนนัน้ ก็จะ
ต้องมีสมรรถนะในด้านภาวะผู้นําเพิ่มเข้ามาด้วย
โดยในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี เอสซีจไี ด้จดั ให้
มีการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Competency Assessment)
และจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของ
พนักงานทุกคน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมกัน
กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานตามสมรรถนะร่วมกัน เพื่อ
ตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจและความเจริญก้าวหน้าในด้านอาชีพของ
แต่ละบุคคลในแต่ละปี ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้ง
สมรรถนะตามแต่ละวิชาชีพ และสมรรถนะตามความรูด้ า้ นเทคนิคของ
แต่ละธุรกิจที่ตนเองยังขาดอยู่ ผ่านการพัฒนาตามรูปแบบ 70:20:10
ทีไ่ ม่ได้มงุ่ เน้นเฉพาะการเรียนในห้องเรียนเท่านัน้ แต่ยงั เน้นการเรียนรู้
จากประสบการณ์และการลงมือทํา รวมไปถึงการเรียนรูจ้ ากบุคคลอืน่
ที่เอสซีจีได้จัดทําขึ้นด้วย และหากพนักงานคนใดมีบทบาทของการ
เป็นผู้นํา ก็จะต้องมีการประเมินและพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ผู้นําโดยเฉพาะเพิ่มเติมเช่นกัน
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เอสซี จี ไ ด้ กํ า หนดให้ พ นั ก งานทุ ก คนทุ ก ระดั บ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ มีโอกาสได้รบั การพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพือ่ เตรียม
พร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษทั อย่างยัง่ ยืนตัง้ แต่วนั แรกของ
การเป็นพนักงาน โดยพนักงานใหม่ทุกคนเข้าร่วม Warm Welcome
Program ซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานรู้จักเอสซีจีในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านมุมมอง
ของผูบ้ ริหารระดับสูง หลังจากนัน้ พนักงานใหม่ทกุ คนก็จะต้องเข้าร่วม
หลักสูตร SCG Ready Together เพื่อปลูกฝังวิถีการทํางานแบบเอสซีจี
เรียนรูธ้ รุ กิจ สร้างเครือข่าย รวมไปถึงเน้นยํา้ และสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ ในหลักสูตรดังกล่าวเอสซีจีได้เริ่ม
นําระบบ e-learning เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนบางส่วน เพื่อช่วย
ให้พนักงานใหม่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลาอีกด้วย
นอกจากนี้ หากพนักงานได้ปรับเปลี่ยนบทบาทด้านความเป็น
ผู้นําไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในแต่ละขั้น เอสซีจีได้เตรียมความพร้อมให้กับ
พนักงานเพื่อให้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ รวมทั้งความคาดหวังใน
บทบาทใหม่ โดยได้กําหนด Onboarding Program ซึ่งเป็นกระบวนการ
Structured Dialogue เพือ่ กําหนดความคาดหวังในบทบาทใหม่ในแต่ละ
ระดับตัง้ แต่ First Line Manager ไปจนถึง Enterprise Leader ระหว่างผูบ้ งั คับ
บัญชากับตัวพนักงานทีป่ รับสูร่ ะดับความเป็นผูน้ าํ ทีส่ งู ขึน้ นอกจากนี้
เอสซีจียังได้จัดทํา New to Role และ Assigned Programs ซึ่งเป็น
หลักสูตรพัฒนาพนักงานตามสมรรถนะด้านภาวะผู้นํา เช่น หลักสูตร
Management Development Program (MDP) และหลักสูตร Management
Acceleration Program (MAP) ที่ได้จัดทําร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
โลกอย่าง Duke Corporate Education ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะตามสมรรถนะที่จําเป็นในการเป็นผู้นําในระดับต่าง ๆ
รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือว่าเป็น
กําลังสําคัญของเอสซีจีอีกกลุ่มหนึ่ง ให้มีความพร้อมรับมือกับความ
ท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ ในปี 2559 เป็นปีแรกที่เอสซีจีได้ทําการประเมินดังกล่าว
บนระบบไอทีทชี่ ว่ ยจัดการการเรียนรู้ (LMS) พร้อมทัง้ ใช้สมรรถนะตาม
บทบาทหน้ า ที่ แ ละการพั ฒ นาตามรู ป แบบ 70:20:10 ที่ เ อสซี จี
ได้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยเริ่ ม จากกลุ ่ ม Pilot ทั้ ง สิ้ น 11,582 คน ใน
ประเทศไทยก่ อ น สํ า หรั บ พนั ก งานที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ่ ว มการประเมิ น
ดังกล่าวบนระบบ LMS ก็ยังจะต้องประเมิน Competency Assessment
และ IDP บน Platform อืน่ ๆ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้ว่าพนักงานทุกคนทุกระดับ
จะได้รับการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่าง
ยั่งยืน
เพื่อให้การเรียนรู้และการพัฒนาพนักงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งพนักงานสามารถทํางานตอบโจทย์ธุรกิจ
อย่างยั่งยืนตามแนวทางการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ในเอสซีจี การ
พัฒนาพนักงานจึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่การพัฒนาจากการเข้าอบรม (10)
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานผ่านการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และลงมือทําจริง (70) พร้อมทั้งเรียนรู้จากผู้อื่น (20)

เป็นหลักใหญ่ควบคูไ่ ปด้วย ในขณะเดียวกันเอสซีจมี งุ่ พัฒนาพนักงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล (Role Based Competency) ซึ่งเน้น
การพัฒนาเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงตามหน้างาน
(Need to Know) และลดการพัฒนาที่ไม่จําเป็นในการทํางาน (Nice to
Know) ลง ทําให้ปที ผี่ า่ นมา เอสซีจสี ามารถลดค่าใช้จา่ ยด้านการพัฒนา
รวมทั้ ง เวลาในการพั ฒ นาส่ ว นที่ ไ ม่ จํ า เป็ น ลงได้ โดยในปี 2559
พนักงานเอสซีจีมีวันฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน 6 วัน มีค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกจํานวน 1,616 ล้านบาท ซึ่ง
ส่วนหนึง่ ลดลงจากค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาพนักงานเรือ่ งระบบบริหาร
จัดการธุรกิจตามหลัก Integrated Business Excellence (IBE) ที่ลดลง และ
ใช้การพัฒนาแบบ 70 และ 20 มากขึ้น
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการดูแลพนักงานได้
ในรายงานประจําปี หัวข้อบุคลากร และรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

3) ลูกค้า
เอสซีจีมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบ
สินค้าและบริการทีต่ อบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้าทัง้ ด้าน
คุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการจะต้องมีความ
ปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศ
ในการดําเนินงาน เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความมัน่ ใจและได้รบั ความพึงพอใจ
สูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ในทุกธุรกิจ เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับสินค้าและบริการ รวมถึงการ
ให้คาํ ปรึกษาเกีย่ วกับวิธกี ารแก้ปญ
ั หา การบริการหลังการขาย รวมถึง
รับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อนําข้อเสนอแนะไปจัดทําเป็น
แผนงานสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานให้ดีมากขึ้น
เอสซีจมี กี ระบวนการบริหารเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า
โดยมีปัจจัยหลักสําคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจําทุกปี เพื่อวัดระดับ
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า และนําเอาความต้องการ
เชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ การ
พัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมระบบงาน Knowledge Management,
e-Service, e-Selling และ Business Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของลูกค้า (Customer Feedback Process) ส่งผลให้มรี ะบบศูนย์กลางฐานข้อมูล
ลูกค้าสําหรับการขายและการให้บริการ รวมทัง้ มีระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล
พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

4) คู่ค้า/คู่ธุรกิจ
เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส
โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กําหนด
จรรยาบรรณเอสซีจี และคํามัน่ ทีใ่ ห้ไว้กบั คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด โดยมีการ
พิจารณาราคาซือ้ ทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผล
ด้ า นราคา คุ ณ ภาพ และบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ มี ก ารกํ า หนดระเบี ย บ

ในการจั ด หาและการดํ า เนิ น การต่ า ง ๆ ที่ ชั ด เจน ไม่ เรี ย กหรื อ
รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทําธุรกิจ
กับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สําหรับคู่ธุรกิจ เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่อง
สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทํางาน และผลตอบแทนที่จะ
ได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คําปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้
เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริม
ความปลอดภัยด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ
และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและยุ ติ ธ รรม นอกจากนี้
ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรูท้ งั้ ในงานและ
นอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทํางาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เอสซีจีได้จัดทําจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of
Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็น
แนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการ
กํากับดูแลกิจการที่คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน โดยคู่ธุรกิจของ
เอสซีจีจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีก่อนเริ่มทํา
ธุรกิจกับบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
จัดหาและคัดเลือกคูค่ ้า/คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี โดยกําหนดไว้อย่างชัดเจน
ถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ คุณสมบัติและ
การสมัครเป็นคูค่ า้ /คูธ่ รุ กิจ รวมถึงขัน้ ตอนการทําธุรกิจกับเอสซีจี ทัง้ นี้
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเอสซีจจี ะดําเนินการคัดเลือกคูค่ า้ /คูธ่ รุ กิจอย่างมีระบบ
เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะ
ไม่ทําธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย หรือมี
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้ใน
เว็บไซต์ของเอสซีจี

5) ผู้ร่วมลงทุน
เอสซีจเี คารพซึง่ สิทธิของผูร้ ว่ มทุนและปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ ว่ มทุนทุกราย
อย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผูร้ ว่ มทุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดี
กับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกิจการ
ร่วมทุนให้มคี วามแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากําหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณา
จัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตาม และ
ผลักดันให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของ
กฎหมายและแนวทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก าร
ดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจการร่วมทุน
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6) เจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษัท คํานึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดําเนิน
ธุรกิจเพือ่ สร้างความเชือ่ ถือและเป็นธรรมให้กบั เจ้าหนี้ โดยมีนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแล
หลักทรัพย์คํ้าประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมี
เหตุทําให้ผิดนัดชําระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิด
ข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความ
สมเหตุสมผล
3. บริหารจัดการเงินทุนให้มโี ครงสร้างทีเ่ หมาะสมเพือ่ สนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
4. มุง่ มัน่ ในการรักษาสัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืนกับเจ้าหนีแ้ ละให้ความ
เชื่อถือซึ่งกันและกัน

7) ชุมชน
เอสซีจดี าํ เนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และ
ถื อ มั่ น ในอุ ด มการณ์ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดย
มุง่ สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างประโยชน์
ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย
และอาเซียน รวมทั้งปลูกฝังจิตสํานึก และส่งเสริมให้พนักงานและ
ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งปฏิ บั ติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและทํ า
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผล
มาจากการดําเนินงานของเอสซีจี โดยมุง่ หวังให้อตุ สาหกรรมและชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
เอสซีจเี ชือ่ ว่าชุมชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุง่ เน้นการพัฒนาชุมชนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทํ า หน้ า ที่ กํ า หนดนโยบายและดู แ ลเกี่ ย วกั บ การจั ด โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้ เอสซีจี
แบ่งการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
• ด้านชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึง่ เน้นนโยบายการดูแลคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เช่น “กลุ่มโรงปูนรักษ์ชุมชน” และ “สมาคม
เพื่อนชุมชน” ซึ่งมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้
อย่างยั่งยืน ดูแลชุมชนด้านสุขภาพอนามัย การมอบทุนการศึกษา
แก่คนในท้องถิน่ การยกระดับมาตรฐานโรงงานสูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงนิเวศ
การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลชุมชน และการจัดอบรม
เพื่อสร้างความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้คนในชุมชน
• ด้านสังคมโดยรวม ซึ่งเน้นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ
มนุ ษย์ การยกระดั บคุ ณภาพชี วิต และความอยู ่ ดี กินดีของสังคม
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ผ่ า นโครงการที่ ต รงกั บ ปั ญ หาของสั ง คมอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยผสาน
องค์ความรู้ ความเชีย่ วชาญขององค์กรเข้ากับศักยภาพของสังคม เช่น
“โครงการเอสซีจี รักษ์นาํ้ เพือ่ อนาคต” ซึง่ เป็นการบริหารจัดการนํา้ ให้
ชุมชนพึ่งพาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล
“โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพือ่ ฟืน้ ฟูดนิ เค็ม” ซึง่ เอสซีจรี ว่ มกับ
องค์กรภายนอกเพื่อช่วยชุมชนแก้ปัญหาดินเค็ม รวมถึงการเผยแพร่
เทคโนโลยีฟื้นฟูดินเค็มอย่างง่าย การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนและ
ขยายองค์ความรูเ้ พือ่ ให้เกษตรกรสามารถพึง่ พาตนเองได้ในระยะยาว
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8) หน่วยงานราชการ
เอสซี จี ไ ด้ กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการทํ า ธุ ร กรรมกั บ รั ฐ ไว้ ใ น
จรรยาบรรณเอสซีจแี ละนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ โดยจะต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละท้องถิ่นอย่าง
เคร่งครัด และต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานใน
หน่วยงานราชการมีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการและการ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ

9) สื่อมวลชน
เอสซีจใี ห้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สอื่ มวลชน
เพือ่ ให้สามารถสือ่ สารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ความสําคัญกับการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน อาทิ กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและ
โรงงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน กิจกรรมตามความ
สนใจของสือ่ มวลชน การเข้าพบสือ่ มวลชนอย่างต่อเนือ่ ง และการร่วม
สนับสนุนกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเพื่อสังคมของสื่อมวลชน

10) คู่แข่ง
เอสซีจีดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่าง
เป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่น
ในการดําเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณเอสซีจี อย่างมีจริยธรรม
โปร่งใส รวมทัง้ ไม่เอาเปรียบคูแ่ ข่งด้วยวิธกี ารอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
ไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง
ไม่ทาํ ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจาก
ข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี
หลีกเลีย่ งพฤติกรรมการตกลงใด ๆ ทีเ่ ป็นการผูกขาด ลด หรือการจํากัด
การแข่งขัน เป็นต้น

11) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นําความคิด
เอสซีจีดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ มีการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินธุรกิจทีค่ รบถ้วน
ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความ
สําคัญของมุมมอง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะทีม่ าจากภาคประชา
สังคม เพื่อนํามาสะท้อนถึงประเด็นต่าง ๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนา
เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม โดยตั้งแต่ปี 2553 จนถึง
ปัจจุบนั คณะกรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้จดั เวทีรบั ฟังความคิดเห็น
(Opinion Panel) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคราชการ เอกชน และองค์กร
อิสระ โดยมุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน รวมทั้ง
การขยายผลสู่อุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเอสซีจี เพื่อให้
เกิดแนวทางร่วมกันในการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับ
การรวบรวม กลั่ น กรอง เพื่ อ รายงานต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
คณะกรรมการบริษัทตามลําดับต่อไป
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 0-2586-6098
อีเมล: corporate@scg.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0-2586-3309
อีเมล: invest@scg.co.th
บริษทั ได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
สามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทําที่
ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing System ในระบบอินทราเน็ต
(สําหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ www.scg.co.th (สําหรับผู้มีส่วนได้เสีย
อื่น ๆ) เพื่อดําเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้
• พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่
กําหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่
จําเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
โดยการดํ า เนิ น การตรวจสอบโดยไม่ เ ปิ ด เผยตั ว ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นหรื อ
แหล่งข้อมูล ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการ
คุ้มครองที่เหมาะสมหรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดย
ผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอหากเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดความ
เสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
• สํานักงานตรวจสอบรับเรือ่ งร้องเรียนเพือ่ ตรวจสอบถึงข้อเท็จจริง
เบื้องต้น โดยดําเนินการอย่างรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน
30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบ
ในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
• ในกรณี ที่ พ บว่ า มี ค วามผิ ด เกิ ด ขึ้ น จริ ง จะกํ า หนดให้ ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงาน
เรื่ อ งทุ จ ริ ต และข้ อ ร้ อ งเรี ย นต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท
โดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ
รายงานการทุ จ ริ ต การทํ า ผิ ด กฎหมายหรื อ จรรยาบรรณซึ่ ง อาจ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทผ่าน
กรรมการอิสระที่อีเมล ind_dir@scg.co.th

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
เอสซีจีให้ความสําคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็น
เรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
จึงมีความจําเป็นทีต่ อ้ งมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปิดเผย
สารสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็นสารสนเทศทางการเงินและทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินให้
ถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกําหนด มีสาระสําคัญครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส
เชื่อถือได้ และทันเวลา
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดนโยบายการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
(Disclosure Policy) โดยได้กําหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูล
สําคัญทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยสูส่ าธารณะ กําหนดแนวปฏิบตั ใิ นการเปิดเผย
ข้อมูลประเภทต่าง ๆ สู่สาธารณะ และกําหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกําหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสําคัญ
ออกสู ่ ส าธารณะ ซึ่ ง รายละเอี ย ดของแนวปฏิ บั ติ ไ ด้ เ ผยแพร่ ใ ห้
ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของเอสซีจี
เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
กํ า หนดโดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืน่
ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และเป็น
หลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใส อาทิ
1. จัดทําแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับผูด้ าํ รง
ตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต.
2. กํ า หนดนโยบายให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้ อ ง
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษัทกําหนด
3. กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซือ้ ขาย/
ถือครองหุน้ สามัญของบริษทั ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้
ทีม่ กี ารประชุม และรายงานการถือหุน้ กูข้ องบริษทั และหุน้ สามัญของ
บริษทั ในเอสซีจขี องกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ การถือหุน้
สามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส และเปิดเผยจํานวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ ต้นปี สิน้ ปี และทีม่ กี ารซือ้ ขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจําปี
4. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี
5. เผยแพร่ ห นั ง สื อ นั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และรายงาน
ประจําปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
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6. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดและ
ย้อนหลังไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
7. เปิดเผยบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละ
คนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
8. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในรายงานประจําปี
9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
10. เปิ ด เผยนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่ ก รรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทนที่
กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย เป็นรายบุคคล
11. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการทีจ่ ดั โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล
12. เปิดเผยโครงสร้างการดําเนินงานและการลงทุนในบริษทั ย่อย
บริษัทร่วม การร่วมค้า และบริษัทอื่น ๆ อย่างชัดเจน
13. เปิ ด เผยค่ า สอบบั ญ ชี และค่ า บริ ก ารอื่ น นอกเหนื อ จาก
ค่าสอบบัญชีในรายงานประจําปี
14. เปิ ด เผยหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ แ ละข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
บนเว็บไซต์ของบริษัท
15. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย
16. เปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั งิ าน
ตามนโยบาย
17. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สําคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มี
ต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และเว็ บ ไซต์ ข องเอสซี จี เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
นักลงทุน สือ่ มวลชน และผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ทัว่ ถึง
และโปร่งใส
นอกจากนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ติ ามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้กาํ หนด “จรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุน
สัมพันธ์ของเอสซีจีเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นธรรมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของเอสซีจีที่
เกีย่ วข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ ให้นกั ลงทุนสัมพันธ์มแี นวทาง
ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี อันจะทําให้
เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษทั และสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ อื หุน้
นักลงทุน สาธารณชน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ การดําเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ
4 ประการหลัก ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน
อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
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2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
3. การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
4. การปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
เอสซีจีให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และข้อมูล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้
ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว เอสซีจยี งั ได้พฒ
ั นาช่องทางในการสือ่ สาร
ข้อมูลและข่าวสารผ่านสือ่ ทีห่ ลากหลายเพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้อง อาทิ
1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อ
โดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. แถลงข่า วผลการดํ า เนิ น งานประจํา ไตรมาส รวมทั้ ง ข่ า ว
โครงการลงทุนและกิจกรรมที่สําคัญของเอสซีจีเป็นประจํา
3. แถลงผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ไตรมาสแก่นั ก ลงทุ น และ
นักวิเคราะห์

เอสซี จี จั ด แถลงผลการดํ า เนิ น งานเป็ น ประจํ า ทุ ก ไตรมาสแก่ นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน

4. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจ
5. จัดกิจกรรมพบนักลงทุน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
6. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ในการสัมมนาระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
7. จั ด โครงการเยี่ ย มชมกิ จ การและโรงงาน ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่าง ๆ
8. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สือ่ โฆษณา และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
9. จัดทําสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของเอสซีจี
อาทิ รายงานประจําปี รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน วารสารผูถ้ อื หุน้ กู้

วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจําหน่าย และวารสารพนักงาน
10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
11. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.scg.co.th และโซเชียลมีเดีย
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของเอสซีจไี ด้ทาํ หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สาร
กับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์
และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหาก
ผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล invest@scg.co.th ซึ่งในปี 2559 ได้มีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์
อย่างสมํ่าเสมอ โดยได้นําเสนอผลการดําเนินงาน งบการเงิน ฐานะ
การเงิ น คํ า อธิ บ ายและวิ เ คราะห์ ข องฝ่ า ยจั ด การ (Management
Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต สรุปได้ดังนี้
• จัดกิจกรรมเพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ (Domestic
Roadshow และ Conference) เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง บนแนวทางการดําเนินธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปของเอสซีจี
รวม 10 ครั้ง
• เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละธุรกิจของ
เอสซีจี ทางบริษทั ได้จดั กิจกรรม โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของแต่ละ
ธุรกิจเป็นผู้ให้ความรู้ สื่อสารกลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินธุรกิจ
ให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศรวม 5 ครั้ง
• จัด Analyst Conference ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
• จัด Roadshow ในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นจํานวน 11 ครั้ง
• จัด Site Visit ในกลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานใน
กระบวนการผลิต โดยเน้นขัน้ ตอนการผลิต ตัง้ แต่การเริม่ ต้นจนกระทัง่
เป็นสินค้า
• Company Visit ทัง้ แบบ One-on-One Meeting, Group Meeting และ
Conference Call เพือ่ ให้ลงทุนได้ซกั ถามแนวทางดําเนินงานและกลยุทธ์
ของบริษทั ตลอดจนการตอบข้อซักถามจากนักลงทุนโดยตรงผ่านทาง
อีเมลและโทรศัพท์อย่างสมํ่าเสมอ
หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง ดังนี้
ที่อยู่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์
0-2586-3309
โทรสาร
0-2586-3307
อีเมล
invest@scg.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการ
ดําเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน
การบริหารความเสีย่ ง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคัญในการ
กํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของเอสซีจี และ
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
อย่างเป็นอิสระ
ข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน
แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการอิสระ
3. นายปรีชา อรรถวิภัชน์
กรรมการอิสระ
4. นายพนัส สิมะเสถียร
กรรมการ
5. นายยศ เอื้อชูเกียรติ
กรรมการ
6. นายอาสา สารสิน
กรรมการอิสระ
7. นายชุมพล ณ ลําเลียง
กรรมการอิสระ
8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ
9. นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการอิสระ
10. นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการอิสระ
11. นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการ
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์การทํางานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือในภาคอุตสาหกรรม หรือการ
จัดการองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารกิจการของ
บริษทั รายละเอียดปรากฏตามประวัตคิ ณะกรรมการบริษทั ในรายงาน
ประจําปี
บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 7 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน โดย
กรรมการอิ ส ระจะทํ า หน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบการทํ า งานของ
ฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่
เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น หรื อ คั ด ค้ า นแนวทางที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกําหนดและ
เปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
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5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559)
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น
(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสําคัญ 4 ประการ คือ
1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
รอบคอบ (Duty of Care)
1.2 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต (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 ในเรือ่ งจํานวน
กรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทัง้ คุณสมบัตทิ หี่ ลากหลาย เพือ่
ให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
3. กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของ
เอสซีจี โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจําทุกปี
4. พิจารณาแผนหลักในการดําเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย
และนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของ
เอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสากล
5. ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และ
ติดตามการวัดผลการดําเนินงานทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับ
เอสซีจี โดยกําหนดให้มกี ารรายงานผลการดําเนินงานอย่างสมํา่ เสมอ
รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของ
ธุรกิจ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี
6. อุทศิ เวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผูห้ นึง่
ผู ้ ใ ด และไม่ ดํ า เนิ น การใด ๆ ที่ เ ป็ น การขั ด แย้ ง หรื อ แข่ ง ขั น กั บ
ผลประโยชน์ของเอสซีจี
7. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซือ่ สัตย์สจุ ริต
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
8. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลให้มีการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมิน
ระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยง
มีการเปลี่ยนแปลง
9. กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจใี ห้อยูใ่ นระดับ
สากล เพือ่ เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั แิ ละ
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
เอสซีจี
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10. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและ
คุณธรรม และปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของเอสซีจี พร้อมทัง้ กํากับดูแลให้มรี ะบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านการทุจริตและการใช้อํานาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกัน
การกระทําผิดกฎหมาย
11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตาม
สิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและกํากับดูแลให้บริษทั เปิดเผย
ข้อมูลสําคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
12. ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษั ท เคารพสิ ท ธิ แ ละปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย อื่ น
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กํากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทาง
ในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส
หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจเป็นปัญหา
กับคณะกรรมการได้โดยตรง
13. พิ จ ารณาแผนพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และแผนสื บ ทอด
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกํากับดูแลให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ ปี ระสิทธิผลเป็นประจําทุกปี และมีระบบการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส
สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานเพื่อก่อให้เกิด
แรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
14. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
เป็นประจําทุกปี โดยให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็น 3 แบบ คือ
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole)
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกัน
ในคณะกรรมการบริษทั และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการบริษัทเป็นประจําสมํ่าเสมอ
15. กํ า กั บ ดู แ ลให้ มี ก ระบวนการสรรหาและเลื อ กตั้ ง บุ ค คล
เป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
16. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้
เว้นแต่ในกรณีทมี่ เี หตุสดุ วิสยั โดยกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
17. พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง
เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการหรื อ กิ จ กรรมสั ม มนาที่ เ ป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู ้ ใ นการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจาก
ที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า
มีความจําเป็นและเหมาะสม
5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559)
ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิ จ ารณากํ า หนดวาระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และดูแลให้กรรมการบริษทั ได้รบั ข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้
กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบ
วาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษทั
ทุกคนอภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และ
ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
ครบถ้วน
2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิง่ ทีจ่ ะต้องดําเนินการต่อไปอย่าง
ชัดเจน
2.4 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มี
กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
3. เป็นผู้นําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ
ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และกฎหมาย โดยจั ด สรรเวลาให้ เ หมาะสม
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และ
ดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนั บ สนุ น และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับ
ฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กํากับดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส
ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษทั มีโครงสร้างและองค์ประกอบ
ที่เหมาะสม
8. กํ า กั บ ดู แ ลให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษทั แต่ละคน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.4 อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตาม
ขอบเขตหน้าที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกําหนด
และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน แผนหลัก
ในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสีย่ ง แผนงบประมาณและ
แผนการดําเนินงานธุรกิจประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกําหนด
เป้ า หมายที่ ต ้ อ งการของผลการดํ า เนิ น งาน การติ ด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนทีก่ าํ หนดไว้ และการดูแล
รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกันที่สําคัญ
การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน
5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ
ฝ่ายจัดการ
เอสซี จี ไ ด้ แ บ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า ง
คณะกรรมการบริษทั กับฝ่ายจัดการเอสซีจอี ย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษทั
ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ฝ่ า ยจั ด การเอสซี จี ใ นระดั บ นโยบาย ขณะที่ ฝ ่ า ยจั ด การเอสซี จี
ทําหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด
ดั ง นั้ น ประธานกรรมการ และกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ จึ ง เป็ น
บุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตําแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมที่ สุ ด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กําหนดแผนการสืบทอด
ตํ า แหน่ ง ของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และมี ก ารทบทวนแผนดั ง กล่ า ว
เป็นประจําทุกปี โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมในวาระดังกล่าว
ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของเอสซีจี ตลอดจนไม่มีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษทั เพือ่ ให้แบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่างการกํากับดูแลเชิงนโยบาย
ในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน
สํ า หรั บ ฝ่ า ยจั ด การเอสซี จี ไ ด้ รั บ มอบหมายอํ า นาจหน้ า ที่ ใ ห้
ดําเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ รับผิดชอบผลการ
ดําเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่
คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจําปี ดําเนินการตามนโยบาย
ด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กร และ
ดํารงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.6 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท
จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท
ข้อบังคับของบริษทั ได้กาํ หนดจํานวนปีทดี่ าํ รงตําแหน่งในแต่ละ
วาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีกรรมการ
บริษัทต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการ
แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วน
1 ใน 3 ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่งนัน้ ให้พจิ ารณา
จากกรรมการบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากตําแหน่งก่อน
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ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 12 คน แต่ละคนจะดํารง
ตําแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้น
อาจได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
วาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกัน
โดยเริ่ ม นั บ วาระแรกตั้ ง แต่ วั น ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ อ นุ มั ติ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 และครบกําหนดการดํารงตําแหน่งใน
แต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีที่ตนครบกําหนด
ออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไป
ได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระ
ของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง
5.7 นโยบายการดํารงตําแหน่งในสถาบันภายนอกเอสซีจีของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
การกําหนดจํานวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการบริษทั จะไปดํารง
ตําแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดนโยบายการกําหนดจํานวนบริษทั
จดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการ เพื่อให้
บริษทั ได้รบั ประโยชน์สงู สุดในการทีก่ รรมการบริษทั สามารถอุทศิ เวลา
สําหรับการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั
จึงกําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติ
ในกรณี ก รรมการผู ้ จั ด การใหญ่ จ ะเข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการใน
บริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอก
เอสซีจีของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททํางานในสถาบัน
ภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้
(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึง่ ไม่ได้ตงั้ ขึน้
เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือ
แก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้น
เพื่ อประโยชน์ ส ่วนรวม เช่ น สภาอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
(3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อ
การค้าและไม่ขดั กับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะเป็น
ผลเสียแก่บริษัท
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ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอขออนุมัติการเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ หรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษทั
และในกรณี ข องพนั ก งานจั ด การให้ เ สนอขออนุ มั ติ ต ามอํ า นาจ
ดําเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัท
ทีม่ งุ่ ให้พนักงานทุม่ เทและตัง้ ใจทํางาน ตลอดจนอุทศิ เวลาการทํางาน
ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่อง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบ
กิจการอย่างใดอย่างหนึง่ ทีเ่ ป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท อนึง่ การพิจารณาอนุมตั ิให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลา
ของบริ ษั ท ทํ า งานให้ กั บ สถาบั น /บริ ษั ท ภายนอก เป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ
ของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งบริษัท
ได้สื่อสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว
5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
เอสซีจจี ดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านและทบทวนผลการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
ประจําทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น
2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
(As a Whole) และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง
(Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้
วิ เ คราะห์ แ ละหาข้ อ สรุ ป เพื่ อ กํ า หนดมาตรการในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันเป็นหลักสําคัญในเรื่องความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ในปี 2559
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ติ ามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาให้ทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตาม
ข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่ปรึกษาภายนอกที่ได้ให้ไว้
จากการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
ในปี 2558 เพื่อให้แบบประเมินดังกล่าวครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปัจจุบัน และเพื่อให้สามารถนําผลการประเมินดังกล่าว
มาวิเคราะห์สําหรับจัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
โดยในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ
(As a Whole) และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง
(Self-Assessment) ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในปี 2559 นั้น ประกอบด้วย
4 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมคณะกรรมการ
4. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2552 เอสซีจีได้กําหนดให้มีแบบประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการ เพือ่ ให้กรรมการแต่ละคนประเมินผล
การปฏิบัติงานของประธานกรรมการ เนื่องจากประธานกรรมการ
เป็นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
กิจการ โดยแบ่งหัวข้อในการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ตามบทบาท
หน้ า ที่ ข องประธานกรรมการ ได้ แ ก่ การประชุ ม คณะกรรมการ
การประชุมผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อื่น ๆ โดย
ในปี 2559 เอสซี จี ไ ด้ ป รั บ เพิ่ ม เติ ม คํ า ถามในแบบประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของประธานกรรมการ เพื่อให้เน้นบทบาทหน้าที่
ที่สําคัญของการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
สํ า หรั บ กระบวนการในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการทัง้ คณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของตนเอง (Self-Assessment) นั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาจะพิ จ ารณาทั้ ง แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย

1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แบบประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการ รวมถึงแบบสอบถามความต้องการ
ทราบข้อมูลเพือ่ เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
กรรมการ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง แบบประเมิ น ผลให้
กรรมการบริ ษั ท ทุ ก คนเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดํารงตําแหน่ง
หลังจากนั้น สํานักงานเลขานุการบริษัทจะสรุปผล และนําเสนอผล
ประเมินต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบก่อนนําส่งผลการประเมินให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการชุดย่อยต่อไป
ทัง้ นี้ ในปี 2559 ผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ ดังนี้

ผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการทั้งคณะ
(As a Whole)
(ร้อยละ)

ผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
(Self-Assessment)
(ร้อยละ)

92
98
99
88

95
97
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของ
เอสซีจี
คณะกรรมการบริษทั ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงาน
ตามนโยบายทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกับสภาวการณ์
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
จะนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง
ในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ
EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อกําหนดค่า
ร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
ทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล

3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
นอกจากนัน้ ได้นาํ ผลการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานระดับ
จัดการทีม่ ตี อ่ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจี
มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดย
ที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ
นอกเหนือจากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
(Self-Assessment) นั้น คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ที่ปรึกษา
ภายนอกทีเ่ ป็นอิสระเป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษัทเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสมบูรณ์และระบุ
โอกาสในการปรับปรุงโครงสร้าง การปฏิบัติหน้าที่ และการพัฒนา
ตนเองของคณะกรรมการบริษทั เมือ่ เทียบกับมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษาภายนอก
ไปแล้วเมื่อปี 2558
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้เห็นควรให้มีการ
จัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของกรรมการอย่ า งต่ อ เนื่อ ง โดยได้ เริ่ม การจั ด เสวนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตั้งแต่ปี 2554

สําหรับในปี 2559 นัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้
จัดเสวนาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ในหัวข้อ “Trends in Corporate
Governance” ร่ ว มกั บ นายรพี สุ จ ริ ต กุ ล เลขาธิ ก าร สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความเห็นร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒใิ นรูปแบบ
ของการเสวนาพูดคุย

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2559
รายชื่อกรรมการ
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นอกจากนี้ เอสซีจียังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่
รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของเอสซีจี และหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานกํากับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ อาทิ หลักสูตรกรรมการบริษทั

ของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ ก.ล.ต. กําหนดให้กรรมการของ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นต้ อ งผ่ า นการอบรมอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง หลั ก สู ต ร
ซึ่งได้แก่ Director Certiﬁcation Program (DCP) Director Accreditation
Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนํา
ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรม
รายชื่อ
กรรมการของบริษัท

Finance for
Director
Non-Finance Accreditation
Director (FND)
Program
(DAP)

Director Role of the Role of the
Audit
Driving
Certiﬁcation Chairman Compensation Committee
Company
Program
Program Committee Program Success with
(DCP)
(RCP)
(RCC)
(ACP) IT Governance
(ITG)

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

RCP 1/2000

2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล

FND 5/2003

DCP 30/2003

ACP 11/2006

3. นายปรีชา อรรถวิภัชน์

FND 8/2004 DAP 107/2014 DCP 39/2004

ACP 11/2006

4. นายพนัส สิมะเสถียร

DCP 2/2000
DCP Re 1/2005

5. นายยศ เอื้อชูเกียรติ
6. นายอาสา สารสิน

RCP 1/2000
FND 39/2008

DAP 5/2003

RCP 32/2013

7. นายชุมพล ณ ลําเลียง

RCP 2/2001

8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
9. นายประมนต์ สุธีวงศ์

RCP 35/2014
DAP 6/2003

RCP 4/2001 RCC 9/2009 ACP 45/2013

10. นางธาริษา วัฒนเกส

DCP 4/2000

11. นายกานต์ ตระกูลฮุน

DCP 29/2003

12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ACP 19/2007

ITG 3/2016

DAP SCC/2014

สําหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทนั้น เอสซีจีมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
ทําหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการเอสซีจี และ
มีสาํ นักงานเลขานุการบริษทั ทําหน้าทีด่ แู ลประสานงานด้านกฎหมาย
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั
การดําเนินการประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั
เอสซีจีได้จัดทําคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย
กฎเกณฑ์ กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าที่ และแนวปฏิบัติใน
ตําแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งแจกให้กับกรรมการบริษัท
ทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการได้
รับทราบ

การเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นกรรมการบริษัท
ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ เอสซีจีได้
กําหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าที่
กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับ
ตําแหน่งสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเร็วทีส่ ดุ โดยมีเลขานุการบริษทั
เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ 3 ด้าน ดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กรรมการ
2) จัดส่งข้อมูลทีส่ าํ คัญและจําเป็นในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
เกีย่ วกับบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท คู่มือ
กรรมการบริษทั คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน สรุปผลการดําเนินงาน
เป็นต้น เพือ่ ให้กรรมการมีขอ้ มูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบือ้ งต้น
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3) จัดให้มกี ารพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษทั
ฝ่ายจัดการเอสซีจี หรือผู้อํานวยการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับทราบ และ
สอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
5.9 การมีสว่ นร่วมของกรรมการในกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลของ
องค์กร
เมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ฝ่ายจัดการได้เชิญนายสุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เอสซีจี บรรยายใน
หัวข้อ “Integrated Governance, Risk and Compliance” ให้กับพนักงาน
ระดับจัดการของเอสซีจีประมาณ 600 คน ในงาน Management Forum
4/2016 ซึง่ มีสาระสําคัญเกีย่ วกับปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
และบทบาทของผู้นําในการกํากับดูแลกิจการอย่างมีจริยธรรม
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรม “สืบสาน
พระราชปณิธาน 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์นํ้าทั่วไทย” ณ ป่าชุมชน
บ้านพุเตย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้าน
การบริหารจัดการนํ้า ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รวมพลังทุกภาคส่วนทัว่ ประเทศ สร้างฝายชะลอนํา้ ให้ครบ
70,000 ฝาย ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ลําปาง ขอนแก่น
ระยอง สระบุรี และนครศรีธรรมราช ส่งเสริมให้ชุมชนแก้ไขปัญหานํ้า
แล้ง นํ้าท่วมด้วยตนเอง อนุรักษ์นํ้าไว้ใช้อย่างยั่งยืน และพัฒนาเป็น
ชุมชนเข้มแข็งพึง่ พาตนเอง โดยในกิจกรรมดังกล่าว นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการกิ จ การสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และ
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมตัวแทนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชุมชนรอบ
โรงงาน ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
12.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิจการสังคม
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ ง และเสนอเรือ่ ง
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตร
สําหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง
ชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 คน
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรูค้ วามเข้าใจ และมีประสบการณ์
การทํางานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีนายธารินทร์
นิมมานเหมินท์ และนางธาริษา วัฒนเกส เป็นกรรมการตรวจสอบ
ที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการ
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สอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้ โดยทําหน้าทีส่ อบทานการ
ดําเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล
ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นตาม
มาตรฐานสากล รวมทัง้ สอบทานให้มรี ะบบการควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าที่
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานตรวจสอบเป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
นายอนุวฒ
ั น์ จงยินดี ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ เป็นผูด้ แู ลงาน
ดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการ
ปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
และบัญชีเป็นประจํา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม
ร่ ว มกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี โดยไม่ มี ฝ ่ า ยจั ด การเข้ า ประชุ ม อย่ า งน้ อ ย
ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งต่าง ๆ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีทปี่ รึกษาภายนอกทีเ่ ป็นอิสระโดยบริษทั
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 คน ประกอบด้วย
1. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา อรรถวิภัชน์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
4. นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมี ว าระอยู ่ ใ นตํ า แหน่ ง คราวละ 3 ปี
โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทัง้ นี้
เมือ่ ครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งต่อไปอีกได้
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559)
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ด้านการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็น
ไปตามกฎหมาย ข้ อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งกระบวนการ

ทํ า งาน การควบคุ ม การกํ า กั บ ดู แ ลด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน และ
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารส่ ง เสริ ม และสร้ า งความตระหนั ก รู ้ (Awareness)
การประเมินความเสีย่ ง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ
จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นตามที่สํานักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั มีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ตาม
ที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการ
ปฏิ บั ติ ง าน (Compliance) ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบ
แนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
ตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา
“แบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน” ซึ่ ง
สํานักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ และนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุ ป ผลตรวจสอบทุ จ ริ ต และกํ า หนดมาตรการ
ป้องกันภายในองค์กร รวมทัง้ สอบทานกระบวนการภายในของบริษทั
เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านให้
ดียิ่งขึ้น
9. พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง หรื อ เลิ ก จ้ า งบุ ค คลซึ่ ง มี
ความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั และประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน และประสานงานกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี และจั ด ให้ มี
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และ
กําลังพลของสํานักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อํานวยการสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการ
บังคับบัญชา และสอบทานให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ของสํานักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
14. สอบทานให้ ก รรมการตรวจสอบมี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจําทุกปี
15. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษทั
จะมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ
ส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจําเป็น รวมทัง้ แสวงหาความเห็นทีเ่ ป็น
อิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามคําสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบกรณีทผี่ สู้ อบบัญชี
พบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่ง
รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท กระทํ า ความผิ ด ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ มาตรา 281/2
วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310
มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ดํ า เนิ น การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้ อ งต้ น
ให้สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
2. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญ
ในระบบควบคุมภายใน
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(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะจัดการไม่ดําเนินการให้มี
การแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ
การกระทําดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 5 คน โดยกรรมการทุกคน
ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เป็ น กรรมการอิ ส ระ ทํ า หน้ า ที่ เ สนอ ทบทวน กํ า กั บ ดู แ ลงาน
ด้ า นบรรษั ท ภิ บ าล พิ จ ารณาสรรหาผู ้ ที่ ส มควรได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมการบริ ษั ท ทดแทนกรรมการที่ ค รบรอบออกตามวาระหรื อ
กรณี อื่ น ทบทวนระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และทําแผนการ
สืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
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
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559)
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กําหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ
2. เสนอแนะแนวปฏิ บั ติ ด ้ า นบรรษั ท ภิ บ าลของเอสซี จี ต ่ อ
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
100

3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
ให้ เ หมาะสมกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และสอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ
ในระดั บ สากล และเสนอแนะต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ มี
การพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. กํ า กั บ ดู แ ลให้ มี น โยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ที่ เ หมาะสม
เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ
6. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
7. พิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ของกรรมการบริษัท
8. เสนอแนะวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยชุ ด ต่ า ง ๆ และ
ประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจําทุกปี รวมทั้ง
ติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อ
นําไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและเสริมสร้างความรู้
ความสามารถของกรรมการบริษัท
9. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั
ทุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
อย่างสมํ่าเสมอ
10. กําหนดคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี และกําหนด
กระบวนการสรรหากรรมการบริษทั เพือ่ แทนกรรมการบริษทั ทีค่ รบวาระ
โดยพิ จ ารณาสรรหากรรมการบริ ษั ท ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลาย
ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้าน
ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
11. พิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมมาดํ า รง
ตําแหน่งกรรมการบริษทั ทดแทนกรรมการบริษทั ทีค่ รบวาระหรือกรณี
อื่น ๆ โดยคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ
เพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
พิจารณาอนุมัติ
12. จั ด ทํ า แผนสื บ ทอดตํ า แหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
และคณะจัดการของบริษทั เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
13. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาทบทวน
และเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter)
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ชุดต่าง ๆ เพือ่ ให้
มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเป็ น ประจํ า ทุ ก ปี โดยประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole)
และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
15. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหามีอํานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า
หน่ ว ยงานหรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ค วามเห็ น
ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น นอกจากนั้น
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคําปรึกษาจากทีป่ รึกษาอิสระ
ภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็น
และเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 3 คน ซึ่งกรรมการทุกคน
ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และประธานกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าที่ศึกษาพิจารณา
ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เพื่อเสนอ
เป็นนโยบายค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของ
เอสซีจีในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจน
สามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นายชุมพล ณ ลําเลียง
ประธานกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
2. นายยศ เอื้อชูเกียรติ
กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน
3. นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ทัง้ นี้ เมือ่ ครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ง
ต่อไปอีกได้
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559)
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนวทางและวิ ธี ก าร การจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยชุ ด ต่ า ง ๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจําปีและเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัดการเอสซีจี
(Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจําปี

โดยให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะจัดการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัท
ที่ปรึกษาเพื่อให้คําแนะนําการดําเนินโครงการ
3. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
เพือ่ กําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
เป็นประจําทุกปี
4. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะจั ด การเอสซี จี เ ป็ น
รายบุ ค คลตามข้ อ เสนอของกรรมการผู้จั ด การใหญ่ เพื่ อ กํ า หนด
ค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจําทุกปี
5. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง
และผลตอบแทน เงินรางวัลประจําปีของพนักงานจัดการระดับสูง
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลีย่ นแปลงและแนวโน้ม
ในเรือ่ งผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ คณะจัดการเอสซีจี
อย่างสมํา่ เสมอเพือ่ นําเสนอคณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
7. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะจัดการเอสซีจี เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนําอื่น ๆ ที่มี
การประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพือ่ ให้เอสซีจรี กั ษาความเป็นผูน้ าํ ใน
ตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
บริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั
ทุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่าง
สมํ่าเสมอ
9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
10. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ
เกี่ ย วกั บ กฎบั ต ร (Charter) คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขออนุ มั ติป รั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมและ
มีความทันสมัยอยู่เสมอ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนมีอํานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า
หน่ ว ยงานหรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ค วามเห็ น
ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น นอกจากนั้น
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคําปรึกษาจากทีป่ รึกษาอิสระ
ภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็น
และเหมาะสม โดยบริษทั จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบในเรือ่ งค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
4. คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั จํานวน 6 คน และผูบ้ ริหารระดับสูง
จํานวน 3 คน ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
ด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอแนะการกําหนด
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งบประมาณประจําปี สําหรับการดําเนินกิจการดังกล่าว รวมทัง้ ติดตาม
ผลการดําเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจํานวน
9 คน ประกอบด้วย
1. นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ
กิจการสังคมเพือ่ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายยศ เอื้อชูเกียรติ
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายขจรเดช แสงสุพรรณ
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. นายชลณัฐ ญาณารณพ
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. นายยุทธนา เจียมตระการ
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
12.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ
บริษทั มีกรรมการอิสระ จํานวน 7 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล
นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลําเลียง
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา
วัฒนเกส
ข้อกําหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั ซึง่ มีความเข้มงวด
กว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็น
กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริ ษั ท ร่ ว ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการ
ทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่อ
อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้
การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง
1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริ ษั ท ร่ ว ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท
และไม่ เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย ผู ้ มี อํ า นาจควบคุ ม หรื อ หุ ้ น ส่ ว นของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ ับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการ
ทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั
หรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
11. สามารถดู แ ลผลประโยชน์ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายอย่ า ง
เท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจตาม
กฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรม
ทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานทีม่ ลี กั ษณะเป็นการ
หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็น
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ในรอบปี 2559 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 7 คน ไม่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่า
หลักเกณฑ์ทกี่ าํ หนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
นอกจากนี้ เพือ่ ส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
มีความโปร่งใส หลากหลาย และมีจํานวนกรรมการอิสระมากพอ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2559 คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ให้กาํ หนดสัดส่วนของกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ
ให้มีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดย

ในปัจจุบันกรรมการบริษัท 7 คนจากทั้งหมด 12 คนมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
แนวทางการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าทีส่ รรหาบุคคลผูม้ ี
คุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการ
บริษัทที่ครบกําหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชือ่ เข้ารับ
การเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหา
กรรมการ โดยคํานึงถึง
• คุณสมบัตทิ ี่เหมาะสม
- สามารถอุทิศเวลาและทําประโยชน์ให้กับเอสซีจีได้
- มีประวัตกิ ารทํางานทีซ่ อื่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส และมีคณ
ุ สมบัติ
การเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
- มีประสบการณ์บริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่ได้รับผลสําเร็จ
มาก่อน
- มีแนวความคิดและติดตามการเปลีย่ นแปลงของโลกยุคใหม่
อยู่ตลอดเวลา
- มี ป ระสบการณ์ ความรู ้ เชี่ ย วชาญ ทั ก ษะเฉพาะด้ า น ที่
สามารถเสริมประสิทธิภาพ ความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการ
ในส่วนที่ยังขาดอยู่
- ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหาร
ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอสซีจี
- กล้าพูดและกล้าแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล
- มีอดุ มการณ์ สามารถทํางานเป็นทีม และมีวฒ
ั นธรรมเข้ากับ
กรรมการได้
• การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางบรรษัทภิบาล
เอสซีจี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าทีส่ รรหากรรมการ
แทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นํา
วิสยั ทัศน์กว้างไกล เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารทํางาน
ที่ โ ปร่ ง ใสไม่ ด ่ า งพร้ อ ย รวมทั้ ง มี ค วามสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
• แนวทางการพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ในการพิจารณากลัน่ กรองรายชือ่ ผูท้ จี่ ะถูกเสนอชือ่ เป็นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาควรกําหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา
โดยควรคํานึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้
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1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลของผูท้ จี่ ะคัดเลือกเพือ่ เสนอชือ่ เป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ อาทิ
- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้า
แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึ ด มั่ น ในการทํ า งานอย่ า งมี ห ลั ก การและมาตรฐาน
เยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสําคัญ

• ความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาล
หรือการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการกํากับดูแลกิจการภายในองค์กร
รวมถึงการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (CG Policy and
Guidance) และด้านการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ (Stakeholder
Engagement)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังได้นํา
รายชื่ อ ของบุ ค คลที่ มี ค วามสามารถในการเป็ น กรรมการบริ ษั ท
จดทะเบียน (Chartered Directors) ของ IOD มาใช้ประกอบการสรรหา
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระด้วย

2. ความรู้ความชํานาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากําหนดองค์ประกอบของ
ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านที่จําเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อ
ให้คณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกํากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
1. การเสนอชือ่ บุคคลให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็นกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาจะเป็นผูส้ รรหาเพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอํานาจในการพิจารณาเลือก
ผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอํานาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือก
กรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชือ่ เป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอันจะทําให้เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้
ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อ
ให้ได้จํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา ได้กําหนดแนวทางในการเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตาม
วาระไว้ดังนี้
1. ให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็น
กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระไม่เกิน
คนละ 4 ชื่อ โดยกรรมการผู้ที่ครบกําหนดออกตามวาระไม่ควรเสนอ
ชื่อตนเองกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
2. ให้กรรมการทุกคนประเมินความรู้ความชํานาญของตนเอง
ตามแบบ Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
สรรหากรรมการที่จะครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณารายชือ่ บุคคล
ที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอมา รวมกับรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้น
เสนอในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด

3. ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการกําหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหายังอาจพิจารณากําหนดแนวทางเกีย่ วกับ
ความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น การ
มาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้สรรหา
กรรมการโดยคํานึงถึงความรู้ความชํานาญที่จําเป็นที่ยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของ
คณะกรรมการ (Board Skil Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหา
กรรมการที่จะครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณา
ข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ และได้ปรับปรุงรายการความรูค้ วามชํานาญ
ทีจ่ าํ เป็นสําหรับคณะกรรมการใน Board Skil Matrix ให้มคี วามเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น ดังนี้
• ความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการเชิงมหภาค (Macro-management)
แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของ
เอสซีจี ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ ด้านการบริหาร
และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ด้าน
การกําหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ด้านการต่างประเทศ และ
ด้านการบริหารความเสี่ยง
• ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชํานาญเฉพาะด้าน (Speciﬁc
Knowledge, Experience or Expertise)
แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านบัญชี/
Financial Literacy โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐาน
บัญชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการที่มี
ส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้อยู่ในที่ประชุม จะพิจารณากลั่นกรองรายชื่อที่
ได้รบั การเสนอจากกรรมการบริษทั และจากผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เสนอชือ่ บุคคล
ทีเ่ หมาะสม 4 ชือ่ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาเสนอทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามแนวทางที่กําหนดไว้ในคู่มือบรรษัทภิบาล
เอสซีจี รวมทั้งข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบ
5. คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น รายบุ ค คลอย่ า ง
ละเอียดรอบคอบ และเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมเป็นกรรมการบริษทั
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระเข้ารับการเลือกตั้งใน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงของเอสซีจี
บริ ษั ท มี แ ผนการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ จ ะเข้ า มารั บ ผิ ด ชอบใน
ตําแหน่งงานบริหารที่สําคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและ
บริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผูจ้ ดั ทําแผนสืบทอดตําแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และคณะจัดการของบริษทั เพือ่ เสนอให้คณะ
กรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณา ทัง้ นี้ กระบวนการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง
ของเอสซีจี เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน
และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และ
พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับ
ผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมิน
พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนา
ตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการ
มอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะ
การเป็นผูน้ าํ และความรอบรูใ้ นงานทุกด้าน ซึง่ การเตรียมบุคลากรของ
เอสซีจีดังกล่าว ได้ดําเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อม
ในการทดแทนกรณีที่มีตําแหน่งงานว่างลง
12.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการที่เอสซีจีจะก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและเป็น
แบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค
อาเซียนตามที่กําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอสซีจีได้นั้น คณะกรรมการ
บริษทั เชือ่ ว่าองค์กรจะต้องมีระบบการกํากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล ทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยและ

บริษทั ร่วมเป็นไปตามนโยบายการดําเนินธุรกิจทีค่ ณะกรรมการบริษทั
กําหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดกลไกในการกํากับดูแล
รวมถึ ง ควบคุ ม การบริ ห ารจั ด การของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม
ด้วยการกระจายอํานาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นผู้ควบคุมดูแลแทน
คณะกรรมการบริษทั เช่น การเป็นผูพ้ จิ ารณาตัวบุคคลทีจ่ ะเป็นตัวแทน
ของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุม โดย
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นต้น
สําหรับจํานวนตัวแทนของบริษัทที่จะส่งเข้าไปนั้น จะพิจารณา
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม
เพือ่ ให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั เป็นไปอย่าง
เหมาะสม ทุก ๆ ไตรมาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่กลุ่มธุรกิจจะต้องมานําเสนอผลการ
ดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และนําส่งรายงานผลการ
ดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบในเดือนทีไ่ ม่มกี ารประชุม
คณะกรรมการบริษัท
นอกจากนัน้ เพือ่ ให้ตวั แทนของบริษทั สามารถทีจ่ ะกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างเหมาะสมและเป็น
ไปตามนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารทีจ่ ะเป็น
ตัวแทนของบริษทั ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในการกําหนดนโยบาย
ที่สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทําคู่มืออํานาจดําเนินการ
สําหรับบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีเ่ อสซีจเี ข้าไปลงทุน ซึง่ คูม่ อื ดังกล่าว
จะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความ
คล่องตัวมากขึ้น โดยเอสซีจีจะมีการทบทวนคู่มืออํานาจดําเนินการ
อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละ
บริษัททั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
สําหรับกลไกในการกํากับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างบริษทั ย่อยและ/
หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ หรือการทํารายการทีส่ าํ คัญให้ครบถ้วนถูกต้องนัน้ มีปรากฏ
อยู่ในข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกําหนดไว้ว่าการ
ดําเนินการหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กําหนด
และใช้บังคับ
นอกเหนือจากคูม่ อื อํานาจดําเนินการซึง่ เป็นเครือ่ งมือช่วยให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบในฐานะผูก้ าํ กับดูแล ได้ทาํ การประเมินประสิทธิผลของการ
กํากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายในของบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วมที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติงาน
ของสํ า นั ก งานตรวจสอบ ซึ่ ง การวางแผนการตรวจสอบจะอยู ่
บนพื้นฐานของความเสี่ยงในแต่ละบริษัท (Risk-based Audit Planning)
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โดยตรวจสอบและประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ความมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านและงบการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มมี ติเรือ่ งการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านด้วย
ตนเอง (Business Self Audit) เพือ่ สร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนทีค่ วาม
ผิดพลาดจะเกิดขึน้ โดยให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนําไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษทั โดยเน้นการพิจารณาทัง้ กระบวนการเพือ่
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัทและสํานักงานตรวจสอบร่วมกัน
ประเมินความเสีย่ ง กําหนดการควบคุมภายใน สัญญาณเตือนภัย และ
รายงานเพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตาม กรณี ค วามเสี่ ย งเปลี่ ย นแปลงต้ อ ง
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย บริษัทจะนําผลที่ได้
จากการประเมินเสนอทีป่ ระชุมฝ่ายจัดการและส่งสําเนาให้สาํ นักงาน
ตรวจสอบเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง
ต่อไป อนึง่ ผูส้ อบบัญชีภายนอกจะนําเสนอผลการประเมินการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส
สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการบริหารจัดการระหว่างบริษทั กับผูร้ ว่ มทุนอืน่
เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจ
ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน การมีอํานาจ
ควบคุม การแบ่งผลตอบแทน อย่างถูกต้องตรงกันและเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่าย เอสซีจจี งึ ได้มกี ารจัดทําข้อตกลงระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้ อืน่
(Shareholders’ Agreement) โดยเอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ ว่ มทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทัง้ ให้ความร่วมมืออย่างดี
กับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน
12.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ให้ความสําคัญในเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ทีย่ งั
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ โดยกําหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
โดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ใน
คู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี และข้อบังคับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิ บั ติ แ ก่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง หมายถึ ง คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
• ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าว ทําการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมี
การเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน
24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) ทั้งนี้
สํานักงานเลขานุการบริษทั จะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
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ให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนถึง
Blackout Period
ทั้งนี้ บริษัทได้กําหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งสมํ่ า เสมอ และห้ า มมิ ใ ห้ พ นั ก งานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่
ไม่เกีย่ วข้องกับการจัดทํางบการเงินทราบในช่วงตัง้ แต่วนั ปิดงวดของ
งบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
นอกจากนี้ ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
• กรรมการและผูบ้ ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผูบ้ ริหารระดับสูง”)
จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั เมือ่ ได้รบั แต่งตัง้ ให้
ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก
(แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทําการนับจากวันที่
ดํารงตําแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
(แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ดั ง กล่ า ว โดยกํ า หนดให้ มี ก ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ
หลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
และเปิดเผยข้อมูลจํานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขาย
ระหว่างปีของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ไว้ในรายงานประจําปี
ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทําความผิดของ
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้
ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
12.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กบั เคพีเอ็มจีประเทศไทย
และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ ซึง่ เป็นสํานักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชี
ประจํ า ปี 2559 สั ง กั ด รวมทั้ ง บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปีบญ
ั ชี
ที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม 55.29 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี
ที่จ่ายโดยบริษัทร่วม
ทัง้ นี้ บริษัททีเ่ ป็นสํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มคี วาม
สัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีประจําปี 2559
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม เป็นเงินจํานวน 5.43 ล้านบาท
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี SCC

255,000 บาท

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําปีและ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC
และงบการเงินรวม
5.17 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท

5.43 ล้านบาท

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปีของบริษทั ย่อย และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนฯ ซึ่งตรวจสอบ
โดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษทั ย่อย
เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัทย่อย
ในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จํานวนบริษัทย่อย
126 บริษัท
- จํานวนเงิน
23.37 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัทย่อย
ในต่างประเทศ
- จํานวนบริษัทย่อย
- จํานวนเงิน

68 บริษัท
26.49 ล้านบาท

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด

49.86 ล้านบาท

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจํานวนเงินรวม
2.86 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอืน่
จํ า นวนเงิ น รวม 9.10 ล้ า นบาท ให้ แ ก่ สํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี
ทีผ่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และ
สํานักงานสอบบัญชีดังกล่าว

12.7 การปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี
ในเรื่องอื่นๆ

บริษทั นําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
โดยปี 2559 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
• ปั จ จุ บั น ประธานกรรมการเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารของผู ้ ถื อ หุ ้ น
รายใหญ่ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของ
ประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสําคัญ
2. กําหนดจํานวนวาระทีจ่ ะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ดุ
ของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกําหนดจํานวนวาระ
ที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการชุดย่อย
• ปั จ จุ บั น คณะกรรมการมี ก ารพิ จ ารณาวาระการดํ า รง
ตําแหน่งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามคุณสมบัติ
ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย และความรู้
ความชํานาญเฉพาะด้านทีจ่ าํ เป็นต้องมีในคณะกรรมการ โดยใช้ Board
Skill Matrix เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ
3. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทัง้ คณะ
• ปัจจุบนั คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วย
กรรมการจํานวน 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึง่ มากกว่าครึง่ หนึง่
ของกรรมการทั้ ง คณะ และประธานกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล ฯ
เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ดี บริษัทจะมีการพิจารณาการเข้าเป็น
กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจําทุกปี โดยพิจารณา
จากทั้ง คุณ สมบัติ แ ละความเหมาะสมตามที่กํ า หนดไว้ ใ นกฎบัต ร
คณะกรรมการชุดย่อย
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะพิจารณาทบทวน
เรือ่ งทีบ่ ริษทั ยังไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจําทุกปี
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่กําหนดไว้ 5 หมวดดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแล
กิจการที่ดี อธิบายได้ ดังนี้

จรรยาบรรณเอสซีจี
การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน เพราะมี
อุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ซึง่ คณะกรรมการบริษทั
ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถอื ปฏิบตั แิ ละให้ความสําคัญ
อย่างสมํ่าเสมอตลอดมา คือ
• ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
• มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
• เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
• ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
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ในปี 2530 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรียกว่า “จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย” หรือ
“จรรยาบรรณเอสซีจ”ี ในปัจจุบนั เพือ่ ให้พนักงานมีแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ อุ ด มการณ์ ข องเอสซี จี โดยมี ก รรมการบริ ษั ท
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี และมี ก ารปรั บ ปรุ ง เรื่ อ ยมาเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับวิวฒ
ั นาการของเอสซีจี และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่อง
จรรยาบรรณเอสซีจี จึงได้จดั ให้มกี ารให้ความรูแ้ ละส่งเสริมการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้าง
จิตสํานึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยมอบคู่มือจรรยาบรรณ
เอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสํานึกให้แก่
พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปใช้เป็นหลัก
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสําคัญในการประเมิน
ศักยภาพของพนักงานเป็นประจําทุกปี และจัดกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรูแ้ ละการเรียนรูเ้ รือ่ งจรรยาบรรณเอสซีจี ด้วยการให้พนักงาน
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามจรรยาบรรณเอสซี จี นอกจากนี้ ยั ง ได้ ผ ลิ ต สื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ แ นวปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณเอสซี จี ผ ่ า นการ์ ตู น
แอนิเมชั่นคลิป (Animation Clip) ประกอบเพลง ซึ่งเป็นการจําลอง
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ตามหัวข้อทีก่ าํ หนดในจรรยาบรรณเอสซีจี อินโฟกราฟิก
(Infographic) ซึง่ สรุปเนือ้ หาจรรยาบรรณให้อา่ นง่ายขึน้ และเข้าใจง่ายขึน้
สแตนดี้ จั น ย่ า (Janya Standee) ซึ่ ง เป็ น ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์
แสดงข้อความเกี่ยวกับจรรยาบรรณเอสซีจีแต่ละหัวข้อ โดยจัดวางใน
จุดต่าง ๆ ทั่วสํานักงานใหญ่และโรงงานต่างจังหวัด เพื่อให้พนักงาน
สนใจและจดจําเนื้อหาจรรยาบรรณเอสซีจีได้ง่ายขึ้น และเปิดโอกาส
ให้พนักงานร่วมตอบคําถามและแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ โดย
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสื่อสารให้พนักงาน
สามารถเข้าใจได้งา่ ย และนําไปเป็นแนวทางปฏิบตั งิ านในชีวติ ประจําวัน
โดยเผยแพร่ในรูปแบบจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) ผ่าน
ช่องทางอีเมลของพนักงานทุกคน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ภายใน
ของเอสซีจี
นอกจากนี้ เอสซีจยี งั ได้แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ของ
เอสซีจีในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี ตลอดจนการพัฒนาแนวปฏิบัติ
ด้านการกํากับดูแลกิจการของเอสซีจีให้กับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี
จรรยาบรรณ มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เอสซีจไี ด้กาํ หนดนโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็นธรรมแก่
พนักงานทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณเอสซีจี และ
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นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Whistleblower Policy) โดยมีคณะทํางาน
กําหนดนโยบายและให้คาํ ปรึกษาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
เอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
ในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และตัวแทนทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารระดับสูงในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจทําหน้าที่ติดตามผลการดําเนินงาน ตลอดจนให้คาํ ปรึกษา
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้กําหนดช่องทางให้พนักงานแสดง
ความคิ ด เห็ น และตั้ ง คํ า ถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จรรยาบรรณเอสซี จี
บนเว็บไซต์ภายใน เรือ่ ง “จรรยาบรรณเอสซีจ”ี และ “ระบบให้คาํ ปรึกษา
จรรยาบรรณเอสซีจี”

การดําเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
เอสซีจี ใ ห้ค วามสํา คั ญ เรื่ อ งการต่ อ ต้า นการทุจ ริต คอร์รั ป ชั่น
โดยได้กําหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นซึ่งได้รับการพิจารณาให้
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และได้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และปลู ก ฝั ง เป็ น วั ฒ นธรรมองค์ ก รสอดคล้ อ งตาม
อุดมการณ์ 4 ในเรื่อง “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม” คือการทํางานอย่าง
ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม
ทําให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ผ่านการรับรองเป็น
Certiﬁed Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตมาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เอสซีจี
ยังคงมุ่งมั่นดําเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง
และในปี 2559 เอสซีจีผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองใหม่
(Recertiﬁed Company) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ความมุ่งมั่นนี้ได้
ขยายผลไปสู่บริษัทอื่น ๆ ส่งผลให้ในปี 2559 มีบริษัทย่อยของ
เอสซีจีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการรับรองเป็น Certiﬁed
Company เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 จํานวน 3 บริษัท คือ บริษัท
ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทควอลิตี้
คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น สามารถ
Download ได้ที่ www.scg.co.th)
ตลอดปี 2559 เอสซีจีมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และสื่อสารให้กับพนักงาน
ทุกระดับในกลุม่ ธุรกิจเอสซีจรี บั ทราบและปฏิบตั มิ าโดยตลอด ปลูกฝัง
ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
การคอร์รัปชั่น โดยมีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงการเกิด
คอร์รปั ชัน่ อย่างสมํา่ เสมอซึง่ ถือเป็นความเสีย่ งหนึง่ ภายใต้ความเสีย่ ง
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เอสซีจไี ด้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน กําหนดวิธกี ารลดความเสีย่ ง
และการควบคุม (Risk Mitigation and Control) กําหนดผู้รับผิดชอบ
รวมถึงมาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหาร

ความเสี่ยงสําหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การเกิ ด คอร์ รั ป ชั่ น โดยมี สํ า นั ก งานตรวจสอบประเมิ น ติ ด ตาม
การกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ และนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจํางวด

กิจกรรมที่ทําเพิ่มเติมขึ้นในปี 2559
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการนําไปปฏิบัติจริง
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชั่น อาทิ
1. จัดทํากิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้
ความรู้ และระบบเชิงป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น “Proactive
Preventive System” เพิ่มเติมจากกิจกรรม “Preventive Pack Three”
ในปี 2558 ประกอบด้วย
1) การจัดทําแบบทดสอบ “Ethics e-testing Phase II” ซึ่งได้
เพิม่ การทําแบบทดสอบออกเป็น 3 ระดับ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ โดยทดสอบพนักงาน
ในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นของบริษัท ในแบบทดสอบฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้
พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบาย โดยพนักงานคนไทย
ทุกคนต้องทําให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี้ ยังได้ทําการ
วิ เ คราะห์ การตอบแบบทดสอบฯ ของพนักงาน โดยนําข้อสอบ
ที่มีพนักงานตอบผิดจํ า นวนมาก มาวางแผนสื่ อ สารให้ พ นั ก งาน
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
2) การปลูกฝังความตระหนักรูข้ องบทบาท อํานาจ หน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability Awareness) ในการ
จัดการความเสีย่ งและการควบคุมทีด่ ตี ามแนวทาง Three Lines of Defense
3) การสือ่ สารกรณีศกึ ษาเรือ่ งการทุจริตทีส่ าํ คัญโดยสะท้อน
ภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of Defense
2. ในปีนี้ได้นําระบบ Compliance Management System มาใช้ใน
การควบคุมและติดตามการปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อ
กําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ ตัง้ แต่การรวบรวมกฎหมาย กฎเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การรายงาน
ซึ่งรวมถึงการรายงานภายในและภายนอกเอสซีจี
3. หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานจัดหา งานขายงาน
โครงการ และงานบริการกลาง เป็นต้น ประเมินตนเองตามแบบ
ประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance โดยแบบประเมิน
ได้ระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจทําให้เกิดคอร์รัปชั่น และวิธีการลด
ความเสีย่ งและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ทัง้ ด้านระบบงาน
และด้านการปฏิบตั ขิ องพนักงาน เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ งั คับบัญชา
วิเคราะห์ความเสีย่ งและปฏิบตั ติ ามวิธกี ารควบคุมได้ถกู ต้อง นําผลการ
ประเมินตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

4. การประเมินการควบคุมภายในของปี 2559 ในเรือ่ งคอร์รปั ชัน่
ตามหลักการ COSO 2013

กิจกรรมที่เอสซีจีทําต่อเนื่องมาโดยตลอด
1. การเผยแพร่และการสือ่ สารทําความเข้าใจในคูม่ อื จรรยาบรรณ
เอสซี จี (ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ) และนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ให้ กั บ
พนักงานทุกคนรับทราบ ปฏิบตั ิ และมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นวิดโี อคลิป
(VDO Clip) “ชีวิตดี๊ดีกับ SCG Code of Conduct” และ “การต่อต้าน
คอร์รัปชั่น” ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคู่มือ
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
2. ผู้บริหารพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทซึ่ง
รวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมเปิดโอกาสให้
ซักถามเพื่อทําความเข้าใจ
3. การฝึกอบรมพนักงานในเรือ่ งการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นในหลายหลักสูตร/ช่องทางต่าง ๆ เพือ่
ตอกยํ้าความเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจี ดังนี้
- หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- หลักสูตร SCG Ready Together
- หลักสูตร Business Concept Development
- หลักสูตร Leading Yourself
- หลักสูตร Facilitative Leadership
- หลักสูตรการกํากับดูแลที่ดีสําหรับพนักงานบังคับบัญชา
และพนักงานจัดการ (ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ)
4. จุลสาร IA Letter ทุก ๆ 2 เดือน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ผ่านทางอีเมลของพนักงานทุกคน
5. ระบบให้คําปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นใน Banner ที่หน้าเว็บไซต์ SCG Intranet
6. เอสซีจแี สดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมขยายแนวคิดนีอ้ อกไป
ยังคูธ่ รุ กิจ (Suppliers) ให้รว่ มกันนําหลักการและแนวคิดการปฏิบตั ติ น
เป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม เป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง โดยมี
“จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีนําไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติตั้งแต่ปี 2556 ที่เน้นยํ้าความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคมของเอสซีจี โดยมีหลักการ 5 ข้อ คือ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ
2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน 3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4) สิ่งแวดล้อม และ 5) กฎหมายและข้อกําหนด ซึ่งในปี 2559 เอสซีจี
ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาโดยให้คู่ธุรกิจรายใหม่ทุกรายร่วมลงนาม
ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการขอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น คู ่ ธุ ร กิ จ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ให้คําปรึกษาแก่คู่ธุรกิจเพื่อให้มีการบริหารจัดการตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันมีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้น
และจากผลการตอบรับที่ดีของคู่ธุรกิจทําให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะ
เสริมสร้างคนดีออกสู่สังคมให้มากขึ้นต่อ ๆ ไป
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นโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผทู้ แี่ จ้งข้อมูลหรือ
ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น (Whistleblowing Policy)
เอสซีจีให้ความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเปิด
โอกาสให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือให้
เบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบความผิดปกติในการดําเนิน
ธุรกิจของเอสซีจี อาทิ การกํากับดูแล คุณธรรม จรรยาบรรณ การทุจริต
การทําธุรกรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่
กฎหมายกําหนด และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นในการดําเนินธุรกิจ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีก่ าํ หนด เพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียน
ตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “แนวปฏิบัติ Whistleblowing Policy ของ
เอสซีจ”ี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารให้ ข ้ อ มู ล ในการติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นอย่ า ง
ชัดเจน โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์ของบริษทั
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่าง ๆ ว่าการรายงานหรือให้ ข ้อมู ลหรื อเบาะแสนั้ นจะไม่ทําให้
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เอสซีจีจึงได้
กําหนดกลไกสําหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย
ให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกกระทําโดยไม่เป็นธรรม เช่น
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยสํานักงานตรวจสอบเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จัดให้มี Server แยกเป็น
อิสระจากการใช้งานอื่น ๆ
เอสซีจีมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้
• ช่องทางภายในสําหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบ
เปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ
1. Banner ในหน้าแรกของเว็บไซต์ SCG Intranet ซึ่งพนักงาน
เอสซีจสี ามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้
ดังนี้
- ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
- ผู้อํานวยการสํานักงานการบุคคลกลาง
- ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
2. ทําเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น หรือ
3. ส่งอีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.co.th
• สํ า หรั บ บุ ค คลภายนอก สามารถร้ อ งเรี ย นได้ ท างเว็ บ ไซต์
www.scg.co.th ใน “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เอสซีจี”
เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชือ่ และสามารถเลือกผูร้ บั ข้อร้องเรียนได้
ดังนี้
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- สํานักงานเลขานุการบริษัท
- สํานักงานตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือ ทําเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น
ผูร้ อ้ งเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึง่ ระบบงาน
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการควบคุมและป้องกันการทุจริต
และคอร์รัปชั่น
ปี 2559 มีข้อร้องเรียนทั้งหมดจํานวน 43 เรื่อง ดําเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 49 เรือ่ ง รวมเรือ่ งทีย่ กมาจากปีกอ่ น 11 เรือ่ ง
อยูร่ ะหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวน 5 เรือ่ ง เรือ่ งทีด่ าํ เนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ไม่มีเรื่องที่ขัดต่อนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น มูลค่าไม่เป็นสาระสําคัญและบริษัทไม่ได้รับความเสียหาย
ประกอบด้วย
- เรื่องผิดจรรยาบรรณ 11 เรื่อง
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท 17 เรื่อง และ
- เรือ่ งทีไ่ ม่เป็นไปตามข้อร้องเรียนหรือปฏิบตั ถิ กู ต้องและ
ไม่ใช่การกลั่นแกล้งหรือทําให้ผู้อื่นเสียหาย 21 เรื่อง
โดยมีบทลงโทษสูงสุดของพนักงานผู้กระทําผิด คือ ให้ออกตาม
ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
บริษทั ให้ความสําคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง
มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งได้นําข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกําหนด
แนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีสํานักงานตรวจสอบเป็นผู้ทําหน้าที่
ติดตาม นําเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกครั้งที่มีการประชุม

13

รายงานคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่
คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดไว้ ใ นกฎบั ต ร โดยในปี 2559
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมรวม 6 ครัง้ มีกรรมการ
เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 และได้รายงานผลการประชุมต่อ
คณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ สรุปสาระสําคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั นี้
1. พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ ผลประกอบการโดยรวมของเอสซี จี และการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียน
และบริษัทชั้นนําอื่น ๆ

2. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
ระดับสูงของเอสซีจี ให้เป็นธรรมกับผลการปฏิบัติงานและสอดคล้อง
กับผลประกอบการโดยรวมของเอสซีจี รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัท
จดทะเบียนและบริษทั ชัน้ นําอืน่ ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพือ่ รักษา
ความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหาร
ระดับสูงในการบริหารงานให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า
นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นและคําแนะนําฝ่ายจัดการเรื่อง
นโยบายการดูแลพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
กําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้พนักงาน
ตลอดจนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร

ในนามคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ชุมพล ณ ลําเลียง
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ชุมชนและสังคมต้องพัฒนาและ
เติบโตไปพร้อม ๆ กัน เอสซีจีจึงดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนา
ชุมชนในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดําเนินการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน ด้วยกิจกรรมสังคมที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีพนักงาน
เอสซีจเี ป็นพีเ่ ลีย้ ง เพือ่ ให้ชมุ ชนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถแก้ไขปัญหา
และพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมที่จะเป็นต้นแบบขยายผล
ความสําเร็จให้ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
ในปี 2559 คณะกรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยั ง คงสานต่ อ โครงการที่ ช ่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนและ
สังคมหลากหลายโครงการ ทั้งในไทยและในอาเซียน อาทิ
เอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต

จากจุดเริ่มต้นในการสร้างฝายชะลอนํ้าตามแนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับชุมชนใน
จังหวัดลําปาง เพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพป่าเสือ่ มโทรม ส่งผลให้เกิดความชุม่ ชืน้
ในผืนป่า มีนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ชุมชนเติบโต
อย่างเข้มแข็ง
เอสซีจไี ด้ขยายผลการสร้างฝายชะลอนํา้ ไปยังทุกภาคทัว่ ประเทศ
พนักงานเอสซีจแี ละชุมชนได้รว่ มกันอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูแหล่งนํา้ ต่อยอด
ไปสู่การบริหารจัดการนํ้า เพื่อแก้ปญ
ั หานํ้าแล้งนํ้าท่วม รวมทั้งความ
ร่ว มมื อ กั บ มู ล นิ ธิ อุ ท กพั ฒ น์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และสถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรนํา้ และการเกษตร (องค์การมหาชน) เพือ่ ส่งเสริม
ให้ชมุ ชนบริหารจัดการนํ้าอย่างเหมาะสมตามภูมิสังคม
การบริหารจัดการนํา้ ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ทัง้ การสร้างฝายชะลอนํา้
ฟื้นฟูต้นนํ้า การขุดสระพวงเก็บกักนํ้าและส่งต่อไปสระลูกสระหลาน
หรือการขุดคลองเชื่อมแม่นํ้าเป็นระบบแก้มลิง ทําให้ชุมชนมีนํ้าใช้
ตลอดทั้งปีอย่างไม่ขาดแคลน ทั้งยังส่งผลให้ชุมชนสามารถรับมือ
ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2559 ได้เป็นอย่างดี บางชุมชนสามารถ
พัฒนาเป็น “สถานีรกั ษ์นาํ้ ” เพือ่ เผยแพร่ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการนํา้
ไปยั ง ชุ ม ชนอื่ น ๆ ได้ เรี ย นรู ้ แ ละนํ า ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ ห้ ก ว้ า งขวาง
มากยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ เอสซี จี ไ ด้ ร ่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ อุ ท กพั ฒ น์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงาน
“Thailand Sustainable Water Management Forum 2016” เพื่อนําความรู้
และประสบการณ์การบริหารจัดการนํ้าของประเทศที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย และทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และประชาสังคม ได้รว่ มกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพือ่
การบริหารจัดการนํ้าท่วมและนํ้าแล้งอย่างยั่งยืน
ในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา เอสซีจีได้ร่วมสืบสานพระราช
ปณิ ธ านของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ด้านการอนุรักษ์นํ้า ด้วยการรวมพลังชุมชนเครือข่ายโครงการ เอสซีจี
รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ลําปาง
ขอนแก่น ระยอง สระบุรี และนครศรีธรรมราช เพือ่ สานต่อการสร้าง
ฝายชะลอนํา้ ตามแนวพระราชดําริให้ครบ 70,000 ฝาย ทัง้ ได้ตงั้ ปณิธาน
ด้วยความมุ่งมั่นว่า จะขยายผลการบริหารจัดการนํ้าอย่างยั่งยืน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป
สุขาเพื่อประชาชน

เอสซีจไี ด้รว่ มมือกับกรุงเทพมหานคร และกระทรวงอุตสาหกรรม
สร้างสุขาเพื่อประชาชน จํานวน 5 จุด ในพื้นที่ท้องสนามหลวง เพื่อ
อํานวยความสะดวกให้ประชาชนจํานวนมากทีเ่ ดินทางมาถวายสักการะ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
เป็นสุขาน็อกดาวน์กงึ่ ถาวรทีส่ ามารถเคลือ่ นย้ายโครงสร้างทัง้ หมดไป
ติดตั้งในสถานที่อื่น ๆ ได้ ใช้เวลาสร้างอย่างเร่งด่วนแล้วเสร็จใน 3 วัน
จุดแรกให้บริการบริเวณใกล้พระบรมมหาราชวัง ตัง้ แต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2559
และทยอยเปิ ด ให้ บ ริ ก ารรวม 5 จุ ด ได้ แ ก่ บริ เวณสวนสั น ติ พ ร
(กองสลากเดิม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บริเวณ
ท้องสนามหลวงฝัง่ เหนือ ข้างเต็นท์พกั คอย ก. และหลังเต็นท์พกั คอย จ.
โดยแยกเป็นสุขาชาย-หญิง อีกทั้งยังมีบริการห้องนํ้าเพื่อผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกสบาย พร้อมทั้งยังมีบริการ
ดูแลรักษาความสะอาดให้ถกู สุขอนามัยตลอด 24 ชัว่ โมง สุขาทัง้ 5 จุด
สามารถรองรับการใช้งานได้ 150 คนต่อครั้ง

สําหรับประเทศในอาเซียน เอสซีจีให้ความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกประเทศที่เข้าไปดําเนินธุรกิจเช่นกัน โดย
เฉพาะโอกาสทางการศึกษา และการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์
ซึ่งพบว่าเป็นความต้องการอันดับต้น ๆ ของชุมชนในอาเซียน อาทิ

โอกาสในการรักษาต้อกระจกตา ทําให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นและ
ดําเนินชีวติ ได้อย่างปกติสขุ และไม่เป็นภาระของครอบครัว รวมทัง้ ยังได้
มอบอุปกรณ์เครื่องมือสลายต้อกระจกตาเคลื่อนที่ให้แก่จักษุแพทย์
ของโรงพยาบาลเจอเนอรัล เพื่อให้แพทย์มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถ
รักษาต้อกระจกตาให้กับชุมชนเองได้

SCG Sharing the Dream

มอบทุนการศึกษาในกลุม่ ประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม
ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา รวมกว่า 1,700 ทุน
เพื่ อ สนั บ สนุ น เด็ ก และเยาวชนที่ มี ค วามกตั ญ ญู ต ่ อ ผู ้ มี พ ระคุ ณ
มีความมุ่งมั่นด้านการศึกษา โดยพนักงานเอสซีจีมีส่วนร่วมช่วย
คั ด เลื อ กเยาวชนเพื่ อ ขอรั บ ทุ น รวมทั้ ง ยั ง มี โ อกาสร่ ว มดู แ ลชี วิ ต
ความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนและครอบครัว เพื่อช่วยสร้างกําลังใจ
และส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ในฐานะประชากรของอาเซียน เอสซีจมี งุ่ หวังให้สงั คมในภูมภิ าค
อาเซียนพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าอย่างยัง่ ยืน จึงตัง้ มัน่ ทีจ่ ะดําเนิน
ธุรกิจด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม เพื่อให้
สังคมนั้นเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

SCG Sharing a Brighter Vision

ในนามคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจีได้ร่วมกับสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ
โรงพยาบาลบ้า นแพ้ ว (องค์ก ารมหาชน) ดํา เนิน โครงการผ่ า ตัด
ต้อกระจกตาเพือ่ ผูป้ ว่ ยยากไร้ ทีเ่ มืองเมาะลําไย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา
เป็นปีที่ 2 โดยได้นําคณะจักษุแพทย์เชี่ยวชาญจากเมืองไทยเดินทางไป
ผ่าตัดรักษาผูป้ ว่ ยจํานวน 207 คน โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยใด ๆ เพื่อแบ่งปัน

อาสา สารสิน
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
เอสซีจีตระหนักอยู่เสมอว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ
จะต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กับสังคมอย่างยั่งยืน จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์
โครงการเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั้งน้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางทั้งในการดําเนิน
ธุรกิจและการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแก่ชุมชนและสังคม ช่วยให้คน
ในสังคมมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี เกิดชุมชนเข้มแข็งจากกระบวนการเรียนรู้
และยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง เป็นแบบอย่างความเจริญก้าวหน้าอย่าง
แข็งแกร่งและยั่งยืน
โครงการต้นแบบขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน

เอสซีจสี ร้างโครงการต้นแบบทีม่ งุ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นประเด็นหลัก
ของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปญ
ั หาร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต

เอสซีจีร่วมกับชุมชนรอบโรงงานน้อมนําแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้ามาดําเนินงานกว่า 10 ปี ในพื้นที่นํ้าแล้งนํ้าท่วม

ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ป้องกันปัญหาในอนาคต และ
ปลูกจิตสํานึกอนุรักษ์นํ้า โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพืน้ ทีต่ น้ นํา้ เอสซีจดี าํ เนินการสร้าง “ฝายชะลอนํา้ ” เพือ่ ฟืน้ ฟู
ระบบนิเวศ ทําให้นาํ้ กลับคืนมา ชุมชนแก้ปญ
ั หานํา้ แล้งและนํา้ ท่วมได้
ด้วยตนเอง แม้ว่าในปี 2559 ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้ง
จากสถานการณ์ เ อลนี โ ญ แต่ ชุ ม ชนที่ ร ่ ว มโครงการนั้ น ไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภัยแล้ง อีกทั้งต่อยอดสู่กิจกรรม อาทิ
• การบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรด้วย “สระพวง” ที่ชุมชน
บ้านสาแพะ อําเภอแแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ภายหลังจากที่ เอสซีจี
พาไปศึกษาดูงานโครงการปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน ชุมชนนํานํา้
จากฝายชะลอนํ้ามากักเก็บไว้ที่สระพวงได้ถึง 17,000 ลูกบาศก์เมตร
ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและมีนํ้าไว้ใช้ทําการเกษตรได้ทั้งหมู่บ้าน
• “สถานีรักษ์นํ้าเขายายดา จังหวัดระยอง” ศูนย์เรียนรู้เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการนํ้าอย่างยั่งยืน ที่เปิดให้
ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนที่ใช้ฝายชะลอนํ้าเป็นเครื่องมือทําให้ชุมชนมี
นํ้าใช้ทําการเกษตรสวนผลไม้จนนําไปสู่การเกษตรเชิงท่องเที่ยว
โดยชุมชนไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2559 ชุมชนเขายายดา
มีรายได้จากการเยี่ยมชมและซื้อสินค้าชุมชนกว่า 829,000 บาท

เอสซีจีประสานความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมจัดงาน “Thailand Sustainable Water Management Forum 2016”
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เอสซีจีร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร
(องค์การมหาชน) และมูลนิธอิ ทุ กพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนา
แหล่งนํ้าด้วย “ระบบแก้มลิง” ขุดลอกคูคลอง เชื่อมต่อหนองนํ้ากับ
แม่นาํ้ ชี ทีช่ มุ ชนบ้านโนนเขวา อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ชุมชน
มากกว่า 350 ครัวเรือน ไม่มปี ญ
ั หาขาดแคลนนํา้ ช่วงภัยแล้งในปีทผี่ า่ นมา
นอกจากนี้ ยังจัดงาน “Thailand Sustainable Water Management
Forum 2016” ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ร่วมกันหาแนวทางการบริหาร
จัดการนํ้าที่เหมาะสม สร้างสมดุลระหว่างนํ้าต้นทุนและการใช้นํ้าให้
เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหานํ้าแล้งนํ้าท่วมอย่างยั่งยืน
และเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการบริหารจัดการนํ้า เอสซีจี
จึ ง ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนเครื อ ข่ า ยโครงการเอสซี จี รั ก ษ์ นํ้ า เพื่ อ อนาคต
ทั่วประเทศ สานต่อการสร้างฝายชะลอนํ้าตามแนวพระราชดําริ
ในโครงการ “70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์นาํ้ ทัว่ ไทย” พร้อมกัน 6 จังหวัด
ทั่วประเทศ ได้แก่ กาญจนบุรี ลําปาง ขอนแก่น ระยอง สระบุรี และ
นครศรีธรรมราช สร้างฝายชะลอนํ้าตามแนวพระราชดําริเพิ่มอีก
2,319 ฝาย รวมเป็น 70,764 ฝาย

สุขาเพื่อประชาชน

เอสซี จี อํ า นวยความสะดวกให้ กั บ ประชาชนจํ า นวนมาก
ทีเ่ ดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชในพื้นที่ท้องสนามหลวง โดยร่วมกับกรุงเทพ
มหานครและกระทรวงอุตสาหกรรม สร้างสุขาน็อกดาวน์กึ่งถาวร
ที่สามารถเคลื่อนย้ายโครงสร้างทั้งหมดไปติดตั้งในสถานที่อื่น ๆ ได้
โดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยของเอสซีจี สามารถสร้างอย่างเร่งด่วนให้
แล้ ว เสร็ จ ได้ ใ นเวลาเพี ย ง 3 วั น และเปิ ด ให้ บ ริ ก ารตั้ ง แต่ วั น ที่
29 ตุลาคม 2559 ทีบ่ ริเวณใกล้พระบรมมหาราชวังและบริเวณโดยรอบ
สนามหลวง รวมแล้ว 5 จุด โดยแยกเป็นสุขาชาย-หญิง พร้อมห้องนํ้า
เพื่ อ ผู ้ พิ ก ารและผู ้ สู ง อายุ รวมทั้ ง บริ ก ารดู แ ลรั ก ษาความสะอาด
ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบัน มีผู้เข้าใช้บริการแล้วกว่า 300,000 คน

ปันโอกาส วาดอนาคต

เอสซีจีเชื่อว่าการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการมีจิตสํานึก
สาธารณะ และร่วมมือร่วมใจกับชุมชนสร้างสรรค์โครงการที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคม จะทําให้พนักงานเอสซีจีเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมที่ตอบสนองความต้องการและช่วยแก้
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ ชุ ม ชนได้ เช่ น โครงการห้ อ งสมุ ด สั ญ จร
หนอนหนังสือ ปี 5 ของกลุม่ พนักงานหน่วยงานแรงงานสัมพันธ์ บริษทั
ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย (ลํ า ปาง) จํ า กั ด ที่ ทํ า ห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ ใ ห้ เ ด็ ก ที่
ขาดโอกาสได้อา่ นหนังสือทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ พร้อมทัง้ จัดกิจกรรมค่ายเสริม
ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก ๆ ตามหัวข้อที่
น่าสนใจ อาทิ ความเข้าใจที่ถูกต้องของหมอกควันจากการเผาไร่นา
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ซึมซับ และสร้างแรง
กระเพือ่ มไปสูก่ ลุม่ ผูป้ กครองและคนในสังคมให้เกิดการตระหนักรูแ้ ละ
หันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันด้วย โดยปี 2559 มี
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 190 โครงการ และตลอดระยะเวลา 10 ปี
ทีผ่ า่ นมา มีโครงการทีพ่ นักงานเอสซีจดี าํ เนินการร่วมกับชุมชนไปแล้ว
1,634 โครงการ

เอสซีจรี ว่ มกับภาครัฐ สร้าง “สุขาเพือ่ ประชาชน” อย่างเร่งด่วนภายในเวลาเพียง
3 วัน

เสริมสร้างคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี โดยใช้ความเชีย
่ วชาญ
ของธุรกิจ

เอสซี จี ใช้ ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ ความถนั ด ทางธุ ร กิ จ จั ด ทํ า
โครงการทีช่ ว่ ยเติมเต็มความต้องการของสังคม ส่งเสริมศักยภาพและ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ีให้กบั คนในชุมชน และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สงั คม
อย่างยั่งยืน อาทิ

115

ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร

จากแนวคิ ด การใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งสู ง สุ ด
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุกอ่ สร้าง จํากัด หรือ ซีแพค ในธุรกิจเอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง จึงส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสา ลูกค้า และ
ชุมชนรอบโรงงาน ร่วมกันปูแผ่นพื้นคอนกรีตเป็น “ลานเพลิน” พื้นที่
สาธารณประโยชน์สําหรับคนในชุมชน โดยซีแพคจะนําคอนกรีต
ที่เกินจากการจัดส่งให้ลูกค้ามาหล่อเป็นแผ่นพื้นคอนกรีต และมอบ
ให้กบั ชุมชนใช้ทาํ พืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ ปัจจุบนั ดําเนินงานต่อเนือ่ ง
มาแล้ว 5 ปี โดยส่งมอบลานเพลินซีแพคให้กับชุมชนไปแล้วกว่า
1,000 แห่ง เทียบเป็นพื้นที่กว่า 500,000 ตารางเมตร

SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2016

จากแนวคิดการนําของเหลือจากกระบวนการผลิตมาสร้างมูลค่าเพิม่
(Waste to Value) เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงได้นําท่อพีอี 100 (PE100) จาก
กระบวนการทดสอบเม็ดพลาสติกจากบริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทนต่อการกัดกร่อนและแรงดัน
ผ่านการรับรองความปลอดภัย ในการขนส่งนํา้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
มาทําเป็น “นวัตกรรรมบ้านปลาจําลอง” เพือ่ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นาํ้
ขนาดเล็กและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ รวมทั้งเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย
ปี 2559 เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน 26 กลุ่ม
สร้างบ้านปลาไปแล้ว 700 หลัง ครอบคลุมพื้นที่แหล่งทําประมง

จากแนวทางการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็น
Total Packaging Solutions Provider และเป็นบริษัทชั้นนําที่มุ่งยกระดับ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จึงต่อยอดให้เกิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ง านได้ จ ริ ง โดยร่ ว มกั บ นิ ต ยสาร Wallpaper*
จัดประกวดการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่าสูส่ งั คม”
ให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและผลิตภัณฑ์ของกิจการเพื่อสังคมใน
ประเทศไทย จํานวน 10 ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
และช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ เพือ่ ใช้เป็นเวทีแสดงศักยภาพ
ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างความรู้ให้บุคลากร
ในแวดวงบรรจุภัณฑ์ก้าวทันกับตลาดในปัจจุบัน และเพิ่มโอกาสให้
ธุรกิจได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรให้มากยิง่ ขึน้ โดยปี 2559 มีผลงานส่งเข้า
ประกวดแล้วกว่า 350 ผลงาน และได้นาํ ผลงานไปใช้เป็นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้ว ได้แก่ ชุมชนบ้านกุดนํ้าใส จังหวัด
ขอนแก่น และอยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ ใช้ประโยชน์
ได้จริงอีกหลายผลงาน โดยเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ให้แบบไปผลิตจริง
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

“นวัตกรรมบ้านปลาจําลอง” แหล่งอนุบาลสัตว์นาํ้ ขนาดเล็กและทีอ่ ยูอ่ าศัยของ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่สร้างจากแนวคิด Waste to Value

SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2016 โครงการประกวดการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “สร้างคุณค่าสู่สังคม”

บ้านปลา เพื่อชุมชนยั่งยืน
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ใกล้ชายฝัง่ ของจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังร่วมกับ
ชุมชนเนินฆ้อ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงเนินฆ้อ เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรูป้ ระมงพืน้ บ้านสูล่ กู หลานของชุมชนไปพร้อมกับการฟืน้ ฟู
ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลให้กลับมาเหมือนเดิม

ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีไปสู่อาเซียน

เอสซีจีเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียน
และชุมชนทีเ่ ข้าไปดําเนินงาน โดยจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพชีวติ
และพัฒนาศักยภาพคนในอาเซียนผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงาน
เอสซีจีในอาเซียน
SCG Sharing the Dream Scholarships

มอบทุนการศึกษาปีละกว่า 1,770 ทุนให้กับเยาวชนในประเทศ
เวียดนาม ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา โดย
เชิญชวนพนักงานเอสซีจีในอาเซียนร่วมค้นหาและเยี่ยมบ้านเยาวชน
ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อจัดทําประวัติเข้ารับ
การพิจารณาทุนการศึกษา พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนําทั้งด้านการ
ศึกษาและการดําเนินชีวติ โดยปีทผี่ า่ นมามีพนักงานเอสซีจใี นอาเซียน
ร่วมดําเนินงานแล้วกว่า 350 คน

เอสซีจีมอบทุนการศึกษาปีละกว่า 1,770 ทุนผ่านโครงการ SCG Sharing the
Dream ให้กับเยาวชนในอาเซียน

SCG Sharing a Brighter Vision

จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ที่เมืองเมาะลําไย รัฐมอญ ประเทศเมี ย นมา
เพื่อผ่าตัดต้อกระจกตาให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ปีที่
ผ่านมามีพนักงานเอสซีจเี มียนมาเข้าร่วมดูแลและอํานวยความสะดวก
ให้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยที่ เข้ า รั บ การรั ก ษากว่ า 50 คน สามารถผ่ า ตัด รั ก ษา
ผู้ป่วยได้ 207 คน และยังได้มอบอุปกรณ์เครื่องมือสลายต้อกระจกตา
เคลื่อนที่ให้แก่จักษุแพทย์ของโรงพยาบาลเจอเนอรัล เพื่อให้แพทย์มี
อุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้รักษาต้อกระจกตาให้กับชุมชนเองได้

นอกจากนี้ เอสซีจีได้จัดทํารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็น
ประจําทุกปี โดยมีแนวทางการรายงานที่สอดคล้องกับแนวทางของ
Global Reporting Initiatives (GRI) Version G4 และนําเสนอความก้าวหน้า
การปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact) สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ
กิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมของเอสซี จี ไ ด้ จ ากรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเว็บไซต์ www.scg.co.th

ครบรอบ 10 ปี ของโครงการ SCG Sharing the Dream ที่ประเทศเวียดนาม

โครงการ SCG Sharing a Brighter Vision ปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อผ่าตัดต้อกระจกตาให้กับ
ผู้ป่วยยากไร้ที่ประเทศเมียนมา
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16

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน
1. การควบคุมภายใน

เอสซีจกี าํ หนดวิสยั ทัศน์ในการเป็นผูน้ าํ ตลาดในภูมภิ าคอาเซียน
มุ่งดําเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้
แก่อาเซียนและทุกชุมชนทีเ่ ข้าไปดําเนินงาน มุง่ สร้างคุณค่าให้แก่ลกู ค้า
พนักงานและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย ภายใต้คณ
ุ ภาพการบริหารงาน
ระดับโลกสอดคล้องกับหลักการบรรษัทภิบาลทีด่ ี และมีมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยสูง อีกทัง้ ยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของผูค้ นด้วยสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพจากกระบวนการดําเนินงาน
การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ
คณะจัดการเชื่อว่าการจะก้าวสู่ความเป็นผู้นําได้นั้นต้องมีระบบการ
กํ า กั บ ดู แ ล การบริ ห ารความเสี่ ย ง การกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอสซีจมี คี ณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีก่ าํ หนดนโยบายการกํากับดูแล
การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในของเอสซีจีโดยอ้างอิงมาตรฐาน
สากลในการปฏิบัติงานดังนี้
- การกํากับดูแล
อ้ า งอิ ง Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD)/
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/
สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk
Management/ISO 31000
- การกํากับดูแล
อ้างอิงตามกฎหมายและระเบียบที่
การปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง
- การควบคุมภายใน
อ้างอิง COSO Internal Control Framework
2013/COBIT5
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะจัดการ
กําหนดให้การควบคุมภายในของเอสซีจเี ป็นไปตามกรอบการควบคุม
ภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of
Tradeway Commission) โดยมีสํานักงานตรวจสอบทําหน้าที่ประเมิน
ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ตามแบบ
ประเมิ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อคณะจัดการ จากนัน้ นําเสนอ
ต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อพิ จารณาให้ความเห็ นชอบก่อน
รายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 210
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยมีกรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
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คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแบบประเมินทุกข้อโดยการซักถาม
ข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการและผู้อํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ
เอสซีจมี คี วามเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการดําเนินธุรกิจ
ของเอสซีจี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแลรักษา
ทรัพย์สนิ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ไม่พบข้อบกพร่อง
ที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
เอสซีจปี ลูกฝังให้คณะจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนัก
เรือ่ งการกํากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง การกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
และการควบคุ ม ภายใน โดยคณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว
เห็นว่าเอสซีจีมีจํานวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดําเนินการตาม
ระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสําหรับติดตาม
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อป้องกันทรัพย์สินของ
เอสซีจีและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือคณะจัดการนําไปใช้
โดยมิชอบหรือไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
คณะจัดการในฐานะผู้กํากับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการ
ดําเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะปี 2559 คณะจัดการได้
อนุ มั ติ ห ลั ก การหรื อ เครื่ อ งมื อ การกํ า กั บ ดู แ ล/ควบคุ ม ต่ า ง ๆ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1.1 Proactive Preventive System
เอสซีจีมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยสําคัญ
ที่ทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ พนักงาน
ต้องมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ เป็นการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณให้กบั พนักงาน เอสซีจไี ด้จดั ทําระบบเชิงป้องกัน
ภายในบริษัท “Proactive Preventive System” ซึ่งประกอบด้วย
1.1.1 แบบทดสอบ “Ethics e-testing Phase II” เพื่อปลูกฝังให้
ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กับพนักงาน
ทุกระดับเป็นประจําทุกปีและสามารถนําเรื่องคุณธรรม
อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
มาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้
เกิดผลได้จริง โดยในปี 2559 ทีจ่ ดั ต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 2 ได้
เพิม่ การทําแบบทดสอบออกเป็น 3 ระดับให้สอดคล้องกับ
บทบาท อํานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของพนักงาน
แต่ละระดับซึง่ พนักงานของเอสซีจที กุ คนผ่านการทดสอบ

ร้อยละ100 นอกจากนี้ มีการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบ
ของพนักงาน โดยนําข้อทีพ่ นักงานตอบผิดเป็นจํานวนมากมา
วางแผนสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three
Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล เอสซีจีส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและ
หั ว หน้ า งานในแต่ ล ะบริ ษั ท /หน่ ว ยงาน (First Line)
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น (Second Line) และสํ า นั ก งาน
ตรวจสอบ (Third Line) ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง
กําหนดการควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึง่ ผูท้ าํ หน้าที่
เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดที่ทําให้
แนวทางดังกล่าวประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
เอสซีจีเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ
เช่น ให้ First Line ลําดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็น
ผูส้ อื่ สารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop)
เพื่อนําแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution)
1.1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษาเรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” ให้
พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบตั งิ านและป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์ซํ้า

1.2 การบูรณาการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
(Integrated Governance, Risk Management, Compliance and
Internal Control; Integrated GRC)
เอสซีจีดําเนินการด้านการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (GRC) มาแล้ว
ระดับหนึ่ง และมีความพร้อมในการเป็น Integrated GRC เพื่อยกระดับ
สูม่ าตรฐานสากล Integrated GRC จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ลดความซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การกํากับดูแล การกําหนด
กลยุทธ์ การบริหารความเสีย่ ง จนถึงการติดตามผล ในปี 2559 เอสซีจี
ได้กําหนดนิยาม SCG Integrated GRC เพื่อความชัดเจนและสื่อสารให้
พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ทจี่ ะได้รบั พนักงาน
ทุกคนสามารถกํากับดูแล ประเมินความเสีย่ ง กํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
และกําหนดการควบคุมที่จําเป็นในงานที่ตนรับผิดชอบได้

1.3 การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
เอสซีจีมีหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ กําหนดการ
ควบคุม ติดตาม และนําไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
บริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk) ในปี 2559 เอสซีจีจัดทําแนวปฏิบัติ
การกํากับการปฏิบตั งิ านด้านการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ซึง่ สอดคล้องตาม
ISO 19600 เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัท/หน่วยงาน (First Line) ที่มีความ
เสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชั่นใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน (Second Line) เป็นที่ปรึกษา ให้
คําแนะนํา และมีสํานักงานตรวจสอบ (Third Line) ทําหน้าที่ประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลตามนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น
เพื่อสร้างความมั่นใจให้คณะจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท

1.4 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self
Audit)
คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กํากับดูแลประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในมีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
(Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยง
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ เอสซีจไี ด้ดาํ เนินการมาเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้วและสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013
ที่กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม
แนวทาง Three Lines of Defense สํานักงานตรวจสอบร่วมกับหน่วยงาน
สนับสนุนและทีม Business Self Audit (Second Line) ได้พจิ ารณาแนวทาง
ปฏิบตั งิ าน การเป็นทีป่ รึกษาแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน (First Line) ในการประเมิน
ความเสี่ ย งของธุ ร กิ จ การประเมิ น ความเพี ย งพอและความมี
ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายใน รวมทั้ ง การแบ่ ง ปั น
แนวปฏิบตั ทิ เี่ กิดประสิทธิผล (Success Cases) ร่วมกันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ลดความซํ้าซ้อนในการสร้างระบบงานเชิงป้องกันให้
กับผู้ปฏิบัตงิ านโดยสามารถตอบสนองได้ทันต่อความเสี่ยงของธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

1.5 การกํากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร
1.5.1 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการดําเนินธุรกิจในยุค Industry 4.0 ที่ช่วยสร้างความ
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ได้เปรียบในการแข่งขัน ปรับเปลีย่ นรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
และถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สําคัญของการดําเนินธุรกิจ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเอสซีจีในปัจจุบันเป็น
เทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน จึงต้องมีคณะทํางาน
IT Governance ทําหน้าทีก่ ํากับดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดโดย
ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่
รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ
(Network) และการนําข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ ในปี 2559 เอสซีจีได้ทบทวนและ
ปรับปรุง SCG e-Policy ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
COBIT5 รวมทั้งให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มนโยบายให้
ครอบคลุมเทคโนโลยีที่เอสซีจีใช้งานอยู่ในปัจจุบันและ
ทีม่ แี ผนจะนํามาใช้เพือ่ ป้องกันพนักงานจากการใช้งานโดย
ผิดวัตถุประสงค์ ผิดกฎหมายภายใต้ประเทศที่ปฏิบัติงาน
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานหรือ
เครือข่ายและการรักษาข้อมูลสําคัญให้มีความปลอดภัย
โดยนโยบายดังกล่าวจัดทําจําแนกตามกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อ
ให้สะดวกต่อการนําไปใช้มากขึ้น
1.5.2 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดําเนินธุรกิจ ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การใช้งาน
อุปกรณ์ การติดต่อสือ่ สารผ่านระบบเครือข่าย (Infrastructure
and Network System) และเป็นหนึง่ เดียวกับวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ประจํ า วั น เอสซี จี ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการ
ป้องกันความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้กาํ หนด
แนวปฏิบตั ิและเน้นการสือ่ สารในเรื่อง Cyber Security Risk:
Hack e-mail และ Information Security Risk: Data Leakage เพือ่
สร้างความตระหนักรูเ้ รือ่ งความปลอดภัยด้าน IT ซึง่ ถือเป็น
สิ่งที่สําคัญสูงสุดในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท
รวมทัง้ มีการจัดสัมมนาให้ความรูแ้ ก่พนักงานและการออก
สื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Video Clip,
Info Graphic และ Poster เป็นต้น

1.6 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ Continuous Monitoring
& Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ
เอสซี จี มี ก ารใช้ง านระบบสารสนเทศที่ ห ลากหลายเพื่ อ ช่ว ย
ติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา สํานักงานตรวจสอบ
จึงได้จัดทํารายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous
Auditing ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในเอสซีจีเพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์
ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกําหนดวิธีการป้องกัน ในปี 2559
มีการพัฒนาและขยายผลข้อมูลในรายงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้
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โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถวิเคราะห์ผลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.7 ระบบการรับข้อร้องเรียน
เอสซีจีได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (SCG Whistleblowing
System) สําหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือ
จรรยาบรรณ การกํากับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงการกระทําทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้ง
ผ่านเว็บไซต์ SCG Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์
www.scg.co.th หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมล หรือ
จดหมาย เอสซี จี กํ า หนดขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานเมื่ อ ได้ รั บ
ข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทําเป็น
ความลั บ การตั้ ง คณะทํ า งานตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง การตั้ ง คณะ
กรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการ
รายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผล
ข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดําเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบการ
รับข้อร้องเรียนของเอสซีจีได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่าง
ใกล้ชิดจากสํานักงานตรวจสอบโดยการใช้งานของโปรแกรมจะใช้
Password สองชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ
เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของ
ข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกํ า กั บ ดู แ ลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของ
สํานักงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และ
มีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการ
ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors: IIA) และมาตรฐาน
สากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Systems Audit and Control Association: ISACA, Global Technology Audit
Guide : GTAG) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักงาน
ตรวจสอบซึ่งได้กําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อํานาจและ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและมี ก ารทบทวนเป็ น ประจํ า ทุ ก ปี
ให้เหมาะสมอยู่เสมอ
นอกจากแผนงานตรวจสอบทีพ่ จิ ารณาตามความเสีย่ ง (Risk Based
Audit Planning) แล้ว สํานักงานตรวจสอบได้พัฒนางานตรวจสอบโดย
เน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและรักษา
มูลค่าให้กับเอสซีจี นอกเหนือจากการให้ความเชื่อมั่น (Assurance
Service) และให้คําปรึกษา (Consulting Service) การดําเนินการที่สําคัญ
ในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

2.1 แผนงานระยะปานกลางของสํานักงานตรวจสอบ
ปี 2560 – 2562
สํานักงานตรวจสอบได้ดาํ เนินงานตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ าน
วิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน และพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
เสริมสร้างและรักษามูลค่าขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559
สํ า นั ก งานตรวจสอบได้ นํ า องค์ ป ระกอบที่ สํา คัญ มาพิ จารณาเพื่อ
กําหนดแผนงานระยะปานกลางของสํานักงานตรวจสอบปี 2560 – 2562
เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของเอสซีจี ความคาดหวังของผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย ตลอดจนทิ ศ ทางการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุม
ภายในในระดั บ สากล เป็ น ต้ น ซึ่ ง แผนงานระยะปานกลางของ
สํานักงานตรวจสอบในปี 2560 – 2562 คือ Strengthen Sustainable
Global IA Excellence as Trusted Advisor in Integrated GRC และกําหนดเป็น
Action Plan เพือ่ ยกระดับการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ต่อไป

2.2 การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง (High Value Services)
เพือ่ เสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในเอสซีจมี แี นวทางปฏิบตั งิ าน
ครอบคลุมทัง้ ด้านการกํากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง การกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี สํานักงานตรวจสอบได้
ดําเนินการดังต่อไปนี้
2.2.1 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense
สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทาง
ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูป้ ฏิบตั งิ านเข้าใจบทบาทของตนเองและ
นําไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงาน
กั บ Second Line ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย ง
หน่วยงาน Compliance และหน่วยงาน Business Self Audit เพือ่
บูรณาการ (Integrated) การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน
มุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของ
พนักงานในเรื่อง Three Lines of Defense ไว้ในแบบทดสอบ
Ethics e-tesing เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
2.2.2 ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการควบคุ ม ภายในตามแนวทาง
COSO 2013
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
(Internal Control Assessment) ของเอสซีจีให้สอดคล้องตาม
COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ก.ล.ต.) นํ า เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบเพือ่ นําเสนอในรายงาน
ประจําปีและแบบฟอร์ม 56-1
2.2.3 การประเมิ น ความเสี่ ย งและการควบคุ ม สํ า หรั บ
ระบบงานใหม่ของบริษัท
สํานักงานตรวจสอบทําหน้าทีต่ รวจสอบ ประเมิน และ
ให้คําแนะนํากับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงาน
Second Line เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง
การกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน และการควบคุมภายในของ
เอสซีจีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมี
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสําหรับ
ระบบงานใหม่ ๆ ของเอสซีจแี ละบริษทั ย่อย เมือ่ พบว่าเอสซีจี
มีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต้ อ งและการควบคุ ม ภายใน
ที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้
คําปรึกษา นอกจากนี้ ยังเน้นการตรวจสอบด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงด้าน Safety,
Health and Environment ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สําคัญ
ของเอสซีจี
2.2.4 การตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศ (Overseas Internal
Audit Teams)
ปัจจุบนั เอสซีจมี กี ารลงทุนในต่างประเทศเป็นจํานวนมาก
ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องเอสซี จี ที่ จ ะก้ า วสู ่ ก ารเป็ น ผู ้ นํ า ใน
ภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้การดําเนินงานในต่างประเทศ
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของเอสซีจี
คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง อนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารตั้ ง ที ม
ตรวจสอบในต่างประเทศเพื่อประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน ซึ่ง
ปัจจุบนั มีผตู้ รวจสอบต่างประเทศ (Country Internal Auditor)
เป็นชาวเวียดนามและอินโดนีเซีย ทําให้ชว่ ยลดความเสีย่ ง
ด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ซึ่งการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของสํานักงานตรวจสอบในประเทศไทย ทัง้
ด้ า นนโยบายและแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน นอกจากนี้
สํานักงานตรวจสอบยังได้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน
(Preventive) โดยสื่อสารเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงทั้งด้านการ
ปฏิ บั ติ ง านและเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
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รับทราบ เช่น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
2.2.5 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนือ่ งจากบริษทั มีการขยายการลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวของ
แต่ละกลุม่ ธุรกิจ จึงจําเป็นต้องนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ สํ า คั ญ โดยมี ตั ว แทน
จากสํานักงานตรวจสอบร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนํา
ในการกําหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการ
ควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดําเนินการตรวจสอบ
อีกครัง้ หนึง่ และเพือ่ ลดความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปี 2559 สํานักงานตรวจสอบได้ดําเนินการดังนี้
• จัดอบรมเรือ่ ง Cyber Security ให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ
• ตรวจสอบเรื่อง Data Leakage ในระบบงานที่สําคัญ เพื่อ
เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ด้ า นการควบคุ ม ภายในของ IT
Security ภายในองค์กร
• ตรวจสอบเรื่อง IT Governance และกระบวนการจัดหา
และพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Lift
Cycle: SDLC) เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการพัฒนา และ
การบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีมีความเหมาะสม
2.2.6 การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เอสซีจีให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรมมาโดยตลอด และในปี 2555
เอสซีจไี ด้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และผ่าน
การรับรองเป็น Certiﬁed Company จากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เมื่ อ วั น ที่ 5 กรกฎาคม 2556 จึ ง เป็ น โอกาสอั น ดี ที่
ได้ทบทวนและประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่าง
เป็นทางการต่อบุคคลภายนอก และสื่อสารให้พนักงาน
ทุกระดับรับทราบโดยให้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
สํานักงานตรวจสอบได้จดั ทํา “คูม่ อื การตรวจสอบการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Audit Guideline)” เพื่อใช้เป็น
แนวทางการตรวจสอบ ประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดคอร์รปั ชัน่
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน สําหรับสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลให้กับฝ่ายจัดการ ซึ่งที่ผ่านมา
เอสซีจีได้ดําเนินงานตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นมา
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อย่างต่อเนื่อง ทําให้ผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการ
รับรองใหม่ (Recertiﬁcation) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อยผ่านการรับรองเป็น Certiﬁed
Company เพิ่มอีก 3 บริษัท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 คือ
• บริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)
• บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
• บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบ
2.3.1 สํานักงานตรวจสอบได้จัดทําการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบฯ (Quality Assurance Review: QAR) ในปี 2559
ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
อนุมตั ใิ ห้ใช้วธิ กี ารประเมินตนเองเพือ่ วัดผลการปฏิบตั งิ าน
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและการบรรลุแผนงาน
ระยะปานกลางของสํานักงานตรวจสอบ ปี 2557 – 2559
ในการเป็น “Sustainable Global Internal Audit Excellence as a
Trusted Advisor in GRC” โดยผลการประเมินเกินร้อยละ 80
ถือว่าผ่านเกณฑ์ทกี่ าํ หนด โดยจะนําผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพ
งานตรวจสอบให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งผลการ
ประเมินได้มาจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 7 กลุ่ม คือ
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะจัดการ
3) กรรมการผู้จัดการ
4) ผู้รับการตรวจสอบ
5) ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
6) ผู้ตรวจสอบ
7) ผู้สอบบัญชีภายนอก
2.3.2 สํานักงานตรวจสอบกําหนดให้มีการประเมินผลความ
พึงพอใจจากผูร้ บั การตรวจสอบ เพือ่ ให้การวัดผลการปฏิบตั งิ าน
มี ค วามชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายและแผนงาน โดยกําหนดดัชนีชวี้ ดั ความพึงพอใจ
งานให้ความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs)
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ปี 2559
ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 95 ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้
นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและใช้เป็นข้อมูล
สําหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ต่อไป

2.4 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของ
ผู้ตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบดําเนินการ ดังนี้
2.4.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global
Knowledge)
• ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกํากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ ยง การกํากั บดู แลการปฏิ บั ติงาน และการ
ควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนําทั้งในและ
ต่างประเทศ เพือ่ นํามาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
• สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาและอบรมความรู ้ อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ภายในและภายนอกเพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน
และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จําเป็นต่อบริษัท
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนา
ตนเองด้วยการสอบวุฒบิ ตั รทางวิชาชีพตรวจสอบหรือ
วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2559
สํานักงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้
ผูต้ รวจสอบภายในได้รบั วุฒบิ ตั รทางวิชาชีพ (ร้อยละ 57
ของจํานวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด) ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด
(KPIs) ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้คอื ไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ 40 ของจํานวน
ผู้ตรวจสอบทั้งหมด
2.4.2 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business Knowledge)
• พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่
ผูต้ รวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ และ
บุ ค คลภายนอกมาให้ ค วามรู ้ ท างธุ ร กิ จ และการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญของธุรกิจ เพือ่ ให้ผตู้ รวจสอบสามารถ
ประเมินความเสี่ยงและให้คําปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
• มีนโยบายสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญใน
การปฏิ บั ติ ง าน โดยโอนย้ า ยพนั ก งานที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถจากหน่วยงานอืน่ มาเป็นผูต้ รวจสอบและ
โอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
• จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ
หรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสําคัญภายในสํานักงาน
ตรวจสอบเป็นประจํา

2.4.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)
• นําความรูท้ างด้านเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบทัง้
กระบวนการตรวจสอบ การสร้างเครือ่ งมือเพือ่ วิเคราะห์
ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/
Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการ
ทุจริตให้แก่ธุรกิจ
• สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ้ ต รวจสอบให้
สามารถตรวจสอบและให้คําแนะนําในการกํากับดูแล
งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐาน
สากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบ
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The
Certiﬁed Information Systems Auditor: CISA)
• Implement IT Professional Group บน JIVE สําหรับกลุ่มคน
ที่ทํางานด้าน IT เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาและวิธี
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้าน IT & IT
Security เพือ่ ลดความเสีย่ ง และปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ซํา้
รวมทัง้ สือ่ สารผลการตรวจทีเ่ กิดจากการออกแบบหรือ
Coding โปรแกรมที่ยังไม่ปลอดภัยเพียงพอ
2.4.4 การพัฒนางาน Integrated Audit
สํานักงานตรวจสอบสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ
Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบ
ระบบงาน IT ดําเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพือ่ เสนอแนะ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานและติดตามความผิดปกติ
ที่อาจเกิดขึ้นโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
2.4.5 การพัฒนาด้าน Soft Side
จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพือ่ พัฒนาแนวความคิด
เปลี่ ย นกรอบความเชื่ อ ลดความกลั ว และพั ฒ นาสู ่
แนวคิดใหม่ที่จะนําศักยภาพในตนเองออกมาใช้ได้อย่าง
สูงสุดนําไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อให้
ประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทํางาน
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ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และปัจจัยความเสี่ยง
ต่าง ๆ ทีม่ คี วามซับซ้อน และรุนแรงมากขึน้ เอสซีจเี ชือ่ มัน่ ว่าการน้อมนํา
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้
บรรลุ เ ป้ า หมายในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ นอกจากนี้ การเสริ ม สร้ า ง
ความตระหนักรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งในเรือ่ งการบริหารจัดการความเสีย่ งให้แก่
ทุกคนในบริษัท รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่
ระดับการวางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจในการลงทุน
ดําเนินธุรกิจใหม่ ๆ จะนําไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่องค์กร ผูถ้ อื หุน้
สังคม ชุมชุน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เอสซีจีเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน

กรอบการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

เอสซีจีมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk
Management Framework) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยกรอบการ
บริหารความเสี่ยง เอสซีจี ประกอบด้วย

1. การกําหนดกลยุทธ์
เอสซีจีกําหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) ในการบริหารความเสีย่ งอย่างชัดเจนเพือ่ ให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

2. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของ
เอสซีจี
ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี แสดงให้เห็นตาม
แผนภาพดังนี้

แผนภาพการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

สํานักงานตรวจสอบ

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

การบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ

คณะจัดการบริหารความเสี่ยงประจํากลุ่มธุรกิจ
• ผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง (Risk Champions)
• เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners)

สายการรายงาน
ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล
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คณะกรรมการ
• คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
• คณะกรรมการ SCG Crisis Management
• คณะกรรมการการเงิน เอสซีจี
• คณะกรรมการ Commodity Price Risk Management
• คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานเอสซีจี
• คณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะจัดการแต่งตั้งขึ้น
ตามความเหมาะสม
หน่วยงาน
• หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
• หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
• หน่วยงานอื่น ๆ เช่น หน่วยงาน Business Continuity

Management and IT Strategy

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รในการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการ (Risk Culture)

บริษัท ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ของเอสซีจี และทําหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กําหนด

สํานักงานตรวจสอบ
ทําหน้าทีต่ รวจสอบหน่วยระดับแรก (หน่วยงานปฏิบตั งิ าน) และ
หน่วยระดับสอง (ระดับหัวหน้างาน หน่วยงานบริหารความเสีย่ ง และ
หน่วยงานกํากับและสนับสนุนอื่น ๆ) เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามีการ
บริ หารความเสี่ ยงที่ เหมาะสม และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังให้คาํ ปรึกษาแก่หน่วยงานผูร้ บั การตรวจและ
มีการสื่อสารความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายัง
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อนําไปปรับปรุงต่อไป

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี
ประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ในแต่ละสายธุรกิจ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นประธาน
คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ดังนี้
1. กําหนดโครงสร้างและผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารความเสีย่ ง
2. พิ จ ารณาและอนุ มั ติ น โยบาย กลยุ ท ธ์ กรอบการบริ ห าร
ความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง
3. ทบทวนความเสี่ยง (SCG Risk Proﬁle) และติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

เอสซีจีตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ต่อความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นเอสซีจีได้กําหนดให้
ผู้บริหารเป็นผู้สื่อสารถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและ
เป็นต้นแบบในการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงสร้างวิธกี ารนําการบริหาร
ความเสี่ยงไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยกําหนดให้มีการใช้ภาษา
ความเสี่ยงที่ตรงกัน มีการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมี
ระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้
กําหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง
แต่ละเรื่อง สนับสนุนให้มีการกําหนดวาระเรื่องความเสี่ยงในการ
ประชุมหลัก ๆ ของแต่ละบริษัท และกําหนดให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาสื่อการอบรมในรูปแบบ Digital
Learning เพือ่ สร้างความตระหนักรูใ้ นเรือ่ งการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ให้กับพนักงานในวงกว้าง
ในปี 2559 เอสซีจีได้จัดทํา “SCG People Culture Survey 2016”
เพื่อสํารวจการแสดงออกของพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ 4
และวัฒนธรรมองค์กรด้านต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมในการบริหาร
ความเสี่ยง โดยผลการสํารวจความเห็นจากพนักงานทุกระดับทั่วทั้ง
องค์กร พบว่าพนักงานมากกว่าร้อยละ 75 ได้นํากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเอสซีจีสนับสนุนให้พนักงาน
กล้าลองทําสิ่งใหม่ ๆ โดยมีการประเมินความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจ

ความเสี่ยงหลัก โอกาสในการดําเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2559 เอสซีจีได้ประเมินความเสี่ยงที่สําคัญโดยมีความ
สอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

เอสซีจีนํากรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดําเนินงาน
หลัก 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ การบริหารความเสีย่ ง
ของโครงการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน
โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกรวบรวมไว้ใน “คู่มือการ
บริหารความเสี่ยง” โดยแบ่งตามกระบวนการหลัก 4 ขั้นตอน 1) ระบุ
ความเสีย่ ง/โอกาสในการดําเนินธุรกิจ 2) ประเมินความเสีย่ ง 3) กําหนด
มาตรการจั ด การและการแก้ ไข และ 4) รายงานความเสี่ ย งต่ อ
คณะจัดการบริหารความเสีย่ งระดับกลุม่ ธุรกิจ และคณะจัดการบริหาร
ความเสี่ยงเอสซีจีตามลําดับ ก่อนที่จะรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบไตรมาสละครั้ง

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศที่ ส ภาพแวดล้ อ มและมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพตํ่ากว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพได้
• นําระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ อาทิ
ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS
18001) และระบบการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย
(Safety Performance Assessment Program) ไปสร้างมาตรฐานให้บริษัท
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ของเอสซีจีในประเทศต่าง ๆ รวมถึงขยายแนวคิดนี้ออกไปยังคู่ธุรกิจ
เพื่อให้ร่วมกันนําหลักการและแนวคิดการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยไปปฏิบัติและขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง
• กําหนด “9 กฎพิทักษ์ชีวิต” ที่เน้นเรื่อง “คน” และ “Care”
เพื่อช่วยชีวิตตนเองและช่วยชีวิตผู้อื่น (Life Saver) ในระหว่างการ
ปฏิบัติงานและการใช้รถใช้ถนน โดยจะขยายผลการสื่อสารแนวคิดนี้
ให้ กั บ พนั ก งานในวงกว้ า งรวมถึ ง คู ่ ธุ ร กิ จ ในปี 2560 เพื่ อ สร้ า ง
ความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
เอสซีจีเชื่อว่าความปลอดภัยในการทํางานสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ป้องกันการหยุดชะงักทางธุรกิจ และ
ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จาํ เป็น รวมถึงส่งผลในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร สินค้าและบริการของบริษัท ที่เกิดจากความเชื่อมั่นของ
ลูกค้า คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่เกิดจาก
การใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ทําให้เอสซีจีมีความเสี่ยงจาก
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ทีอ่ าจส่งผลต่อความต่อเนือ่ งในการดําเนิน
ธุรกิจ ชื่อเสียงของบริษัท หรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยความ
เสียหายต่าง ๆ
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยเพิม่ ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิง
ทดแทนและพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้เชื้อเพลิง
ทดแทนผ่านแก๊สซิไฟเออร์ (Gasiﬁer) เพื่อลดการเผาไหม้ รวมถึงการใช้
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ Active
AIRﬂow System ระบบสร้ า งอากาศหมุ น เวี ย นเพื่ อ ถ่ า ยเทอากาศ
และระบายความร้อนในบ้าน ที่มีการนําพลังงานจากแสงอาทิตย์
มาใช้ ใ นระบบ และนวั ต กรรมสารเคลื อ บเตาเผาอุ ต สาหกรรม
emisspro ® มาใช้ใ นกระบวนการผลิต เพื่ อ ลดการใช้ เชื้อ เพลิง และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถต่อยอดนวัตกรรมจากการวิจยั
ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
3. ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ
ความเสี่ยงที่เกิดการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบ
วิธีปฏิบัติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท การลงโทษและ
ค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ
• ปรับปรุงจรรยาบรรณเอสซีจีให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ปลีย่ นแปลงอย่างสมํา่ เสมอ รวมถึงการจัดทําแบบ
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ทดสอบ “Ethics e-testing” ในเรื่องอุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี นโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
• สื่อสารเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดี
ตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) ให้กับพนักงาน
ทุกระดับ เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• กําหนดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในประเทศทีเ่ อสซีจดี าํ เนินธุรกิจอย่างใกล้ชดิ
ในปี 2559 ทุกบริษัทในเอสซีจีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (CAC) ว่ า เป็ น บริษั ท ที่มี น โยบายและมี
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้สินบน
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา
4. ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงจากสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media)
สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่ผู้บริโภคนิยม
ใช้เพือ่ สือ่ สารและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับสินค้า บริการ และ
องค์กร ในกรณีทตี่ กเป็นข่าวเชิงลบ เนือ้ หาดังกล่าวสามารถแพร่กระจาย
ได้อย่างรวดเร็วในวงกว้างและอาจส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียงของบริษทั
• จัดให้มคี ณะทํางานเพือ่ ติดตามดูแลเหตุการณ์ทเี่ ป็นความเสีย่ ง
ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ มีระบบการสื่อสาร
ทัง้ ในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤติ รวมทัง้ มีการซ้อมเพือ่ รับมือ
กับวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
• นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ต่อสินค้า บริการ และการดําเนินธุรกิจของ
เอสซีจี เพือ่ ประเมินความเคลือ่ นไหว ความพึงพอใจ และความคาดหวัง
ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในเชิงรุก
5. ความเสี่ยงด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เอสซีจใี ห้ความสําคัญต่อการพัฒนาสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่
(HVA) อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น และ
ยกระดับอุตสาหกรรม การจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาจึงมีความสําคัญ
ในการลดความเสีย่ งจากการถูกละเมิดตราสินค้าและนวัตกรรมต่าง ๆ
ของเอสซีจี
• มีหน่วยงานและระบบการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ทั้งในระดับเอสซีจีและระดับกลุ่มธุรกิจ เพื่อป้องกันการละเมิด และ
การถู ก ละเมิ ด รวมถึ ง การจั ด ฝึ ก อบรมพนั ก งานให้ มี ค วามรู ้ แ ละ
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
จากความมุง่ มัน่ ในการนําการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา
มาเป็นกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจตลอดหลายปีทผี่ า่ นมา เอสซีจไี ด้รบั
รางวัล “Asia IP Elite 2016” ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 ในงานประชุม IP Business
Congress Asia 2016 จัดโดยนิตยสาร Intellectual Asset Management
รางวัลดังกล่าวสะท้อนความเป็นผู้นําด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน

ระดับภูมิภาคเอเชีย และช่วยสร้างโอกาสในการขายสินค้าใหม่ ๆ
รวมถึงสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั คูธ่ รุ กิจว่าเอสซีจมี กี ระบวนการในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง
6. สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย
ในหลายปี ที่ ผ ่ า นมาประเทศไทยประสบกั บ ปั ญ หาภั ย แล้ ง
อันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลกทีท่ วีความรุนแรง
มากขึน้ ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนนํา้ ในบางพืน้ ทีข่ องประเทศ ซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และความต่อเนือ่ งทางธุรกิจของเอสซีจี
• หน่วยงาน Business Continuity Management (BCM) ในระดับ
เอสซีจีและระดับกลุ่มธุรกิจทําหน้าที่ในการติดตาม ประเมิน และ
สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยังผู้ที่อาจ
ได้รบั ผลกระทบ เพือ่ เตรียมความพร้อมตามแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
• ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการนํ้า (3R) อย่างเคร่งครัด
ด้วยการลดการใช้นํ้า (Reduce) การบําบัดนํ้าเสียและนํานํ้ากลับมา
ใช้ซํ้า (Reuse/Recycle) และการสร้างทดแทน (Replenish) รวมถึง
ประสานงานกับภาครัฐฯ เพือ่ สนับสนุนโครงการป้องกันการขาดแคลนนํา้
• ดําเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ
กิจกรรม “เอสซีจี รวมใจสูภ้ ยั แล้ง” เพือ่ สนับสนุนถังเก็บนํา้ ขนาดใหญ่
ให้ กั บ ชุ ม ชนที่ ป ระสบปั ญ หาขาดแคลนนํ้ า อุ ป โภคบริ โ ภค และ
ในปี 2559 เอสซีจีได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ “สถานีรักษ์นํ้า เขายายดา”
จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการ “เอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต” โดย
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและคนในชุมชนในการ
รักษาพืน้ ทีป่ า่ และแหล่งนํา้ ทีส่ ง่ ผลให้ชมุ ชนมีนาํ้ ใช้ตลอดทัง้ ปี ซึง่ การ
จัดทําโครงการหรือการจัดกิจกรรมเหล่านีถ้ อื เป็นการบริหารจัดการนํา้
อย่างครอบคลุมทัง้ ระบบทีท่ าํ ให้โรงงานและชุมชนสามารถอยูร่ ว่ มกัน
ได้อย่างยั่งยืน
ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต
7. การขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น
โลกของเรารวมถึงประเทศไทยกําลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุสง่ ผลให้
จํานวนประชากรในวัยทํางานเริ่มลดลง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความ
ไม่สมดุลของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ส่งผลให้เกิด
การแย่งชิงแรงงานในบางพืน้ ทีแ่ ละโครงสร้างค่าจ้างในบางประเทศที่
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก
• ร่วมมือกับภาครัฐในโครงการ "สานพลังประชารัฐ ยกระดับ
คุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา : Competitive Workforce" เพื่อยกระดับ
คุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา และเป็นฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพสู่สังคม
• สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ
ในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับนักศึกษาเก่งและดีเข้าฝึกงานและ
ทํางาน

• นํ า เทคโนโลยี เ ครื่ อ งจั ก รอั ต โนมั ติ แ ละหุ ่ น ยนต์ ม าใช้ ใ น
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเอสซีจี
และเพื่อรองรับสภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคต อาทิ การนํา
เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาผลิตท่อ PVC เพื่อขยายกําลังการ
ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและช่วยลดอัตราความ
เสี ย หายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการสร้ า งหุ ่ น ยนต์ เ พื่ อ ใช้ ต รวจสอบ
ซ่อมแซม ในพืน้ ทีอ่ นั ตราย หรือทดแทนการใช้คนลงตรวจสอบในพืน้ ที่
แคบ โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นการให้บริการกับลูกค้า
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายนอกได้
8. ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของราคาเชื้ อ เพลิ ง และ
วัตถุดิบหลัก
ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกยังมีความผันผวน และมีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความเป็นไปได้ในการปรับลดกําลังการผลิต
ของกลุม่ ประเทศผูส้ ง่ ออกนํา้ มัน (OPEC) ทําให้ราคาพลังงานและสินค้า
โภคภัณฑ์ อาทิ ราคาแนฟทา ราคานํา้ มันเตา มีแนวโน้มปรับตัวเพิม่ ขึน้
นอกจากนี้ ถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น
เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงจากนโยบายการควบคุมการทํา
เหมืองถ่านหินในประเทศจีน
• คณะกรรมการ Commodity Price Risk Management ได้มกี ารปรับ
กลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นไป
อาทิ ใช้วธิ ปี ดิ ความเสีย่ ง (Hedging) เพือ่ ลดความเสีย่ งจากความผันผวน
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และเพื่อบริหารต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้
• พั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง (HVA) อาทิ
ปูนเอสซีจี สูตรไฮบริด ปูนโครงสร้างสูตรใหม่ที่ลดการใช้พลังงานใน
การเผาไหม้และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ The NEST ต้นแบบ
บ้านแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน ที่สามารถสร้างพลังงานใช้เองได้
ทั้งหมดโดยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้า
ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
9. ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เอสซี จี พิ จ ารณาปั จ จั ย เสี่ ย งตลอดสายห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน โดย
เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
การขนส่ ง ไปจนถึ ง การขายและการจั ด ส่ ง สิ น ค้ า และบริ ก าร
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
• วิเคราะห์การใช้จา่ ย เพือ่ ประเมินความเสีย่ งและผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจของเอสซีจีในมิติต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
สังคม และนํามาจัดกลุม่ คูธ่ รุ กิจเพือ่ ใช้กาํ หนดกลยุทธ์และเพือ่ วางแผน
พัฒนาคู่ธุรกิจ อาทิ โครงการลดการใช้พลังงาน และปรับปรุงคุณภาพ
ปูนขาวซึ่งนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษของเอสซีจี
127

• จัดทํา “จรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจเอสซีจ”ี เพือ่ ยกระดับการปฏิบตั งิ าน
ของคู่ธุรกิจ และให้คู่ธุรกิจลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างเอสซีจีและคู่ธุรกิจ
10. ความเสีย่ งเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ รองรับ
การเติบโตในอนาคต
การขยายธุรกิจของเอสซีจีทั้งในไทยและในภูมิภาคอาเซียน
ส่งผลต่อความหลากหลายของพนักงานที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนา
ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
ในการทํางาน เอสซีจีจึงได้ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
• สื่อสารนโยบายและข้อปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน
และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและ
การปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
• สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการโค้ช ตามแนวคิด 70:20:10
โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการลงมือทํา และศึกษา
จากข้อผิดพลาด โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้คําแนะนํา เพื่อให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา
ความรู้ทางด้านธุรกิจให้แก่พนักงานในแต่ละระดับ รวมถึงหลักสูตร
พัฒนาทักษะด้านภาวะความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีม
จากการให้ ความสํ าคัญในการดู แลพนั กงานอย่างเป็ นธรรม
การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน และการสร้างความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 จากผลการ
สํารวจของบริษัท SEEK Asia เอสซีจีเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผู้ต้องการ
เข้าทํางานมากที่สุดในประเทศไทยส่งผลให้เอสซีจีสามารถดึงดูดคน
ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานได้
ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
11. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ตลอดปี 2559 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามในปี 2560 ค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มผันผวนสูงจากความ
ไม่แน่นอนต่าง ๆ อาทิ ผลกระทบจากนโยบายการเงินระหว่างประเทศของ
ประเทศมหาอํานาจ แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารกลาง
และมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา
• คณะกรรมการการเงินเอสซีจีเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจใช้
เครือ่ งมือทางการเงินให้เหมาะสมตามสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นไป รวมถึง
มีมาตรการในการบริหารรายได้กบั รายจ่ายทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
ให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) และตกลงกับคู่ค้าเพื่อรับหรือจ่าย
เงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของท้องถิ่นในระดับที่เหมาะสม
• ปรับกลยุทธ์จากการขายสินค้าในประเทศมาเป็นการเพิ่ม
ยอดขายส่งออกไปยังประเทศทัง้ ในและนอกกลุม่ อาเซียน โดยพิจารณา
ประเทศคูค่ ้าจากความได้เปรียบทางการค้าทีม่ าจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ
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12. ความเสี่ยงด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน
ในภูมิภาคอาเซียน
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่องในปี 2560 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากแนวทางในการดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ของประเทศมหาอํานาจ อาทิ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและวิกฤติ
ธนาคารในยุโรป ปัญหาหนี้เสียและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจีน รวมถึงทิศทางและแนวนโยบายด้านการค้าระหว่าง
ประเทศจากประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความเสีย่ งจากคู่แข่งรายใหม่
ทัง้ รายเล็กและรายใหญ่ทเี่ พิม่ มากขึน้ ในประเทศทีเ่ อสซีจดี าํ เนินธุรกิจ
• จัดตั้ง Country Business Support Ofﬁce ในแต่ละประเทศที่
เอสซีจีไปลงทุน เพื่อติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และ
จั ด ทํ า รายงานสถานการณ์ ค วามเสี่ ย งในประเทศยุ ท ธศาสตร์
ทุก ไตรมาสต่ อ ผู้ บ ริห ารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ใช้เ ป็น
ส่วนหนึง่ ในการบริหารความเสีย่ ง และใช้ในการบริหารจัดการการลงทุน
ขององค์กร (Portfolio Management) รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์
(Scenario Analysis) และวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)
เพื่อประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์เสี่ยง
• พัฒนาสินค้าใหม่หรือสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม เพิ่มการส่งออก
ไปยังประเทศทัง้ ในและนอกอาเซียนเพือ่ ทดแทนเศรษฐกิจในประเทศ
ทีช่ ะลอตัว รวมถึงแสวงหาโอกาสในต่างประเทศสําหรับขยายการลงทุน
ในอนาคต
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
1. ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตใน
อัตราที่ตํ่ากว่าในอดีต
จากข้อมูลของมูลนิธสิ ถาบันอนาคตไทยศึกษาเรือ่ ง “เศรษฐกิจไทย
ภายใต้บริบทใหม่ : Thailand’s New Normal” พบว่าเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มการเติบโตในอัตราที่ตํ่ากว่าในอดีต โดยคาดว่าในทศวรรษนี้
จะเติบโตเฉลี่ยเหลือร้อยละ 3 ต่อปีเท่านั้น จากเดิมที่เคยเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง อาทิ ประชากรสูงวัย
ที่ ทําให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง การขยายตัวลดลงของ
ภาคส่งออก ขณะเดียวกันกําลังซื้อภายในประเทศหดตัวเพราะรายได้
ของเกษตรกรตกตํา่ จากภัยธรรมชาติและปัญหาหนีค้ รัวเรือน นอกจากนี้
ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเมืองจากภายนอกประเทศที่อาจ
ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น เอสซีจีจึง
เน้นการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศเพือ่ บริหารความเสีย่ งและรองรับ
การเติบโตของประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ใน
ประเทศเมียนมาและอินโดนีเซีย การทําธุรกิจจัดจําหน่ายนอกประเทศ
อาเซียน รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Transformation)
เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดําเนินชีวิต
ประจําวันและการทําธุรกิจ อาทิ การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ให้บริการขนส่ง การทําการตลาด และการจําหน่ายสินค้าออนไลน์
ซึ่งในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผล
ต่อรูปแบบการดําเนินธุรกิจและช่องทางการจัดจําหน่ายแบบเดิม
จนทําให้เอสซีจีสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็น
โอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ดังนั้น
เอสซี จี ไ ด้ กํ า หนดให้ มี ก ารติ ด ตามและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม การ
เปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ นํ า มาพั ฒ นาการทํ า งาน
ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน อาทิ การนําเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้
วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อนําเสนอสินค้า
และบริการให้ได้ตามที่ลูกค้าคาดหวัง การทํากลยุทธ์การตลาดแบบ
เชื่อมโยงช่องทางจัดจําหน่ายที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ
ได้ทงั้ หน้าร้านค้าและผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการให้บริการด้านการขนส่ง
พัสดุย่อย (Small Parcel Delivery) แบบเร่งด่วนเพื่อตอบรับเทรนด์ธุรกิจ
e-commerce และ m-commerce และการขยายตัวของพื้นที่เขตเมือง

4. ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ภัยธรรมชาติ สู่การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการสะสมของก๊าซ
เรือนกระจกและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงยิ่งขึ้นเป็น
ประเด็ น ความเสี่ ย งที่ ทั่ ว โลกให้ ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง นี้ ในปี 2559
ประเทศไทยได้เข้าร่วมให้สตั ยาบันข้อตกลงกรุงปารีสเพือ่ ยับยัง้ ภาวะ
โลกร้อนตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้
ตํ่ากว่า 2 องศาเซลเซียส ด้วยเหตุนี้ เอสซีจีได้กําหนดมาตรการเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ การเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน
การนําลมร้อนเหลือทิง้ จากกระบวนการผลิตมาใช้ในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการทีช่ ว่ ยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน และ
เทคโนโลยีสารเคลือบเตา Emisspro® เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของเตาเผา รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน
ถึงความสําคัญของการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานสะอาดและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ความเสี่ยงจากต้นทุนพลังงานในประเทศไทยที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น
พลังงานเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของ
เอสซีจี อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์วา่ แหล่งพลังงานในประเทศไทย
จะลดลงในระยะยาว แต่ความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
จะส่งผลกระทบให้ราคาพลังงานและค่าไฟของประเทศสูงขึน้ และส่ง
ผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานของเอสซีจี ดังนั้นเอสซีจีได้กําหนดให้มี
คณะกรรมการพลังงานทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายพลังงาน
ติดตามผลของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มีคณะทํางาน
สํารวจและหาแหล่งเชือ้ เพลิงหลักและเชือ้ เพลิงทางเลือกทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม สนับสนุนให้มกี ารเลือกใช้เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้สามารถเพิม่
การใช้เชือ้ เพลิงทีต่ น้ ทุนตํา่ แต่ยงั ไม่มกี ารนําไปใช้งานอย่างแพร่หลาย
หรือการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต
ตลอดจนพัฒนาสินค้าทีใ่ ช้พลังงานในการผลิตต่อหน่วยลดลงหรือช่วย
ลดการใช้พลังงานของผู้ใช้เมื่อนําไปใช้งาน เป็นต้น
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รายการระหว่างกันและ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการ
ทํารายการระหว่างกัน หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้กําหนด
นโยบายการทําธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี้
การทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

การทีเ่ อสซีจปี ระกอบด้วยบริษทั จํานวนมาก และบริษทั เหล่านัน้
ดําเนินธุรกิจที่ต้องทําธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การบริการ การซื้อขาย
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุน
ทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ นั้น ในการดําเนินธุรกิจหรือ
ปฏิ บั ติงานที่เป็ นการทํ าธุ รกรรมระหว่างกันของบริ ษัทในเอสซีจี
ดังกล่าว ต้องคํานึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐ รวมถึงระเบียบและอํานาจดําเนินการของเอสซีจี ตลอดจน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น
การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการทีก่ าํ หนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ทีอ่ อกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รบั การ
อนุมัติตามอํานาจดําเนินการของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก
บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder
Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดย
กําหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุ
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สมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการทีไ่ ด้รบั รวมถึงสามารถให้เหตุผล
ที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ
นอกจากนี้ บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการ
พิจารณาอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน รายการที่เกีย่ วโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด โดยกรรมการและ
ผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัท
พิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนําเรื่องดังกล่าว
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มี
ส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด
นโยบายหรื อ แนวโน้ ม การทํ า รายการระหว่ า งกั น ใน
อนาคต

รายการระหว่างกันของบริษทั ในอนาคตจะเป็นรายการทีด่ าํ เนิน
การตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไก
ราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับ
กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่
เกี่ ย วโยงกั น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคําสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
สัดส่วน
มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)
การถือหุ้น
โดยตรง
บริษัท
เอสซีจี
เอสซีจี
เอสซีจี ส่วนงาน
/ อ้อม
ซิเมนต์- เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง
อื่น
ผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด
(ร้อยละ)
ก่อสร้าง
1. รายการกับการร่วมค้า และบริษัทร่วม (กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย)
1.1 บริษัทร่วมในเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ลักษณะรายการ

บริษัทร่วม
ขายสินค้า
ให้กลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วม
ซื้อสินค้า
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วม
ให้บริการ
แก่กลุ่มธุรกิจ

บริษัท / ความสัมพันธ์

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด
บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด *

3,427

-

-

-

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

-

1,081

207

491

-

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

-

402

-

-

-

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

-

82

-

-

-

164

-

-

-

อัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญา
ที่ตกลงกัน

-

-

16,236

-

-

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

-

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

49
30
29
29
55

50
29

บริษัทร่วม
กู้ยืมเงิน
จากกลุ่มธุรกิจ

40
28

Mariwasa Holdings, Inc.
PT M Class Industry

49
40
29
29
29

บริษัทร่วมได้รับ
บริการ และอื่นๆ บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด
จากกลุ่มธุรกิจ บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด

นโยบาย
การคิดราคา

7 ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

1.2 การร่วมค้า และบริษัทร่วมในเอสซีจี เคมิคอลส์
บริษัทร่วม
ขายสินค้า
ให้กลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วม
ซื้อสินค้า
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด

50
50
49
39
31
20

SCG Plastics (China) Co., Limited
SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด
บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.

58
58
50
50
50
50
49
47
46
31

-

* เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยในเดือนสิงหาคม 2559

1

45,275

63

131
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บริษัท / ความสัมพันธ์

PT Styrindo Mono Indonesia
Inter Plastic Co., Ltd.
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
การร่วมค้า
และบริษัทร่วม
ได้รับบริการ
และอื่นๆ
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วม
กู้ยืมเงิน
จากกลุ่มธุรกิจ

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง
/ อ้อม
ทั้งหมด
(ร้อยละ)
31
23
20
19

บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด
บริษัทระยอง เทอร์มินัล จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด

50
50
50
50
50
49
47
46
45
44
31
20

GTC Technology International, LP

25

บริษัทร่วมได้รับ
การค้ําประกัน บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
จากกลุ่มธุรกิจ Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)

มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)
บริษัท

เอสซีจี
เอสซีจี
เอสซีจี ส่วนงาน
ซิเมนต์- เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง อื่น
ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

-

106

-

นโยบาย
การคิดราคา

1,727

-

27 ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

-

45

-

-

อัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญา
ที่ตกลงกัน

418

-

63

-

-

ค่าธรรมเนียม
ตามสัญญา
ที่ตกลงกัน

-

-

-

763

-

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

-

1

45
39

1.3 บริษัทร่วมในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริษัทร่วม
ซื้อสินค้า
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด

48
30
17

บริษัทร่วมได้รับ
บริการ และอื่นๆ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
จากกลุ่มธุรกิจ

30

บริษัทร่วม
กู้ยืมเงิน
จากกลุ่มธุรกิจ

-

บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด

17

บริษัทร่วมได้รับ
การค้ําประกัน บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
จากกลุ่มธุรกิจ

30

10

2 ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

-

-

-

5

-

อัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญา
ที่ตกลงกัน

-

-

-

495

-

ค่าธรรมเนียม
ตามสัญญา
ที่ตกลงกัน

-

1,236

-

-

-

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

1.4 บริษัทร่วมในส่วนงานอื่น
บริษัทร่วม
ขายสินค้า
ให้กลุ่มธุรกิจ

132

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด

40

ลักษณะรายการ

บริษัทร่วม
ซื้อสินค้า
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วม
ให้บริการ
แก่กลุ่มธุรกิจ

บริษัท / ความสัมพันธ์

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง
/ อ้อม
ทั้งหมด
(ร้อยละ)

มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)
บริษัท

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จํากัด
บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด
บริษัทนวโลหะไทย จํากัด

40
40
30
25

บริษัทไอทีวัน จํากัด

20

บริษัทร่วมได้รับ
บริการ และอื่นๆ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด
จากกลุ่มธุรกิจ

40

นโยบาย
เอสซีจี
เอสซีจี
เอสซีจี ส่วนงาน การคิดราคา
ซิเมนต์- เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง อื่น
ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
78
8
17
ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

145

430

177

103

1 ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

1,045

184

-

-

-

-

-

15

-

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

-

-

-

94

-

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

15 ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

2. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นกรรมการ
2.1 บริษัทอื่นในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทอื่น
ซื้อสินค้า
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน)
นายนิธิ ภัทรโชค เป็นกรรมการ

10

2.2 บริษัทอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริษัทอื่น
ซื้อสินค้า
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
นายสุรศักดิ์ อัมมวรรธน์ เป็นกรรมการ

บริษัทอื่นได้รับ
บริการ และอื่นๆ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
จากกลุ่มธุรกิจ
นายสุรศักดิ์ อัมมวรรธน์ เป็นกรรมการ

18

-

10

-

-

-

2,190

-

-

-

185

5

76

4

3 ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

18

2.3 บริษัทอื่นในส่วนงานอื่น
บริษัทอื่น
ขายสินค้า
ให้กลุ่มธุรกิจ
บริษัทอื่น
ซื้อสินค้า
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ

10

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ

10

บริษัทอื่นได้รับ
บริการ และอื่นๆ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
จากกลุ่มธุรกิจ
นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ

267
10

2

-

-

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

-

ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก
5 ราคาตลาด
เทียบเท่ากับ
ราคาที่ทํากับ
บุคคลภายนอก

133

ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

134

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

136

ต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

137

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

140

งบการเงินรวม

142

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงิน

232

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

135

19

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูส้ อบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบ
งบการเงิ น และแสดงความเห็ น ในรายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี อ ย่ า ง
ไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษทั ทําหน้าทีก่ าํ กับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีและดํารงไว้ซึ่ง
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความ

136

มัน่ ใจได้วา่ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถกู ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
เพียงพอทีจ่ ะดํารงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุ จ ริ ต หรื อ การดํ า เนิ น การที่ ผิ ด ปกติ อ ย่ า งมี ส าระสํ า คั ญ โดย
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระทําหน้าที่กํากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า
งบการเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตาม
ทีค่ วรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

20

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระตาม
ขอบเขตทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีการทบทวน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจําทุกปี ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเน้น
บทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพือ่ สอบทาน
การกํากับดูแล การกําหนดกลยุทธ์ การปฏิบตั ิงาน และการติดตามผล
เพือ่ ให้บริษทั บรรลุเป้าหมายทีก่ าํ หนดและดําเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน
การจะดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วได้ นั้ น ฝ่ า ยจั ด การและพนั ก งานต้ อ งมี
คุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนเองตามหลักการ Three Lines of Defense และปฏิบัติงานภายใต้
การบูรณาการทั้งการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกํากับ
การปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (Integrated Governance Risk
Compliance and Control - Integrated GRC)
คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติให้สํานักงานตรวจสอบประเมิน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง เพื่อวัดการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนงานระยะปานกลางปี 2557 - 2559 ในการเป็น Sustainable
Global IA Excellence as a Trusted Advisor in Governance Risk and Control
(GRC) โดยใช้แนวทางของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล ซึ่งเป็น
สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการตรวจสอบภายใน
โดยทําการประเมินกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกสํานักงาน
ตรวจสอบทัง้ หมด 7 กลุม่ ซึง่ ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ทกี่ าํ หนดคือ
ร้อยละ 80 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงาน
ระยะปานกลางปี 2560 - 2562 ในเรื่อง Strengthen Sustainable Global
IA Excellence as a Trusted Advisor in Integrated GRC
ปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ทุกสิ้นปี
คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึง่ ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์เป็นที่พึงพอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมิน
ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตาม
ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบตั งิ านของสํานักงานตรวจสอบ
สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2559 ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ข้อมูลที่สําคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2559 ของ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทําตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่
เป็นสาระสําคัญ รายการพิเศษ และได้รับคําชี้แจงจากผู้สอบบัญชี
ฝ่ายจัดการ และผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจ
ว่าการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบใน
งบการเงิ น เป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดของกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่
ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเพือ่ ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ
ถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสําคัญในการจัดทํา
งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสําคัญจาก
การตรวจสอบ รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2559 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็น
สาระสําคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย นอกจากนี้ เพื่อ
ความมั่ น ใจในเรื่ อ งการไม่ พ บพฤติ ก ารณ์ อั น ควรสงสั ย ดั ง กล่ า ว
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
รายงานผลการกํ า กั บ ดู แ ลตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจและผู้รับผิดชอบในธุรกิจต่าง ๆ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึง่ ในปี 2559 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เอสซีจี รายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้
การจัดทํางบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท เชือ่ ถือได้ โปร่งใส
สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถ
ตรวจสอบได้
2. การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการได้มาจําหน่ายไป
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทัง้ เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้อง
ตามเวลาที่กําหนด
3. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เอสซีจีมุ่งมั่นดําเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และ
พนั ก งานปฏิ บั ติ ต ามนโยบายที่ กํ า หนดไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยมี
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงาน
ประมาณ 34,250 คน ผ่านการทดสอบ Ethics e-testing Phase II
(ร้อยละ 100) ซึ่งดําเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีการนํานโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังและนําไปประยุกต์ใช้กับ
บริษัทย่อยตามความเหมาะสมของธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทผ่านการ
ต่ออายุการรับรองเป็น Certiﬁed Company จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เมื่ อ วั น ที่
22 เมษายน 2559 และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจโดยจัดทําจรรยาบรรณ
คู่ธุรกิจเอสซีจี เพือ่ ให้คธู่ รุ กิจใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ร่วมกัน
ปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการที่คํานึงถึง
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมาย
กําหนด ซึง่ คูธ่ รุ กิจได้ลงนามเพือ่ ดําเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจ
เอสซีจีแล้วประมาณกว่า 5,000 ราย
4. การสอบทานระบบการประเมิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะจัดการ
บริ ห ารความเสี่ ย งเอสซี จี เ ป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ คณะจั ด การบริ ห าร
ความเสี่ ย งเอสซี จี ป ระกอบด้ ว ย กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ เอสซี จี
เป็นประธาน และคณะจัดการเอสซีจเี ป็นกรรมการ ทําหน้าทีพ่ จิ ารณา
โครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการ
ความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง
ของเอสซีจรี ายเดือนและรายไตรมาส โดยมีหน่วยงานบริหารความเสีย่ ง
ทําหน้าที่จัดทํารายงานความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของ
เอสซีจีในรูป Risk Dashboard ปี 2559 เอสซีจีให้ความสําคัญกับ
Emerging Risk ซึง่ เป็นการพิจารณาความเสีย่ งทีม่ นี ยั สําคัญและมีโอกาส
จะเกิดขึน้ ในอนาคต คณะจัดการบริหารความเสีย่ งได้เตรียมมาตรการ
รองรับโดยกําหนดแผนงานระยะปานกลาง แผนงานประจําปี และ
การพิจารณาความเสี่ยงสําหรับโครงการลงทุน
5. การสอบทานการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน เอสซีจไี ด้พฒ
ั นา
ระบบการจัดการด้านการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO 19600 และนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจ
โดยบูรณาการกับระบบบริหารงานต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะจัดการ
บริ ห ารความเสี่ ย งเอสซี จี ไ ด้ พิ จ ารณาให้ จั ด ทํ า แนวปฏิ บั ติ ร ะบบ
การบริหารงานด้านการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านทีม่ นี ยั สําคัญ 3 เรือ่ ง ได้แก่ การต่อต้าน
คอร์รัปชั่น การแข่งขันทางการค้า และการกระทําที่ไม่เป็นธรรม
ต่อการซื้อขายหลักทรัพย์
6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ส อบทานผลการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในทั้ ง ระบบ
การปฏิบตั งิ านและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าํ นักงานตรวจสอบ
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ได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ
เอสซี จี แ ละสอดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ของผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ ร ายงานว่ า
จากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมีผลกระทบ
ต่องบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กําหนดไว้ในกฎบัตร
สํานักงานตรวจสอบ ปีนฝี้ า่ ยจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรูเ้ พือ่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กบั พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน ซึ่งประกอบด้วย Ethics e-testing
Phase II แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) และกรณี
ศึกษาเรือ่ ง การทุจริต การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษทั
และจรรยาบรรณ นอกจากนี้ ได้นําเครื่องมือแบบประเมินตนเอง
หรือการตั้งทีมตรวจสอบตนเอง ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมตาม
ความพร้อมของแต่ละธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นการลด
ความเสี่ยงของบริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยจัด Workshop ให้
ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละบริษัทในต่างประเทศตระหนักเรื่อง
การกํากับดูแล ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ
และการควบคุม สํานักงานตรวจสอบร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line)
พั ฒ นารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ธรุ กิจใช้กาํ กับดูแลงานในความรับผิดชอบ
และผู ้ ต รวจสอบสามารถใช้ ใ นงานตรวจสอบ มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยนําประเด็นสําคัญทีต่ รวจพบ
มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความ
เข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายใน
ที่สําคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน
7. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสํานักงานตรวจสอบ
เป็นประจําทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน
ของเอสซีจี ในปี 2559 สํานักงานตรวจสอบได้ผลักดันแนวทาง Three
Lines of Defense เน้ น การปฏิ บั ติ ต ่ อ เนื่ อ งจากปี ก ่ อ น เช่ น ให้
First Line ลําดับสูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทสําคัญและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับพนักงาน สื่อสารและให้คําแนะนํากับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ
ร่วมกันประเมินความเสี่ยง กําหนดการควบคุม และติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ าน ฯลฯ ทัง้ ระบบงานเดิม ระบบงานใหม่ ธุรกิจใหม่ หรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของเอสซีจี พัฒนาผูต้ รวจสอบต่างประเทศ
ชาวเวียดนามและอินโดนีเซียเพือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในของเอสซีจแี ละบริษทั ย่อย
ในต่ า งประเทศ ภายใต้ กํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก งานตรวจสอบใน
ประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ตวั แทน IT ของกลุม่ ธุรกิจเพือ่

เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานสากล ความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
และผลการตรวจสอบด้าน IT และตรวจสอบในเรื่องที่มีความเสี่ยง
เพิ่มขึ้น เช่น Cyber Security Risk: Hack e-mail และ Information Security
Risk: Data Leakage เป็นต้น
8. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต เอสซีจีพัฒนาระบบ
รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและแจ้ ง เบาะแสเอสซี จี ข องบุ ค คลภายนอก
นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.scg.co.th เพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียน
ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล จดหมายถึงกรรมการบริษัท ผู้อํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559
มีขอ้ ร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนทีใ่ ห้บคุ คลภายนอกและพนักงาน
มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทําความผิดอันเกิดจากการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบบริษทั นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เอสซีจี
นโยบายบรรษัทภิบาล อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณพนักงาน หรือ
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 43 เรื่อง และมีเรื่องที่ยกมาจากปีก่อน
11 เรื่อง ซึ่งได้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จรวม 49 เรื่อง
และที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวน 5 เรื่อง เรื่องที่
ดํ า เนิ น การสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว เสร็ จ ไม่ มี เ รื่ อ งที่ ขั ด ต่ อ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น มูลค่าไม่เป็นสาระสําคัญและบริษัทไม่ได้
รั บ ความเสี ย หาย ประกอบด้ ว ยเรื่ อ งที่ ผิ ด จรรยาบรรณ 11 เรื่ อ ง
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บบริ ษั ท 17 เรื่ อ ง และเรื่ อ งที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
ข้อร้องเรียนหรือปฏิบตั ถิ กู ต้องและไม่ใช่การกลัน่ แกล้งหรือทําให้ผอู้ นื่
เสียหาย 21 เรือ่ ง ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้นาํ มากําหนดวิธปี ฏิบตั ิ
และแนวทางการป้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ผลการตรวจสอบการทุ จ ริ ต การประเมิ น ความเสี่ ย งโอกาสเกิ ด
การทุจริต ผลกระทบ เพื่อกําหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นได้ในระบบงานต่าง ๆ รวมทั้งได้สอบทานมาตรการ ทบทวน
ระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดําเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2560 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้รับ
การคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นสํานักงานสอบบัญชี เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่
ปี 2558 - 2560 จากการพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด 6 ราย ผลประเมิน
การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็น
อิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
ธุรกิจในเอสซีจี และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจาก
การสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
แต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ
นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 แห่ง
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจําปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2560 และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม
เป็ น เงิ น ทั้ ง หมด 6.03 ล้ า นบาท รวมทั้ ง รั บ ทราบค่ า สอบบั ญ ชี
งบการเงินประจําปี 2560 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษทั ย่อยทีจ่ ดทะเบียนฯ ซึง่ ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี
ประเทศไทย และเคพี เ อ็ ม จี ใ นต่ า งประเทศ โดยบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีเป็นจํานวนเงิน 49.90 ล้านบาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงิน
21.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงาน

เอสซีจี เคมิคอลส์

เอสซีจีมีกําไรสําหรับปีเพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ทดี่ ขี นึ้ แม้วา่ รายได้จากการขายลดลง สาเหตุหลัก
จากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ลดลงตามราคาแนฟทาและ
ราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวลดลงจากปีก่อน
ในปี 2559 เอสซีจมี รี ายได้จากการขายเท่ากับ 423,442 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากราคาขายของสินค้า
เคมีภัณฑ์ที่ลดลงตามราคาแนฟทาและราคานํ้ามันในตลาดโลกที่
ยังคงปรับตัวลดลงจากปีกอ่ น ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 96,227 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปีก่อน และกําไรสําหรับปีเท่ากับ 56,084
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปีก่อน เนื่องจากธุรกิจเคมีภัณฑ์
มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนราคาวัตถุดิบที่ลดลง
ในขณะที่ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีผลการดําเนินงานลดลง
จากความต้องการของตลาดภายในประเทศที่ยังคงชะลอตัว
เอสซีจมี สี ว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
เท่ากับ 17,933 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,640 ล้านบาท จากปีก่อน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
• รับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมในเอสซีจี เคมิคอลส์ เท่ากับ
14,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,021 ล้านบาท จากปีก่อน สาเหตุหลักจาก
ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
• รับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมอื่นๆ เท่ากับ 3,713 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 619 ล้านบาท

ในปี 2559 รายได้จากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส์ เท่ากับ
188,163 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปีกอ่ น จากราคาขายของสินค้า
เคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลง ในขณะที่ธุรกิจมี EBITDA เท่ากับ 59,700
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จากปีก่อน และมีกําไรสําหรับปีเท่ากับ
42,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 จากปีก่อน เนื่องจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทร่วมที่ดีขึ้นและต้นทุนราคาวัตถุดิบที่ลดลง

21.2 ผลการดําเนินงานของส่วนงานธุรกิจ

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ในปี 2559 รายได้จากการขายของเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง เท่ากับ 170,944 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน จาก
ภาวะตลาดในประเทศไทยที่ยังคงซบเซา กระทบต่อการเติบโตของ
ราคาและปริมาณขาย ส่งผลให้ธรุ กิจมี EBITDA เท่ากับ 23,186 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อน และกําไรสําหรับปีเท่ากับ 8,492 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน ตาม EBITDA ที่ลดลง และค่าเสื่อมราคา
ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากโครงการก่อสร้างสายการผลิตปูนซีเมนต์
แห่งทีส่ องในประเทศกัมพูชาและโครงการก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์
แห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
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เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ในปี 2559 เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 74,542
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน ส่วนใหญ่จากปริมาณขาย
กระดาษบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ นประเทศและในภู มิ ภ าคเพิ่ ม ขึ้ น โดยทั้ ง ปี
ธุรกิจมี EBITDA เท่ากับ 10,745 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อน
จากผลการดําเนินงานของสายธุรกิจเยือ่ และกระดาษทีล่ ดลง ในขณะที่
กําไรสําหรับปีเท่ากับ 3,565 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 จากปีกอ่ น
21.3 ภาพรวมของฐานะการเงิน

สินทรัพย์
เอสซีจยี งั คงมีโครงสร้างทางการเงินทีม่ นั่ คง โดยมีเงินสดและ
เงินสดภายใต้การบริหารเท่ากับ 47,252 ล้านบาท
เอสซีจีมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 539,688
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน ทั้งนี้ สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ
เอสซีจี ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 45 สินทรัพย์
หมุนเวียน ร้อยละ 29 และเงินลงทุน ร้อยละ 19 ของสินทรัพย์
ทั้งหมด โดยส่วนงานธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุด ได้แก่ เอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ตามลําดับ
สินทรัพย์หมุนเวียน: ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 155,991 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ
เงินลงทุนชัว่ คราว โดย ณ สิน้ ปี 2559 เอสซีจมี เี งินทุนหมุนเวียนเท่ากับ
62,507 ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียนเฉลีย่ เท่ากับ 53 วัน
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร: ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ
47,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,973 ล้านบาท จากปีก่อน แม้ว่าใน
ระหว่างปีมีรายจ่ายลงทุนและการซื้อธุรกิจ จํานวน 34,845 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า: ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ
95,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,608 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จากปีก่อน
สาเหตุหลักจาก
• เพิ่ ม ขึ้ น จากส่ ว นแบ่ ง กํ า ไรจากเงิ น ลงทุ น ซึ่ ง บั น ทึ ก โดยวิ ธี
ส่วนได้เสีย จํานวน 17,933 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากผลการดําเนินงาน
ของบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ดีขึ้น
• ลดลงจากเงินปันผลรับ จํานวน 10,129 ล้านบาท ส่วนใหญ่
จากเงินปันผลรับของบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภัณฑ์
นอกจากนี้ ในระหว่างปีมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่สําคัญ ได้แก่
• ลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทุน จํานวน 1,476 ล้านบาท
โดยธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้ขายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 33
ใน Maker-Manifatture Ceramiche S.r.l. ผูผ้ ลิตกระเบือ้ งเซรามิกในประเทศ
อิตาลี ซึง่ เป็นบริษทั ทีร่ ว่ มทุนกับ Florim Ceramiche S.p.A. และส่วนงานอืน่
ขายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 21 ในบริษัทมูซาชิออโตพาร์ท จํากัด ผู้ผลิต
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนําให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
• ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
จํานวน 357 ล้านบาท จากการซื้อหุ ้นเพิ่ มร้อยละ 10 ในบริษัท
จัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด ผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางนํา้
ทําให้มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 55
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์: ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 245,183
ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 14,251 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 6 จากปี ก ่ อ น
จากการจ่ายลงทุนและซื้อธุรกิจในระหว่างปี

หนี้สิน
หนี้สินสุทธิลดลง 15,542 ล้านบาท จากกระแสเงินสดรับที่ได้
จากการดําเนินงานเพิม่ ขึน้ แม้วา่ มีรายจ่ายลงทุนและการซือ้ ธุรกิจ
ในระหว่างปี
หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 258,070 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 3 จากปีก่อน โดยในระหว่างปี เอสซีจีได้ออกหุ้นกู้ชุดใหม่
จํานวนรวม 50,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกําหนด
ไถ่ถอนจํานวน 50,000 ล้านบาท โดยทั้งปี เอสซีจีมีต้นทุนทางการเงิน
เท่ากับ 5,984 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3,092 ล้านบาท เนื่องจาก
มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในขณะที่ปีก่อน
เป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

สถานะหนี้สินสุทธิ (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสด
และเงินสดภายใต้การบริหาร) ของเอสซีจี ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ
146,943 ล้านบาท ลดลง 15,542 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจากมี
กระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้นตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าในระหว่างปีมี
รายจ่ายลงทุนและการซื้อธุรกิจ จํานวน 34,845 ล้านบาท ส่วนใหญ่
จากโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศเมียนมา และ
สปป. ลาว โครงการลงทุนขยายกําลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์
ในประเทศเวียดนาม ประกอบกับการซือ้ หุน้ ทัง้ หมดเพิม่ ใน Prime Group
Joint Stock Company ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกชั้นนําในประเทศ
เวี ย ดนาม และเข้ า ซื้ อ หุ ้ น ทั้ ง หมดในบริ ษั ท ศิ ล าสานนท์ จํ า กั ด
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตหินก่อสร้างซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของ
กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
21.4 อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

เอสซีจีมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดี
ในปี 2559 เอสซีจีมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ระดับ 1.3 เท่า
และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดําเนินงาน
(EBITDA) อยู่ที่ 1.5 เท่า ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 2.0 เท่า ทั้งนี้
ในปี 2559 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 0.9 เท่า
ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 1.1 เท่า
จากฐานะทางการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานในปี 2559
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท
ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 41 ของกําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลงวด
ระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 8.50 บาท เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2559
โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท
ในวันที่ 27 เมษายน 2560
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทปูนซิเมนต์ไ ทย จํา กัด (มหาชน) และบริษัท ย่อ ย (“กลุ่ม บริษัท ”) ซึ่ง ประกอบด้ว ย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วย
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเรื่องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานรวม
และกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ต่อ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมในรายงานของข้ า พเจ้ า ข้ าพเจ้ า มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากกลุ่ ม บริ ษั ท ตามข้ อ กํ า หนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวม และข้า พเจ้ าได้ ปฏิบั ติตามความรับผิ ดชอบด้า นจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่งเป็น ไปตามข้ อกํา หนดเหล่านี้ ข้า พเจ้ าเชื่ อว่ า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุล ยพินิจ เยี่ย งผู้ป ระกอบวิช าชีพ ของข้า พเจ้า ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบ ทของการตรวจสอบงบการเงิน รวมโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 15
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
จากภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันในหลายประเทศที่บริษัทย่อย
ที่ ไ ด้ ม าจากการซื้ อ ธุ ร กิ จ นั้ น ดํ า เนิ น งานอยู่ ทํ า ให้ ผู้ บ ริ ห าร
พิจารณาว่าการทดสอบการด้อยค่า ของค่ าความนิยมที่เกิดจาก
การซื้ อ ธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะประเทศนั้ น มี ความสํ า คั ญ ประกอบกั บ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กํ า หนดให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ต้ อ ง
ทดสอบการด้อ ยค่ าของค่าความนิ ย มซึ่ ง เกิ ดจากการซื้ อ ธุ ร กิ จ
เป็นประจําทุกปีหรือหากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ซึ่งเรื่องดังกล่าว
ใช้ดุลยพินิจและการประมาณการของผู้บริหารในการวัดมูลค่าที่
คาดว่ า จะได้ รั บ คื น ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ตามแผนธุรกิจในอนาคตพร้อมกับอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้
อัตราคิดลดที่ใช้สําหรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สําคัญ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
กระบวนการตรวจสอบของข้ าพเจ้า มุ่ ง เน้น การประเมิน ความ
สมเหตุ ส มผลของข้ อ สมมติ สํ า คั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการสนั บ สนุ น การ
ประมาณการมูล ค่ าที่ ค าดว่ าจะได้ รั บคื น ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่
ก่อให้เกิดเงินสดและข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลและทดสอบข้อสมมติที่สําคัญ
ที่สนับสนุนการประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต
คิดลดเป็น มูล ค่าปั จจุ บัน ของผู้ บริห าร โดยอ้า งอิง ถึง ภาวการณ์
ของตลาด สภาพแวดล้ อ มการดํ า เนิ น งาน ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
อุ ต สาหกรรม และข้ อ มู ล อื่ น ที่ ไ ด้ รั บ ระหว่ า งการตรวจสอบ
ข้า พเจ้า ทดสอบความถูก ต้อ งของการคํา นวณมูล ค่า ที่คาดว่า
จะได้ รั บ คื น และการด้ อ ยค่ า อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารพิ จ ารณาความ
สมเหตุสมผลของประมาณการผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบ
การประมาณการในอดี ต กั บ ผลการดํ า เนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่ า
ของเคพีเอ็มจี เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองการ
วัดมูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดการบัญชี
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 16
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ผู้บริหารได้ประเมินการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ของกลุ่ม บริษัท ซึ่ง เป็น เรื่อ งที่มีความสํา คัญในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท การพิจารณาเรื่องดังกล่าวรวมถึง
ดุล ยพิ นิจ และข้อ สมมติ ที่ผู้ บ ริห ารใช้ ใ นการประมาณการกํา ไร
ทางภาษีในอนาคตให้เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ ซึ่งดุลยพินิจดังกล่าวรวมถึงข้อสมมติเรื่องความสามารถ
ในการทํ า กํ า ไรในอนาคต รายได้ จ ากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้
ราคาขาย และความสามารถในการทํากําไร รวมถึงกระบวนการที่
จะเพิ่ ม รายได้ แ ละลดต้ น ทุ น อี ก ด้ ว ย ข้ า พเจ้ า จึ ง เห็ น ว่ า เรื่ อ ง
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่สาํ คัญ
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ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงวิธีการที่ผู้บริหารใช้ใน
การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน ได้ร อการตัดบัญ ชี และการประเมิน
ข้อสมมติที่ใช้ใ นการประมาณการกํ าไรทางภาษี ในอนาคตของ
ผู้บริหาร ซึ่งข้าพเจ้าเปรียบเทียบข้อสมมติที่สําคัญที่ผู้บริหารใช้ใน
การจัดทําประมาณการกําไรทางภาษีกับแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น
การคาดการณ์ส ภาวะเศรษฐกิจ ข้อ มูล ในอดีตของกลุ่ม บริษ ัท
ผลการดํ า เนิน งานของกลุ ่ม บริษ ัท อีก ทั ้ง ยัง มีก ารพิจ ารณา
ความสมเหตุ ส มผลของประมาณการกํ า ไรทางภาษี โ ดยการ
เปรียบเทียบประมาณการกําไรทางภาษีในอดีตกับผลการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริงด้วย
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 14
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ผู้บริหารได้ประเมินข้อบ่งชี้ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งนําไปสู่
การพิจารณาการทดสอบการด้อยค่าในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
โดยเน้นไปที่ธุร กิจที่มีผลการดํา เนินงานที่ต่ํากว่ าที่คาดการณ์ไ ว้
การทดสอบการด้ อ ยค่ า ของรายการที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์
ได้รับการพิจารณาเป็นความเสี่ยงที่สําคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจที่สําคัญของผู้บริหารในการพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้
ในการด้อยค่าหรือไม่และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งดุลยพินิจ
ดังกล่าวรวมถึงประมาณการและข้อสมมติที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
พร้อมกับอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ อัตราคิดลดที่ใช้สําหรับ
แต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดเงินสด ข้า พเจ้ าจึงเห็นว่าเรื่อ ง
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่สําคัญ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ในการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การด้ อ ยค่ า ของที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ข้าพเจ้าให้ความสนใจเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของ
ข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าและทดสอบข้อสมมติ
ที่สําคัญที่สนับสนุนการคาดการณ์ของผู้บริหาร
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุส มผลของข้อบ่งชี้การด้อยค่าโดย
อ้า งอิ ง ถึง ภาวการณ์ ของตลาดในปัจ จุ บั น สภาพแวดล้ อ มการ
ดําเนิ นงาน ความรู้ เกี่ย วกับ อุตสาหกรรม และข้ อมูล อื่นที่ ได้รั บ
ระหว่างการตรวจสอบ
ข้าพเจ้ าทดสอบข้อสมมติที่ สําคัญที่ สนับสนุนการประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะได้รับ ในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของ
ผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์
แนวโน้ม และทดสอบความถูกต้องของการคํานวณการด้อยค่ า
อีก ทั้ง ยัง มีก ารพิจ ารณาความสมเหตุส มผลของประมาณการ
ผลการดําเนินงานในอดีตโดยเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานที่
เกิ ดขึ้ น จริ ง นอกจากนี้ ข้ าพเจ้ า ได้ ป รึ ก ษาผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการ
ประเมิ นมู ล ค่า ของเคพี เอ็ มจี เพื่ อ ประเมิ นความเหมาะสมของ
แบบจําลองการวัดมูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอ่านข้อมูลอื่น และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวม
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชีจ ะสามารถตรวจพบข้ อ มู ล ที่ขั ดต่ อ ข้ อ เท็ จจริ ง อั น เป็ น สาระสํ า คั ญ ที่ มี อยู่ ไ ด้ เสมอไป ข้ อ มู ล ที่ ขั ดต่ อ
ข้อเท็จ จริ งอาจเกิดจากการทุ จริตหรื อข้ อผิดพลาดและถือ ว่า มีส าระสํา คัญ เมื่อ คาดการณ์ ได้ อย่ างสมเหตุ สมผลว่ ารายการที่ขั ดต่ อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชี พ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน

x

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

x

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผู้บริหาร

x

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อความสามารถของกลุ่ มบริษั ทในการดํา เนินงานต่อ เนื่องหรือไม่ ถ้า ข้าพเจ้าได้ ข้อสรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคั ญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้ ส อบบั ญชี ของข้ า พเจ้ า อย่ า งไรก็ ตาม เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ใ นอนาคตอาจเป็ น เหตุ ใ ห้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ต้ อ งหยุ ดการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง

x

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

x

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษั ทเพื่ อแสดงความเห็นต่ องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิ ดชอบต่ อการกํา หนดแนวทางการควบคุ มดูแล และการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ าได้สื่ อสารกั บผู้มีห น้าที่ในการกํ ากับดูแ ลเกี่ย วกับขอบเขตและช่ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มี
นัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน รวม
ในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่อ งดัง กล่ าวในรายงานของข้าพเจ้ าเพราะการกระทํ าดัง กล่ าวสามารถคาดการณ์ไ ด้อ ย่างสมเหตุ ผลว่าจะมีผ ลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

วินิจ ศิลามงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3378
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
16 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: พันบาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2559

2558

9
9
5, 6
5
7
8
9, 39

27,709,352
13,089,306
48,328,868
167,136
53,334,689
8,042,461
5,318,910
155,990,722

16,077,796
18,509,910
54,293,881
125,583
52,897,613
6,491,317
148,396,100

9
10
10
11
5
13
14
15
15
16
17

6,347,801
90,811,302
4,686,586
2,866,061
124,038
1,307,115
245,183,484
11,657,407
8,761,920
5,918,173
6,033,378
383,697,265
539,687,987

9,316,085
86,075,912
4,814,064
3,065,331
162,227
1,235,700
230,932,124
11,523,866
7,666,594
2,766,789
4,025,852
361,584,544
509,980,644

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: พันบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและชําระแล้ว - หุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2559

2558

18
5
19
20
5

15,601,257
45,956,803
4,641,914
44,888,595
204,246
2,943,363
3,831,830
118,068,008

16,191,863
48,833,485
6,934,641
49,903,849
181,635
2,206,591
3,065,111
127,317,175

19
20
16
21
22

7,634,002
121,224,377
3,025,449
7,183,629
934,403
140,001,860
258,069,868

13,350,292
116,201,884
2,124,679
6,689,944
1,290,955
139,657,754
266,974,929

1,600,000
1,200,000

1,600,000
1,200,000

160,000
10,516,000
237,993,458
(9,846,450)
240,023,008
41,595,111
281,618,119
539,687,987

160,000
10,516,000
202,440,240
(8,155,213)
206,161,027
36,844,688
243,005,715
509,980,644

23

24

12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ

2559

2558

รายได้จากการขาย

5

423,442,369

439,613,704

ต้นทุนขาย

5

(319,021,053)

(341,511,031)

104,421,316

98,102,673

9,198,197

10,134,413

113,619,513

108,237,086

กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น

5, 26

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย

27

(16,002,039)

(17,670,627)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

28

(34,229,464)

(31,990,254)

รวมค่าใช้จ่าย

(50,231,503)

(49,660,881)

กําไรจากการดําเนินงาน

63,388,010

58,576,205

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

17,932,694

10,293,046

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

81,320,704

68,869,251

(5,983,586)

(9,076,244)

75,337,118

59,793,007

(4,617,938)

(6,076,816)

70,719,180

53,716,191

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

56,084,194

45,399,712

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

14,634,986

8,316,479

70,719,180

53,716,191

46.74

37.83

ต้นทุนทางการเงิน

30

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

31

กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

32

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ

2559

2558

70,719,180

53,716,191

(149,372)

(202,732)

(18,587)

(54,526)

28,475

40,359

(730,991)

123,382

501,463

(87,988)

77,410

919,018

(131,286)

17,598

(422,888)

755,111

70,296,292

54,471,302

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

55,857,302

46,430,293

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

14,438,990

8,041,009

70,296,292

54,471,302

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

21

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่

31

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

9

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

31

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร
ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร
ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การได้มาและการเพิ่มทุน
ซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
การได้มาและการเพิ่มทุน
ซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทุนที่ออก
ทุนสํารอง
และชําระแล้ว ตามกฎหมาย
1,200,000

33

160,000

ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสํารอง
ทั่วไป
10,516,000

174,573,404

-

-

-

(17,349,719)

-

-

-

(17,349,719)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(17,349,719)

-

-

-

45,399,712
(183,157)
45,216,555

1,200,000

160,000

10,516,000

202,440,240

หน่วย: พันบาท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การเปลี่ยนแปลง
ผลกําไร
ส่วนแบ่ง
ในส่วนได้เสีย
(ขาดทุน)
กําไรขาดทุน
ในบริษัทย่อย
ผลต่าง
จากการวัดมูลค่า เบ็ดเสร็จอื่น
ที่ไม่ได้
จากการแปลงค่า
เงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
ทําให้สูญเสีย
งบการเงิน
เผื่อขาย
และการร่วมค้า
การควบคุม
(3,421,781)

823,046

(377,564)

-

-

-

-

-

-

(6,190,055)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อํานาจควบคุม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

177,283,050

32,033,984

209,317,034

-

(17,349,719)

(3,937,799)

(21,287,518)

-

-

(17,349,719)

(3,937,799)

(21,287,518)

-

-

(202,597)

(202,597)

647,409

444,812

-

-

-

(202,597)

(202,597)

60,085
707,494

60,085
504,897

-

-

-

(202,597)

(17,552,316)

(3,230,305)

(20,782,621)

364,469
364,469

(69,749)
(69,749)

919,018
919,018

-

45,399,712
1,030,581
46,430,293

8,316,479
(275,470)
8,041,009

53,716,191
755,111
54,471,302

(3,057,312)

753,297

541,454

206,161,027

36,844,688

243,005,715

(6,392,652)
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร
ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร
ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การได้มาและการเพิ่มทุน
ซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
การได้มาและการเพิ่มทุน
ซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทุนที่ออก
ทุนสํารอง
และชําระแล้ว ตามกฎหมาย
1,200,000

33

160,000

ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสํารอง
ทั่วไป
10,516,000

202,440,240

-

-

-

(20,398,454)

-

-

-

(20,398,454)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(20,398,454)

-

-

-

56,084,194
(132,522)
55,951,672

1,200,000

160,000

10,516,000

237,993,458

หน่วย: พันบาท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การเปลี่ยนแปลง
ผลกําไร
ส่วนแบ่ง
ในส่วนได้เสีย
(ขาดทุน)
กําไรขาดทุน
ในบริษัทย่อย
ผลต่าง
จากการวัดมูลค่า เบ็ดเสร็จอื่น
ที่ไม่ได้
จากการแปลงค่า
เงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
ทําให้สูญเสีย
งบการเงิน
เผื่อขาย
และการร่วมค้า
การควบคุม
(3,057,312)

753,297

541,454

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6,392,652)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อํานาจควบคุม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

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)

1,396,872

(199,995)

-

(1,596,867)

(1,596,867)

420,439
1,817,311

420,439
220,444

-

-

(1,596,867)

(21,995,321)

(9,688,567)

(31,683,888)

(534,102)
(534,102)

362,322
362,322

77,410
77,410

56,084,194
(226,892)
55,857,302

14,634,986
(195,996)
14,438,990

70,719,180
(422,888)
70,296,292

(3,591,414)

1,115,619

618,864

240,023,008

41,595,111

281,618,119

(7,989,519)
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: พันบาท

2559

2558

70,719,180

53,716,191

22,709,819

20,769,968

ดอกเบี้ยรับ

(818,208)

(923,470)

ดอกเบี้ยจ่าย

7,208,905

7,867,603

ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น

(224,243)

(117,820)

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)

129,126

(707,213)

(2,820,702)

(2,427,181)

913,129

542,144

(17,932,694)

(10,293,046)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

4,617,938

6,076,816

ผลกําไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ

(362,388)

(1,289,389)

84,139,862

73,214,603

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

2,452,033

(1,873,709)

สินค้าคงเหลือ

(386,092)

709,352

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

314,523

696,830

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

321,451

219,700

2,701,915

(247,827)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

รายได้เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ

2559

2558

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(3,743,109)

1,372,399

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

460,210

284,539

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

(416,900)

(293,008)

(82,334)

(993,591)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

(3,782,133)

370,339

เงินสดรับจากการดําเนินงาน

83,059,644

73,337,115

จ่ายภาษีเงินได้

(7,007,236)

(5,590,087)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

76,052,408

67,747,028

864,564

830,013

รับเงินปันผล

12,864,470

5,728,314

เงินลงทุนชั่วคราว

(34,996,117)

(42,860,277)

เงินลงทุนเผื่อขาย

(2,558,277)

(1,161,653)

(28,000)

(405,789)

(543,960)

(1,485,942)

41,055,624

35,078,524

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

-

(371,349)

(30,684,457)

(41,683,869)

544,872

248,800

(1,329,240)

(1,385,809)

(434,496)

(331,361)

(15,245,017)

(47,800,398)
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: พันบาท

2559

2558

(7,595,570)

(8,072,053)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(898,881)

3,372,923

เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว

1,450,455

2,825,506

เงินสดจ่ายชําระหนี้สินระยะยาว

(9,943,398)

(15,230,830)

(81,746)

(48,100)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

49,968,663

39,899,660

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้

(49,961,424)

(24,885,735)

เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ

(17,061,901)

(2,138,629)

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

(20,398,454)

(17,349,719)

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

(11,516,182)

(3,912,148)

รวมจ่ายเงินปันผล

(31,914,636)

(21,261,867)

(199,298)

500,942

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(49,175,835)

(22,899,554)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

11,631,556

(2,952,924)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

16,077,796

19,030,720

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

27,709,352

16,077,796

4,304,417

3,825,973

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืม
จ่ายดอกเบี้ย

เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

จ่ายเงินปันผล

การได้มาและการเพิ่มทุนซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
¿¶Æ·Ð¿įÌ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินระยะยาว
หุ้นกู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนเรือนหุ้น
สํารองและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
สัญญา
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การบริหารจัดการส่วนทุน
เรื่องอื่นๆ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

¿®ĆÆ

160
166
168
181
186
191
192
192
193
194
197
199
200
201
203
204
206
206
206
208
209
211
212
212
212
217
217
217
218
218
218
220
220
220
221
225
227
227
228
229
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมนี้
งบการเงินรวมนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดทําเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับ
อนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
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บริ ษั ท ปู น ซิ เมนต์ ไ ทย จํา กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) เป็ น นิ ติบุ คคลที่ จั ดตั้ ง ขึ้ น ในประเทศไทย และที่ อ ยู่ จ ดทะเบี ย นตั้ ง อยู่ เ ลขที่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2518
บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) เป็น กลุ่ม อุตสาหกรรมที่มีส่ว นงานธุร กิจ หลัก ได้แ ก่ เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณ ฑ์ก่อ สร้า ง
เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
รายละเอียดบริษัทย่อยที่มีผลการดําเนินงานเป็นสาระสําคัญที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมมีดังต่อไปนี้
สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
Khammouane Cement Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศลาว)
บริษัทสยามมอร์ตาร์ จํากัด
บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด
บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จํากัด
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด
PT Pion Quarry Nusantara
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT SCG Pipe and Precast Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT Semen Lebak
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
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100
100
100
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
PT SCG Readymix Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT CPAC Surabaya
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด
CPAC Lao Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศลาว)
The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Myanmar CPAC Service Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด
บริษัทศิลาสานนท์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จํากัด
บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จํากัด
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด
Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
Cementhai Building Materials (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
Cementhai Ceramic (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
Keating Capital Partners Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
Kitchener Limited
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลําปาง) จํากัด
บริษัทกระเบื้องทิพย์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด
SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
SCG Roofing Philippines, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด
บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จํากัด
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จํากัด
บริษัทเจมาโก จํากัด
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด





100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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100
100
100
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100
100
100
100
100
100
100
100
100

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
SCG Trading Australia Pty. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย)
SCG Trading Guangzhou Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
SCG Trading Hong Kong Limited
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
SCG Trading Philippines Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
SCG Singapore Trading Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
SCG Trading USA Inc.
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา)
PT SCG Trading Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
SCG Trading Lao Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศลาว)
SCG Marketing Philippines Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
SCGT Malaysia Sdn. Bhd.
(จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย)
SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
SCG Trading Middle East Dmcc
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
SCG Trading Vietnam Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
SCG Logistics Management (Lao) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศลาว)
SCG Logistics Lao Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศลาว)
SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด
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100
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100
100
100
100
100
100
100
100
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สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Myanmar CBM Services Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จํากัด
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
Prime Group Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Ceramic Research Institution
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime International Import-Export and Service
Trading Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Ngoi Viet Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Pho Yen Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Yen Binh Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Tien Phong Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Vinh Phuc Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Truong Xuan Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
PT Semen Jawa
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT KIA Serpih Mas
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT KIA Keramik Mas
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
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สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Prime Dai An Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Kampot Cement Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
PT Tambang Semen Sukabumi
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จํากัด
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จํากัด
Prime Dai Viet Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Thein Phuc Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Phong Dien Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Dai Loc Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
CPAC Cambodia Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
บริษัทสระบุรีรัชต์ จํากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
PT Surya Siam Keramik
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จํากัด
Mawlamyine Cement Limited
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด
บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด

95
95
93
91
91
90
90
90
90
90
90
83
83
80
80
75
74
71
71
71
70
68
68
67

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จํากัด
Prime Dai Quang Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Guangxi SCG Logistics Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
บริษัทพาเนล เวิลด์ จํากัด
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด
เอสซีจี เคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด
บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จํากัด
บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด
บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด
บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
Hexagon International, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา)
Norner Holding AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)
Norner AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)
Norner Research AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)

65
56
55
55
55
55
54
51

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Mingalar Motor Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
PT Siam-Indo Gypsum Industry
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT Siam-Indo Concrete Products
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
Prime Hao Phu Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Kampot Land Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)

เอสซีจี เคมิคอลส์
Norner IP AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)
Norner Verdandi AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)
CO2 Technologies AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)
บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด
PT TPC Indo Plastic and Chemicals
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทระยองไปป์ไลน์ จํากัด
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด
Chemtech Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จํากัด
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด
บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด

50
50
50
49
47

100
100
100
100
96
92
91
91
91
91
91
91
91
87
82
67
163



สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี เคมิคอลส์
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด
Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทอินวีนิค จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัทอินโฟเซฟ จํากัด”)
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
United Pulp and Paper Co., Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
Paperlink Inter-Trade Corporation
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
TCG Rengo (S) Limited
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
New Asia Industries Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
164



67
66
65

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี เคมิคอลส์
บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จํากัด
Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

55
55
52
51

64

99
99
99
99
99
98
98
93
69
69
69
69
69
69
69
69
69

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามเซลลูโลส จํากัด
บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
บริษัทพนัสนิมิต จํากัด
บริษัทไทยพนาสณฑ์ จํากัด
บริษัทไทยพนาดร จํากัด
บริษัทไทยพนาราม จํากัด
บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จํากัด
บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด
บริษัทไทยพนาบูรณ์ จํากัด
บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จํากัด
PT Primacorr Mandiri
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT Indoris Printingdo
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด
บริษัทดี อิน แพค จํากัด
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จํากัด
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด

68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
62
62
52
52
52
52
50
41
37

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ส่วนงานอื่น
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จํากัด
บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จํากัด (มหาชน)
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จํากัด
บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จํากัด
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

100
100
100
100
100
100

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ส่วนงานอื่น
บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด
SCG Vietnam Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
PT SCG Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

100
100
100
100
50

100

รายละเอียดบริษัทย่อยที่ไม่มีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมมีดังนี้

บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค (ภาคใต้) จํากัด
บริษัทไทยเซรามิคโฮลดิ้ง จํากัด
SCG Trading (Jordan) L.L.C.
(จดทะเบียนในประเทศจอร์แดน)
C4 Holding Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
บริษัทสยามพาราฟินส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัทนวโลหะบางปะกง จํากัด
บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทเหล็กสยาม จํากัด
บริษัทท่อธารา จํากัด

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
100
บริษัทสยามนวภัณฑ์ จํากัด
100
SCG Corporation S.A.
(จดทะเบียนในประเทศปานามา)
100
บริษัทสยาม ทีพีซี จํากัด
Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.
100
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
100
Myanmar CPAC Trading Co., Ltd.
100
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
100
Minh Thai House Component Co., Ltd.
100
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
100
Rayong Olefins (Singapore) Pte. Ltd.
100
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
100
100
96
96
80
73
67

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2558 อย่างมีสาระสําคัญ ยกเว้นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทได้นํางบการเงินของ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด และบริษัทศิลาสานนท์ จํากัด
ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มาจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทเนื่องจากการซื้อธุรกิจ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4
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(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และ
ไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินรวมนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40

(ข)

เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่ สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ดังต่อไปนี้
x
x
x

(ค)

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่กําหนดไว้
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรวมธุรกิจวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินรวมนี้จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง)

การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกั บ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และ
ค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
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ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ และข้อสมมติที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบสําคัญต่อการรับรู้
จํานวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุ 4
หมายเหตุ 10, 11, 13, 14 และ 15
หมายเหตุ 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 และ 15
หมายเหตุ 16 และ 31
หมายเหตุ 21
หมายเหตุ 36

การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การทดสอบการด้อยค่า - ข้อสมมติที่สําคัญที่ใช้ในการประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ
และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งรวมค่าความนิยม
การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ กําไรทางภาษีในอนาคตที่จะนําผลขาดทุน
ทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
- ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวม
ต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสําคัญอย่างสม่ําเสมอ หากมีการใช้ข้อมูล
จากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สาม
ที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษทั ได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้
ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้
x

x

x

ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) สําหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกต่างกันของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ําสุด
ที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
หมายเหตุ 4
หมายเหตุ 9
หมายเหตุ 13
หมายเหตุ 20
หมายเหตุ 35


การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หุ้นกู้
เครื่องมือทางการเงิน
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นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน
(ก)

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วย งบการเงินของกลุ่มบริษัท และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุม่ รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการ
ในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าถูกตัดรายการ
กับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสีย ในผู้ได้รับการลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกันกับ
กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อํานาจเหนือกิจการนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทําให้กลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการ
ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอํ านาจควบคุมและองค์ ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือ หุ้นที่เกี่ ยวข้องกับบริษั ทย่อยนั้ น กําไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้น จากการ
สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
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ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
บริษัทร่วมเป็นกิจ การที่ก ลุ่ม บริษัท มีอิท ธิพ ลอย่า งมีนัย สํา คัญโดยมีอํา นาจเข้า ไปมีส่ว นร่ว มในการตัดสิน ใจเกี่ย วกับ นโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัท
มีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า บัน ทึก บัญ ชีตามวิธีส่ว นได้เสีย รับ รู้ร ายการเมื่อ เริ่ม แรกด้ว ยราคาทุน ซึ่ง รวมถึง ต้น ทุน
การทํารายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่ งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึ ก
ตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสี ยความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญหรือ
การควบคุมร่วม

การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อเมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้
อํานาจเหนือกิจการนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วันที่ซื้อกิจการ คือ วันที่อํานาจในการควบคุมนั้น
ได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกําหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้
ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน
ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธ รรมของสิ่ง ตอบแทนที่โอนให้ซึ่ง รวมถึง การรับ รู้จํา นวนส่ว นได้เสีย
ที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ รวมมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสีย
ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อ าจเกิดขึ้น และมูล ค่า
ของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมตามสัดส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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(ข)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน
รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสําคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ค)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงด้วยราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
ทั้งนี้ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
หนี้สูญได้รับคืนรับรู้เป็นรายได้อื่นในกําไรหรือขาดทุน

(ง)

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า
ต้นทุนของสินค้าคํานวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
สินค้าสําเร็จรูป
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุ ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ

- ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตจริง)
- ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย
- ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ
ต้นทุนแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต
- ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย

ต้นทุนของสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณี
ของสินค้าสําเร็จ รูป และสิน ค้า ระหว่า งผลิตที่ผ ลิตเอง ต้น ทุน สิน ค้า รวมการปัน ส่ว นของค่า ใช้จ่า ยในการผลิตอย่า งเหมาะสม
โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนการผลิตสินค้ านั้น
ให้เสร็จและต้นทุนที่จําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้าได้
(จ)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน (หรือกลุ่ มสินทรัพย์ ที่ยกเลิกซึ่ งประกอบด้วยสินทรั พย์และหนี้ สิน) ที่คาดว่ามูลค่า ตามบัญชีที่ จะได้รับคื น
ส่ว นใหญ่ ม าจากการขายมากกว่า มาจากการใช้ สิ น ทรั พ ย์ นั้ น ต่ อไป จั ดเป็น ประเภทสิ น ทรั พ ย์ ที่ถื อ ไว้ เพื่ อขาย สิ น ทรั พ ย์ (หรื อ
ส่วนประกอบของกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิก) วัดมูลค่าด้วยจํานวนที่ต่ํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกนําไปปันส่วนให้กับ ค่า ความนิย มเป็น ลํา ดับ แรก แล้ว จึง ปัน ส่ว นให้กับ
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน และ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่า
ในภายหลังรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ผลกําไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้
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(ฉ)

เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า บันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ง เป็นหลัก ทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือ ไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสิน ทรัพย์หมุน เวียนและ
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด และแสดงด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่ายหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่าย
โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกําหนด
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่า งประเทศของรายการที่เป็น ตัว เงิน บัน ทึกโดยตรง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน
รับรู้ในกําไรหรือ ขาดทุน เมื่ อมีการจําหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผ ลกําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึ กในส่ว นของผู้ ถือหุ้นโดยตรงเข้าใน
กําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
มูล ค่ า ยุ ติธ รรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น สํ า หรั บ หลั ก ทรั พ ย์ เพื่อ ค้ า และหลั ก ทรั พ ย์ เผื่ อ ขายจะใช้ ร าคาเสนอซื้ อ ณ วั น สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน

การจําหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจําหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่เพียงบางส่วน การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่
ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
(ช)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า
ของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้า
หรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุน
วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุน
การกู้ยืม
ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

5 - 20 ปี
5 - 40 ปี

การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป
(ซ)

สัญญาเช่าทางการเงิน
กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยจํานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า
ค่าเช่าที่จ่ายชําระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ
ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่

(ฌ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิน ทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวม
ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูร ณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืม
สํา หรับเครื่อ งมือ ที่ ค วบคุ มโดยลิขสิ ทธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถทํ า งานได้โดยปราศจากลิ ขสิ ทธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ นั้ นให้ ถื อว่ า ลิขสิ ท ธิ์
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุ การให้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้องบันทึกแต่ล ะ
ส่วนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลกํา ไรหรื อขาดทุนจากการจํา หน่ายที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ คือ ผลต่า งระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิ ที่ได้รั บจากการจําหน่ ายกั บ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน
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สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบัน
ของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่าเช่าที่ชําระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อทําให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับ
ยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูก
จัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุงที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ
มูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อ มราคาบันทึก เป็นค่า ใช้จ่ายในกํา ไรหรือ ขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้ นตรงตามเกณฑ์อายุ การให้ ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
- เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- เอสซีจี เคมิคอลส์
- เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
- ส่วนงานอื่น
เครื่องจักรและอุปกรณ์
- เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- เอสซีจี เคมิคอลส์
- เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ยานพาหนะและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สํานักงาน

3 - 33 ปี
3 - 49
5 - 30
20 - 30
5 - 40

ปี
ปี
ปี
ปี

4 - 40
3 - 30
3 - 20
3 - 20
2 - 20

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
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เฉพาะบริษัทย่อย 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด ตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ โดยใช้วิธีและระยะเวลาดังต่อไปนี้

บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
- ได้มาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2545
- ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วน
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สํานักงาน

5 - 30

ปี

วิธีคิดค่าเสื่อมราคา
วิธีเส้นตรง

30
20, 25, 30
15
5 - 25
5
3, 5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

วิธีกองทุนจม
วิธีเส้นตรง
วิธีกองทุนจม
วิธีเส้นตรง
วิธีเส้นตรง
วิธีเส้นตรง

ปี
ปี

วิธีคิดค่าเสื่อมราคา
วิธีเส้นตรง
วิธีเส้นตรง

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
- โรงงานกาญจนบุรี
- โรงงานปราจีนบุรี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

5 - 20
5, 20

ตามประมาณการกําลังการผลิต 1.92 ล้านตัน
ตามประมาณการกําลังการผลิต 5.25 ล้านตัน
5 - 15 ปี
วิธีเส้นตรง
5 ปี
วิธีเส้นตรง
5, 10 ปี
วิธีเส้นตรง

บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด

เรือลําเลียงและส่วนปรับปรุงเรือ

10, 20

ปี

วิธีคิดค่าเสื่อมราคา
วิธียอดลดลง

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ต่างกันดังกล่าวไม่เป็นสาระสําคัญต่องบการเงินรวม
ค่าเสื่อมราคาของสิน ทรัพ ย์ที่ เช่า ตามสัญญาเช่ าทางการเงินบั นทึก เป็น ค่าใช้จ่ ายในแต่ ละงวดบั ญชี วิธี การคิดค่ าเสื่ อมราคาของ
สินทรัพย์ที่เช่าจะเป็นวิธีการเดียวกันกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
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(ญ)

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ได้อธิบาย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม การบัญชีสําหรับตราสารทุนด้านผู้ลงทุน มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมให้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่ง ของมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การสํารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบสําหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม รายจ่ายที่
เกิดจากการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการนั้นมีความเป็น ไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึ่ง ก่อ ให้เกิดประโยชน์เชิง เศรษฐกิจ และกลุ่ม บริษัท มีค วามตั้ง ใจ
และมีท รัพ ยากรเพีย งพอที่จ ะนํ ามาใช้ เพื่ อทํ าให้ การพั ฒนาเสร็จ สิ้น สมบู รณ์ และนํ าสิ นทรัพย์ มาใช้ ประโยชน์ หรื อนํา มาขายได้
รายจ่า ยในการพัฒนารับรู้ เป็นสิ นทรัพย์ รวมถึ งต้นทุ นสําหรั บวัตถุ ดิบ ต้ นทุนแรงงาน ต้นทุ นที่เกี่ย วข้องโดยตรงในการจัดเตรีย ม
สินทรั พย์เพื่อให้สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ตามประสงค์ และต้น ทุนการกู้ ยืมสามารถนํามารวมเป็นส่ว นหนึ่ งของราคาทุ นของ
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ
ระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสิ นทรัพ ย์นั้นตามระยะเวลาที่ คาดว่ าจะได้รับประโยชน์จ ากสิน ทรัพย์ ไม่มี ตัวตนซึ่งไม่ รวมค่ าความนิย ม โดยเริ่ม ตัดจํา หน่า ย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์
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ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
อื่นๆ

ตามอายุสัญญา
3 - 20 ปี
2 - 25 ปี

กลุ่มบริษัทไม่ได้คิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูล ค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
(ฎ)

การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า หรือ ไม่
ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า บันทึก ในกําไรหรือ ขาดทุ น เว้น แต่เมื่ อมีการกลับรายการการประเมิ นมูลค่ าของสินทรัพ ย์เพิ่ม ขึ้นของ
สินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์
ดังกล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถื อหุ้นจะถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์
กับราคาทุนที่ซื้อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่ง เคยรับรู้แล้วในกําไรหรือขาดทุน

การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่ม หลัก ทรัพ ย์ที่ถือ ไว้จ นกว่า จะครบกํา หนดที่บัน ทึกโดยวิธีร าคาทุน ตัดจํา หน่า ย คํานวณโดย
การหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์

การกลับรายการด้อยค่า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้น
สัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่า ของค่า ความนิ ยมจะไม่มี การปรั บปรุง กลั บรายการ ผลขาดทุน จากการด้ อยค่า ของสิน ทรั พ ย์ที่ ไม่ ใ ช่
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งหากมี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจําหน่ายสะสม เสมือนหนึ่ง
ไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
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(ฏ)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงด้วยราคาทุน

(ฐ)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงาน
ได้ทํางานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสด
เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้นั้นจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจําทุกปี
โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูล ค่ าใหม่ ของหนี้ สิ นผลประโยชน์ ที่กํ า หนดไว้ สุท ธิ ผลกํ าไรหรื อขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั กคณิตศาสตร์
ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทกําหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิ
โดยใช้ อั ตราคิ ดลดที่ ใช้ วั ดมู ล ค่ าภาระผู ก พัน ตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้ น ปี โดยคํ า นึ ง ถึ งการเปลี่ ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สิ น
ผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิซึ่งเป็น ผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือ การลดขนาดโครงการ การเปลี่ย นแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ย วข้อ งกับ
การบริการในอดีตหรือผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกําไรและ
ขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงาน
ในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ ในกําไร
หรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระ หากกลุ่มบริษั ทมี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้
สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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(ฑ)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุม่ บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชําระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงิน สดที่จ ะจ่า ยในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลด
ในตลาดปัจจุบันก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี
ต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ฒ)

รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณซื้อที่กิจการกําหนด

การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสําคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว
และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสําคัญในการได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้ าและให้บ ริการนั้น หรือ ไม่อาจวัดมูลค่า ของจํานวนรายได้แ ละต้ นทุนที่ เกิดขึ้นได้ อย่า ง
น่าเชื่อถือ หรือมีความเป็น ไปได้ค่อ นข้า งแน่น อนที่จ ะต้อ งรับ คืน สิน ค้า รายได้จ ากการให้บ ริก ารรับ รู้เมื่อ มี การให้บ ริก ารแล้ว
ตามขั้นความสําเร็จของรายการ

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รั บ
เงินปันผล ในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับเงินปันผล

รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามที่กําหนดในสัญญา
(ณ)

ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า
จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน
การปรับค่าเช่า

การจําแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่
โดยพิ จ ารณาจากสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้ า การปฏิ บั ติตามข้ อ ตกลงนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ การใช้ สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ลั ก ษณะ
เฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
178



ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงหรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าและส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่น
โดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงินแต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้
อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้น
จํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ
กลุ่มบริษัท

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน โดยใช้ วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
กลุ่มบริษัทได้เสนอสิทธิให้พนักงานจํานวนหนึ่งที่เข้าหลักเกณฑ์สําหรับการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน พนักงานที่เห็นชอบ
กับข้อเสนอจะได้รับเงินจํานวนหนึ่งโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุด จํานวนปีที่ทํางานหรือจํานวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณ
ตามปกติ กลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
(ด)

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ย วกับ รายการที่รับ รู้โดยตรงในส่ว นของผู้ถือ หุ้น หรือ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากผลกําไรหรือขาดทุนประจําปีที่ต้องเสียภาษี
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น ระหว่า งมูล ค่า ตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์แ ละหนี้สิน
และจํา นวนที่ใ ช้เพื่อ ความมุ่ง หมายทางภาษี ภาษีเงิน ได้ร อการตัดบัญ ชีจ ะไม่ถูก รับ รู้เมื่อ เกิดจากผลแตกต่า งชั่ว คราวต่อ ไปนี้
การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สิน ในครั้ง แรกซึ่ง เป็น รายการที่ไ ม่ใ ช่ก ารรวมธุร กิจ และรายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุน ทางบัญ ชีห รือ ทางภาษี และผลแตกต่า งที่เกี่ย วข้อ งกับเงิน ลงทุน ในบริษัท ย่อ ยและการร่ว มค้า
หากเป็นไปได้ว่าจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่าง
ชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัท
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคํานึงถึ งผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี
ที่ไม่ แน่ นอนและอาจทํ าให้จํา นวนภาษีที่ ต้อ งจ่ายเพิ่มขึ้ น และมีดอกเบี้ย ที่ต้องชํ าระ กลุ่ม บริ ษัทเชื่อ ว่าได้ตั้งภาษีเงิน ได้ค้างจ่า ย
เพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี
และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ าย
ที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระ
หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตั ดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
(ต)

เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็น
เงินตราต่างประเทศซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรม

หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึง ค่าความนิย มและรายการปรับปรุง มูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น จากการซื้ อ
หน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการสําหรับรายการซื้อที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 และแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
สําหรับรายการซื้อที่เกิดในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกํา ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ อื่น และแสดงเป็น รายการองค์ป ระกอบอื่น
ของส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้น จนกว่ า มี ก ารจํา หน่ ายเงิ น ลงทุ น นั้ น ออกไป ยกเว้ น ผลต่ า งจากการแปลงค่ า ที่ ถู ก ปั น ส่ ว นให้ ส่ ว นได้ เสี ย
ที่ไม่มีอํานาจควบคุม
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เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจําหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทําให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็น
กําไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกําไรขาดทุนจากการจําหน่าย หากกลุ่มบริษัทจําหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วน
แต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
หรือการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญหรือการควบคุม ร่ว ม กลุ่ม บริษัท ต้อ งจัดประเภท
ยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกําไรหรือขาดทุน
รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชําระหนี้
หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ ผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าว
จะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ถ)

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืม และหุ้นกู้
กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจกับต่างประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มบริษัท
ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยงรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดผลแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
ที่ทําประกันความเสี่ยงไว้

(ท)

รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ
ผลการดําเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงาน
ดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
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ปี 2559
การซื้อธุรกิจ
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้เข้าซื้อธุรกิจที่สําคัญดังนี้
1. เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด (“JBT”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางน้ํา เพิ่มเติมอีกร้อยละ 10
คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 73 ล้านบาท ทําให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 55 โดยกลุ่มบริษัท
ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน JBT ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ดังนี้
หน่ว ย: ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในบริ ษัทร่ วมก่อนเป็นบริ ษัทย่อย
หัก มูลค่าตามบัญชีของเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ขาดทุ นจากการปรับ มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ น

330
(333)
(3)
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2. เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทศิลาสานนท์ จํากัด (“ศิลาสานนท์”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตหินก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน
502 ล้านบาท
การซื้อธุรกิจนี้เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งกําหนดให้บันทึก
สินทรัพย์ หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจในมูลค่ายุติธรรม รวมถึงค่าความนิยม (ถ้ามี) การประเมินมู ลค่า
ยุติธรรมของการซื้อธุรกิจดังกล่าวข้างต้นได้ดําเนินการแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทจึ งได้ปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้ม า
ของบริษัทดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้นาํ สินทรัพย์และหนี้สินตั้งแต่วันที่ซื้อบริษัทย่อยดังกล่าวมาจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท สําหรับปีสิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท

JBT
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี้การค้า
สินทรั พย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงิ นกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้
บวก ปรั บปรุ งมูลค่ายุติธรรม
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
หัก มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในบริ ษัทร่ วมก่อนเป็นบริ ษัทย่อย
สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา
ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
กําไรจากการซื้อในราคาต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรม
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ทั้งหมด
เงิ นสดที่ได้รับ
กระแสเงิ นสดจ่าย - สุทธิ
หัก เงิ นลงทุนค้างจ่าย
กระแสเงิ นสดจ่าย - สุทธิในปี 2559
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10
81
79
1,123
49
(504)
(31)
(58)
(11)
738
191
(417)
(330)
182
(109)
73
(10)
63

ศิลาสานนท์
4
20
21
392
(351)
(59)
(270)
(243)
615
372
130
502
(4)
498

รวม
14
101
100
1,515
49
(855)
(90)
(328)
(11)
495
806
(417)
(330)
554
130
(109)
575
(14)
561
(140)
421

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่ได้ทําให้สูญเสียการควบคุม
ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 กลุ่มบริ ษัทได้เข้ าซื้อหุ้นเพิ่ มเติมอีกร้ อยละ 15 ใน Prime Group Joint Stock Company (“Prime Group”)
บริษัทย่อยภายใต้เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกในประเทศเวียดนาม คิ ดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม
2,177 ล้านบาท ทําให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยดังกล่าว
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทใน Prime Group ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

สิ่งตอบแทนในการซื้อที่ได้จ่ายไป
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่ มีอํานาจควบคุมที่ได้มา
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่ มบริษทั ที่ลดลงจากการเพิ่มสั ดส่ วนในบริษทั ย่อย

2,177
(790)
1,387

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) (“PPPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ได้เรี ยกชํ าระเงิน ค่าหุ้ นสามัญเพิ่มทุ นจํา นวนเงิน รวม 1,748 ล้า นบาท จากผู้ ถือหุ้ นเดิ ม ซึ่ งในการเรีย กชํา ระเงินเพิ่มทุ นดัง กล่า ว
Nippon Paper Industries Company Limited (“NPI”) ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่ม ทุนในสัดส่วนการถือหุ้นที่ เพิ่ม ขึ้นจากเดิมอีกร้อยละ 8 คิดเป็ น
จํานวนเงินรวม 1,707 ล้านบาท ทําให้ NPI มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PPPC เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 30 ส่งผลให้กลุ่มบริษัท
มีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัทย่อยดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 76.48 เป็นร้อยละ 68.73 และมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํา นาจควบคุม
เพิ่มขึ้นจํานวน 1,950 ล้านบาท
ปี 2558
การซื้อธุรกิจ
ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 กลุ่มบริษัทได้นํางบการเงินของบริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด (“พรีแพค”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสินค้า
Flexible Packaging ในประเทศไทย มาจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทเนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 50 จากผู้ถือหุ้นเดิม
ทําให้กลุ่มบริษัท (โดยบริษัทย่อย) ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 72 โดยกลุ่มบริษัทเริ่มมีอํานาจควบคุม
ในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 โดยการทําธุรกรรมครั้งนี้
มีมูลค่า 798 ล้านบาท และได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในพรีแพคก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัท ร่ว ม
เป็นบริษัทย่อย
หน่วย: ล้านบาท

มู ลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมก่อนเป็นบริษัทย่อย
หัก มู ลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กํา ไรจากการปรับมูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุน

302
(291)
11

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 เอสซีจี แพคเกจจิ้ ง ได้เข้าซื้อหุ้นทุนร้อยละ 80 ใน Tin Thanh Packing Joint Stock Company (“BATICO”) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging ในประเทศเวียดนาม เป็นจํานวนเงิน 889 ล้านบาท
การซื้อธุรกิจนี้เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งกําหนดให้บันทึก
สินทรัพย์ หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจในมูลค่ายุติธรรม รวมถึงค่าความนิยม (ถ้ามี) การประเมินมู ลค่า
ยุติธรรมของการซื้อธุรกิจดังกล่าวข้างต้นได้ดําเนินการแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทจึงได้ปรับปรุง มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาของ
บริษัทดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้ว
183



สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท

พรีแพค
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุ นเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่ หมุ นเวียนอื่น
เงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุ นเวียนอื่น
หนี้สินไม่ หมุ นเวียนอื่น
มูลค่ าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินสุ ทธิที่ระบุได้
บวก ปรับปรุงมู ลค่ายุติธรรม
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่ มีอํานาจควบคุม
หัก มู ลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมก่อนเป็นบริษัทย่อย
สิ นทรัพย์สุทธิจากการได้มา
ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ทั้งหมด
เงินสดที่ได้รับ
กระแสเงินสดจ่าย - สุ ทธิ
หัก เงินลงทุนค้างจ่าย และเงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะ
กระแสเงินสดจ่าย - สุ ทธิในปี 2558

58
303
146
4
430
6
46
(60)
(225)
(23)
(56)
629
308
(275)
(302)
360
438
798
(58)
740

BATICO
38
223
159
52
406
3
75
(546)
(107)
(22)
(2)
279
160
(88)
351
538
889
(38)
851

รวม
96
526
305
56
836
9
121
(606)
(332)
(45)
(58)
908
468
(363)
(302)
711
976
1,687
(96)
1,591
(132)
1,459

โดยเงินลงทุนค้างจ่ายจํานวน 94 ล้านบาท กลุ่มบริษัทจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้น ให้แก่ กลุ่มบริษัท เมื่อ ผู้ถูกซื้อบรรลุเงื่อนไข
ตามที่กําหนด
กลุ่มบริษัทได้นําสินทรัพย์และหนี้สินตั้งแต่วันที่ซื้อบริษัทย่อยดังกล่าวมาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจ บริษัทย่อยดังกล่าวมีรายได้จากการขายเป็นจํานวนเงินรวม 2,221 ล้านบาท ซึ่ง รวมเป็น ส่ว นหนึ่ง ของ
ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัท
จะมีรายได้จากการขายเป็นจํานวนเงิน 440,543 ล้านบาท สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริษัทได้ทบทวนการวัดมูลค่ายุติธรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจ หากได้รับข้อมูล
เพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับข้ อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้ อมที่มีอ ยู่ ณ วั นที่ซื้อธุร กิจ กลุ่ มบริษัทจะทําการปรับปรุ งมูลค่า ยุติธรรม
ดังกล่าว หรือรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินเพิ่มเติมซึ่งสินทรัพย์หรือหนี้สินดังกล่าวมีอยู่แล้ว ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กรณีดังกล่าวการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่
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การจําหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยโดยสูญเสียการควบคุม
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 กลุ่มบริษัทได้ขายหุ้นร้อยละ 32 ในบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) (“TBSP”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยภายใต้เอสซีจี แพคเกจจิ้ง คิดเป็นจํานวนเงิน 463 ล้านบาท ทําให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นคงเหลือร้อยละ 17.79
และสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทไม่ได้นํางบการเงินของ TBSP มาจัดทํางบการเงิน รวมนับตั้งแต่วันที่
20 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ TBSP ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ขาย มีจํานวน
621 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมลดลงจํานวน 312 ล้านบาท และมีกําไรก่อนภาษีจากการขายหุ้น
ดังกล่าวจํานวน 254 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนรวม
กลุ่มบริษัทได้วัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ยังคงเหลืออยู่ใน TBSP ณ วันที่สูญเสียการควบคุมด้วยราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ซึ่งเทียบเคีย งกับมูลค่ายุติธรรมที่คํานวณโดยวิธีมูล ค่าปัจจุบันของกระแสเงิน สดคิ ดลด ภายใต้ข้อสมมติการดําเนิน ธุรกิจปัจจุบั น
อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจํานวน 147 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกําไร
ขาดทุนรวม
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่สูญเสียการควบคุม ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท

TBSP
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรั พย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรั พย์ไม่มีตัวตน
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงิ นกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิและหนี้สินสุทธิ
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

208
172
152
36
301
15
7
(61)
(97)
(55)
(40)
(17)
621
(312)
309

มูลค่าที่ได้รับสุทธิจากการขายหุ้นในบริ ษัทย่อย
หัก มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริ ษัทย่อย
กําไรจากการขายหุ้น - ก่อนภาษี

453
(199)
254
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บุคคลหรือ กิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับ กลุ่มบริษัท หากกลุ่ มบริษัทมีอํ านาจควบคุมหรือควบคุมร่ว มกันหรือ มี
อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรือกิจการในการตั ดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน
รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และนโยบายการกําหนดราคาสรุปได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
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2559

2558

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทร่วมและการร่วมค้า
ซื้อ
ค่าบริการ
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าบริการและอื่นๆ
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารและอื่นๆ

20,899
1,258
47,984
1,166
2,040

22,811
1,959
48,161
1,023
2,054

รายได้เงินปันผล

10,129

3,344

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ส่วนใหญ่คิดตามอัตราร้อยละ
ของรายได้จากการขาย
ตามจํานวนที่ประกาศจ่าย

บริษัทอื่น
ซื้อ
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าบริการและอื่นๆ
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารและอื่นๆ

2,192
301
89
276

2,187
191
89
283

รายได้เงินปันผล

2,643

2,238

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ส่วนใหญ่คิดตามอัตราร้อยละ
ของรายได้จากการขาย
ตามจํานวนที่ประกาศจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลูกหนี้การค้า
หน่วย: ล้านบาท

2559

บริษัทร่วมและการร่วมค้า
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
PT Styrindo Mono Indonesia
SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
SCG Plastics (China) Co., Limited
บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด
บริษัทอื่นๆ
บริษัทอื่น
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

2558

1,380
521
489
290
226
225
187
170
95
93
74
72
70
55
48
37
34
25
24
21
49
4,185

1,855
427
469
291
349
251
98
1,115
59
104
64
58
43
60
39
21
22
18
16
69
5,428

64
19
83

88
16
104

4,268

5,532
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ลูกหนี้อื่น
หน่วย: ล้านบาท

2559

บริษัทร่วมและการร่วมค้า
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด
บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
PT Siam Maspion Terminal
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทเซกิซุย -เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)
บริษัทอื่นๆ
บริษัทอื่น
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

2558

592
329
53
50
39
38
24
22
21
19
18
13
6
91
1,315

369
343
9
54
3
27
26
25
3
46
42
67
82
1,096

30
24
54
1,369

28
27
55
1,151

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
หน่วย: ล้านบาท

2559

บริษัทร่วม
PT M Class Industry
GTC Technology International, LP
บริษัทอื่นๆ
รวม

2558
74
45
5
124

75
45
5
125

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
หน่วย: ล้านบาท

2559

บริษัทร่วม
Mariwasa Holdings, Inc.
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2558
90

160

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสําหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2559

2558

ระยะสั้น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

125
(1)
124

115
16
(6)
125

ระยะยาว
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

160
(70)
90

149
11
160

เจ้าหนี้การค้า
หน่วย: ล้านบาท

2559

บริษัทร่วม
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทไอทีวัน จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
บริษัทเซกิซุย -เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด
บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด
Maker-Manifatture Ceramiche S.r.l.
บริษัทอื่นๆ
บริษัทอื่น
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

2558

1,163
454
364
185
106
104
71
60
48
47
26
26
24
28
2,706

2,363
464
409
147
99
100
59
90
179
19
15
29
88
68
38
23
4,190

106
5
111
2,817

89
89
4,279
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เจ้าหนี้อื่น
หน่วย: ล้านบาท

2559

2558

บริษัทร่วม
บริษัทไอทีวัน จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

18
11
29

43
12
55

เงินกู้ยืมระยะสั้น
หน่วย: ล้านบาท

2559

2558

บริษัทอื่น
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด
รวม

84
84

85
12
97

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสําหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2559
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
97
(13)
84

90
7
97

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
หน่วย: ล้านบาท

2559
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

358
38
396

2558
356
44
400

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของบริษัท
และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัท


190







ºÍ¿®ÉÙÆ¸ĆÆÑºÄºÍ¿®ÉÙÁËØ®

หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ
ลูกหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5

บริษัททั่วไป
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัททั่วไป
รวม

5

2559

2558

4,268

5,532

37,720
986
36,734
41,002

38,190
980
37,210
42,742

1,369
5,958
7,327
48,329

1,151
10,401
11,552
54,294

24

64

หนี้สงสัยจะสูญสําหรับปี

หน่วย: ล้านบาท

2559
ลูกหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
บริษัททั่วไป
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
รวม

2558

4,183

5,448

80
1
4
4,268

36
44
4
5,532

30,667

32,059

4,505
924
582
1,042
37,720
986
36,734
41,002

4,201
530
429
971
38,190
980
37,210
42,742

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท คือ 15 - 90 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้การค้าที่ค้างชําระเกินวันครบกําหนดชําระของกลุ่มบริษัทมีการค้ํา ประกัน โดยสถาบัน การเงิน
ในวงเงินจํานวน 1,191 ล้านบาท (2558: 1,159 ล้านบาท)
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หน่วย: ล้านบาท



สินค้าสําเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่
วัสดุ ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สุทธิ

2559
21,114
2,684
12,421
7,418
4,445
5,913
53,995
660
53,335

2558
20,991
2,643
11,005
7,191
5,273
6,302
53,405
507
52,898

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย
หัก การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
บวก การกลับรายการปรับลดมูลค่า
หัก ต้นทุนบริการและอื่นๆ
รวมสุทธิ

319,021
(289)
268
(16,885)
302,115

341,511
(287)
878
(17,671)
324,431

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป

(164)
220,800

1,172
243,290

¾È®¬¸Å³·ĉ¿¶Ì®Ð¼É·®ÁËØ®

หน่วย: ล้านบาท

เงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะเพื่อโครงการลงทุน
ภาษีรอขอคืน
อื่นๆ
รวม
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2559
4,115
3,885
42
8,042

2558
6,478
13
6,491
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หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ

2559

2558

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร
เงิ นลงทุนชั่วคราวที่มีสภาพคล่องสูง
เงิ นสด (ในกองทุนส่วนบุคคล)
รวม

21,599
6,078
32
27,709

11,008
5,037
33
16,078

เงิ นลงทุนชั่วคราว
เงิ นฝากประจํากับสถาบันการเงิ น
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรั พย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)
รวม

3,255
9,834
13,089

2,226
16,284
18,510

เงิ นลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรั พย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรั พย์ในความต้องการของตลาด
รวม

6,344
4
6,348

5,532
3,784
9,316

39

ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2559 มูล ค่า กองทุน ส่ว นบุ คคลซึ่ง บริ หารงานโดยบริ ษัทบริห ารสิน ทรัพ ย์อิ สระ 3 ราย มี จํา นวนรวมทั้ งสิ้ น
16,210 ล้านบาท (2558: 21,849 ล้านบาท) กองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงและถูกจัดอันดับ
อยู่ในระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.34 ถึง 3.45 ต่อปี (2558: ร้อยละ 1.41 ถึง 3.59 ต่อปี)
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย รวมทั้งมูลค่าตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

ระดับ 1

รวม

เงิ นลงทุนชั่วคราว
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรั พย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)

9,834

-

9,834

9,834

เงิ นลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรั พย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรั พย์ในความต้องการของตลาด
รวม

6,344
4
6,348

4
4

6,344
6,344

6,344
4
6,348
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ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจําสําหรับเงินลงทุนเผื่อขาย การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภท
อยู่ในระดับที่ต่างกันของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน
ของกลุ่มบริษัท มีดังนี้
x

ระดับ 1

x

ระดับ 2

เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ตลาดหลักทรัพย์) สําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
อย่างเดียวกัน และกลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
เป็นข้อ มูลอื่น ที่สังเกตได้ไ ม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อ มสําหรับสินทรัพย์ห รือหนี้สิ นนั้น นอกเหนือจากราคา
เสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบ
ความสมเหตุส มผลของราคาเหล่า นั้น โดยการคิดลดกระแสเงิน สดในอนาคตที่ คาดการณ์ ไว้ ด้ว ยอัตราดอกเบี้ ยในตลาดสํา หรั บ
เครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิต
และได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม
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รายการเคลื่อนไหวสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียมีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนได้เสีย
ลงทุนเพิ่ม
รายได้เงินปันผล
จําหน่าย
โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2559
90,890
17,933
28
(10,129)
(1,476)
(1,449)
(357)
58
95,498

2558
82,348
10,293
1,134
(3,344)
(27)
(291)
(87)
864
90,890

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้
สัดส่ว นการถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
(ร้อยละ)
ทุนชําระแล้ว
2559 2558 2559
2558
บริษัทร่วม
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริ ษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด
บริ ษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
บริ ษัทนอริ ตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
PT M Class Industry
บริ ษัทไทยพรอสเพอริ ตีเทอมินอล จํากัด
Green Siam Resources Corporation
Mariwasa Holdings, Inc.
CMPI Hold ings, Inc.
บริ ษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด
Maker-Manifatture Ceramiche S.r.l.
บริ ษัทอื่นๆ
เอสซีจี เคมิคอลส์
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
บริ ษัทกรุ งเทพ ซินธิติกส์ จํากัด
บริ ษัทสยามสไตรี นโมโนเมอร์ จํากัด
บริ ษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริ ษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด
บริ ษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
Tien Phong Plastics Joint Stock Company
บริ ษัทสยามโพลีสไตรี น จํากัด
บริ ษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริ ษัทริ เก้น (ไทยแลนด์) จํากัด
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
PT Siam Maspion Terminal
GTC Technology International, LP
บริ ษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด
บริ ษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริ ษัทเอสดีกรุ ปเซอร์ วิซ จํากัด
บริ ษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
GTC Technology US, LLC
บริ ษัทอื่นๆ

หน่วย: ล้านบาท

วิ ธีราคาทุน
2559
2558

วิ ธีส่วนได้เสีย
2559
2558

รายได้เงิ นปันผล
2559
2558

30
29
49
30
40
28
50
40
40
40
55
-

30
29
49
30
40
28
50
40
40
40
45
33

3,658
150
2,325
497
405
222
63
95
235
55
136
7,841

3,484
150
2,325
497
405
222
63
95
235
55
457
803
136
8,927

9,414
46
1,139
148
134
106
31
38
94
18
51
11,219

9,414
46
1,139
148
134
106
31
38
94
18
262
502
51
11,983

10,701
688
526
253
211
88
48
43
31
19
59
12,667

10,262
621
605
242
195
76
37
48
17
21
320
447
54
12,945

48
265
24
4
2
343

15
330
16
1
13
1
376

31
49
50
50
50
47
39
19
22
50
46
32
20
50
25
20
45
50
45
25

31
49
50
50
50
47
39
19
22
50
46
32
20
50
25
20
45
50
45
25

14,679
1,173
4,755
4,455
5,789
5,590
1,755
682
1,116
995
64
120
596
327
191
900
200
78
592
102
13
44,172

14,679
1,173
4,755
4,455
5,789
5,590
1,755
682
930
995
64
120
596
327
191
900
200
78
592
102
13
43,986

14,247
10,800
2,375
2,183
2,788
2,571
1,529
642
738
493
167
42
119
163
107
180
87
38
266
160
15
39,710

14,247
10,800
2,375
2,183
2,788
2,571
1,529
642
738
493
167
42
119
163
107
180
87
38
266
160
15
39,710

17,760
13,179
6,473
5,555
4,250
3,969
1,449
1,093
1,088
1,000
841
495
311
273
244
157
114
109
104
45
78
58,587

14,972
12,681
7,249
4,054
2,785
4,212
1,535
949
1,048
995
880
485
350
247
254
140
130
112
123
17
74
53,292

445
573
2,800
1,967
789
1,409
97
67
102
110
383
112
77
76
76
9
9,092

43
648
939
57
30
277
84
76
67
90
38
2,349
195



สัดส่ว นการถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
(ร้อยละ)
ทุนชําระแล้ว
2559 2558 2559
2558
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริ ษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริ ษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรี ยล เปเปอร์ จํากัด
Rengo Packaging Malaysia Sdn. Bhd.
บริ ษัทสหกรี น ฟอเรสท์ จํากัด
บริ ษัทอื่นๆ

หน่วย: ล้านบาท

วิ ธีราคาทุน
2559
2558

วิ ธีส่วนได้เสีย
2559
2558

รายได้เงิ นปันผล
2559
2558

48
30
17
17

48
34
17
19

500
1,100
804
190
263
2,857

500
1,100
804
190
263
2,857

245
495
201
48
105
1,094

245
495
201
48
105
1,094

409
304
113
55
881

395
319
131
48
893

11
11

9
9

40
30
30

40
30
30

2,739
85
240

2,739
85
240

1,120
76
72

1,120
76
72

15,939
1,438
718

13,897
1,465
705

424
12
5

435
18
24

30
30
25
20
30
20
30
-

30
30
25
20
30
20
30
21

475
300
308
39
233
80
126
4,625
59,495
59,495

475
300
308
39
233
80
126
200
4,825
60,595
60,595

142
90
74
355
140
16
299
2,384
54,407
54,407

142
90
74
355
140
16
299
42
2,426
55,213
55,213

681
589
376
304
109
58
20,212
92,347
87
1,449
90,811

634
514
370
319
108
89
29
903
19,033
86,163
87
86,076

110
44
5
65
18
683
10,129
10,129

40
13
7
56
17
610
3,344
3,344

การร่วมค้า
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริ ษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากัด

65
51

65
51

752
570
1,322

752
570
1,322

376
291
667

376
291
667

385
256
641

375
267
642

-

-

เอสซีจี เคมิคอลส์
บริ ษทั สยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด
Long Son Petrochemicals Co., Ltd. *
บริ ษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด **

50
44
100

50
44
50

4,800
4,408
9,208
10,530
70,025

4,800
4,408
60
9,268
10,590
71,185

2,401
2,189
4,590
5,257
59,664

2,372
2,189
31
4,592
5,259
60,472

2,105
1,941
4,046
4,687
95,498

2,064
2,083
25
4,172
4,814
90,890

10,129

3,344

ส่วนงานอื่น
บริ ษัทสยามคูโบต้าคอร์ ปอเรชั่น จํากัด
บริ ษัทผลิตภัณ ฑ์วิศวไทย จํากัด
บริ ษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ
บางปะกง จํากัด
บริ ษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษัทนวโลหะไทย จํากัด
Lysando AG
บริ ษัทเมืองทอง ยูไนเต็ด จํากัด
บริ ษัทไอทีวัน จํากัด
บริ ษัทแม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทมูซาชิออโต้พาร์ ท จํากัด
รวม
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
หัก โอนไปสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงิ นลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

เงิ นลงทุนในการร่ว มค้า
รวม

* ในระหว่างปี 2558 ผู้ร่วมลงทุนรายหนึ่งได้แจ้งต่อผู้ร่วมลงทุนรายอื่นว่ากําลังพิจารณาถอนตัวออกจากการร่วมทุนในโครงการ โดยปัจจุบันกําลังอยู่ใน
ระหว่างการเจรจา
** ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มร้อยละ 50 ในบริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด จากผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าเงินลงทุน 30 ล้านบาท ทําให้บริษัทดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
196



ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มอีกร้อยละ 10 ในบริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด จากผู้ถือหุ้นเดิม ทําให้
บริษัทดังกล่าวเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทได้ขายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 33 ใน Maker-Manifatture Ceramiche S.r.l. ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เป็นจํานวนเงิน 425 ล้านบาท โดย
มีขาดทุนจากการขายหุ้นดังกล่าวจํานวน 103 ล้านบาท และต่อมาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 บริษัทได้ขายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 21
ในบริษัทมูซาชิออโต้พาร์ท จํากัด ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เป็นจํานวนเงิน 970 ล้านบาท โดยมีกําไรก่อนภาษีจากการขายหุ้น ดัง กล่า ว
22 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนรวม

บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ไม่มีสาระสําคัญ
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ไม่มีสาระสําคัญ จากจํานวนเงิน
ที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
หน่วย: ล้านบาท

บริษัทร่วม
2559
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริ ษัทร่ วม
และการร่ วมค้า
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริ ษัทใน
- กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรั บปี
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี

การร่วมค้า
2558

2559

2558

90,811

86,076

4,687

4,814

17,984
139
18,123

10,133
731
10,864

(51)
(80)
(131)

160
133
293

การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ที่ ประชุ มสามั ญผู้ ถือ หุ้น ของบริษั ทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จํ ากั ด (มหาชน) มีม ติอ นุมั ติจ่ ายเงิ นปั นผล
ประจําปี 2558 เป็นเงินสดและหุ้นสามัญ โดยมีกําหนดจ่ายในวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2559 ซึ่ง กลุ่ม บริษัท มีสิท ธิรับเงิน ปัน ผลเป็น
หุ้นสามัญ จํานวน 52 ล้านหุ้น มูลค่ าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท คิดเป็ นจํา นวนเงิน 52 ล้า นบาท นอกจากนี้ ที่ป ระชุ มสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปีของ Tien Phong Plastics Joint Stock Company มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ โดยมีกําหนดจ่ายในวันที่
28 มิถุนายน 2559 และในเดือนกรกฎาคม 2559 ตามลําดับ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีสิทธิรับเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จํานวนรวม 2.95 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดองเวียดนาม คิดเป็นจํานวนเงินรวม 47 ล้านบาท
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สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
(ร้อยละ)
2559
2558

หน่วย: ล้านบาท

เงิ นลงทุน
2559
2558

รายได้เงิ นปันผล
2559
2558

วิ ธีราคาทุน
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริ ษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน)
Finfloor S.p.A.
Holcim Cement (Bangladesh) Limited
บริ ษัทอื่นๆ

10
10
-

10
10
10

942
299
59
1,300

942
299
375
59
1,675

82
30
9
121

82
8
22
112
197



สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
(ร้อยละ)
2559
2558
เอสซีจี เคมิคอลส์
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia *
PT Trans-Pacific Polyethylindo *
PT Trans-Pacific Styrene Indonesia
Econic Technologies Ltd.
PT Trans-Pacific Polypropylene Indonesia
บริ ษัทอื่นๆ

5
39
39
10
6
10

หน่วย: ล้านบาท

เงิ นลงทุน
2559
2558

5
39
39
10
6
10

รายได้เงิ นปันผล
2559
2558

2,002
184
131
31
23
22
14
2,407

2,002
184
131
31
23
22
14
2,407

6
6

6
6

33

33

-

-

881
484
178
12
1,555
5,295
2,429
2,866

881
484
178
12
1,555
5,670
2,605
3,065

2,444
50
8
2,502
2,629
2,629

2,045
50
25
2,120
2,238
2,238

* ไม่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญ

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ส่วนงานอื่น
บริ ษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริ ษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริ ษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษัทอื่นๆ

10
10
4

10
10
4

รวม
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สุทธิ

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ขายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 10.4 ใน Holcim Cement (Bangladesh) Ltd. ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เป็นจํานวนเงิน
589 ล้านบาท โดยมีกําไรก่อนภาษีจากการขายหุ้นดังกล่าวจํานวน 386 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนรวม
มูลค่ารวมของเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งถือตามงบการเงินที่ตรวจสอบครั้งหลังสุดที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ราคาทุน
หลักทรั พย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
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5,295

ส่วนได้เสียใน
มูลค่าตามบัญชี
10,576

ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม
(2,429)
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ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ก่อนการ
ตัดรายการระหว่างกัน
หน่วย: ล้านบาท

บริษัท
ระยองโอเลฟิ นส์
จํากัด
2559
2558
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม
ร้ อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
สินทรั พย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
สําหรับปีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม
รายได้
กําไรสําหรั บปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรั บปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรสําหรั บปี
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรั บปี
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิจกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เพิ่ มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงิ นปันผลที่จ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม


บริษัท
มาบตาพุ ดโอเลฟิ นส์
จํากัด
2559
2558

49.46%
10,178
9,019
(5,968)
(858)
12,371

49.46%
8,664
7,510
(3,559)
(237)
12,378

45.27%
10,587
35,165
(14,237)
(2,532)
28,983

45.27%
10,080
34,266
(13,234)
(7,233)
23,879

6,119

6,122

13,121

10,810

49,917
10,597
10,597

55,655
7,373
(4)
7,369

68,481
17,265
17,265

69,293
7,419
(4)
7,415

5,356
5,241

3,726
3,647

9,449
7,816

4,060
3,359

10,597

(2)
(2)
7,369

17,265

(2)
(2)
7,415

13,144
(1,366)
(10,604)

10,748
(14)
(9,503)

17,328
(158)
(17,177)

9,564
(812)
(8,755)

1,174

1,231

(7)

(3)

5,244

3,104

5,505

-
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หน่วย: ล้านบาท

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอนไปที่ดินพัฒนาเพื่อขาย
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
โอนจากสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสําหรั บปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสําหรั บปี
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าตามบัญชี
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559

อาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง

รวม

1,711
147
(431)
(88)
1,339
68
(80)
73
4
1,404

528
528
1
37
566

2,239
147
(431)
(88)
1,867
69
(80)
73
41
1,970

304
1
305
305

299
23
4
326
20
12
358

603
23
5
631
20
12
663

1,034
1,099

202
208

1,236
1,307

กลุ่มบริษัทได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์
ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่ายุติธรรมจํานวน 4,878 ล้านบาท (2558: 3,783 ล้านบาท)
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นํามา
ซึ่งใช้เทคนิควิธีรายได้และวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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หน่วย: ล้านบาท

เครื่องตกแต่ง
ที่ดิน
อาคาร เครื่องจักร ยานพาหนะ ติดตั้งและ
และ
และ
และ
และ
เครื่องใช้ งานระหว่ าง
ส่ว นปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์
อุปกรณ์ สํานักงาน ก่อสร้าง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่ม ขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะของบริ ษัทย่อย
เพิ่ม ขึ้น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนจากอสัง หาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่ม ขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
เพิ่ม ขึ้น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559

26,247
129
(30)
975
(64)
88
1,335
(23)
28,657
131
605
(193)
(4)
1,123
23
30,342

57,492
298
(223)
2,241
(107)
4,997
252
64,950
23
870
(325)
(37)
2,294
(11)
67,764

344,576
1,741
(1,015)
8,252
(3,143)
18,023
977
369,411
520
7,767
(3,228)
14,985
(335)
389,120

6,439
74
(3)
546
(183)
1,851
30
8,754
2,631
443
(157)
127
24
11,822

6,307
40
(112)
306
(200)
317
9
6,667
9
369
(199)
354
(5)
7,195

30,823
13
(4)
32,177
(40)
(26,589)
(4)
36,376
25,357
(18)
(19,056)
(298)
42,361

รวม
471,884
2,295
(1,387)
44,497
(3,737)
88
(66)
1,241
514,815
3,314
35,411
(4,120)
(41)
(173)
(602)
548,604
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หน่ว ย: ล้านบาท

เครื่องตกแต่ง
ที่ดิน
อาคาร เครื่องจักร ยานพาหนะ ติดตั้งและ
และ
และ
และ
และ
เครื่องใช้ งานระหว่าง
ส่ ว นปรับ ปรุง สิ่ งปลู กสร้าง อุป กรณ์ อุป กรณ์ สํา นักงาน ก่ อสร้าง
ค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิม่ ขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะของบริษัทย่อย
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ)
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิม่ ขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รวม

7,470
(1)
757
(50)
83
35
8,294
1
900
6
(108)
(18)
(5)
9,070

31,291
111
(185)
2,381
(81)
(77)
124
33,564
4
2,804
42
(243)
(12)
(48)
(37)
36,074

217,960
722
(807)
15,691
364
(2,895)
(998)
673
230,710
172
16,600
394
(2,879)
(13)
(293)
244,691

4,700
39
(3)
550
(157)
949
18
6,096
1,234
757
(143)
6
18
7,968

4,990
33
(90)
483
(7)
(189)
(5)
4
5,219
4
530
(190)
17
(6)
5,574

44
44

266,411
905
(1,086)
19,862
357
(3,372)
(48)
854
283,883
1,415
21,591
486
(3,563)
(12)
(56)
(323)
303,421

20,363
21,272

31,386
31,690

138,701
144,429

2,658
3,854

1,448
1,621

36,376
42,317

230,932
245,183

มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 165,682 ล้านบาท (2558: 153,263 ล้านบาท)
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้บันทึกต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับ การได้ม าซึ่ง ที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ไ ว้เป็น ส่ว นหนึ่ง ของต้น ทุน
งานระหว่างก่อสร้าง จํานวน 201 ล้านบาท (2558: 281 ล้ านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ร้อยละ 1.75 ถึง 4.75 ต่อปี (2558:
ร้อยละ 1.70 ถึง 4.85 ต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ราคาทุนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินมีจํานวน 1,646 ล้านบาท (2558: 1,208 ล้านบาท)
และมีมูลค่าตามบัญชีจํานวน 1,162 ล้านบาท (2558: 949 ล้านบาท)
ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นจํานวนเงินรวมประมาณ 590 ล้านบาท
ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม
ในการทดสอบการด้อยค่ากลุ่มบริษัทกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งงวดเวลาของประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตมีระยะเวลาห้าปี และอัตราการเติบโตหลังจากนั้น ซึ่งกําหนดจากการประมาณการในระยะยาวของผู้บริหารเกี่ยวกับอัตรา
การเติบโตของกําไร EBITDA และใช้อัตราคิดลดจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของกลุ่มบริษัท
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หน่วย: ล้านบาท

ค่าความนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์
ประทานบัตร
และค่าธรรมเนียม ต้นทุน
และ
อื่นๆ
การใช้สิทธิ ระหว่ างพั ฒนา

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรั บปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรั บปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าตามบัญชี
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559

รวม
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

10,799
976
161
11,936
130
3
12,069

6,921
11
781
(88)
885
8,510
826
(30)
263
1
9,570

1,549
324
(8)
(1,099)
766
508
(243)
1,031

3,310
424
(20)
61
3,775
625
34
(1)
203
4
4,640

11,780
11
1,529
(116)
(153)
13,051
625
1,368
(31)
223
5
15,241

412
412
412

4,011
646
4
(67)
(5)
4,589
773
(26)
16
5,352

-

600
211
(2)
(13)
796
304
27
1,127

4,611
857
4
(69)
(18)
5,385
1,077
(26)
43
6,479

11,524
11,657

3,921
4,218

766
1,031

2,979
3,513

7,666
8,762

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 กลุ่มบริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมของเงินลงทุนในบริษัท ย่อ ยแห่ง หนึ่ง
ในส่วนงานธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นจํานวนเงิน 412 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม
ในการทดสอบการด้อ ยค่ากลุ่ มบริษัท กําหนดมูลค่า ที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของค่าความนิ ยมจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่ง งวดเวลาของ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมีระยะเวลาห้าปี และอัตราการเติบโตหลังจากนั้น ซึ่งกําหนดจากการประมาณการในระยะยาว
ของผู้บริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกําไร EBITDA และใช้อัตราคิดลดจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของกลุ่มบริษัท
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2559
5,918
(3,025)
2,893

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

2558
2,767
(2,125)
642

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

บันทึกเป็น
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ณ วั นที่ ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน เพิ่ มขึ้น
1 มกราคม ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น จากการ
(หมายเหตุ 31)
ซื้อธุรกิจ
2558
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ผลต่าง
จากการ
ณ วั นที่
แปลงค่า 31 ธันวาคม
งบการเงิ น
2558

สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
เงิ นลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
อื่นๆ
รวม

2,987
132
326
1,267
764
5,476

(1,566)
14
(33)
41
(193)
(1,737)

35
(2)
33

5
4
(10)
(1)

2
4
2
8

1,428
146
293
1,351
561
3,779

หนี้สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
เงิ นลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม

(471)
(2,920)
(190)
(3,581)

(76)
566
62
552

18
18

(143)
13
(130)

2
2
4

(529)
(2,495)
(113)
(3,137)

สุทธิ

1,895

(1,185)

51

(131)

12

642

หน่วย: ล้านบาท

บันทึกเป็น
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ณ วั นที่ ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน เพิ่ มขึ้น
1 มกราคม ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น จากการ
(หมายเหตุ 31)
2559
ซื้อธุรกิจ

ผลต่าง
จากการ
ณ วั นที่
แปลงค่า 31 ธันวาคม
งบการเงิ น
2559

สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
เงิ นลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
อื่นๆ
รวม

1,428
146
293
1,351
561
3,779

2,118
(56)
139
110
68
2,379

4
20
24

-

3
3
4
1
11

3,549
94
435
1,485
630
6,193

หนี้สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
เงิ นลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม

(529)
(2,495)
(113)
(3,137)

(7)
153
13
159

(135)
(135)

(202)
(202)

15
15

(671)
(2,529)
(100)
(3,300)

642

2,538

(111)

(202)

26

2,893

สุทธิ

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2559
ผลแตกต่างชั่วคราว
- สินค้าคงเหลือ
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
- อื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
รวม

120
305
146
394
7,505
8,470

2558
145
468
209
145
31,581
32,548

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จํานวนเงินรวม 26,393 ล้านบาท เนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกําไรเพื่อเสียภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ โดยรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้จํานวน 2,611 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนรวม
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ สิ้นสุด
การให้ประโยชน์ตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ โดยจะสิ้นสุดการให้ประโยชน์ภายในปี 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจาก
การลงทุน ในบริษัท ย่อยและการร่วมค้า อันเนื่ องมาจากกลุ่ มบริ ษัทสามารถควบคุ มจังหวะเวลาในการกลับ รายการผลแตกต่า ง
ชั่วคราวได้ และมีความเป็นไปได้แน่นอนที่ผลแตกต่างชั่วคราวจะไม่ได้กลับรายการภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
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หน่วย: ล้านบาท

ภาษีรอขอคืน
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายโรงงานจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่น
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
อื่นๆ
รวม
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สุทธิ


2559
2,812
1,062
738
304
195
1,083
6,194
161
6,033

2558
223
1,123
736
379
618
1,148
4,227
201
4,026
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หน่วย: ล้านบาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกู้ยืม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และอื่นๆ
รวม

2559
14,187
1,344
70
15,601

2558
13,883
2,123
186
16,192

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 กลุ่ม บริษัท มีว งเงิน เบิกเกิน บัญ ชีธ นาคารหลายแห่ง จํา นวนเงิน ประมาณ 6,556 ล้า นบาท (2558:
5,700 ล้านบาท)
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หน่วย: ล้านบาท

2559
ส่วนที่หมุนเวียน
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
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2558

4,493
149
4,642

6,878
57
6,935

7,465
169
7,634
12,276

13,246
104
13,350
20,285

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจําแนกตามประเภทสกุลเงินดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2559
4,838
5,691
1,356
206
91
94
12,276

บาท
เหรียญสหรัฐ
ดองเวียดนาม
ยูโร
เปโซ
อื่นๆ
รวม

2558
12,051
7,317
133
429
283
72
20,285

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้เบิกถอนเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมที่ได้ลงนามไว้รวมเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 1,445 ล้านบาท (2558: 2,995 ล้านบาท)
และได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงินในประเทศก่อนครบกําหนดเป็นจํานวนเงิน 4,864 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาว
ของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.44 ถึง 7.42 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.69 ถึง 7.42 ต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมส่วนที่ยังไม่ได้เบิกถอนรวมเทียบเท่าเงินบาท จํานวน 908 ล้านบาท
หนี้สินระยะยาวที่เป็นเงินตราต่างประเทศมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในปี 2559 ประมาณร้อยละ 1.96 ต่อปี (2558: ร้อยละ 1.08 ต่อปี) โดยส่วนใหญ่
กลุ่มบริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยไว้แล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2559
4,493
7,328
137
11,958

ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
รวม

2558
6,878
13,014
232
20,124

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทย่อยหลายแห่งได้ทําสัญญาเช่าการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 - 9 ปี หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท



เงินต้น

ดอกเบี้ย

ยอดชําระ

ปี 2559
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
รวม

149
165
4
318

12
24
36

161
189
4
354

ปี 2558
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
รวม

57
97
7
161

1
2
3

58
99
7
164
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กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย: ล้านบาท

2559
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงิ นบําเหน็จ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม
หัก สินทรั พย์โครงการของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
สุทธิ

2558

6,485
116
508
163
7,272
88
7,184

5,986
101
512
172
6,771
81
6,690

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
หน่วย: ล้านบาท

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่าย
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
โอนจากผลประโยชน์อื่นๆ
ภาระผูกพั นของโครงการผลประโยชน์ ณ วั นที่ 31 ธันวาคม

2559
6,599

2558
6,217

555
227
7
789

458
230
(226)
462

151
5
156

203
(15)
188

(447)
12
(435)
7,109

(300)
15
17
(268)
6,599
209



การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
หน่วย: ล้านบาท

2559
สินทรั พย์โครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม
จํานวนที่จ่ายสมทบ
ผลประโยชน์จ่าย
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สินทรัพย์โครงการ ณ วั นที่ 31 ธันวาคม

2558
81
19
(14)
2
88

78
6
(3)
81

ผลขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เกิดขึ้นจาก
หน่วย: ล้านบาท

2559
สําหรับปีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม
ข้อสมมติด้านประชากร
ข้อสมมติทางการเงิ น
การปรั บปรุ งจากประสบการณ์
รวม

2558
149
149

(724)
244
683
203

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ร้อยละ

2559

2558

2.62 - 3.76
6.55 - 6.97
8.00 - 8.51
5.86 - 5.90
3.00 - 9.00
1.00 - 35.00
25.00 ของ TMO2008

2.62 - 3.76
6.55 - 6.97
8.50 - 9.20
4.67 - 5.90
3.00 - 9.00
1.00 - 35.00
25.00 ของ TMO2008

สําหรับปีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด *
- ประเทศไทย
- ประเทศเวียดนาม
- ประเทศอินโดนีเซีย
- อื่นๆ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงิ นเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ ***
*

อั ตราผลตอบแทนในท้อ งตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบําเหน็จ

** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
*** อ้ างอิ งตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008)
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
เป็นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย: ล้านบาท

เพิ่ มขึ้น (ลดลง)
2559
2558
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.5
ลดลงร้ อยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงิ นเดือน
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 1.0
ลดลงร้ อยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 10.0
ลดลงร้ อยละ 10.0

(345)
376

(333)
364

823
(702)

736
(630)

(225)
238

(201)
212

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

สินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ร้อยละ

2559

2558

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด


5.86 - 5.90

4.67 - 5.90

¿®ÉÙ¾È®Ô¶ą¿¶Ì®Ð¼É·®ÁËØ®

หน่วย: ล้านบาท

2559
รายได้รับล่วงหน้า
เงินปันผลและดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม


2558
252
227
455
934

293
143
855
1,291
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หน่วย: ล้านหุ้น / ล้านบาท

ราคาตาม
มูลค่าหุ้น
(บาท)



2559
จํานวนหุ้น

2558
มูลค่า

จํานวนหุ้น

มูลค่า

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

1,600

1,600

1,600

1,600

1

1,600

1,600

1,600

1,600

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

1,200

1,200

1,200

1,200

1

1,200

1,200

1,200

1,200

¾ķÆ¸Á¢ÑºÄÁ¢ĉ°¸ÄÁ¯ÁËØ®Á¢¾ą¼®Á¢±ÍĆ«Á
Ë ¿ÌĆ®

สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”)
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงาน
ในต่างประเทศของกลุ่มบริษัท
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่ อขายที่บันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิใ น
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น


ĆÁ¶ÍºįÆ¶¾ą¼®¢Æ®Ì¸ÈĲ

กลุ่มบริษัทนําเสนอข้อมูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร
การจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน
สินทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงาน
ได้อย่างสมเหตุสมผล
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ส่วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ส่วนงานอื่น

ผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์เทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ขาว ปูนสําเร็จรูป กระเบื้องหลังคา
อิฐบล็อกปูพื้น กระเบื้องเซรามิค สุขภัณ ฑ์ และก๊อ กน้ํา ต่างๆ เป็น ผู้จํา หน่า ยสิน ค้า ซีเมนต์
วัสดุก่อสร้าง และสินค้าอื่นๆ ผ่านช่องทางการจําหน่ายของผู้แทนจําหน่ายสินค้าในกลุ่มบริษัท
รวมทั้งเป็นผู้นําเข้าเชื้อเพลิง เศษกระดาษ และเศษเหล็ก
ผลิตและจําหน่ายโอเลฟินส์ โพลีโอเลฟินส์ และสินค้าเคมีภัณฑ์อื่นๆ
ผลิตและจําหน่ายเยื่อกระดาษ กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษแผ่นยิปซัม กระดาษอุตสาหกรรม
กล่องบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
ร่ว มลงทุ นกั บ บริ ษัท ชั้น นํา ในธุ รกิ จอื่ นๆ ซึ่ง ส่ว นใหญ่ ไ ด้แ ก่ ธุร กิจ เครื่ องจักรกลการเกษตร
อุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ และเหล็ก รวมทั้งการให้บริการอื่นๆ

ข้อ มู ล ตามส่ วนงานธุ ร กิ จใช้ สํ าหรั บ การประเมิ นผลการดํ า เนิ น งานและจั ดสรรทรั พยากรสํ า หรับ ผู้ บ ริห าร กลุ่ ม บริ ษั ทประเมิ น
ความสามารถในการดําเนินงานตาม EBITDA
ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิ นรวม เอสซีจี
ส่วนงานธุรกิจ
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ส่วนงานอื่น

สินทรัพย์รวม
2559
2558

รายได้จากการขาย
2559
2558

EBITDA (1)
2559
2558

539,688

509,981

423,442

439,614

96,227

82,690

203,068
193,465
85,369
289,326

187,976
185,583
83,218
281,443

170,944
188,163
74,542
86

178,988
200,433
70,907
83

23,186
59,700
10,745
2,669

24,395
42,900
10,831
4,683

หน่วย: ล้านบาท

กําไรสําหรับปี (2)
2559
งบการเงิ นรวม เอสซีจี
ส่วนงานธุรกิจ
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ส่วนงานอื่น

2558

ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย
2559
2558

56,084

45,400

22,710

20,770

8,492
42,084
3,565
2,195

10,250
28,488
3,463
3,457

10,473
6,131
5,302
804

9,162
6,135
4,852
621

(1) หมายถึง กําไรก่อ นส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
(2) หมายถึง กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือ หุ้นบริษัทใหญ่
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ผลการดําเนินงานของส่วนงานธุรกิจ
หน่วย: ล้านบาท

เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2559
2558

เอสซีจี เคมิคอลส์
2559
2558

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
2559
2558

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิ น
สินทรั พย์หมุนเวียน
เงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้า
เงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

58,279
13,315
1,269
111,260
18,945
203,068

56,348
13,607
1,467
100,191
16,363
187,976

49,274
61,185
41
75,603
7,362
193,465

45,769
57,464
3,822
74,361
4,167
185,583

24,558
881
16
56,017
3,897
85,369

24,295
893
17
54,105
3,908
83,218

เงิ นกู้ยืมระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

73,496
22,650
1,821
5,231
103,198
99,870
203,068

74,741
23,427
2,074
5,000
105,242
82,734
187,976

31,731
22,195
7,156
3,239
64,321
129,144
193,465

41,926
23,198
12,229
2,465
79,818
105,765
185,583

19,536
8,235
3,227
1,619
32,617
52,752
85,369

21,630
7,527
3,986
1,749
34,892
48,326
83,218

24,625

29,362

7,785

5,597

7,731

13,526

ข้อมูลเพิ่ มเติม
การเพิ่มขึ้นของสินทรั พย์ไม่หมุนเวียน

หน่วย: ล้านบาท

ส่วนงานอื่น
2559
2558

รายการตัดบัญชี
ระหว่ างส่วนงาน
2559
2558

งบการเงิ นรวม เอสซีจี
2559
2558

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิ น
สินทรั พย์หมุนเวียน
เงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้า
เงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

140,189
20,126
119,493
3,295
6,223
289,326

148,068
18,947
105,335
3,416
5,677
281,443

(116,309)
(9)
(111,605)
(992)
(2,625)
(231,540)

(126,084)
(21)
(98,259)
(1,141)
(2,734)
(228,239)

155,991
95,498
9,214
245,183
33,802
539,688

148,396
90,890
12,382
230,932
27,381
509,981

เงิ นกู้ยืมระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

46,707
2,636
121,234
2,093
172,670
116,656
289,326

50,051
3,271
116,213
2,058
171,593
109,850
281,443

(106,134)
(2,984)
(4,579)
(1,039)
(114,736)
(116,804)
(231,540)

(115,136)
(3,318)
(4,950)
(1,166)
(124,570)
(103,669)
(228,239)

65,336
52,732
128,859
11,143
258,070
281,618
539,688

73,212
54,105
129,552
10,106
266,975
243,006
509,981

777

1,071

-

(93)

40,918

49,463

ข้อมูลเพิ่ มเติม
การเพิ่มขึ้นของสินทรั พย์ไม่หมุนเวียน
214



หน่วย: ล้านบาท

เอสซี จี ซิ เมนต์ผลิ ตภัณฑ์ก่อสร้าง
2559
2558
ข้อมูลจากงบกํา ไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ลูกค้าภายนอก
163,450
ระหว่างส่วนงาน
7,494
รวมรายได้จากการขาย
170,944
ต้นทุนขาย
(133,374)
กําไรขั้นต้น
37,570
รายได้อื่น
2,407
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
39,977
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
(27,607)
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12,370
ต้นทุนทางการเงิน
(2,522)
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
9,848
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(1,936)
กําไรหลังค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
7,912
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
884
กํา ไรสํา หรับปี
8,796
การแบ่งปันกําไร
ส่ วนที่เป็นของผู้ ถือหุน้ บริษทั ใหญ่
8,492
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่ มีอํานาจควบคุม
304
8,796

เอสซี จี เคมิคอลส์
2559
2558

เอสซี จี แพคเกจจิ้ง
2559
2558

170,696
8,292
178,988
(137,970)
41,018
1,897
42,915
(28,058)
14,857
(2,278)
12,579
(2,250)
10,329

187,328
835
188,163
(134,362)
53,801
2,108
55,909
(11,432)
44,477
(402)
44,075
(2,501)
41,574

199,690
743
200,433
(156,062)
44,371
1,522
45,893
(11,477)
34,416
(2,894)
31,522
(3,274)
28,248

72,578
1,964
74,542
(61,499)
13,043
447
13,490
(8,058)
5,432
(773)
4,659
(533)
4,126

69,145
1,762
70,907
(58,237)
12,670
691
13,361
(7,391)
5,970
(1,210)
4,760
(587)
4,173

604
10,933

14,220
55,794

7,199
35,447

5
4,131

(91)
4,082

10,250
683
10,933

42,084
13,710
55,794

28,488
6,959
35,447

3,565
566
4,131

3,463
619
4,082
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หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลจากงบกํา ไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ลูกค้าภายนอก
ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) หลังค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กํา ไรสํา หรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่ วนที่เป็นของผู้ ถือหุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่ มีอํานาจควบคุม

ส่ วนงานอื่น
2559
2558

รายการตัดบัญชี
ระหว่ างส่ วนงาน
2559
2558

งบการเงินรวม เอสซี จี
2559
2558

86
86
(15)
71
4,560
4,631
(3,449)
1,182
(2,360)
(1,178)
562
(616)

83
83
(11)
72
6,308
6,380
(2,928)
3,452
(2,806)
646
226
872

(10,293)
(10,293)
10,229
(64)
(324)
(388)
315
(73)
73
(210)
(210)

(10,797)
(10,797)
10,769
(28)
(284)
(312)
193
(119)
112
(7)
(192)
(199)

423,442
423,442
(319,021)
104,421
9,198
113,619
(50,231)
63,388
(5,984)
57,404
(4,618)
52,786

439,614
439,614
(341,511)
98,103
10,134
108,237
(49,661)
58,576
(9,076)
49,500
(6,077)
43,423

2,812
2,196

2,586
3,458

12
(198)

(5)
(204)

17,933
70,719

10,293
53,716

2,195
1
2,196

3,457
1
3,458

(252)
54
(198)

(258)
54
(204)

56,084
14,635
70,719

45,400
8,316
53,716

ส่วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทได้ขยายการลงทุนและดําเนินกิ จการในต่างประเทศ โดยนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจําแนกส่วนงานภูมิศาสตร์สําหรับ
รายการรายได้จากการขายและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีมูลค่าเป็นสาระสําคัญ โดยรายได้จากการขายตามส่วนงานแยกตามที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่วนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์
หน่วย: ล้านบาท

ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
จีน
ประเทศอื่นๆ
รวม

รายได้จากการขาย
2559
2558
257,723
264,963
32,426
30,802
27,668
26,464
23,818
29,570
81,807
87,815
423,442
439,614

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2559
2558
199,366
196,502
17,088
14,925
20,830
18,000
29,626
21,931
266,910
251,358

ลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งรายใดที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท
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หน่วย: ล้านบาท

เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
กําไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
กําไรจากการขายเศษวัตถุดิบ และอื่นๆ
รายได้ค่าเช่าและค่าสิทธิ
รายได้ค่าปรับ/ค่าชําระเงินล่าช้า
อื่นๆ
รวม


2559
2,821
2,078
869
791
655
205
70
1,709
9,198

2558
2,427
2,157
2,278
917
602
194
87
1,472
10,134
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หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา
อื่นๆ
รวม


2559
11,305
3,277
1,420
16,002

2558
12,555
3,551
1,565
17,671

ąÆÓ£ĆĲąÆ·Ó®Æ¸¯¸È¿Æ¸

หน่วย: ล้านบาท

เงินเดือน สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหาร
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าจ้างแรงงานภายนอก
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าประชาสัมพันธ์และเงินบริจาค
ค่าภาษีใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม ตกแต่งและบํารุงรักษา
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุน และสินทรัพย์
ค่าวิจัยและพัฒนา
ค่าสื่อสารและขนส่ง
ต้นทุนดอกเบี้ยผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน
อื่นๆ
รวม


2559
23,106
1,851
1,719
1,215
1,144
1,140
1,131
746
715
273
227
209
753
34,229

2558
21,214
1,599
1,721
956
1,010
761
1,112
905
539
279
230
220
464
980
31,990
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หน่วย: ล้านบาท

2559
35,235
4,395
1,933
789
106
42,458

เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการ และอื่นๆ
ต้นทุนบําเหน็จ - โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้
ต้นทุนบําเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
รวม

2558
33,486
4,289
1,883
462
52
40,172

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีเงินทุนสํารองเลีย้ งชีพเพื่อจ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงาน โดยบริษัทจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน
พนักงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน
กลุ่มบริษัทได้จัดให้ มีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งได้ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ่งสําหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของ
กองทุน พนักงานที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนนี้ต้องจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน
และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก
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หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ
ดอกเบี้ยเงินกู้สกุลเงินบาท
ดอกเบี้ยเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ
ดอกเบี้ยเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน และอื่นๆ
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
สุทธิ


14

2559
7,174
354
220
(1,563)
6,185
(201)
5,984

2558
7,763
447
373
774
9,357
(281)
9,076

µÆ½ÉÐ¢È®ÔĮĆ

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปัจจุบัน
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ําไป
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
รวม
218



16

2559

2558

6,578
578
7,156

4,885
7
4,892

(2,538)

1,185

4,618

6,077

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

2559

2558
(28)
131
103

16

(40)
(18)
(58)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
2559

2558

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี
สําหรับกิจการในต่างประเทศ
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีเพิ่มขึ้น (ใช้ไป)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ําไป
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

อัตราภาษี
(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

75,337

59,793

20

(17,933)
57,404
11,481

20

(10,293)
49,500
9,900

8

(129)
(593)
(4,871)
(272)
846
116
6,578
578
(2,538)
4,618

12

(51)
(507)
(3,902)
(233)
741
(1,063)
4,885
7
1,185
6,077

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
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กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทใหญ่ และ
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี้
หน่วย: ล้านบาท / ล้านหุ้น

กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายแล้ว
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)


2559
56,084
1,200

2558
45,400
1,200

46.74

37.83

Ð¢È®°ċ®±º

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท
เป็นเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ
รับเงินปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 6,581 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 และได้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ
7.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 8,368 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 23 เมษายน 2558
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท
เป็นเงินประมาณ 19,200 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ
รับเงินปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 8,982 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และได้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ
8.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 10,200 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 28 เมษายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 10,198 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้ว ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมี
ก) บริษัทย่อยหลายแห่งได้ทําสัญญากับบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง โดยบริษัทต่างประเทศดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ข้อมูลและความรู้ทางวิชาการและความช่วยเหลือด้านเทคนิ คในการผลิตสิน ค้าตามสิทธิ การผลิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัทย่อยผูกพันที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาการจํานวนหนึ่ง และค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิในอัตราร้อยละของยอดขายสุทธิของ
สินค้าดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
ข) บริษัทย่อยหลายแห่งได้ทําสัญญาระยะยาวจํานวนหลายฉบับกับบริษัทอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อซื้อวัตถุดิบ รับบริการ
เช่าสินทรัพย์ ซื้อสินทรัพย์ ก่ อสร้างโรงงานและสินทรัพ ย์ต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษัทได้ประทานบัตรเหมืองแร่จากราชการ
ดังนั้น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทควบคุมความเสี่ย งด้า นสภาพคล่อ ง และรัก ษาระดับเงิน สดและรายการเทีย บเท่าเงิน สดให้เพีย งพอเพื่อ สนับ สนุน
การดําเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาทําให้เกิดความสูญเสี ยทางการเงิน กลุ่มบริษัทได้มีนโยบายป้องกัน
ความเสี่ยงนี้ โดยการพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า กําหนดวงเงินสินเชื่อวงเงินค้ําประกันจากธนาคาร และ/หรือวงเงินค้ําประกันบุคคล
กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ มีระบบงานในการควบคุมการให้สินเชื่อ และมีการติดตามลูกหนี้ที่มีการค้างชําระ มูลค่ายุติธรรม
ของลูกหนี้ซึ่งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิของลูกหนี้หลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งกลุ่มบริษัทบริหารหนี้สิน
โดยการกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้

เงินให้กู้ยืม
อัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่ อปี)

ปี 2559
หมุนเวี ยน
เงิ นให้กู้ยืมระยะสั้น
เงิ นให้กู้ยืมระยะยาว
ไม่หมุนเวี ยน
เงิ นให้กู้ยืมระยะยาว

ไม่หมุนเวี ยน
เงิ นให้กู้ยืมระยะยาว
รวม

หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลังจาก 5 ปี

รวม

4.25, 4.50
MLR บวก 0.50
MLR บวก 0.50

150

-

-

150

17

-

-

17

2.00 - 6.75
MLR บวก 0.50

-

-

124

124

167

-

124

291

4.25, 4.50

126

-

-

126

2.00, 5.50

126

-

162
162

162
288

รวม
ปี 2558
หมุนเวี ยน
เงิ นให้กู้ยืมระยะสั้น

หน่วย: ล้านบาท
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อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้

หนี้สินทางการเงิน
อัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่ อปี)

ปี 2559
หมุนเวี ยน
เงิ นเบิกเกินบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิ น
เงิ นกู้ยืมระยะสั้น
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิ น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิ น
หุ้นกู้
ไม่หมุนเวี ยน
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิ น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิ น
หุ้นกู้
รวม
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หน่วย: ล้านบาท

หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลังจาก 5 ปี

รวม

1.30 - 5.50
MOR / MMR
MLR - 2.00
2.52
2.00 - 7.42
Cost of fund บวก (0.50 - 0.80)
LIBOR บวก (0.36 - 0.70)
EURIBOR บวก 0.75
MLR ลบ (1.00 - 2.35)
2.30 - 11.55
4.00, 4.25

15,601

-

-

15,601

204
4,493

-

-

204
4,493

149
44,889

-

-

149
44,889

2.00 - 4.95
Cost of fund บวก (0.50 - 0.80)
LIBOR บวก (0.36 - 0.70)
MLR ลบ (1.00 - 2.35)
2.30 - 11.55
3.00 - 4.40

-

7,328

137

7,465

65,336

169
121,224
128,721

137

169
121,224
194,194

อัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริง

หน่วย: ล้านบาท

หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลังจาก 5 ปี

(ร้อยละต่ อปี)

ปี 2558
หมุนเวี ยน
เงิ นเบิกเกินบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิ น
เงิ นกู้ยืมระยะสั้น
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิ น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิ น
หุ้นกู้
ไม่หมุนเวี ยน
เงิ นกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิ น

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิ น
หุ้นกู้
รวม

รวม

1.30 - 7.38
MOR / MMR
2.56
2.00 - 7.42
MLR ลบ (2.35 - 2.50)
LIBOR บวก (0.36 - 0.70)
EURIBOR บวก 0.65
THBFIX บวก 1.30
2.30 - 11.70
4.15

16,192

-

-

16,192

182
6,878

-

-

182
6,878

57
49,904

-

-

57
49,904

2.00 - 7.42
MLR ลบ (2.125 - 2.50)
LIBOR บวก 0.70
EURIBOR บวก 0.65
THBFIX บวก 1.30
2.30 - 11.70
3.40 - 4.40

-

13,014

232

13,246

73,213

104
116,202
129,320

232

104
116,202
202,765

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งมีสกุลต่างประเทศ ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

หมุนเวี ยน
เหรี ยญสหรั ฐ
เปโซ
ดองเวียดนาม
ยูโร
เยน
อื่นๆ
รวม

2559
2,386
342
684
206
18
57
3,693

2558
1,931
600
528
220
17
65
3,361

ไม่หมุนเวี ยน
2559
2558
3,869
5,705
12
122
1,156
81
215
72
47
5
5
5,114
6,175

รวม
2559
6,255
354
1,840
206
90
62
8,807

2558
7,636
722
609
435
64
70
9,536

กลุ่มบริษัทได้ทําธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สินของกลุ่มบริษั ท
การจัดการความเสี่ยงโดยใช้ตราสารทางการเงินนี้ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว
และมีการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
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อนุพันธ์ทางการเงินที่กลุ่มบริษัทจัดทํา ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contract) สัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap) และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) โดยสัญญาที่ทํานั้นเป็นการป้องกัน
ความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย นและอัตราดอกเบี้ย ของเงิน กู้ยืม ระยะสั้น และเงิน กู้ยืม ระยะยาว ตามที่ก ล่า วไว้ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 35 นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการส่งออกและรายได้ อ่ืนๆ เป็นเงินตราต่างประเทศอีกจํานวนหนึ่ง
ซึ่งเพียงพอที่จะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี เนื่องจากเครื่องมือ
ทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
มูลค่ายุติธ รรมของเงินให้กู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่ งเป็นอัตราท้องตลาดมีราคาตามบัญชี
ใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรม
สําหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นมีมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท

2559
มูลค่ า
มูลค่ ายุติธรรม
ตามสั ญญา
ระดับ 2
หมุนเวี ยน
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า *
ลูกหนี้การค้า Forward
เจ้าหนี้การค้า Forward
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน *
เงินกู้ยืม Swap
สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านราคา *
ไม่หมุนเวี ยน
เงินกู้ยืมระยะยาว
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน *
เงินกู้ยืม Swap

2558
มูลค่ า
มูลค่ ายุติธรรม
ตามสั ญญา
ระดับ 2

4,493

4,501

6,878

7,058

5,219
3,851

5,228
3,817

10,787
5,722

10,906
5,792

1,401
2,381

1,638
2,636

1,401
451

1,641
462

7,465

7,487

13,246

13,113

2,398

2,819

3,799

4,468

* มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านราคา คือ การปรับมู ลค่า
ของสัญญาที่กลุ่มบริษัททําไว้กับธนาคารตั้งแต่เริ่มต้นด้วยราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา
ณ เวลาปัจจุบัน มากขึ้น

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารหนี้ ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงิน สด ซึ่ง ใช้ก ระแสเงิน สดตามสัญ ญาและ
อัตราคิดลดที่เกี่ยวข้องกับตลาด
มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบความ
สมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสําหรับเครื่องมือ
ทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและ
ได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมี
หน่วย: ล้านบาท

2559

2558

ก) หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยกลุ่มบริษัทเพื่อค้ําประกันการจ่ายชําระ
เงินกู้ยืมของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม

976

1,587

ข) หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน

1,068

1,682

414

1,302

75,309
4,849
9,461

70,409
3,805
16,479

ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นหนี้สิน
ง) ภาระผูกพัน
- ตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
- ตามสัญญาเช่าและบริการ
- ตามสัญญาซื้อที่ดิน ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และอื่นๆ

ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรนี้ได้รวมถึงสัญญาก่อสร้างของโรงงานปูนซีเมนต์ในประเทศลาว และเมียนมา
มูลค่าตามสัญญาทั้งหมด 465 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 16,044 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 438 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 15,096 ล้านบาท (2558: 326 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 11,996 ล้านบาท)
จ) กลุ่มบริษัทได้ทําสั ญญาซื้ อขายเงินตราต่า งประเทศล่ วงหน้ าและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับ ธนาคารหลายแห่ งทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อป้ องกันความเสี่ย งจากการลงทุนในต่ างประเทศ จ่ายชํ าระเงิ นกู้ ยืม จ่ ายชํ าระค่ าสิ นค้ า
เครื่องจักรและอุปกรณ์ และรับชําระเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้าน / ล้านบาท

มูลค่าตามสัญญา - เงิ นกู้ยืม Swap
สกุลต่างประเทศ
เทียบเท่าเงิ นบาท
2559
2558
2559
2558
เหรี ยญสหรั ฐ

128

175

3,799

5,200

สัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2563 (2558: ครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2563)
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หน่วย: ล้าน / ล้านบาท

มูลค่าตามสัญญา
ลูกหนี้การค้า Forward
สกุลต่างประเทศ
2559
2558
เหรี ยญสหรั ฐ
ยูโร
เยน
อื่นๆ
รวม

134
3
8

269
19
24

เจ้าหนี้การค้า Forward

เทียบเท่าเงิ นบาท
2559
2558
4,781
136
2
302
5,221

9,657
749
7
374
10,787

สกุลต่างประเทศ
2559
2558
83
17
532

117
33
544

เทียบเท่าเงิ นบาท
2559
2558
2,957
678
180
62
3,877

4,187
1,324
158
53
5,722

สัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนมกราคม 2561 (2558: ครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2560)
ฉ) กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารต่างประเทศหลายแห่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ
เงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศจํานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (2558: 147 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.67 ถึง 4.60 ต่อปี (2558: ร้อยละ 2.67 ถึง 4.60 ต่อปี) โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนด
ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 (2558: ครบกําหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2561) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2
สําหรับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ซึ่งมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมจํานวน 90 ล้านบาท
ช) กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาเพื่อบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาพลัง งานกับธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศหลายแห่ง
มูลค่าตามสัญญาสุทธิ 66 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 2,381 ล้านบาท (2558: 12 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเท่าเงินบาทจํานวน 451 ล้านบาท) โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนธันวาคม 2560 (2558: ครบกําหนด
ภายในเดือนธันวาคม 2559)
ซ) บริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง มูลค่ารวม 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 1,080 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกระแสเงินสด
จากรายการทางการค้าให้กับกลุ่มบริษัท ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนมิถุนายน 2560
ฌ)การร่วมค้าแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาซื้อวัตถุดิบกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว 17 ปี
ญ)บริษัทได้ทําสัญญากับผู้ให้บริการในประเทศ 2 ราย เพื่อให้บ ริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษัท มูลค่าตามสัญญา
ประมาณ 6,500 ล้านบาท ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559
ฎ) เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2559 ศาลฎีกาได้มี คํา พิพากษาให้บ ริษั ทย่อ ยชํา ระเบี้ย ปรับ และเงิ นเพิ่ มจากการถู กประเมินภาษีใ ห้แ ก่
กรมสรรพากร จํานวน 131 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายชําระแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 นอกจากนี้ จากกรณีที่บริษัทย่อย
อีกแห่งหนึ่งได้รับหนังสือ แจ้งเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิจากกรมสรรพากร และบริษัทย่อยได้ยื่น อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 กระทรวงการคลังได้ประกาศมาตรการเยียวยาผู้เสียภาษีประเด็นการคํานวณ
กําไรขาดทุนสุทธิ กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากกว่า 1 โครงการ (Net บัตร) โดยงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ซึ่งมีเงื่อนไขว่า
บริษัทต้องชําระภาษีเพิ่มเติมและต้องถอนอุทธรณ์การประเมินภาษีภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 บริษัทย่อยจึงได้ชําระภาษีเพิ่มเติม
และถอนอุทธรณ์ตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว การดําเนินการทั้งสองเรื่องจึงเสร็จสิ้นแล้ว
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ฏ) ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 บริษัทได้แจ้งความดําเนินคดีอาญาอดีตพนักงานเกี่ยวกับการลักทรัพย์ (แบบฟอร์มใบหุ้นสามัญ) และ
การปลอมแปลงใบหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจํานวนหุ้น 672,000 หุ้น ซึ่งต่อมาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 บริษัทได้รับแจ้งจาก
ศาลแพ่งว่าผู้จัดการมรดกและทายาทผู้ถือหุ้นที่ถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทพร้อมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยเรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งคดีนี้ได้ยุติแล้ว
โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาได้มีคําพิพ ากษาให้อ ดีตพนัก งานผู้ก ระทํา ละเมิดต่อ โจทก์ คืน หุ้น หรือ ใช้ร าคาหุ้น
ตามราคาที่มีการซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่ใช้เงิน ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่าอัตราหุ้นละ 314.38 บาท รวมทั้งเงินปันผลที่ขาดอยู่และ
ดอกเบี้ยจนกว่าชําระเสร็จ โดยให้บริษัทในฐานะนายจ้าง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ร่วมรับผิด ดังนั้น บริษัทจึงได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าเสียหายดังกล่าวในส่วนที่บริษัทอาจต้องรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นจํานวนเงิน 201 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัทได้ชําระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้นแล้วด้วยการคืนใบหุ้นสามัญของบริษัท เงินปันผลก่อนฟ้องคดี
พร้อมดอกเบี้ย เงินปันผลหลังฟ้องคดี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินคดี จํานวนเงินรวม 319 ล้านบาท โดยขณะนี้ บริษัท
ศูนย์รั บฝากหลั กทรั พย์ฯ ซึ่ง เป็น จําเลยร่ วมอยู่ระหว่า งการยื่น คําร้ องเพื่อขอให้ ศาลตีความคํ าพิพ ากษาของศาลฎีก า ซึ่ งเมื่ อ
กระบวนการตีความดังกล่าวเสร็จสิ้น บริษัทจะฟ้องคดีไล่เบี้ยผู้เกี่ยวข้องต่อไป
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ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดํารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการ
กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท
ยังคํานึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียน
ที่เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดํารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้ง นี้ เพื่อ ดํา รงไว้
ซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
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เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่สั่งให้หน่วยงานราชการ 8 แห่งระงับ 76 โครงการในพื้นที่
มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดระยองไว้เป็น การชั่ว คราว ต่อ มาศาลปกครองสูง สุดและศา ลปกครองกลางได้มีคํา สั่ง ให้
12 โครงการดําเนินการต่อไปได้ ส่วนที่เหลืออีก 64 โครงการให้ระงับไว้ตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง ในจํานวนนี้มีโครงการของ
กลุ่มบริษัท 18 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 57,500 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการของบริษัทร่วมทุนภายใต้เอสซีจี เคมิคอลส์
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตโครงการที่ออกหลังวันที่รัฐธรรมนูญ
ปี 2550 มีผลบัง คับใช้ และเข้า ข่าย 11 ประเภทโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ างรุนแรง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยผลของคําพิพากษาดังกล่าว โครงการเกือบทั้งหมดของกลุ่มบริษัท
ไม่เข้าข่ายประเภทโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง จึงสามารถดําเนินการต่อไปได้ มีเพียง 1 โครงการที่เข้าข่ายตาม
ประกาศดังกล่าว ซึ่งได้ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญปี 2550 เรียบร้อยแล้ว เมื่อปลายปี 2555
โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เห็นว่าโครงการได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว กนอ. จึงได้ส่งเรื่องให้อัยการเพื่อยื่น
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยกเลิกการระงับโครงการชั่วคราวเพื่อให้โครงการสามารถดําเนินการต่อไปได้ ซึ่งอัยการได้ยื่นคําร้อง
ขอยกเลิกคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุด
ได้มีคําสั่งยกเลิกการระงับโครงการดังกล่าว และในเดือนตุลาคม 2557 กลุ่มบริษัทได้รับใบอนุญาตจาก กนอ. และสามารถดําเนินงาน
ตามโครงการได้ตามปกติ
ทั้งนี้ ในส่วนของคดี ผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานราชการได้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด
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ก) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ดังนี้
1) ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงินประมาณ
22,800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ
รับเงินปันผลคิดเป็นเงินประมาณ 12,600 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 27 เมษายน 2560 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2560
2) ให้บริษัทออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 1 เมษายน 2560 จํานวน 25,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี
อายุ 4 ปี เพื่อนําไปไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2556 จํานวน 25,000 ล้านบาท ที่จะครบกําหนดไถ่ถอน
3) ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น
300,000 ล้านบาท โดยเสนอเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่งอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้
วงเงินจํานวนไม่เกิน 250,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ของกลุ่มบริษัท
ข) จากมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 อนุมัติให้มีการเสนอเพิก ถอนหลัก ทรัพ ย์ของบริษัท ไทยพลาสติก
และเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (“TPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้เอสซีจี เคมิคอลส์ ออกจากการเป็น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ”) ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่ประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นของ TPC
ได้มีมติอนุมัติการเพิกถอนดังกล่าว โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติการขอเพิกถอนในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ซึ่ง
กลุ่มบริษัทได้ดําเนินการยื่นแบบคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ TPC จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่วไปเป็นจํานวนหุ้นรวม 78.22 ล้านหุ้น
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.94 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของ TPC ในราคาหุ้นละ 40 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น
ไม่เกิน 3,129 ล้านบาท โดยมีระยะเวลารับซื้อตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2560
ทั้งนี้ ภายหลังครบกําหนดระยะเวลารับซื้อ มีผู้แสดงเจตนาขายและกลุ่มบริษัทได้รับซื้อหุ้นไว้จํานวน 76.26 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8.72 จํานวนเงินรวม 3,050 ล้านบาท ทําให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TPC เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 91.06 เป็น
ร้อยละ 99.78 และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TPC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่
30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
ค) ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทได้มีการขายตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดทั้งหมด โดยมีรายได้
จากรายการดังกล่าวประมาณ 3,800 ล้านบาท
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ได้มีการประกาศแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้นํามาใช้
ในการจัดทํางบการเงินรวมนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นี้ อาจเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท
และถือปฏิบั ติกับงบการเงินรวมสํา หรับรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทไม่ มีแผนที่จะนํ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง
ปีที่มีผลบังคับใช้
การนําเสนองบการเงิน
2560
สินค้าคงเหลือ
2560
งบกระแสเงินสด
2560
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
2560
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
2560
สัญญาก่อสร้าง
2560
ภาษีเงินได้
2560
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2560
สัญญาเช่า
2560
รายได้
2560
ผลประโยชน์ของพนักงาน
2560
การบัญชีสําหรับเงินอุ ดหนุนจากรัฐบาลและ
2560
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ตรา
2560
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
2560
การเปิดเผยข้อมู ลเกี่ยวกั บบุคคลหรือกิจการ
2560
ที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
2560
เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
2560
การรายงานทางการเงิน ในสภาพเศรษฐกิจ
2560
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
กําไรต่อหุ้น
2560
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
2560
การด้อยค่าของสินทรัพย์
2560
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
2560
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2560
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
2560
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559)
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เรื่อง

ปีที่มีผลบังคับใช้
เกษตรกรรม
2560
การบั ญ ชี สํ า หรั บ การปรั บโครงสร้ า งหนี้ ที่ มี
2560
ปัญหา
การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
2560
ตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิด เผยข้อ มูล
2560
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
2560
การรวมธุรกิจ
2560
สัญญาประกันภัย
2560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
2560
และการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและการประเมินค่า
2560
แหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดําเนินงาน
2560
งบการเงินรวม
2560
การร่วมการงาน
2560
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
2560
ในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
2560
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มี
2560
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
2560
ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
2560
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้น
2560
ตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
2560
รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
2560
โฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
2560
การเปลี่ย นแปลงในหนี้สิ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
2560
รื้ อ ถอน การบู ร ณะ และหนี้ สิ น ที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
2560
หรือไม่
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้ เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอน
2560
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2559)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559

เรื่อง
ปีที่มีผลบังคับใช้
การปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลั ง ภายใต้ ม าตรฐาน
2560
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 29 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ ที่
เงินเฟ้อรุนแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
2560
การด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
2560
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

2560

ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกํา หนดเงินทุ นขั้น ต่ําและปฏิ สัมพัน ธ์ของ
รายการเหล่ า นี้ สํ า หรั บ มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

2560

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

2560

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

2560

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน
เงินที่นําส่งรัฐ

2560

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

2560

2560

2560

กลุ่มบริษัทได้ประเมินเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทจากการถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังนี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินรวมในงวดที่ถือปฏิบัติ
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¢¯Æ¸Ð¢È®
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
¸Æ·¢Æ®Á¢±ÍĆ¾Á¯¯Å¥£É¸Å¯Á®Ì¥Æį

เสนอ ผู้ถือหุน้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธัน วาคม 2559 งบกําไรขาดทุน และงบกํา ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่วนของผู้ถือ หุ้น และงบกระแสเงิน สด
สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเรื่องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็น ว่า งบการเงิน ข้างต้น นี้แ สดงฐานะการเงิน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดํา เนินงาน และกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีที่กํา หนดโดยสภาวิช าชีพ บัญ ชีใ นพระบรมราชูป ถัม ภ์ ในส่ว นที่เ กี่ย วข้องกับ การตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
สําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้
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การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 7
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ผู้บริหารได้ประเมินข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนใน กระบวนการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า มุ่ ง เน้ น การประเมิ น ความ
บริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซึ่งนําไปสู่การพิจารณาการทดสอบ สมเหตุสมผลของข้อบ่ง ชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว โดยเน้นไปที่ธุรกิจที่มีผลการ บริษัทย่ อยอาจเกิด การด้ อยค่า และทดสอบข้อสมมติที่ สําคัญ ที่
ดําเนินงานต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ การทดสอบการด้อยค่าของ สนับสนุนการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของเงินลงทุน
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและบริ ษั ท ย่ อ ยเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่พบว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า
ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมาก ทั้งการระบุว่าเกิดข้อบ่งชี้ของ
การด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น หรื อ ไม่ รวมถึ ง การประมาณการ ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าโดย
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อ้ า งอิ ง ถึ ง ภาวการณ์ ข องตลาด สภาพแวดล้ อ มการดํ า เนิ น งาน
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจของ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ข้าพเจ้ามี และข้อมูลอื่นที่ได้รับระหว่างการ
บริ ษั ท ร่ ว มและบริ ษัท ย่ อ ยที่ พ บว่ า มี ข้ อ บ่ง ชี้ ข องการด้ อ ยค่ า ตรวจสอบ
อัตราการเติบ โตที่ค าดการณ์ไว้ และอัต ราคิด ลดที่ใช้ สําหรั บ
กระแสเงินสดดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง ข้า พเจ้าทดสอบข้อ สมมติที่สํ าคัญ ที่ส นั บสนุ นการประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของ
ที่สําคัญ
ผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์

แนวโน้ม และทดสอบความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าที่คาดว่า

จะได้ รั บ คื น และการด้ อ ยค่ า อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารพิ จ ารณาความ
สมเหตุสมผลของประมาณการผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบ
การประมาณการในอดี ต กั บ ผลการดํ า เนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่า
ของเคพีเอ็มจี เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองการ
วัดมูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่นและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะ
เลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

234

x

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ จริง อันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พ บข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็ น
สาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลัก ฐาน การตั้ งใจละเว้น การแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็ จจริง หรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน

x

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

x

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผู้บริหาร



x

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง

x

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที่ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่
พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน
และกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

วินิจ ศิลามงคล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 3378
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
16 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วย: พันบาท

สินทรัพย์

หมายเหตุ

2559

2558

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

15,893,804

4,794,733

เงินลงทุนชั่วคราว

6

9,833,853

16,284,158

ลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4
4

2,316,728
103,121,587
32,692

2,594,346
113,847,171
588,157

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

5

3,202,906

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

134,401,570

138,108,565

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

6

6,344,340

8,886,209

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

7

373,441

577,442

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

7

118,748,482

105,403,417

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

8

3,030,058

3,030,058

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

9

1,938,950

1,952,844

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10

3,235,223

3,373,269

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

11

2,756,180

2,655,764

804,888

294,831

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

137,231,562

126,173,834

รวมสินทรัพย์

271,633,132

264,282,399

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วย: พันบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2559

2558

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้อื่น

4

533,557

690,682

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

13

45,000,000

50,000,000

เงินกู้ยืมระยะสั้น

4

6,657,547

4,127,278

1,436,332

1,556,587

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

4,073

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

-

373,612

333,692

54,005,121

56,708,239

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้

13

121,500,000

116,500,000

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

126,242

109,005

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

14

678,995

647,904

1,390,698

1,389,134

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

123,695,935

118,646,043

รวมหนี้สิน

177,701,056

175,354,282

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ

1,600,000

1,600,000

ทุนที่ออกและชําระแล้ว - หุ้นสามัญ

1,200,000

1,200,000

160,000

160,000

10,516,000

10,516,000

80,609,496

75,784,029

1,446,580

1,268,088

93,932,076
271,633,132

88,928,117
264,282,399

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

15

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ

2559

2558

รายได้
รายได้เงินปันผล

4

24,067,112

18,575,945

รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา

4

2,808,115

2,988,070

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหาร

4

2,550,347

2,207,679

รายได้อื่น

17

2,120,770

2,771,507

31,546,344

26,543,201

(3,539,531)

(2,724,950)

28,006,813

23,818,251

(2,450,976)

(3,611,678)

25,555,837

20,206,573

(329,470)

(381,911)

25,226,367

19,824,662

21.02

16.52

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

18

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

4, 20

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21

กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

22

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ

2559

2558

25,226,367

19,824,662

14

(3,054)

(58,774)

21

611

11,755

6

223,115

(77,251)

21

(44,623)

15,450

176,049

(108,820)

25,402,416

19,715,842

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ทุนที่ออก
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

และชําระแล้ว
1,200,000

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผล

23

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,200,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1,200,000

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

23

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

240

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,200,000

หน่วย: พันบาท

องค์ประกอบอื่น
กําไรสะสม

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

ผลกําไร (ขาดทุน)

ทุนสํารอง

ทุนสํารอง

จากการวัดมูลค่า

รวมส่วน

ตามกฎหมาย

ทั่วไป

เงินลงทุนเผื่อขาย

ของผู้ถือหุ้น

160,000

10,516,000

73,356,105

1,329,889

86,561,994

-

-

(17,349,719)

-

(17,349,719)

-

-

(17,349,719)

-

(17,349,719)

-

-

19,824,662

-

19,824,662

-

-

(47,019)

(61,801)

(108,820)

-

-

19,777,643

(61,801)

19,715,842

160,000

10,516,000

75,784,029

1,268,088

88,928,117

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

80,609,496

1,446,580

93,932,076

160,000

10,516,000
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วย: พันบาท

2559

2558

25,226,367

19,824,662

779,362

598,903

ดอกเบี้ยรับ

(4,619,477)

(5,215,089)

ดอกเบี้ยจ่าย

6,485,693

6,663,698

6,529

(68,432)

(24,067,112)

(18,575,945)

63,713

93,163

329,470

381,911

ผลกําไรจากการขายเงินลงทุน และอื่น ๆ

(1,370,686)

(1,873,136)

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน

2,833,859

1,829,735

195,304

105,915

23,060

(107,459)

4,191

26,159

222,555

24,615

(207,050)

237,835

39,474

31,965

(35,230)

(53,041)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(104,977)

(284,062)

หนี้สินดําเนินงานลดลง - สุทธิ

(307,783)

(67,303)

เงินสดรับจากการดําเนินงาน

2,748,631

1,787,047

จ่ายภาษีเงินได้

(336,104)

(399,402)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2,412,527

1,387,645

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

ผลขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
รายได้เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สินทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง - สุทธิ
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย

4,683,671

5,142,446

รับเงินปันผล

24,063,127

20,957,157

เงินลงทุนชั่วคราว

(29,922,985)

(40,636,947)

เงินลงทุนเผื่อขาย

(2,558,277)

(1,161,653)

(13,345,065)

(9,426)

40,041,896

34,740,583

เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและบริษัทอื่น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน

7

-

(371,349)

(533,470)

(1,099,063)

1,787

15,668

รับชําระจากเงินให้กู้ยืม (เงินให้กู้ยืม) แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

10,725,585

(10,207,755)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืม

33,156,269

7,369,661

จ่ายดอกเบี้ย

(6,601,536)

(6,541,309)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น

2,530,268

(1,614,666)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

50,000,000

40,000,000

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้

(50,000,000)

(25,000,000)

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

(4,071,268)

6,844,025

จ่ายเงินปันผล

(20,398,457)

(17,349,719)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(24,469,725)

(10,505,694)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

11,099,071

(1,748,388)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

4,794,733
15,893,804

6,543,121
4,794,733

228,717

13,940

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
¿¶Æ·Ð¿įÌ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่น ๆ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
หุ้นกู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
ทุนเรือนหุ้น
สํารองและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การบริหารจัดการส่วนทุน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

245
245
248
258
262
262
263
264
265
266
267
268
270
270
273
273
273
274
274
275
275
276
276
277
279
280
280
280

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดทําเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติ
ให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560


ĆÁ¶Íº¬ÅØ¼Ô°

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2518
บริษัทเป็นผู้ลงทุนในส่วนงานธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง


Ðª©ĉÆ¸ĲÅĮ¬ķÆ¢¯Æ¸Ð¢È®

(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และ
ไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดทําขึน้ โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี้
x
x

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่กําหนดไว้

245

(ค)

สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้น ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง)

การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ
ในการจั ดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุ ลยพินิจ การประมาณการ และ ข้อสมมติ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้ อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รั บการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรั บประมาณการทางบัญชีจะบันทึ ก
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ และข้อสมมติที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบสําคัญต่อการรับรู้
จํานวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุ 6, 7, 8, 9, 10 และ 11
หมายเหตุ 12 และ 21
หมายเหตุ 14
หมายเหตุ 25

การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ
และหน่วยสินทรัพย์ทกี่ ่อให้เกิดเงินสด
การรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ – ข้อสมมติหลักใน
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนีส้ ิน และหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น

การวัดมูลค่ายุติธรรม


นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและ
ไม่ใช่ทางการเงิน
บริษัทกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อ
การวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
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กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสําคัญอย่างสม่ําเสมอ หากมีการใช้ข้อมูล
จากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สาม
ที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัด
ประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้
x

ข้อมูลระดับ 1

x

ข้อมูลระดับ 2

x

ข้อมูลระดับ 3

เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) สําหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกต่างกันของมูลค่ายุติธรรมใน
ภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับ
ต่ําสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
บริษัทรับรู้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
หมายเหตุ 6
หมายเหตุ 9
หมายเหตุ 13
หมายเหตุ 24

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอืน่ ๆ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หุ้นกู้
เครื่องมือทางการเงิน
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เนื้อหาตาราง

นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน
(ก)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน
รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสําคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงด้วยราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
ทั้งนี้ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
หนี้สูญได้รับคืนรับรู้เป็นรายได้อื่นในกําไรหรือขาดทุน
(ค) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) ที่คาดว่ามูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืน
ส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ ามาจากการใช้สิ นทรัพ ย์นั้น ต่อ ไป จัด เป็ นประเภทสินทรัพ ย์ที่ ถือไว้เ พื่อ ขาย สิ นทรัพ ย์ (หรื อ
ส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) วัดมูลค่าด้วยจํานวนที่ต่ํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกนําไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นลําดับแรก แล้วจึง ปันส่วนให้กับ
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน และ
สินทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการ
วัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ผลกําไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้
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(ง)

เงินลงทุน

เนื้อหาตาราง
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย บันทึกบัญชีโดยวิธีราคาทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้าจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม ผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด และแสดงด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่ายหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดย
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกําหนด
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงินบันทึกโดยตรงใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงินรับรู้ใน
กําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในกําไรหรือ
ขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การจําหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่บริษัทจําหน่ายเงินลงทุนที่ถอื อยู่เพียงบางส่วน การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
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(จ)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า
ของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ใน
การบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุน
วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุน
การกู้ยืม
ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

5, 20 ปี
5, 20, 40 ปี

การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป
(ฉ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ทเี่ ป็นกรรมสิทธิข์ องกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวม
ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนการ
กู้ยืม สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายกับมูลค่า
ตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน
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สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้น ๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงิน
ขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าที่
ชําระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อทําให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับ
ยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูกจัด
ประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

ต้นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุงที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ
มูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สาํ นักงาน

5 ปี
5, 20, 40 ปี
5, 10, 20 ปี
5 ปี
3, 5 ปี

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ที่เช่าจะเป็นวิธีการเดียวกันกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
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(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ
ระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจําหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
อื่น ๆ

ตามอายุสัญญา
3, 5, 10 ปี
5, 10, 25 ปี

บริษัทไม่ได้คิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
(ซ)

การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณี
ที่มีข้อ บ่ง ชี้จ ะทํา การประมาณมูล ค่า สิน ทรัพ ย์ที่ค าดว่า จะได้ร ับ คืน สํา หรับ มูล ค่า ที่ค าดว่า จะได้รับ คืน ของค่า ความนิย มและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพ ย์
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
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เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์
ดังกล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์กับ
ราคาทุนที่ซื้อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกําไรหรือขาดทุน

การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกําหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย คํานวณโดยการหา
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะ
ได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์

การกลับรายการด้อยค่า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการ
เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลา
รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วย
ค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจําหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฌ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงด้วยราคาทุน
(ญ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงาน
ได้ทํางานให้กับกิจการ
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โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
ภาระผูก พันสุทธิข องบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กํา หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่า งหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้นั้นจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจําทุกปี
โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทกําหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิโดยใช้
อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
การบริการในอดีต หรือ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที บริษัท รับ รู้ผ ลกํา ไร
และขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พ นักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพัน สุท ธิข องบริษัท ที่เ ป็น ผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนัก งานเป็น ผลประโยชน์ใ นอนาคตที่เกิด จากการทํางานของ
พนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะ
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระ หากบริษัทมี
ภาระผูก พัน ตามกฎหมายหรื อภาระผู กพั นโดยอนุ มานที่จ ะต้อ งจ่ ายอั นเป็ นผลมาจากการที่พ นักงานได้ทํ างานให้ในอดีต และ
ภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฎ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมา
จากเหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต
โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลา
และความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
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(ฏ)

รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารและการบริการรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามที่กําหนดในสัญญา

รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดเป็นการเฉพาะเพื่อก่อให้เกิดรายได้
ตามสัญญาเช่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับ
เงินปันผล ในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับเงินปันผล
(ฐ)

ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า
จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าเมื่อได้รับการยืนยัน
การปรับค่าเช่า

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน
ต้ น ทุ น การกู้ ยื ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ ย วกั บ การได้ ม า การก่ อ สร้ า งหรื อ การผลิ ต สิ น ทรั พ ย์ ที่ เ ข้ า เงื่ อ นไขรั บ รู้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น โดยใช้
วิ ธี อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้ จ ริ ง

ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
บริษัทได้เสนอสิทธิให้พนักงานจํานวนหนึ่งที่เข้าหลักเกณฑ์สําหรับการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน พนักงานที่เห็นชอบ
กับข้อเสนอจะได้รับเงินจํา นวนหนึ่งโดยคํ านวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุด จํานวนปีที่ทํางานหรื อจํานวนเดือ นคงเหลือก่อ น
การเกษียณตามปกติ บริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
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(ฑ)

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากผลกําไรหรือขาดทุนประจําปีที่ต้องเสียภาษี
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปีก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและ
จํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้
ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่
กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการ
กลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคํานึง ถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชําระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เพีย งพอสํา หรับ ภาษีเ งิน ได้ที่จ ะจ่า ยในอนาคตซึ่ง เกิด จากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจ จัย รวมถึง การตีค วามทาง
กฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทําให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอ
ของภาษีเ งิน ได้ค้า งจ่า ยที่มีอ ยู่ การเปลี่ย นแปลงในภาษีเ งิน ได้ค้า งจ่า ยจะกระทบต่อ ค่า ใช้จ่า ยภาษีเ งิน ได้ใ นงวดที่เ กิด การ
เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระ
หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
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(ฒ) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญ ชีที่เ ป็น เงิน ตราต่า งประเทศแปลงค่า แต่ล ะสกุล เงิน เป็น สกุล เงิน ที่ใ ช้ใ นการดํา เนิน งาน โดยใช้อัต ราแลกเปลี่ย น
ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่า
เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่ง เกิดจาก
รายการบัญ ชีที ่เ ป็น เงิน ตราต่า งประเทศซึ ่ง แสดงด้ว ยมูล ค่า ยุต ิธ รรมแปลงค่า เป็น สกุล เงิน ที ่ใ ช้ใ นการดํ า เนิน งานโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรม
(ณ) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น และหนี้ สิ นทางการเงิ น ที่ ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิ น รวมถึ ง เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืม และหุ้นกู้
บริษัทดําเนินธุรกิจกับต่างประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้ใช้
เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยงรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ในงวด
บัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดผลแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่
ทําประกันความเสี่ยงไว้
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ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
หน่วย: ล้านบาท

2559
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2558

175
7
182

209
20
229

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของบริษัท
และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่น ๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จํานวน 3,203 ล้านบาท ถูกจัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย บริษัทได้ขายเงินลงทุนดังกล่าว ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560
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หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราวที่มสี ภาพคล่องสูง
เงินสด (ในกองทุนส่วนบุคคล)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

2559

2558

13,862
2,000
32
15,894

3,640
1,122
33
4,795

เงินลงทุนชัว่ คราว
ตราสารหนี้ทเี่ ป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)

9,834

16,284

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ทเี่ ป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รวม

6,344
6,344

5,532
3,354
8,886

5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่ากองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารงานโดยบริษัทบริหารสินทรัพ ย์อิสระ 3 รายมีจํานวนรวมทั้ง สิ้น
16,210 ล้านบาท (2558: 21,849 ล้านบาท) กองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงและถูกจัดอันดับอยู่
ในระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.34 ถึง 3.45 ต่อปี (2558: ร้อยละ 1.41 ถึง 3.59 ต่อปี)
262

มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย รวมทั้งมูลค่าตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุตธิ รรม
ระดับ 2

เงินลงทุนชัว่ คราว
ตราสารหนี้ทเี่ ป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)

9,834

9,834

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ทเี่ ป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)

6,344

6,344

ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจําสําหรับเงินลงทุนเผื่อขาย การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทอยู่
ในระดับที่ต่างกันของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับ 2 ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนของ
บริษัท เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขาย
ซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสําหรับ
เครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิต
และได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม
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รายการเคลื่อนไหวสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนมีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อและลงทุนเพิ่ม
จําหน่าย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559
105,981
13,345
(42)
(162)
119,122

2558
105,971
10
105,981
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)

2559
บริษัทในส่วนงานธุรกิจเอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 100
บริษัทในส่วนงานธุรกิจเอสซีจี
100
เคมิคอลส์
บริษัทในส่วนงานธุรกิจเอสซีจี
99
แพคเกจจิ้ง
บริษัทในส่วนงานอื่น
100

2558

ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม
2559
2558

วิธีราคาทุน
2559
2558

สุทธิ
2559

2558

รายได้เงินปันผล
2559
2558

100

55,841

42,499

111

111

55,730

42,388

635

4,895

100

44,084

44,084

-

-

44,084

44,084

19,711

10,368

98
100

17,175
2,436
119,536

17,172
2,478
106,233

303
414

141
252

17,175
2,133
119,122

17,172
2,337
105,981

770
179
21,295

769
166
16,198

รวม

ในระหว่า งปี 2559 บริษัท ได้ซื้ อหุ้น และเพิ่ม ทุนในบริ ษัทเอสซี จี ซิ เมนต์-ผลิ ตภัณ ฑ์ก่อสร้าง จํา กัด และบริษั ทผลิ ตภัณ ฑ์และ
วัตถุก่อสร้าง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 13,342 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 บริษัทได้ขายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 21 ในบริษัทมูซาชิออโต้พาร์ท จํากัด ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เป็นจํานวนเงิน
970 ล้านบาท โดยมีกําไรก่อนภาษีจากการขายหุ้นดังกล่าว 928 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุน
นอกจากนี้ บริษัทได้ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมดังกล่าวจํานวน 162 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทุน
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สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของ
(ร้อยละ)

วิธีราคาทุน
บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน)
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด
Finfloor S.p.A.
บริษัทอืน่ ๆ
รวม
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สุทธิ

264

2559

2558

10
10
10
4
10
-

10
10
10
4
10
-

หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุน
2559
2558

รายได้เงินปันผล
2559
2558

1,119
881
401
329
299
10
3,039
9
3,030

82
2,444
50
8
30
2,614
2,614

1,119
881
401
329
299
10
3,039
9
3,030

82
2,045
50
25
8
2,210
2,210

มูลค่ารวมของเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งถือตามงบการเงินที่ตรวจสอบครั้งหลังสุดที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ส่วนได้เสียใน
มูลค่าตามบัญชี

ราคาทุน
หลักทรัพย์ทไี่ ม่อยู่ในความต้องการของตลาด


3,039

10,316

ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม
(9)
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หน่วย: ล้านบาท

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

1,611
8
1,619

616
616

2,227
8
2,235

ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

107
-

159
16

266
16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

107
-

175
14

282
14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

107

189

296

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,512
1,512

441
427

1,953
1,939

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559

รวม

บริษัทได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่ายุติธรรมจํานวน 3,330 ล้านบาท (2558: 2,797 ล้านบาท)
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นํามา
ซึ่งใช้เทคนิควิธีรายได้และวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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หน่วย: ล้านบาท

เครื่อง
ตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้

งาน
ระหว่าง

ที่ดินและ
ส่วน

อาคาร
และ

เครื่องจักร
และ

ยาน
พาหนะ
และ

ปรับปรุง

สิ่งปลูกสร้าง

อุปกรณ์

อุปกรณ์

สํานักงาน

ก่อสร้าง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

813
80
1
894
9
(3)
900

2,623
206
(8)
25
2,846
143
(11)
4
2,982

1,021
44
(30)
1
1,036
21
(15)
1
1,043

39
2
(17)
24
(3)
21

441
64
(13)
22
514
66
(36)
1
545

52
11
(49)
14
38
(6)
46

4,989
407
(68)
5,328
277
(68)
5,537

ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

210
127
337
131
(3)
465

985
100
(7)
1,078
155
(10)
1,223

164
54
(30)
188
63
(15)
236

34
1
(17)
18
1
(1)
18

299
47
(12)
334
62
(36)
360

-

1,692
329
(66)
1,955
412
(65)
2,302

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

557
435

1,768
1,759

848
807

6
3

180
185

14
46

3,373
3,235

รวม

มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 1,143 ล้านบาท (2558: 1,175 ล้านบาท)

266
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หน่วย: ล้านบาท

ค่าลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์

ต้นทุนค่าลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา

อื่น ๆ

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)

1,336
591
(1)
684

726
8
(716)

514
37
(13)
32

2,576
636
(14)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)

2,610
427
(1)
1

18
36
(12)

570
(10)
11

3,198
463
(11)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3,037

42

571

3,650

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี

284
247
-

-

5
7
(1)

289
254
(1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี

531
341
(1)

-

11
12
-

542
353
(1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

871

-

23

894

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,079
2,166

18
42

559
548

2,656
2,756

267
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2559
240
(366)
(126)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

2558
209
(318)
(109)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สนิ จากค่าเสียหาย
คดีใบหุ้น
ขาดทุนที่ยังไม่รบั รู้จากสัญญา
ป้องกันความเสี่ยง
อื่น ๆ
รวม
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ
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บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ในกําไรหรือ
ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 21)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

1
52
117

7
11

12

8
52
140

70

(70)

-

-

102
9
351

(102)
(154)

12

9
209

(332)
(332)

(1)
(1)

15
15

(317)
(1)
(318)

19

(155)

27

(109)

หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2559

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ในกําไรหรือ
ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 21)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
อื่น ๆ
รวม

8
52
140
9
209

7
19
26

4
1
5

12
52
148
28
240

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
อื่น ๆ
รวม

(317)
(1)
(318)

1
1

(49)
(49)

(366)
(366)

สุทธิ

(109)

27

(44)

(126)

269
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวม 166,500 ล้านบาท (2558: 166,500 ล้านบาท)
ดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่
1/2555
2/2555
3/2555
1/2556
2/2556
1/2557
2/2557
1/2558
1/2558
2/2558
1/2559
2/2559
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

2559
6,500
25,000
20,000
15,000
10,000
15,000
15,000
10,000
25,000
25,000
166,500
45,000
121,500

หน่วย: ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
2558
(ร้อยละต่อปี)

25,000
25,000
6,500
25,000
20,000
15,000
10,000
15,000
15,000
10,000
166,500

4.15
4.15
4.40
4.00
4.25
4.00
3.90
3.75
3.90
3.40
3.00
3.00

อายุหุ้นกู้
4 ปี
4 ปี
7 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
3 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

ครบกําหนด
1 เมษายน 2559
1 พฤศจิกายน 2559
12 ตุลาคม 2562
1 เมษายน 2560
1 ตุลาคม 2560
1 เมษายน 2561
1 ตุลาคม 2561
1 เมษายน 2561
1 เมษายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
1 เมษายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563

มูลค่ายุติธรรม *
2559
2558
1,006
1,026
1,073
1,081
1,015
1,027
1,014
1,040
1,033
1,045
1,048
1,059
1,032
1,039
1,056
1,047
1,039
1,029
1,017
1,030
-

50,000
116,500

* ราคาซื้อขายสุดท้าย (บาทต่อหน่วย: มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 1,000 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ บริษัทได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจาก
นายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดสําหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยง
ด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม
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บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์
เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย: ล้านบาท

2559
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ผลประโยชน์อื่น ๆ
รวม

2558
657
21
1
679

625
22
1
648

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
หน่วย: ล้านบาท

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม

2559
647

2558
548

34
21
1
1
57

32
22
(12)
38
80

3
3

59
59

(29)
678

(40)
647

รับรู้ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานโอนจากบริษัทย่อย
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ผลขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เกิดขึ้นจาก
หน่วย: ล้านบาท

2559
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ข้อสมมติด้านประชากร
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม

2558
3
3

(129)
36
152
59
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ร้อยละ

2559
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด *
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ ***

2558

3.25 – 3.39
3.00 - 8.32
2.50 - 11.00
25.00 ของ TMO2008

3.25 - 3.39
3.00 - 8.32
2.50 - 11.00
25.00 ของ TMO2008

* อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
เป็นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย: ล้านบาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2559
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
ลดลงร้อยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0
ลดลงร้อยละ 10.0

2558
(37)
41

(37)
40

89
(76)

80
(69)

(22)
23

(20)
21

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ
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หน่วย: ล้านหุ้น / ล้านบาท

ราคาตาม
มูลค่าหุ้น

2559

2558

(บาท)

จํานวนหุ้น

มูลค่า

จํานวนหุ้น

มูลค่า

1

1,600

1,600

1,600

1,600

1

1,600

1,600

1,600

1,600

1

1,200

1,200

1,200

1,200

1

1,200

1,200

1,200

1,200

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
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สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”)
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายที่บันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิใน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น
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หน่วย: ล้านบาท

กําไรจากการขายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ําประกันเงินกู้
กําไรจากการขายหินแร่และอื่น ๆ
กลับรายการประมาณการหนีส้ ินจากค่าเสียหายคดีใบหุ้น
อื่น ๆ
รวม

2559
1,542
485
56
31
7
2,121

2558
1,872
615
105
29
148
3
2,772
273
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หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ
เงินเดือน สวัสดิการ ค่าใช้จา่ ยพนักงานและผู้บริหาร
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าจ้างแรงงานภายนอก
ค่าซ่อมแซม ตกแต่งและบํารุงรักษา
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าเช่า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าภาษี ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าใช้จา่ ยเรียกเก็บ
อื่น ๆ
รวม


7

2559
3,605
820
774
424
304
227
196
162
95
45
(3,305)
193
3,540

2558
3,213
601
595
401
280
111
194
98
50
(2,948)
130
2,725
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หน่วย: ล้านบาท

เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการ และอื่น ๆ
ต้นทุนบําเหน็จ - โครงการสมทบเงินทีก่ ําหนดไว้
ต้นทุนบําเหน็จ
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
รับโอนพนักงานจากบริษทั ย่อย
ค่าใช้จา่ ยสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
สุทธิ

2559
2,792
200
203

2558
2,442
177
176

56
1
1
3,253
(8)
3,245

42
38
24
2,899
(27)
2,872

บริษัทได้จัดให้มีเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อจ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงาน โดยบริษัทจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน
พนักงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน
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บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ่งสําหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนักงานที่จะ
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนนี้ต้องจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็น
รายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก
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หน่วย: ล้านบาท

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สกุลเงินบาท
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ
ดอกเบี้ยจ่าย (รับ) บริษัทในเครือ
ดอกเบี้ยจ่าย - บริษัทในเครือ
ดอกเบี้ยรับ - บริษทั ในเครือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
สุทธิ


2559
6,513
-

2558
6,704
31

46
(4,122)
16
2,453
(2)
2,451

45
(4,600)
1,455
3,635
(23)
3,612
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ

2559

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่ําไป

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
รวม

12

2558
340
16
356

224
3
227

(27)
329

155
382

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

12

2559

2558
45
(1)
44

(15)
(12)
(27)
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การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้จริง
2559

2558

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จา่ ยที่มีสทิ ธิหักได้เพิ่ม
ค่าใช้จา่ ยที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้
และรายการปรับปรุงอื่น ๆ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าํ ไป
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20

1.3

อัตราภาษี
(ล้านบาท)

25,556
5,111
(4,806)
(28)
63
340
16
(27)
329

(ร้อยละ)

20

1.9

(ล้านบาท)

20,207
4,041
(3,714)
(12)
(91)
224
3
155
382

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
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กําไรต่อหุ้นขั้น พื้นฐานสําหรับ ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือ หุ้นสามัญ และจํานวน
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี้
หน่วย: ล้านบาท / ล้านหุ้น

กําไรสําหรับปีสว่ นที่เป็นของผูถ้ ือหุ้น
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายแล้ว
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)


2559
25,226
1,200

2558
19,825
1,200

21.02

16.52

Ð¢È®°ċ®±º

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทั เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท
เป็นเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับ
เงินปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 6,581 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 และได้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ
7.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 8,368 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 23 เมษายน 2558
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทั เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท
เป็นเงินประมาณ 19,200 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับ
เงินปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 8,982 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และได้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ
8.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 10,200 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 28 เมษายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 10,198 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษัทควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอเพือ่ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของบริษัท และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งบริษัทบริหารหนี้สิน
โดยการกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้

เงินให้กู้ยืม
อัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ปี 2559
หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
รวม
ปี 2558
หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
รวม

หน่วย: ล้านบาท

ภายใน 1 ปี

รวม

4.06

103,122
103,122

103,122
103,122

4.63

113,847
113,847

113,847
113,847
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อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้

หนี้สินทางการเงิน
อัตรา
ผลตอบแทน
ที่แท้จริง
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
หุ้นกู้
ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
รวม
ปี 2558
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
หุ้นกู้
ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
รวม

หน่วย: ล้านบาท

หลังจาก 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

ภายใน 1 ปี

0.73
4.00 – 4.25

6,658
45,000

-

6,658
45,000

3.00 - 4.40

51,658

121,500
121,500

121,500
173,158

1.07
4.15

4,127
50,000

-

4,127
50,000

3.40 - 4.40

54,127

116,500
116,500

116,500
170,627

รวม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทได้ทําธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สินของบริษัท การจัดการ
ความเสี่ยงโดยใช้ตราสารทางการเงินนี้ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการ
ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
มูลค่ายุตธิ รรม
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทไม่แตกต่างไป
จากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมี
หน่วย: ล้านบาท

2559
ก) หนังสือค้าํ ประกันที่ออกโดยบริษัทเพื่อค้าํ ประกันการจ่ายชําระ
เงินกู้ยืมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข) หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน
ค) ภาระผูกพัน
- ตามสัญญาเช่า
- ตามสัญญาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสํานักงาน
และโครงการพัฒนาระบบงาน
- สัญญาให้การสนับสนุนหลัก (Title sponsor)

2558

5,394

7,953

101

452

91

86

197
550

98
90

ง) บริษัทได้ทําสัญญาเพื่อบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาพลังงานกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งและธนาคารต่างประเทศหลายแห่ง
มูลค่าตามสัญญาสุทธิ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 76 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านราคาพลังงานให้กับบริษัทในเครือ โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนพฤษภาคม 2560
จ) บริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง มูลค่ารวม 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 1,080 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกระแสเงินสด
จากรายการทางการค้าให้กับบริษัทในเครือ ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนมิถุนายน 2560
ฉ) บริษัทได้ทําสัญญากับผู้ให้บริการในประเทศ 2 ราย เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริษัทและบริษัทในเครื อ
มูลค่าตามสัญญาประมาณ 6,500 ล้านบาท ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559
ช) ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 บริษัทได้แจ้งความดําเนินคดีอาญาอดีตพนักงานเกี่ยวกับการลักทรัพย์ (แบบฟอร์มใบหุ้นสามัญ)
และการปลอมแปลงใบหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจํานวนหุ้น 672,000 หุ้น ซึ่งต่อมาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 บริษัทได้รับแจ้ง
จากศาลแพ่งว่าผู้จัดการมรดกและทายาทผู้ถือหุ้นที่ถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทพร้อมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยเรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งคดีนี้ได้ยุติแล้ว
โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาให้อดีตพนักงานผู้กระทําละเมิดต่อโจทก์ คืนหุ้นหรือใช้ราคาหุ้นตาม
ราคาที่มีการซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่ใช้เงิน ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่าอัตราหุ้นละ 314.38 บาท รวมทั้งเงินปันผลที่ขาดอยู่และดอกเบี้ย
จนกว่าชําระเสร็จ โดยให้บริษัทในฐานะนายจ้าง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิด
ดังนั้น บริษัทจึงได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าเสียหายดังกล่าวในส่วนที่บริษัทอาจต้องรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นจํานวนเงิน 201 ล้านบาท
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัทได้ชําระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้นแล้วด้วยการคืนใบหุ้นสามัญของบริษัท เงินปันผลก่อนฟ้อง
คดีพร้อมดอกเบี้ย เงินปันผลหลังฟ้องคดี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินคดี จํานวนเงินรวม 319 ล้านบาท โดยขณะนี้
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นจําเลยร่วมอยู่ระหว่างการยื่นคําร้องเพื่อขอให้ศาลตีความคําพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งเมื่อ
กระบวนการตีความดังกล่าวเสร็จสิ้น บริษัทจะฟ้องคดีไล่เบี้ยผู้เกี่ยวข้องต่อไป
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ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดํารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่งโดยการวางแผนการกําหนด
กลยุทธ์ในการดําเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคํานึงถึง
การมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม
รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดํารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดํารงไว้ซึ่งความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
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เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้
ก) ให้เสนอที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมั ติจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงินประมาณ
22,800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ
รับเงินปันผลคิดเป็นเงินประมาณ 12,600 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 27 เมษายน 2560 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2560
ข) ให้บริษัทออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 1 เมษายน 2560 จํานวน 25,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี
อายุ 4 ปี เพื่อนําไปไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2556 จํานวน 25,000 ล้านบาท ที่จะครบกําหนดไถ่ถอน
ค) ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น
300,000 ล้านบาท โดยเสนอเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่งอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้วงเงิน
จํานวนไม่เกิน 250,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ได้มีการประกาศแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งบริษัทไม่ได้นํามาใช้ในการ
จัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นี้ อาจเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท และถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัทไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินนี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง

การนําเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบั ญ ชี แ ละการรายงานโครงการผลประโยชน์ เ มื่ อ
ออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) กําไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(ปรับปรุง 2559)

ปีที่มีผลบังคับใช้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
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เรื่อง

ปีที่มีผลบังคับใช้

การรวมธุรกิจ

2560

สัญญาประกันภัย

2560

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

2560
2560

ส่วนงานดําเนินงาน

2560

งบการเงินรวม

2560

การร่วมการงาน

2560

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

2560

การวัดมูลค่ายุติธรรม

2560

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

2560

ภาษี เ งิ น ได้ - การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

2560

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

2560

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

2560

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

2560

การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการรื้ อ ถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

2560

2560

2560

2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559

เรื่อง

ปีที่มีผลบังคับใช้

สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้ เ สี ย จากกองทุ น รื้ อ ถอน การบู ร ณะ และ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และการด้อยค่า

2560

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

2560

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

2560

ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

2560

2560

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

2560

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

2560

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

2560

เงินที่นําส่งรัฐ

2560

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพ ย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

2560

2560

2560

บริษัทได้ประเมินเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินของบริษัทจากการถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังนี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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24

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้น
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต์
ผู้สอบบัญชี

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9999
0-2009-9991
SETContactCenter@set.or.th
www.set.or.th/tsd

โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
โดย นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
0-2586-5777 หรือ 0-2586-5888
0-2586-2976

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
(สําหรับหุ้นกู้ SCC174A, SCC17OA, SCC184A, SCC18OA, SCC184B และ SCC194A)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0-2299-1111
0-2990-6010
www.tmbbank.com

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
(สําหรับหุ้นกู้ SCC19NA, SCC204A และ SCC20NA)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชําระเงิน
หน่วยงานตัวแทนและกํากับธุรกิจ ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2626-7508
0-2657-3390
www.cimbthai.com

เอสซีจีมุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงจัดพิมพ์บนกระดาษที่ผลิตจาก EcoFiber 100%
จากเอสซีจี แพคเกจจิ้ง พิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองและไม่ผ่านกระบวนการอาบสารเคมีหรือใช้เทคนิคการพิมพ์พิเศษ
284
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จากปก

สารบัญ

ธุรกิจยั่งยืน

การประกอบธุรกิจ

“

เอสซีจน
ี อ
้ มน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ จนสามารถฝ่าฟัน
วิกฤติ น�ำพาธุรกิจให้อยูร
่ อดและเติบโตอย่างยัง
่ ยืน
โดยค�ำนึงถึงศักยภาพของตนเอง และสร้างสมดุล
ของเศรษฐกิจ สังคม สิง
่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทุกฝ่าย
ค�ำว่า “พอเพียง” ไม่ได้หมายถึง “พอ” หรือ “หยุด”
แต่คอ
ื “การใช้ศก
ั ยภาพทีม
่ อ
ี ยูเ่ พือ
่ การเติบโตอย่าง
ยัง
่ ยืน” ดังนัน
้ “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นหลักคิด
สู่การปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนที่ทุกภาคส่วน ไม่วา่
จะครัวเรือน ธุรกิจ เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม
สามารถน�ำไปใช้ได้ เศรษฐกิจพอเพียง จึงไม่ใช่การ
หยุดเติบโตหรือมุง
่ ก�ำไรสูงสุดในระยะสัน
้ แต่ตอ
้ ง
สร้างการเติบโตอย่างมัน
่ คงและยัง
่ ยืน

เพื่ อ น้ อ มส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
เอสซีจจ
ี ง
ึ มุง
่ มัน
่ สืบสานพระราชปณิธานด้วยการ
เผยแพร่และเป็นแบบอย่างการด�ำเนินธุรกิจตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กบ
ั องค์กร
และหน่วยงานต่าง ๆ ซึง
่ จะน�ำไปสูก
่ ารปฏิบต
ั อ
ิ ย่าง
กว้างขวาง และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนให้กับภูมิภาคอาเซียนต่อไป

”

ข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับนักลงทุน

01

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

1

02

สารจากคณะกรรมการ

2

สืบสานพระราชปณิธาน

4

03

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
04

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

10

05

ผลประกอบการ

11

06

สรุปผลการดำเนินงาน

12

07

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

14

เอสซีจี เคมิคอลส์

18

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

22

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

26

ที่สำคัญปี 2559
08

ข้อมูลอื่น ๆ

28

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
09

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

46

10

โครงสร้างการจัดการ

49

11

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

78

12

การกำกับดูแลกิจการ

79

13

รายงานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

111

14

รายงานคณะกรรมการกิจการสังคม

112

เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เว็บไซต์
ปีที่ก่อตั้ง
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
ทุนจดทะเบียน
1,600 ล้านบาท
1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น
ทุนช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่
ผู้ถือหุ้น
กลุ่มส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ถือหุ้นร้อยละ 32.3 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้น
โดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

ติดต่อ

ส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร 0-2586-2974
อีเมล: info@scg.co.th
ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2586-6098
โทรสาร 0-2586-3007
อีเมล: corporate@scg.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2586-3309
โทรสาร 0-2586-3307
อีเมล: invest@scg.co.th
ส�ำนักงาน Enterprise Brand Management
โทรศัพท์ 0-2586-3770
โทรสาร 0-2586-2974
อีเมล: ebmo@scg.co.th
กรรมการอิสระที่ท�ำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
โทรสาร 0-2586-3007
อีเมล: ind_dir@scg.co.th

ราคาหุ้นสามัญย้อนหลัง 5 ปี (2555 - 2559)

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
15

ความรับผิดชอบต่อสังคม

114

16

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

118

17

การบริหารความเสี่ยง

124

18

รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

130

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
19 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

SCC
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
0107537000114
Holding Company
www.scg.co.th
2456
30 เมษายน 2518

ชื่อย่อ
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136

ต่อรายงานทางการเงิน
20 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

137

21 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

140

22 งบการเงินรวม

142

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
23 งบการเงิน

232

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ
www.scg.co.th

0

0

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
24 บุคคลอ้างอิง
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