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ในกรณีที่รายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้อางอิงขอมูลที่เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัท
ใหถือวาขอมูลที่เปดเผยบนเว็บไซตดังกลาว เปนสวนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้
โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น
เชนเดียวกับการนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

เนื้อหาของรายงานเลมนี้ จัดพิมพบนกระดาษที่ผลิตจาก EcoFiber 100%
อีกทั้งยังพิมพดวยหมึกถั่วเหลืองและไมผานกระบวนการอาบสารเคมี
เพื่อใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ในการประกอบธุรกิจ

ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงและผลกระทบจากวิกฤตการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ เอสซีจี ต้องเร่ง
ปรับตัวเพื่อก้าวข้ามผ่านความท้าทายและให้ธุรกิจเดินหน้าต่อ
(Resiliency) ด้วยความทุ่มเทเชิงรุก ปรับกลยุทธ์สู้ศึกดิสรัปชัน
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีม่ มี าตรฐานด้านความปลอดภัยสูง
และใช้ความรวดเร็วในการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการ
ด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า พนักงาน และผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ทีด่ ี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จนท�ำให้เป็นองค์กรแรก
ในอาเซียน ที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของ
Dow Jones Sustainable Indices (DJSI) ดัชนีทใี่ ช้ประเมินประสิทธิผล
การด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
ชั้นน�ำระดับโลก ให้เป็นที่ 1 ของโลกในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุ
ก่อสร้าง (Industry Leader - Construction Materials) และอยู่ใน
ระดับ Gold Class รวมถึงได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ร่วมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Industry Group Leader – Materials)
ทั้งนี้ เอสซีจี นับเป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่ได้รับการประเมิน
ให้เป็นสมาชิกตัง้ แต่ปี 2547 ต่อเนือ่ งยาวนานเป็นปีที่ 17 สะท้อน
ให้เห็นถึงผลส�ำเร็จของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามวิสยั ทัศน์ของ
เอสซีจีได้อย่างแท้จริง

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 108 เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นน�ำในภูมิภาค
อาเซี ย นที่ มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาและปรั บ การด� ำเนิ น ธุ ร กิ จมาอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ตามแนวทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ ห ลั ก
บรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี โดยเริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ในประเทศไทย ตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซิเมนต์ วัสดุ
ก่ อ สร้ า งที่ ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศและทดแทนการน� ำ
เข้า ต่อมาได้ขยายกิจการและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนได้
รับการยอมรับในวงกว้างและเป็นต้นแบบการด�ำเนินธุรกิจ
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และในระดับโลก ปัจจุบัน
เอสซีจีประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง
วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ เอสซีจีจะเป็นผู้นำ� ตลาดภูมิภาค
อาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชนั่
ที่ ต อบโจทย์ ค วามต้ อ งการที่ ห ลากหลายของลู ก ค้ า พร้ อ ม
มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) สร้างความเจริญก้าวหน้าในทุก
สังคมและชุมชนที่เข้าไปด�ำเนินงาน ด้วย Passion ของทุกคนใน
องค์กร เพื่อส่งต่อ “สิ่งที่ดีกว่า” ให้ลูกค้าภายใต้ค�ำมั่นสัญญา
“Passion for Better”
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รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ
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สารจากคณะกรรมการ

“พร้ อ มรั บ ทุ ก การเปลี่ ย นแปลง
ปรั บ ตั ว เพื่ อ เดิ น หน้ า ต่ อ
อย่ า งยั่ ง ยื น ”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจโลกซบเซาอย่างหนัก ในปี 2563
คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวประมาณร้อยละ 4.3(1) และฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ในต้นปี 2564 เนื่องจากหลาย
ประเทศยังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และการกระจายวัคซีนให้ได้ทว
ั่ ทัง
้ โลกจะใช้เวลาอีกพอสมควร
ั
ส�ำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภูมภ
ิ าคอาเซียน ในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 4.4(2) โดยเวียดนามได้รบ
ผลกระทบจากโควิด 19 น้อยที่สุด และเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ ส่วน
ประเทศไทย คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวร้อยละ 6.6(3) จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง รวมถึงผลจาก
วิกฤตภัยแล้ง ในปี 2564 คาดว่าจะเศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 3.2(3) แม้มีแนวโน้มฟื้นตัว แต่ก็
ยังมีความไม่แน่นอนสูง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19

ทางรอดคือ การปรับตัว

เพื่อก้าวข้ามทุกความท้าทายและฟื้นคืนสู่ความแข็งแกร่ง
เอสซีจียังเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์เลวร้ายที่สุด
(Prepare for the Worst) และวางแผนส�ำหรับโอกาสทางธุรกิจที่
เข้ามาได้ทุกเมื่อ (Plan for the Best) ความพร้อมปรับตัวให้ทัน
ต่อความเปลีย่ นแปลง วางแผนบริหารจัดการความต่อเนือ่ งของ
ธุรกิจ และลงมือปฏิบัติให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ คือ กุญแจ
ส�ำคัญของการเอาชนะวิกฤต

เอสซีจี มุ่งปรับตัวฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วยความรวดเร็ว
คุมเข้มมาตรการบริหารจัดการความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินธุรกิจ
ไม่ยอมจ�ำนนต่อความเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้องค์กรมีความ
แข็งแกร่งขึ้น และบุคลากรมีความสามารถมากขึ้น เดินหน้า
รักษาเสถียรภาพของธุรกิจในระยะยาว ด้วยการมองไปข้างหน้า
(Proactive) และน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
และโซลูชนั ทีต่ อบโจทย์ทกุ ความต้องการลูกค้ายุค New Normal

หมายเหตุ : ตัวเลขเศรษฐกิจอ้างอิงจาก (1) ธนาคารโลก (มกราคม 2564) (2) ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ธันวาคม 2563) (3) ธนาคารแห่งประเทศไทย (มกราคม 2564)
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ธุรกิจเคมิคอลส์

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ธุรกิจเคมิคอลส์ ปรับตัวต่อเนื่องเพื่อให้มีผลการด�ำเนิน
งานที่ดี โดยปรับกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถ
การแข่งขันในตลาดที่ผันผวนและท้าทาย เพิ่มมาตรการเชิงรุก
ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 พัฒนาและใช้ Digital
Commerce Platform (DCP) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้า
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น ทั้งยังเร่งพัฒนาสินค้าให้
ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลและ
ตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์ พร้อมกันนี้ได้เปิดศูนย์ i2P (Ideas to
Products Center) ให้ลูกค้าได้เห็นถึงนวัตกรรมสินค้าและบริการ
โครงการปิโตรเคมีครบวงจร Long Son Petrochemicals
Company Limited ประเทศเวียดนามที่จะเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของเอสซีจีในภูมิภาคให้มีศักยภาพมากขึ้น
ในระยะยาว เดินหน้าก่อสร้างได้ตามแผน มีการปรับแผนงาน
การก่อสร้าง ใช้ระบบตรวจสอบทางไกลและผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกในการตรวจสอบเครื่ อ งจั ก รจากประเทศต้ น ทาง
ก่อนที่จะน�ำเข้ามายังประเทศเวียดนาม ท�ำให้ด�ำเนินการได้
ต่ อ เนื่ อ งและคื บ หน้ า ตามแผนโดยไม่ มี ก ารระบาดของ
โควิด 19 ในพื้นที่โครงการ

เพือ่ ก้าวสูเ่ ป้าหมาย “ผูน้ ำ� ด้านโซลูชนั บรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร
ในภูมิภาคอาเซียน” ธุรกิจแพคเกจจิ้ง (เอสซีจีพี) มุ่งสร้างสรรค์
โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการของ
ผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว เช่ น พฤติ ก รรมการ
สั่งอาหารเดลิเวอรี่และการซื้อสินค้าออนไลน์ ด้วยการสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยในการผลิตและการขนส่งบรรจุ
ภัณฑ์ในสถานการณ์โควิด 19 รวมทั้งการท�ำงานร่วมกับลูกค้า
อย่ า งใกล้ ชิ ด ท� ำ ให้ ป รั บ กระบวนการส่ ง มอบสิ น ค้ า และ
บริการยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้ธุรกิจของ
ลูกค้าเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วไปพร้อมกับการเติบโตอย่าง
มีเสถียรภาพของเอสซีจีพี
ในปีท่ีผ่านมา เอสซีจีพีได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ต่ อ ประชาชนเป็ น ครั้ ง แรก (IPO) ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย นับเป็นก้าวส�ำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยฐานะการเงินทีเ่ ข้มแข็งขึน้ เพือ่ รองรับแผนงาน
การขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต และได้ขยายธุรกิจด้วยการ
ควบรวมกิจการ (Merger & Partnership) อาทิ Bien Hoa Packaging
Joint Stock Company (SOVI) ประเทศเวียดนาม ทีจ่ ะช่วยเสริมธุรกิจ
ให้แข็งแกร่งและเติบโตครอบคลุมภูมภิ าคอาเซียน รวมทัง้ มีการ
เปิดตัว “เอสซีจีพี อินสไปร์ โซลูชันส์ สตูดิโอ” (SCGP-Inspired
Solutions Studio) เพื่อให้บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและรองรับ
ความต้องการของตลาดในอนาคต

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เร่งปรับโมเดลธุรกิจ
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยเน้นการ
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อาทิ โซลูชนั และช่องทางค้าปลีกในรูปแบบ
Active Omni-channel ทีเ่ ชือ่ มต่อช่องทางออนไลน์ (SCGHOME.com)
และออฟไลน์ (เครือข่ายร้านค้าวัสดุกอ่ สร้างทัง้ หมดของเอสซีจ)ี
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกสู ง สุ ด ให้ กั บ ลู ก ค้ า แพลตฟอร์ ม
nocnoc เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับเจ้าของบ้านตาม
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ด้านการขนส่งสินค้า
ได้เพิ่มมาตรการเชิงรุกด้านสุขอนามัยในการให้บริการเพื่อให้
ลูกค้ามั่นใจทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยเมื่อใช้บริการ
เทคโนโลยี BIM (Building Information Modelling) และ AR-VR
(Augmented & Virtual Reality) ส�ำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ด้วยแบบจ�ำลองตรวจสอบงานออกแบบก่อนลงมือก่อสร้าง
ช่วยท�ำให้งานรวดเร็วขึ้น ประหยัดงบประมาณ และลดของเสีย
จากการก่อสร้าง
พร้อมกันนี้ ได้เพิ่มมาตรการเชิงรุกด้านสุขอนามัยในการ
ให้บริการ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้และมาตรการช่วยลด
ความเสีย่ งจากการติดเชือ้ โควิด 19 ให้คคู่ า้ ในวงการก่อสร้าง ทัง้
ผู้พัฒนาโครงการ ผู้รับเหมา และช่าง ตลอดจนร้านผู้แทน
จ�ำหน่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

“ความพร้ อ มปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ
ความเปลี่ยนแปลง วางแผนบริหาร
จั ด การความต่ อ เนื่ อ งของธุ ร กิ จ
และลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ร วดเร็ ว ทั น ต่ อ
สถานการณ์ คือ กุญแจส�ำคัญของ
การเอาชนะวิกฤต”
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ในช่วงที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด 19 บริ ษั ท ติ ด ตามและ
ประเมิ น สถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ให้ ส ามารถตรี ย ม
แผนการรองรั บ ได้ ทั น ท่ ว งที ประกอบกั บ การปรั บ เปลี่ ย น
กลยุทธ์ ปรับแผนการด�ำเนินธุรกิจ และรูปแบบการท�ำงานที่
รวดเร็ว ท�ำให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผลประกอบการโดยรวมของเอสซี จี มี ร ายได้ จ ากการขาย
399,939 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน จากราคาและ
ปริมาณขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง และมีก�ำไรส�ำหรับปี
34,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน จากผลการ
ด�ำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกธุรกิจ โดยปี 2563 เอสซีจีมียอดขาย
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products
& Services – HVA) 126,115 ล้า นบาท คิด เป็นร้อ ยละ 32
ของยอดขายรวม
ฐานะทางการเงิ น โดยรวมของเอสซี จี ณ สิ้ น ปี 2563
ยังแข็งแกร่ง Net Debt to EBITDA มีสัดส่วนอยู่ที่ 2.1 เท่า เงินกู้
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.9% กระแสเงินสดมีเสถียรภาพจาก
ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจหลักที่มั่นคง คณะกรรมการบริษัท
จึงมีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 อนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 14.0 บาท
รวมเป็นเงินประมาณ 16,800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
49 ของก�ำไรส�ำหรับปีตามงบการเงินรวม แบ่งเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 5.5 บาท และเงินปันผลประจ�ำปี
ส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 8.5 บาท
คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
กู้ ผู้ร่วมทุน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สถาบัน
การเงินทั้งในและต่างประเทศที่สนับสนุนการด�ำเนินงานด้วย
ดีตลอดมา รวมทั้งขอขอบคุณพนักงานเอสซีจีทุกคนที่มุ่งมั่น
ทุ่มเทแรงกายแรงใจท�ำงานในช่วงเวลาวิกฤต เพื่อให้องค์กร
พร้อมเผชิญสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและก้าวผ่านไปได้อย่าง
แข็งแกร่ง แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ขยายวง
ทั่วประเทศ เอสซีจี ยังมุ่งมั่นรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง และ
เร่งสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมส่งมอบโซลูชันสินค้าบริการให้
ตรงใจลูกค้า น�ำดิจิทัลและเทคโนโลยีมาปรับใช้ ร่วมกับการ
ผนึกพลังเครือข่าย เพื่อให้องค์กรเดินหน้าเติบโตได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนต่อไป

ธุรกิจรุดหน้าต่อ ผนึกพลังพันธมิตร ก้าวสูค
่ วามยัง
่ ยืน

เอสซีจี ด�ำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติ ตามแนวทาง ESG (Environment Social
และ Governance) ทีค่ รอบคลุมมิตสิ งิ่ แวดล้อม สังคม และบรรษัท
ภิบาล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการบริหารธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
การสร้างความยั่งยืนให้เกิดผลส�ำเร็จนั้น เอสซีจีไม่สามารถ
ท�ำเพียงล�ำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรร่วมกัน
ขับเคลื่อนสร้างต้นแบบ และขยายผลเครือข่ายความส�ำเร็จ
ออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
เอสซีจี มุ่งมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งในไทย
และอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 เอสซีจีได้จัดงาน
สัมมนาออนไลน์ระดับโลก “SD Symposium 2020” (Sustainable
Development Symposium 2020) ภายใต้แนวคิด “Circular Economy
: Actions for Sustainable Future” ผนึกก�ำลังผลักดันหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ร่วมกับ 180 พันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ
ชุมชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันระดมสมองแก้ 4 ปัญหา
เร่งด่วนอย่างยั่งยืน คือ 1.แก้ภัยแล้ง ด้วยระบบน�้ำหมุนเวียน
2.แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการส่งเสริมเกษตร “ปลอดการเผา
100%” และการเข้าถึงเครือ่ งจักรการเกษตรเพือ่ สร้างรายได้ทมี่ นั่ คง
3.การจัดการขยะพลาสติกเป็นวาระแห่งชาติ 4.การสนับสนุน
วงการก่อสร้างเป็น Green and Clean Construction
นอกจากนี้ ทุกธุรกิจยังเดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วม
มือ อาทิ ธุรกิจเคมิคอลส์ ได้รว่ มมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (Public
Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management)
ตลอดจนความร่วมมือระดับโลก The Ocean Cleanup และ Alliance
to End Plastic Waste (AEPW) พันธมิตรเพือ่ จัดการพลาสติกใช้แล้ว
ทีม่ สี มาชิกมากกว่า 50 บริษทั ทัว่ โลก ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง ผลักดันเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy in Construction
Industry – CECI) เพือ่ ร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างสูก่ าร
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และธุรกิจแพคเกจจิง้ ร่วมกับอ�ำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ขยายผลการจัดการขยะชุมชนให้ครบทั้ง 183
ชุมชนในปี 2566 เพือ่ สร้างอ�ำเภอบ้านโป่งให้เป็นอ�ำเภอต้นแบบ
ทีม่ กี ารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิผล พร้อมขยายผลสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่ ๆ
ต่อไป เป็นต้น ทัง้ นี้ ด้วยเป้าหมายสร้างการเติบโตอย่างสมดุลของ
การด�ำเนินธุรกิจ และอนาคตของโลกทีย่ งั่ ยืน

กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 มกราคม 2564
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สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และความ
ผั น ผวนจากหลายปั จ จั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในปี
2563 โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
่ นวิถช
ี ว
ี ต
ิ ของคนทัว
่ โลก สู่ “New Normal”
โควิด 19 ได้เปลีย
หรือ “ความปกติใหม่” นับเป็นความท้าทายระลอกใหญ่
ที่ท�ำให้เอสซีจีต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น (Resilience)
โดยเน้นความรวดเร็ว (Speed) ความคล่องตัว (Agility)
ในการท�ำงาน และเตรียมพร้อมมองไปข้างหน้า (Proactive)
เพื่อให้คงความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า (Customer Centric) ควบคู่กับการ
ดูแลช่วยเหลือสังคม (Social Contribution) ตลอดจน
สร้างความเชือ
่ มัน
่ (Trust) ให้กบ
ั ผูม
้ ส
ี ว
่ นเกีย
่ วข้องทุกฝ่าย
เอสซีจี พร้อมรับมือทุกวิกฤต และไม่หยุดทีจ
่ ะหาโอกาส
ในตลาดใหม่ เพื่อก้าวข้ามความท้าทายและเติบโตอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
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ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ทุกชีวิตท�ำงานอย่างปลอดภัย

เอสซีจีมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Management-BCM) แม้ไม่ได้อยู่
ในกลุม่ อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์
โควิด 19 แต่ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้สามารถปรับตัวทางธุรกิจ (Business Transformation)
ตอบสนองความต้องการของตลาดทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมา ได้ปรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ (Digital Transformation) มาแล้วอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถ
พัฒนาและน�ำเสนอสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์
ผู้บริโภคในยุคธุรกิจอีคอมเมิร์ซและออนไลน์ได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ ยังเตรียมพร้อมหาโอกาสทางธุรกิจ รอการฟืน้ ตัวของ
ตลาด เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด เอสซีจยี ดึ ถือความปลอดภัย
ของพนักงานและครอบครัวเป็นส�ำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การติดเชื้อโควิด 19 ได้น�ำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ช่วยให้พนักงานสามารถท�ำงานได้จากที่บ้าน (Work from home)
ด้วยการประชุมผ่าน Teleconference หรือ Online ขณะทีพ่ นักงานที่
ยังต้องท�ำงานในโรงงาน (Work on site) เช่น สายการผลิต มีมาตรการ
“ไข่แดง ไข่ขาว” หรือแยกผูท้ ที่ ำ� งานในสายการผลิตออกจากกลุม่
พนักงานทั่วไป โดยจัดที่พัก อาหาร รถรับส่ง เพื่อไม่สัมผัส
กั น ระหว่ า งเปลี่ ย นกะ ตลอดจนวางแผนก� ำ ลั ง พลเพื่ อ ให้ มี
พนักงานส�ำรอง สามารถท�ำงานทดแทนกันได้ พร้อมส่งมอบ
สินค้าและบริการให้ลูกค้ามั่นใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบ
โจทย์ผู้บริโภคในยุคธุรกิจอีคอมเมิร์ซและออนไลน์ได้อย่าง
ทันท่วงที ทั้งได้พัฒนาสู่ “Hybrid workplace” การท�ำงานรูป
แบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น ด้วยการเลือกท�ำงานตามสถาน
ที่ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความปลอดภัย มีการจัดสถานที่
แบบ Physical Distancing อย่างเหมาะสม แต่ยังคงท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์กลยุทธ์การ
ด�ำเนินธุรกิจ และรักษามาตรฐานในการสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้า
แม้สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบรุนแรง แต่ก็น�ำมาสู่
การปรับตัวทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ การใช้วกิ ฤตให้เป็นประโยชน์ เปลีย่ น
รูปแบบการท�ำงานใหม่ จึงถือเป็นโอกาสขององค์กรในการ
ปรับตัว เพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไปในอนาคต

Hybrid workplace
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ช่วยเหลือบรรเทาวิกฤตสังคม

เอสซีจีมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นใน
สังคม ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอุบัติใหม่จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด 19 หรือวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ�้ำซาก รวม
ทัง้ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการของตลาดส�ำหรับผูว้ า่ ง
งาน เพือ่ ให้สงั คมและองค์กรสามารถอยูร่ อดและเติบโตไปพร้อม
กันได้อย่างยั่งยืน

รวมนวัตกรรมป้องกันโควิด 19
จาก SCG
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เอสซี จี ยั ง ได้ รั บ สนองพระราชด� ำ ริ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้ดำ� เนิน
การผลิตและติดตัง้ “ห้องตรวจหาเชือ้ (Modular Swab Unit)” ซึ่ง
เป็นหนึ่งใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์
พระราชทาน” ให้แก่โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ รวมถึง
มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบ “นวัตกรรมป้องกันโควิด 19 แบบ
เคลือ่ นที่ (Mobile Isolation Unit)” และ “ห้องคัดกรองและห้องตรวจ
หาเชื้อ (Modular Screening & Swab Unit)” ช่วยเหลือโรงพยาบาล
ในพื้นที่ห่างไกล ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ และ
ช่วยปกป้องประชาชนที่มารับการตรวจรักษา ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

นวัตกรรมป้องกันโควิด 19 เพือ่ ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
เอสซีจีได้น�ำความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ที่ มี อ ยู ่ ร ่ ว มงานกั บ ที ม แพทย์ ผู ้ ช ่ ว ยชาญในการเร่ ง พั ฒ นา
นวั ต กรรมป้ อ งกั น โควิ ด 19 ที่ ห ลากหลาย ตอบโจทย์ แ ละ
ทั น ต่ อ ความต้ อ งการ เพื่ อ ช่ ว ยลดความเสี่ ย งในการติด เชื้อ
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในการดูแล
ประชาชน ด้วยนวัตกรรมป้องกันโควิด 19 จ�ำนวน 31 นวัตกรรม
อาทิ Modular Screening & Swab Unit, Mobile Isolation Unit
หุ ่ น ยนต์ ส ่ ง อาหารและยาระยะไกล ถุ ง ซั ก ผ้ า ละลายน�้ ำ ได้
เตียงกระดาษถอดประกอบได้ เป็นต้น รวมถึงการซ่อมบ�ำรุง
เครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ได้ร่วมกับ
บริษทั คูโบต้าและโตโยต้า โดยได้เชือ่ มโยง 230 เครือข่าย ให้เป็น
ผู้สนับสนุนและกระจายความช่วยเหลือไปยัง 979 โรงพยาบาล
และหน่วยงานทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการ
ของสังคมในช่วงที่สถานการณ์ก�ำลังวิกฤต
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สร้างอาชีพเสริมรายได้ ผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบ
อย่างหนักต่อสภาพเศรษฐกิจ หลายองค์กรเลิกจ้างงาน ท�ำให้
แรงงานจ�ำนวนมากขาดรายได้ และเดินทางกลับภูมิล�ำเนา
ช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสของการพัฒนาแรงงานให้สามารถ
ยกระดับทักษะ ต่อยอดทักษะแรงงานเดิม ปรับตัวเข้ากับทักษะ
ใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุค New Normal
เอสซีจี จึงได้ด�ำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ
เสริมรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผ่านโครงการต่าง ๆ
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน อาทิ โครงการ
พลั ง ชุ ม ชม พั ฒ นาทั ก ษะชุ ม ชนเสริ ม ความรู ้ วิ ส าหกิ จ
คู่คุณธรรม โครงการสุภาพบุรุษนักขับ พัฒนาทักษะพนักงาน
ขั บ รถปลอดภั ย ใส่ ใจงานบริ ก าร โครงการนายช่ า งดี มี ง าน
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะช่ า งก่ อ สร้ า งช่ า งซ่ อ มที่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น ต้ น
เพื่อให้แรงงานไทยอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤต และต่อยอด
สู่อาชีพที่ยั่งยืนต่อไป
เมื่ อ ธุ ร กิ จ ต้ อ งก้ า วไปสู ่ New Normal อย่ า งเลี่ ย งไม่ ไ ด้
เอสซี จี จึ ง เตรี ย มพร้ อ มส� ำ หรั บ Next Normal ในอนาคต
ด้ ว ยการตั ด สิ น ใจที่ ฉั บ ไวแต่ ยื ด หยุ ่ น พร้ อ มรั บ มื อ การ
เปลี่ ย นแปลง และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ด้วยเทคโนโลยี รวมทัง้ การถอดบทเรียนเพือ่ ปรับการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน
ในการเร่งปรับตัวไปพร้อมกัน นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถคว้าโอกาสใหม่ๆ พร้อมพาทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องและสังคมรอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี

วัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อคนไทยปลอดภัย
เอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจี ได้ประสานความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด พันธมิตรร่วมงาน
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับเอสซีจีมายาวนาน และ
แอสตร้าเซนเนก้า บริษัทผู้ผลิตชีวภัณฑ์ชั้นน�ำสัญชาติอังกฤษสวีเดน ในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในประเทศไทย
เพื่อให้คนไทยได้ใช้วัคซีนในกลางปี 2564 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนในความปลอดภัยด้านสุขภาพ และ
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยฟื้นกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
วิกฤตภัยแล้ง แก้ได้ด้วยความร่วมมือ
สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2563 ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี
ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิต ความเป็ น อยู ่ ข องชุ ม ชนอย่า งมาก
เอสซีจีมุ่งหวังที่จะแก้วิกฤตภัยแล้งอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับ
มู ล นิ ธิ อุท กพั ฒ น์ สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน�้ ำ (สสน.)
และสยามคูโบต้า จัดโครงการ “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน
รอดภัยแล้ง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 108 ปี ในปี
2564 โดยส่งเสริมให้ 108 ชุมชนที่ประสบภัยแล้งซ�้ำซาก แต่มี
ความสามัคคี เข้มแข็ง พร้อมเรียนรู้การจัดการน�้ำตามแนว
พระราชด�ำริ ให้สามารถวางแผนการจัดการน�ำ้ ด้วยการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งได้ด้วยตนเอง
และมีน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถท�ำการเกษตรแบบ
ผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ โดยมีชุมชนแกนน�ำของ
มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และเอสซีจีร่วมเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้ชุมชน
รอดพ้นวิกฤตและไม่ประสบภัยแล้งอีกต่อไป
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04
ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

		
		

2563

2562

2561

2560

2559

งบก�ำไรขาดทุนรวม

(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
399,939 437,980 478,438 450,921 423,442
1
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
373,564 419,241 445,392 408,995 376,825
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA)1
74,600 75,105 86,641 102,080 97,816
2
กำ�ไรสำ�หรับปี
34,144 32,014 44,748 55,041 56,084
กำ�ไรสำ�หรับปีก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติ					
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 		 34,049
งบแสดงฐานะการเงินรวม

(ล้านบาท)
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

749,381
353,255
396,126
320,972

634,733
306,990
327,743
280,215

589,787
271,918
317,869
277,097

573,412
271,587
301,825
261,098

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

จำ�นวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)
1,200
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
267.5
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
28.5
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
14.0
3
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสำ�หรับปี (%)
49.2
อัตรากำ�ไรสำ�หรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)
8.5
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
11.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
4.9
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำ�เนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%)
10.8
4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.9
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำ�ไรต่อหุ้น (เท่า)
13.3
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดำ�เนินงาน (EBITDA) (เท่า) 2.1

1,200
233.5
26.7
14.0
52.5
7.3
11.5
5.2
12.2
0.9
14.7
2.4

1,200
230.9
37.3
18.0
48.3
9.4
16.6
7.7
14.9
0.9
11.7
1.7

1,200
217.6
45.9
19.0
41.4
12.2
22.0
9.9
18.3
0.9
10.5
1.4

1,200
200.0
46.7
19.0
40.7
13.2
25.1
10.7
18.6
0.9
10.6
1.5

อัตราส่วนทางการเงิน

1
2
3
4

ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของกำ�ไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2562
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น
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05
ผลประกอบการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สัดสวนรายไดจากการขาย ป 2563

สัดสวนกำไรสำหรับป* 2563

40%

23%

18%

ธุรกิจซีเมนต
และผลิตภัณฑกอสราง

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

52%

11%

ธุรกิจ
เคมิคอลส

อื่นๆ

19%

37%

ธุรกิจ
เคมิคอลส

ธุรกิจซีเมนต
และผลิตภัณฑ
กอสราง

32.0

34.1

2019

2020

44.7
2018

2.1

2.4

2020

2019

1.7
2018

1.4
2017

52.5**

49.2

2019

2020

48.3
2018

2017

0
2020

20

0
2019

40

5

2018

10

41.4

80
60

40.7

14.0

14.0

18.0

19.0

19.0

15

2017

2020

2019

2018

2017

2016

0

1.5

2020

2016

2019

อัตราการจายเงินปนผล
ตอกำไรสำหรับป*
(ร้อยละ)

2016

28.5

26.7

20

2016

353.3

307.0

271.9

0
2018

0

20

37.3

45.9

46.7

40

55.0

2020

2017

1

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)

60

125

เงินปนผลจายตอหุน

กำไรตอหุน

3
2

2020

2019

2018

2017

0

2016

150

(เท่า)

250

2017

300

271.6

375

450

45

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอกระแส
เงินสดที่ไดจากการดำเนินงาน

(พันล้านบาท)

258.1

634.7

589.8

573.4

600

539.7

750

2016

หนี้สิน

(พันล้านบาท)

749.4

สินทรัพย

2019

0

2018

15

0
2020

30

0
2019

125

2018

30

2017

60

2016

250

2017

60

90

56.1

74.6

86.6

75.1

102.1

97.8

399.9

478.4

438.0

120

375

2016

(พันล้านบาท)

(พันล้านบาท)

450.9

423.4

500

กำไรสำหรับป*

EBITDA

(พันล้านบาท)

2016

รายไดจากการขาย

* กำ�ไรสำ�หรับปีสว่ นทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
** อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของกำ�ไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2562
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06
สรุปผลการด�ำเนินงาน

เอสซีจี

เอสซีจี

(พันล้านบาท)

รายได้จาก
การขาย

438.0
399.9

EBITDA *

75.1

กำไร
สำหรับ
ปี**

32.0
34.1

74.6

0

2562
2563

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

100 200 300 400 500

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
(พันล้านบาท)

รายได้จาก
การขาย

184.7
171.7

EBITDA *

21.0
21.6

กำไร
สำหรับ
ปี**

5.5
6.4
0

50

100

150 200

2562
2563

ธุรกิจเคมิคอลส
(พันล้านบาท)

177.6

EBITDA *

32.3
31.0

กำไร
สำหรับ
ปี**

15.5
17.7

146.9

0

50

100

150 200

2562
2563

250

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
(พันล้านบาท)

รายได้จาก
การขาย

89.0
92.8

EBITDA *

15.2
16.9

กำไร
สำหรับ
ปี**

5.3
6.5
0

25

50

75

100

125

* รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วม
** ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ในปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 171,720 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7
จากปีกอ่ น เนือ่ งจากผลของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 และ
สภาพเศรษฐกิจที่ยังคงมีความท้าทาย ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 21,591 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน และก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 6,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18 จากปีกอ่ น เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องรวมไปถึงต้นทุนการผลิตที่ลดลง โดยธุรกิจยังคงมุ่งเน้นการยกระดับ
ความแข็งแกร่งในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเป็นผู้น�ำด้าน Construction
Solutions, Living Solutions และ ธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Active Omni-Channel เพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การด�ำเนินงานด้วย
ธุรกิจเคมิคอลส์

250

รายได้จาก
การขาย

ผลการด�ำเนินงานปี 2563 เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากับ 399,939
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน จากราคาและปริมาณขายของสินค้า
เคมี ภั ณ ฑ์ ที่ ล ดลง ในขณะที่ EBITDA เท่ า กั บ 74,600 ล้ า นบาท ลดลงเพี ย ง
ร้อยละ 1 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อ
เนื่องและต้นทุนการผลิตที่ลดลงในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ก�ำไร
ส�ำหรับปี 2563 เท่ากับ 34,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน จากผลการ
ด�ำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกธุรกิจ แม้ว่าจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

2562
2563

ธุรกิจมีรายได้จากการขาย 146,870 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน
สาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าทีป่ รับตัวลดลงและปริมาณขายทีล่ ดลง จากการหยุด
ซ่อมบ�ำรุงโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ (MOC) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ในขณะที่
EBITDA ลดลงร้อยละ 4 มาอยูท่ ี่ 30,965 ล้านบาท เนือ่ งจากเงินปันผลรับจากบริษทั
ร่วมลดลง ก�ำไรส�ำหรับปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 อยู่ที่ 17,667 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมา
จากส่วนต่างราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ยังคงมุ่งพัฒนานวัตกรรม
สินค้ามูลค่าเพิ่มสูงและโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ของทัง้ ลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ในปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 92,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4
จากปีก่อน EBITDA เท่ากับ 16,884 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน
ก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 6,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน จากการที่
บริษทั มีลกู ค้าอยูใ่ นหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุม่ สินค้าอุปโภคบริโภค
ที่มีความจ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพอนามัย การซื้อสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ และการสร้างประโยชน์จาก
การผนึกพลัง (Synergy) จากการควบรวมกิจการในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย
รวมถึงการด�ำเนินกลยุทธ์การมอบโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและมีนวัตกรรม รวมถึงการบริหาร
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ครอบคลุมแนวด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้บรรษัทภิบาล (ESG)
ส่วนงานอื่น

มี EBITDA 5,462 ล้านบาท และกําไรสําหรับปี 3,862 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ผลการดําเนินงานของเอสซีจี โดยธุรกิจการลงทุนมี EBITDA รวมเงินปันผลจาก
บริษัทร่วมทุน 3,234 ล้านบาท และมีกําไรสําหรับปี 4,790 ล้านบาท หักด้วย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางและอื่น ๆ
014

รายได จ ากการขาย

สิ น ทรั พ ย ร วมในอาเซี ย น

8%

144,247

16%

สงออกไปยัง
ภูมิภาค
อาเซียน

เวี ย ดนาม

สงออกไปยัง
ภูมิภาคอื่นๆ และ
การดำเนินงานของ
เอสซีจีในภูมิภาคอื่นๆ

อิ น โดนี เ ซี ย

12,278

18%

การดำเนินงานของ
เอสซีจีในภูมิภาค
อาเซียน

58%

86,093

กั ม พู ช า

11,652

ฟิ ล ิ ป ปิ น ส์

11,281
สปป.ลาว

10,590

ขายใน
ประเทศ

2,313

เมี ย นมา

มาเลเซี ย และ
สิ ง คโปร์
การดำเนินงานของเอสซีจี >> เป็นรายได้จากการขายของบริษัทย่อยของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน
ในภูมิภาคอาเซียน (ไม่รวมประเทศไทย)

>> เป็นรายได้จากการส่งออกของบริษัทย่อย

การส่งออกไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ

ในประเทศไทย

รายได จ ากการส ง ออกและการดำเนิ น งานของ
เอสซี จ ี ใ นภู ม ิ ภ าคอาเซี ย น
(ล า นบาท)

74,465

26 %
103,887

115,650

118,014

106,597

97,669

85,537

120,000

100,150

100,912

150,000

90,000

สิ น ทรั พ ย์ ร วมในอาเซี ย น
278,454 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 37% ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม)

ร อ ยละของรายได จ ากการดำเนิ น งานของ
เอสซี จ ี ใ นภู ม ิ ภ าคอาเซี ย นต อ รายได
จากการขายรวม

18 %

17%

15%

14%

12%

2563

2562

2561

2560

2559

11%

9%

9%

8%

2558

2557

2556

2555

60,000

ยอดใช จ  า ยเพื ่ อ การวิ จ ั ย และนวั ต กรรม

30,000

2561

2562

2563

รายได จ ากการขายสิ น ค า HVA

7,500

5,000

2,068

179.181

184,965

40

160,910

161,851

2,500

126,115

150,000

169,071

149,924

250,000

175,541

(ล า นบาท)

0
2547

2556

2557

50,000
7,783

0.5 % 0.6 %

2556

2557

2558

2559 2560 2561

2562

2559 2560 2561

2562

ธุรกิจเคมิคอลส
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอ
 สราง
ธุรกิจแพคเกจจิง
้
อื่น ๆ

2563

ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้า HVA ต่อรายได้จากการขายรวม
4%

2558

2563

ร้อยละของยอดใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและ
นวัตกรรมต่อรายได้จากการขายรวม
0.8 % 1.0 % 0.9 % 1.0 % 1.3 %
1.5 %

ยอดใชจายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมรายธุรกิจในป 2563

0
2547

5,663

2560

4,674

2559

4,178

2558

4,350

2557

3,510

2556

2,710

2555

6,005

(ล า นบาท)

0

35 %

35 %

37 %

38 %

39 %

39 %

41 %

32 % *

*สาเหตุที่สัดส่วน HVA ในปี 2563 ลดลงเนื่องจาก บริษัทได้มีการปรับเกณฑ์
การพิ จ ารณาสิ น ค้ า และบริ ก ารที ่ ม ี ม ู ล ค่ า เพิ ่ ม ให้ ส ู ง ขึ ้ น โดยมุ ่ ง เน้ น ที ่
การพัฒนานวัตกรรมสินค้า
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30%
44%
9%
16%
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ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และความ
ผันผวนของเศรษฐกิจทัง
้ ในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ
่ สร้าง ได้เร่งปรับตัวและปรับโมเดล
ธุรกิจเพือ
่ ให้สามารถตอบรับกับรูปแบบการด�ำเนินชีวต
ิ และ
พฤติกรรมของผูบ
้ ริโภคทีเ่ ปลีย
่ นไป โดยมีเป้าหมายในการ
ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยแบบครบ
วงจร ทั้งสินค้า บริการ โซลูชัน และช่องทางจัดจ�ำหน่าย
ให้ กั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย โดยยั ง คงมุ ่ ง ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ตามวิสัยทัศน์ คือ การสร้างความแข็งแกร่งของตลาดใน
ภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อ
การเติบโตอย่างยัง
่ ยืน ร่วมกับทุกสังคมและชุมชน ทีธ
่ ร
ุ กิจ
เข้าไปด�ำเนินงาน
ความท้าทายของธุรกิจ

• ปี 2563 ภาคธุรกิจทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายจากไวรัส
โควิด 19 หลายประเทศใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อจ�ำกัดการแพร่ระบาด
ท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกต้องหยุดชะงัก ซึ่งธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เป็นความท้าทายในการ
เตรียมมาตรการรองรับเพือ่ ให้พนักงาน คูธ่ รุ กิจ รวมไปถึงลูกค้า ปลอดภัย
มากทีส่ ดุ ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งบริหารให้ธรุ กิจได้รบั ผลกระทบน้อยทีส่ ดุ
• นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย
ส�ำคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง รูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้คน
ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
ให้เกิดกระแสตืน่ ตัวในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ท�ำให้ธรุ กิจต้องปรับตัว
เพื่อให้ยังสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
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ผลการดำเนินงาน ป 2563

รายไดจากการขาย

171,720

ลานบาท

7

รอยละ
จากป 2562

EBITDA

21,591

ลานบาท

3

รอยละ
จากป 2562

กำไรสำหรับป

6,422
18

ลานบาท

รอยละ
จากป 2562

การปรับตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจในปี 2563

• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง สามารถพลิกวิกฤตเป็น
โอกาส โดยปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
		 o ระยะสั้น – ด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พนักงาน
คู่ธุรกิจ รวมถึงลูกค้ามีความปลอดภัยมากที่สุดในช่วงที่ยังมีการ
ระบาดของโควิด 19 โดยจัดให้มีมาตรการที่รัดกุมและสอดคล้อง
กับมาตรการป้องกันโรคระบาดที่ประกาศโดยทางราชการ ทั้งใน
ส�ำนักงาน โรงงาน ร้านค้าและพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง นอกจากนี้ ยังได้ดำ� เนิน
การในด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เช่น การ
ควบคุมค่าใช้จา่ ย ต้นทุน และเงินลงทุน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การเตรียมพร้อมด้านการผลิต และ Supply Chain เพื่อลดผลกระทบ
จากการปิดเมือง การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ส่งผลให้ธรุ กิจด�ำเนินงานได้ไม่ตดิ ขัด และการพัฒนาสินค้า
ทีม่ คี วามหลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า รวมทัง้
น�ำเสนอสินค้าที่เน้นการประหยัดพลังงาน และสุขอนามัย เพิ่มขึ้น
		 o ระยะยาว – ปรับโมเดลธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้บริโภค
โดยเน้นการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและโซลูชันต่างๆ ที่ช่วย
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมุง่ เน้นการ
พัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายออนไลน์เพือ่ รองรับการขยายตัวของ
การจับจ่ายใช้สอยผ่านทางช่องทางออนไลน์ของลูกค้าซึ่งเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ รวมไปถึงการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และ
ควบรวมกลุม่ ธุรกิจค้าปลีกเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของธุรกิจ นอกจากนีย้ งั มุง่ เน้นการขยายธุรกิจในภูมภิ าคอาเซียนด้วย
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“ปั จ จุ บั น หลายอุ ต สาหกรรมเปลี่ ย นแปลงไป
อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ที่ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทั้งการแข่งขันใน
ตลาดที่รุนแรงมากขึ้น ความต้องการของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงไป การมาถึงของยุคการเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption)
ุ กิจของ
และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท�ำให้ธร
เราต้องปรับตัวอยูต
่ ลอดเวลา เพือ
่ ให้สามารถอยูร
่ อด
ได้ในทุกสถานการณ์ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดย
สิ่ ง ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการจากเรา คื อ ราคาถู ก บริ ก าร
รวดเร็ ว และคุ ณ ภาพดี เพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความ
สามารถในการแข่งขันและการเติบโตให้ลก
ู ค้า ซึง
่ เป็น
ิ ท
ิ ล
ั เข้ามา
ความท้าทายอย่างยิง
่ เราได้นำ� เทคโนโลยีดจ
ปรับใช้ในองค์กร เช่น Robotic & IoT, Logistics Control
Tower, AR/VR, Mobile Application เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานให้สะดวกรวดเร็ว และช่วย
ลดความผิดพลาดในการท�ำงาน รวมถึง End-to-End
Logistics Solution บริการด้านโจลิสติกส์ครบวงจร
ทัง
้ ในประเทศและต่างประเทศ ทีพ
่ ร้อมให้บริการในทุก
กลุม
่ อุตสาหกรรมตัง
้ แต่ตน
้ ทาง จนถึงปลายทาง เพือ
่
ตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้
เรายังจับมือกับสตาร์ตอัพชั้นน�ำของประเทศ เพื่อ
ศึก ษาโอกาสในการต่อยอดธุรกิจร่วมกัน รวมทั้ง
การน�ำข้อมูล (Data) ที่ได้จากการด�ำเนินธุรกิจ มาหา
โอกาสพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ในอนาคต”

ไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์

Head of Logistics Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ข้อมูลทางการเงิน
(ล้านบาท)
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ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลจากงบกำ�ไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1
กำ�ไรสำ�หรับปี 2
EBITDA 3
1
2
3

2562

2561

2560

2559

58,655
59,539
64,031
56,466
58,702
212,615
211,573
218,316 213,134 203,068
91,448
98,484
105,775 106,913 103,198
121,167
113,089
112,541 106,221
99,870
				
171,720
184,690
182,952 175,255 170,944
167,483
180,904
178,874 170,300 163,956
6,422
5,455
5,277
6,457
8,492
21,591
21,009
20,382
21,450
23,639

ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

อย่ า งไรก็ ต าม ธุ ร กิ จ ซี เ มนต์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ่ อ สร้ า ง
ก็ได้พยายามปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับสถานการณ์
ตลาดและพฤติ ก รรมของลู ก ค้ า ที่ เ ปลี่ ย นไปอั น เกิ ด จากการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 โดยได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การด�ำเนินงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ตลาด

SCG Logistics Management

ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขาย
รวม 171,720 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีกอ่ น โดยมี EBITDA
21,591 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 จากปีกอ่ น และมีกำ� ไรส�ำหรับ
ปี 6,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อน เนื่องจากการ
บริหารต้นทุนในการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น
ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศปรับตัวลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด 19 โดยความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศยังคง
มาจากงานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน
ความต้องการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในประเทศก็ยังคง
ได้รับผลกระทบจากก�ำลังซื้อภาคครัวเรือนที่ทรงตัว ส�ำหรับ
ประเทศอื่ น ๆ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น สถานการณ์ ต ลาดของ
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างต่างก็ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท�ำให้ตลาดชะลอตัว โดยเฉพาะ
ในประเทศทีม่ กี ารระบาดในระดับทีส่ งู และต้องมีการ lock down
เช่น อินโดนีเซีย เมียนมา และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

การปรับตัวขององค์กรเพื่อตอบรับกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในปี 2563

• ด้านธุรกิจ
		 o ให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารและท�ำงานร่วมกับ
คู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่มีการปิดเมือง อาทิ
CPAC Construction Solution ได้ปรับระบบ Supply Chain ใหม่ และ
จัดเตรียมแผนส�ำรอง รวมถึงปรับขั้นตอนการด�ำเนินการต่างๆ
ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น
เพื่อให้งานก่อสร้างสามารถเดินหน้าต่อได้ ไม่หยุดชะงัก

CPAC Construction Solution
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		 o ปรับความหลากหลายของสินค้า (Product Portfolio)
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสถานการณ์
เศรษฐกิจ รวมทั้งน�ำเสนอสินค้าและโซลูชัน ที่ช่วยประหยัด
พลังงานภายในบ้าน ตามพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้เวลาอยูก่ บั
บ้านมากขึน้ และสินค้ากลุม่ เน้นด้านสุขอนามัย ซึง่ เป็นประเด็น
ที่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน
		 o ผนวกสินค้าและบริการ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าอย่างครบวงจร เช่น การให้บริการงานหลังคาบ้านครบ
วงจร การให้บริการออกแบบ ติดตัง้ และดูแลรักษาสวนรอบบ้าน
การให้บริการซ่อมสุขภัณฑ์ ก๊อกน�ำ้ เป็นต้น
		 o มุง่ ขยายธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Active Omni-channel
โดยในประเทศได้ขยายร้านค้าปลีกในรูปแบบแฟรนไชส์จาก
11 สาขา เป็น 18 สาขา นอกจากนีย้ งั ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
หาสินค้าใหม่ๆ ที่ตอบความต้องการของลูกค้า ส�ำหรับธุรกิจ
ออนไลน์ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ตอบสนองลูกค้า เช่น nocnoc.com, scghome.com และ Q-Chang
เป็นต้น รวมทัง้ ร่วมกับผูแ้ ทนจ�ำหน่าย ปรับรูปแบบการขายมาใช้
ช่องทางออนไลน์มากขึน้
		 o เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน ด้วยการน�ำ
ระบบ Industry 4.0 มาประยุกต์ใช้ รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ ในการน�ำเทคโนโลยีที่น�ำสมัย
อย่างระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automation) และระบบตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า (Image Processing Detection) เป็นต้น
		 o น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการด�ำเนินงาน
ได้แก่ Optimization / Robotic Process Automation (RPA) ของ
ธุรกิจโลจิสติกส์สำ� หรับลูกค้าธุรกิจ (B2B) เพือ่ ลดต้นทุนค่าใช้จา่ ย
และเพิ่มการขายให้ครบวงจรยิ่งขึ้น ขณะที่ธุรกิจโลจิสติกส์
ส�ำหรับลูกค้ารายย่อย (B2C) นั้น สามารถพัฒนาการให้บริการ

ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
ท�ำให้ผลประกอบการดีข้ึน โดยเฉพาะในช่วงโควิด 19 และ
ได้สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าจนเป็น viral ใน social media
		 o เพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้า ไปยังตลาดใหม่ๆ อาทิ
ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศออสเตรเลีย โดยมีปริมาณสูง
กว่าปีที่แล้ว +70% ในสินค้ากลุ่มซีเมนต์ และ +47% ในกลุ่ม
เหล็กและแร่
• ด้านบุคคล
		 o ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset)
ที่เน้นความคล่องตัว (Agility) และความยืดหยุ่น (Resilience)
เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น
		 o ด้านการพัฒนาพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ และ
เน้นการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำ� เป็น อาทิ Digital Skill และ Data
Analytics เป็นต้น
		 o ปรับรูปแบบท�ำงานเป็น Hybrid Workplace เพื่อให้
พนักงานทุกคนยังคงปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
• ด้านนวัตกรรม
		 o เร่งสร้างนวัตกรรมทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ หลังจาก
เกิดการระบาดของไวรัสโควิด 19 เช่น การคิดค้นอิฐทนไฟที่ไม่
ดูดซับความชืน้ ช่วยให้ลกู ค้าสามารถจัดเก็บอิฐทนไฟได้นานขึน้
โดยไม่เสือ่ มสภาพโดยเฉพาะในช่วงทีก่ ารขนส่งระหว่างประเทศ
ท�ำได้ยาก
		 o พั ฒ นาระบบงานหลั ง บ้ า น (Back End) ตลอด
กระบวนการ เช่น ระบบการส�ำรวจหน้างาน ออกแบบ เสนอ
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การน�ำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละธุรกิจ โดยร่วมกันก�ำหนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจ แนวทางในการน�ำแนวคิดเศรษกิจหมุนเวียนไปใช้ ซึง่ มี
ประเด็นหลัก คือ “ร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน�ำ Circular Economy มาประยุกต์ใช้และ
เพิ่มความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีและผลตอบแทนทางสังคม”
3. การเปลี่ยนของเหลือทิ้งจากการผลิต ให้เป็นวัตถุดิบ
ทดแทน (Waste to Value) โดยแนวทางการเปลี่ยนของเหลือทิ้ง
จากแต่ละโรงงาน เป็นเป้าหมายที่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งปรับสภาพของ
สิง่ เหลือทิง้ จากการผลิตสินค้า ให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ สี่ ามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์เป็นวัตถุดิบทดแทนที่มีมูลค่าเพิ่มได้ เช่น การน�ำวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
(Energy Pellet) เพือ่ ใช้เป็นพลังงานทดแทนในหม้อเผาปูนซีเมนต์
ซึง่ ช่วยลดการเผาในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกและสามารถสร้างรายได้ให้
เกษตรกรอีกด้วย

ราคา การจ่ายเงิน ระบบ Supply Chain รวมถึงระบบการควบคุม
งานก่อสร้าง เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายการให้บริการได้
ครอบคลุมยิ่งขึ้น
		 o พัฒนานวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab
Unit) จากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living Solution ซึ่ง
ออกแบบให้มรี ะบบควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนอากาศให้
สะอาด ปลอดภัย และมีระบบการป้องกันอากาศรัว่ ไหล ทีท่ ำ� ให้
ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศเข้า-ออก ช่วยลดโอกาสการติดเชือ้
สร้างความมั่นใจให้แก่ทีมแพทย์
การด�ำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ยังมุง่ มัน่ ในการน�ำ
แนวคิดเรือ่ งเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ใน
การด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งไปใน 3 แนวทาง ได้แก่
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
(Green Product & Solution) โดยได้ขึ้นทะเบียนสินค้าที่ผ่าน
มาตรฐาน SCG Green Choice เพิ่มมากขึ้น จาก 45 รายการ เป็น
54 รายการ หรือเพิม่ ขึน้ 20% ในปี 2563 สร้างยอดขายประมาณ
45,348 ล้านบาท
2. ผลักดันเครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ “Circular Economy in
Construction Industry- CECI” โดยเน้นการแลกเปลีย่ นแนวคิดและ

SCG Green Choice
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ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส์ ไ ด ้ แ สด งให้ เ ห็ นถึ งค ว า มสา มา รถ
ในการปรับตัว เพื่อให้มีผลการด�ำเนินงานที่ดีต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ทั้งในระยะสั้นจากการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 และในระยะยาวที่
มุง
่ เน้นการสร้างนวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพิม
่ สูงชนิดใหม่ ๆ
โซลูชันที่ตอบโจทย์ New Normal และการเข้าสู่ธุรกิจด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริหารจัดการตลอดทั้ง Value Chain เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ความท้าทายของธุรกิจที่ต้องเผชิญ

ปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์พบความท้าทายหลักจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิ ด 19 ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ ชะลอตั ว รุ น แรงทั่ ว โลก
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละสิ น ค้ า คงทน
ที่ ค วามต้ อ งการลดลงอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ จากมาตรการปิ ด เมื อ งเพื่ อ
ป้องกันการระบาดของโควิด 19 อีกทั้งยังมีปัจจัยด้านก�ำลังการผลิต
ปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ลดลงจากปีก่อน แต่ในขณะ
เดียวกันมาตรการจ�ำกัดการเดินทางส่งผลให้ความต้องการและราคาน�ำ้ มัน
ดิบลดลง ท�ำให้ราคาวัตถุดบิ ของธุรกิจปรับตัวลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้
ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
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ผลการดำเนินงาน ป 2563

รายไดจากการขาย

146,870

ลานบาท

17

รอยละ
จากป 2562

EBITDA

30,965

ลานบาท

4

รอยละ
จากป 2562

กำไรสำหรับป

17,667
14

ลานบาท

รอยละ
จากป 2562

ผลส�ำเร็จทีเ่ กิดจากการปรับตัวอย่างรวดเร็ว

การปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด 19
ท่ า มกลางสถานการณ์ ก ารระบาดของโควิ ด 19 ธุ ร กิ จ
เคมิคอลส์ได้ปรับเปลี่ยนการท�ำงานอย่างทันท่วงที เพื่อลดความ
เสี่ยงการติดเชื้อให้พนักงานและครอบครัว โดยที่ธุรกิจยังด�ำเนินไป
ได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ เช่น การให้พนักงานท�ำงานจาก
ทีพ่ กั อาศัย โดยบริษทั สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและเครือ่ งมือในการ
ท�ำงาน การปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงาน ทัง้ ในด้านวิธกี ารท�ำงาน
สถานที่ และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการท�ำงานในรูปแบบใหม่ หรือ
“New Way of Working”
ในส่ ว นของโรงงานมี ก ารปรั บ กระบวนการท� ำงานเพื่อ ให้
สามารถด�ำเนินการผลิตได้ตอ่ เนือ่ ง โดยแยกพนักงานต�ำแหน่งส�ำคัญ
ที่ปฏิบัติงานใน Critical Area เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ส่งผล
ให้ไม่มีสายการผลิตใดได้รับผลกระทบทั้งในประเทศไทยและต่าง
ประเทศ ในส่วนของการขายมีการปรับเพิ่มการขายในกลุ่มสินค้า
ที่จ�ำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งยังคงมีความต้องการสูงอย่างต่อ
เนือ่ ง เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ บรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ การขนส่ง
อีคอมเมิร์ซ เป็นต้น และเพิ่มการขายไปยังตลาดประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบน้อยจากมาตรการปิดประเทศ และยังเพิม่ ความคล่องตัว
โดยการปรับปรุงระบบการจัดการงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ท�ำให้
สามารถคงยอดขายได้ในระดับสูง

“เราได้นำ� เทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั เช่น ปัญญาประดิษฐ์
( A I ) ม า ป ร ะ ยุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ซึ่ ง
ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ ป ้ อ ง กั น ป ั ญ ห า ที่ จ ะ เ กิ ด
ในกระบวนการผลิตได้ล่วงหน้า ท�ำให้สามารถเดิน
โรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา อีกทั้ง
เ ร า ยั ง ไ ด ้ น� ำ ม า ป ร ะ ยุ ก ต ์ ใ ช ้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
ผลิ ต ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน และสามารถท� ำ ให้ เ กิ ด
Real-time Optimization ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
นอกจากนี้ ใ นมุ ม ของการตอบสนองความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ เ ดิ ม ต้ อ งรอการตรวจสอบ
ราคาและ Inventory สินค้า ทุกวันนีเ้ ราได้พฒ
ั นาและใช้
Digital Commerce Platform (DCP) บริหารจัดการ
ข้อมูล แบบ Real-time Visibility ตั้งแต่รับค�ำสั่ง
ซื้อจนถึงการส่งสินค้า ท�ำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ทันที
โดยพนั ก งานสามารถท� ำ งานได้ จ ากทุ ก สถานที่
และยังใช้ประโยชน์จากการเก็บ Customer Voice
มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย
การลดเวลาการท� ำ ข้ อ มู ล และเอกสารท� ำ ให้ เ ราใช้
เวลากับลูกค้าได้มากขึ้นและเป็นคู่คิดให้กับลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ธุรกิจด�ำเนินไปได้อย่าง
ราบรื่นในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา”

สัญญา จินดาประเสริฐ
Digital Director
ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี
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ข้อมูลทางการเงิน
(ล้านบาท)

			

2563

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลจากงบกำ�ไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1
กำ�ไรสำ�หรับปี2
EBITDA3
1
2
3

2562

2561

2560

2559

55,275
49,258
55,241
45,183
49,463
283,614
230,543
213,263 193,183 193,465
125,102
76,364
57,028
49,257
64,321
158,512
154,179
156,235 143,926 129,144
				
146,870
177,634
221,538 206,280 188,163
130,668
167,539
197,693 170,317 147,209
17,667
15,480
28,410
41,273
42,084
30,965
32,262
45,237
63,656
60,713

ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ด้ า นโครงการขนาดใหญ่ สามารถด�ำ เนิ น การได้อ ย่า ง
ราบรืน่ ไม่มกี ารหยุดชะงัก โดยโครงการ Long Son Petrochemicals
(LSP) มีการปรับแผนงานการก่อสร้าง ใช้ระบบตรวจสอบทาง
ไกลและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการตรวจสอบเครื่องจักร
จากประเทศต้นทางก่อนที่จะน�ำเข้ามายังประเทศเวียดนาม
ท�ำให้ด�ำเนินการได้ต่อเนื่องและคืบหน้าตามแผนโดยไม่มีการ
ระบาดของโรคในพื้นที่โครงการ เช่นเดียวกับโครงการหยุด
ซ่ อ มบ� ำ รุ ง ครั้ ง ใหญ่ ข องบริ ษั ท มาบตาพุ ด โอเลฟิ น ส์ จ� ำ กั ด
ได้ปรับก�ำหนดการจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เพื่อลด
ความเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงในช่วงดังกล่าว
โดยน�ำรูปแบบ Green Turnaround มาใช้ตลอดการซ่อมบ�ำรุง
นอกจากนี้ ยั ง ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ บุ ค ลากรหลายภาคส่ ว น
ทัง้ วิศวกร นักออกแบบ บุคลากรทางการแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ
เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยง
ในการติดเชือ้ ให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ อาทิ อุปกรณ์ครอบ
ศีรษะคนไข้เพือ่ ลดการฟุง้ กระจายของเชือ้ ส�ำหรับงานทันตกรรม
(Dent Guard) ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่
(Negative Pressure Isolation Room) แคปซูลเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยความ
ดันลบ (Patient Isolation Capsule) เป็นต้น

เบื้องหลังแนวคิดนวัตกรรม
Mobile Isolation Unit สู้โควิด 19

ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ

ในปี 2563 ธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส์ มี ร ายได้ จ ากการขายรวม
146,870 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน จากราคาขาย
ของสินค้าและปริมาณขายที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ EBITDA
ลงลงร้อยละ 4 จากปีก่อนมาอยู่ที่ 30,965 ล้านบาท เนื่องจาก
เงิ น ปั น ผลรั บ จากบริ ษั ท ร่ ว มลดลง และก� ำ ไรส� ำ หรั บ ปี
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 จากปีกอ่ น มาอยูท่ ี่ 17,667 ล้านบาท ซึง่ เป็นผล
มาจากส่วนต่างราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น

การปรับตัวขององค์กรเพือ
่ ตอบรับกับ
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน
้ ในปี 2563
ด้านธุรกิจ

การปรับปรุงธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
•  ปรับปรุงการบริหาร Value Chain
ธุรกิจเคมิคอลส์ใช้ Digital Commerce Platform (DCP) เพื่อ
เชื่อมต่อข้อมูลจากค�ำสั่งซื้อลูกค้าเข้ากับข้อมูลการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน ท�ำให้สามารถลดเวลาการตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้ถึง 70% โดยลูกค้าสามารถติดตาม
สถานะค�ำสั่งซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา ตามรูปแบบการท�ำงาน New
Normal และธุรกิจเคมิคอลส์ยังสามารถใช้ฐานข้อมูลจากระบบ
มาวิเคราะห์เพือ่ ปรับปรุงการบริหาร Value Chain ได้อย่างรวดเร็ว
และแม่นย�ำ

Dent Guard อุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้
เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 ส�ำหรับงาน
ทันตกรรม
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ด�ำเนินการก่อสร้างได้ตามแผน และคาดว่าจะสามารถด�ำเนิน
การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566
นอกจากนี้ บริ ษั ท มาบตาพุ ด โอเลฟิ น ส์ จ� ำ กั ด อยู ่ ใ น
ระหว่างด�ำเนินโครงการขยายก�ำลังการผลิต โดยจะเพิ่มก�ำลัง
การผลิตโอเลฟินส์ต่อปีได้ประมาณ 350,000 ตัน รวมถึงเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

นอกจากนี้ ยังใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ น�ำข้อมูลราคาตลาด
จากทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาวิเคราะห์และประเมิน
ราคาวัตถุดิบและโอกาสการเข้าซื้อ ท�ำให้การจัดหาวัตถุดิบ
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสถานการณ์ตลาดมากขึ้น
อีก ทั้งยั งได้พั ฒนาระบบต้ นแบบเพื่อใช้ รวบรวมข้ อมูลการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงแบบจ�ำลองในการผลิต ท�ำให้
สามารถลดระยะเวลาการพั ฒ นาและออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
ที่ตรงตามความต้องการลูกค้าสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้านบุคคล

ธุรกิจเคมิคอลส์มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทั้ง
พนักงานชาวไทยและต่างชาติ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
สร้างความรู้และทักษะที่จำ� เป็นต่อการท�ำงาน เพื่อให้พร้อมรับ
การเปลีย่ นแปลงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการเรียนรูใ้ นรูปแบบต่าง ๆ
เช่น การวิเคราะห์ระดับทักษะและก�ำหนดแผนการพัฒนาส่วน
บุคคล การเรียนรู้ออนไลน์ การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญา
โทถึงเอก เป็นต้น ทั้งนี้ธุรกิจเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ใส่ใจใน
ความต้องการของลูกค้า โดยธุรกิจมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของ
คนและยอมรับความหลากหลายของคนในสังคม พร้อมส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนในทุกกระบวนการท�ำงาน

•  ปรับปรุงกระบวนการผลิต
ธุรกิจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ Internet of Things
(IoT) เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันในหลากหลายรูปแบบ
อาทิ การร่วมมือกับคู่ธุรกิจระดับโลกเพื่อขยายผลการพัฒนา
Artificial Intelligence และ Machine Learning ส�ำหรับระบบ Predictive
Maintenance เครื่องจักรไปยังทุกโรงงานหลัก โดยสามารถจับ
ความผิดปกติของเครื่องจักรก่อนเกิดความเสียหายได้มากกว่า
100 ครัง้ และยังสามารถน�ำไปเสนอขายเชิงพาณิชย์ให้กบั ลูกค้า
ภายนอกได้อกี ด้วย นอกจากนีย้ งั ได้รว่ มมือกับสถาบันการศึกษา
ระดับโลกเพื่อสร้างอุปกรณ์ IoT ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น อุปกรณ์
ตรวจวัดการกัดกร่อนภายใต้ฉนวน และเซนเซอร์วเิ คราะห์สภาพ
มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยกระบวนการ Data Analytics เป็นต้น โดยผนวก
เข้ากับ Digital Platform เพือ่ สร้างเป็นโซลูชนั และพัฒนา Application
เพื่อการรายงานผล และการตัดสินใจที่รวดเร็ว

ด้านนวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและโซลูชัน
ธุรกิจเคมิคอลส์มุ่งพัฒนานวัตกรรมสินค้าและโซลูชัน
ตอบโจทย์ความยั่งยืน เพื่อให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดทัง้ Value Chain บรรลุเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน และช่วยแก้
ปัญหาสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้กำ� หนดแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมสินค้าและโซลูชันเพื่อความยั่งยืน รวม 5 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นสุ ข อนามั ย และความปลอดภั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ

การรักษาความเป็นผู้น�ำในตลาด ASEAN
ธุรกิจเคมิคอลส์อยูใ่ นระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างโครงการ
ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีการเชื่อม
โยงจากโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นถึงขั้นปลาย ปัจจุบันโครงการ
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หมุนเวียน ด้านภาวะฉุกเฉินทางภูมอิ ากาศ ด้านพลังงานสะอาด
และด้านการบริหารจัดการน�ำ้

พลาสติกเกรดใหม่ เช่น เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนที่มีความ
แข็งแรงและการไหลตัวสูง เพื่อใช้ผลิตคอมพาวนด์ส�ำหรับ
ชิ้นส่วนกันชนรถยนต์รุ่นใหม่ เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเกรด
พิเศษจากเทคโนโลยี SMX™ ส�ำหรับการใช้งานในหลากหลาย
อุตสาหกรรม ได้แก่ ฟิลม์ อุตสาหกรรม บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภค
ที่ทนแรงกระแทกได้ดีขึ้น ฝาขวดน�้ำอัดลมรุ่นน�้ำหนักเบา และ
ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ (Intermediate Bulk Container หรือ
IBC) ทีม่ คี วามแข็งแรงและมีคณ
ุ สมบัตกิ ารทนสารเคมีสงู เป็นต้น

•  ระบบจัดการนวัตกรรม
ธุรกิจเคมิคอลส์ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาระบบ
จัดการนวัตกรรม (Innovation Management Process: IMP) อย่าง
ต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมามีการคิดค้นแนวคิดสินค้านวัตกรรม
มากกว่า 400 รายการ น�ำไปสู่การพัฒนากว่า 100 โครงการ
และออกสูก่ ารขายได้เฉลีย่ 15 สินค้าต่อปี คาดว่าจะสามารถเพิม่
EBITDA ได้มากกว่า 400 ล้านบาทต่อปี เช่นเดียวกับการด�ำเนิน
งานศูนย์ i2P (Ideas to Products) จังหวัดระยองที่เปิดให้ลูกค้า
เยี่ยมชมได้ทั้งในรูปแบบ Virtual Tour และสถานที่จริงแบบ New
Normal รักษาระยะห่าง ให้ลูกค้าได้เห็นถึงนวัตกรรมสินค้าและ
บริการของธุรกิจ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้ง
จากในประเทศและต่างประเทศที่มาเยี่ยมชม และก่อให้เกิด
แนวคิดในการพัฒนาสินค้าร่วมกันได้กว่า 100 รายการ

SMX™ 551BU
ส� ำ หรั บ ถั ง บรรจุ ส ารเคมี ข นาดใหญ่
นวัตกรรมเม็ดพลาสติกรักษ์โลก
ตอบโจทย์ Circular Economy

ธุรกิจเคมิคอลส์ยงั คงพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมธุรกิจโซลาร์
ฟาร์มลอยน�้ำ เพื่อตอบโจทย์การใช้พลังงานทางเลือก โดยได้
พัฒนาระบบทุ่นลอยน�้ำให้ติดตั้งได้หลายรูปแบบ รองรับแผง
โซลาร์เซลล์ได้หลายประเภท และรับน�้ำหนักได้มากถึง 200
กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยในปีที่ผ่านมาธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม
ลอยน�้ำมีการเติบโตถึง 260% และได้ท�ำการส่งมอบทุ่นลอย
น�้ำเพื่อประกอบ ติดตั้ง และมีก�ำลังการผลิตไฟฟ้ารวมถึง 25.8
เมกะวัตต์ (MW)

ค้นหาโอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต
กับศูนย์ i2P แหล่งรวมไอเดีย
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

•  ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ในปีที่ผ่านมาธุรกิจเคมิคอลส์ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกเกรด
ใหม่ 11 เกรดออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง และมีคุณสมบัติ
สนับสนุนความยัง่ ยืนในมุมต่าง ๆ เช่น ลดปริมาณการใช้วตั ถุดบิ
ประหยัดเวลาและพลังงานในการผลิต เป็นต้น ตัวอย่างเม็ด

SCG Floating Solar Solutions
โซลาร์ฟาร์มลอยน�้ำครบวงจร
พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน
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แล้วอย่างยั่งยืน โดยน�ำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลทางเคมี
(Chemical Recycling) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุดบิ ทางเลือกทีส่ ามารถ
น�ำกลับมาเข้าโรงงานโอเลฟินส์และพอลิโอเลฟินส์ เพื่อผลิต
เม็ดพลาสติก Green Polymer คุณภาพสูงได้อีกครั้ง โดยปัจจุบัน
ได้ด�ำเนินการก่อสร้างโรงงานสาธิตการผลิตแห่งแรกแล้วเสร็จ
เมือ่ ปลายปี 2563 และคาดว่าจะสามารถเปิดด�ำเนินการทดลอง
การผลิตได้ในช่วงต้นปี 2564
นอกจากนี้ ธุ ร กิ จ ยั ง อยู ่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาสิ น ค้ า ใหม่
เพื่อตอบโจทย์การน�ำบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)
กลั บ ไปรี ไซเคิ ล ได้ 100% ตามหลั ก เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น
อีกด้วย

•  โซลูชันเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจร
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภคตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ธุรกิจเคมิคอลส์ได้ร่วมมือกับบริษัทรีไซเคิลระดับ
สากล ผลิตสินค้าพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดพอลิเอทิลีน
(Post-consumer Recycled Polyethylene) จากขยะชุมชน โดย
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผสมสูตรพิเศษของธุรกิจ
เคมิ ค อลส์ แ ละความร่ ว มมื อ จากคู ่ ธุ ร กิ จ ระดั บ โลก ซึ่ ง จะ
เป็ น รายแรกที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน EuCertPlast ใน
ประเทศไทย
ธุรกิจเคมิคอลส์ยังส่งเสริมการรีไซเคิลขยะในชุมชนผ่าน
เว็บแอปพลิเคชัน “KoomKah” (คุ้มค่า) ส�ำหรับบริหารจัดการ
ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธนาคารขยะและส่งเสริมให้ชุมชน
แยกขยะมากขึ้น โดยขยายฐานสมาชิกแล้วกว่า 8,000 ราย
คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ถึง 1,493 ตัน ทั้งนี้ ยังมีการร่วมมือกับ
สถาบั น การจั ด การบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละรี ไซเคิ ล เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(TIPMSE) สนับสนุนการใช้งาน “คุ้มค่า” ในธนาคารขยะใน
จังหวัดเลย และได้ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มอมตะ พัฒนาระบบ
การจัดการขยะ KoomKah Smart Manifest ส�ำหรับใช้งานภายใน
นิคมอุตสาหกรรมที่มีโรงงานกว่า 500 โรงงาน

การด�ำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน

นวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจเคมิคอลส์ ด�ำเนินธุรกิจควบคูก่ บั การด�ำเนินงานตาม
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ SDGs (Sustainable Development
Goals) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดภาวะ
โลกร้อน
ธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส์ ได้ ส ่ ง เสริ ม ชุ ม ชนสู ่ วิ ถี ใ หม่ เ ป็ น “วิ ถี
ออนไลน์” โดยเปิด พื้นที่บ นเฟซบุ๊กเป็นตลาดนัด ออนไลน์
“ระยองชอปฮิ” และยังได้แนะน�ำวิธีการโพสต์ขายและจัดส่ง
สินค้า เพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้ชุมชนในช่วงวิกฤต
โควิด 19 ตลอดจนส่งเสริมโครงการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการ
เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังร่วมกับสถานีต�ำรวจ
ภูธรมาบตาพุด และมูลนิธิเมาไม่ขับ เดินหน้าสร้างสังคมระยอง

“KoomKah” (คุ้มค่า)
นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะ
ที่ง่ายขึ้นส�ำหรับทุกคน

ในปีทผี่ า่ นมา ธุรกิจเคมิคอลส์ยงั ได้รว่ มลงทุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการพลาสติกที่ใช้
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ปลอดภัย ผ่านโครงการ “The Lifesaver in School” เพื่อรณรงค์
สร้างความตระหนักรูแ้ ละพฤติกรรมความปลอดภัยบนท้องถนน
ธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส์ ร ่ ว มกั บ หลากหลายองค์ ก รและภาคี
เครื อ ข่ า ยเพื่ อ ท� ำ ภารกิ จ พิ ทั ก ษ์ ท ะเล ตลอดจนความร่ ว ม
มือระดับโลก กับ The Ocean Cleanup, Alliance to End Plastic
Waste (AEPW) และ Ellen MacArthur Foundation เพื่อร่วมกัน
แก้ ป ั ญ หาขยะโดยเฉพาะในมหาสมุ ท รให้ ไ ด้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
และเดิ น หน้ า จั ด การปั ญ หาขยะทะเลด้ ว ยนวั ต กรรม “ทุ ่ น
กักขยะลอยน�้ำ จาก HDPE-Bone” โดยพัฒนาและปรับปรุง
จากรุ ่ น แรก ด้ ว ยการน� ำ พลาสติ ก เกรดพิ เ ศษ HDPE–Bone
มาใช้ ท ดแทนวั ส ดุ เ ดิ ม ท� ำ ให้ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ
ขยะลอยน�้ ำ ทนทานต่ อ รั ง สี ยู วี เพิ่ ม อายุ ก ารใช้ ง าน และ
สามารถน� ำ กลั บ มารี ไซเคิ ล ตามหลั ก เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น
ติดตั้งแล้ว 37 ชุด ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ และสามารถ
กักขยะได้กว่า 49 ตัน (ณ สิ้นปี 2563)

นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน�้ำ
จาก HDPE–Bone

ธุรกิจเคมิคอลส์ยังได้เข้าไปส่งเสริมความรู้ในการคัดแยก
และรวบรวมพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางให้กับเยาวชนใน
โครงการ “เก้ า อี้ รี ไซเคิ ล จากถุ ง นมโรงเรี ย น” โดยน�ำ ถุ ง นม
โรงเรียนมาล้าง ตากให้แห้ง รวบรวมเป็นพลาสติกประเภท
LLDPE เพื่อส่งขายและอีกส่วนหนึ่งน�ำกลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตเป็น “เก้าอี้รีไซเคิล” ที่สวยงามและแข็งแรงทนทาน และ
ยังได้ขยายผลโครงการถนนพลาสติกรีไซเคิลผ่านความร่วม
มือกับบริษัทต่าง ๆ อาทิ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการท�ำถนน
แอสฟัลต์คอนกรีตต้นแบบที่มีพลาสติกเหลือใช้เป็นส่วนผสม
รวมความยาวทัง้ สิน้ 7.7 กิโลเมตร สามารถน�ำพลาสติกเหลือใช้
หมุนเวียนกลับมาสร้างคุณค่าได้รวม 23 ตัน นอกจากนี้ ยังได้
ลงนามความร่วมมือกับ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือ
ศึกษาและพัฒนาการน�ำพลาสติกเหลือใช้ มาผสมในแอสฟัลต์
คอนกรีตส�ำหรับงานก่อสร้างทาง เพิ่มความแข็งแรงและยืด
อายุการใช้งานของถนน สอดคล้องตามนโยบาย BCG Economy
(Bio – Circular – Green Economy) ของรัฐบาล

เมื่อทุกคนสนุกกับของที่ถูกทิ้ง
เรื่องปิ๊ง ๆ ในการก�ำจัดขยะก็เกิดขึ้น
(ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ/ เก้าอี้รีไซเคิล
จากถุงนมโรงเรียน)

ในส่ ว นของการรั ก ษามาตรฐานกระบวนการผลิ ต ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง นิคม
อุตสาหกรรม อาร์ไอแอล ได้รบั การรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศระดับ Eco-World Class ระดับสูงสุดด้วยคะแนนสูงสุด
จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ถือเป็น
นิคมฯ แห่งแรกในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั รางวัลนีต้ อ่ เนือ่ ง 2 ปีซอ้ น
ตอกย�้ำความเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมที่ใส่ใจด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ธุรกิจแพคเกจจิง
้ (เอสซีจพ
ี )ี ยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
ผ่านการท�ำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชด
ิ ท่ามกลางความ
ผันผวนของสภาพเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด 19 และมาตรการจ� ำ กั ด การ
แพร่ระบาดที่ภาครัฐในหลายประเทศได้น�ำมาใช้ ด้วยการ
สร้างสรรค์โซลูชน
ั ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ ๆ เพือ
่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ
้ ริโภคทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป การบริหาร
ห่วงโซ่อป
ุ ทานให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ
่ ง และ
การดูแลสุขภาพลูกค้า คูธ
่ ร
ุ กิจ และพนักงานอย่างทัว
่ ถึง และ
ยังมุง
่ มัน
่ เดินหน้าสูก
่ ารเป็นผูน
้ ำ� ด้านโซลูชน
ั บรรจุภณ
ั ฑ์แบบ
ครบวงจรในภูมภ
ิ าค ด้วยการขยายก�ำลังการผลิต และการ
ควบรวมกิจการผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
(Merger & Partnership) เพือ
่ ตอบรับกับความปกติใหม่ที่
จะเกิดขึน
้ ในอนาคต
ความท้าทายของธุรกิจที่ต้องเผชิญ

เอสซีจีพีเผชิญกับความท้าทายจากความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้ง
ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นทั่วโลกจากวิกฤตโรคระบาด
โควิด 19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้าคงทน
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ และความต้องการ
ใช้กระดาษพิมพ์เขียนปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม
ความต้องการซือ้ สินค้าในกลุม่ อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร
และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังคง
เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคหันมาใส่ใจในเรือ่ งสุขอนามัย และ
ปรับพฤติกรรมมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
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ผลการดำเนินงาน ป 2563

รายไดจากการขาย

92,786

ลานบาท

4

รอยละ
จากป 2562

EBITDA

16,884

ลานบาท

11

รอยละ
จากป 2562

กำไรสำหรับป

6,457
23

SCGP-Inspired Solutions Studio
เบื้องหลังการพัฒนาโซลูชัน
ด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ตอบโจทย์
ทุกความต้องการของลูกค้า

ลานบาท

รอยละ
จากป 2562

ผลส�ำเร็จที่เกิดจากการปรับตัวอย่างรวดเร็ว

ขยายธุ ร กิ จ ปลายน�้ ำ และฐานลู ก ค้ า ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค (Consumer Goods) เพื่ อ สร้ า งการเติ บ โต
โดยในปี ที่ ผ ่ า นมา ธุ ร กิ จ ได้ ด� ำ เนิ น การเข้ า ซื้ อ ธุ ร กิ จ ผ่ า น
ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใน Bien Hoa Packaging Joint
Stock Company (SOVI) บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์ จ ากเยื่ อ
และกระดาษในประเทศเวีย ดนาม รวมถึงขยายก� ำลัง การผลิต
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ของ Tin Thanh
Packing Joint Stock Company (BATICO) ที่ประเทศเวียดนาม
พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ ว ยการพั ฒ นา
นวัตกรรมโซลูชันบรรจุภัณฑ์ ด้วยการสร้างความแตกต่างของ
สินค้าและบริการ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยในปีที่ผ่านมา
เอสซี จี พี ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว เอสซี จี พี อิ น สไปร์ โซลู ชั น ส์ สตู ดิ โ อ
(SCGP-Inspired Solutions Studio) ซึ่งให้บริการโซลูชันด้านการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
มุ ่ ง มั่ น รั ก ษาความเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในระดั บ อาเซี ย น ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและน�ำเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการ
ผลิ ต กลั บ เข้ า สู ่ ก ระบวนการรี ไซเคิ ล ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด โดยในปี
2563 เอสซี จี พี มี ศู น ย์ จั ด การวั ส ดุ รี ไซเคิ ล จ� ำ นวนรวม 68 แห่ ง
ทัง้ ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลปิ ปินส์ รวมถึง
มีเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกเพื่อจัดหาวัตถุดิบหลักในการผลิต
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ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เอสซีจีพีได้ด�ำเนินงานเชิงรุกและมีการจัดการอย่าง
รวดเร็ ว ผ่ า นกลยุ ท ธ์ ก ารท� ำงานแบบใกล้ ชิ ด ลู ก ค้ า
(Customer-centricity) ด้วยการเข้าใจปัญหาและ
เพิ่ ม ความสามารถในการพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ
ส่งมอบโซลูชน
ั ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ทค
ี่ รบวงจรให้กบ
ั ลูกค้า
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก คน ได้ แ ก่ ลู ก ค้ า
รวมไปถึงลูกค้าของลูกค้า (Consumer) และพนักงาน
ยื น อยู ่ บ นความเข้ า ใจและเห็ น ภาพค� ำ ว่ า “โซลู ชั น ”
ในทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนา
โซลู ชั น ที่ ต อบโจทย์ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ ม ากที่ สุ ด เอสซี จี พี
จึงได้ลงทุนสร้าง SCGP-Inspired Solutions Studio
เพื่ อ น� ำ เสนอโซลู ชั น ด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลากหลาย
และสามารถจั บ ต้ อ งได้ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสบการณ์ ที่
แตกต่าง รวมถึงจุดประกายความคิดให้กับลูกค้า
ในการต่อยอดพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ เอสซีจีพี
ยังยินดีที่จะให้สตูดิโอแห่งนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมและ
ร่วมมือกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้าน
การส่ ง เสริ ม บรรจุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ สร้ า งแรงบั น ดาลใจ
ให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในอุ ต สาหกรรมนี้ มาช่ ว ยยกระดั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและภูมิภาค
ให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ต่อไป

สุชัย กอประเสริฐศรี

ประธานเจ้าหน้าทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ าร
กิจการบรรจุภณ
ั ฑ์จากเยือ
่ และกระดาษ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงิน
(ล้านบาท)

			

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลจากงบกำ�ไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1
กำ�ไรสำ�หรับปี 2
EBITDA 3

2563

2562

2561

2560

2559

62,919
35,383
30,074
29,317
24,574
172,429
139,513
93,246
91,312
85,369
62,588
76,697
39,986
35,661
32,617
109,841
62,816
53,260
55,651
52,752
				
92,786
89,070
87,255
81,455
74,542
85,148
83,147
79,661
76,617
70,469
6,457
5,268
6,066
4,651
3,565
16,884
15,159
14,566
12,353
10,884

รวมผลประกอบการจาก Fajar ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2562 และ Visy Thailand ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2562
1
ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
2
กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ

SCGP First Trading Day
เปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2563 เอสซีจีพีมีรายได้จากการขายรวม 92,786
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัย
เกื้อหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการใช้
สินค้าจ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน และการรวมผลการด�ำเนินงาน
ของ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) และ Visy Packaging
(Thailand) Limited (Visy Thailand) ส�ำหรับ EBITDA เท่ากับ 16,884
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 จากปีกอ่ น จากการมุง่ เน้นน�ำเสนอ
สินค้าบริการรวมทัง้ โซลูชนั ทีห่ ลากหลายและการบริหารต้นทุน
อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับก�ำไรปี 2563 เท่ากับ 6,457 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ร้อยละ 74.8 และร้อยละ 25.0 ตามล�ำดับ เพื่อเพิ่มโอกาสของ
UPPC ในการเพิ่ ม ยอดขายและขยายฐานลู ก ค้ า ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสายธุรกิจ
บรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจรของเอสซีจีพีในภูมิภาคอาเซียน
		 o เข้าซื้อหุ้น SOVI ในสัดส่วนร้อยละ 94.1 โดย SOVI
เป็นผูผ้ ลิตชัน้ น�ำด้านบรรจุภณ
ั ฑ์จากเยือ่ และกระดาษในประเทศ
เวียดนาม
		 o ลงนามในสัญญาซือ้ หุน้ เพือ่ เข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
100 ใน Go-Pak UK Limited (Go-Pak) โดยได้ข้อสรุปของการ
ลงทุนในเดือนมกราคม 2564

การปรับตัวขององค์กรเพื่อตอบรับกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในปี 2563

• ด้านธุรกิจ
		 o เริม่ ท�ำการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยมีมูลค่า Market Capitalization
ประมาณ 150,000 ล้านบาท (ณ ราคาเสนอขาย IPO) และได้ถูก
จัดให้อยูใ่ น SET 50 โดยได้เงินจากการระดมทุน IPO (รวมการขาย
หุ้นส่วนเกิน Over-allotment) ประมาณ 40,000 ล้านบาท เพื่อใช้
ในการลงทุนขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้ใน
การปรับโครงสร้างทางการเงินรวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในกิจการ
		 o เข้ า ร่ ว มพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ กั บ Rengo Co., Ltd
(Rengo) ใน United Pulp and Paper Co., Inc. (UPPC) ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ในสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างเอสซีจีพีกับ Rengo

• ด้านบุคคล
		 o จัดท�ำแผนพัฒนาความสามารถขององค์กร (Organization
Capability) ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ และออกแบบ Platform เพื่อพัฒนา
People Capability ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานจะสามารถน�ำความรู้ และทักษะต่าง ๆ ไปปรับใช้ใน
การท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 o สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และสร้างให้เกิดภาวะผูน้ ำ� ในทุกระดับ (Leadership Development)
ผ่านการพัฒนาความรู้ ทักษะที่จ�ำเป็นมาต่อยอดในการท�ำงาน
รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Coaching Culture) การสร้าง
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		 - Odorlock บรรจุ ภั ณ ฑ์ ค วบคุ ม กลิ่ น อาหารไม่ ใ ห้
แพร่กระจายรบกวนสินค้าอื่น เช่น ทุเรียน ช่วยให้ขนส่งและ
วางจ�ำหน่ายร่วมกับสินค้าอื่นได้
		 - Detect Odor & Monitoring (DOM) นวัตกรรมด้านการ
ส�ำรวจตรวจวัด การประเมินผลกระทบกลิ่นจากแหล่งก�ำเนิด
รวมไปถึงระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่น แก๊ส และมลพิษทาง
อากาศแบบต่อเนื่องที่มีการน�ำผลตรวจวัดมาใช้ร่วมกับสภาพ
ภูมิอากาศ และแสดงผลตรวจวัดบนเว็บแพลตฟอร์มที่สะดวก
และเข้าถึงได้ง่าย มีการแจ้งเตือนเมื่อมีความเสี่ยง นอกจากนี้
มีการใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือในการสร้างฐานข้อมูล
เพื่อใช้ในการระบุอัตลักษณ์ของกลิ่นน�ำไปสู่การวิเคราะห์และ
ประมวลผลที่แม่นย�ำและรวดเร็วขึ้นในอนาคต

พฤติกรรม และวิธีคิดวิธีการท�ำงาน (Mindset & Behavior) ของ
ผู้น�ำที่มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Drive
Value & Culture) พัฒนาทีมงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถ (People
Development) ผลักดันให้เกิดการท�ำงานเป็นทีม (Collaboration)
การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเตรียมพร้อม
รับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว
o ท�ำแผนสืบทอดธุรกิจ (Succession Plan) เพื่อการเปลี่ยน
ผ่านผู้บริหารแต่ละรุ่นของเอสซีจีพี และดูแลความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) รวมถึงการพัฒนาผ่านกระบวนการ
เรียนรูต้ า่ ง ๆ ทัง้ ด้านการพัฒนาตามวิชาชีพ (Functional) และการ
พัฒนาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership)
เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการสนับสนุนการขยายธุรกิจ
โดยเฉพาะในต่างประเทศของเอสซีจพี ี รวมถึงการขึน้ สูก่ ารเป็น
ผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคต

การด�ำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

• บริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
โดยยึดหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และ Circular Economy
ด้วยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต ตลอดจนวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพือ่ ให้สามารถใช้วตั ถุดบิ และของเหลือใช้
จากกระบวนการผลิตอย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
การน�ำมาหมุนเวียนน�ำกลับมาใช้ใหม่ในตลอดห่วงโซ่อุปทาน
หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เป็นการช่วยลดการใช้
วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ
• จั ด การความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ด้ ว ยการลดการใช้ พ ลั ง งานและการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรื อ นกระจกด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในกระบวนการผลิต เพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานทางเลือก และฟื้นฟูพื้นที่ป่าทั้งในพื้นที่โรงงานและ
พืน้ ทีป่ า่ ชุมชน เพือ่ เพิม่ การเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดย
ธรรมชาติ

• ด้านนวัตกรรม (Product & Innovation)
		 - R-1 บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัว (Flexible
Packaging) ทีผ่ ลิตจากฟิลม์ ประกบหลายชัน้ แต่ละชัน้ เป็นพอลิเมอร์
ชนิดเดียวกัน (Multi-layer mono material) สามารถปกป้องสินค้า
และทนแรงกระแทกสูง น�ำกลับมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและ
วัสดุอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพช่วยให้เกิดการหมุนเวียนวัตถุดิบ
ทดแทนกลับเข้าสู่ระบบ
		 - OptiSorb-X บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ป ้ อ งกั น
ออกซิเจนและไอน�้ำสูงร่วมกับเทคนิคการดูดซับออกซิเจนใน
บรรจุภณ
ั ฑ์ภายหลังการบรรจุ จึงช่วยคงคุณภาพของสินค้า และ
ยืดอายุการเก็บสินค้าให้ยาวนานขึน้ เหมาะส�ำหรับ ขนม เบเกอรี่
เนื้อสัตว์แปรรูป ฯลฯ
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		 - พั ฒ นากระดาษอนามั ย ใช้ ค ลุ ม ตั ด ผม ให้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการร้านตัดผมและร้านเสริมสวยในพืน้ ทีร่ อบโรงงาน
เพือ่ ให้รา้ นท�ำผมใช้กระดาษนีส้ ว่ นบุคคลแทนการใช้ผา้ คลุมซ�ำ้
ซึง่ จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 และเพิม่ ความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการร้านตัดผม
		 - สร้างสรรค์ “โต๊ะกระดาษ 3 in 1” ร่วมกับมูลนิธิ
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อส่งมอบให้เด็ก ๆ ได้ใช้โต๊ะเรียนที่
เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ และสามารถน�ำมาปรับเป็นกระเป๋า
และที่เก็บของ มอบให้แก่นักเรียนในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ
		 - จัดกิจกรรม “รักษ์นำ�้ จากภูผา สูม่ หานที” โดยร่วมกับ
กองพลทหารราบที่ 9 สร้างฝายชะลอน�้ำในจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จ�ำนวน
268 ฝาย ณ บ้านใหม่หว้ ยน�ำ้ ขาว ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ช่วยให้ผืนป่ากลับมาชุ่มชื้น เห็นผลเชิงนิเวศทีห่ ลากหลายและ
กลับมาสูส่ มดุล ชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ เป็นการปลูกฝังและสร้าง
ความตระหนักในความส�ำคัญในคุณค่าของทรัพยากรน�้ำและ
ป่าไม้ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
		 - ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างอ�ำเภอ
บ้ า นโป่ ง ให้ เ ป็ น อ� ำ เภอต้ น แบบที่ มี ก ารจั ด การขยะอย่ า งมี
ประสิทธิผล ด้วยการด�ำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลชุมชน
ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยอ�ำเภอบ้านโป่งเป็นปีที่ 2 โดย
ก�ำหนดให้ชมุ ชนทีเ่ ข้าร่วมมีปริมาณขยะลดลงร้อยละ 40 ท�ำให้
ในปี 2563 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการขยะได้
ทั้งหมด 41 ชุมชน และมีประชาชนที่สนใจมาศึกษาดูงานเป็น
จ�ำนวนมาก

• เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น�้ำ ซึ่งมีกรมชลประทาน และหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์น�้ำ
ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นประจ�ำทุก 2 สัปดาห์ นอกจากนี้
ยังมีหน่วยงานบริหารความต่อเนือ่ งของการด�ำเนินงาน (Business
Continuity Management) ติดตามสถานการณ์น�้ำในพื้นที่ต่าง ๆ
ที่มีโรงงานตั้งอยู่ เพื่อร่วมกันก�ำหนดมาตรการป้องกันการ
ขาดแคลนน�ำ้ กับโรงงานอย่างต่อเนื่อง
• ร่วมกับสภาหอการค้าไทย รับซือ้ ใบอ้อยจากชาวไร่ออ้ ย
เพื่อน�ำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ภายในหม้อเผาไอน�้ำที่มี
ระบบดักจับฝุ่นด้วย Electrostatic precipitator ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อช่วยลดปัญหามลภาวะจากการเผาไร่ อีกทั้งยังสร้างรายได้
ให้กบั เกษตรกรไทย สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
• ด�ำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งการ
ปลูกป่าบกในพืน้ ทีข่ องโรงงาน และพืน้ ทีน่ อกโรงงานในจังหวัด
ต่าง ๆ เช่น ก�ำแพงเพชร ขอนแก่น กาญจนบุรี ราชบุรี และ
ปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้น 48,170 ต้น และร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
ฟื้นฟูป่าต้นน�ำ้ ด้วยการสร้างฝายชะลอน�้ำกว่า 687 ฝาย
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 - โครงการห้องเรียนสร้างบุญ สูเ่ รียนรูค้ วามมัน่ คงทาง
อาหาร ด้วยการสอนเทคนิคการปลูกผักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร เพื่อส่งมอบความรู้และเทคนิคการปลูก
ผักหาเลี้ยงชีพให้กับคนในชุมชน ให้สามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ด้วยการสร้างแหล่งอาหารในครอบครัวตนเอง
และขยายผลเป็นอาชีพแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

035

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
เอสซีจีมีการลงทุนที่ส�ำคัญในระหว่างปี 2561 – 2563 ดังนี้
ปี 2563

		 ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีการเติบโตของอุตสาหกรรม
		ก่ อ สร้ า งและมี จ� ำ นวนผู ้ ใช้ ง านอิ น เตอร์ เ น็ ต เพิ่ ม ขึ้ น
		 อย่างต่อเนื่อง ธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่า 25 ล้านเปโซ
		 ฟิลิปปินส์หรือประมาณ 15.5 ล้านบาท โดยเอสซีจี
		 ดิสทริบิวชั่นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70
• เข้ า ท� ำ สั ญ ญาร่ ว มทุ น กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายบุ ค คล 2 ราย
		 ในประเทศกั ม พู ช า เพื่ อ ร่ ว มลงทุ น และจั ด ตั้ ง SCG
		 Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd. (หรือ “บริษทั ร่วมทุน”)
		 ในประเทศกัมพูชา ตามแผนกลยุทธ์ของ SCG ในการ
		ขยายตลาดธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ทั้ ง ช่ อ งทางออนไลน์ แ ละ
		 ออฟไลน์ในอาเซียน ธุรกิจร่วมทุนนี้ จะเป็นร้านค้าใน
		 ต่างประเทศแห่งแรกของเอสซีจี-บุญถาวร และจะช่วย
		 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ SCG ในการเข้าถึงตลาด
		 ของผู้บริโภคที่มีความต้องการได้ มูลค่าการลงทุนอยู่ที่
		 383 ล้ า นบาท (ประมาณ 12 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ )
		 โดย SCGBTV ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนสัดส่วนร้อยละ 80
• จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ BIMobject AB ประเทศสวีเดน
		ทีป่ ระกอบธุรกิจให้บริการระบบแบบจ�ำลองสารสนเทศ
		 ส�ำหรับอาคาร (Building Information Modeling หรือ “BIM”)
		 ในรูปแบบดิจทิ ลั และฐานระบบส�ำหรับการออกแบบ คัด
		 เลือกวัสดุก่อสร้าง และจ�ำลองการก่อสร้างอาคารและ
		 โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ SCG
		ในการเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารนวั ต กรรมโซลู ชั น ด้ า นการ
		 ก่ อ สร้ า งแบบครบวงจร บริ ษั ท BIMobject TH มี
		 ทุนจดทะเบียนอยูท่ ี่ 5 ล้านบาท โดย CPAC เข้าถือหุ้นใน
		 สัดส่วนร้อยละ 51

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

• ลงนามในสัญญาเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท Oitolabs
		 Technologies Private Limited จ�ำกัด (หรือ “OITOLABS”)
		 ประเทศอินเดียจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อสนับสนุน
		การพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ของธุรกิจ
		 ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยการเข้าซื้อกิจการนี้
		จะช่วยส่งเสริมแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการขยาย
		ธุรกิจค้าปลีกทัง้ ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์สำ� หรับ
		 ลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน โดยการลงทุนมีมูลค่า 2 ล้าน
		 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 62.4 ล้านบาท
• เข้ า ร่ ว มทุ น กั บ SHO-BOND & MIT Infrastructure
		 Maintenance Corporation (หรือ “SB&M”) ในการจัดตั้ง
		 บริษัทร่วมทุน ส�ำหรับด�ำเนินธุรกิจ Lifetime Solution
		 แบบครบวงจรในประเทศไทย เพือ่ รองรับการเติบโตของ
		ตลาดงานซ่ อ มแซมอาคารและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
		ในประเทศและในภู มิ ภ าคอาเซี ย นในอนาคต
		 โดยธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่า 150 ล้านบาท และ CPAC
		 จะเข้าถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51
• เข้าท�ำสัญญาร่วมทุนกับบริษทั บุญถาวรกรุป๊ จ�ำกัด และ
		 บริษทั บุญถาวรเซรามิค จ�ำกัด และจัดตัง้ บริษทั เอสซีจ-ี
		 บุ ญ ถาวร โฮลดิ้ ง จ� ำ กั ด เพื่ อ ขยายความร่ ว มมื อ ใน
		การด�ำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกออกแบบสินค้าและบริการ
		 เกี่ยวกับบ้านแบบครบวงจร ทั้งในประเทศไทย และ
		 ภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทร่วมทุนนี้มีทุนจดทะเบียน
		 525 ล้านบาท เอสซีจี รีเทลมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่
		 ร้อยละ 51
• เข้าร่วมทุนกับ PT Marindo Inticor (หรือ “MI”) ซึ่งเป็น
		 บริษัทโฮลดิ้งในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจัดตั้งบริษัท
		 PT Renos Marketplace Indonesia (“บริษัทใหม่” หรือ
		 “Renos”) ให้บริการดิจิทัลมาร์เก็ตแพลตฟอร์มส�ำหรับ
		ซื้ อ ขายสิ น ค้ า และบริ ก ารเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ต กแต่ ง บ้ า น
		 ในประเทศอิ น โดนี เซี ย โดยการขยายธุ ร กิ จ นี้ เ ป็ น
		 ตามแผนกลยุทธ์ของ SCC ในการพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ต
		 แพลตฟอร์มในภูมิภาคอาเซียน บริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้น
		 ดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 17.2 พันล้านรูเปีย หรือ
		 ประมาณ 39 ล้านบาท โดยบริษัทเบ็ตเตอร์บีจะเข้า
		 ถือหุ้นใน Renos สัดส่วนร้อยละ 49
• เข้าร่วมทุนกับบริษทั บิลค์ วัน กรุป๊ จ�ำกัด (หรือ “BUILK”)
		เพื่ อ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารระบบควบคุ ม ต้ น ทุ น
		 การก่อสร้าง B2B E-Commerce แพลตฟอร์ม และระบบ
		บริหารจัดการความสัมพันธ์ลกู ค้าส�ำหรับธุรกิจก่อสร้าง

ธุรกิจเคมิคอลส์

• เข้ า ซื้ อ หุ ้ น ใน HTExplore S.R.L. (หรื อ HTExplore)
		ผู้ประกอบธุรกิจด้านการทดสอบสารเร่งปฏิกิริยาแบบ
		 ให้ผลผลิตสูง ตั้ง อยู่ที่เมือ งเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี
		 ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
		 สร้างสินค้ามูลค่าเพิม่ สูง (High Value Added) ) โดยจะช่วย
		 เสริมความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของ SCG
		ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น
• เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เอ. เจ. พลาส จ�ำกัด (มหาชน)
		 (หรือ AJ) ในสัดส่วนร้อยละ 9.22 โดย AJ หนึ่งในผู้ผลิต
		 ฟิล์มส�ำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (FIexible Packaging)
		 ชั้นน�ำของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดตั้ง
		 บริษทั ร่วมทุนกับ AJ เพือ่ ผลิตและจ�ำหน่ายฟิลม์ Biaxial y
		 Oriented (หรื อ “BO Film”) ในประเทศเวี ย ดนาม
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		 ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช ย์เรียบร้อ ยแล้ว และ
		 ผูจ้ ดั หาหุน้ ส่วนเกินได้สง่ มอบหุน้ คืนให้แก่ SCG ซึง่ ส่งผล
		 ให้จำ� นวนหุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ โดยตรงใน เอสซีจพี ี
		 ของ SCG มี จ� ำ นวน 3,095,882,660 หุ ้ น คิ ด เป็ น
		 ร้อยละ 72.1
• เอสซี จี เข้ า ร่ ว มพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท Rengo
		 Co., Ltd. ประเทศญีป่ นุ่ (หรือ “Rengo”) ในประเทศฟิลปิ ปินส์
		โดยการท�ำสัญญาจ�ำหน่ายหุ้นออกใหม่อย่างมีเงื่อนไข
		 มู ล ค่ า ประมาณ 2,500 ล้ า นบาท โดยการเข้ า ร่ ว ม
		 พันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสของ
		 บริษัท United Pulp and Paper Co.,Inc. (หรือ “UPPC”)
		ในการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าในประเทศ
		 ฟิลิปปินส์ รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสาย
		 ธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบครบวงจรของเอสซี จี พี ใน
		ภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

		 ทุนจดทะเบียนมูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท โดย SCG
		 Chemicals จะถือหุน้ ในบริษทั ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 45
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

• เอสซีจีพี เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท Bien Hoa Packaging
		 Joint Stock Company (หรือ “SOVI”) ในสัดส่วนร้อยละ
		 94.11 โดยมีราคาหุน้ ละ 171,450 ดอง รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
		 2,070 พันล้านดอง หรือประมาณ 2,700 ล้านบาท โดย
		 ด�ำเนินธุรกรรมผ่านบริษัทย่อย TCG Solutions Pte. Ltd.
ั ฑ์ จ�ำกัด
		 ที่ถอื หุน้ ทัง้ หมดโดยบริษทั กลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์
		 (หรือ “TCG”) ทัง้ นี้ SOVI เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ด้านบรรจุภณ
		 จากเยือ่ และกระดาษในเวียดนาม การเข้าลงทุนนี้ จะส่งผลให้
		 SCGP สามารถขยายฐานลูกค้าในกลุม่ อาหาร เครือ่ งดืม่
		 และสินค้าอุปโภคบริโภค อีกทั้งเป็นการเพิ่มสัดส่วน
ั ฑ์
		การบูรณาการในแนวตัง้ กับโรงงานกระดาษบรรจุภณ
• บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ�ำกัด (มหาชน) (หรือ เอสซีจพี )ี
		ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นเพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน
		 ร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK Limited (หรือ Go-Pak)
		 โดยได้ข้อสรุปของการลงทุนในเดือนมกราคม 2564
		 Go-Pak เป็นหนึ่งในผู้น�ำในการให้บริการโซลูชันด้าน
		 บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารในสหราชอาณาจั ก ร ยุ โรป และ
		 อเมริกาเหนือ และมีฐานลูกค้าเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายใน
		 ภาคธุรกิจการบริการด้านอาหาร ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่ง
		 การเข้าซื้อหุ้น Go-Pak เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์
		 อาหารของ เอสซีจีพี ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
		 ของฐานตลาดผู้บริโภคของบริษัท และเป็นการขยาย
		 ฐานลูกค้าไปยังตลาดสหราชอาณาจักร ยุโรป และ
		 อเมริ ก าเหนื อ อี ก ทั้ ง เป็ น การเสริ ม ศั ก ยภาพในการ
		แข่งขันด้วยการเพิ่มความหลากหลายของโซลูชันด้าน
ั ฑ์อาหาร และขยายฐานการผลิตเพือ่ การเติบโต
		 บรรจุภณ
		ของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
• ที่ประชุมคณะกรรมการของ เอสซีจีพี ได้มีมติอนุมัติ
		 การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจ�ำนวนไม่เกิน 1,296,680,000
		 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อ
		 ประชาชนเป็นการทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก (IPO) และการมอบ
		 อ�ำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น โดยที่ เอสซีจีพี
		 ได้ก�ำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ที่ราคา
		 35.00 บาทต่อหุ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และเมื่อ
		 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เอสซีจพี ี ได้จดั สรรหุน้ สามัญ
		 เพิ่มทุนจ�ำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน และ
		ได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนช�ำระแล้วกับกรมพัฒนา

ปี 2562
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

• ปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิกในประเทศอินโดนีเซีย
		 ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุน
		การด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจาก
		 การรวมการผลิตไว้ที่โรงงานแห่งเดียว โดยการหยุด
		ด� ำ เนิ น การผลิ ต กระเบื้ อ งเซรามิ ก ปู ผ นั ง ของบริ ษั ท
		 PT Keramika Indonesia Assosiasi ที่โรงงานในเขต Cileungsi
		 จังหวัดชวาตะวันตก โดยจะรวมการผลิตไว้ที่โรงงาน
		 อีกแห่งหนึง่ ในเมือง Karawang จังหวัดชวาตะวันตก และ
		 รวมถึงการเลิกบริษัทและช�ำระบัญชีของบริษัท PT KIA
		 Sepih Mas (หรือ “KSM”) ซึ่งตั้งอยู่ในเขต Cileungsi และ
		 เมือง Karawang จังหวัดชวาตะวันตก
• จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
		 ท่าเรือในประเทศไทย กับ PSA Thailand โดยโอนส่วน
		 การลงทุ น ของ SCG ในบริ ษั ท ไทย คอนเน็ ค ทิ วิ ตี
		 เทอมินอล จ�ำกัด (หรือ “TCT”) (เดิมชือ่ บริษทั ไทยพรอส
		 เพอริตี้ เทอมินอล จ�ำกัด) และบริษัทบางกอก อินเตอร์
		 เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จ�ำกัด (หรือ “BIFC”) ให้แก่บริษัท
		 ร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 300
		 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนของ SCG ใน TCT
		 และ BIFC ลดลงจากปัจจุบนั ที่ ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51
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		 ทั้ ง นี้ Visy ใช้ ร ะบบการผลิ ต อั ต โนมั ติ ค วามเร็ ว สู ง
		 มาตรฐานสากล ซึ่งมีเทคโนโลยีเฉพาะที่สามารถผลิต
		บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุอาหารและผลไม้ให้ยาวนาน
• ปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
		 คงรูปโดยมี Toppan Printing Company Limited (หรือ Toppan)
		 ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงทุนในบริษัท
		 เอสซีจพี -ี ที พลาสติกส์ จ�ำกัด (หรือ SCGP-T) โดย SCGP-T
		เป็นบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป
		 โดยถือหุ้นร้อยละ 75 ในบริษัทคอนิเมก จ�ำกัด ทักษะ
		และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการผลิตบรรจุภัณฑ์
		 ในระดับสูงของ Toppan จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
		ด้ า นการผลิ ต และขยายฐานลู ก ค้ า ของคอนิ เ มกได้
		มากยิ่งขึ้น
• ได้รับมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
		 ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอสซีจี
		 แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) (หรือ เอสซีจีพี) และได้รับ
		 อนุมตั กิ ารน�ำหุ้นสามัญของเอสซีจพี ี เข้าจดทะเบียนใน
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก�ำหนดสัดส่วน
		จ�ำนวนหุ้นที่จะเสนอขายข้างต้นเป็นจ�ำนวนไม่เกิน
		 ร้อยละ 30 ของทุนช�ำระแล้วของ SCGP ภายหลังการ
		 เพิ่มทุน โดย SCGP จะน�ำเงินที่ได้รับ จากการเสนอ
		ขายหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ข้ า งต้ น เพื่ อ ใช้ ล งทุ น ใน
		 การขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้
		 ในการปรั บ โครงสร้ า งทางการเงิ น รวมถึ ง ใช้ เ ป็ น
		เงินทุนหมุนเวียน

• เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Jumbo Barges (Cambodia) (หรือ
		 “JBC”) ซึง่ เป็นบริษทั จ�ำกัดทีด่ ำ� เนินธุรกิจด้านการขนส่ง
		 สินค้าทางน�ำ้ ทะเล และชายฝัง่ ในประเทศกัมพูชา ทัง้ นี้
		ธุ ร กรรมข้ า งต้ น มี มู ล ค่ า การลงทุ น รวมประมาณ
		 17 ล้านบาท การเข้าถือหุ้นทั้งหมดใน JBC จะช่วย
		เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจโลจิสติกส์
		 ของ SCC ในประเทศกัมพูชา
ธุรกิจเคมิคอลส์

• อยู่ระหว่างด�ำเนินโครงการขยายก�ำลังการผลิต บริษัท
		 มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด (MOC) โดยจะท�ำให้ MOC มี
		 ความยืดหยุน่ ในการเลือกใช้วตั ถุดบิ และสร้างโอกาสใน
		 การใช้ก๊าซโพรเพนซึ่งมีต้นทุนตํ่าเป็นวัตถุดิบได้ ก�ำลัง
		 การผลิตโอเลฟินส์ตอ่ ปีจะเพิม่ ขึน้ 350,000 ตัน คาดว่าจะ
		 แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564
• จัดตั้งบริษัท PT. Berjaya Nawaplastic Indonesia (BNI)
		เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า พี วี ซี ส� ำ เร็ จ รู ป รวมถึ ง ท่ อ และข้ อ ต่ อ
		 พี วี ซี ใ นประเทศอิ น โดนี เซี ย ซึ่ ง ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 51
		 โดยบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ำกัด ซึ่งเป็น
		บริษัทย่อยในเอสซีจี
• ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ที่เป็นเทคโนโลยี
		 เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ร่ ว มมื อ วิ จั ย พั ฒ นา สร้ า งโอกาสในการ
		เข้าถึงเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มี
		 มูลค่าเพิ่มสูงใหม่ๆ ตามกลยุทธ์ของธุรกิจ
• ก่ อ ตั้ ง และเปิ ด ใช้ ง านศู น ย์ น วั ต กรรม I2P (Ideas to
		 Products) ทีจ่ งั หวัดระยอง เพือ่ เร่งกระบวนการสร้างสรรค์
		นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
		ของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นตามกลยุทธ์ของธุรกิจ
• ขายหุ ้ น ทั้ ง หมดคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25 ในบริ ษั ท GTC
		 Technology US, LLC และ GTC Technology International
		 ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ Technology licensing และ
		ให้บริการทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
		โรงกลั่น

ปี 2561
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

• จัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในประเทศจีน
		 ตอนใต้ (มณฑลกวางสี) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง
		 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง และ JUSDA เพือ่ เป็น
		จุดเชื่อมต่อในอาเซียน
• ลงทุนในบริษัท PT.Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSA)
		 ผูป้ ระกอบการโมเดิรน์ เทรด (“Mitra 10”) และจัดจ�ำหน่าย
		สินค้าเกีย่ วกับบ้านและทีอ่ ยูอ่ าศัยในประเทศอินโดนีเซีย
		 โดยสามารถด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 3
		 ของปี 2561
• ร่วมทุนระหว่างเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและ
		 บุญถาวร เพื่อให้บริการเกี่ยวกับโซลูชั่น เป็นดีไซน์
		เอ้าท์เลทที่เกี่ยวข้องกับบ้านและที่อยู่อาศัย
• อนุมตั คิ วบรวมห้าบริษทั และมีชอื่ ใหม่เป็น บริษทั เอสซีจี
		 เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า
		 “COTTO” ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯได้
		 รั บ อนุ มั ติ รั บ หลั ก ทรั พ ย์ “COTTO” เป็ น หลั ก ทรั พ ย์
		 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

• เข้าซื้อหุ้น PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ในสัดส่วนร้อยละ
		 55.24 ซึ่ ง เป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นธุ ร กิ จ กระดาษบรรจุ ภั ณ ฑ์
		 ในอินโดนีเซีย โดยการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากใน Fajar
		จะช่ ว ยขยายการเติ บ โตของเอสซี จี พี ใ นอาเซี ย น
		โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอินโดนีเซียซึ่งมีโอกาสใน
		การเติบโตอย่างมากในอนาคต
• ขยายการลงทุ น ในธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก คงรู ป
		 โดยเข้ า ซื้ อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 80 ในบริ ษั ท วี ซี่ แพ็ ค เกจิ้ ง
		 (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ชัน้ น�ำทีผ่ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
		อาหารขึน้ รูปให้แก่แบรนด์ผผู้ ลิตอาหารชัน้ น�ำระดับโลก
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• ขายหุน้ ทัง้ หมดร้อยละ 60 ในบริษทั สยามสเตบิไลเซอร์ส
		 แอนด์ เคมิคอลส์ จ�ำกัด (SSC) บริษัทย่อยของบริษัท
		 ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
		ผู้ผลิตสารให้ความอยู่ตัวส�ำหรับการขึ้นรูปวัสดุพีวีซี
• ขายหุ ้ น ทั้ ง หมดร้ อ ยละ 64.68 ในบริ ษั ท Alliance
		 Petrochemical Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็น
		บริษัทโฮลดิ้งในประเทศสิงคโปร์
• ขายหุน้ ทัง้ หมดร้อยละ 50 ในบริษทั สยาม มิตซุย พีทเี อ
		 จ� ำ กั ด (SMPC) บริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ย Purified
		 Terephthalic Acid รวมถึงหุ้นทั้งหมดร้อยละ 20 ใน
		 บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จ�ำกัด (TPRC) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต
		 และจ�ำหน่าย Polyethylene Terephthalate

		 2561 และเริ่มซื้อขายตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561
		เป็นตันไป
ธุรกิจเคมิคอลส์

• เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Long Son Petrochemicals
		 Company Limited (LSP) ซึ่ ง เป็ น โครงการปิ โ ตรเคมี
		 ครบวงจรแห่งแรกของประเทศเวียดนาม โดยสัดส่วน
		 การถือหุ้นทางอ้อมของเอสซีจีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 71
		 เป็นร้อยละ 100
• อนุ มั ติ โ ครงการขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต ของ บริ ษั ท
		 มาบตาพุด โอเลฟินส์ จ�ำกัด (MOC) ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุน
		 ระหว่างบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด และบริษัท
		 ในกลุ่ม The Dow Chemical Company (DOW) โครงการ
		 ดั ง กล่ า วใช้ เ งิ น ลงทุ น ประมาณ 15,500 ล้ า นบาท
		 โดยจะท�ำให้ MOC มีความยืดหยุน่ ในการเลือกใช้วตั ถุดบิ
		และสร้างโอกาสในการใช้กา๊ ซโพรเพนซึง่ มีตน้ ทุนตาํ่ เป็น
		 วั ต ถุ ดิ บ ได้ ก� ำ ลั ง การผลิ ต โอเลฟิ น ส์ ต ่ อ ปี จ ะเพิ่ ม
		 ขึ้น 350,000 ตัน
• เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Binh Minh Plastics Joint Stock
		 Company (BMP) ซึง่ เป็นบริษทั ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายท่อ
		และข้อต่อพลาสติกในประเทศเวียดนามเป็นร้อยละ
		 54.29 โดยบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี)
		 จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเอสซีจี
• จัดตั้งบริษัท PT Nusantara Polymer Solutions ในประเทศ
		 อินโดนีเซีย เพื่อด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ายเม็ดพลาสติก
		 ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยบริษัทเอสซีจี
		 เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
		 ที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
• ลงทุนในส่วนธุรกิจใหม่ Energy Business โดยได้พัฒนา
		 “โซลาร์ฟาร์มลอยน�้ำ” รายแรกในประเทศไทย ขนาด
		 1 เมกะวัตต์ ในพื้นที่โรงงานในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็น
		นวั ต กรรมเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ น� ำ มาใช้ ไ ด้ จ ริ ง ใน
		 ภาคอุตสาหกรรม มีจุดเด่นเรื่องการออกแบบให้ติดตั้ง
		 ง่ายและรวดเร็ว ประหยัดพื้นที่และรองรับการติดตั้งได้
		 หลายรูปแบบตามลักษณะพื้นที่ โดยใช้เม็ดพลาสติกที่
		 มีความทนทานเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง และเป็น
		วัสดุทปี่ ลอดภัยต่อสิง่ แวดล้อมสามารถน�ำไปรีไซเคิลได้
• ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) และกองทุน (Venture
		 Capital Funds) ที่เป็นเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อร่วมมือ
		 วิจยั พัฒนา สนับสนุน และต่อยอดนวัตกรรมเพือ่ เติบโต
		 แบบก้าวกระโดด รวมทั้งตอบโจทย์ในเรื่องเศรษฐกิจ
		หมุนเวียนซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
		ของธุรกิจ

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

• เข้ า ซื้ อ หุ ้ น เพิ่ ม เติ ม ในบริ ษั ท บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส องแห่ ง ใน
		 ประเทศไทย ได้แก่ บริษทั ไดน่า แพคส์ จ�ำกัด และบริษทั
		 โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ�ำกัด จากร้อยละ 75 เป็น
		 ร้อยละ 100 โดยทั้งสองบริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
		กระดาษลูกฟูกคุณภาพสูงทีใ่ ช้ในการบรรจุสนิ ค้าอุปโภค
		 บริโภค โดยเน้นบรรจุอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก
• ขยายการลงทุนในธุรกิจ Food Packaging โดยเข้าซื้อหุ้น
		 ร้อยละ 68.3 ในบริษทั Interpress Printers Sendirian Berhad
		บริษทั ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษส�ำหรับอาหารชัน้ น�ำทีไ่ ด้
		 รับการยอมรับจากธุรกิจร้านอาหาร บริการด่วนชั้นน�ำ
		 ทัว่ โลก ตัง้ อยูท่ รี่ ฐั เซลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย มีสนิ ค้าหลัก
		 เป็นกล่องพับได้ ถาดขึน้ รูป กล่องแคลมเชลล์ กระดาษห่อ
		 และถุงกระดาษ โดยมีเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน
		 ทั่ ว โลกเป็ น ลู ก ค้ า หลั ก การลงทุ น นี้ แ สดงให้ เ ห็ น
		 ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ของเอสซี จี พี ในการเป็ น ผู ้ น� ำ
		 ด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน และจะ
		ช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการตอบสนองความต้ อ งการ
		บริโภคอาหารบริการด่วนในภูมภิ าคทีก่ ำ� ลังเติบโตอย่าง
		รวดเร็วตามไลฟ์สไตล์และความพึงพอใจของผู้บริโภค
• เพิ่มฐานการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ โดยลงทุนขยาย
		 ก�ำลังการผลิตในบริษัท United Pulp and Paper Co., Inc.
		 (หรือ UPPC) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยในประเทศฟิลปิ ปินส์ของ
		 เอสซีจีพี ส่งผลให้ก�ำลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์
		 เพิ่มขึ้นประมาณ 230,000 ตันต่อปี เพื่อตอบสนอง
		ความต้องการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ
		 ฟิลิปปินส์ที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเริ่ม
		 ผลิตได้ในไตรมาสที่สามของปี 2564
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โครงสร้างรายได้ประจ�ำปี 2563

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2563
กลุ่มธุรกิจ

รายได้
จากการ
ขาย

รายได้
อื่น

ปี 2562

รายได้ สัดส่วน
รวม รายได้
(%)

ส่วนได้
รายได้
เสียใน จากการ
บริษัท
ขาย
ร่วม *

รายได้
อื่น**

ปี 2561

รายได้ สัดส่วน
รวม รายได้
(%)

ส่วนได้
รายได้
เสียใน จากการ
บริษัท
ขาย
ร่วม *

รายได้
อื่น

รายได้ สัดส่วน
รวม รายได้
(%)

ส่วนได้
เสียใน
บริษัท
ร่วม *

ธุรกิจซีเมนต์และ 171,720 2,446 174,166
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

39.94

1,012 184,690 2,371 187,061 38.82

947 182,952

2,400 185,352

35.08

ธุรกิจเคมิคอลส์

36.55

5,033 177,634 1,928 179,562 40.17

7,225 221,538

4,393 225,931

46.08 11,183

53 87,255

515 87,770

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

146,870 1,981 148,851
92,786

603 93,389

22.93

66 89,070

964 90,034 20.14

17.90

924

(15)

ส่วนงานอื่น
122 8,965 9,087 0.58 3,346 117 10,544 10,661 0.87 3,407
100 9,133 9,233 0.94 2,951
																
งบการเงินรวม 399,939 7,278 407,217 100.00 9,456 437,980 8,992 446,972 100.00 11,632 478,438 11,823 490,261 100.00 15,047
เอสซีจี

หมายเหตุ : ข้อมูลงบการเงินจำ�แนกตามส่วนงานธุรกิจก่อนปรับปรุงรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ
* ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
** ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สรุ ป ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ของแต่ ล ะกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ได้
ดังนี้

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ประกอบด้วยธุรกิจที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และการ
จัดจ�ำหน่าย โดยเน้นการพัฒนามูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และ
บริการ (High Value Added Products & Services) การเป็นผู้น�ำ
ตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีกลุ่มสินค้าหลัก
คือ กลุ่มสินค้าปูนซีเมนต์ กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ
กลุ่มสินค้าเซรามิก
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ข้อมูลที่สำ
� คัญ
ก�ำลังผลิตและผลิตภัณฑ์หลัก

•
•
•
•
•
•

ปูนซีเมนต์เทาในประเทศ
ปูนซีเมนต์เทาต่างประเทศ
คอนกรีตผสมเสร็จในประเทศ
สินค้ากลุ่มหลังคา
สินค้ากลุ่ม ฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ในประเทศ
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและผนัง

ตราสินค้า

• ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง เอสซีจี
• ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์สำ� เร็จรูป ปูนซีเมนต์สำ� หรับงานตกแต่ง และกาวซีเมนต์
ตราเสือ
• ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง และปูนซีเมนต์ผสม K-Cement
• คอนกรีตผสมเสร็จ ตรา SCG ตรา Jayamix by SCG และ ตรา CPAC
• อิฐทนไฟและวัสดุทนไฟ ตรา SRIC
• ระบบผนังคอมแพคติ้ง ตราเสือ
• Precast, Fully precast และ Post tension ตรา CPAC Smart Structure
• บริการออกแบบ ให้ค�ำปรึกษาด้านงานโครงสร้างทุกประเภท ตรา CPAC
Construction Solution
• บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลออกแบบงานโครงสร้างทุกประเภท ตรา CPAC BIM
• อิฐมวลเบา ตรา Q-CON และตรา SCG
• ท่อและอุปกรณ์พีวีซี ตรา SCG
• ท่อคอนกรีตและ Precast ตรา SCG
• สินค้าหลังคา กระเบื้อง และอุปกรณ์หลังคา ตรา SCG
• แผ่นฝา ฝ้า และวัสดุทดแทนไม้ ตรา SCG
• บล็อคคอนกรีต กระเบื้องคอนกรีตปูพื้นและบุผนัง ตรา SCG
• เหล็กข้อกลม เหล็กข้ออ้อย ตรา SCG
• ฉนวนกันความร้อน และวัสดุอะคูสติก ตรา SCG
• บริการรับสร้างบ้าน SCG Heim
• Solar roof system – SCG
• Active AIRflowTM system – SCG Living Tech
• Unit Bathroom  – SCG
• กลุม่ สินค้า บริการ และติดตัง้ ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าผูส้ งู อายุ – SCG Elder Care Solution
• บริการให้ค�ำปรึกษาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
สากล แบบครบวงจร – SCG Green Building Solution
• กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง ตรา COTTO ตรา SOSUCO ตรา CAMPANA
ตรา Prime ตรา KIA และตรา Mariwasa
• หินไพโรลิธิค ตรา GEOLUXE
• เครื่องสุขภัณฑ์ ก๊อกน�้ำ และอุปกรณ์ประกอบห้องน�ำ ้ ตรา COTTO
• ร้านจ�ำหน่ายและให้บริการส�ำหรับผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
เครื่องสุขภัณฑ์ ก๊อกน�้ำ อุปกรณ์ประกอบห้องน�้ำ - COTTO Life
• ร้านวัสดุก่อสร้าง Flagship Retail Store - SCG EXPERIENCE
• ร้านวัสดุก่อสร้างแบบ Active Omni-channel Retail  - SCG HOME
• บริการขนส่งและกระจายสินค้า (logistics service) ตรา SCG Logistics และ SCG
EXPRESS
• บริการน�ำเข้าและส่งออกสินค้า (import/export service) ตรา SCG International
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ล้านตันต่อปี
ล้านตันต่อปี
โรงงาน
ล้านตร.ม. ต่อปี
ล้านตร.ม. ต่อปี
ล้านตร.ม. ต่อปี

ข้อมูลที่ส�ำคัญ
จุดเด่นที่ส�ำคัญ

• เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในอาเซียน
• เป็นผู้ผลิตที่มีกำ� ลังการผลิตสูงที่สุดเป็นล�ำดับที่ 2 ของโลกในส่วนของกระเบื้อง
เซรามิกปูพื้นและผนัง
• น�ำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
นโยบาย และการด�ำเนินงาน
• สร้างสรรค์นวัตกรรม (innovation) ในการผลิตสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
• สร้างประสบการณ์ในการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านอย่างเชื่อมต่อกันระหว่าง
ช่องทาง Online และหน้าร้าน โดยใช้การระบุตวั ตนลูกค้าเดียวกันในทุกๆช่องทาง
รวมทั้งมีแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อเครือข่ายช่างและนักออกแบบเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับเจ้าของบ้าน

นโยบายหลักในการด�ำเนินงาน

• สร้างฐานธุรกิจเพื่อความเป็นผู้นำ� ตลาดในระดับภูมิภาค (regional market owner)
รวมถึงการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• การสร้าง และพัฒนาช่องทางการจ�ำหน่าย (Active Omni-Channel) และงาน
ที่เกี่ยวข้อง (Ecosystem) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างช่องทางออนไลน์ และ
หน้าร้าน (ออฟไลน์) รวมทั้งมีแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การออกแบบ
การค้นหา และว่าจ้างช่าง ฯลฯ
• พัฒนาสินค้าใหม่เพือ่ ตอบโจทย์ของลูกค้า รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิม่ ของสินค้า
และบริการ (High Value Added Products & Services) ผ่านนวัตกรรม และมุ่งมั่น
พัฒนาบริการและโซลูชั่นที่ครบวงจร
• มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน
โดยใช้เทคโนโลยี automation และดิจิทัล
• ด�ำเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
สามารถจ�ำแนกลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ หลัก ๆ ได้ ดังนี้
สินค้ากลุ่มปูนซีเมนต์
1. ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง
2. ปูนซีเมนต์ผสม
3. ปูนซีเมนต์สำ� เร็จรูป
4. ปูนซีเมนต์สำ� หรับงานตกแต่ง
5 กาวซีเมนต์
6. คอนกรีตผสมเสร็จ
7. อิฐทนไฟและวัสดุทนไฟ
8. ระบบผนังคอมแพคติ้ง
9. Precast, Fully precast และ Post tension
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
10. อิฐมวลเบา
11. สินค้ากลุ่มหลังคา (กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์
		 หลังคาคอนกรีต หลังคาเซรามิก หลังคาเหล็ก หลังคา
		 ดินเผา และหลังคาโปร่งแสง) โครงหลังคาส�ำเร็จรูป และ
		อุปกรณ์หลังคา
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12. สินค้ากลุ่ม ฝ้า ผนัง พื้น ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด และ
		ซีเมนต์บอร์ด
13. กลุ่มสินค้าไม้สังเคราะห์ และวัสดุทดแทนไม้
14. กลุ ่ ม สิ น ค้ า ตกแต่ ง ภู มิ ทั ศ น์ (บล็ อ กปู พื้ น กระเบื้ อ ง
		 คอนกรี ต ปู พื้ น กระเบื้ อ งคอนกรี ต ตกแต่ ง ผนั ง
		 รั้วคอนกรีตส�ำเร็จรูป เป็นต้น)
15. เหล็กข้อกลม เหล็กข้ออ้อย
16. ฉนวนกันความร้อน และวัสดุอะคูสติก
17. ท่อและอุปกรณ์พีวีซี
18. ท่อคอนกรีตและ Precast
19. Solar roof system
20. Active AIRflowTM system
21. ห้องน�้ำส�ำเร็จรูป (Unit Bathroom)

33. ร้านค้าปลีกสินค้าเรื่องบ้านและวัสดุก่อสร้าง
34. บริ ก ารออกแบบให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นงานโครงสร้ า ง
		ทุกประเภท
35. บริการ Digital platform ส�ำหรับออกแบบงานโครงสร้าง
		ทุกประเภท
2. การตลาดและการแข่งขัน
(1) การท�ำตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำ� คัญ
- นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์
		 1)		 กลยุทธ์การแข่งขัน
• ธุรกิจมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสินค้า
					 และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added
					 Products and Services) เพือ่ ทีจ่ ะสร้างความแตกต่าง
					และตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภค
					ให้ดขี นึ้ อีกทัง้ ยกระดับวงการก่อสร้างไทยให้เป็น
					 Wealth Community เช่น การพัฒนาคุณสมบัติ
					ของสิ น ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการพั ฒ นา
					งานวิ จั ย และการน� ำ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
					เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง การพัฒนาสินค้า
					ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ลดการใช้
					 ทรั พ ยากรธรรมชาติ เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ธุ ร กิ จ มี
					สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเอง จึงท�ำให้
					สามารถพั ฒ นาสิ น ค้ า ที่ ต อบสนองต่ อ ความ
					ต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน
					ได้อย่างมีประสิทธิผล และรองรับแนวโน้มการ
					เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและพฤติกรรม
					การใช้งาน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้า
					 ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปูนงานโครงสร้าง
					 เอสซีจี สูตรไฮบริด เพื่อสิ่งแวดล้อม ปูนเสือฉาบ
					 สูตรพิเศษ ปูนงานหล่อเอสซีจี ปูนทนน�้ำทะเล
					เอสซี จี ปู น งานโครงสร้ า งทนทานพิ เ ศษ

สินค้ากลุ่มเซรามิก
22. กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและผนัง
23. หินไพโรลิธิค
24. เครื่องสุขภัณฑ์ ก๊อกน�้ำ และอุปกรณ์ประกอบห้องน�้ำ
สินค้าและบริการอื่น ๆ
25. บริการขนส่งและกระจายสินค้า (logistics service)
26. บริการน�ำเข้าและส่งออกสินค้า (import/export service)
27. บริการรับก�ำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
28. สินค้าและบริการ อื่น ๆ เช่น บริการ roofing center และ
		ศูนย์บริการและสินค้าเกี่ยวกับบ้านครบวงจร
29. บริการให้ค�ำปรึกษาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อ
		 สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล แบบครบวงจร
30. กลุม่ สินค้า บริการ และติดตัง้ ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าผูส้ งู อายุ
31. บริการรับสร้างบ้าน
32. ร้านจ�ำหน่ายและให้บริการส�ำหรับผลิตภัณฑ์กระเบื้อง
		 เซรามิกปูพนื้ และบุผนัง เครือ่ งสุขภัณฑ์ ก๊อกน�ำ้ อุปกรณ์
		ประกอบห้องน�้ำและห้องครัว
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2)		 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• สินค้ากลุ่มปูนซีเมนต์ มีการขายให้กับบริษัทใน
					เอสซีจี เพื่อเป็นวัตถุดิบส�ำหรับผลิตผลิตภัณฑ์
					 ต่ อ เนื่ อ ง อาทิ คอนกรี ต ผสมเสร็ จ กระเบื้ อ ง
					 หลังคาคอนกรีต แผ่นพื้นส�ำเร็จรูป เป็นต้น และ
					 การขายให้กับ ตัวแทนจ�ำหน่าย ร้านค้าวัสดุ
					ก่อสร้างทั่วไป ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
					คอนกรีต รวมถึงบริษัทผู้รับเหมาขนาดใหญ่
• สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  มีการแบ่งระดับ
					ราคาและกลุ่มลูกค้า ตามประเภทของผลิตภัณฑ์
					และความนิ ย มของกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ในแต่ ล ะพื้ น ที่
					โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ
					เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ความต้ อ งการของลู ก ค้ า
					ทุกกลุ่มเป้าหมาย
• สิ น ค้ า กระเบื้ อ งเซรามิ ก จ� ำ แนกผลิ ต ภั ณ ฑ์
					 ตามกลุ ่ ม ของลู ก ค้ า เป็ น 2 กลุ ่ ม หลั ก ได้ แ ก่
					กลุม่ ลูกค้าผลิตภัณฑ์ระดับล่างถึงระดับกลาง และ
					กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ระดับกลางถึงระดับบน

					 สูตรคนใต้ ปูนทนน�ำ้ เค็มดินเค็มเอสซีจี ปูนส�ำเร็จรูป
					เสือมอร์ตาร์ สูตรเอ็กซ์เพิร์ทเพื่อป้องกันรอย
					แตกร้าว ปูนเสือกาวซีเมนต์ส�ำหรับกระเบื้อง
					 เซรามิคแกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต ปูนเสือ
					มอร์ตาร์ฉาบแต่งผิวบางขาว-เทา (Grey-White
					 Skim coat) ไม้สังเคราะห์เอสซีจีลดความร้อน
					 รุน่ cool plus กระเบือ้ งหลังคาเอสซีจี ส�ำหรับหลังคา
					 low slope & modern style เทคโนโลยีเซรามิก
					 เนื้อบาง ‘COTTOCERAMTM’ ใน Sensation ซีรี่ส์
					ที่ท�ำให้อ่างล้างหน้ามีความบาง ทันสมัยยิ่งขึ้น
					 พร้อมวาไรตีข้ องสีสนั สุขภัณฑ์ Simply Modish ทีม่ า
					 พร้อมดีไซน์ทันสมัย สุขภัณฑ์อัจฉริยะ Tunio
					Laconic ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับดีไซน์โค้งมน
					 ก๊ อ กน�้ ำ Soft Paddle ก้ า นปั ด นุ ่ ม ที่ ออกแบบ
					 ภายใต้แนวคิด Univesal Design รวมถึงขยายสินค้า
					และบริการให้ครบวงจร ตอบสนองลูกค้าทั้ง
					 ภาคการเกษตร ภาครั ฐ กลุ ่ ม งานโครงสร้ า ง
					 พืน้ ฐาน ภาคเอกชนกลุม่ งานตึกสูง และทีอ่ ยูอ่ าศัย
					โดยร่วมมือกับคู่ธุรกิจในเครือข่ายของเอสซีจี
• ธุรกิจมีนโนบายเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพใน
					 การผลิต และการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น
					แผนการลดการใช้พลังงาน การลดต้นทุนด้าน
					วั ต ถุ ดิ บ และแผนการปรั บ ลดของเสี ย จาก
					 กระบวนการผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ ธุรกิจยังมี
					ทีมผู้เชี่ยวชาญที่บริการให้ค�ำปรึกษากับลูกค้า
					 (cement business solution team) เป็นเสมือน
					พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถ
					ในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ คู ่ ค ้ า ทางธุ ร กิ จ ทั้ ง เพิ่ ม
					ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในกระบวน
					 การผลิ ต การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การลดต้ น ทุ น
					รวมถึงการให้คำ� แนะน�ำและแก้ไขปัญหาทีอ่ าจจะ
					เกิ ด ขึ้ น จากการใช้ สิ น ค้ า ซึ่ ง ลู ก ค้ า สามารถ
					แจ้งปัญหามาที่ศูนย์รับข้อร้องเรียนของธุรกิจ
					ได้โดยตรงอีกด้วย
• ธุ ร กิ จ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สั ง คม ชุ ม ชน และ
					สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ก ารด� ำ เนิ น กิ จ กรรมทาง
					การตลาดและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
					 ที่ส�ำคัญมากมาย เช่น การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
					วิ ช าชี พ และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของกลุ ่ ม
					ผู้รับเหมาและช่างปูนในประเทศให้สูงขึ้น และ
					โครงการสอนหนังสือให้กับสถาปนิก เพื่อให้
					ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งและเทคโนโลยี
					การก่อสร้างกับนิสิตนักศึกษาของสถาบันต่าง ๆ
					เป็นต้น

		

3)		 การจัดจ�ำหน่าย
• การจัดจ�ำหน่ายในประเทศ ธุรกิจมีการบริหาร
					 เครือข่ายการจัดจ�ำหน่าย (distribution network) ที่
					 เข้มแข็ง ผ่านทางร้านผู้แทนจ�ำหน่าย กว่า 500
					รายทั่วประเทศ มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
					ส่งเสริมการขายให้กบั ร้านค้าผูแ้ ทนจ�ำหน่ายและ
					 ร้านค้าช่วง และได้มกี ารน�ำระบบ project management
					 ทีเ่ ป็น one-stop solution มาใช้กบั การบริหารลูกค้า
					โครงการ ท�ำให้สามารถติดตามและให้บริการการ
					ใช้สินค้าในงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
					ส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้า ที่รวมถึงให้
					 ค�ำปรึกษา ออกแบบ ประมาณราคา และติดตั้ง
					ธุรกิจได้พฒ
ั นาผูแ้ ทนจ�ำหน่ายในรูปแบบของ SCG
					 Home Solution และ COTTO Life และเพือ่ สร้างความ
					แข็ ง แกร่ ง ให้ กั บ ระบบจั ด จ� ำ หน่ า ย โดยขยาย
					ไปยังช่องทางค้าปลีกและงานตกแต่ง จึงด�ำเนินการ
					 ร่วมทุนกับ บริษัท บุญถาวรกรุ๊ป จ�ำกัด ซึ่งจะ
					ท�ำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
					 ในลักษณะ one-stop service รวมทัง้ เริม่ ให้บริการ
					 สัง่ ซือ้ -จัดส่ง สินค้าวัสดุกอ่ สร้าง ผ่านระบบ online
					 ทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังตอบสนอง customer
					 experience ผ่านการท�ำธุรกิจในรูปแบบ start up
					 สร้างสรรค์ application ที่สนับสนุนช่องทางการ
					จัดจ�ำหน่ายของธุรกิจ
• การจัดจ�ำหน่ายต่างประเทศในเอเชียตะวันออก
					เฉียงใต้ในประเทศเป้าหมายทางกลยุทธ์ ธุรกิจ
					มีการบริหารเครือข่ายการจัดจ�ำหน่าย (distribution
					network) และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดย
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					 บ้านและวัสดุก่อสร้าง SCG Home Contact Center
					ให้เจ้าของบ้านสามารถติดต่อได้ทุกช่องทาง
					การสื่อสาร

					ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพตลาด อีกทั้ง
					ยังขยายการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก ทัง้ ในประเทศ
					 อินโดนีเซีย ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมา และ
					ประเทศเวียดนาม
• การจัดจ�ำหน่ายต่างประเทศในภูมภิ าคอืน่   ธรุ กิจ
					ได้มอบหมายให้บริษทั เอสซีจี อินเตอร์เนชัน่ แนล
					 คอร์ ป อเรชั่ น จ� ำ กั ด (เดิ ม ชื่ อ “บริ ษั ท เอสซี จี
					 เทรดดิ้ง จ�ำกัด”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอสซีจี
					เป็ น ตั ว แทนในการด� ำ เนิ น การส่ ง ออกสิ น ค้ า
					 ไปยังประเทศต่าง ๆ โดยการจัดจ�ำหน่ายจะเน้น
					การเข้าถึงผู้ใช้ปลายทางหรือผู้แทนจ�ำหน่ายใน
					 ประเทศนั้น ๆ โดยตรงเพื่อประสิทธิภาพในการ
					ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
							 นอกจากนี้ ธุ ร กิ จ ยั ง มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
					ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ขีด
					ความสามารถของผู้แทนจ�ำหน่ายอันได้แก่
• การพัฒนาช่องทางค้าส่ง สร้างความโดดเด่นเรือ่ ง
					การให้ บ ริ ก ารถึ ง ร้ า นค้ า ในเครื อ ข่ า ยโดยน� ำ
					เทคโนโลยีบริหารจัดการการจัดส่งสินค้าส�ำเร็จรูป
					GIZTIX มาพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับรูปแบบ
					ธุ ร กิ จ วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง พร้ อ มมุ ่ ง เน้ น การเพิ่ ม
					ประสิทธิภาพการท�ำงานภายใน ลดต้นทุนเรื่อง
					การบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งของผู้แทน
					 จ�ำหน่ายลง รวมถึงสานต่อระบบ Loyalty Program
					 “SCG ช้างแฟมิลี่” เพื่อรักษาความเข้มแข็งของ
					เครือข่ายช่องทางค้าส่งอย่างยั่งยืน
• การพัฒนาช่องทางโครงการ พัฒนาแอพพลิเคชัน่
					RUDY เพื่อใช้บริหารจัดการงานโครงการแบบ
					ครบวงจร ตัง้ แต่การมองหาโอกาสในการขายงาน
					 โครงการใหม่ ๆ อ� ำ นวยความสะดวกในการ
					 น�ำเสนอขาย ปิดการขาย และบริการหลังการขาย
					โดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าปลายทาง
					และยังมีระบบจัดการข้อมูลงานโครงการเพือ่ ช่วย
					ท�ำให้ลกู ค้าได้รบั สินค้าถูกต้องและตรงเวลาตาม
					การก่อสร้างของโครงการ นอกจากนีย้ งั มีทมี งาน
					แนะน�ำการติดตั้งสินค้าที่ถูกต้องได้มาตรฐาน
					 ถึงหน่วยงานของลูกค้า (onsite service) ซึง่ จะท�ำให้
					ลูกค้าได้รบั ความสะดวกและมีผลงานการติดตัง้ ทีด่ ี
• การพัฒนาช่องทางค้าปลีก ผ่านผู้แทนจ�ำหน่าย
					 ประเภท SCG Home Solution และ SCG Home
					Boonthavorn เพือ่ ตอบสนองทุกความต้องการของ
					 เจ้าของบ้าน ตั้งแต่บริการออกแบบ ประเมินการ
					 ก่อสร้าง คัดสรรสินค้า บริการติดตั้ง รับประกัน
					สินค้าและการก่อสร้าง อีกทั้งยังสร้างเครือข่าย
					 ช่างด้วย loyalty program “SCG Family ช้างเพือ่ นช่าง”
					และพัฒนาทักษะช่างให้เป็นมืออาชีพอีกด้วย
					พร้อมกันนี้ยังจัดตั้งศูนย์ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับ

		 -		 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์และ
บริการที่สำ� คัญ
						 ปัจจุบนั ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง มี
				โรงงานผลิตปูนซีเมนต์เทาในประเทศไทยทั้งหมด
				 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานท่าหลวง โรงงานเขาวง โรงงาน
				 แก่งคอย จังหวัดสระบุรี โรงงานทุ่งสง จังหวัด
				 นครศรีธรรมราช และโรงงานล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
				 โดยมีก�ำลังการผลิตในประเทศ 23 ล้านตัน และ
				มีสว่ นแบ่งทางการตลาดมากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับผูผ้ ลิต
				 รายอืน่ ๆ ในประเทศ ในส่วนของผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
				 ธุรกิจมีโรงงานผลิตสินค้ากลุ่มหลังคา และกลุ่ม
				 ฝ้าและผนัง ในจังหวัดสระบุรี นครปฐม ล�ำปาง ล�ำพูน
				 ชลบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช
				 ส่วนการตลาดในต่างประเทศ ปัจจุบนั เอสซีจมี กี าร
				ท�ำตลาดซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างในกลุ่มประเทศ
				 อาเซียนเป็นหลัก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย เมียนมา
				 กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ในปีที่ผ่านมาจะ
				เน้นไปในด้านการพัฒนาช่องทางการขายในประเทศ
				 นัน้ ๆ เพือ่ ช่วยผลักดันสินค้าทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต
				รวมถึงสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางการขายโดยรวม
						 ส�ำหรับธุรกิจเซรามิค มีโรงงานผลิตกระเบื้อง
				 เซรามิกปูพื้นและบุผนังในประเทศ ตั้งอยู่ที่จังหวัด
				 สระบุรีและโรงงานในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ
				 ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยมีก�ำลัง
				 การผลิตรวม 187 ล้านตารางเมตรต่อปี นอกจากนี้
				 ยังมีสนิ ค้าเครือ่ งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน�ำ้
				ที่เป็นผู้น�ำตลาดในประเทศและมุ่งเน้นที่จะพัฒนา
				 ให้เป็นทีร่ จู้ กั ในระดับสากลต่อไป ทัง้ นี้ นโยบายและ
				 การตลาดที่ส�ำคัญ มีดังนี้
		 1)		 เข้าสูต่ ลาดงานก่อสร้างด้วย CPAC Construction Solution
				 อาทิ CPAC Floor solution, CPAC FillGood solution, CPAC
				 Beam and column, CPAC Farm solution และ CPAC Wall
				 solution เป็นต้น เพื่อสร้าง Wealth to Society โดยมี
				 การพัฒนา solution ให้เหมาะกับงานหลากหลาย
				 ประเภท และร่วมพัฒนาโซลูชนั กับหุน้ ส่วนทางธุรกิจ
				 หลายราย เช่น โครงการ One Bangkok เลือกใช้ CPAC
				 Mat Foundation Solution ในการเทงานฐานราก การ
				 ร่วมมือทางธุรกิจกับบริษทั SHO-BOND &MIT จาก
				 ประเทศญี่ปุ่น ในการให้บริการด้านการซ่อมแซม
				 โครงสร้างงานขนาดกลาง-ใหญ่ อีกทั้งสร้างความ
				 ร่วมมือในการใช้ BIM Platform ในโครงการก่อสร้าง
				 ระหว่าง CPAC และหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยลูกค้า
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				 ช่ อ งทางการขายสิ น ค้ า งานตกแต่ ง พร้ อ มด้ ว ย
				บริการจากทีมช่างเฉพาะทางส�ำหรับงานตกแต่ง
				 ผนังลอฟท์วอลล์ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ SCG
				ในปัจจุบัน
		 6)		 เพิ่มความรวดเร็ว และสะดวกในการท�ำงานให้กับ
				 ลูกค้า ในกลุ่มงานตกแต่ง ด้วยการสร้างสรรค์และ
				 น�ำเสนอ สินค้ากลุม่ ทีพ่ ร้อมใช้งาน เช่น “อีซมี่ กิ ซ์”
				 ซีร่ สี่ ์ ผลิตภัณฑ์สตู รอีซมี่ กิ ซ์ ส�ำหรับงานเทอร์ราซโซ
				 งานมาเบิล้ เรนเดอร์ และงานกรวดล้าง เพือ่ ให้ลกู ค้า
				 สามารถหาซื้ อ ง่ า ยเป็ น แพคเกจ ใช้ ง านได้ ง ่ า ย
				 พร้อมใช้สำ� หรับงานเทอร์ราซโซ งานมาเบิล้ เรนเดอร์
				และงานกรวดล้าง
		 7)		 ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ปูนเสือ กาวซีเมนต์ ส�ำหรับ
				 งานกระเบือ้ ง เซรามิค แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต
				 โดยเป็นสูตรใหม่ และได้รับมาตรฐาน มอก. เป็น
				 รายแรกของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ
				 ลูกค้า และขยายตลาดผ่านช่องทางค้าส่ง โครงการ
				 และค้าปลีก ทั่วประเทศ
		 8)		 วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมระบบระบายอากาศ
				อั จ ฉริ ย ะและระบบควมคุ ม คุ ณ ภาพอากาศภาย
				 ในบ้ า น เพื่ อ ยกระดั บ และท� ำ ให้ เ ป็ น มาตรฐาน
				 คุ ณ ภาพส� ำ หรั บ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ด้ ว ยนวั ต กรรมที่
				ผสมผสานเทคโนโลยีระบายอากาศแบบธรรมชาติ
				 ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Passive
				 Stack Ventilation) กับการระบายอากาศด้วยพัดลม
				 พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ซึ่ ง ควบคุ ม การท� ำ งาน
				 ด้วยระบบสมาร์ท เพือ่ สร้างสภาวะสุขสบายส�ำหรับ
				 การอยู่อาศัย และลดความอบอ้าวจากความร้อน
				 สะสม โดยมี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม เติ ม ที่
				ครอบคลุ ม ในหลากหลายกลุ ่ ม ลู ก ค้ า มากขึ้ น
				ตลอดจนออกแบบนวัตกรรมที่สามารถควบคุม
				 คุณภาพอากาศภายในบ้าน (Well Air system) ที่มี
				 ระบบ smart control ในการควบคุ ม ความชื้ น
				 อุณหภูมิ ประมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และ VOCs
				 ให้อยู่ในปริมาณที่ดีต่อสุขภาพ ส�ำหรับห้องที่ใช้
				ระบบปรับอากาศ
		 9)		 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
				 ส�ำหรับผู้สูงอายุ SCG Eldercare solution เพิ่มเติม
				ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทีเ่ จาะลึกผูม้ ปี ญ
ั หาเรือ่ งข้อต่อ
				กระดู ก และกล้ า มเนื้ อ ส่ ว นล่ า งของกลุ ่ ม สิ น ค้ า
				 นวัตกรรมส�ำหรับห้องนอน ที่ตอบโจทย์การใช้
				ชี วิ ต ของกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ป ั ญ หาการลุ ก นั่ ง
				 และมีโอกาสเกิดการล้ม อาทิเช่น ระบบเตียงนอน
				 ที่ลุกนั่งสะดวก ระบบแสงสว่างอัจฉริยะเมื่อลุก
				 จากเตียง และสุขภัณฑ์ขา้ งเตียง นอกจากนีย้ งั ออก
				นวั ต กรรมส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ก ลุ ่ ม ที่ ต ้ อ งใช้ ชี วิ ต
				 บนเตียง ที่ส ามารถลดการเกิด แผลกดทับ และ
				สามารถปรับลุกนัง่ หรือเคลือ่ นย้ายได้อย่างสะดวก

				สามารถปรึกษาเพื่อหาโซลูชันในการก่อสร้างที่
				 เหมาะสม และทันสมัยได้ที่ CPAC Solution Center(CSC)
				 ซึ่งปัจจุบันมีถึง 23 สาขาทั่วประเทศ
		 2)		 ตอบสนองความต้องการลูกค้ารายย่อย ด้วยสินค้า
				 ที่พร้อมใช้งาน ลดความล�ำบากในการขนส่งสินค้า
				 ไปยั ง พื้ น ที่ ธุ ร กั น ดาร หรื อ พื้ น ที่ เข้ า ถึ ง ยากใน
				 ภูมิภาคต่างๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้
				 ด้วย “คอนกรีตกึ่งส�ำเร็จรูปซีแพค” (CPAC Instant
				 Concrete) และสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิต
				 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ด้วยการพัฒนาและผลิตน�้ำมัน
				 ทาแบบหล่อคอนกรีต “CPAC Moldera CX1” ระหว่าง
				 “CPAC” และบริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก
				 จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “PTTOR” เพือ่ ให้ลกู ค้าผูร้ บั เหมา
				ของกลุ่มผู้ประกอบการได้รับชิ้นงานคอนกรีตที่
				เรียบเนียนตามความต้องการ
		 3)		 ผลักดันมาตรฐานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ด้วยปูน
				 งานโครงสร้างเอสซีจี สูตรไฮบริด เพื่อสิ่งแวดล้อม
				 เพือ่ รองรับความต้องการของผูบ้ ริโภค และตอบโจทย์
				 ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจาก
				ลดปริ ม าณการปล่ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ จ าก
				 กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และช่วยเพิ่มความ
				แข็งแรงให้กับโครงสร้างคอนกรีต
		 4)		 พัฒนาและเพิ่มทีมให้บริการผ่านระบบไซโลและ
				 เครื่องพ่น (Silo & Spraying) เพื่อรองรับการเติบโต
				 ของตลาดปู น ส� ำ เร็ จ รู ป ในงานโครงการ โดย
				ยกระดับการให้บริการของระบบไซโลและเครือ่ งพ่น
				 ด้วยการเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ Silo & Spraying
				 ในงานตึกสูง เพิ่มความรวดเร็วในการท�ำงานและ
				 ตอบสนองลู ก ค้ า พั ฒ นาทั ก ษะที ม บริ ก ารเพื่ อ
				ยกระดั บ มาตรฐานให้ เ ป็ น มื อ อาชี พ และมี
				 ประสิทธิภาพ และเน้นขยายไปยังหัวเมืองใหญ่
				 เพื่ออ�ำนวยความสะดวก และลดปัญหาเรื่องการ
				ขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้างนอกจากนี้
				 ยังพัฒนา ระบบผนัง compacting wall รูปแบบใหม่
				 โดยใช้ silo spraying ร่วมกับ compacting mortar ซึ่ง
				 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในเรื่องการ
				 ลดรอยต่อของผนัง ลดของเหลือทิง้ ในไซต์งาน และ
				การป้องกันเสียงรบกวน
		 5)		 ขยายตลาดกลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปู น ซี เ มนต์ ต ราเสื อ
				 เดคอร์ เป็นหนึ่งในทางเลือกส�ำหรับงานด้านการ
				 ตกแต่งพื้นและผนัง ภายใต้สายผลิตภัณฑ์ Tiger
				 Decorative เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
				ทีต่ อ้ งการตกแต่งพืน้ ผิวให้มคี วามสวยงามอย่างเป็น
				 เอกลักษณ์ โดยขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้างาน
				 ต่อเติมซ่อมแซมประเภท DIY ผ่านสินค้างานตกแต่ง
				 งานพื้น และผนัง อาทิ ปูนเสือ เดคอร์ โพลิเมอร์
				 ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ นอกจากนี้บริษัทยังขยาย
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		 10) ขยายตลาดนวัตกรรมปูนมอร์ตาร์ส�ำหรับใช้กับ
				 เครื่อง 3D printing (3D printing mortar)โดยเริ่ม
				 จัดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น
				 ประเทศสิ ง คโปร์ ในส่ ว นของเทคโนโลยี
				 เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ (Extrusion 3D Printing) เอสซีจี
				พั ฒ นา 3D Cement printing technology
				 เป็นของตนเอง โดยสามารถใช้งานได้กับวัสดุ
				ซี เ มนต์ ที่ เ ป็ น เอกสิ ท ธิ์ เ ฉพาะของเอสซี จี ไ ด้
				 เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องการ
				 ขาดแคลนแรงงานได้แล้ว ยังได้ประโยชน์จาก
				 ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย เช่น สามารถ
				 ออกแบบรู ป ทรงได้ อ ย่ า งอิ ส ระ ติ ด ตั้ ง หน้ า
				 งานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว อีกทัง้ ยังสร้างงาน
				ที่ มี ค ว า ม ซั บ ซ ้ อ น เช ่ น ก า ร ก่ อ สร้ า ง
				 อาคารด้ ว ยเทคโนโลยี On-site 3D Printing
				 โดยบริ ษั ท ขยายไปยั ง งาน 3D printing ใน
				 รูปแบบ service solution ซึง่ มีการร่วมกันสร้างและ
				 ออกแบบร่วมกับลูกค้า อาทิ งานวัสดุฐานลง
				 เกาะตัวอ่อนปะการัง (นวัตปะการัง) ร่วมกับ
				 ก ร ม ท รั พ ย า ก ร ท า ง ท ะ เ ล แ ล ะ ช า ย ฝ ั ่ ง ,
				 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
				 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย งานออกแบบ
				 ชิ้นงานคอนกรีตตกแต่งโครงการ One Bangkok
				 เป็นต้น เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการ
		 11) วิจยั และพัฒนานวัตกรรมสินค้าทดแทนไม้เพิม่ เติม
				การใช้งานภายนอกที่ครอบคลุมหลากหลาย
				 มากขึน้ อาทิ ไม้บวั ติดผนังและไม้เชิงชาย one piece
				 โดยใช้เทคโนโลยีการขึน้ รูปแบบอัดรีด (extrusion
				 technology) และเทคโนโลยีวสั ดุไฟเบอร์คอมโพสิต
				ที่มีอยู่
- ตลาดและภาวะการแข่งขันในประเทศ
					ความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศ ปรับตัวลดลง
		 ปัจจัยหลักจากสถานการณ์ COVID-19 โดยปริมาณ
		การใช้ปูนซีเมนต์ภายในประเทศส่วนใหญ่มาจาก
		 งบประมาณลงทุนภาครัฐ และงานโครงสร้างพืน้ ฐาน
		 ส�ำหรับความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ ภาคครัวเรือน
		และภาคธุรกิจปรับตัวลดลง
					ส�ำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ยังคงได้รับ
		ผลกระทบจากก�ำลังซื้อภาคครัวเรือนที่ยังทรงตัว
		อย่างไรก็ตามธุรกิจยังคงรักษาความเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจ
		 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการ
		ทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
		อย่างต่อเนื่อง

				ในด้ า นการตลาด ธุ ร กิ จ ยั ง คงเน้ น กลยุ ท ธ์
		 การด�ำเนินธุรกิจเพื่อรักษาความเป็นผู้น�ำ โดยมุ่งเน้น
		 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก ารเป็ น หลั ก
		 ผ่ า นการพั ฒ นาและคิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ อ ย่ า ง
		ต่อเนื่อง
					การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ลู ก ค้ า การสร้ า ง
		 ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น และลดต้ น ทุ น ให้ กั บ ลู ก ค้ า
		 ตลอดจนการเพิ่ ม เครื อ ข่ า ยการจั ด จ� ำ หน่ า ยให้
		 ครอบคลุ ม ลู ก ค้ า ทุ ก กลุ ่ ม เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ ความ
		 พึ ง พอใจในสิ น ค้ า และบริ ก าร ตลอดจนมี ค วาม
		สะดวกสบายในการหาซื้อสินค้ามากที่สุด
- ตลาดและภาวะการแข่งขันต่างประเทศ
				สถานการณ์การตลาดของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
		 ก่ อ สร้ า งในภู มิ ภ าคอาเซี ย น เผชิ ญ กั บ สภาวะตลาด
		 ชะลอตัว เนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
		 ไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียมีการ
		 ระบาดอยู ่ ใ นระดั บ ที่ สู ง ส่ ง ผลให้ โ ครงการก่ อ สร้ า ง
		 ส่วนใหญ่หยุดชะงักหรือชะลอตัว ประเทศเมียนมาที่มี
		 ผลกระทบอย่างหนักในการระบาดรอบ 2 และต้องมีการ
		 ประกาศการ Lockdown เป็นวงกว้าง ส่งผลให้เกิดการ
		ชะลอตัวลงจากการลงทุนของภาคเอกชนและสภาพตลาด
		 ก่อสร้าง เช่นเดียวกับประเทศกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบ
		 จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อเครื่องจักร
		 ทางเศรษฐกิจ (4 Major economics engine) ส�ำคัญของ
		 กัมพูชา ประเทศฟิลปิ ปินส์ทปี่ ระสบกับปัญหาการระบาด
		 เป็นวงกว้าง แต่รัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ก็ได้มีนโยบาย
		เร่งด�ำเนินการโครงการก่อสร้างงานถนนและทางรถไฟ
		 เพือ่ เร่งกระตุน้ เศรษฐกิจ ตามแผน BUILD BUILD BUILD เช่น
		เดียวกับประเทศเวียดนามทีร่ ฐั บาลได้มนี โยบายสนับสนุน
		 การลงทุ น ในโครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งการคมนาคม
		 พื้นฐาน เช่น การสร้างถนน สนามบิน เป็นต้น เพื่อลด
		ผลกระทบที่เกิดขึ้น
				 แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
		 ในภูมิภาคอาเซียนได้เร่งปรับตัวและปรับโมเดลธุรกิจ
		เพื่อให้สามารถตอบรับกับรูปแบบการด�ำเนินชีวิตและ
		 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเน้นการพัฒนา
		 สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และโซลูช่ันต่างๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหา
		 ของลูกค้าในตลาดนัน้ ๆ และขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
		 รวมถึงการเร่งพัฒนาช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนอง
		ความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าอีกด้วย
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ชนิด

จำ�นวนผู้ขาย

วิธีการจัดหา

ในประเทศ/
ต่างประเทศ

หมายเหตุ

วัตถุดิบหลัก

หินปูน

-

หินดินดาน
		

-

100% / 0%

มีแหล่งวัตถุดิบ และด�ำเนินการผลิตเอง

ท�ำสัญญาจ้างเหมาผลิตระยะยาว 100% / 0% มีแหล่งวัตถุดิบของตนเอง การผลิต
กับผู้รับเหมาภายนอก		ใช้จ้างเหมาโดยท�ำสัญญาระยะยาว

ทราย

ประมาณ จัดซื้อเป็นครั้งคราวจาก
100% / 0% มีแหล่งทรายของตนเอง ซึ่งเก็บเป็น
3 ราย
ผู้ขายภายนอก		 แหล่งส�ำรอง ปัจจุบันจัดหาผ่านผู้ขาย
				ภายนอก
Clay

ประมาณ ท�ำสัญญาจ้างเหมาผลิตระยะยาว 100% / 0% มีแหล่ง Clay ของตนเอง ปัจจุบนั จ้าง
3 ราย
กับผู้รับเหมาภายนอก		 เหมาภายนอกผลิตโดยท�ำสัญญา
				ระยะยาว

Copper Slag
2 ราย
		

จัดหาโดยท�ำสัญญาซื้อขาย
เป็นเวลา 1 ปี

0% / 100%

จัดหาผ่านผู้ขายภายนอก

ยิปซัม

ประมาณ จัดหาเป็นครั้งคราวจากผู้ขาย
100% / 0%
7 ราย
ภายนอก และผลิตบางส่วน 		
		จากแหล่งตนเอง

ปัจจุบันซื้อจากผู้ขายภายนอก
และผลิตจากแหล่งของตนเอง

กระดาษคราฟท์ 5 ราย
จัดหาโดยท�ำสัญญาซื้อขายปีต่อปี 10% / 90%
		
จากผู้ขายต่างประเทศ และจัดหา		
		เป็นครั้งคราวจากบริษัทในเอสซีจี

จัดหาจากต่างประเทศ
และบางส่วนจากบริษัทในเอสซีจี

เชื้อเพลิง

ลิกไนต์

ประมาณ
2 ราย

จัดหาโดยท�ำสัญญาซื้อขาย
40% / 60%
ระยะยาว		

ผลิตจากแหล่งของตนเองและ		
จากผู้ขายภายนอก

Petroleum Coke

1 ราย

จัดหาเป็นครั้งคราว

0% / 100%

จัดหาจากผู้ขายภายนอก

ถ่านหิน

ประมาณ
1 ราย

จัดหาโดยท�ำสัญญาซื้อขาย
ระยะยาวและจัดหาเป็นครั้งคราว

0% / 100%

จัดหาจากผู้ขายภายนอก

น�้ำมันเตา

2 ราย

จัดหาเป็นครั้งคราว

100% / 0%

จัดหาจากผู้ขายภายนอก

Biomass

22 ราย

จัดหาเป็นครั้งคราว

100% / 0%

จัดหาจากผู้ขายภายนอก
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แนวคิดเศรษกิจหมุนเวียนไปด�ำเนินการ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะต่อ
ภาครัฐทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้การขับเคลือ่ นเป็นไปได้รวดเร็วขึน้ ซึง่
ประเด็นส�ำคัญของวิสยั ทัศน์ คือ “ร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน�ำ Circular Economy มา
ประยุกต์ใช้และเพิ่มความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและผลตอบแทนทางสังคม”
ภายใต้วิสัยทัศน์นี้เราได้พันธกิจ 5 ประเด็นหลักและ 45 แนว
ปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับเครือข่าย ฯ ต่อไป นอกจากนี้
เรายังได้มีการขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 21 องค์กร ครอบคลุม
ทั้ง Value chain

ส�ำหรับวัตถุดิบอื่น ๆ ธุรกิจได้มีการท�ำสัญญาระยะยาว
กับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยมี น โยบายไม่ พึ่ ง พิ ง ผู ้ จ� ำ หน่ า ยรายใดมากเกิ น ไป ทั้ ง นี้
เพื่อประกันความเพียงพอของวัตถุดิบที่ต้องใช้
(ข) การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Development in Business Operations)
ธุ ร กิ จ ซี เ มนต์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ่ อ สร้ า งยั ง มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะน� ำ
แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยทิศทางยังมุ่งมั่นไปใน 3
แนวทาง ได้แก่ 1. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product & Solution) ที่ครอบคลุมมากขึ้น
ผ่าน Brand สินค้า SCG Green Choice 2.การผลักดันให้เกิดระบบ
เศรษกิจหมุนเวียนในธุรกิจก่อสร้างตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value
chain) ผ่านเครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ “Circular Economy in
Construction Industry- CECI” 3.การเปลี่ยน waste จากการผลิต
สินค้าให้เป็นวัตถุดิบทดแทน (Waste to Value)

• การเปลี่ยน waste จากการผลิตสินค้าให้เป็นวัตถุดิบ
ทดแทน (Waste to Value) แนวทางการที่จะเปลี่ยน waste ที่
เกิดขึ้นจากแต่ละโรงงาน ยังเป็นเป้าหมายที่ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งจะด�ำเนินการ
ปรับสภาพ waste ให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้กบั ธุรกิจอืน่ ๆ รวมทัง้ การศึกษาเพือ่ หาคุณสมบัตทิ จ่ี ะน�ำไปใช้
เป็นวัตถุดิบทดแทนที่มีมูลค่าเพิ่มด้วย เช่น
a. การน�ำเศษปูนปลาสเตอร์ไม่ได้มาตรฐานมาแปรรูปเป็น
		 กระถางปูนตกแต่งและวัสดุตกแต่งสวน เพื่อจ�ำหน่าย
b. การน�ำเศษปูนปลาสเตอร์ไม่ได้มาตรฐานแต่มีคุณภาพ
		 ไปให้กบั โรงเรียนกายอุปกรณ์สริ ณ
ิ ธร เพือ่ ใช้ทำ� แม่พมิ พ์
		 ส�ำหรับจัดท�ำกายอุปกรณ์ (อวัยวะเทียม) ให้กับคนไข้
		 ในกลุ่มของโรงพยาบาลศิริราช
c. ร่วมมือกับ KMUTNB ในการวิเคราะห์เศษกระเบื้อง
		 หลั ง คาคอนกรี ต ส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ น Subbase โดย
		 ผลวิเคราะห์สามารถน�ำไปใช้เป็น Subbase ได้ส�ำหรับ
		 งานก่ อ สร้ า งพื้ น ทางต่ า งๆ ซึ่ ง ทางกิ จ การได้ น� ำไป
		 จดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อการแปรรูปและ
		จัดจ�ำหน่ายต่อไป

• การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Product & Solution) ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้ขึ้นทะเบียน SCG Green Choice เพิ่มมาก
ขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมสินค้าและบริการที่มีอยู่รวมทั้งพัฒนา
สินค้าและบริการใหม่ด้วย โดยในปี 2020 สามารถเพิ่มยอด
SCG Green Choice จาก 45 รายการ เป็น 54 รายการ หรือเพิ่มขึ้น
20% โดยครอบคลุมยอดขายประมาณ 45,348 MB.
• เครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ “Circular Economy
in Construction Industry- CECI” ความร่วมมือของเครือข่ายฯ
ยังมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
แนวคิดและการน�ำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละธุรกิจ นอกจากนี้
ได้มีการร่วมกันก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางในการน�ำ

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มี
มูลค่าสูง 
ไม่มี
049

				 Polyethylene - LLDPE) มี คุ ณ สมบั ติ เ ด่ น ด้ า น
				 ความเหนียว ทนแรงกระแทกและเจาะทะลุได้ดี
				เหมาะส�ำหรับการผลิตแผ่นฟิล์มอุตสาหกรรมและ
				 เกษตรกรรม ถุงข้าวสาร เป็นต้น
4) เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต�่ำ
				 หรือแอลดีพีอี (Low Density Polyethylene - LDPE)
				 มีคุณสมบัติเด่นด้านความใส มีแรงยึดติดดี ทนแรง
				 ฉีกขาดได้ดี เหมาะส�ำหรับงานเคลือบบรรจุภัณฑ์
				 ชนิดอ่อน บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่องปลอดเชื้อ เป็นต้น
5) เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลนี หรือพีพี (Polypropylene 				 PP) มีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็ง ทนแรงกระแทก
				 ทนความร้อนได้สูง เหมาะส�ำหรับการผลิตถุงใส่
				 อาหารร้อน ฟิล์มห่อของใช้ทั่วไป ถุงสาน เครื่องใช้
				 ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ เปลือกหม้อแบตเตอรี่
				 ส�ำหรับรถยนต์ ชิน้ ส่วนอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และ
				 ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น
6) เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลนี คอมพาวนด์ (Polyethylene
				 Compound) ส�ำหรับผลิตท่อ เป็นเม็ดพลาสติกทีไ่ ด้รบั
				 การผสมกับสารเติมแต่งเพือ่ เพิม่ คุณสมบัตดิ า้ นต่าง ๆ
				 เช่น ความสามารถในการทนแรงดัน ความสามารถ
				 ในการทนต่อรังสี UV เป็นต้น เหมาะส�ำหรับการ
				 ผลิตท่อที่ทนแรงดันได้สูง ท่อขนาดใหญ่ส�ำหรับ
				 ระบบประปาและก๊าซธรรมชาติ ท่อส�ำหรับใช้งาน
				 ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ทุ่นลอยน�ำ้ เป็นต้น

ธุรกิจเคมิคอลส์
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
• โอเลฟินส์
โอเลฟินส์ (Olefins) จัดเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น
ประกอบด้วยเอทิลีน (Ethylene) และโพรพิลีน (Propylene)
ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโอเลฟินส์ และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น เม็ดพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์
และพอลิสไตรีน ปัจจุบันธุรกิจเคมีภัณฑ์มีก�ำลังผลิตโอเลฟินส์
รวม 3,050,000 ตั น ต่ อ ปี และมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ เช่ น
มิกซ์ซี 4 เบนซีน โทลูอีน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ส่งต่อเป็นวัตถุดิบ
ให้กับบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์
• เม็ดพลาสติกพอลิโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์เกีย่ วเนือ่ ง
เม็ ด พลาสติ ก พอลิ โ อเลฟิ น ส์ (Polyolefins) เป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ของธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ มี ก� ำ ลั ง ผลิ ต รวม
1,912,000 ตันต่อปี ซึ่งครอบคลุมทุกประเภทของการน�ำไปใช้
งาน ได้แก่
1) เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง
				 หรือเอชดีพีอี (High Density Polyethylene - HDPE) มี
				 คุณสมบัติเด่น คือ การไหลตัวดี ขึ้นรูปง่าย ทนทาน
				 ต่อสารเคมี เหมาะส�ำหรับการผลิตถุงบรรจุสินค้า
				 ขวดบรรจุนม ขวดแชมพูและเครือ่ งส�ำอาง ถังบรรจุ
				 น�้ำมันเครื่อง ลังบรรจุขวด ลังผลไม้ ถังขยะ ท่อน�้ำ
				 และฉนวนหุ้มสายไฟ เป็นต้น
2) เม็ ด พลาสติ ก พอลิ เ อทิ ลี น ชนิ ด ความหนาแน่ น
				 ปานกลางหรือเอ็มดีพอี ี (Medium Density Polyethylene 				 MDPE) มีคณ
ุ สมบัตเิ ด่นด้านทนแรงกระแทก ทรงรูป
				 ใช้ในงานอุณหภูมิต�่ำได้ดี เหมาะส�ำหรับการผลิต
				 ถังแช่เย็น ถังเก็บน�้ำ ถังบ�ำบัดน�้ำเสีย และกรวย
				 จราจร เป็นต้น
3) เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต�่ำ
				 เชิ ง เส้ น หรื อ แอลแอลดี พี อี (Linear Low Density

• เม็ ด พลาสติ ก พอลิ ไ วนิ ล คลอไรด์ (พี วี ซี ) และ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
พลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride - PVC)
เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งมีก�ำลังผลิตพีวีซีเรซินรวม 886,000 ตันต่อปี
(ประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย) ซึง่ นับว่าเป็นผูผ้ ลิตชัน้
น�ำในภูมภิ าคอาเซียน โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์หลักได้เป็น 3
ประเภท ได้แก่
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			เพิม่ ศักยภาพการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
			 อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการด�ำเนินงานศูนย์ i2P (Ideas
			 to Products) จังหวัดระยอง เปิดให้ลูกค้าเยี่ยมชม
			 ได้ทั้งในรูปแบบ Virtual Tour และสถานที่จริงแบบ
			 New Normal รั ก ษาระยะห่ า ง ให้ ลู ก ค้ า ได้ เ ห็ น ถึ ง
			 นวั ต กรรมสิ น ค้ า และบริ ก ารของธุ ร กิ จ ซึ่ ง ได้ รั บ
			การตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งจากในประเทศ
			 และต่างประเทศที่มาเยี่ยมชม และก่อให้เกิดแนวคิด
			 ในการพัฒนาสินค้าร่วมกันได้กว่า 100 รายการ โดย
			เน้นการพัฒนาและขายเม็ดพลาสติกส�ำหรับสินค้า
			คงทนและสิ น ค้ า ที่ ต อบโจทย์ ห ลั ก เศรษฐกิ จ
			 หมุนเวียน (Circular Economy)
				ในปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ มี ย อดขายสิ น ค้ า และบริ ก าร
			 มูลค่าเพิ่มสูงคิดเป็นร้อยละ 36 ของยอดขายทั้งหมด
			ของบริษัทย่อย

1) พีวีซีเรซิน (PVC resin) คือ พลาสติกผงพีวีซีบริสุทธิ์
				 จัดเป็นเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ซึง่ สามารถ
				หลอมเหลวหรือผ่านแรงดันได้หลายครั้งโดยไม่ถูก
				 ท�ำลายโครงสร้างเดิม จึงสามารถขึน้ รูปได้หลายครัง้
				 แต่ต้องผสมกับสารเติมแต่งอื่น ๆ เพื่อขึ้นรูปเป็น
				 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับพีวีซี ประกอบด้วย
				 กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อและข้อต่อพีวีซี สายยางพีวีซี
				โพรไฟล์ พี วี ซี เ พื่ อ ประกอบเป็ น ประตู ห น้ า ต่ า ง
				 รางน�ำ้ ฝน และผลิตภัณฑ์วสั ดุกอ่ สร้างอืน่ ๆ เป็นต้น
3) พี วี ซี ค อมพาวนด์ (PVC Compound) อยู ่ ใ นรู ป
				 เม็ ด พลาสติ ก หรื อ ผงพี วี ซี ที่ ไ ด้ รั บ การผสมกั บ
				 สารเติมแต่ง เช่น สารช่วยเพิ่มความสามารถใน
				 การรั บ แรงกระแทก สารเสริ ม สภาพพลาสติ ก
				สารช่วยเพิ่มความสามารถในการรับความร้อน
				 โดยไม่เสียสภาพ ฯลฯ จึงมีคุณสมบัติเด่นทางด้าน
				 ความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ลามไฟ มี
				 น�้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม สามารถน�ำมาผลิตเป็น
				 ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่น ปลอกนอกหุม้ สายไฟฟ้า
				 ชนิดต่าง ๆ ท่อต่าง ๆ กรอบประตูและหน้าต่าง
				เป็นต้น

		 1. กลุ่มสินค้าเม็ดพลาสติกมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่
				- กลุ ่ ม สิ น ค้ า ส� ำ หรั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารและ
			 เครื่องดื่ม (Food and beverage) เช่น บรรจุภัณฑ์ชนิด
			 อ่อนตัว (Flexible packaging) ถุงทนความร้อนสูง (Retort
			 pouch) บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ทนแรงกระแทก
			 ได้ดีขึ้น ฝาขวดเครื่องดื่มน�้ำหนักเบา เป็นต้น
				- กลุ ่ ม สิ น ค้ า ส� ำ หรั บ อาคารและโครงสร้ า ง
			 พื้นฐาน (Building and infrastructure)
• กลุ ่ ม สิ น ค้ า ที่ ใช้ ใ นอาคาร เช่ น เปลื อ กหุ ้ ม
						 สายไฟและสายโทรศัพท์ ถังน�้ำที่ผลิตจาก
						 กระบวนการขึน้ รูปแบบหมุนเหวีย่ ง (rotational
						 molding) ท่อน�ำ้ และข้อต่อพีวซี ี ประตูหน้าต่าง
						 พลาสติก
• กลุ่มสินค้าส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่อ
						 HDPE ขนาดใหญ่ ส� ำ หรั บ ระบบประปา
						 อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ แ ละก๊ า ซธรรมชาติ
						 เปลื อ กหุ ้ ม สายไฟและสายใยแก้ ว น� ำ แสง
						 (Fiber Optic)
• กลุม่ สินค้าพิเศษอืน่   ๆ  เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์
						 เรื อ คายั ค ชิ้ น ส่ ว นส� ำ หรั บ ยานยนต์ เ พื่ อ
						 การเกษตร และถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่
						 (Intermediate Bulk Container หรือ IBC) ที่มี
						 ความแข็งแรงและมีคณ
ุ สมบัตกิ ารทนสารเคมีสงู
				- กลุม่ สินค้าส�ำหรับธุรกิจยานยนต์ (Automotive)
			 เช่ น ชิ้ น ส่ ว นภายในและภายนอกของรถยนต์
			 แบตเตอรี่ เป็นต้น
				- กลุ ่ ม สิ น ค้ า ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
			 (Electrical appliance) เช่น ชิ้นส่วนของตู้เย็น ชิ้นส่วน
			 ของเครื่องซักผ้า เป็นต้น

• บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์ (Jetty &
Tank Terminal)
ให้บริการคลังเก็บเคมีภณ
ั ฑ์ทงั้ ทีเ่ ป็นก๊าซและของเหลว
เช่น แนฟทา โอเลฟินส์ เบนซีน และมิกซ์ไซลีน รวมถึงบริการ
ขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ผ่านทางท่อขนส่งและท่าเทียบ
เรือแก่บริษัทในกลุ่มเอสซีจี ปัจจุบันธุรกิจมีท่าเทียบเรือ 4 ท่า มี
ขนาดระวางบรรทุก (deadweight tonnage) 100,000 ตัน 80,000
ตัน 20,000 ตัน และ 10,000 ตัน
• บริการอืน่ ๆ เช่น การให้บริการเคลือบเตาเผาอุตสาหกรรม
การให้บริการหุน่ ยนต์ตรวจสอบ การให้ใช้สทิ ธิการใช้เทคโนโลยี
และโซลูชันโซลาร์ฟาร์มลอยน�้ำ เป็นต้น
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
(1) การท�ำตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำ� คัญ
		-		 นโยบายและลักษณะการตลาด
				อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกจัดเป็นธุรกิจในกลุ่ม
			 สินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) โดยราคามีลกั ษณะเป็น
			 วัฏจักร (cycle) และเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว
		
		1)   กลยุทธ์การแข่งขัน
• การมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High
Value-Added Products)
				ธุรกิจได้วางแผนและด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
			 ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง หรือ High Value-Added Products
			เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและตอบสนองต่อ
			 ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยธุรกิจได้ลงทุน

		 2. กลุ่มบริการมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่
				- การให้บริการเคลือบเตาเผาอุตสาหกรรม เช่น
			 สารเคลือบส�ำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่น
			 น�้ำมัน และการผลิตเหล็ก
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			 การประหยัดพลังงาน การลดอุบตั เิ หตุและผลกระทบ
			 ต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของ
			พนักงานด้วย
				นอกจากนี้ ธุ ร กิ จ ได้ น� ำ เทคโนโลยี ท างดิ จิ ทั ล
			 (digital) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
			 Technology - IT) เข้ามาใช้ในกระบวนการตัง้ แต่การจัดซือ้
			 การจัดการคลังสินค้า การผลิต การขาย และการขนส่ง
			 ในรู ป แบบ e-Business เช่ น e-Procurement,
			 Warehouse Management, Advanced Process Control,
			 Advanced Planning and Scheduling, ReadyPlastic, CRM
			 (Customer Relationship Management), e-DP (Electronic
			 Delivery Paper), B2P (Blockchain for Procure-to-Pay)
			 และ Digital Commerce Platform (DCP) เพื่ อ เพิ่ ม
			ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�ำงานทั่วทั้ง
			 ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และเพื่อตอบสนอง
			 ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ทั น ที รวมถึ ง การน� ำ
			 เทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) เข้ามา
			ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการท�ำงานโดยการให้
			ซอฟต์ แวร์ หุ ่ น ยนต์ ท�ำ งานแทนมนุ ษ ย์ ใ นขั้ น ตอน
			 การท�ำงานทีซ่ ำ�้ เดิม ทัง้ ยังคิดค้นระบบการตรวจสอบ
			 การท�ำงานของเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมง (Smart
			 Online Fault Analysis: SmartOFA) ซึ่งสามารถประเมิน
			 ความเสีย่ ง และแจ้งเตือนได้ลว่ งหน้าก่อนทีเ่ ครือ่ งจักร
			 จะมีปญ
ั หา ซึง่ สามารถลดค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบ�ำรุง
			และลดการเสียโอกาสที่จะต้องหยุดการท�ำงานของ
			เครื่องจักรได้

				 - การให้บริการหุน่ ยนต์ตรวจสอบ เช่น หุน่ ยนต์
			 ตรวจสอบท่อในเตาเผา (CiBot™: Carburization Inspection
			 Robot) หุ ่ น ยนต์ ต รวจวั ด ความหนาของถั ง ใน
			 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Tank Inspection Robot) และ
			หุน่ ยนต์บนิ ส�ำรวจเครือ่ งจักรและปล่องไฟในโรงงาน
			 อุตสาหกรรม (Aerial Visual Inspection Robot)
				- การให้ใช้สิทธิการใช้เทคโนโลยี (Technology
			 Licensing) เช่น สิทธิการใช้กระบวนการผลิต HDPE
			 สิทธิการผลิตวัสดุนาโน CIERRA™ เป็นต้น
				 - SCG Floating Solar Solutions โซลูชนั โซลาร์ฟาร์ม
			ลอยน�ำ้ ครบวงจร
				ทัง้ นี้ ธุรกิจมีแผนทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนของสินค้ามูลค่า
			 เพิ่ ม สู ง นี้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในอนาคต เพื่ อ ช่ ว ยลด
			ผลกระทบของความผันผวนของธุรกิจในช่วงวัฏจักร
			 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขาลง และเพิ่มศักยภาพด้าน
			การแข่งขันโดยรวมของธุรกิจ
• ราคาและต้นทุน
				ธุรกิจมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พันธมิตรทาง
			 ธุรกิจและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย รวมถึงการพัฒนา
			 เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศ และ
			เนื่องจากราคาขายทั้งในประเทศและตลาดส่งออก
			 เคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก ธุรกิจจึงพยายาม
			 เพิ่ ม มู ล ค่ า (premium) ให้ กั บ สิ น ค้ า ด้ ว ยคุ ณ ภาพ
			 การผลิต การบริการ และนวัตกรรมทีต่ อบสนองความ
			 ต้องการของลูกค้า เพือ่ ให้สามารถขายสินค้าในราคา
			ที่แข่งขันได้
				นอกจากนี้ ธุ ร กิ จ ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ต้ น ทุ น
			 การผลิ ต เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี เ ป็ น
			อุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนสูงจึงเน้นการขยายและ
			เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้เกิดการประหยัด
			 ต่อขนาด (economy of scale) โดยใช้เงินลงทุนให้มี
			 ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ประกอบกั บ การออกแบบ
			 โครงสร้างธุรกิจให้เป็นผูผ้ ลิตแบบครบวงจร เพือ่ ช่วย
			 ให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมไปถึง
			 ขยายผลการจัดการธุรกิจด้วยหลักการ Integrated
			 Business Excellence (IBE) สามารถลดการสูญเสียเวลา
			ท�ำให้สามารถเพิม่ ปริมาณการผลิตและลดต้นทุนและ
			มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและก�ำหนดราคาให้
			ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
				อีกทัง้ ยังใช้ระบบการจัดการผลผลิตทัว่ ทัง้ องค์กร
			 (Total Productivity Management – TPM) ซึ่งเน้นเรื่อง
			 ดูแลเครื่องจักร ประสิทธิภาพของโรงงาน การลด
			 ความสูญเสีย และการลดต้นทุน ส่งผลให้ธุรกิจได้
			 รับรางวัล Advanced Special Award จากความสามารถ
			ในการบรรลุเป้าหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพ
			และลดความสู ญ เสี ย ระหว่ า งการเดิ น เครื่ อ งจั ก ร

• ระบบบริหารคุณภาพและคุณภาพสินค้า
				เนื่อ งจากธุรกิจมีนโยบายในการผลิตสินค้าที่
			 มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยปราศจาก
			 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และมุ่งเน้น
			เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�ำงาน
			ธุรกิจได้น�ำระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
			 (Total Quality Management - TQM) ซึง่ เน้นเรือ่ งคุณภาพ
			และความต้องการของลูกค้ามาบูรณาการกับระบบ
			 การจัดการ TPM ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
			 และ ISO ให้เป็นระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม
			 เพียงระบบเดียว ส่งผลให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
			 สากลหลากหลาย อาทิ ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
			 ISO 9001 ระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ส� ำ หรั บ
			 เครื่ อ งมื อ แพทย์ ISO 13485 ระบบการจั ด การ
			 สุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ GMP ระบบ
			 การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบบริหาร
			 คุณภาพ ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO 16949
			และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
			 OHSAS และ TIS/มอก.18001 รวมไปถึ ง ระบบ
			การจั ด การห้ อ งปฏิ บั ติ ท ดสอบและสอบเที ย บ
			 ISO17025 ซึง่ ส่งผลให้มกี ารประกันคุณภาพของสินค้า
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				นอกจากนี้ ยั ง มุ ่ ง เน้ น เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลง
			 วัฒนธรรมองค์กร (cultural transformation) เพื่อปรับ
			ทัศนคติของพนักงานให้เห็นคุณค่าของการปรับปรุง
			 การท�ำงานอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement)
			รวมถึงคัดเลือกกลุม่ พนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูงให้ออก
			จากงานเดิมมาท�ำงานโครงการปรับปรุงอย่างเต็มตัว
		
				ธุ ร กิ จ ยั ง ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ เพิ่ ม
			ขี ด ความสามารถการจั ด เตรี ย มทรั พ ยากรบุ ค คล
			 (strategic workforce planning) โดยเริม่ ตัง้ แต่การประเมิน
			ความต้องการและความพร้อมของทรัพยากรบุคคล
			 ทั้งด้านจ�ำนวน ความสามารถ และคุณลักษณะที่
			 จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับ
			 การพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยมีการ
			 เชื่อมโยงเป้าหมายของธุรกิจและพนักงาน โดยใช้
			 ระบบบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance
			 Management System) รู ป แบบใหม่ พร้ อ มสร้ า ง
			นวั ต กรรมการท� ำ งานให้ มี ค วามเข้ า ใจร่ ว มกั น
			พัฒนาการประเมินผลงานระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและ
			 ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น และพั ฒ นา
			 ทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับผูบ้ ริหาร เพือ่ เป็นแบบอย่างใน
			การสร้ า งบุ ค ลากรให้ ท� ำ งานร่ ว มกั น อย่ า งมี
			ประสิทธิภาพ

				ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ตลอด
			 ทั้งกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจัดหา กระบวน
			 การผลิต ไปถึงกระบวนการจัดเก็บและขนส่ง เป็นต้น
			นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้หน่วยงานวิจัยและ
			พัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถปรับปรุงเม็ดพลาสติกและ
			สินค้าใหม่ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเพื่อ
			รองรั บ และตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
			รวมทัง้ ผูใ้ ช้งานได้เหมาะสมในหลากหลายผลิตภัณฑ์
		อย่างแท้จริง
		• การบริการ
				การบริการถือเป็นหัวใจของการขาย ธุรกิจจึง
			 ได้พัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer
			 Relationship Management - CRM) ซึ่ ง เป็ น การ
			น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบั การบริการ
			 ลูกค้า โดยระบบดังกล่าวจะท�ำหน้าที่เก็บรวบรวม
			 และวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ การตอบสนองความต้องการ
			 ของลู ก ค้ า อย่ า งถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว ระบบยั ง ถู ก
			 ออกแบบให้สามารถรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้า
			เพื่อให้มั่นใจว่าทุกปัญหาจะได้รับการบันทึกและ
			แก้ไขอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
		
				นอกจากนี้ ธุรกิจยังบริการให้ค�ำแนะน�ำด้าน
			 เทคนิคการแปรรูปเม็ดพลาสติก การพัฒนาผลิตภัณฑ์
			 และบริการร่วมอืน่ ๆ ร่วมกับลูกค้า (co-value creation)
			 เพื่อเข้าถึงความต้องการเชิงลึกของลูกค้า การช่วย
			 พัฒนาและต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจ (business
			 matching) การจัดสัมมนาพัฒนาความรู้ทั้งด้านธุรกิจ
			และเทคนิคแก่ลูกค้าเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
			 ลูกค้าให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเน้นการ
			 จัดส่งสินค้าให้ถงึ ลูกค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทัง้ นี้
			 ธุ ร กิ จ มี ค วา ม มุ ่ ง มั่ น ใน กา รพั ฒ น า และเพิ่ ม
			 ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
			ยกระดั บ มาตรฐานการบริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ
			แนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันของลูกค้า
			 ในกลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย
		
• การบริหารจัดการ
				ธุรกิจเน้นเรือ่ งการพัฒนาระบบการจัดการเพือ่ ให้
			 สามารถบริ ห ารงานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และแม่ น ย� ำ
			 ตามสภาวะความผันผวนของตลาด โดยทุกเดือน
			 ธุรกิจจะจัดท�ำแผนงานไปข้างหน้า (forward-looking
			 plan) และวางแผนงานอย่างเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่
			 คุ ณ ค่ า (value chain) ครอบคลุ ม ทั้ ง การผลิ ต และ
			 การขาย อุปสงค์และอุปทานของสินค้าและวัตถุดิบ
			 รวมถึงสินค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อเพิ่ม
			ระยะเวลาในการปรับตัวตามสถานการณ์ตลาดและ
			 ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และ
			 เพื่อให้การวางแผนงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด ยังมี
			การวั ด ผลของแผนงานดั ง กล่ า วเพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ไป
			ปรับปรุงการวางแผนงานในอนาคต

				นอกจากนี้ธุรกิจได้ด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ
			 ระบบการวางแผนทรั พ ยากรองค์ ก ร (Enterprise
			 Resource Planning - ERP) ผ่านการเชื่อมต่อระบบ
			 ของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพือ่ เพิม่ ความรวดเร็ว
			 ในการตอบสนองลูกค้า เช่น ระบบการประมาณความ
			 ต้องการใช้สินค้าของลูกค้า ระบบการวางแผนการ
			 ขายและการจัดส่ง และระบบการบริหารสินค้าคงคลัง
				ธุ ร กิ จ ยั ง ได้ เชิ ญ ที่ ป รึ ก ษาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
			 ในการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain) ระดับโลก
			มาร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่
			 อุปทานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความสามารถ
			 ในการเห็ น ภาพรวมของห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (supply
			 chain visibility) นอกจากนี้ธุรกิจยังได้ขยายระบบ
			 การบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business
			 Continuity Management - BCM) ไปยังทุกบริษทั ในกลุม่
			เพือ่ การตอบสนองลูกค้าอย่างต่อเนือ่ งในกรณีฉกุ เฉิน
			อีกด้วย
		2) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
				ธุรกิจได้มีการจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่
			 ให้เป็นไปตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถ
			ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดมาก
			 ยิ่ ง ขึ้ น โดยสามารถแบ่ ง ได้ ดั ง นี้ กลุ ่ ม อาคารและ
			 โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มธุรกิจยานยนต์ กลุ่มธุรกิจ
053

			สามารถกระจายการส่งสินค้าไปตามฐานลูกค้าทีม่ อี ยู่
			 กว่า 100 ประเทศทัว่ โลก โดยไม่สง่ ออกไปทีป่ ระเทศใด
			 ประเทศหนึง่ มากเป็นพิเศษ ท�ำให้สามารถลดความเสีย่ ง
			 ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการ
			 เมืองหรือเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ รวมถึงวิกฤติ
			 โรคระบาด นอกจากนี้ การสร้างฐานลูกค้าทั่วโลก
			ท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ สามารถบริ ห ารปริ ม าณการส่ ง ออก
			 ในแต่ละประเทศเพื่อผลก�ำไรสูงสุด เนื่องจากราคา
			ในแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันตามสภาวะ
			 ตลาดของประเทศนั้น ๆ

			 อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
			 กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ทั่วไป (general purpose)
				ลั ก ษณะลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น รายย่ อ ยและ
			 กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไป โดยธุรกิจมุง่ ขยายฐานลูกค้า
			 ให้ครอบคลุมกลุ่มตลาดย่อย (market segment) และ
			 ภูมิภาคที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
			 พึง่ พิงลูกค้าน้อยราย ในขณะเดียวกันได้มกี ารพัฒนา
			ผลิตภัณฑ์รว่ มกับลูกค้าทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตระดับโลกเพือ่ ให้
			สามารถเป็นผู้น�ำในเทคโนโลยีและเพื่อตอบสนอง
			ความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้าปลายทางได้ลว่ งหน้า

		-		ภาวะการแข่งขันและก�ำลังผลิต
				 1) ในประเทศ
						 ประเทศไทยมีก�ำลังการผลิตเม็ดพลาสติก
					 พอลิโอเลฟินส์รวม 6.4 ล้านตันต่อปี ในขณะ
					 ที่ความต้องการใช้ในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 2.8
					ล้านตัน ประเทศไทยจึงมีการส่งออกเม็ดพลาสติก
					 พอลิโอเลฟินส์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 65
					 ของก�ำลังการผลิตรวม อย่างไรก็ดี ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์
					ของบริษทั มีกำ� ลังการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
					30 ของก� ำ ลั ง การผลิ ต พอลิ โ อเลฟิ น ส์ ร วมใน
					 ประเทศ ส�ำหรับพีวีซี ประเทศไทยมีก�ำลังผลิต
					 รวม 0.9 ล้านตันต่อปี โดยบริษัทไทยพลาสติก
					 และเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน) มีก�ำลังการผลิต
					 สูงที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของก�ำลังผลิต
					พีวีซีรวมในประเทศ
			 2) ต่างประเทศ
						 ความต้ อ งการใช้ เ ม็ ด พลาสติ ก พอลิ
					 โอเลฟินส์ในเอเชียปี 2563 ประมาณ 113 ล้านตัน
					โดยประเทศจีนเป็นผู้นำ� เข้ารายใหญ่ที่สุดในโลก
					ส่วนประเทศส่งออกเม็ดพลาสติกที่ส�ำคัญ คือ
					 ประเทศแถบตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และ
					 เกาหลีใต้ ส�ำหรับพีวีซี ความต้องการใช้พีวีซีใน
					 เอเชีย มีประมาณ 30 ล้านตัน โดยประเทศอินเดีย
					เป็นผู้นำ� เข้ารายใหญ่ที่สุดในเอเชีย

3) การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย
				ธุ ร กิ จ มี สั ด ส่ ว นการจ� ำ หน่ า ยเม็ ด พลาสติ ก
			 พอลิโอเลฟินส์ในประเทศและต่างประเทศในปี 2563
			 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 43 และร้อยละ 57
			 ตามล� ำ ดั บ ส่ ว นการจ� ำ หน่ า ยเม็ ด พลาสติ ก พี วี ซี
			 ในประเทศและต่างประเทศในปี 2563 คิดเป็นสัดส่วน
			 ประมาณร้ อ ยละ 41 และร้ อ ยละ 59 ตามล� ำ ดั บ
			โดยธุรกิจได้เพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านทาง
			 แพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ในชือ่ ReadyPlastic
			 ซึง่ เริม่ จากการขายเม็ดพลาสติกชนิด Non-prime และ
			ขยายครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล
		• การจ�ำหน่ายในประเทศ
				ลูกค้าเม็ดพลาสติกพอลิโอเลฟินส์แบ่งออกเป็น
			 2 กลุ่ม คือ ลูกค้าที่ผลิตเพื่อขายในประเทศ (domestic
			 customer) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 98 ของ
			 ปริมาณการจ�ำหน่ายในประเทศทั้งหมด และลูกค้าที่
			 ผลิตเพื่อการส่งออก (Re-export Customer) คิดเป็น
			 สัดส่วนร้อยละ 2 ส่วนเม็ดพลาสติกพีวซี ี มีเพียงลูกค้า
			ที่ผลิตเพื่อขายในประเทศเท่านั้น
• การส่งออก
				ธุรกิจส่งออกเม็ดพลาสติกส่วนใหญ่ไปประเทศ
			 ในแถบภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ การจัดจ�ำหน่ายจะเน้น
			การเข้ า ถึ ง ผู ้ ใช้ ป ลายทางหรื อ ผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ยใน
			 ประเทศนั้น ๆ โดยตรง เพื่อประสิทธิภาพในการ
			 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สัดส่วนตลาด
			 ส่ ง ออก คื อ เอเชี ย ตะวั น ออกร้ อ ยละ 48 เอเชี ย
			 ตะวันออกเฉียงใต้ร้อยละ 25 เอเชียใต้ร้อยละ 6 และ
			 ประเทศอื่น ๆ นอกภูมิภาคเอเชียอีกร้อยละ 21 และ
			 สั ด ส่ ว นการส่ ง ออกเม็ ด พลาสติ ก พี วี ซี คื อ เอเชีย
			 ตะวันออกเฉียงใต้ร้อยละ 40 เอเชียใต้ร้อยละ 38
			 และประเทศอื่น ๆ อีกร้อยละ 22
				ในปีนี้ธุรกิจมีปริมาณการส่งออกประมาณ 1.2
			 ล้ า นตั น แบ่ ง เป็ น เม็ ด พลาสติ ก พอลิ โ อเลฟิ น ส์ 1
			 ล้านตันและพีวีซี 0.2 ล้านตัน ตามล�ำดับ โดยธุรกิจ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
		 - การผลิต ธุรกิจมีโรงงานผลิตโอเลฟินส์ 2 โรงงาน
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกพอลิโอเลฟินส์ 9 โรงงาน ตั้งอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และ โรงงาน
ผลิตเม็ดพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) 14 โรงงาน
ตั้งอยู่ในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง
โดยมีรายละเอียดก�ำลังผลิต (Nameplate Capacity) ดังนี้
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บริษัท

ระยองโอเลฟินส์
มาบตาพุดโอเลฟินส์
ไทยโพลิเอทิลีน

ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
นวพลาสติกอุตสาหกรรม
Binh Minh Plastics
Joint Stock Company (BMP)
Nawaplastic (Cambodia)
Grand Nawaplastic Myanmar
ทีพีซี เพสต์ เรซิน
PT. TPC Indo Plastic &
Chemicals (อินโดนีเซีย)
TPC Vina Plastic and Chemicals
Corporation (เวียดนาม)
Viet-Thai Plastchem (เวียดนาม)
มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล
ระยองไปป์ไลน์
ระยองวิศวกรรมและ
ซ่อมบ�ำรุง

ผลิตภัณฑ์/
บริการ

กำ�ลังผลิต
(ตันต่อปี)

เปิดดำ�เนินการ
(พ.ศ.)

เอทิลีน
โพรพิลีน
เอทิลีน
โพรพิลีน
HDPE 1
HDPE 2
HDPE 3
HDPE 4
LLDPE
LDPE
PP 1
PP 2
PP 3
พีวีซีเรซิน
ท่อและข้อต่อพีวีซี
และ โปรไฟล์พีวีซี
ท่อพลาสติกและข้อต่อ

900,000
450,000
900,000
800,000
140,000
180,000
200,000
400,000
120,000
152,000
140,000
180,000
400,000
530,000
227,810

2542

68

2553

67

2532
2540
2544
2553
2533
2538
2536
2540
2553
2514
2513

100

150,000

2520
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ท่อและข้อต่อพีวีซี
ท่อและข้อต่อพีวีซี
พีวีซี เพสต์ เรซิน
พีวีซีเรซิน
ท่อและข้อต่อพีวีซี
พีวีซีเรซิน

17,400
16,000
36,000
120,000
21,000
200,000

2559
2559
2536
2539
2563
2538

60
80
100
100
-		
70

พีวีซีคอมพาวนด์
16,500
2537
บริการท่าเทียบเรือ
2541
และคลังเก็บผลิตภัณฑ์		
บริการการขนส่ง
2541
ทางท่อ
บริการทางด้านวิศวกรรม
2544
และซ่อมบ�ำรุง

055

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท
(ร้อยละ)

100
100

72
82
92
100

นอกจากนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ยังมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ
ใ นการขั บ เคลื่ อ นส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนสู ่ ก ารเป็ น ชุ ม ชนเชิ ง
นิ เวศ (Eco Community) โรงเรี ย นเชิ ง นิ เวศ (Eco School)
และวัดเชิงนิเวศ (Eco Temple) เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ตามนโยบายของ
ภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ รณรงค์ แ ละปลู ก ฝั ง จิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นการใช้
ทรัพยากร และการจัดการขยะ รวมถึงการรณรงค์ด้านความ
ป ลอดภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งขยายผลโมเดลการคัดแยกขยะ
ภ ายในองค์ ก รสู ่ ชุ ม ชนรอบโรงงานเชื่ อ มต่ อ “บ้ า น-วั ด โรงเรียน-ธนาคารขยะ” ภายใต้โครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ”
สร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน และพัฒนาแอปพลิเคชัน
“คุ้มค่า” เพื่อช่วยในการบริหารจัดการธนาคารขยะ
ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับหลากหลายองค์กรและภาคีเครือ
ข่ายเพือ่ ท�ำภารกิจพิทกั ษ์ทะเล ตลอดจนความร่วมมือระดับโลก
กับ The Ocean Cleanup, Alliance to End Plastic Waste (AEPW) และ
Ellen MacArthur Foundation เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาขยะโดยเฉพาะ
ในมหาสมุทรให้ได้อย่างยั่งยืน และเดินหน้าจัดการปัญหาขยะ
ทะเลด้วยนวัตกรรม “ทุ่นกักขยะลอยน�ำ้ จาก HDPE-Bone” โดย
พัฒนาและปรับปรุงจากรุน่ แรก ด้วยการน�ำพลาสติกเกรดพิเศษ
HDPE–Bone มาใช้ทดแทนวัสดุเดิม ท�ำให้เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บขยะลอยน�ำ้ ทนทานต่อรังสียูวี เพิ่มอายุการใช้งาน และ
สามารถน�ำกลับมารีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ธุรกิจเคมิคอลส์ยังได้เข้าไปส่งเสริมความรู้ในการคัดแยก
แ ละรวบรวมพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางให้กับเยาวชนใน
โ ครงการ “เก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน” โดยน�ำถุงนม
โรงเรียนมาล้าง ตากให้แห้ง รวบรวมเป็นพลาสติกประเภท
LLDPE เพื่อส่งขายและอีกส่วนหนึ่งน�ำกลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตเป็น “เก้าอี้รีไซเคิล” ที่สวยงามและแข็งแรงทนทาน และ
ยังได้ขยายผลโครงการถนนพลาสติกรีไซเคิลผ่านความร่วม
มือกับบริษัทต่าง ๆ อาทิ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการท�ำถนน
แอสฟัลต์คอนกรีตต้นแบบที่มีพลาสติกเหลือใช้เป็นส่วนผสม
รวมความยาวทัง้ สิน้ 7.7 กิโลเมตร สามารถน�ำพลาสติกเหลือใช้
หมุนเวียนกลับมาสร้างคุณค่าได้รวม 23 ตัน นอกจากนี้ ยังได้
ลงนามความร่วมมือกับ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือ
ศึกษาและพัฒนาการน�ำพลาสติกเหลือใช้ มาผสมในแอสฟัลต์
คอนกรี ต ส� ำ หรั บ งานก่ อ สร้ า งทาง เพิ่ ม ความแข็ ง แรงและ
ยื ด อายุ ก ารใช้ ง านของถนน สอดคล้ อ งตามนโยบาย BCG
Economy (Bio – Circular – Green Economy) ของรัฐบาล

- การจัดหาวัตถุดิบ
• การผลิตโอเลฟินส์
			 วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต โอเลฟิ น ส์ คื อ
		 แนฟทา ซึ่งจัดหาจากโรงกลั่นน�้ำมันภายในประเทศ
		 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 13 ของความต้องการ
		 ใช้ทง้ั หมด ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 87 เป็นการน�ำเข้าจาก
		 ประเทศในแถบตะวันออกกลางเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้
		ธุรกิจได้มีการออกแบบโรงงานให้สามารถใช้วัตถุดิบ
		 ทดแทนอื่น ๆ ได้ เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
		 ราฟฟิเนต และคอนเดนเสท หากได้ตน้ ทุนทีต่ ำ�่ กว่าแนฟทา
• การผลิตพอลิโอเลฟินส์
			 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตพอลิโอเลฟินส์ คือ
		 โอเลฟินส์ ซึ่งธุรกิจมีสัญญาซื้อขายกับโรงงานผลิต
		 โอเลฟินส์ในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ จ�ำนวนประมาณ
		 1,690,000 ตั น ต่ อ ปี ซึ่ ง โอเลฟิ น ส์ ที่ เ หลื อ จากการ
		 จ�ำหน่ายให้ธุรกิจพอลิโอเลฟินส์ จะจ�ำหน่ายให้กับ
		บริษัทร่วมทุนและลูกค้าภายนอกซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน
		 โรงงานผลิตโอเลฟินส์ของธุรกิจ นอกจากนี้ ธุรกิจ
		 สามารถซื้ อ โอเลฟิ น ส์ เ พิ่ ม เติ ม ได้ จ าก บริ ษั ท พี ที ที
		 โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือน�ำเข้าจาก
		ต่างประเทศ
• การผลิตพีวีซี
			 วัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญในการผลิตพีวีซี คือ วีซีเอ็ม
		 (Vinyl Chloride Monomer - VCM) ซึ่งธุรกิจสามารถผลิต
		ได้ เ องทั้ ง หมดส� ำ หรั บ ป้ อ นโรงงานผลิ ต พี วี ซี ใ น
		 ประเทศไทย ส�ำหรับโรงงานผลิตพีวีซีในอินโดนีเซีย
		 และเวี ย ดนาม ธุ ร กิ จ น� ำ เข้ า วี ซี เ อ็ ม จากการผลิ ต
		ในประเทศไทยและจั ด หาเพิ่ ม เติ ม โดยน� ำ เข้ า จาก
		ต่างประเทศ
(2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส์ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามนโยบายด้ า นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ทั้งนี้ได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและชุมชน ด้วย
การบริหารจัดการโรงงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใน
ปี 2558 ทุกโรงงานได้การรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครบ 100% อีกทั้งยังมุ่งมั่น
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2563 นิคมอุตสาหกรรม
อาร์ ไอ แอล ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ร ะดับ Eco-World Class ระดับสูงสุดด้วยคะแนนสูงสุด จาก
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ถือเป็นนิคมฯ
แ ห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มี
มูลค่าสูง
ไม่มี
056

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อยเป็นผู้น�ำการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ใน
ประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบ

ด้วยสายธุรกิจหลัก 2 สายธุรกิจ คือ 1) สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจร และ 2) สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

ข้อมูลที่ส�ำคัญ

ก�ำลังผลิต

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร		
• กระดาษบรรจุภัณฑ์
3,963,000 ตันต่อปี
• บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ                              1,181,400 ตันต่อปี
• บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว
901,000,000 ตารางเมตรต่อปี
• บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป
25,100 ตันต่อปี
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ		
• เยื่อ
556,000 ตันต่อปี
• กระดาษพิมพ์เขียน
490,900 ตันต่อปี

ผลิตภัณฑ์หลัก

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
• กระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ กระดาษกล่องขาวเคลือบ (Duplex) กล่องกระดาษลูกฟูก
		 บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) และ บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป
		 (Rigid plastic packaging)
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
• เยื่อจากยูคาลิปตัส เยื่อเคมีละลายน�ำ ้ (Dissolving pulp) กระดาษพิมพ์เขียน

ตราสินค้า

•
•
•
		
		
•

จุดเด่นที่ส�ำคัญ

• เป็นผู้นำ� ด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• เป็นพันธมิตรกับลูกค้าที่มีความสัมพันธ์อันยาวนาน ได้รับการยอมรับจาก
		ลูกค้าที่เป็นบรรษัทข้ามชาติและบริษัทชั้นน�ำในภูมิภาค
• มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง สามารถสร้างนวัตกรรม
		 ผลิตภัณฑ์และ โซลูชนั เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้าได้
• มีรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการในแนวตั้ง (Vertical integration) ส่งผลให้บริษัท
		สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ส่งเสริมความสามารถในการ
		 แข่งขันด้านต้นทุน อีกทัง้ เพิม่ ความมัน่ คงในการจัดหาสินค้าและวัตถุดบิ และ
		สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• เป็นผู้น�ำด้านการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
		(Circular Economy)

บรรจุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์เพือ่ การจัดส่งทางไปรษณียอ์ ย่างครบวงจร Doozy Pack
บรรจุภัณฑ์ Green Carton, SCGP-Inspired Solutions Studio
กระดาษพิมพ์เขียน Idea Green, Idea Work, Idea Max, Supreme, Delight,
Spring PRO Series – Offset PRO New, Card PRO, Note PRO, Text PRO
Green Series – Green Offset, Green Card, Green Matt, Green MattCard, Green Plus
บรรจุภัณฑ์อาหาร Fest

057

ข้อมูลที่ส�ำคัญ

นโยบายหลักในการด�ำเนินงาน

• ส่งเสริมแบรนด์และประสิทธิภาพของห่วงโซ่อปุ ทานของลูกค้า ผ่านนวัตกรรม
		การน�ำกลับมาใช้ใหม่ของสินค้าและบริการ
• ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มความ
		 หลากหลายของสินค้า และฐานลูกค้า เพือ่ ให้รบั ประโยชน์จากการเติบโตของ
		เศรษฐกิจมหภาคและการเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในภูมิภาค
• มุ่งมั่นเดินหน้าเชิงรุกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นผู้บุกเบิกปรัชญา
		เศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นโยบายในการพัฒนาธุรกิจ

• เพิ่มการขายให้แก่ลูกค้าบรรจุภัณฑ์ในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง รวมถึง
		ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
• น�ำรูปแบบธุรกิจบูรณาการในแนวตั้งไปใช้ในต่างประเทศ
• ด�ำเนินการตามกลยุทธ์การควบรวมกิจการและร่วมมือกับพันธมิตร
		รายใหม่ เพือ่ เร่งการเติบโตของบริษทั อย่างต่อเนือ่ งและใช้ประโยชน์จากการ
		 ผนึกก�ำลัง (Synergy) ในการประกอบธุรกิจ
• ลงทุนพัฒนาต่อเนื่องในนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
• เพิ่มประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานโดยใช้เทคโนโลยี
		อัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล
• คงความเป็นผู้ริเริ่มการด�ำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียน

• สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เยือ่ จากยูคาลิปตัส เยือ่ เคมีละลายได้
(Dissolving pulp) และกระดาษพิมพ์เขียน นอกจากนีย้ งั มีกระดาษ
ชนิดพิเศษที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และบรรจุภัณฑ์อาหาร
ส�ำหรับเยื่อที่ผลิตได้สามารถใช้เป็นวัตถุดิบส�ำคัญในการผลิต
กระดาษได้หลายชนิด เช่น กระดาษพิมพ์เขียน ซึง่ โรงพิมพ์ทวั่ ไป
สามารถน�ำกระดาษพิมพ์เขียน
ไปใช้งานในด้านพิมพ์นิตยสาร หรือใช้ท�ำกระดาษสมุด
กระดาษพิมพ์ต�ำราเรียน กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษชนิด
พิเศษที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น กระดาษส�ำหรับท�ำฉลาก
กระดาษรองหลั ง ฉลาก กระดาษส� ำ หรั บ งานเฟอร์ นิ เจอร์
กระดาษส�ำหรับงานทางการแพทย์หรืองานอนามัย รวมทั้ง
บรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร Fest กระดาษส�ำหรับ
ท�ำถ้วยกระดาษ กรวยน�ำ้ ดืม่ รวมถึง กล่อง ถ้วย และถาดส�ำหรับ
บรรจุอาหาร เป็นต้น

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจแพคเกจจิ้งเป็นผู้น�ำการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจร ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ที่มีการบูรณาการในแนวตั้ง (Vertical integration)
ตั้งแต่การผลิตเยื่อกระดาษเพื่อน�ำไปผลิตกระดาษพิมพ์เขียน
กระดาษบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก บรรจุภัณฑ์แบบ
อ่อนตัว และบรรจุภัณฑ์แบบคงรูป ท�ำให้สามารถจัดสรรก�ำลัง
ผลิตและควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิม่ มูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ ท�ำให้บริษัทฯ มีห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง
สามารถใช้มาตรการควบคุมคุณภาพและนวัตกรรมได้ตั้งแต่
ขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิต โดยแบ่งสายธุรกิจหลักได้ 2
สายธุรกิจ คือ
• สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ลกู ฟูก ถุงหลายชัน้
ถุงช้อปปิ้ง แกนกระดาษ ผลิตภัณฑ์แปรรูป-ส�ำเร็จรูป กระดาษ
ปิดแผ่นยิปซัม กระดาษกล่องขาวเคลือบ (Duplex) และบรรจุ
ภัณฑ์กล่องลูกฟูกประเภทต่าง ๆ (Corrugated Containers) บรรจุ
ภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป
(Rigid Plastic Packaging) บรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ การขนส่งสินค้า (Logistics
Packaging) บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้ (Folding
Carton) และชั้นส�ำหรับจัดแสดงสินค้า (Merchandising Displays)
รวมไปถึงการบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

2.2 ตลาดและภาวะการแข่งขัน
(ก) การท�ำตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำ� คัญ
- นโยบายและลักษณะการตลาด
1)   กลยุทธ์ทางการตลาด
				ส�ำหรับธุรกิจแพคเกจจิ้งมุ่งเน้นสู่การเป็นผู้ให้
			 บริการด้านบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์
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			 มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการน�ำเสนอกระดาษปิดผิว
			บรรจุภัณฑ์ลูกฟูกและกระดาษลอนลูกฟูกที่บางลง
			 แต่ มี ค วามแข็ ง แรงเท่ า เดิ ม (High Strength) เพื่ อ
			ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการลดต้นทุน
			การผลิตและยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วย
				ธุรกิจแพคเกจจิ้งยังมุ่งพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ
			 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท�ำให้สินค้าได้รับการ
			 รับรองมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น
			 “ฉลากเขียว” (Green Label) ที่ใช้รับรองผลิตภัณฑ์
			ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
			น้อ ยกว่า เมื่อ น� ำมาเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์อื่น
			 ที่ ท� ำ หน้ า ที่ อ ย่ า งเดี ย วกั น SCG Green Choice
			ฉลากสินค้าที่รับรองนวัตกรรมสินค้าและบริการ
			 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง SCG เป็นผู้จัดท�ำขึ้น
			 อาทิ กระดาษปิดผิวกล่องเกรด KA,KE, KH, KT, KS, TA,
			 TI, TR กระดาษลอนลูกฟูกเกรด CA, CS, CSP กระดาษ
			 ส� ำ หรั บ ผลิ ต ถุ ง อุ ต สาหกรรม กระดาษกล่ อ งขาว
			 เคลือบ และกระดาษปิดแผ่นยิปซัม
				ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ธุ ร กิ จ แพคเกจจิ้ ง ยั ง ส่ ง เสริ ม
			 การผลิ ต และจั ด จ� ำ หน่ า ยกระดาษปิ ด ผิ ว กล่ อ ง
			 กระดาษลอนลู ก ฟู ก กระดาษท� ำ แกน กระดาษ
			 ท�ำถุง กระดาษท�ำแผ่นยิปซัมบอร์ด และDuplex ที่
			ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการจั ด การห่ ว งโซ่
			 ผลิตภัณฑ์ FSC-CoC (Chain-of-Custody) ซึ่งแสดงถึง
			ผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีการผลิตหรือจ�ำหน่ายจากสวนไม้ที่
			 ได้รับการรับรองจาก FSC ตั้งแต่กระบวนการจัดหา
			 แหล่งวัตถุดบิ การรับและจัดเก็บวัตถุดบิ การควบคุม
			 ปริมาณ ตลอดจนการขายและการส่งมอบจะต้องมี
			การคั ด แยกหรื อ การก� ำ หนดอย่ า งชั ด เจนในทุ ก
			 ขัน้ ตอน เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ จะไม่มกี ารปะปนของวัสดุ
			ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจนกว่ า จะสิ้ น สุ ด กระบวน

		 ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการใช้
			 บรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างครบครัน
			 ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกประเภทต่าง ๆ
			 (Corrugated Containers) บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว
			 (Flexible Packaging) บรรจุภณ
ั ฑ์แบบคงรูป (Rigid Plastic
			 Packaging) บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้า (Logistics
			 Packaging) บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้
			 (Folding Carton) และชั้ น ส� ำ หรั บ จั ด แสดงสิ น ค้ า
			 (merchandising display) ในส่ ว นของบรรจุ ภั ณ ฑ์
			 กล่องลูกฟูก ได้มีการพัฒนาและขยายก�ำลังการผลิต
			 ในด้านการพิมพ์ทั้งระบบ Flexographic Pre-printing,
			 Offset Printing และ Digital Printing เพื่อรองรับความ
			ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย
				ด้านการบริการงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้มี
			 การพัฒนาทีมงานนักออกแบบให้ท�ำงานเชิงรุก มี
			ความรู้ความสามารถในการออกแบบเชิงบูรณาการ
			 ตั้งแต่การออกแบบโลโก้ ตราสินค้า ชั้นแสดงสินค้า
			 บูธแสดงสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และบรรจุภัณฑ์
			นั บ เป็ น การให้ บ ริ ก ารการออกแบบที่ ค รบวงจร
			ประกอบกั บ การมี โ รงงานกระจายครอบคลุ ม
			ทั่วประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
			ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ผลิตสินค้าว่าจะได้
			รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและบริการที่ดีอย่าง
			 ต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักในสายการผลิต
			 ของผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในช่ ว ง
			 วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
				นอกจากนี้ เ พื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
			 ลูกค้าอย่างสูงสุด ธุรกิจแพคเกจจิ้งได้ให้ความส�ำคัญ
		 ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยมุ่ง
			 พั ฒ นานวั ต กรรมของสิ น ค้ า (Innovation) ซึ่ ง เป็ น
			กลยุทธ์สำ� คัญในการเพิม่ ขีดความสามารถของธุรกิจ
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			 การผลิ ต โดยสิ น ค้ า ของธุ ร กิ จ แพคเกจจิ้ ง ได้ รั บ
			 การรั บ รอง 3 ประเภทคื อ FSC Recycled 100%,
			 FSC Mix 100% และ FSC Mix 70% ท�ำให้ผบู้ ริโภคมัน่ ใจ
			ได้ ว ่ า สิ น ค้ า ของธุ ร กิ จ แพคเกจจิ้ ง เป็ น มิ ต รต่ อ
			สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง
				ส�ำหรับสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ในส่วนของ
			กระดาษพิ ม พ์ เขี ย นมี ก ารเพิ่ ม การน� ำ เข้ า กระดาษ
			 เคลือบผิว เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลาย
			 ของผูบ้ ริโภค ขยายตลาดในกลุม่ กระดาษถ่ายเอกสาร
			ส�ำหรับตลาดในประเทศได้ด�ำเนินการผ่านกิจกรรม
			 การส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง ส่วนตลาด
			การส่ ง ออกได้ ป รั บ พอร์ ต ลู ก ค้ า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
			 สถานการณ์ COVID-19 โดยเน้นการขายในประเทศที่
			 ความต้องการใช้งานฟื้นตัวขึ้น รวมถึงกลุ่มประเทศ
			ในทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาเหนือ
				 ในส่วนของ “บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารเฟสท์ (Fest)” หรือ
			 บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารทีส่ ะอาด ปลอดภัย สามารถสัมผัส
			 อาหารได้โดยตรงตามมาตรฐานด้านอาหาร (Food
			 Direct Contact) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากความใส่ใจสุขภาพ
			 และความปลอดภั ย ของผู ้ บ ริ โ ภคนั้ น ปริ ม าณ
			 ความต้องการยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ จาก
			ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการอาหารเดลิเวอรี่
			รวมถึงกระแสการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก
ั ฑ์อาหารเฟสท์ (Fest) ยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
			 บรรจุภณ
			ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตรงกับความต้องการของ
			 ผู ้ บ ริ โ ภค โดยการคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ คุ ณ ภาพสู ง
			 การออกแบบโครงสร้ า งบรรจุ ภั ณ ฑ์ และการใช้
			กระบวนการผลิตทีไ่ ด้รบั มาตรฐานรับรองระดับสากล
			 เช่น GMP-EU standard, BRC, HACCP และ FDA จาก
			 สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกใหม่
			ให้กับผู้บริโภคที่สามารถตอบสนองทุกการใช้งาน
			 ได้อย่างมัน่ ใจ ปัจจุบนั บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารเฟสท์ (Fest)
			 แบ่งออกเป็น 3 แบรนด์ย่อย ได้แก่ “เฟสท์ช้อยส์”
			 “เฟสท์ไบโอ” และ ”เฟสท์ชิลล์”

			 ให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา บริษัทมุ่งมั่น
			ที่ จ ะพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานลู ก ค้ า ให้ เ ป็ น
			 ศู น ย์ ก ลางการติ ด ต่ อ ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า มี ก ารพั ฒ นา
			 โซลูชันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เช่น นักออกแบบ
			 นักการตลาด นักวิจยั และทีมผลิต เพือ่ น�ำเสนอสินค้า
			นวัตกรรมและบริการทีต่ อบโจทย์ความต้องการของ
			ลูกค้าอย่างแท้จริง
				 กระดาษบรรจุภัณฑ์
				 วิธีการจ�ำหน่าย : จ�ำหน่ายโดยวิธีขายตรงให้
			กับบริษัทในธุรกิจแพคเกจจิ้งและลูกค้าภายนอก
			 โดยสินค้าประกอบด้วย กระดาษม้วนใหญ่ส�ำหรับ
			 โรงงานแปรรูปกระดาษทัว่ ไป และกระดาษทีผ่ า่ นการ
			 แปรรูปแล้ว เช่น แผ่นลูกฟูก ถุงกระดาษ กระดาษ
			 รี ม แผ่ น และกระดาษม้ ว นเล็ ก รวมทั้ ง ส่ ง ออก
			 ไปยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชีย
			 ได้แก่ จีน มาเลเซีย เมียนมาร์ และอินเดีย เป็นต้น
				 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
				 เยื่อ
				 วิธีการจ�ำหน่าย : จ�ำหน่ายโดยวิธีขายตรงให้กับ
			 บริษทั ในธุรกิจแพคเกจจิง้ และลูกค้าภายนอก รวมทัง้
			จ� ำ หน่ า ยโดยผ่ า นผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ยให้ กั บ ลู ก ค้ า
			ต่างประเทศ
				 กระดาษพิมพ์เขียน
				 วิธีการจ�ำหน่าย : ธุรกิจมีการจ�ำหน่ายสินค้าทั้ง
			 ในและต่างประเทศ ส�ำหรับการจ�ำหน่ายในประเทศ
			 ธุรกิจ มีการจ�ำหน่ายผ่านผูแ้ ทนจ�ำหน่าย และจ�ำหน่าย
			 ให้ ผู ้ ใช้ โ ดยตรง ซึ่ ง มี ทั้ ง โรงพิ ม พ์ และผู ้ ใช้ ใ น
			 อุตสาหกรรม รวมทัง้ มีการจ�ำหน่ายผ่าน Modern trade
			 stationery เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางกระจายสิ น ค้ า กลุ ่ ม
			กระดาษถ่ า ยเอกสารโดยเฉพาะส� ำ หรั บ การ
			 ส่งออกนั้น มีการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ได้แก่
			 เวียดนาม สหรัฐอเมริกา เมียนมา อินเดีย กัมพูชา
			 ฮ่องกง และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
			 อื่น ๆ เป็นต้น

		2) ลักษณะลูกค้า การจ�ำหน่าย และช่องทางการ
					จ�ำหน่าย
				 สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
				 บรรจุภัณฑ์
				 วิธีการจ�ำหน่าย : จ�ำหน่ายโดยวิธีขายตรงให้
			 กับลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า (account
			 executive) ที่ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ตั้งแต่
			 การรับรู้ความต้องการของลูกค้า รายละเอียดปัญหา
			 การพัฒนาและน�ำเสนอโซลูชัน การให้ค�ำปรึกษา
			ตลอดจนการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

				 กระดาษชนิดพิเศษที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
				 วิธีการจ�ำหน่าย : จ�ำหน่ายโดยวิธีขายตรงให้กับ
			 โรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แปรรูป รวมทั้งจ�ำหน่าย
			โดยผ่านผู้แทนจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าต่างประเทศ
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				 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลกระทบ
			 จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิด 19
			ส่ ง ผลให้ ค วามต้ อ งการบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ล่ อ งลู ก ฟู ก
			 ในประเทศอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 9 เนื่องจาก
			 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่หดตัว โดยเฉพาะ
			 อุตสาหกรรมรถยนต์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม
			 รองเท้าและสิ่งทอเพื่อการส่งออก ในขณะที่ความ
			ต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศเวียดนาม
			 เติ บ โตร้ อ ยละ 3 จากการย้ า ยฐานการผลิ ต ของ
			 อุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และ
			อุตสาหกรรมรองเท้าและสิ่งทอ
				 ในด้านปริมาณความต้องการกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์นนั้
			 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 2 ใน
			 ปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
			 ของโควิ ด 19 และมาตรการล็ อ คดาวน์ ที่ ส ่ ง
			ผลกระทบโดยตรงต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ของผู ้ บ ริ โ ภค
			 ทั้งในและต่างประเทศ โดยเห็นได้จากการชะลอ
			การซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้า
			 คงทนออกไป ปริ ม าณความต้ อ งการกระดาษ
			บรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลง
			 เช่นเดียวกัน โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 3 เมือ่ เทียบกับ
			 ปีก่อน ทั้งนี้ สถานการณ์ความตึงเครียดของสงคราม
			 การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึง่ อาจท�ำให้มกี ารย้าย
			 ฐานการผลิตสินค้าเข้าหรือออกจากภูมิภาค ความ
			 ไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ และการ
			 แพร่ ร ะบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ทั้ ง ในและ
			 นอกประเทศ ยังมีแนวโน้มที่จะด�ำเนินต่อไปและ
			 ยากที่จะคาดคะเนข้อสรุป ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งความ
			 เสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจแพคเกจจิ้ง
				 ในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของโควิ ด 19 นั้ น
			ผู้ประกอบการจะต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพภายใน
			องค์กรเพือ่ ยกระดับการให้บริการและช่วยลดต้นทุน
			บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
			 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ทสี่ ร้างมูลค่าเพิม่
			ให้กบั สินค้าของลูกค้ายังคงเป็นหัวใจส�ำคัญทีจ่ ะช่วย
			รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวได้อย่าง
			ยั่งยืน
2.) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของสาย
ธุรกิจเยื่อและกระดาษ
				 เยื่อ
				 ในปี 2563 ปริ ม าณความต้ อ งการเยื่ อ เคมี
			 ฟอกขาวทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2562 โดย
			ปริ ม าณความต้ อ งการใช้ เ ยื่ อ ได้ รั บ แรงหนุ น จาก
			 ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ในกลุ ่ ม สิ น ค้ า สุ ข อนามั ย เช่ น
			 กระดาษทิชชู่ แต่ความต้องการใช้เยื่อในกลุ่มผู้ผลิต
			 กระดาษพิมพ์เขียนปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับ

				 บรรจุภัณฑ์อาหาร
				 วิธีการจ�ำหน่าย : จ�ำหน่ายโดยผ่านผู้แปรรูป
			 ร้านค้าบรรจุภัณฑ์ Modern trade ร้านอาหาร รวมทั้ง
			จ� ำ หน่ า ยโดยผ่ า นผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ยให้ กั บ ลู ก ค้ า
			 ต่างประเทศ และเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายผ่านทาง
			ออนไลน์
		-		 ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน และแนวโน้ม
		1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของสาย
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
				 ในปี 2563 ปริมาณความต้องการบรรจุภัณฑ์
			 กล่ อ งลู ก ฟู ก ในประเทศไทยลดลงร้ อ ยละ 2 เมื่ อ
			 เทียบกับปีก่อน แต่ยังคงเติบโตในอัตราที่สูงกว่า
			 การเติบโตของ GDP อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยในปี 2563
			การบริโภคภายในประเทศโดยรวมลดลงเนื่องจาก
			 วิ ก ฤตการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด 19
			ที่ส่งผลให้การลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวลง
			ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
			 ในการจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้มาตรการยับยั้ง
			 การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด 19 ในหลายประเทศ
			 ประกอบกั บ สงครามการค้ า ระหว่ า งจี น และ
			 สหรัฐอเมริกาที่ยังคงยืดเยื้อ ยังส่งผลให้การส่งออก
			 สินค้าไปยังกลุ่มประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐอเมริกา จีน
			 สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ไม่เติบโตเท่าที่คาดการณ์
			ซึ่ ง ท� ำ ให้ ป ริ ม าณความต้ อ งการบรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ล่ อ ง
			ลูกฟูกส�ำหรับสินค้าส่งออกลดลง
				 ในปี 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและ
			 อาหารเติบโตได้ดี โดยมีอัตราการเติบโตประมาณ
			 ร้อยละ 4-6 เทียบกับปีก่อน เนื่องจากผู้บริโภคมีการ
			กักตุนสินค้าในช่วงเริ่มต้นของวิกฤตการแพร่ระบาด
			 ของโควิ ด 19 ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น การแพร่ ร ะบาด
			 ของโควิ ด 19 ยั ง ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ อี ค อมเมิ ร ์ ซ
			และธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
			โดยคิดเป็นการเติบโตเทียบกับปีที่ผ่านมาประมาณ
			 ร้ อ ยละ 15-20 ในขณะที่ ก ลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
			 เครื่องดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความ
			 ต้องการลดลง สืบเนื่องจากมาตรการของรัฐบาล
			ในเรือ่ งของการงดการจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
			 ในช่วงไตรมาส 2 เพื่อจ�ำกัดการแพร่ระบาดของ
			 โควิด 19 เช่ น เดี ย วกั บ อุ ต สาหกรรมที่ พึ่ ง พาการ
			 น�ำเข้าวัตถุดบิ และการส่งออกสินค้า เช่น อุตสาหกรรม
			 เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก
			วัตถุดบิ น�ำเข้าได้รบั ผลกระทบจากแหล่งผลิตต้นทาง
			ประกอบกับความต้องการสินค้าของตลาดคู่ค้าปรับ
			 ตั ว ลดลง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณความต้ อ งการ
			 บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ลดลง
061

			ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
			 ของโควิด 19 ปริ ม าณความต้ อ งการใช้ เ ยื่ อ เคมี
			 ละลายน�้ ำ ลดลงร้ อ ยละ 8 จากปี ก ่ อ น โดย
			ความต้องการจากผู้ผลิตเส้นใยส�ำหรับอุตสาหกรรม
			เรยอนได้ รั บ ผลกระทบจากสงครามการค้ า และ
			 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เช่นเดียวกัน
				 กระดาษพิมพ์เขียน
				ภาพรวมอุ ต สาหกรรมกระดาษพิ ม พ์ เขี ย นใน
			 ประเทศไทยปี 2563 มี ป ริ ม าณความต้ อ งการ
			 ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีการ
			ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทดแทนการใช้กระดาษ
			 พิ ม พ์ เขี ย นมากขึ้ น รวมถึ ง ปริ ม าณความต้อ งการ
			 ใช้กระดาษถ่ายเอกสารที่ลดลง จากสถานการณ์
			 การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่บริษัท ส�ำนักงาน
			 และผูบ้ ริโภค ปรับรูปแบบการท�ำงานมาผ่านช่องทาง
			 ออนไลน์เป็นหลัก รวมถึงการใช้งานที่ลดลงของ
			 ภาครัฐตามนโยบาย Zero Copy และ Thailand 4.0
				ด้านปริมาณการน�ำเข้ากระดาษพิมพ์เขียนในปี
			 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน
			 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
			 ที่ ท�ำให้ ค วามต้ อ งการในประเทศลดลง และการ
			 ล็อคดาวน์ของประเทศต่างๆ ที่เป็นต้นทางการผลิต

		กระดาษบรรจุภัณฑ์
		ประเภทวัตถุดิบ : เศษกระดาษ เยื่อ และสารเคมี
		แหล่งที่มาของวัตถุดิบ :
• เศษกระดาษ จากในประเทศร้อยละ 47 และ
ต่างประเทศร้อยละ 53
• เยื่อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• สารเคมี ห ลั ก ได้ แ ก่ แป้ ง มั น Sizing Agent สี
และอื่น ๆ จากผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ
		สภาพปัญหาวัตถุดิบ : เยื่อบางส่วนต้องน�ำเข้าจาก
ต่ า งประเทศ ซึ่งการน�ำเข้าจากต่างประเทศใช้เวลาในการ
ส่ งสินค้าประมาณ 40 ถึง 60 วัน ส�ำหรับเศษกระดาษ
ปริ มาณเศษกระดาษในประเทศไทยมีจ�ำนวนจ�ำกัดและ
มี ก ารแข่งขันด้านรับซื้อสูง จึงต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ
มาทดแทน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในการผลิต

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
- 		 วัตถุดิบและผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบ
		สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
บรรจุภัณฑ์
		ประเภทวัตถุดบิ : ใช้กระดาษคราฟท์เป็นวัตถุดบิ หลัก
ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ ใช้เม็ดพลาสติกและฟิล์ม
ส�ำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์แบบอ่อนตัวและบรรจุภณ
ั ฑ์แบบคงรูป

		สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
		เยื่อ
		ประเภทวัตถุดบิ : ไม้ยคู าลิปตัสชนิดท่อนและชนิดสับ
แ ห ล่ งที่มาของวัตถุดิบ : ไม้ยูคาลิปตัสชนิดท่อนและ
ชนิ ดสับ รับซื้อจากเกษตรกรที่ธุรกิจให้การสนับสนุนใน
การปลูกไม้ยูคาลิปตัสและเกษตรกรทั่วไป
		กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษประเภทอื่นๆ เช่น
ก ร ะ ดาษชนิ ด พิ เ ศษที่ ใ ช้ ใ นงานอุ ต สาหกรรม และ
กระดาษและบรรจุภัณฑ์อาหาร
		ป ร ะเภทวัตถุดิบ : เยื่อใยยาวฟอกขาว เยื่อใยสั้น
ฟอกขาว และสารเคมี
		แหล่งที่มาของวัตถุดิบ :
		 - เยื่อจากในประเทศและต่างประเทศ
		 - สารเคมี ลาเท็ ก ซ์ สั ง เคราะห์ ผงดิ น คาโอลิ น
แ ค ล เซี ย มคาร์ บ อเนตและอื่ น ๆ จากในประเทศและ
ต่างประเทศ
		สภาพปัญหาวัตถุดิบ : เยื่อบางส่วนต้องน�ำเข้าจาก
ต่ า งประเทศ ซึ่งการน�ำเข้าจากต่างประเทศใช้เวลาในการ
ส่งสินค้าประมาณ 30 ถึง 45 วัน

		แหล่งที่มาของวัตถุดิบ : กระดาษคราฟท์จากบริษัท
สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง และเม็ดพลาสติกจากธุรกิจเคมิคอลส์ และ
ผู้ผลิตชั้นน�ำอื่น
		สภาพปัญหาวัตถุดบิ : มีการบริหารด้านวัตถุดบิ อย่าง
มี ป ระสิทธิภาพ จึงมีวัตถุดิบปริมาณมากเพียงพอและ
สามารถก�ำหนดคุณภาพให้เป็นไปตามความต้องการได้
ราคาทีซ่ อื้ ขายอิงกับราคาตลาดเพือ่ ให้เกิดต้นทุนทีย่ ตุ ธิ รรม
และมีความสามารถในเชิงการแข่งขัน

062

จะลดการใช้น�้ำร้อยละ 35 ภายในปี 2568 ตามแนวคิด 3R
(Reuse, Recycle, Reduce) โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการใช้น�้ำใน
กระบวนการผลิตของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบนั
ธุรกิจสามารถน�ำน�ำ้ กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่เป็นสัดส่วนร้อยละ
14 ของน�้ำที่ใช้ทั้งหมด
ธุรกิจแพคเกจจิง้ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ อย่างต่อเนือ่ ง
โดยการวิ เ คราะห์การใช้น�้ำทั้งวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
ของขบวนการผลิต และแสวงหาแนวทางที่จะปรับปรุงการใช้
น�ำ้ ของบริษัทฯ ด้วยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในกระบวนการ
ผลิต ก า ร ป รับ ปรุง เครื่อ งจักร และการติด ตั้ง อุป กรณ์ใหม่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำในกระบวนการผลิต
นอกจากนีธ้ รุ กิจแพคเกจจิง้ ยังมีกระบวนการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
เพื่อ ให้ ส ามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
ของเศรษฐกิ จหมุนเวียน (Circular Economy) ใช้ให้คุ้ม แยกให้
เป็น ทิ้งให้ถูก ธุรกิจแพคเกจจิ้งได้ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียด้วย
วิธีท างชี ว ภาพที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่ า คุ ณ ภาพของน�้ำทิ้งจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของธุรกิจเป็น
ไปตามมาตรฐานในการตรวจวัดคุณภาพน�้ำที่ได้รับการบ�ำบัด
แล้ว ธุ ร กิ จติดตั้งระบบติดตามคุณภาพน�้ำแบบเรียลไทม์ ซึ่ง
ท�ำให้สามารถตรวจสอบระดับความต้องการออกซิเจนทางเคมี
(Chemical Oxygen Demand หรือ COD) แบบออนไลน์ได้ น�้ำที่ผ่าน
กระบวนการบ�ำบัดน�ำ้ เสียของธุรกิจมีความเหมาะสมส�ำหรับใช้
ในการเกษตร พืน้ ทีเ่ พาะปลูกของชุมชนโดยรอบโรงงาน ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ ง จึ งด�ำเนินโครงการจัดการน�ำ้ เพื่อการเกษตร (Water
Management for Agriculture) โดยส่งมอบน�ำ้ ที่ผ่านกระบวนการ
บ�ำบัดแล้วประมาณ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้แก่พื้นที่เพาะปลูก
รอบโรงงาน ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี โดยคิด
เป็นพื้ น ที่ ร วมประมาณ 3,535 ไร่ ช่วยลดการขาดแคลนน�้ำใน
การเพาะปลูกและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
นอกจากการจั ด การพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิ อ ากาศและการบริหารจัดการน�้ำแล้ว โครงการการ
อนุรักษ์ แ ละฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของธุรกิจยังเน้นหลักการ
ของเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดปริมาณของเสียจากอุตสาหกรรม
เพิ่ ม สั ด ส่ ว น ก ารน� ำ กระดาษที่ ใช้ ง านแล้ ว จากผู ้ บ ริ โ ภค
น�ำกลับมาใช้ซำ�้ ในกระบวนการผลิตและเพิม่ สัดส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกทีส่ ามารถน�ำกลับมารีไซเคิลได้ โดยมีเป้าหมายร้อยละ
70 ของปริ ม าณการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดภายในปี
2568 ปัจจุบัน ธุรกิจแพคเกจจิ้งมีสัดส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่
สามารถน�ำกลับมารีไซเคิลได้รอ้ ยละ 52 และการบริหารจัดการ
ของเสียอุ ต สาหกรรม โดยมีการน�ำของเสียไปก�ำจัดด้วยการ
รีไซเคิลได้ถึงร้อยละ 97 ของปริมาณของเสียทั้งหมด

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ธุ ร กิ จ แพคเกจจิ้ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การดู แ ลรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมเป็นล�ำดับต้นๆ ซึ่งสามารถเห็นได้จากการลงทุนใน
ปี ท่ีผ่านมา เช่น โรงงานแปลงขยะเป็นพลังงานสะอาด (Waste
to Energy Plant) รวมถึงความพยายามในการด�ำเนินการตาม
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการผลิตของธุรกิจ
ด้วยการคัดเลือกเครือ่ งจักรและเทคโนโลยีการผลิตทีไ่ ม่เพียงแต่
มีความทันสมัยแต่ยงั เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเพือ่ ตอบสนองการ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ สำ� คัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยธุรกิจ
แพคเกจจิ้งมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วัดผล
ได้ ส�ำหรับธุรกิจในประเทศไทย ธุรกิจตั้งใจที่จะลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกหรือ GHG ลงร้อยละ 28 ภายในปี 2573 (โดยใช้
ปี 2550 เป็นปีฐาน) และจะลดปริมาณน�ำ้ ทีน่ ำ� มาใช้ลงร้อยละ 35
ภายในปี 2568 (โดยใช้ปี 2557 เป็นปีฐาน)
ทั้ ง นี้ เรื่องที่ธุรกิจได้ให้ความส�ำคัญกับ 2 เรื่องหลัก ได้แก่
การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการน�ำ้
การจั ด การพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ
ธุ ร กิ จ แพคเกจจิ้งมีเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563 (ปีฐาน2550)และจะลดลง
ร้ อ ยละ 28 ภายใน 2573 (ปีฐาน2550) ปัจจุบันธุรกิจสามารถ
ล ด ก า ร ป ล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมาย ด้วยการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงานและ
อุปกรณ์ โดยสามารถลดการใช้พลังงานได้ 149,646 กิกะจูลต่อปี
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 25,228 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ต่ อ ปี และเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงาน
แ ส ง อ า ทิตย์ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้อีก 24,148
กิ ก ะจู ลต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3,899 ตัน
คาร์ บ อนไดออกไซด์ต่อปี นอกจากนี้ยังได้น�ำมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินโครงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ธุ ร กิ จ แพคเกจจิ้งน�ำแนวคิด NCS (Natural Climate Solution)
ด้านการปลูกป่าเพือ่ ดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เพื่ อ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีโครงการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของโรงงาน และ
พื้นที่นอกโรงงานในจังหวัดต่างๆ
การบริหารจัดการน�้ำ
น�ำ้ เป็นสิง่ จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ ในกระบวนการผลิต
เยือ่ และกระดาษ รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ ในปี 2563 ธุรกิจแพคเกจจิง้
มีเป้ า หมายในการลดการใช้น�้ำร้อยละ 19.6 (ปีฐาน 2557)
สามารถลดการใช้น�้ำได้ร้อยละ 16.8 (ณ พ.ย. 63) และมีแผนที่

2.4 งานที่ ยั ง ไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มี
มูลค่าสูง
ไม่มี
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ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
มีแนวโน้มผันผวนสูงขึ้น มีความซับซ้อน คลุมเครือและไม่
แน่นอน เอสซีจีเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เอสซีจีบรรลุเป้าหมายในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีความพร้อมในการปรับตัว
ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ เอสซีจี
ยังคงให้ความส�ำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมุ่งมั่นให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทัง้ ในส่วนของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การปฏิบตั งิ าน
และการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

กรอบการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

เอสซีจีมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี
(Enterprise Risk Management Framework) ประกอบด้วย
1. การก�ำหนดกลยุทธ์
เอสซีจกี ำ� หนดวัตถุประสงค์และระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้ (Risk Appetite) ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนเพื่อ
ให้การบริหารความเสีย่ งเป็นไปในทิศทางเดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร
2. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความ
เสี่ยงของเอสซีจี
เอสซีจีก�ำหนดผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ
เอสซีจี โดยแสดงให้เห็นตามแผนภาพดังนี้

แผนภาพการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี
คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

สํานักงานตรวจสอบ

บริหารความเสี่ยงระดับกลุมธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงระดับเอสซีจี

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

คณะกรรมการ
• คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
• คณะกรรมการ SCG Crisis Management
• คณะกรรมการการเงิน เอสซีจี
• คณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะจัดการแต่งตั้งขึ้น
ตามความเหมาะสม
หนวยงาน
• หน่วยงานบริหารความเสี่ยง*
• หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน*
• หน่วยงานพัฒนาบรรษัทภิบาล*
• หน่วยงานอื่น ๆ เช่น หน่วยงาน Business Continuity
Management and IT Strategy*

สายการรายงาน

* คณะทํางาน Governance, Risk and Compliance

ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูล
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4. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เอสซีจีน�ำกรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการด�ำเนิน
งานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน และการบริหาร
ความเสีย่ งในการด�ำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ได้ถูกรวบรวมไว้ใน “คู่มือการบริหารความเสี่ยง” โดยแบ่งตาม
กระบวนการหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ระบุความเสี่ยง / โอกาส
ในการด�ำเนินธุรกิจ 2) ประเมินความเสี่ยง 3) ก�ำหนดมาตรการ
จัดการ และก�ำหนด ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators)
และ ดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ซึ่งเป็นทั้ง Leading และ Lagging Indicators เพื่อคาดการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงและเพื่อควบคุมกิจกรรมลดความเสี่ยงให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 4) ติดตามและรายงานความเสี่ยงราย
ไตรมาส ต่อคณะจัดการบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ
คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ เพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์วิกฤตที่อาจน�ำ
ไปสู่การหยุดชะงักของธุรกิจ เอสซีจีได้จัดให้มีโครงสร้างการ
ก�ำกับดูแลการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity
Management Governance Structure) และก�ำหนดให้ทุกบริษัทที่
อยู่ภายใต้การบริหารงานของเอสซีจีจัดท�ำระบบการบริหาร
ความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ โดยต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ กิ จ กรรม
ทางธุรกิจและทรัพยากรที่ส�ำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการหยุ ด ชะงั ก ทางธุ ร กิ จ การประเมิ น และจั ด ท� ำ แผน
จัดการความเสี่ยง การจัดท�ำคู่มือการจัดการวิกฤต แผนการ
ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
โดยเอสซีจีก�ำหนดให้ผู้บริหารในทุกหน่วยงานทุกระดับและ
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องมีหน้าทีใ่ นการฝึกซ้อม รักษา และปรับปรุง
แผนและคู่มือดังกล่าว รวมถึงน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการ
ในช่วงภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห าร
ความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ตั ว แทนในการก� ำ หนดนโยบายและก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห าร
ความเสี่ยงของเอสซีจี ติดตามและสอบทานให้มีกระบวนการ
บริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล มี ก าร
ระบุความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์กร รวมทั้งการประเมินและ
การบริหารจัดการที่เหมาะสม และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ
ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลบริ ห ารความเสี่ ย งของเอสซี จี และรายงาน
การบริหารจัดการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับอย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำนักงานตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบหน่วยระดับที่หนึ่ง (หน่วยงานปฏิบัติ
งาน) และหน่วยระดับที่สอง (ระดับหัวหน้างาน หน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง และหน่วยงานก�ำกับและสนับสนุนอื่น ๆ)
เพื่ อ ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม
รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ ยังให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจและ
สือ่ สารความคิดเห็นและข้อแนะน�ำจากคณะกรรมการตรวจสอบ
กลับมายังผู้ปฏิบัติงานเพื่อน�ำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป
คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี
ประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซี จี เ ป็ น ประธาน คณะจั ด การบริ ห ารความเสี่ ย งเอสซี จี
มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1) ก�ำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยง
2) พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ กรอบการ
บริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง
3) ทบทวนความเสี่ยงของบริษัท (SCG Risk Profile)
และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

5. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสีย่ ง
(Risk Culture)
เอสซีจีมุ่งมั่นและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกําหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้สื่อสาร
ถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง และเป็นต้นแบบใน
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงสร้างวิธีการน�ำการบริหารความ
เสีย่ งไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบตั ิ โดยก�ำหนดให้มกี ารใช้ภาษา
ความเสี่ยงที่ตรงกัน มีการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และมีหลักเกณฑ์การประเมินความเสีย่ งทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
ก�ำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความ
เสี่ยงแต่ละเรื่อง สนับสนุนให้มีการก�ำหนดวาระเรื่องความ
เสี่ยงในการประชุมหลัก ๆ ของแต่ละบริษัท และก�ำหนดให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและ

3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เอสซีจีก�ำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
ตามมาตรฐานสากลและบูรณาการเข้ากับการด�ำเนินธุรกิจของ
องค์กร เพือ่ ให้สามารถระบุความเสีย่ งหรือโอกาสในการด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ สามารถบริหาร
ความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้หรือหาโอกาสในการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีก่ ำ� หนด
ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สนับสนุนต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
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Science-based target และมุ่งสู่ Net zero ในปี 2593
• จัดท�ำแผนการท�ำงานเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามกรอบการท�ำงาน TCFD (Task Force on Climate-related Financial
Disclosures) ซึ่งรวมถึงกระบวนการก�ำกับดูแล การวางกลยุทธ์
การบริหารความเสีย่ ง และการก�ำหนดเป้าหมายและตัวชีว้ ดั
• การใช้ ม าตรการทางเศรษฐศาสตร์ ม าช่ ว ยผลั ก ดั น
โครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการก�ำหนดราคา
คาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing)
• เพิ่ ม ปริ ม าณการใช้ เชื้ อ เพลิ ง ทดแทนและพลั ง งาน
ทางเลือก อาทิ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงจัดท�ำโครงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้ง
และ โครงการลดอัตราการใช้พลังงานความร้อนหรือไฟฟ้า
ต่อหน่วยการผลิต
• พัฒนาสินค้าคาร์บอนต�่ำ อาทิ Hydraulic cement ซึ่งมี
คุณสมบัติเทียบเท่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ประเภท 1 แต่มี
สัดส่วนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต�่ำกว่า
• พัฒนาสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม อาทิ โซลาร์ฟาร์ม
ลอยน�้ำ โดยธุรกิจเคมิคอลส์ได้ออกแบบ พัฒนาและผลิตทุ่น
ลอยน�้ำเพื่อตอบโจทย์การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนผิวน�้ำที่
หลากหลาย รวมทัง้ ต่อยอดไปสูธ่ รุ กิจโซลูชนั่ แบบครบวงจรเป็น
รายแรกในประเทศไทย
• พัฒนาระบบหลังคาโซลาร์เอสซีจี (SCG Solar Roof
Solutions) ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างครบวงจร
• เข้าร่วมโครงการการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแบบธรรมชาติ (Natural Climate Solution) เพื่อผลักดัน
การเพิม่ พืน้ ทีท่ างธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก
• ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ ช ่ ว ยลดสภาวะโลกร้ อ น อาทิ
การปลูกป่าโกงกาง หญ้าทะเล เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้
และปลู ก ฝั ง พฤติ ก รรมเรื่ อ งการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ ้ ม ค่ า
ให้กับเยาวชน

พัฒนากรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ส่งเสริมให้มกี ารแบ่งปัน
ประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานและ
บริษัทเพื่อสื่อสารประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมถึงได้พฒ
ั นาสือ่ การอบรมในรูปแบบ Digital learning
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้กับพนักงานในวงกว้างตั้งแต่พนักงานเริ่มปฏิบัติงานกับ
เอสซีจี นอกจากนี้ เอสซีจียังให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
จัดการองค์กรตามแนวทาง Integrated GRC อย่างต่อเนื่อง
ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรจุค�ำถามเกี่ยวกับ
Integrated GRC ในข้อสอบ Ethics e-testing จัดท�ำสือ่ และกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปี พัฒนาช่องทาง GRC Helpline
ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานสามารถสอบถามเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ
Integrated GRC รวมถึงจัดท�ำ SCG GRC e-Rulebook ซึ่งเป็นคู่มือ
ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล ด้ า น Integrated GRC รวมถึ ง การก� ำ หนด
พฤติกรรมตามแนวทาง GRC ที่เอสซีจีคาดหวัง (GRC Expected
Behaviors) เพื่อสื่อสารแนวทางและวิธีการน�ำ Integrated GRC
ไปใช้ในการท�ำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ความเสี่ยงหลัก โอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ใน
การจัดการความเสี่ยง

ในปี 2563 เอสซีจไี ด้ประเมินความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญโดยมีความ
สอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุม
ประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม
การเปลีย่ นแปลงด้านสภาพภูมอิ ากาศมีความวิกฤตมากขึน้
(Climate Emergency) ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติในหลายพื้นที่ทั่วโลก
อาทิ ภัยแล้ง ไฟป่าจากหน้าแล้ง โคลนถล่ม น�้ำท่วมฉับพลัน
นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุนมีความต้องการและ
ความคาดหวังจากภาคเอกชนมากขึน้ ในเรือ่ งของการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment,
Social, Governance หรือ ESG) รวมถึงการบริหารจัดการและการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อ
ความต่อเนือ่ งในการดําเนินธุรกิจ ชือ่ เสียงของบริษทั หรือต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้นจากการด�ำเนินงานและค่าชดเชยความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพลังงาน เอสซีจี ได้จัดท�ำกลยุทธ์ ดังนี้
• ก�ำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปีเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกลงร้ อ ยละ 20 ภายในปี 2568 เมื่ อ เที ย บกั บ
ปีฐาน 2550 และทบทวนเป้าหมายระยะกลางและระยะยาว
เพือ่ ให้สอดคล้องกับความตกลงปารีสทีจ่ ะรักษาการเพิม่ ขึน้ ของ
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต�่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ตามหลัก

2. สถานการณ์ภัยแล้ง
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ ส ่ ง ผลให้ ฝ นไม่ ต ก
ตามฤดูกาลและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ในปีที่ผ่านมาต�่ำกว่า
ค่าปกติ รวมถึงความต้องการใช้น�้ำที่มากขึ้นในอนาคตเพื่อ
รองรับการขยายอุตสาหกรรมและการลงทุนในพื้นที่ที่เอสซีจี
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เช่ น เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (Eastern
Economic Corridor หรือ EEC) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ปริมาณ
น�้ำจะไม่เพียงพอต่อการผลิตและอาจส่งผลกระทบต่อการ
ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท
• คณะท� ำ งานด้ า นการจั ด การน�้ ำ ของเอสซี จี ก� ำ หนด
นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการน�้ำเพื่อ
ลดการใช้นำ�้ จากภายนอกต่อหน่วยการผลิต เตรียมแผนบริหาร
จัดการน�้ำอย่างบูรณาการ และติดตามแผนงานอย่างใกล้ชิด
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• ปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างเคร่งครัด

• ส่ ง เสริ ม และขยายผลให้ คู ่ ธุ ร กิ จ มี ร ะบบการจั ด การ

ด้วยการลดการใช้น�้ำ (Reduce) การบ�ำบัดน�้ำเสียและน�ำน�้ำ
กลับมาใช้ซ�้ำ (Reuse/Recycle) และการสร้างทดแทน (Replenish)
ส�ำหรับกระบวนการผลิตในโรงงาน
• ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ บริ ห ารจั ด การน�้ ำ
และผลักดันโครงการเพิ่มปริมาณน�้ำเก็บกักในพื้นที่ให้เสร็จ
ทันเวลา อาทิ เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพือ่ ร่วมวางแผนบริหาร
ความเสี่ยงและหาแนวทางจัดการกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมถึงเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์นำ�้ ที่ Smart Water Operation Center กรมชลประทาน
เป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ เพื่อเตรียมการป้องกันและรับมือกับ
ภัยแล้งหรือน�้ำท่วมที่อาจมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
• ด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง
เช่น ให้ค�ำปรึกษาและสร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่
เขายายดา จังหวัดระยอง เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติในพืน้ ทีผ่ า่ นการสร้างฝายชะลอน�ำ้ จ�ำนวนกว่า 6,800 ฝาย
รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพกับชุมชน
โดยการพั ฒ นาชุ ม ชนมาบจั น ทร์ ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ เขายายดา
ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยการจัดท�ำ Contractor Safety
Management รวมถึงน�ำแนวคิดการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยไปปฏิบัติและขยายผลต่อในภาคชุมชนและสังคม
• บังคับใช้ “กฎพิทักษ์ชีวิต” กับพนักงานและคู่ธุรกิจ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานและการใช้
ยานพาหนะทางถนน รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้ และมี
บทลงโทษส�ำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
• ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารหรือหัวหน้างานเป็นผูน้ ำ� ด้านความ
ปลอดภัย และก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยจากการท�ำงาน การเดินทางและการขนส่ง
ส�ำหรับพนักงานระดับจัดการขึ้นไป
• น�ำเทคโนโลยี GPS มาใช้ติดตามพฤติกรรมพนักงาน
ขับรถ SCG Logistics Management และเชื่อมต่อกับศูนย์ Logistic
Command โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งเตือน
พนักงานขับรถกรณีที่ขับรถเร็วเกินก�ำหนด จอดรถบนไหล่ทาง
หรือขับรถต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง เป็นต้น
• จัดท�ำและสือ่ สารมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ (Goods Transportation Safety Standard) และมาตรฐาน
ความปลอดภัยของการใช้ยานพาหนะทางถนนในกิจการของ
บริษัท (Corporate Road Safety Standard) เพื่อยกระดับการด�ำเนิน
งานด้านความปลอดภัยในการขนส่งและการขับขีท่ างถนนและ
เพื่อป้องกัน ขจัด และลดอุบัติเหตุส�ำหรับบริษัทในประเทศ
และได้ขยายการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยไปยังบริษัท
ในต่างประเทศ
• พัฒนาระบบการประเมินคูธ่ รุ กิจขนส่งผลิตภัณฑ์ (Carrier
Assessment) ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการประเมินด้วยระบบนีจ้ ะใช้ในการ
ออกแบบ วางแผน และพัฒนา เพือ่ ยกระดับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยให้กับคู่ธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยงด้านสังคม
3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
การดําเนินธุรกิจในประเทศทีส่ ภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพต�ำ่ กว่ามาตรฐาน
รวมถึงการขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์และธุรกิจขนส่ง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยจากการท�ำงาน ความปลอดภัยจากการขนส่ง
และการเดินทาง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของพนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน และสังคม
• พัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของเอสซีจี (SCG Safety Framework) และระบบการตรวจประเมิน
ประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment
Program) ซึ่ ง เป็ น ระบบพื้ น ฐานทางด้ า นอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยในทุกบริษัทของเอสซีจีทั้งในและต่างประเทศ
โดยยกระดับและมุ่งไปสู่การด�ำเนินการที่เกิดจากค�ำมั่นสัญญา
และความมุ ่ ง มั่ น ของผู ้ บ ริ ห ารในแต่ ล ะบริ ษั ท (Ownership
Commitment) เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย บนพื้ น ฐานของ
วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ทัง้ องค์กร
• พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กร (Corporate
Standard) เพื่ อ ควบคุ ม งานที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง และถื อ เป็ น
มาตรฐานขั้นต�่ำที่ทุกบริษัทต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในงานเสี่ยงนั้นๆ และพัฒนาแนวทางด�ำเนินการ
ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในทิศทางเดียวกันทั่ว
ทั้งองค์กร

4. ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
เอสซีจใี ห้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect to Human
Rights) และด�ำเนินกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Process) ตามนโยบาย
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของเอสซี จี จากผลการตรวจสอบด้ า น
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของ
เอสซีจใี นปี 2563 เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญกับประเด็นความเสีย่ งที่
ส�ำคัญ 3 เรื่อง คือ การปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัยในการท�ำงานและการขนส่ง
และสิทธิชุมชน โดยได้มีการประเมิน จัดท�ำแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผล
ตามรายละเอียดซึง่ ได้เผยแพร่ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของเอสซีจี ปี 2563 (SCG Sustainability Report 2020) โดยเอสซีจี
ได้ก�ำหนดเป้าหมายด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยงเรื่องสิทธิมนุษยชน ดังนี้

067

• เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการ

โดยเน้นทักษะทีส่ ำ� คัญส�ำหรับอนาคต (Future Capability Solutions)
และ ความต้องการของลูกค้า (Customer Centricity) เช่น Effective
Problem Solving & Decision Making, Changeable Mindset for Success,
Find Out Why และ Business Strategy in VUCA World เป็นต้น
• จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาพนั ก งาน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของแต่ละธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการ
บุคคลของทุกธุรกิจ ดูแลการพัฒนาพนักงานอย่างใกล้ชิด
• รับพนักงาน Mid-Career ที่มีทักษะความสามารถที่
เอสซีจียังไม่สามารถสร้างได้ในปัจจุบันเข้ามาร่วมงานเพื่อ
ให้ธุรกิจด�ำเนินต่อไปได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
• ท�ำความร่วมมือ (MOU)กับสถาบันภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ เพือ่ น�ำคนทีม่ คี วามรูเ้ ฉพาะด้านมาเสริมก�ำลังพลให้
กับธุรกิจ นอกจากนีก้ ารควบรวมกิจการกับบริษทั ต่างๆ เป็นการ
รักษาบุคคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในหน้างานสูง
มาร่วมงาน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจด�ำเนินไปอย่างราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

5. ความเสี่ ย งด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ
รองรับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
การขยายธุรกิจของเอสซีจีทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซี ย น รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
และความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงที่ความรู้และทักษะของพนักงานไม่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เอสซีจีจึงปรับปรุงกลยุทธ์และแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และเร่งพัฒนาความสามารถ
ของทรัพยากรบุคคลเพือ่ ให้มที กั ษะความสามารถในการท�ำงาน
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาพนั ก งานทั้ ง ในและ
ต่างประเทศโดยปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร Flagship Programs
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของธุรกิจให้รอบด้านและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น หลักสูตร
Business Concept Development (BCD) และหลั ก สู ต รด้ า น
Professional เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล ความปลอดภัย
สิง่ แวดล้อม การตลาดและการขาย เป็นต้น รวมถึงปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนรู้ของพนักงานจากการอบรม
แบบ Classroom Training เป็นการเรียนรู้แบบ Blended Learning
ซึ่งผสานการเรียนรู้แบบ Virtual Learning, Digital Learning และ
การปฏิบัติจริงผ่านงานโครงการ (Project-Based Learning)
เข้าด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
• สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยระบบการบริหาร
จัดการการเรียนรู้ (Learning Management System หรือ LMS)
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาคพร้อมทั้งจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล
• พัฒนาพนักงานให้สามารถรับมือกับความเปลีย่ นแปลง
ของธุรกิจผ่านหลักสูตรและการเรียนรู้เพื่อ Reskill และ Upskill
และเตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว

ความเสี่ยงด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
6. ความเสี่ยงด้านการก�ำกับดูแลกิจการจากการขยาย
การลงทุน
การขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
หาโอกาสในการท�ำธุรกิจใหม่ๆ หรือการขยายธุรกิจ อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงด้านการก�ำกับดูแลกิจการ เช่น การน�ำจรรยาบรรณ
เอสซีจี หรือแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจที่ดีบนพื้นฐานของ
อุดมการณ์เอสซีจีไปบังคับใช้กับบริษัทใหม่ๆได้อย่างทั่วถึง
• ก�ำหนดนโยบายแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและ
ผู้บ ริหารในบริษัท ย่อ ยเพื่อ ท� ำหน้า ที่ก� ำกับ ดูแ ลและบริห าร
จัดการกิจการของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อย
มีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์
แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ
• ก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) และ
ข้อบังคับของบริษัทย่อยตามคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ เพื่อให้
กรรมการและผู้บริหารสามารถท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลบริษัทย่อย
ที่เป็นผู้ด�ำเนินการลงทุน ให้มั่นใจว่าก่อนบริษัทย่อยจะเข้าท�ำ
รายการหรือด�ำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยส�ำคัญหรือมีผลต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย จะต้องได้รบั
ความเห็นชอบ / อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นก่อนท�ำรายการ หรือด�ำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
• ก�ำหนดให้พนักงานเอสซีจีทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตาม
หลักการและแนวปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี และ
ต้องผ่านการท�ำแบบทดสอบ “Ethics e-Testing”

เคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมโดยรวม
• ก� ำ หนดนโยบายด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
หลักการและแนวทางปฏิบัติส�ำหรับทุกกิจกรรมของเอสซีจี
ที่เอสซีจีมีอ�ำนาจในการบริหาร รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริม
คู่ธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของเอสซีจี และกิจการ
ร่วมทุน ให้ตระหนัก คุ้มครอง และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตาม
แนวนโยบายนี้
ในปี 2563 เอสซีจไี ด้ประกาศนโยบายด้านการบริหารความ
หลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity and
Inclusion Policy) ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศแสดงเจตนารมณ์เรื่องการส่งเสริมความเสมอภาค
และขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เ ป็ น ธรรมระหว่ า งเพศเพื่ อ
แสดงความมุง่ มัน่ และเป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
ร่ ว มกั บ กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
และได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น
จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

068

ความเสี่ยงของเอสซีจีท�ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลก�ำกับดูแล ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เอสซีจีได้ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การประมวลผลข้อมูลจะ
ต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับ (legal basis) แจ้งนโยบายความ
เป็นส่วนตัว (Privacy Notice) จัดท�ำบันทึกการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล จัดท�ำช่องทางการใช้สทิ ธิและการติดต่อของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Management) นอกจากนี้
ได้จัดให้มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
รวมทัง้ ได้สร้างความตระหนักรู้ และฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจ
ถึงหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ความเสี่ยงจากการควบรวมกิจการ
การขยายตัวของธุรกิจในต่างประเทศโดยการควบรวม
กิ จ การ มี ค วามเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท อาจมี อ� ำ นาจเหนื อ ตลาดตาม
กฎหมายของประเทศที่ไปลงทุนได้
• ก�ำหนดให้การแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็นธรรมเป็นแนวปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณของเอสซีจี รวมถึงก�ำหนดให้มนี โยบายการแข่งขัน
ทางการค้าและสือ่ สารให้พนักงานเอสซีจที กุ คนปฏิบตั ติ าม
• ก�ำหนดให้เรือ่ งการแข่งขันทางการค้าเป็นหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกกิจการที่จะควบรวม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการท�ำธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศท�ำความเข้าใจและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติว่าด้วย
การแข่งขันทางการค้าของประเทศที่เข้าไปท�ำธุรกิจรวมถึงการ
ควบรวมกิจการ
• สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งเป็ น ธรรม
มีจริยธรรม เคารพกติกา และปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการ
แข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง
9. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงต่อการด�ำเนินธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่และ
อาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก กระทบต่อการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องทางธุรกิจ
• ก�ำหนดให้หน่วยงาน Business Continuity Management
(BCM) ในระดับเอสซีจีและระดับกลุ่มธุรกิจติดตามวิเคราะห์
สถานการณ์โควิด 19 ในแต่ละประเทศที่เอสซีจีมีการด�ำเนิน
ธุรกิจและมีฐานการผลิต รวมถึงวางแนวทางการดูแลพนักงาน
เพือ่ ช่วยรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและช่วย
ให้การด�ำเนินงานและการตัดสินใจของบริษัทมีประสิทธิภาพ
จัดให้มีการรายงานสถานการณ์ให้คณะจัดการรับทราบเป็น
ประจ�ำ รวมถึงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
• จัดเตรียมทรัพยากรที่ส�ำคัญให้พร้อมเพื่อการด�ำเนิน
งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ อุ ป กรณ์ ด ้ า นความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัย เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น แอปพลิเคชันเพือ่ ใช้ในการท�ำงานออนไลน์ รวม
ถึงจัดเตรียมที่พักชั่วคราวใกล้สถานประกอบการ และพาหนะ
รับส่ง ให้กับกลุ่มพนักงานในส่วนงานที่มีความส�ำคัญ (Critical
Staff) เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
8. ความเสี่ ย งจากผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
ข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตามไม่
ครบถ้วน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย
และระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียงของบริษทั
การลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ
• ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ
สื่อสารให้พนักงานเอสซีจีทุกคนปฏิบัติตาม
• ก�ำหนดให้มีการติดตามและรายงานการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ในประเทศ
ที่เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้การประกอบธุรกิจของเอสซีจีสามารถด�ำเนินการให้
สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอ
• ปรับปรุงจรรยาบรรณเอสซีจีให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ปลีย่ นแปลงอย่างสมํา่ เสมอ รวมถึงการ
จัดทํา แบบทดสอบ “Ethics e-Testing” ในเรื่องอุดมการณ์ 4 ของ
เอสซีจี นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายการแข่งขัน
ทางการค้า นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคา
หลักทรัพย์ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
• สือ่ สารเรือ่ งการบริหารจัดการความเสีย่ งและการควบคุม
ที่ดี ตามแนวป้องกันสามด่าน Three Lines Model ให้กับพนักงาน
ทุ ก ระดั บ เพื่ อ ป้ อ งกั น การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ และ
ข้อบังคับ
• การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection) เอสซีจไี ด้ประกาศนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG Privacy Policy) เพื่อเป็นกรอบ
การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีคณะจัดการบริหาร

10. ความขัดแย้งระหว่างภูมิภาค (Geopolitical risk)
ความขัดแย้งระหว่างประเทศในเชิงภูมิรัฐศาสตร์มีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและ
การด�ำเนินธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศที่มีความขัด
แย้ง เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
พนักงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจของเอสซีจี
• ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสร้างเครือข่ายกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความขัดแย้งระหว่างภูมภิ าคทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทันต่อเหตุการณ์สำ� หรับเตรียมแผน
จัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• วิเคราะห์สถานการณ์ส�ำหรับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี เพือ่ เตรียมแผนรองรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
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• ก�ำหนดให้หน่วยงาน Business Continuity Management

ได้กบั รายจ่ายทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน (Natural
Hedge) รวมถึ ง มี ก ารพิ จ ารณาการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนส�ำหรับโครงการลงทุนตามความเหมาะสม

(BCM) ในระดับเอสซีจีและระดับกลุ่มธุรกิจทําหน้าที่ในการ
ติดตาม ประเมิน และสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
และแจ้งเตือนไปยังผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมความ
พร้อมตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

13. ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิ จ โลกมี แ นวโน้ ม ฟื ้ น ตั ว ในปี 2564 จากความ
ส�ำเร็จของการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 การกระตุ้นเศรษฐกิจ
ผ่ า นนโยบายคลั ง ของแต่ ล ะประเทศทั่ ว โลก การด� ำ เนิ น
นโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
แม้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว แต่เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญ
กับปัจจัยเสี่ยงหลายประการ เช่น การแพร่ระบาดรุนแรงของ
โควิด 19 โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 1 ของปี 2564 ซึ่งเป็นช่วง
ฤดูหนาว หรืออุปสรรคในการผลิตและกระจายวัคซีนโควิด 19
หรือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความขัดแย้งทาง
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
ในส่วนของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวแบบค่อยเป็น
ค่อยไป แต่จะฟืน้ ตัวช้ากว่าประเทศอืน่ ในภูมภิ าค ซึง่ เป็นผลจาก
การพึง่ พารายได้จากภาคการท่องเทีย่ วเป็นหลัก และทิศทางการ
ส่งออกที่อาจจะฟื้นตัวช้าหากเศรษฐกิจและการค้าโลกฟื้นตัว
ช้า ปัญหาขาดแคลนตู้สินค้าและค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นใน
ช่วงไตรมาส 1 ของปี 2564 การฟื้นตัวของประเทศคู่แข่งส�ำคัญ
อย่างเวียดนาม และการแข็งค่าของค่าเงินบาทก็เป็นอุปสรรค
ในการส่งออกเช่นกัน
ส� ำ หรั บ ประเทศเวี ย ดนามซึ่ ง เป็ น ประเทศที่ เ อสซี จี ไ ด้
เข้ า ไปด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ มี ก ารคาดการณ์ ว ่ า จะยั ง ขยายตั ว ได้ ดี
จากภาคการส่ ง ออกที่ แข็ ง แกร่ ง อุ ป สงค์ ข องโลกที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ต่อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การได้รับประโยชน์
จากสนธิสญ
ั ญาการค้าหลายฉบับ รวมถึงการย้ายฐานการลงทุน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่การผลิตของโลก
เอสซีจีได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
โอกาสทางธุรกิจและบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
เหล่านี้ ดังนี้
• เอสซีจียังคงมุ่งเน้นความปลอดภัยของพนักงาน ความ
ต่อเนือ่ งของห่วงโซ่อปุ ทาน การบริหารเงินสด และเตรียมเงินสด
ส�ำรองกรณีสถานการณ์รุงแรงขึ้น เนื่องจากผลกระทบจาก
ไวรัสโควิด 19 หรือหากมีการระบาดระลอกใหม่
• เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เตรียมกลไลเพื่อให้
พนักงานทุกระดับตั้งแต่หน้างานถึงฝ่ายจัดการสามารถหารือ
และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
• มุง่ เน้นการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่า
เพิม่ สูง (HVA) และให้ความส�ำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างต่อเนือ่ ง ตลอด
จนสนับสนุนการออกสินค้าใหม่ (NPD) และการออก Service
Solutions เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• น�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจทัง้ ในฝัง่ โรงงาน
ร้านค้า และ ส�ำนักงาน เช่น ใช้ระบบ Industry 4.0 และระบบ

ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต
11. ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาเชือ้ เพลิงและ
วัตถุดิบหลัก
ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวนจากความไม่แน่นอน
ของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ความขัดแย้ง
ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกลาง รวมถึงสถานการณ์โควิด 19
และความคาดหวังของตลาดที่มีต่อการพัฒนาวัคซีนป้องกัน
ไวรัสโควิด 19 ที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้น�้ำมัน ส่งผล
ให้เกิดความผันผวนของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ
แนฟทาและนํ้ามันเตา
• จัดให้มีคณะกรรมการ Commodity Hedging ในระดับ
กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ อาทิ การปิดความเสี่ยง (Hedging) เพื่อลดความ
ผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และเพื่อบริหารต้นทุนให้
สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลัง
• บริหารจัดการด้วยระบบ Integrated Business Excellence
(IBE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตและการวางแผน
งานอย่างเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถรองรับการใช้
วัตถุดิบได้หลากหลายมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ
• พัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value
Added หรือ HVA) ที่สามารถเพิ่มยอดขายและท�ำก�ำไรเพิ่มขึ้น
เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ
ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
12. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2563 ที่ผ่านมา ค่าเงินบาทได้
ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง
ในปี 2564 สาเหตุ ห ลั ก มาจากปั จ จั ย ภายนอกและภายใน
ประเทศ ได้แก่ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ยังมีแนวโน้มอ่อนค่า
เงินทุนเคลือ่ นย้ายไหลกลับเข้ามาในกลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่
รวมทั้งประเทศไทยหลังจากการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ประสบ
ความส�ำเร็จ และการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ค าดการณ์ ว ่ า ค่ า เงิ น บาทมี แ นวโน้ ม
แข็งค่าขึน้ แต่หากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยฟืน้ ตัวช้ากว่า
ที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงมีอุปสรรคในการผลิตและขนส่งวัคซีน
โควิด 19 หรือสถานการณ์การเมืองไทยเกิดความรุนแรง ก็อาจ
ส่งผลกระทบให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าได้เช่นกัน
• จัดการประชุมคณะกรรมการการเงินเอสซีจีทุกเดือน
เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในการใช้เครื่องมือทางการเงินให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยมีมาตรการในการบริหารราย
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ธุ ร กิ จ ซี เ มนต์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ่ อ สร้ า ง : การแข่ ง ขั น ที่
สูงขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวและความต้องการที่ลดลง
การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการด�ำเนินชีวติ และความต้องการของ
ลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้ากลุม่ เจ้าของบ้านทีม่ คี วามตระหนักด้าน
สุขภาพและสุขอนามัย ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว การ
เลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่หลากหลายได้จากทุกที่ทุกเวลา รวมถึง
โซลูชั่นและบริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง
และการขนส่งที่รวดเร็วและยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถควบคุม
เวลาในการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รวมถึงลดค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้าง
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง : วิกฤติโควิด 19 เร่งการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนไปซื้อสินค้าออนไลน์เร็วขึ้น
เช่นเดียวกับธุรกิจร้านค้าที่มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ช่องทางการ
ขายออนไลน์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมต่อการขนส่ง สามารถป้องกันความเสียหาย
ของสินค้า และมีขนาดเล็กแยกย่อยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
การที่ ผู ้ บ ริ โ ภคหั น มาสั่ ง อาหารไปรั บ ประทานที่ บ ้ า นจาก
มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดและมีความตระหนักใส่ใจต่อ
สุขภาพมากขึน้ ท�ำให้ความต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารปลอดภัย
ลดความเสีย่ งจากการปนเปือ้ น รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับสินค้า
เพื่อการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
ต่อระดับอุปสงค์ในตลาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจอาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจใี นอีก 3 - 5 ปี
ข้างหน้า เช่น การแข่งขันด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ
อาจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถปรับกลยุทธ์และ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์ ต้นทุน
ในการด�ำเนินธุรกิจอาจเพิม่ สูงขึน้ และส่งผลกระทบต่อ ผลก�ำไร
รวมถึงความสามารถในการแข่งขันลดลง
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เอสซีจีมีกลยุทธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจดังนี้
• ธุรกิจเคมิคอลส์ : ปรับพอร์ตการขายสินค้าไปยังกลุ่ม
ลูกค้าในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอื่น เช่น
บรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม อุปกรณ์การแพทย์หรือที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ รวมถึงศึกษาความต้องการของตลาด และร่วมมือ
กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อเร่งพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น และพัฒนาโซลูชั่นตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น
กระบวนการรีไซเคิลเพือ่ กลับไปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกอีกครัง้
พร้อมกับขยายธุรกิจใหม่ เช่น การให้บริการโซลูชั่นส�ำหรับ
อุ ต สาหกรรมแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยั ง เร่ ง ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิ ต ให้ ส ามารถรั บ วั ต ถุ ดิ บ ได้ ห ลากหลายยิ่ ง
ขึ้นเพื่อลดต้นทุน รวมถึงน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงมาใช้ใน
กระบวนการผลิตและการบริหารห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขัน

อัตโนมัติต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ท�ำให้
เอกสารส่วนใหญ่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ให้พนักงานสามารถท�ำงาน
ได้โดยไม่ต้องเข้ามาที่ส�ำนักงาน รวมถึงการผลักดันให้คู่ธุรกิจ
เพิ่มการใช้บล็อกเชน (Blockchain) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วางบิลและช�ำระเงิน
• เพิม่ ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจแพคเกจจิง้ ในภูมภิ าค
อาเซียน ทั้งในด้านฐานการผลิตและการตลาดเพื่อตอบสนอง
กับอัตราการบริโภคและก�ำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น
• หาโอกาสขยายธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้
ในระยะยาวต่อไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น การตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้
พลาสติกหมุนเวียนและพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิล
ความต้องการสินค้าเพื่อสุขอนามัยที่มีมากขึ้น การเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การย้ายฐานการผลิตเข้าสู่
ภูมภิ าคอาเซียน โอกาสส�ำหรับงานต่อเติมทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ รองรับ
การท�ำงานจากบ้าน การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ
ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ในบ้านแบบ Omni-Channel
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย เช่นการควบคุม
คุณภาพอากาศ เป็นต้น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
1. ความเสี่ยงจากการฟื้นตัวที่ซบเซาของอุปสงค์และ
จากภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ภาวะการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีที่ผ่านมา ส่งผล
ให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนหดตัวอย่าง
รุนแรงท�ำให้การจ้างงานและความเชื่อมั่นในการลงทุนลดลง
ส่งผลให้รายได้และก�ำลังซื้อลดลงเป็นอย่างมาก ปัจจุบันถึง
แม้เศรษฐกิจเริ่มทยอยฟื้นตัว แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด หากยืดเยื้ออาจส่งผลให้เศรษฐกิจ
ฟืน้ ตัวช้ากว่าทีค่ าดการณ์ มีโอกาสทีอ่ ปุ สงค์ในตลาดอยูใ่ นระดับ
ต�ำ่ นานต่อเนื่องอย่างน้อยในระยะกลาง
นอกจากนี้ การแพร่ ร ะบาดครั้ ง นี้ ยั ง เป็ น ตั ว เร่ ง ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของคู่แข่ง การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคอาจ
ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีอย่างมีนัยส�ำคัญ เช่น
ธุรกิจเคมิคอลส์ : การที่ผู้ผลิตน�้ำมันรายใหญ่ของโลกมี
แนวโน้มเร่งควบรวมกิจการจากต้นน�้ำถึงปลายน�้ำเนื่องจาก
ราคาน�ำ้ มันทีล่ ดลงตามความต้องการทีห่ ดตัวตามเศรษฐกิจโลก
และการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนในอนาคตเพื่อทดแทน
พลังงานรูปแบบดั้งเดิมจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ในระยะยาวอาจ
ส่ ง ผลให้ ร าคาของแนฟทามี ค วามผั น ผวนมากยิ่ ง ขึ้ น และมี
อุปทานผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้นโยบาย
การพึง่ พาตัวเองของจีนทีผ่ ลักดันให้มกี ารผลิตปิโตรเคมีภายใน
ประเทศเพิ่มขึ้น อาจสร้างแรงกดดันให้ส่วนต่างราคาระหว่าง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวั ต ถุ ดิ บ ลดลงต�่ ำ กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระยะยาวของ
อุตสาหกรรม
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• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง : ปรับปรุงช่องทาง

ในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า เช่น เน้นการเลือกซื้อสินค้าและเลือก
ใช้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ
การใช้งาน หรือเลือกซื้อสินค้าและบริการที่สนับสนุนให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่ต้นทาง เช่น
การมองหาสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ด�ำเนินธุรกิจ
ที่มีแนวทางลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตหรือการน�ำวัสดุ
รีไซเคิลกลับเข้าสูก่ ระบวนการผลิตอีกครัง้ จากการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติก ได้สร้างโอกาสทางธุรกิจ
และการน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ข องเอสซี จี อย่ า งไรก็ ต าม
เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากพลาสติกถูกมองว่าเป็นสาเหตุของ
ปัญหาสิง่ แวดล้อม จึงอาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของรายได้
จากการขายสินค้าประเภทเดิม การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต
และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานที่อาจเพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษี รวมถึง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้วยเหตุนี้ เอสซีจีได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องและ
รองรับกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤติ
ขยะพลาสติก รวมถึงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
ตามกระแสเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ท� ำ กลยุ ท ธ์
การพัฒนาสินค้าและบริการ กระบวนการผลิต และห่วงโซ่
อุปทาน โดยเอสซีจีมีมาตรการจัดการเพื่อบริหารความเสี่ยง
อาทิ
• ตั้ ง เป้ า หมายระยะยาวในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกลง 28% ในปี 2573 (เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน
2550) และมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
ในปี 2593 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เช่น
พัฒนานวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
คาร์บอน ลงทุนในโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน เน้นการ
ขายผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลงทุน
ในธุรกิจใหม่ที่จะต้องพิจารณาถึงคาร์บอนที่จะเกิดขึ้นและน�ำ
มาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจาก
การลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้มาพร้อมธุรกิจใหม่ รวมถึงน�ำการ
ก�ำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing หรือ
ICP) มาใช้เป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจลงทุนในโครงการที่
มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ธุรกิจเคมิคอลส์ตั้งเป้าลดสัดส่วนการขายเม็ดพลาสติก
ในประเทศส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวลงเหลือ 9%
และธุรกิจแพคเกจจิ้งตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
น�ำกลับมารีไซเคิลได้ 100% ภายในปี 2568
• ลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เช่น การพัฒนาเม็ด
พลาสติกด้วย SMX Technology ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปได้
ง่าย บางลง แต่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิมและสามารถน�ำกลับ
มารีไซเคิลได้ พัฒนาบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ขึ้นรูปส�ำหรับบรรจุ
อาหารทีม่ นี ำ�้ หนักเบาและสามารถน�ำกลับมารีไซเคิลได้ พัฒนา

การขาย โดยผสานเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ
ออฟไลน์ , ออนไลน์ และ Ecosystem หรื อ พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ
เข้ า ด้ ว ยกั น นอกจากนี้ ยั ง เร่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ ต อบโจทย์ ด ้ า น
สุขอนามัย สินค้าที่คุ้มค่าและหลากหลาย (Good, Better, Best)
รวมถึงโซลูชั่นและบริการครบวงจร อาทิ Construction Solution
ที่น�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพและ
ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงจุด Renovation Solution ที่
น�ำเสนอบริการต่อเติม ซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และ
Smart Building Solution ที่น�ำเสนอโซลูชั่นเพื่อประหยัดพลังงาน
และโซลูชั่นเพื่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในอาคาร นอกจากนี้ยัง
เร่งพัฒนาสินค้าใหม่ รวมไปถึงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(SCG Green Choice) และยกระดับกระบวนการผลิตและการ
ท�ำงานผ่านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
• ธุรกิจแพคเกจจิง้ : เพิม่ สัดส่วนการขายบรรจุภณั ฑ์ให้กบั
ลูกค้าในภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับผลกระทบค่อน
ข้างน้อยจากวิกฤติโควิด 19 ท�ำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ขนส่ง และสร้างโซลูชนั่ บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่เหมาะสมส�ำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ใน
ภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงน�ำมาตรการต่าง ๆ มาใช้เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารปลอดภั ย ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและเป็ น ไปตามมาตรฐาน
ขัน้ สูง ด้วยการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิต
อาหาร (Good Manufacturing Practices หรือ “GMP”) นอกจากนี้
ยังได้บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี
การประสานงานทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบและการจัดการด้าน
โลจิสติกส์ในการด�ำเนินงานทุกส่วน ซึง่ มาตรการดังกล่าวท�ำให้
บริ ษั ท มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ลู ก ค้ า มากขึ้ น และช่ ว ยให้ เข้ า ใจ
ความต้องการและลักษณะการประกอบธุรกิจของลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น
2. ความเสีย่ งจากวิกฤติขยะพลาสติกและกระแสเศรษฐกิจ
คาร์บอนต�่ำส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ปัจจุบนั ปัญหาทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดกระแสการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการลดมลภาวะจากคาร์บอน
และการตั้งเป้าหมายปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ นอกจากนี้
วิกฤติขยะพลาสติกทัว่ โลกทัง้ ในทะเลและบนบกทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน
องค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร และผู้ถือหุ้น ต่อต้านการใช้พลาสติก
แบบใช้ ค รั้ ง เดี ย วแล้ ว ทิ้ ง และการบริ ห ารจั ด การของเสี ย ที่
ไร้ประสิทธิภาพ นอกจากนี้รัฐบาลในหลายประเทศได้ออก
กฎหมายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกและในยุโรปเริ่มมีการออก
มาตรการจัดเก็บภาษีกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกอีกด้วย
เหตุการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างมีนัยส�ำคัญที่อาจจะเห็นผลชัดเจนขึ้น
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• เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบธุรกิจแบบ

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่น Prestige X-Shield ที่ใช้นวัตกรรม
การเคลือบสีสูตรพิเศษ ที่ช่วยให้สีสวย ทนทาน ยาวนานกว่า
กระเบื้ อ งหลั ง คารุ ่ น คอนกรี ต ทั่ ว ไป พั ฒ นาวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ของเสี ย บริ เวณหน้ า งานก่ อ สร้ า งน้ อ ยที่ สุ ด เช่ น
แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป หรืออิฐมวลเบาแบบ Cut-to-Size และ
ห้องน�้ำระบบโมดูลาร์หรือการก่อสร้างแบบส�ำเร็จรูป
• รวบรวมและจัดการของเสียเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น
การน�ำแผ่นรองสินค้าหรือพาเลทที่ช�ำรุดมาผ่านกระบวนการ
บดและหลอมเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกส�ำหรับการผลิตพาเลท
ใหม่ การน�ำเศษตัดหัวเสาเข็มไปบดเป็นวัสดุผสม (Aggregate) ใน
คอนกรีต รวมถึงการร่วมมือกับบริษัท ดาว ประเทศไทย จ�ำกัด
ในการน�ำขยะพลาสติกไปท�ำถนน Recycle Plastic Road
• สร้างธุรกิจใหม่ตามแนวคิดท�ำสินค้าให้เป็นบริการ
เช่น ธุรกิจ ALLRENT ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมเครื่องจักรที่
ว่างเว้นจากการใช้งานของผู้ประกอบการใน Ecosystem มาให้
บริการเช่าซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ดั้งเดิม และรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจแบบดั้งเดิม เอสซีจีจึง
ต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มดังกล่าวให้ทนั เวลา เพือ่ หลีกเลีย่ ง
โอกาสที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงรายได้
และก�ำไรจากการด�ำเนินธุรกิจที่อาจลดลง
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสามารถ
สร้างโอกาสด้านธุรกิจใหม่ทชี่ ว่ ยเพิม่ มูลค่าให้กบั องค์กร ดังนัน้
เอสซีจีจึงมีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี รวมถึงประเมินกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำมาพัฒนากระบวนการท�ำงานและให้มนั่ ใจ
ว่ากลยุทธ์เหล่านัน้ มีความเหมาะสมท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยีทเี่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยเอสซีจปี รับกลยุทธ์ใน
การท�ำธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้
• ลงทุนพัฒนาศักยภาพของ Active Omni-Channel และ
Ecosystem โดยสร้างการแพลตฟอร์มดิจิทัลและร่วมมือกับ
คู่ธุรกิจในการเชื่อมโยงและบูรณาการผลิตภัณฑ์ บริการ และ
ระบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ลูกค้าแบบไร้รอยต่อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการใช้
บริการแก่ลกู ค้าและตอบสนองการใช้ชวี ติ ในยุคดิจทิ ลั ทีต่ อ้ งการ
ความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลและการใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการของบริษัท โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานผ่านช่องทาง
www.scghome.com และร้านค้า SCG HOME SOLUTION ซึ่งใน
แพลตฟอร์มดิจิทัลจะมีบริการต่าง ๆ ที่พัฒนาหรือท�ำร่วมกับ
คู่ธุรกิจ เช่น งานบริการช่าง (Q-Chang.com) งานออกแบบ
(DesignConnext.com) งานขนส่งสินค้า (SCG Logistic, SCG Express
และ GIZTIX) และการบริการทางการเงินต่างๆ (Buddy Credit, Siam
Validus และ Saison Credit)
• น�ำเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล (Data Integration &
Analytics) เพื่อวางแผนและปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้เอสซีจีได้น�ำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ใน
กระบวนการผลิต การขนถ่ายวัสดุ การบรรจุสินค้า และการ
บ�ำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจในทุกขั้นตอนและ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
• พัฒนา Digital Reliability Platform หรือ DRP เพื่อช่วยแก้
ปัญหาการบริหารประสิทธิภาพของเครื่องจักรแบบครบวงจร
หลีกเลี่ยงการหยุดระบบปฏิบัติการโดยไม่คาดคิด โดยผสาน
ข้อมูลของอุปกรณ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อแสดงสถานะ
ของโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน และประยุกต์ใช้ปัญญา
ประดิษฐ์ เพื่อคาดการณ์การซ่อมบ�ำรุงและการแก้ปัญหา
• ขยายการลงทุนอย่างต่อเนือ่ งในกลุม่ เทคโนโลยีทกี่ ำ� ลัง
เติบโตทั้งในและนอกภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใน
ปี 2563 AddVentures ได้เพิ่มการลงทุนในพอร์ตโฟลิโออีก 4
สตาร์ทอัพ และ 1 กองทุน (Venture Capital Fund) และยังมุง่ เน้นการ
ปั้นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับเอสซีจีและบริษัทในเครือเพื่อ
ตอบรับกับการขยายของตลาดในอนาคต เช่น การร่วมมือกับ

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีขั้น
สูง (Deep Tech) และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
ความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อม
การท�ำธุรกิจปัจจุบันตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิตสินค้าจนถึง
การให้บริการแก่ลูกค้ารวมถึงวิกฤติโควิด 19 ที่เป็นตัวเร่งให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและพฤติกรรมใหม่ๆของลูกค้า โดยในระยะยาว
สถานการณ์ดังกล่าวอาจท�ำให้รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของ
เอสซีจกี ลายเป็นสิง่ ล้าสมัย เมือ่ เทียบกับสภาพการณ์ของตลาด
ในปัจจุบนั ทีม่ คี วามเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขัน
ที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเอสซีจีดังนี้
• กระทบต่อรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายแบบเดิมของเอสซีจีเนื่องจากสินค้าและบริการใน
ตลาดมีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้ลูกค้ามีทางเลือก
มากขึ้นและมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น จาก
ที่ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านร้านขายวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม เปลี่ยน
เป็นการซือ้ สินค้าทีศ่ นู ย์คา้ ปลีกวัสดุกอ่ สร้างทีท่ นั สมัย และการ
ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมไป
บริโภคสินค้าที่ท�ำจากพลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี
ขั้นสูงแทนสินค้าพลาสติกแบบดั้งเดิม
• สภาพแวดล้อมการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น โดยการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท�ำให้คู่แข่งจากอุตสาหกรรมที่ต่างกัน
สามารถเข้ามาแข่งขันกันได้โดยแทบจะไม่มีอุปสรรคขวางกั้น
เช่น คู่แข่งที่มาจากเจ้าของช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าวัสดุ
ก่อสร้างออนไลน์ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อความได้เปรียบ
ในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิต เนื่องจากเทคโนโลยีที่ได้
พัฒนาขึ้นใหม่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนใน
การท�ำธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญ
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ลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน ที่ส่งผลทางลบต่อชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือของบริษัท นอกจากนี้ยังมีผลกระทบที่เป็นตัวเงิน
ที่มาจากการถูกเรียกค่าไถ่ หรือค่าปรับจากการถูกฟ้องร้อง
หรือการสูญเสียรายได้หรือก�ำไรเนื่องมาจากบริษัทไม่สามารถ
รักษาความปลอดภัยในกระบวนการท�ำงานที่ต้องพึ่งพาดิจิทัล
เทคโนโลยีได้
เอสซีจีได้ก�ำหนดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังนี้
• ก� ำ หนดนโยบายการใช้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(SCG e-Policy) ซึ่งจัดท�ำตามกรอบมาตรฐาน ISO 27001 และ
แผนความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมการใช้งานและ
การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส�ำคัญส�ำหรับบริษัทของ
เอสซีจีทั้งในและต่างประเทศ เช่น การจ�ำแนกชั้นความลับและ
การจัดการข้อมูล แนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ทถี่ กู วิธแี ละ
ระเบียบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
• แต่งตั้งคณะท�ำงาน Cybersecurity Governance Committee
เพื่อก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เอสซีจี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจและป้องกัน
ภัยคุกคามจาก Cyber ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสร้ า งความตระหนั ก รู ้ ใ นการใช้
เทคโนโลยีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดอบรมและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูก
คุกคามทางไซเบอร์ และรวมถึงจัดให้มีการท�ำแบบทดสอบ
SCG e-Policy เป็นประจ�ำทุกปี
• ติดตั้ง web Application Firewall เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ของข้อมูลให้มากขึ้น และลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีทาง
ไซเบอร์
• ตรวจประเมิ น ความเสี่ ย งทางไซเบอร์ กั บ ระบบ
คอมพิว เตอร์ที่ใช้ค วบคุมกระบวนการผลิตและด�ำเนิน การ
ป้องกันความเสีย่ งโดยหน่วยงานภายในและภายนอก (3rd Party)
• จัดท�ำ Disaster Recovery Plan (DRP) หรือแผนการกู้คืน
ระบบ เพื่อเตรียมรองรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ผู้ใช้งานยัง
สามารถปฎิบัติงานได้ผ่าน Backup Site รวมถึงจัดท�ำแผนการ
รับมือและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident
Response Plan) และฝึกซ้อม เพื่อป้องกันธุรกิจหยุดชะงักจาก
การโจมตีทางไซเบอร์อย่างสม�่ำเสมอ

Validus แพลตฟอร์ ม สิ น เชื่ อ SME ที่ ด� ำ เนิ น งานในสิ ง คโปร์
อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในการร่วมหาโอกาสในการขยาย
ตลาดสู่ประเทศอื่นๆ
• ขับเคลือ่ นการเติบโตทางธุรกิจด้วยการเปิดรับนวัตกรรม
จากภายนอก (Open Innovation) ผ่านโปรแกรม “Ignitor” ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้จริง
มาปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการท�ำรายได้ให้
กับเอสซีจี ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือก “Pain Point” ของแต่ละ
กลุม่ ธุรกิจ ค้นหาและสร้างความสัมพันธ์กบั Tech Startup ทัว่ โลก
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการน�ำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับ
การด�ำเนินธุรกิจจริงทัง้ ในช่วงของการทดลองและการขยายผล
• เตรี ย มความพร้ อ มของพนั ก งานให้ ต อบสนองต่ อ
ความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านโครงการ “HATCH-WALK-FLY” สตาร์ทอัพ
ภายในองค์กร เพื่อสามารถน�ำมาต่อยอดและสร้างเป็นธุรกิจ
ใหม่ๆให้กับเอสซีจีได้ นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม
นวั ต กรรมที่ มี พ นั ก งานเป็ น พลั ง สร้ า งสรรค์ ธุ ร กิ จ รู ป แบบ
ใหม่ โดยในปี 2563 ได้มีการเปิดตัวรายการ “Tech ไฟแล่บ”
เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานระหว่างกลุ่มธุรกิจได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ค วามรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาโซลู ชั่ น จาก
นวัตกรรมใหม่ๆ
4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำงานและการด�ำเนินธุรกิจ
ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น การท�ำงานจากบ้านใน
ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 การท�ำงานในรูปแบบ Digital
Workplace ทีท่ ำ� ให้พนักงานสามารถเชือ่ มต่อ สือ่ สารและท�ำงาน
ร่วมกันได้ผ่านหลายช่องทางและในหลายอุปกรณ์ การน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี
เครื่ อ งจั ก ร (Mechanization) ระบบอั ต โนมั ติ (Automation)
เทคโนโลยี หุ ่ น ยนต์ (Robotics) ตลอดจนเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
อืน่ ๆ มาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพธุรกิจในทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่ขนั้ ตอน
การผลิตจนถึงขั้นตอนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า กลายเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
เช่น ข้อมูลรั่วไหลหรือข้อมูลขององค์กรถูกขโมย การถูกโจมตี
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น
ความเสี่ ย งดั ง กล่ า วอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การสู ญ หาย
ของข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัท เช่น ข้อมูลการพัฒนาสินค้า
และผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการค้า รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของ
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การด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญ ปี 2563

• การเป็นองค์กรต้นแบบด้านบรรษัทภิบาล การพัฒนา
อย่างยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียน
• มุ ่ ง สู ่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายการปล่ อ ยคาร์ บ อนสุ ท ธิ
เป็นศูนย์ภายในปี 2593
• ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบสิง่ แวดล้อม   
• ยกระดับสุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ี มุง่ สูเ่ ป้าหมายการ
เป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการ
ท�ำงาน
ในปี 2563 นี้ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
ยังได้กำ� หนด Enterprise Materiality หรือประเด็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี ใน 3 ประเด็น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน และสุขภาพและความ
ปลอดภัย โดยอ้า งอิง จากประเด็นการพัฒ นาอย่า งยั่ง ยืน ที่
จัดท�ำขึน้ ในปี 2560 และพิจารณาจากแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ที่ส�ำคัญทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความคิดเห็นจาก
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ส� ำ คั ญ ประเด็ น การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับการพิจารณาความเสี่ยงและ
โอกาสที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า
Enterprise Materiality ทั้งสามประเด็น ถือเป็นประเด็นที่มี
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในระดับสูง
มีผลกระทบต่อการประเมิน การตัดสินใจ หรือความเชื่อมั่น
จากผู้มีส่วนได้เสียในระดับสูง และจะเป็นประเด็นที่ถูกน�ำไป
พิจารณาในแผนธุรกิจของเอสซีจีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ทัง้ นี้ Enterprise Materiality ยังเชือ่ มโยงและครอบคลุมถึงการ
ด�ำเนินงานในประเด็นความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
สังคม (Sustainability Issues) อื่นๆ ที่เอสซีจีให้ความส�ำคัญและ
ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ การบริหาร
จัดการน�ำ้ การจัดการของเสีย การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
การดูแลและพัฒนาพนักงาน การพัฒนาชุมชนและสังคม ฯลฯ
การก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ข้อและ
Enterprise Materiality จึงแสดงถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการ
หลอมรวมแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นหนึ่งเดียว
กับการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางส�ำคัญใน
การพัฒนาองค์กรธุรกิจต่างๆ ให้มีความมั่งคงและยั่งยืนอย่าง
แท้จริง พร้อมกันนั้นยังแสดงถึงความตระหนักในบทบาทของ
เอสซีจีในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคมโลกที่ต้องการส่งเสริม
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ

ปี 2563 เป็นปีทที่ วั่ โลกต้องเผชิญกับความท้าทายครัง้ ใหญ่
จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เกือบทุกประเทศต้องพบกับ
ความสูญเสียของพลเมืองไม่มากก็น้อย ขณะที่ภาคสาธารณสุข
ต้ อ งต่ อ สู ้ อ ย่ า งหนั ก เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ชี วิ ต ของผู ้ ติ ด เชื้ อ การ
แพร่ ร ะบาดของโควิ ด 19 และภาครั ฐ ต้ อ งออกมาตรการ
ควบคุมกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันของพลเมื อ งเพื่ อ ควบคุ ม
และลดการแพร่ระบาด การด�ำเนินธุรกิจของหลายภาคส่วน
ต่ า งได้ รั บ ผลกระทบและต้ อ งปรั บ ตั ว อย่ า งฉั บ ไวเพื่ อ รั ก ษา
ความต่อเนื่องในกิจกรรมทางธุรกิจ
เอสซีจีได้ปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น (Resilience) รับมือ
ด้ ว ยความคล่ อ งตั ว (Agility) และความรวดเร็ ว (Speed)
พร้อมคุมเข้มมาตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการ
ด�ำเนินธุรกิจ (BCM) และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และทุกภาคส่วนของสังคมในการเผชิญกับสถานการณ์การ
แพร่ ร ะบาดของโควิ ด 19 ประกอบกั บ ที่ ผ ่ า นมาเอสซี จี ไ ด้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital transformation) และ
เตรียมพร้อมมองไปข้างหน้า (Proactive) มาแล้วอย่างต่อเนื่อง
จึงสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถก้าวผ่านความ
ท้าทายในปี 2563 มาได้อย่างน่าพึงพอใจ ด้วยการปรับกลยุทธ์
นวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ท�ำให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมได้
อย่างทันท่วงที และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เอสซีจียึดมั่นในนโยบายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามแนวทางการสร้างสมดุลของทั้งด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
บรรษัทภิบาล รวมทั้งได้กำ� หนดกลยุทธ์และการบริหารจัดการ
และด�ำเนินงานในประเด็นส�ำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
ปี 2563 เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
เอสซีจีได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี
4 ข้อ เพื่อเป็นเข็มทิศน�ำทางการด�ำเนินงานในท่ามกลางความ
ไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของโลกที่ก�ำลัง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป้าหมายดังกล่าวประกอบด้วย
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เอสซี จี ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย
ของพนั ก งานและคู ่ ธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลั ก การเว้ น ระยะห่ า ง
ระหว่างบุคคล (Physical Distancing) การรักษาสุขอนามัย เช่น
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ลดการ
รวมกลุม่ โดยจัดระบบการท�ำงานอยูท่ บี่ า้ นหรือ Work from Home
สลับวันเข้าท�ำงานหรือการท�ำงานเป็นรอบ พร้อมจัดเครื่องมือ
สนับสนุนการท�ำงานผ่านออนไลน์ และระบบรายงานสุขภาพ
ประจ�ำวันเพื่อดูแลติดตามให้ความช่วยเหลือพนักงานได้ทัน
สถานการณ์
ส�ำหรับคูธ่ รุ กิจขนส่ง ซึง่ ต้องด�ำเนินกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการติดการแพร่ระบาดของโควิด 19 เอสซีจีจึงประกาศ
นโยบายและมาตรการในการปฏิบัติงานขนส่ง ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายต่างๆ ที่ราชการประกาศ ประกอบด้วยมาตรการ
การเข้ า รั บ สิ น ค้ า ที่ ต ้ น ทาง มาตรการการจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ที่
ปลายทาง มาตรการขนส่ ง สิ น ค้ า ที่ ด ่ า นพรมแดน และการ
ปฏิ บั ติ ต ามประกาศของแต่ ล ะจั ง หวั ด เมื่ อ มี ก ารขนส่ ง ข้ า ม
จังหวัด ครอบคลุมทั้งเรื่องการดูแลสุขอนามัยของพนักงานขับ
รถ พนักงานติดรถ การดูแลความสะอาดของรถบรรทุกและ
สถานประกอบการ และการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการขนส่งเพื่อให้พร้อมต่อการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ระหว่างการเดินทาง
ส�ำหรับลูกค้าและผูบ้ ริโภค ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากมาตรการ
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมถึงมาตรการงดหรือหลีกเลี่ยง
การท�ำกิจกรรรมในพื้นที่สาธารณะ ท�ำให้เกิดพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น เอสซีจีจึงเร่งปรับ
รูปแบบการน�ำเสนอสินค้า บริการและโซลูชัน ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ทั้งเวบไซต์ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ซึ่งเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายร้านค้าทั่วประเทศในรูปแบบ Active OMNI-Channel
เพื่อตอบสนองลูกค้าให้สามารถค้นหาข้อมูล สอบถาม ขอรับ

หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งมีทั้งหมด 17 ข้อ
โดยการด�ำเนินงานของเอสซีจี ได้สนับสนุนเป้าหมายที่ส�ำคัญ
5 ข้อ คือ SDG 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี SDG 8
การจ้ า งงานที่ มี คุ ณ ค่ า และการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ SDG
9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน SDG 12
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และ SDG 13 การรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การด� ำ เนิ น งานบนรากฐานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น มา
ตลอด ท�ำให้เอสซีจีมีความพร้อมและศักยภาพในการปรับตัว
และรั บ มื อ กั บ วิ ก ฤตต่ า งๆ มาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จนได้
รั บ การประเมิ น และจั ด อั น ดั บ ในดั ช นี วั ด ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนดาวน์โจนส์
(Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) ให้เป็นที่ 1 ของโลกใน
สาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Industry Leader - Construction
Materials) และอยู่ในระดับ Gold Class ทั้งนี้เอสซีจีนับเป็นองค์กร
แรกในอาเซียนที่ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547
ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 17
การจั ด การผลกระทบต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า
ของธุรกิจ

ปี 2563 เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด 19 เอสซีจีมุ่งขับเคลื่อน
ธุรกิจตามมาตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management, BCM) โดยใช้แนวทาง “การจัดวางสมดุล
ระหว่างความเป็นอยูข่ องคนกับภาคธุรกิจ” ติดตามและประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูง เพื่อ
ปรับตัวและเตรียมแผนรองรับได้ทันท่วงที พร้อมปรับกลยุทธ์
เชิงรุก เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และแสวงหาโอกาส
จากความต้องการใหม่ๆ ในตลาดที่เปลี่ยนไปตามพฤติกรรม
ของผู้บริโภค
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ค�ำปรึกษา และเลือกซื้อสินค้าและบริการได้สะดวกและรวดเร็ว
ในทุกช่องทาง
ตลอดปี 2563 เอสซีจีจึงยังคงสามารถด�ำเนินงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งโดยไม่ เ กิ ด การหยุ ด ชะงั ก จากสถานการณ์ ก าร
แพร่ระบาดของโควิด 19 พร้อมกันนั้นยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมการ
ดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งพนักงานของเอสซีจี
และคู่ธุรกิจ ได้ร่วมกันยกระดับการจัดการสุขภาพและความ
ปลอดภั ย เพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น องค์ ก รที่ ป ราศจากการบาดเจ็ บ
และการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (Injury & Illness Free) ด้วย
การใช้มาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า (Goods
Transportation Safety) เป็นมาตรฐานเดียวทั่วทั้งองค์กร และอยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety Framework) และการก�ำกับดูแล
ด้วยการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety
Performance Assessment Program; SPAP) ให้มีความทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ พร้อมกับน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้า
มาช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เช่น การติดตั้งกล้อง
ส่องหน้าในรถบรรทุกทุกคันแล้ว 100% และใช้แอปพลิเคชัน
Kubdee ตรวจจับลักษณะใบหน้าและดวงตาของพนักงานขับรถ
ที่บ่งบอกอาการง่วงหรือหลับในล่วงหน้า ซึ่งรถทุกคันได้รับ
การติ ด ตามตลอด 24 ชั่ ว โมงโดยศู น ย์ ค วบคุ ม และติ ด ตาม
พนักงานขับรถ (Logistic Command Center, LCC) ของ เอสซีจี
โลจิสติกส์ ตรวจสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเตือนไปยัง
คนขับด้วยระบบ Artificial Intelligence (AI)
เอสซีจเี ชือ่ ว่าความมุง่ มัน่ ต่างๆ เหล่านีจ้ ะสามารถยกระดับ
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่
ปราศจากการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน ได้ตาม
เป้าหมาย

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

แม้การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะเป็นความท้าทายใหญ่
ปี 2563 แต่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพก็ส่งสัญญาณทวีความ
รุนแรงขึ้นตลอดปีเช่นกัน เอสซีจีจึงตั้งเป้าหมายลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเดินหน้าสู่องค์กรที่มี
การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593
เพื่อสนับสนุนการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงขึ้น
เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)
โดยเอสซีจีอยู่ระหว่างการทบทวนเป้าหมายระยะปานกลาง
รวมถึงการด�ำเนินการด้าน Natural Climate Solution (NCS) และการ
ลดก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมนอกกระบวนการผลิต (Scope 3)
เอสซี จี ยั ง มุ ่ ง มั่ น เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานทดแทน
ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังทดแทนจากวัสดุเหลือทิ้ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ให้สงู ขึน้ และ
พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก พร้อมกับน�ำมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ก�ำหนดราคา
คาร์บอนในองค์กร (Internal Carbon Pricing) มาสนับสนุนการ
ตัดสินใจลงทุนในโครงการที่มีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
รวมทัง้ วางแผนการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างบูรณาการด้วยเครือ่ ง
มือที่มีมาตรฐานสากล เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในแต่ละปี
ผลจากการด�ำเนินมาตรการต่างๆ ในปี 2563 เอสซีจี
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 10.9% เมื่อเทียบกับ
กรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550 ทีบ่ รรลุเป้าหมายระยะแรก และยังคงมี
แนวโน้มสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20% ในปี 2568
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สามารถในการใช้ซ�้ำหรือบรรจุใหม่ได้ (Reusable or Refillable)
ความสามารถในการสลายเป็นอินทรีย์วัตถุ (Compostable) ฯลฯ
เอสซีจีพร้อมส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการขายสินค้า
บริการ และโซลูชัน ที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice ให้สูงขึ้น
โดยตั้งเป้าหมายว่าในปี 2573 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า สัดส่วน
รายได้จากการขายสินค้า บริการ และโซลูชันที่ได้รับฉลาก
SCG Green Choice จะต้ อ งเป็ น 2 ใน 3 หรื อ 66.7% ของ
รายได้การขายรวม
การผลั ก ดั น สิ น ค้ า บริ ก าร และโซลู ชั น ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม SCG Green Choice ยังสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนซึง่ เป็นหนึง่ ใน Enterprise Materiality ซึง่ เอสซีจพี ยายาม
ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
โดยขยายเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่
กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภค
ตัวอย่างส�ำคัญในโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ปี 2563 เช่น การสร้างสรรค์ CPAC Construction Solution เพื่อ
ช่วยให้งานก่อสร้างมีคุณภาพ สร้างเสร็จไว ผนวกเทคโนโลยี
ดิจิทัลช่วยลดของเสียในงานก่อสร้าง เช่น เทคโนโลยี Building
Information Modeling (BIM) และพั ฒ นาโซลู ชั น ในการน� ำ
เศษคอนกรีต โดยเฉพาะเศษหัวเสาเข็มคอนกรีต หมุนเวียน
กลับมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ท�ำให้ของเสีย
กลายมาเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

ปี 2563 เอสซีจีได้ปรับเปลี่ยนฉลาก SCG Green Choice มา
แทนฉลาก SCG eco value ซึ่งเอสซีจีพัฒนาขึ้นมาใช้งานตั้งแต่
ปี 2552 และถือเป็นฉลากทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมประเภทการ
รับรองตนเอง “รายแรก” ในประเทศไทย โดยมีสนิ ค้าและบริการ
ของเอสซีจีที่ได้รับฉลาก SCG eco value แล้วกว่า 90 ผลิตภัณฑ์
การปรับเปลี่ยนฉลาก SCG Green Choice มาแทนฉลาก
SCG eco value อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14021 เพื่อเป็นตัว
ช่วยผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมให้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมกับมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ
จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลกและดีต่อคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง
Green หมายถึง ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค
รวมทั้งค�ำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ด้วย
Choice หมายถึง ทางเลือก ผู้บริโภคสามารถเลือกเพื่อโลก
ได้ รวมทั้งเลือกสิ่งที่ดีเพื่อตนเองและครอบครัว
ฉลาก SCG Green Choice จะรับรองกับสินค้า บริการ และ
โซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งดีกว่าสินค้าทั่วไปในตลาด
ปัจจุบัน โดยอาจได้รับการรับรองจาก 3rd Party Eco Label หรือ
มีคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ข้อตาม
เกณฑ์ของ SCG Green Choice ที่มีอยู่ 15 ข้อ เช่น การใช้วัตถุดิบ
หรือทรัพยากรธรรมชาติลดลง (Reduce Resource Use) การใช้
พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) การใช้น�้ำลดลง (Reduce
Water Consumption) มีความเป็นมิตรต่อสุขภาพอนามัย (Health or
Hygiene) มีอายุการใช้งานนานขึ้น (Extended Life Product) ความ
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การจั ด ท� ำ โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)
เปิดรับซื้อผลผลิตการเกษตรเหลือทิ้งตั้งแต่ปลายปี 2562 ใน
พื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์ทั้ง 5 แห่งของเอสซีจี ที่จังหวัดสระบุรี
ล� ำ ปาง และนครศรี ธ รรมราช พร้ อ มขยายจุ ด รั บ ซื้ อ ไปยั ง
เครือข่ายโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค เน้นการรับซือ้ ฟางข้าว
ใบอ้อย และซังข้าวโพดเป็นหลัก เพื่อน�ำมาอัดแปรรูปเป็น
เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล (Energy Pellet) ส�ำหรับใช้ในหม้อเผาของ
โรงงานปูนซีเมนต์ ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน เพื่อลด
ปัญหาฝุน่ ละออง PM 2.5 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การเผาเศษวัสดุทางเกษตร นับเป็นโครงการที่ได้เปลี่ยนวัสดุ
เหลือทิ้งหรือของเสียให้กลายเป็นพลังงานทดแทนและสร้าง
รายได้ให้เกษตรกร ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมกับช่วย
ลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมกัน
เอสซีจีจะยังคงมั่นมุ่งด� ำเนินการด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการเป้าหมายลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ของการพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมของทุกคน
การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับการสร้างความมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนตามเป้าหมายและ
ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี ทั้งการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน และสุขภาพ
และความปลอดภัย โดยน�ำนวัตกรรมและความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ของเอสซีจีเข้ามาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลง
ปี 2563 เอสซีจีมีความร่วมมือกับสังคมในด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เช่น ความร่วมมือกับองค์กรและโครงการอาคาร
ทีอ่ ยูอ่ าศัย เช่น บริษทั ชีวาทัย จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั แสนสิริ
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด และชุมชนต่างๆ ในเมือง ซึ่งเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของคนจ�ำนวนมากและมีขยะจ�ำนวนมหาศาล
จัดท�ำโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งน�ำเศษกระดาษและบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษใช้แล้วน�ำกลับเข้ากระบวนการรีไซเคิล 100%
โดยใช้ระบบบริหารจัดการจัดเก็บกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์
กลับเข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิล PaperX Digital Platform ผ่านแอปพลิ
เคชัน่ PaperX ทีเ่ อสซีจพี ฒ
ั นาขึน้ ท�ำให้เกิดพันธมิตร PaperX รวม
40 ราย รวบรวมเศษกระดาษได้ 150 ตันน�ำเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่
เอสซี จี เข้ า ร่ ว มในเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ องค์ ก รธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy in Construction Industry, CECI) ที่ต้องการน�ำหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างต้องใช้
ทรัพยากรใหม่ (virgin materials) เป็นวัตถุดบิ ส่วนใหญ่ และก่อให้เกิด
เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้างจ�ำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบ

WE MAKE
WASTE PAPER
RECYCLE
EASY AND
ACCESSIBLE
Digital platform for
collecting waste paper
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องค์กรพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย จัดท�ำโครงการ “Living
Solution Expert” พัฒนาหลักสูตรระดับ ปวส. ระยะเวลา 2 ปี เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาฝีมอื ของนักศึกษาอาชีวะในงานก่อสร้างและ
งานบริการซ่อมแซมอาคารและบ้านพัก เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบประตูหน้าต่าง ฯลฯ ซึ่งมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น
แต่ยังขาดแคลนช่างหรือผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ในปีการศึกษา
2564 โครงการฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาจ�ำนวน 30 ทุนตาม
หลักสูตร ที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
“สร้างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การท�ำก�ำไร
แต่เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” คือ
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติด้านสังคมที่เอสซีจียึดถือ
และมุ่งมั่นด�ำเนินการให้ปรากฏผลขึ้นจริง
ด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ข้อ และการขับ
เคลื่อนในประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญของเอสซีจี
3 ประเด็น จะเป็นทิศทางการขับเคลื่อนให้เอสซีจีดำ� เนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว
ซึ่งเอสซีจีได้พิสูจน์ความสามารถ ผ่านวิกฤตและความท้าทาย
ต่างๆ มาตลอดเวลากว่า 107 ปี และจะยังคงทุม่ เทพัฒนาองค์กร
ของเอสซีจีให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ทุกคนในสังคม

ต่อปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต CECI มีแนวทาง
สร้างความรู้ ความเข้าใจและขยายผลการใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนสู่วงกว้าง โดยเน้นการลดการใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็น
ทรัพยากรใหม่ เพิ่มสัดส่วนวัสดุที่ใช้งานแล้ว (recycle materials)
น�ำเศษวัสดุกลับมาใช้ซำ�้ ใช้ใหม่ หรือท�ำให้เกิดมูลค่า และบริหาร
จัดการให้เกิดเศษวัสดุก่อสร้างน้อยที่สุด
นอกจากนี้ เอสซีจียังได้เข้าร่วม “โครงการความร่วมมือ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก
และขยะอย่างยั่งยืน” หรือ PPP Plastics โดยกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาคเอกชนชั้นน�ำมากมาย ซึ่ง
มีเป้าหมายลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 50 ภายในปี 2570 และยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง
Alliance to End Plastic Waste (AEPW) เพื่อร่วมมือกับกลุ่มบริษัท
ชั้นน�ำของโลกในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร
อย่างยั่งยืน
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเอสซีจียังส่งเสริมโครงการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุน
ทุนการศึกษา การพัฒนาอาชีพ ฯลฯ
ในปี 2563 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้ร่วมกับ
มูลนิธิเอสซีจี ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
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ผลการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนที่สำคัญในป 2563

สินคาและบริการ
ที่มีมูลคาเพิ่มสูง
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รอยละ
ของรายไดจากการขาย

สินคาและบริการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
SCG Green Choice
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รอยละ
ของรายไดจากการขาย
คาใชจายและเงินลงทุน
ดานสิ่งแวดลอม

การลงทุนเพื่อการวิจัย
และนวัตกรรม

6,005 ลานบาท

3,896 ลานบาท

1.5

1.0

รอยละ
ของรายไดจากการขาย

รอยละ
ของรายไดจากการขาย

ปริมาณการใชพลังงาน
ที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปฐาน 2550)

สัดสวนการใช
เชื้อเพลิงทดแทน

15.00
เพตะจูล

รอยละ

7.6

รอยละ

16.61

ลานลูกบาศกเมตร

รอยละ

524 ผลิตภัณฑ

มูลคาการจัดหา
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

5,073 ลานบาท

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปฐาน 2550)

14.3

ปริมาณการใชน้ำ
จากภายนอกที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปฐาน 2557)

การรับรองฉลากคารบอน

2.86

ลานตัน
คารบอนไดออกไซด

รอยละ

10.9

สัดสวนการนำน้ำ
กลับมาใชใหม

15.0

รอยละ

11.6

ของเสียอันตราย/ไมอันตราย
ที่นำไปฝงกลบ
รอยละ

0.0043/0.8915

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน
ถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน
พนักงาน / คูธุรกิจ

คูธุรกิจที่ไดรับการประเมิน
ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
สังคมและการกำกับดูแล

รายตอ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

(ของคูธุรกิจที่มีมูลคาการจัดหา
มากกวา 1 ลานบาท)

0.113/0.216

พนักงานขับรถที่ผานการอบรม
จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน

8,989 คน

รอยละ 100

โครงการปนโอกาส วาดอนาคต

64 โครงการ 3.02 ลานบาท
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จำนวนฝายชะลอน้ำ

100,466 ฝาย

การแบงปนสูสังคม

669 ลานบาท

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เอสซีจม
ี ง
ุ่ สร้างธุรกิจให้เติบโตควบคูก
่ บ
ั การพัฒนาสังคม

ตนเอง แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้เกิด

และสิ่งแวดล้อม โดยให้ ค วามส�ำคั ญในการจั ดการปัญหาที่

การขยายผลความส�ำเร็จไปสู่ชุมชนอื่นๆ ในวงกว้างต่อไป

ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีพและคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อ

การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสซีจี

เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล�้ำ

สอดคล้องกับ ESG ซึง
่ เป็นแนวทางการด�ำเนินงานอย่างยัง
่ ยืน

ทางสังคม และรักษาสมดุลระบบนิเวศ จากสถานการณ์การ

ของธุรกิจทั่วโลกที่ให้ความส�ำคัญ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม

(Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)

การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ รวมถึงการแพร่ระบาดของ

โดยมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม เอสซีจีได้ด�ำเนินโครงการด้าน

เชื้อไวรัสโควิด 19 เอสซีจีจึงส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการ

เศรษฐกิจหมุนเวียน และโครงการด้านการเปลีย
่ นแปลงสภาพ

เรี ย นรู ้ ตระหนั ก เข้ า ใจปั ญ หา เห็ น ถึ ง ผลกระทบ และพร้อม

ภูมอ
ิ ากาศ ส่วนมิตท
ิ างด้านสังคม ได้ดำ� เนินโครงการด้านการ

ทีจ
่ ะปรับตัวให้มภ
ี ูมค
ิ ม
ุ้ กันท่ามกลางความเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ

สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชุมชน ภายใต้การก�ำกับดูแลที่ดีตาม

อยูร
่ อด เติบโต และพึง
่ พาตนเองได้อย่างยัง
่ ยืน รวมถึงส่งเสริม

หลักบรรษัทภิบาล

ให้ชม
ุ ชนทีป
่ ระสบความส�ำเร็จในการพัฒนาและแก้ปัญหาด้วย

โครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
บ้านโป่งโมเดล

เอสซีจี มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบ และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การผลิตและบริโภคตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเริ่มต้น
จากภายในองค์กร ตัง้ แต่ปี 2561 ด้วย “บางซือ่ โมเดล” โครงการ
บริ ห ารจั ด การขยะภายในเอสซี จี ส� ำ นั ก งานใหญ่ บางซื่ อ
เกิดผลส�ำเร็จสามารถปลูกฝังความคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของพนักงานให้ร่วมกันจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามแนวทาง
“ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” พนักงานสามารถแยกขยะ
ได้ถูกต้อง 100 % ลดปริมาณขยะเฉลี่ยได้ 22 ตัน/เดือน น�ำขยะ
ไปใช้ประโยชน์ได้มากถึง 110% และได้ขยายผลการจัดการขยะ
สู่ชุมชนรอบโรงงานของเอสซีจี เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนจัดการ
ขยะอย่างบูรณาการทั้งระบบ และขยายผลสู่เครือข่ายต่างๆ
ในทุกภาคส่วน
“บ้านโป่งโมเดล” โมเดลขยายผลการจัดการขยะสู่ระดับ
อ�ำเภอ จากความส�ำเร็จของ “บ้านรางพลับ” ซึ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ ประจ�ำปี
2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย
ขยายผลชุมชนปลอดขยะให้ครบทั้ง 183 หมู่บ้าน ในอ�ำเภอ
บ้านโป่ง ภายในปี 2566 ด้วยความร่วมมือของเอสซีจีพี และ
17 องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในอ�ำเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วย

บ้านโป่งโมเดล
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ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในปี 2563
“บ้านโป่งโมเดล”ขยายผลชุมชนจัดการขยะได้รวม 59 ชุมชน
สามารถลดปริมาณขยะอินทรีย์ ได้รอ้ ยละ 40 ท�ำให้อำ� เภอทีเ่ คย
เผชิญปัญหาขยะล้น พลิกฟืน้ เป็นเมืองแห่งความสะอาด มีชมุ ชน
ที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนระดับภาคในการประกวด
ชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศถึง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน
บ้านหนองไม้เฝ้า บ้านอ้ออีเขียว และหนองตะแคงก้าวหน้า
โดยชุมชนบ้านหนองไม้เฝ้า หมู่ที่ 4 ต.เขาขลุง สามารถคว้า
รางวัลชมเชยชุมชนปลอดขยะระดับประเทศมาครองได้จาก
การร่วมประกวดในครั้งแรก

SD Symposium 2020
พลังความร่วมมือ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

4 แนวทางรอดวิกฤตในประเทศไทย

Waste to Wealth เงินทองจากกองขยะ

SD Symposium 2020

เอสซีจี ขับเคลือ่ นหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพือ่ สร้างความ
ตระหนักและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตั้งแต่ปี 2561 ด้วยการ
จัดงาน SD Symposium ภายใต้หัวข้อ “Circular Economy” ในปี
2563 ยังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในงาน SD Symposium 2020
“Circular Economy: Actions for Sustainable Future” พร้อมผนึกก�ำลัง
180 พันธมิตร ร่วมมือแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ในประเด็นส�ำคัญของประเทศ 4 ด้าน ได้แก่
1. พัฒนาระบบน�ำ้ หมุนเวียน ให้พร้อมรับวิกฤตแล้งรุนแรง
ในปี 2564 โดยสนับสนุนการจัดการน�้ำชุมชน ควบคู่
การให้ ค วามรู ้ ก ารเกษตรแก่ เ กษตรกรและคนกลั บ
คืนถิ่นจากพิษเศรษฐกิจและโควิด 19 พร้อมเชิญชวน
รัฐบาลร่วมขยายผลให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพือ่ ฟืน้ คืน
เศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มผลผลิตเกษตรให้ไทยเป็น
ครัวโลกในที่สุด

“Waste to Wealth …เงินทองจากกองขยะ”

การขับเคลือ่ นหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึน้ ได้จริงนัน้
การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคือ กุญแจส�ำคัญน�ำไป
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจีจึงได้ถอดบทเรียนความส�ำเร็จ
ที่หลากหลายผ่าน “Waste to Wealth …เงินทองจากกองขยะ”
รวบรวม 12 เรื่องราวต้นแบบจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจในวงกว้างสูก่ ารเป็นเครือข่าย
ทีเ่ ข้มแข็งในการจัดการปัญหาขยะระดับประเทศ โดยหัวใจของ
ความส�ำเร็จ อยู่ที่ความมุ่งมั่นของผู้น�ำและการมีส่วนร่วมของ
ทุกคนในชุมชน จนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ผลที่เกิด
ขึ้นเมื่อขยะเริ่มหายไป คุณภาพชีวิตที่ดีก็กลับคืนมา ทั้งยังสร้าง
คุณค่าทางจิตใจ กระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็งและ
สร้างรายได้เพิ่มให้กับทุกชุมชนอีกด้วย
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2. ส่งเสริมเกษตร “ปลอดการเผา 100%” ในปี 2565
เพื่ อ ลดฝุ ่ น PM 2.5 ลดโลกร้ อ น และสร้ า งรายได้
ให้เกษตรกร โดยหมุนเวียนวัสดุเหลือใช้ เช่น ตอซัง
ใบข้าว ใบอ้อย ซังข้าวโพด มาแปรรูปเป็นพลังงาน
ชี ว มวล อาหารสั ต ว์ บรรจุ ภั ณ ฑ์ รวมถึ ง สนั บ สนุ น
เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการจัดตั้ง
กองทุนชุมชน เสริมสร้างรายได้ที่มั่นคง
3. ยกระดับการจัดการขยะพลาสติกเป็นวาระแห่งชาติ
โดยปรับปรุงกฎหมายการจัดการขยะพลาสติกอย่าง
จริงจัง มีการท�ำงานที่เป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให้

ทุกภาคส่วนด�ำเนินการไปพร้อมกัน รวมถึงมาตรการ
สนับสนุนสินค้ารีไซเคิล และสิทธิพิเศษทางภาษีเป็น
แรงจูงใจผู้ประกอบธุรกิจรีไซเคิลขยะพลาสติก
4. เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นในอุ ต สาหกรรมวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง
เพื่อพลิกวงการก่อสร้างสู่ Green and Clean Construction
โดยรัฐเป็นต้นแบบก�ำหนดแนวทางการจัดซือ้ จัดจ้างใน
โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยใช้
เทคโนโลยีจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ลดวัสดุเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด หรือใช้วัสดุเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้

ป่าต้นน�ำ้ ชุม่ ชืน้ ช่วยฟืน้ คืนสมดุลให้ระบบนิเวศ ทัง้ ยังแก้ปญ
ั หา
น�้ำแล้งน�้ำท่วม และเก็บน�้ำไว้ใช้ด้วยการส่งต่อน�้ำไปสู่สระพวง
เชิงเขา หรือกระจายน�้ำในพื้นที่ราบผ่านระบบแก้มลิง เพื่อให้
เกษตรกรน�ำน�้ำไปใช้ท�ำการเกษตรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เอสซีจีร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอ
น�ำ้ รวม 100,466 ฝาย ส่งผลให้ธรรมชาติฟน้ื คืน สูก่ ารสร้างอาชีพ
ที่มั่นคง ดังเช่นชุมชนบ้านสาแพะเหนือ อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ล�ำปาง เคยต้องเผญิชวิกฤตภัยแล้งในปี 2558 ต้นข้าวยืนต้น
ตายคานา หลังได้รว่ มงานกับเอสซีจี ผ่านการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกัน และชุมชนมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาเรือ่ งน�ำ้ ของชุมชน
เริ่มจากสร้างฝายชะลอน�้ำ น�ำไปสู่การสร้างฝายใต้ทราย และ
บ่อพวงคอนกรีต เพื่อกักเก็บน�้ำ ชุมชนมีนำ�้ ใช้ท�ำการเกษตรได้
ตลอดทั้งปี จากเดิมที่เคยเพาะปลูกได้เพียง 3 เดือนต่อปี เฉพาะ
ในฤดูฝน มีรายได้เพิม่ ขึน้ ถึง 4 เท่า ซึง่ ฝายชะลอน�ำ้ ไม่เพียงช่วย
กักเก็บน�ำ้ ให้ดนิ ชุม่ ชืน้ ต้นไม้เติบโตเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ทีส่ ำ� คัญ
อย่างยิง่ คือช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศทีก่ อ่ ให้เกิด
โลกร้อนได้อีกด้วย

สร้างฝายชะลอน�ำ้ ฟื้นคืนสมดุลระบบนิเวศ

โครงการด้านการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
สร้างฝายชะลอน�ำ
้ ฟื้นคืนสมดุลระบบนิเวศ

เอสซี จี น้ อ มน� ำ แนวพระราชด� ำ ริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการ
บริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืนมาเป็นแนวทางด�ำเนินงานอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องกว่า 10 ปี รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอด
ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการ
บริหารจัดการน�้ำร่วมกับจิตอาสาและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ผ่านโครงการ “รักษ์น�้ำ จากภูผาสู่มหานที” ช่วยให้ชุมชน
แก้ปัญหาน�้ำแล้งและน�้ำท่วม ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
คนในชุมชนให้เข้าใจการบริหารจัดการน�ำ้ ในพื้นที่ตนเองอย่าง
แท้จริง จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้ง เมื่อสร้างฝายชะลอน�้ำท�ำให้
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ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน

แนวคิ ด Natural Climate Solutions (NCS) การใช้ ป ่ า
ธรรมชาติหรือการปลูกต้นไม้ เป็นวิธีการที่สามารถช่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
และลดโลกร้อน ได้เป็นอย่างดี เอสซีจสี นับสนุนฟืน้ ฟูปา่ ในพืน้ ที่
เหมืองหินปูน และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปลูกป่าโกงกางและ
หญ้าทะเล รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมร่วมกับชุมชน
มาโดยตลอด
ในปี 2563 ได้จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ลดโลกร้อน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา โดยปลูกต้นไม้ตลอด
ทั้งปีในพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่และรอบโรงงานทั่วประเทศรวม
ทั้งสิ้น 660 ไร่ โดยแบ่งเป็นการปลูกป่าบก 576 ไร่ ป่าโกงกาง
64 ไร่ และหญ้าทะเล 20 ไร่ ทั้งป่าบก ป่าโกงกาง และหญ้า
ทะเล รวมเป็นจ�ำนวนต้นไม้ทั้งสิ้นกว่า 176,070 ต้น คิดเป็น
ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 25,593
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อระยะเวลา 10 ปี นอกจากนี้ ได้ปลูก
ต้นไม้อย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูเหมืองหินปูน พื้นที่ประมาณ 680
ไร่ รวมจ�ำนวนต้นไม้ประมาณ 194,000 ต้น ซึ่งจะช่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน

Zero Burn ลด PM 2.5

ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และภาวะโลกร้อนจากการเผา
เศษผลผลิตทางเกษตร เช่น ฟางข้าว ก�ำลังทวีความรุนแรงยิง่ ขึน้
จึ ง เป็ น ที่ ม าของความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ เอกชน และ
ชุมชนในการจัดการเศษผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดการเผา
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จึงได้ร่วมกับสยามคูโบต้า
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดจุด
รับซื้อฟางข้าว ใบอ้อย ซังข้าวโพด และเศษผลผลิตทางการ
เกษตรอื่น ๆ ผ่านโครงการ Zero Burn เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์ เสริมรายได้ให้เกษตรกรไทย และ
สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ตลอดทั้งปี 2563 โรงงานปูนซีเมนต์สามารถใช้เชื้อเพลิง
ทดแทนจาก energy pellet ที่รวมเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น
ฟางข้าว ใบอ้อย เปลือกซังและต้นข้าวโพดได้ 42,000 ตัน ช่วย
ท�ำให้เกิดเกษตรปลอดการเผา (Zero burn) 40,000 ไร่ และช่วย
ลดการเกิด PM 2.5 คิดเป็นการทดแทนการใช้ถา่ นหินได้ประมาณ
21,000 ตัน หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) ได้ 42,000
ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (t-CO2)

โครงการรับซื้อฟางข้าว Zero burn
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บึงบางซื่อ ต้นแบบชุมชนเมืองเข้มแข็ง

บึงบางซื่อ ต้นแบบชุมชนเมืองเข้มแข็ง

โครงการด้านการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชุมชน

พื้นที่บึงน�้ำขนาด 61 ไร่ใจกลางเมือง ซึ่งเคยเป็นแหล่ง
วัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์ของเอสซีจี และที่พักพิงของคนงาน
อาศัยอยูส่ บื ต่อกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่ รวมทัง้ มีคนต่างถิน่ อพยพเข้า
มาอยู่ รวมแล้วกว่า 250 ครัวเรือนกลายเป็นชุมชนแออัดสภาพ
แวดล้อมเสื่อมโทรม เอสซีจีเริ่มพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชน ในปี 2555 ด้วยโครงการบ้านมั่นคง
ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จ�ำนวน 45
ครอบครัว และในปี 2560 เอสซีจผี นึกก�ำลังภาครัฐ-เอกชน และ
ชุมชน ด�ำเนิน “โครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่
บึงบางซื่อ” โดยเอสซีจีมอบที่ดินเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม พัฒนาที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ 10 ไร่ และพื้นที่บึงน�้ำ 51 ไร่
จะพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่อไป
ในปี 2563 ได้ส่งมอบบ้านใหม่พร้อมทะเบียนบ้านให้กับ
60 ครอบครัวได้อยูอ่ าศัยในทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ ขนาด 48 ตารางเมตร
รวมทัง้ ทีพ่ กั ส�ำหรับผูส้ งู อายุทอี่ ยูล่ ำ� พังและไม่มรี ายได้อกี 4 ห้อง
และในไตรมาส 1 ปี 2564 อาคารชุด 4 ชั้น 3 อาคาร รวม 133
ห้อง จะแล้วเสร็จพร้อมให้ชุมชนเข้าอยู่อาศัยอย่างอบอุ่นและ
ปลอดภัย โดยตลอดระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ชุมชนบึงบางซือ่
มีสว่ นร่วมตลอดกระบวนการ ตัง้ แต่การยืนยันสิทธิร์ ว่ มโครงการ
เพื่อความเสมอภาคและเป็นธรรม การสร้างวินัยการออมเงิน
เพือ่ เป็นเจ้าของบ้าน การร่วมกันคิดและออกแบบบ้านให้เหมาะ
สมกับวิถีชีวิต การก�ำหนดกฎกติกาการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งการ
ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของชุมชน การมี
ส่วนร่วมดังกล่าวท�ำให้ชุมชนปรับเปลี่ยนทัศนคติ มีความ
เอือ้ อาทร ท�ำเพือ่ ส่วนรวม เป็นชุมชนเข้มแข็ง พร้อมเป็นต้นแบบ
สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
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จากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ
40 ปี ส่งผลกระทบโดยตรงกับแหล่งน�้ำและการเกษตร และ
ส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ ผลผลิ ต และรายได้ ข องเกษตรกร ซึ่ ง เป็ น
ประชากรกลุม่ ใหญ่ของประเทศ เอสซีจจี งึ ร่วมกับมูลนิธอิ ทุ กพัฒน์
และสถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน�้ ำ (องค์ ก ารมหาชน)
จัดโครงการ “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง” ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ส่งเสริมให้ชมุ ชน
ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยชุมชนแกนน�ำของมูลนิธิ
อุทกพัฒน์และเอสซีจีร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำแนะน�ำ ชุมชนเรียน
รูก้ ารจัดการน�ำ้ ตามแนวพระราชด�ำริ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ ให้รอดพ้นวิกฤตภัยแล้ง นอกจากจะท�ำให้ชมุ ชน
มีนำ�้ กินน�ำ้ ใช้ในหน้าแล้งนีแ้ ล้ว ยังสามารถต่อยอดสูก่ ารจัดการ
น�้ำเพื่อการเกษตร แรงงานที่กลับคืนถิ่นมีนำ�้ ท�ำการเกษตรเป็น
อาชีพได้ต่อไป ทั้งยังช่วยลดภาระของภาครัฐ ซึ่งต้องเยียวยา
เกษตรกรผูป้ ระสบภัยแล้งและไม่สามารถท�ำกิจกรรมการเกษตร
ในปี 2563 ชุมชนได้เรียนรู้ลงมือท�ำและรอดแล้งแล้ว
จ�ำนวน 57 ชุมชน สามารถเพิ่มปริมาณน�้ำกักเก็บ 10 ล้านลบ.ม.
เพิ่มพื้นที่เกษตรมีน�้ำใช้อย่างเพียงพอ 9,664 ไร่ จ�ำนวนผู้ได้
รับประโยชน์ 31,049 คน 9,491 ครัวเรือน และในปี 2564 จะ
ด�ำเนินการต่อเนื่องให้ครบ 108 ชุมชน เนื่องในโอกาสเอสซีจี
ครบรอบ 108 ปี ในปี 2564 โดยปัจจัยความส�ำเร็จการแก้ปัญหา
น�ำ้ แล้ง คือ “คนในชุมชนร่วมใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง ใช้ความรู้
คูค่ ณ
ุ ธรรม” โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นพีเ่ ลีย้ งส่งเสริม
กระบวนการเรียนรูก้ ารบริหารจัดการน�ำ้ สร้างการมีสว่ นร่วมให้
ชุมชนมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ ชุมชนต้องมีความสามัคคี จัดสรร
แบ่งปันน�้ำอย่างเป็นธรรม และเป็นต้นแบบการจัดการน�้ำด้วย
ตนเองอย่างยั่งยืน
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และเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้แก่โรงพยาบาล 20 แห่ง
ทั่วประเทศ และมูลนิธิชัยพัฒนาส่งมอบ “นวัตกรรมป้องกัน
โควิด 19 แบบเคลือ่ นที่ (Mobile Isolation Unit)” และ “ห้องคัดกรอง
และห้ อ งตรวจหาเชื้ อ (Modular Screening & Swab Unit)”
ช่วยเหลือโรงพยาบาลในพืน้ ทีห่ า่ งไกล ตามพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ช่วยให้บคุ ลากรทางการแพทย์สามารถ
ท�ำงานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย
มูลนิธิเอสซีจี ได้ส่งต่อความห่วงใยไปยังกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในการดูแล คัดกรอง ให้ข้อมูล เพื่อช่วยชะลอการแพร่ระบาด
ในระดับชุมชนในช่วงที่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดสูง โดย
มอบกระเป๋า (อสม. Kits) ที่บรรจุหน้ากากอนามัย ถุงมือแพทย์
เสือ้ กันฝน และแอลกอฮอล์เจลให้กบั อสม.ในพืน้ ทีม่ กี ารระบาด
สูงกว่า 500 แห่ง

นวัตกรรมและความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์โควิด 19

ขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุข

นวัตกรรมและความช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด 19

ในช่ ว งวิ ก ฤตโควิ ด 19 แพร่ ร ะบาดรุ น แรง บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ตอ้ งท�ำงานหนักมากในการต่อสูก้ บั การแพร่ระบาด
ท่ า มกลางความเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ด้ ว ยความตระหนั ก
ความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย
เอสซีจแี ละมูลนิธเิ อสซีจจี งึ ได้รว่ มกันน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทีม่ อี ยูร่ ว่ มงานกับทีมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ
พร้อมทัง้ สนับสนุนเงินและอุปกรณ์ตา่ งๆ เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ ง
และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ทกุ ขัน้ ตอนการท�ำงาน ตัง้ แต่
การตรวจคัดกรองผู้ป่วย การตรวจหาเชื้อ จนถึงการรักษา
ทุกธุรกิจของเอสซีจีระดมสรรพก�ำลังท�ำงานแข่งกับเวลา
สามารถพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด 19 ได้ 31 นวัตกรรม
อาทิ Modular Screening & Swab Unit, Mobile Isolation Unit,
Patient Isolation Capsule, Negative Pressure SWAB Cabinet, Mobile
Clinic, Tele-Monitoring, Dent Guard, Modular Bathroom, หุ่นยนต์
ส่งอาหารและยาระยะไกล ถุงซักผ้าละลายน�้ำได้ เตียงกระดาษ
ถอดประกอบได้ เป็นต้น โดยได้เชือ่ มโยงเครือข่ายต่างๆ ทัง้ ภาค
รัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมรวม 230 เครือข่าย ให้เป็น
ผู้สนับสนุนและกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลและ
หน่วยงานทั่วประเทศจ�ำนวน 979 แห่ง รวมถึงการรับสนอง
พระราชด�ำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ให้ดำ� เนินการผลิตและติดตั้ง “ห้องตรวจหาเชื้อ
(Modular Swab Unit)” ซึง่ เป็นหนึง่ ใน “โครงการเครือ่ งช่วยหายใจ

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ขาดรายได้
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19

มูลนิธิเอสซีจี ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ขาดรายได้ในช่วงการแพร่ระบาด ได้จัดท�ำโครงการ
“ตู้ปันน�้ำใจ” โดยการน�ำตู้กับข้าวบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค
เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น�้ำดื่ม นม ทิชชู่ ผ้าอนามัย ฯลฯ จัด
วางตามชุมชนต่างๆ ให้เข้าถึงผู้ที่ประสบปัญหาให้มากที่สุด
ทั้งหมด 66 จุด รวม 23 จังหวัด ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
โดยร่วมมือกับพนักงานจิตอาสา ชุมชนโดยรอบ และสือ่ มวลชน
ร่วมกันดูแลตู้ปันน�้ำใจให้มีข้าวของพร้อมส�ำหรับผู้ที่ต้องการ
ในช่วงเวลายากล�ำบาก
แม้เศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยังมีความต้องการบุคลากรมืออาชีพที่
มีทักษะความเชี่ยวชาญงานช่าง ในปี 2563 มูลนิธิเอสซีจีได้ลง
นามความร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภายใต้โครงการ “อาชีวะฝีมือชน สู่ช่างมืออาชีพ” สนับสนุน
เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์การเรียน และการฝึกทักษะที่จ�ำเป็นให้
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ทั้งหมด 144 ราย พร้อมรับงานกับเครือข่ายของเอสซีจีต่อ
ทั้งหมด 102 ราย
ในช่ ว งเศรษฐกิ จ ซบเซา ท� ำ ให้ ห ลายคนต้ อ งตกงาน
ขาดอาชีพ ขาดรายได้ ชุมชนคืนถิ่นหางานท�ำที่บ้านเกิด การ
ส่งเสริมวิสาหกิจให้ชุมชนมีความรู้ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง
จะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำ และสร้างความเข้มแข็งได้อย่าง
ยั่งยืน เอสซีจี จึงจัดโครงการ “พลังชุมชน” อบรมเสริมความรู้
คู่คุณธรรม สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนลุกขึ้นมาพัฒนาตนเอง
ต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม มีเอกลักษณ์โดดเด่น
เรียนรูห้ ลักการตลาด การสร้างแบรนด์สนิ ค้า และขยายช่องทาง
การขายผ่านออนไลน์ รวมถึงการวางแผนชีวิตเพื่อความยั่งยืน
โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันได้อบรมให้ความ
รู้ชุมชนแล้วกว่า 300 รายในพื้นที่รอบโรงงานเอสซีจี จังหวัด
ล�ำปาง นครศรีธรรมราช สระบุรี และกาญจนบุรี จนชุมชน
สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มมี ลู ค่าเพิม่ พัฒนาเป็นนักขายมือ
อาชีพ และมีรายได้มั่นคง เช่น เพลินพิศ มณีไสย์ จ.ล�ำปาง จาก
ชีวิตที่เคยท้อแท้สิ้นหวัง แปรเปลี่ยนเป็นพลัง พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากกล้วยและโรตีกรอบ จนสร้างรายได้กว่า 100,000 บาท/เดือน
วางขายสินค้าในกว่า 350 ร้านใน 3 จังหวัด จึงเป็นต้นแบบสร้าง
แรงบันดาลใจให้ชุมชนอื่นต่อไป

แก่นักเรียนอาชีวะ สาขาก่อสร้างและโยธา วิทยาลัยเทคนิค 11
แห่ง ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ โดยมีนกั เรียนอาชีวะร่วมฝึกอบรมแล้ว 300 คน สามารถ
ท�ำงานสร้างรายได้ระหว่างวันหยุดและช่วงปิดเทอม ช่วยลด
ภาระค่าใช้จา่ ยของผูป้ กครองได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์วกิ ฤติ
ด้านเศรษฐกิจเช่นนี้ และยังได้ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และองค์กรพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย
จัดท�ำโครงการ “Living Solution Expert” พัฒนาหลักสูตรระดับ
ปวส. ระยะเวลา 2 ปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาฝีมือของนักศึกษา
อาชีวะในงานก่อสร้างและงานบริการซ่อมแซมอาคารและบ้าน
พัก เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบประตูหน้าต่าง ฯลฯ ซึง่
มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังขาดแคลนช่างหรือผู้รับเหมาที่
มีคุณภาพ
นอกจากนี้ เอสซีจียังมีโครงการสนับสนุนการเพิ่มทักษะ
งานช่างผ่านโครงการ “นายช่างดี มีงาน” จัดฝึกอบรมหลักสูตร
ช่างติดตัง้ และซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัย ในรูปแบบ Hybrid ภาคทฤษฎี
แบบออนไลน์ และภาคปฏิบัติลงมือท�ำจริง ส�ำหรับช่วยเหลือ
แรงงานคืนถิ่น หรือผู้ขาดรายได้ และยกระดับมาตรฐานของ
ช่างก่อสร้างให้มีความรู้และมีทักษะ ช่วยเพิ่มโอกาสในการ
ท�ำงาน มีผเู้ ข้าอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์รวมทัง้ หมด 1,071 ราย
และมีผู้เข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติและได้รับประกาศนียบัตร

ห้องตรวจเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Room) 1 ยูนิต
ให้กับกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา พร้อมกันนี้ ได้สนับสนุน
เงิ น บริ จ าค อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ต่ า ง ๆ ในประเทศอิ น โดนี เซี ย
เวียดนาม เมียนมา และลาว
พร้อมกันนี้ยังมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา Sharing
the Dream ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีใน 6 ประเทศ
อาเซียน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมา ลาว
และฟิลิปปินส์ โดยในปี 2563 ได้มอบทุนรวมจ�ำนวน 331 ทุน
ด้วยงบประมาณ 5.52 ล้านบาท รวมตั้งแต่เริ่มโครงการมอบทุน
แล้วทั้งสิ้น 15,017 ทุน และโครงการ Outdoor Gym Model จัดท�ำ
ลานออกก� ำ ลั ง กายต้ น แบบส� ำ หรั บ ชุ ม ชน Quang Bình ใน
ประเทศเวียดนาม เป็นต้น
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในต่างประเทศ

เอสซีจีมุ่งด�ำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG โดยด้านบรรษัท
ภิบาล ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการภายใน
ประเทศ และหลักเกณฑ์ในระดับสากล รวมถึงส่งเสริมให้
พนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์
ของเอสซีจี โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ทัง้ ยังปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
เปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
นอกจากการช่ ว ยเหลื อ ภายในประเทศ เอสซี จี ไ ด้ ส ่ ง มอบ
นวั ต กรรมและอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น โควิ ด 19 ให้ กั บ ประเทศใน
อาเซี ย น อาทิ ประเทศอิ น โดนี เซี ย ส่ ง มอบห้ อ งตรวจเชื้ อ
ความดันบวกแบบเคลื่อนที่ 53 ยูนิต (Positive Pressure Chamber)
ให้กับศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลที่มี
ความต้องการทัว่ ประเทศซึง่ สามารถช่วยลดการสูญเสียบุคลากร
ทางการแพทย์ ประเทศฟิลิปปินส์ ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความ
ดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room) 6 ยูนิต
ให้ กั บ โรงพยาบาลในกรุ ง มนิ ล า ประเทศกั ม พู ช า ส่ ง มอบ
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รายงานบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

เนือ่ งด้วยบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) เล็งเห็นและ
ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารค่าใช้จ่ายและ
เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
กับสังคมถึงกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจัดท�ำรายงาน
บัญชีเพือ่ สิง่ แวดล้อมขึน้ โดยมีขอบเขตการรายงานประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม และเงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม
ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Expense) ในปี 2563 เอสซีจีมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 2,676 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเกี่ยว
กับการบ�ำบัดและลดมลพิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม รวมเป็น
เงิน 1,653 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของค่าใช้จ่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด และรองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การใช้ทรัพยากรเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมเป็นเงิน 754 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
ส่ ว นที่ เ หลื อ ประกอบด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบริ ห ารเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเพื่อสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่าย
ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
ส�ำหรับเงินลงทุนเพือ่ สิง่ แวดล้อม (Environmental Investment)
ในปี 2563 เอสซี จี มี เ งิ น ลงทุ น เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง สิ้ น
1,220 ล้านบาท เป็นการลงทุนในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง รวมเป็นเงิน 779 ล้านบาท การลงทุนในธุรกิจแพ็คเกจจิง้
รวมเป็นเงิน 330 ล้านบาท และการลงทุนในธุรกิจเคมิคอลส์

รวมเป็นเงิน 110 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ส�ำคัญในแต่ละ
ธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบก� ำ จั ด ฝุ ่ น ที่ ห ม้ อ เผาโดยการเปลี่ ย นระบบดั ก ฝุ ่ น แบบ
ไฟฟ้าสถิตย์เป็นแบบถุงกรอง ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลั ง งานในกระบวนการผลิ ต ของโรงงาน ปรั บ ปรุ ง ระบบ
ดั ก จั บ ฝุ ่ น และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการเผาเพื่ อ ลด NOx
ของโรงงานซีเมนต์ขาว และติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
ของโรงงานวัสดุทนไฟ โครงการติดตั้ง Autoclave โครงการ
วางท่อน�้ำเสีย โครงการย้ายและติดตั้งเครื่องบดเศษกระเบื้อง
หลังคา
ธุรกิจเคมิคอลส์ ปรับปรุงหอเผาก๊าซระดับพืน้ ดิน (Ground
Flare) ของโรงงานโอเลฟินส์ ปรับปรุงระบบหอเผาก๊าซระบบปิด
(Enclosed Ground Flare) ของโรงงานโอเลฟินส์และคลังเก็บสาร
เคมีและท่าเรือ ติดตั้งระบบบ�ำบัดไอระเหย (Bio-scrubber) ของ
ถังเก็บผลิตภัณฑ์ของโรงงานเอ็มเอ็มเอที่คลังเก็บสารเคมีและ
ท่าเรือ ปรับปรุงระบบสารเคมีทรี่ ะบบน�ำ้ หล่อเย็น Purate เพือ่ ลด
ปริมาณน�ำ้ ทิง้ ลดการใช้พลังงานโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
ธุรกิจแพ็คเกจจิ้ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บน
หลังคาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ปรับปรุงระบบ Turbo Vacuum
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการล้างเยือ่ ติดตัง้ ระบบ Bottom
Ash Recirculation ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบดักจับฝุ่นจาก
ระบบ Recovery Boiler

ตารางข้อมูลรายงานบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม
		

(ล้านบาท)

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม		

ปี 2563

1. ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Expense)
		 1.1 ค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดและลดมลพิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
			 1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดและลดมลพิษทางน�้ำ	
			 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการลดมลพิษทางอากาศ
			 1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดของเสีย
			 1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดและลดมลพิษอื่น ๆ
		 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรเพื่อสิ่งแวดล้อม
		 1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
			 1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดต่างๆ
			 1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
			 1.3.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบรับรอง/ ใบอนุญาต/ ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
			 1.3.4 ค่าใช้จ่าย Admin อื่นๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
		 1.4 ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
		 1.5 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม
		 1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเพื่อสิ่งแวดล้อม
		 1.7 ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
2. เงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Investment)
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2,676
1,653
828
367
391
67
754
170
130
3
24
13
23
3
71
2
1,220
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การวิเคราะห์และ
ค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
การผลิตอย่างต่อเนื่องและต้นทุนการผลิตที่ลดลง อย่างไรก็
ตาม หากไม่รวมขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ จะท�ำให้
EBITDA เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 จากปีกอ่ น มาอยูท่ ี่ 24,405 ล้านบาท
และหากไม่รวมรายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานใน
ปี 2562 และขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ ก�ำไรส�ำหรับปีจะ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18 จากปีกอ่ น มาอยูท่ ี่ 8,793 ล้านบาท
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด 19 ธุ ร กิ จ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ได้เร่งปรับตัวและปรับโมเดลธุรกิจ
เพือ่ ให้สามารถตอบรับกับรูปแบบการด�ำเนินชีวติ และพฤติกรรม
ของผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นไป โดยมี เ ป้ า หมายในการยกระดั บ
มาตรฐานการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ทั้งสินค้า
บริการ โซลูชนั และช่องทางจัดจ�ำหน่ายให้กบั กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
อาทิเช่น
1. CPAC Construction Solution ได้ปรับระบบ Supply Chain
ใหม่ และจัดเตรียมแผนส�ำรอง รวมถึงปรับขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
ต่างๆ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ก่อสร้าง
เพือ่ ให้งานก่อสร้างสามารถเดินหน้าต่อได้ ไม่หยุดชะงัก
2. ปรับความหลากหลายของสินค้า (Product Portfolio)
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสถานการณ์
เศรษฐกิจ รวมทั้งน�ำเสนอสินค้าและโซลูชัน ที่ช่วยประหยัด
พลังงานภายในบ้าน ตามพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้เวลาอยูก่ บั
บ้านมากขึน้ และสินค้ากลุม่ เน้นด้านสุขอนามัย ซึง่ เป็นประเด็นที่
ผูบ้ ริโภคให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ในปัจจุบนั
3. ผนวกสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าอย่างครบวงจร เช่น การให้บริการงานหลังคาบ้านครบ
วงจร การให้บริการออกแบบ ติดตัง้ และดูแลรักษาสวนรอบบ้าน
การให้บริการซ่อมสุขภัณฑ์ ก๊อกน�ำ้ หรือก่อสร้างห้องน�ำ้ ทัง้ หลัง
เป็นต้น
4. มุ่งขยายธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Active Omni-channel
โดยในประเทศ ขยายร้ า นค้ า ปลี ก ในรู ป แบบแฟรนไชส์
จาก 11 สาขา เป็น 18 สาขา ครอบคลุม 30 จังหวัดและ
ต่ า งประเทศ จะขยายไปยังประเทศกัมพูชา และเวียดนาม
นอกจากนี้ ยั ง ร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ หาสิ น ค้ า ใหม่ ๆ
ที่ต อบความต้อ งการของลูกค้า ส�ำหรับ ธุรกิจออนไลน์ ได้
พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนอง
ลูกค้า เช่น nocnoc.com, scghome.com และ Q-Chang เป็นต้น
รวมทัง้ ร่วมกับผูแ้ ทนจ�ำหน่าย ปรับรูปแบบการขายมาใช้ชอ่ งทาง
ออนไลน์มากขึน้

1. ผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษท
ั
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย
1.1 ภาพรวมของผลการด�ำเนินงาน

เอสซีจมี รี ายได้จากการขายลดลงจากราคาและปริมาณ
ขายของสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ลดลง ในขณะทีก่ ำ� ไรส�ำหรับปีเพิม่ ขึน้
จากผลการด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ ในทุกธุรกิจ
ในปี 2563 เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากับ 399,939
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน จากราคาและปริมาณ
ขายของสิ น ค้ า เคมี ภั ณ ฑ์ ล ดลง ในขณะที่ EBITDA เท่ า กั บ
74,600 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปีกอ่ น จากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนือ่ งและต้นทุนการผลิตทีล่ ดลง
ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ก�ำไรส�ำหรับปี เท่ากับ
34,144 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 จากปีกอ่ น จากผลการด�ำเนิน
งานทีด่ ขี นึ้ ในทุกธุรกิจ
เอสซีจีมีส่วนแบ่งก�ำไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วมตาม
วิธีส่วนได้เสีย เท่ากับ 9,456 ล้านบาท ลดลง 2,176 ล้านบาท
จากปีกอ่ น โดยมีรายละเอียดดังนี้
• รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์
เท่ากับ 5,033 ล้านบาท ลดลง 2,192 ล้านบาท จากปีกอ่ น
• รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วมอื่นๆ เท่ากับ 4,423
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 16 ล้านบาท จากปีกอ่ น
เอสซีจมี เี งินปันผลรับ เท่ากับ 7,158 ล้านบาท ลดลง 9,050
ล้านบาท หรือร้อยละ 56 จากปีกอ่ น โดยเอสซีจมี เี งินปันผลรับจาก
บริษทั ร่วม (เอสซีจถี อื หุน้ 20-50%) เท่ากับ 6,488 ล้านบาท และ
จากบริษทั อืน่ (เอสซีจถี อื หุน้ ต�ำ่ กว่า 20%) เท่ากับ 670 ล้านบาท
เอสซีจียังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงโดยมีเงินสด
และเงินสดภายใต้การบริหาร ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 107,150
ล้านบาท ในขณะทีส่ นิ้ ปี 2562 เท่ากับ 46,002 ล้านบาท โดยใน
ระหว่างปีมรี ายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน 58,308 ล้านบาท

1.2 ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานธุรกิจ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
ในปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 171,720 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน เนื่องจากผลของสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด 19 และสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงมีความ
ท้าทาย EBITDA เท่ากับ 21,591 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
จากปีก่อน และก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 6,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18 จากปีกอ่ น ซึง่ เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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(Dent Guard) ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่
(Negative Pressure Isolation Room) แคปซูลเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยความ
ดันลบ (Negative Pressure Patient Isolation Capsule) เป็นต้น

5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน ด้วยการน�ำ
ระบบ Industry 4.0 มาประยุกต์ใช้ รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ ในการน�ำเทคโนโลยีที่น�ำสมัย
อย่างระบบหุน่ ยนต์อตั โนมัติ (Automation) และระบบตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า (Image Processing Detection) เป็นต้น

ธุรกิจแพคเกจจิง้
ในปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 92,786 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 จากปีกอ่ น EBITDA เท่ากับ 16,884 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน ก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 6,457
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23 จากปีกอ่ น
ธุรกิจแพคเกจจิ้งเผชิญกับความท้าทายจากความผันผวน
ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย นและประเทศอื่ น
ทัว่ โลกจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิค 19 ส่งผลให้ปริมาณ
ความต้ อ งการซื้ อ สิ น ค้ า ในกลุ ่ ม สิ น ค้ า คงทน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ และความต้องการ
ใช้ ก ระดาษพิ ม พ์ เขี ย นปรั บ ตั ว ลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก ่ อ น
อย่างไรก็ตามความต้องการซือ้ สินค้าในกลุม่ อุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
รวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในเรื่องสุขอนามัย และปรับพฤติกรรม
มาซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ โดยมีการปรับตัวใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การขยายธุรกิจปลายน�้ำและการขยายฐานลูกค้าใน
กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค (consumer Goods)
เพื่อสร้างการเติบโต โดยในปีที่ผ่านมาธุรกิจได้ด�ำเนินการ
เข้ า ซื้ อ ธุ ร กิ จ ผ่ า นความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ใน
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (“SOVI”) บริษทั ชัน้ น�ำด้าน
บรรจุภณ
ั ฑ์จากเยือ่ และกระดาษในประเทศเวียดนาม รวมถึงขยาย
ก�ำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์
ของ Tin Thanh Packing Joint Stock Company (“BATICO”) ที่
ประเทศเวียดนาม
2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมโซลูชันบรรจุภัณฑ์ ด้วยการสร้างความแตกต่างของ
สินค้าและบริการ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยในปีที่
ผ่านมาเอสซีจีพีได้เปิดตัว เอสซีจีพี อินสไปร์ โซลูชันส์ สตูดิโอ
(SCGP-Inspired Solutions Studio) ซึ่งให้บริการโซลูชันด้านการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
3. มุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้น�ำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับอาเซียน ด�ำเนินธุรกิจภาย
ใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพือ่ ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและน�ำของเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
กลับเข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากทีส่ ดุ โดยในปัจจุบนั ธุรกิจ
แพคเกจจิง้ มีศนู ย์จดั การวัสดุรไี ซเคิลจ�ำนวนรวม 68 แห่ง ทัง้ ใน
ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลปิ ปินส์ รวมถึงมี
เครือข่ายพันธมิตรทัว่ โลกเพือ่ จัดหาวัตถุดบิ หลักในการผลิต
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับด�ำเนินงานของ
กลุ่มบริษัทและการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ที่หน้า 040
และ 064

ธุรกิจเคมิคอลส์
ในปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 146,870 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 17 จากปีกอ่ น จากราคาและปริมาณขายสินค้าที่
ลดลง ในขณะที่ EBITDA ลดลงร้ อ ยละ 4 มาอยู ่ ที่ 30,965
ล้านบาท เนื่องจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมลดลง ก�ำไร
ส�ำหรับปี เท่ากับ 17,667 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 จากปีกอ่ น
ซึง่ เป็นผลมาจากส่วนต่างราคาสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้
ธุรกิจเคมิคอลส์ได้ปรับเปลี่ยนการท�ำงานอย่างทันท่วงที
เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้พนักงานและครอบครัว โดยที่
ธุรกิจยังด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ เช่น การ
ให้พนักงานท�ำงานจากที่พักอาศัย โดยบริษัทสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีและเครือ่ งมือในการท�ำงาน การปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การท�ำงาน ทั้งในด้านวิธีการท�ำงาน สถานที่ และเทคโนโลยี
เพือ่ รองรับการท�ำงานในรูปแบบใหม่ หรือ “New Way of Working”
ในส่วนของโรงงานมีการปรับกระบวนการท�ำงานเพื่อให้
สามารถด�ำเนินการผลิตได้ต่อเนื่อง โดยแยกพนักงานต�ำแหน่ง
ส�ำคัญทีป่ ฏิบตั งิ านใน Critical Area เพือ่ ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้
ส่งผลให้ไม่มสี ายการผลิตใดได้รบั ผลกระทบทัง้ ในประเทศไทย
และต่างประเทศ ในส่วนของการขายมีการปรับเพิม่ การขายใน
กลุม่ สินค้าทีจ่ ำ� เป็นต่อการอุปโภคบริโภค ซึง่ ยังคงมีความต้องการ
สูงอย่างต่อเนือ่ ง เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ บรรจุภณ
ั ฑ์
เพือ่ การขนส่งอีคอมเมิรซ์ เป็นต้น และเพิม่ การขายไปยังตลาด
ประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อยจากมาตรการปิดประเทศ และ
ยังเพิม่ ความคล่องตัวโดยการปรับปรุงระบบการจัดการงานด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ท�ำให้สามารถคงยอดขายได้ในระดับสูง
ด้านโครงการขนาดใหญ่ สามารถด�ำเนินการได้อย่างราบรืน่
ไม่มกี ารหยุดชะงัก โดยโครงการ Long Son Petrochemicals (LSP) มี
การปรับแผนงานการก่อสร้าง ใช้ระบบตรวจสอบทางไกลและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอกในการตรวจสอบเครือ่ งจักรจากประเทศ
ต้นทางก่อนทีจ่ ะน�ำเข้ามายังประเทศเวียดนาม ท�ำให้ดำ� เนินการได้
ต่อเนือ่ งและคืบหน้าตามแผนโดยไม่มกี ารระบาดของโรคในพืน้ ที่
โครงการ เช่นเดียวกับโครงการหยุดซ่อมบ�ำรุงครัง้ ใหญ่ของบริษทั
มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด ได้ปรับก�ำหนดการจากไตรมาสที่ 2
เป็นไตรมาสที่ 4 เพือ่ ลดความเสีย่ งจากสถานการณ์การระบาด
ทีร่ นุ แรงในช่วงดังกล่าว โดยน�ำรูปแบบ Green Turnaround มาใช้
ตลอดการซ่อมบ�ำรุง
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับบุคลากรหลายภาคส่วน ทั้ง
วิศวกร นักออกแบบ บุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยง
ในการติดเชือ้ ให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ อาทิ อุปกรณ์ครอบ
ศีรษะคนไข้เพือ่ ลดการฟุง้ กระจายของเชือ้ ส�ำหรับงานทันตกรรม
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(IPO) ของ SCGP สุทธิ 40,092 ล้านบาท แม้ว่าในระหว่างปีมี
รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน จ�ำนวน 58,308 ล้านบาท
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วม: ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ
97,375 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3,023 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จาก
ปีกอ่ น สาเหตุหลักจาก
• เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุนซึ่งบันทึก
โดยวิธสี ว่ นได้เสีย จ�ำนวน 9,456 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากธุรกิจ
เคมิคอลส์
• ลดลงจากเงินปันผลรับ จ�ำนวน 6,487 ล้านบาท ส่วนใหญ่
จากเงินปันผลรับจากบริษทั ร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์: ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ 363,425
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57,439 ล้านบาท จากปีก่อน ส่วนใหญ่จาก
โครงการก่อสร้างและการจ่ายลงทุนในระหว่างปี
หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 353,255 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15 จากปีกอ่ น โดยในระหว่างปี เอสซีจี ได้ออก
หุ้นกู้ชุดใหม่ จ�ำนวนรวม 25,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้
ชุดเดิมทีค่ รบก�ำหนดไถ่ถอน โดยทัง้ ปี เอสซีจี มีตน้ ทุนทางการเงิน
ในปี 2563 เท่ากับ 7,082 ล้านบาท เมื่อเทียบกับต้นทุนทาง
การเงินในปี 2562 จ�ำนวน 6,587 ล้านบาท สาเหตุหลักทีเ่ พิม่ ขึน้
เนื่องจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรือ่ ง สัญญาเช่า (TFRS 16)
สถานะหนี้สินสุท ธิ (หนี้สินที่มีภ าระดอกเบี้ยหักด้วย
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร) ของเอสซีจี ณ สิน้ ปี 2563
เท่ากับ 154,214 ล้านบาท ลดลง 27,197 ล้านบาท จากปีกอ่ น
โดยมีกระแสเงินสดรับทีเ่ กิดจาก EBITDA เท่ากับ 74,600 ล้านบาท
และเงินสดรับจากการขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็น
ครั้งแรก (IPO) ของ SCGP สุทธิ 40,092 ล้านบาท ในขณะที่มี
กระแสเงินสดจ่ายทีส่ ำ� คัญรวม 87,464 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วย
รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน 58,308 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล
16,409 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 7,653 ล้านบาท และจ่ายภาษี
เงินได้ 5,094 ล้านบาท
ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 เอสซีจี มีภาระผูกพันและหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้นที่ส�ำคัญ ได้แก่ ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
สัญญาซือ้ ทีด่ นิ ก่อสร้าง ติดตัง้ เครือ่ งจักร สัญญากับผูใ้ ห้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สัญญาเช่าและบริการ สัญญาซือ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาเพือ่ บริหารความเสีย่ งทางด้านราคาวัตถุดบิ และพลังงาน
และสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจาก
อัตราดอกเบีย้ ของเงินกูย้ มื ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
ดังที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 27 เครือ่ งมือทางการเงิน และข้อ 28 ภาระผูกพันและหนีส้ นิ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ของรายงานทางการเงินปี 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 396,126
ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ 320,972 ล้านบาท
คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 267.5 บาทต่อหุน้ และส่วนของ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม 75,154 ล้านบาท

1.3 ภาพรวมของฐานะการเงิน

เอสซีจยี งั คงมีโครงสร้างทางการเงินทีม่ นั่ คง โดยมีเงินสด
และเงินสดภายใต้การบริหารเท่ากับ 107,150 ล้านบาท ใน
ขณะทีห่ นีส้ นิ สุทธิลดลง 27,197 ล้านบาท จากเงินสดรับจาก
การขายหุน้ เพิม่ ทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก (IPO) ของ
SCGP
ก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง
สัญญาเช่า (TFRS16) มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
รับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน ในก�ำไรหรือขาดทุน
โดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า เมือ่ TFRS16 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้กำ� หนดให้ใช้วิธีการบัญชีเดียว
ส�ำหรับผู้เช่า โดยผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สิน
ตามสัญญาเช่า ซึ่งยกเว้นการรับรู้รายการส�ำหรับสัญญาเช่า
ระยะสัน้ หรือสินทรัพย์อา้ งอิงนัน้ มีมลู ค่าต�ำ่
กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS16 เป็นครั้งแรกกับสัญญา
ที่เคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ด้วยวิธี
ปรับปรุงย้อนหลังโดยการรับรูผ้ ลกระทบสะสมในสินทรัพย์สทิ ธิ
การใช้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าและไม่ถอื ปฏิบตั กิ บั ข้อมูลทีแ่ สดง
เปรียบเทียบ โดยกลุม่ บริษทั ได้เลือกใช้วธิ ผี อ่ นปรนในทางปฏิบตั ิ
บางข้อตามที่ TFRS16 ระบุไว้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุม่ บริษทั ได้ถอื ปฏิบตั ติ าม
TFRS16 สัญญาเช่าเป็นครัง้ แรก โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 18,240 ล้านบาท
ในขณะทีค่ า่ เช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง 6,754 ล้านบาท ส่งผลให้หนีส้ นิ
ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 11,486 ล้านบาท และลักษณะของค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไป
โดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
และดอกเบีย้ จ่ายของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม การถือ
ปฏิบัติตาม TFRS16 ดังกล่าว ท�ำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณ
1.7% ของสินทรัพย์รวม ซึง่ ไม่มผี ลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญ
สินทรัพย์
เอสซีจมี สี นิ ทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 749,381
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18 จากปีกอ่ น ทัง้ นี้ สินทรัพย์สว่ นใหญ่
ของเอสซีจี ประกอบด้วย ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 48
สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 29 เงินลงทุน ร้อยละ 13 และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอืน่ ร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ทงั้ หมด โดยส่วนงาน
ธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง และธุรกิจแพคเกจจิง้ ตามล�ำดับ
สินทรัพย์หมุนเวียน: ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ 214,017 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30 จากปีกอ่ น ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ และเงินลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสัน้ โดย ณ สิน้
ปี 2563 เอสซีจมี เี งินทุนหมุนเวียนสุทธิ 66,880 ล้านบาท คิดเป็น
ระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียนเฉลีย่ เท่ากับ 62 วัน
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร: ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ
107,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61,148 ล้านบาท จากปีก่อน จาก
เงินสดรับจากการขายหุน้ เพิม่ ทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก
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1.4 ภาษีทจ
ี่ า
่ ยให้แก่รฐ
ั บาลและหน่วยงานราชการท้องถิน
่

หนวย ลานบาท

ป
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563

ไทย
เวียดนาม
260,008
39,463
รายไดจากการขาย *
231,220
35,795
23,073
3,254
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี **
31,283
3,907
4,790
613
คาใชจายภาษีเงินไดตามงบการเงิน
5,147
673
21%
19%
อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง (%) ***
16%
17%
อัตราภาษีที่กําหนดไว (%)
20%
20%
2562
4,341
612
จายภาษีเงินได
2563
3,665
731
2562
19%
19%
อัตราจายภาษีเงินได (%)
2563
12%
19%
ขอมูลเพิ่มเติม : ภาระภาษีรวมที่จายใหแกรัฐบาล และหนวยงานราชการทองถิ่น
2562
4,086
628
ภาษีเงินได
2563
5,570
684
2562
205
1
ภาษีโรงเรือน
2563
47
1
2562
2
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2563
1
2562
20
164
อื่นๆ
2563
17
151
2562
4,313
793
รวม
2563
5,636
836

ประเทศ
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
35,031
13,999
30,505
13,815
(1,099)
1,878
(2,873)
2,107
411
219
(382)
224
N/A
12%
13%
11%
22%
20%
656
252
301
221
N/A
13%
N/A
10%
421
233
2
4
15
4
16
52
454
294

193
179
0.1
0.3
0.1
0.1
193
179

ฟลิปปนส งบการเงินรวม
9,652
437,980
7,398
399,939
297
27,731
105
33,653
65
6,167
65
5,809
22%
22%
62%
17%
30%
N/A
201
6,121
103
5,094
68%
22%
98%
15%
153
59
32
32
29
31
0.1
0.3
214
122

5,553
6,821
255
89
47
37
289
243
6,143
7,190

* รายได้จากการขาย แยกตามทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์ของลูกค้า
** ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วม และภาษีเงินได้
*** ค�ำนวณจากค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ตามงบการเงิน หารด้วยก�ำไรก่อนภาษี

ในปี 2563 เอสซีจมี คี า่ ใช้จา่ ยภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 5,809 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ทแี่ ท้จริงร้อยละ 17 ทัง้ นี้ อัตราภาษีเงินได้
ทีแ่ ท้จริงต�ำ่ กว่าvอัตราภาษีทกี่ ำ� หนดไว้ในแต่ละประเทศ สาเหตุหลักจากการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการปรับลดภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซียจากการลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 22 ส�ำหรับปี 2563 และ 2564 และอัตรา
ร้อยละ 20 ส�ำหรับปี 2565 เป็นต้นไป โดยในปี 2563 เอสซีจจี า่ ยภาษีให้แก่รฐั บาลและหน่วยงานราชการ รวมจ�ำนวน 7,190 ล้านบาท
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ส่วนใหญ่จากเงินสดรับจากการขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
ทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก (IPO) ของ SCGP
นอกจากนี้ เอสซีจมี อี ตั ราส่วนสภาพคล่องคิดเป็น 1.3 เท่า
ในขณะทีม่ อี ตั ราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดคิดเป็น 0.5 เท่า
โดยเอสซีจมี ี Cash Cycle อยูท่ ปี่ ระมาณ 31 วัน (ระยะเวลาในการ
เรียกเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะ
เวลาในการช�ำระหนีเ้ ฉลีย่ ) ซึง่ จากกระแสเงินสดและอัตราส่วน
สภาพคล่องต่าง ๆ ท�ำให้มั่นใจได้ว่าเอสซีจีมีสภาพคล่องที่
เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน ความสามารถในการช�ำระหนี้ การ
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื ทีส่ ำ� คัญ ตลอดจนความสามารถใน
การจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม ทัง้ นี้ เอสซีจมี วี งเงินเบิกเกินบัญชี
กับธนาคารหลายแห่ง จ�ำนวนประมาณ 5,347 ล้านบาท ดังที่
ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ของรายงานทางการเงินปี 2563

1.5 อัตราส่วนทางการเงินทีส
่ ำ
� คัญ

เอสซีจมี อี ตั ราส่วนทางการเงินทีด่ ี
ในปี 2563 เอสซีจมี อี ตั ราส่วนสภาพคล่องอยูท่ รี่ ะดับ 1.3
เท่า เท่ากับปีก่อน มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสด
ทีไ่ ด้จากการด�ำเนินงาน (EBITDA) อยูท่ ี่ 2.1 เท่า ลดลงจากปีกอ่ น
ซึ่งอยู่ที่ 2.4 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อยูท่ รี่ ะดับ 0.9 เท่า เท่ากับปีกอ่ น
เอสซีจมี อี ตั ราก�ำไรขัน้ ต้นร้อยละ 22.5 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.7
จากปีกอ่ น และมีอตั ราก�ำไรสุทธิรอ้ ยละ 8.2 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.2
จากปีก่อน โดยมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 11.4 และ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รอ้ ยละ 4.9 ใกล้เคียงกับปีกอ่ น
ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 17.9
ลดลงร้อยละ 1.8 จากปีก่อน หากไม่รวมสินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรคิดเป็นร้อยละ
24.1 ใกล้เคียงกับปีกอ่ น
จากฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานในปี 2563
คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ
14.00 บาท ซึง่ คิดเป็นอัตราร้อยละ 49 ของก�ำไรส�ำหรับปีสว่ นที่
เป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ตามงบการเงินรวม ทัง้ นี้ บริษทั ได้
จ่ายเป็นเงินปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 5.5 บาท
เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยก�ำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
ในอัตราหุน้ ละ 8.5 บาท ในวันที่ 24 เมษายน 2564

1.8 รายจ่ายลงทุน

รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนส�ำหรับปี 2563 เท่ากับ 58,308
ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนเป็นของ ธุรกิจเคมิคอลส์
ร้อยละ 66 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้างร้อยละ 16 ธุรกิจ
แพคเกจจิง้ ร้อยละ 14 และการลงทุนในธุรกิจอืน่ ร้อยละ 4 ทัง้ นี้
คาดการณ์รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนที่จะเกิดขึ้นในปี 2564
ประมาณ 65,000 - 75,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการก่อสร้าง
โครงการปิโตรเคมีในประเทศเวียดนาม รวมถึงโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

1.6 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สน
ิ

ระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้าของเอสซีจี คือ 15 – 90 วัน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนีก้ ารค้าของเอสซีจี จ�ำนวน
40,881 ล้านบาท เป็นมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้าน
เครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จ�ำนวน 1,550 ล้านบาท ทัง้ นี้ ลูกหนี้
การค้าทีค่ า้ งช�ำระเกินวันครบก�ำหนดช�ำระของกลุม่ บริษทั มีการ
ค�ำ้ ประกันโดยสถาบันการเงินในวงเงินจ�ำนวน 3,505 ล้านบาท
(2562 : 1,275 ล้านบาท) ดังทีไ่ ด้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 27 เครื่องมือทางการเงิน ของรายงาน
ทางการเงินปี 2563
ในปี 2563 เอสซีจี ไม่มีสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือ
ล้าสมัยทีส่ ำ� คัญ ดังทีไ่ ด้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 8 สินค้าคงเหลือ ของรายงานทางการเงินปี 2563

1.9 รายจ่ายเพือ
่ ท�ำการวิจย
ั และพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ในปี 2563 บริษัทมีรายจ่ายเพื่อท�ำการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�ำนวนทัง้ สิน้ 6,005 ล้านบาท โดยคิด
เป็นร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการขาย ซึง่ บริษทั มุง่ เน้นการพัฒนา
นวัตกรรมเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทัง้ ในด้าน
product and service innovation, process innovation และ business
model innovation ทีส่ ามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจอย่าง
เป็นรูปธรรม
ในส่ ว นของการวางแผนเพื่ อ การท� ำ วิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น บริษัทมีกลยุทธ์และ portfolio ที่
สอดคล้อ งกับ กลยุท ธ์ข องบริษัท ทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต
และมีการจัดท�ำ Technology roadmap เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ส� ำ หรั บ การเติ บ โตในระยะยาว โดยในการลงทุ น พั ฒ นา
เทคโนโลยีนั้นบริษัทส่งเสริมการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศในตาม
แนวคิดแบบ Open Innovation เช่น ความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตร์จนี (Chinese Academy of Sciences – CAS) ในการ
จัดตัง้ ศูนย์ความร่วมมือ SCG-CAS ICCB Innovation Hub เพือ่ การ
ร่วมวิจัยและพัฒนา รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีที่พัฒนาแล้วมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง

1.7 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ในปี 2563 เอสซีจีมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันสิน้ ปีเท่ากับ 64,399 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 36,772
ล้านบาท โดยเอสซีจมี เี งินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เท่ากับ 70,415 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ
71,185 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน
ขณะที่มีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนและเงินปันผล โดยมี
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 37,471 ล้านบาท
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมชัน้ น�ำของโลก โดยเน้น 5 อุตสาหกรรม
ได้แก่ เมืองอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เคมีภัณฑ์
มูลค่าสูง ธุรกิจพลังงานใหม่ และสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน เพือ่ ช่วยให้บริษทั สามารถพัฒนา สินค้าและบริการ
ทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้า ออกสูต่ ลาดได้อย่างรวดเร็ว
ขึน้
นอกจากนี้ บริษทั ยังมี Corporate Venture Capital หรือ CVC
ภายใต้ชอื่ “AddVentures” เพือ่ ลงทุนในกองทุน (Fund of Fund)
และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยในปี 2563 บริษทั
ได้มกี ารลงทุนในกองทุนเพิม่ อีก 1 กองทุน และ ลงทุนโดยตรง
ในสตาร์ทอัพทัง้ ในด้านดิจทิ ลั เทคโนโลยี และ เทคโนโลยีระดับ
สูงทีม่ คี วามซับซ้อน (Deep Technology) ทีส่ อดคล้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจหลักของเอสซีจี ทั้งหมดอีก 7 บริษัท รวมถึงมีโครงการ
ร่วมมือเชิงพาณิชย์กับบริษัทด้านเทคโนโลยีกว่า 55 โครงการ
เพือ่ น�ำนวัตกรรมและดิจทิ ลั เทคโนโลยีของสตาร์ทอัพเหล่านัน้ มา
ต่อยอดจากธุรกิจหลักหรือสร้างเป็นธุรกิจใหม่ของเอสซีจี
ตัวอย่างการพัฒนาด้านนวัตกรรมในช่วงปีทผี่ า่ นมา ธุรกิจ
เคมิคอลส์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม I2P (ไอทูพี: Ideas to
Products) เพือ่ เร่งกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ด้วยการ Co-creation กับลูกค้า และผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องตลอดทัง้ Value Chain ตัง้ แต่ระดับ Concept Design เพือ่
สร้างสินค้าที่ตอบสนองต่อผู้บริโภค และ การพัฒนา Digital
Commerce Platform เชือ่ มต่อค�ำสัง่ ซือ้ ของลูกค้าเข้ากับการบริหาร
จัดการสินค้า ตลอดจนการท�ำ Digital Manufacturing ให้เป็นธุรกิจ
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารโซลู ชั น ด้ า นอุ ต สาหกรรม (Industrial Solutions)
รวมถึงการพัฒนาโซลูชันด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งการผลิต
เม็ดพลาสติกจากขยะชุมชน และการก่อสร้างโรงงานสาธิต
กระบวนการรี ไซเคิ ล ทางเคมี เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ท รั พ ยากรเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด ที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ตามแนวทางของเอสซีจี หรือ SCG Circular Way

ในส่วนของกลุม่ ธุรกิจธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
ได้มกี ารปรับแผนการด�ำเนินธุรกิจและโมเดลธุรกิจให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความส�ำคัญ
ด้านสุขอนามัย และเน้นการซือ้ สินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์
มากขึน้ โดยเร่งลงทุนใน Active Omni-Channel ได้แก่ SCG HOME
Online, NocNoc และ Q-Chang รวมถึงการพัฒนาโซลูชันเพื่อ
การก่อสร้างและการอยู่อาศัย รวมถึงโซลูชันเพื่อช่วยป้องกัน
COVID-19 เช่น Medical Solution by CPAC BIM ที่น�ำเทคโนโลยี
Building Information Modeling มาช่วยวางแผน ออกแบบ และสร้าง
ห้องแยกและควบคุมเชื้อส�ำหรับใช้ทางการแพทย์ ช่วยสร้าง
ความมั่นใจในความปลอดภัย สร้างได้รวดเร็ว และควบคุม
งบประมาณได้ นอกจากนี้ ธุรกิจได้น�ำเสนอนวัตกรรมสินค้า
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นสุขอนามัยเป็น
พิเศษ เช่น สุขภัณฑ์และก๊อกน�ำ้ อัตโนมัติ Smart Touchless ลดการ
สัมผัส นวัตกรรมกระเบือ้ ง Hygienic Tile จาก COTTO ทีช่ ว่ ยยับยัง้
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในบ้าน รวมถึงระบบหลังคา
โซลาร์จากเอสซีจี ช่วยประหยัดค่าไฟให้กับเจ้าของบ้าน จาก
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้เวลาอยูบ่ า้ นมากขึน้
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เน้นพัฒนานวัตกรรมโซลูชันด้านบรรจุ
ภัณฑ์ โดยได้เปิด SCGP-Inspired Solutions Studio เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าได้สัมผัสกับโซลูชันการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ พร้อมกับพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน อาทิ R-1 ซึ่งเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์
แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) ผลิตจากฟิลม์ ประกบหลายชัน้
ช่วยปกป้องสินค้าและทนทานแรงกระแทกได้ดี สามารถน�ำกลับ
มารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและวัสดุอื่น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
โดยได้รว่ มกับกลุม่ บริษทั ดาว (ประเทศไทย) และข้าวตราฉัตร
พัฒนานวัตกรรมถุงข้าวรักษ์โลกทีส่ ามารถน�ำมารีไซเคิลได้ 100%
เอสซีจเี ล็งเห็นความส�ำคัญในการบริหารจัดการและการน�ำ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญามาเป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยมีระบบครอบคลุมตัง้ แต่การคิดสร้างสรรค์ (IP Creation)
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โดยวางแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่เริ่มโครงการ
วิจัยพัฒนา การคุ้มครอง (IP Protection) เพื่อลดความเสี่ยงใน
การละเมิดสิทธิบตั รของบุคคลอืน่ และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ
(IP Commercialization) เพือ่ สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และ
บริการรูปแบบใหม่ๆ เพือ่ ตอบโจทย์ผบู้ ริโภค ทีผ่ า่ นมามีการยืน่ จด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และออกแบบผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2563 เอสซีจมี สี ทิ ธิบตั รทีส่ ามารถบังคับ
ใช้จำ� นวนทัง้ สิน้ 789 ฉบับ โดยแบ่งเป็นสิทธิบตั รในการประดิษฐ์
จ�ำนวน 325 ฉบับ อนุสทิ ธิบตั รจ�ำนวน 116 ฉบับ และสิทธิบตั ร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 348 ฉบับ
ทัง้ นี้ การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ งเป็นปัจจัย
สํ า คั ญ ที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของธุรกิจ
เอสซีจไี ด้มกี ารปรับกลยุทธ์นวัตกรรมสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่า
เพิม่ สูง (HVA) โดยการยกระดับเกณฑ์การพิจารณาให้เข้มข้นขึน้
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ เน้นการปรับตัวให้ทนั ต่อความต้องการ
ของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เพือ่ สร้างผลก�ำไรให้สงู ขึน้
ภายใต้เกณฑ์ใหม่ เอสซีจีมยี อดขายสินค้าและบริการทีม่ มี ูลค่า
เพิม่ สูง (HVA) ในปี 2563 อยูท่ ี่ 126,115 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
32 ของรายได้จากการขาย

ความยัง่ ยืน” ในปี 2551 เพือ่ ใช้เป็นคูม่ อื การด�ำเนินการในเรือ่ ง
ต่างๆ อันจะส่งผลให้การน�ำไปปฎิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดความเชือ่ มโยงของการด�ำเนินงาน ในแต่ละเรือ่ งทีอ่ าจมีหลาย
หน่วยงานรับผิดชอบร่วมกัน
2.1 สิง
่ แวดล้อม: เป็นต้นแบบด้านการรับมือการ
เปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศและเศรษฐกิจหมุนเวียน

เอสซีจแี สดงความมุง่ มัน่ เพือ่ บรรลุเป้าหมายระยะยาวทีต่ ง้ั
ไว้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีการตั้งเป้าหมาย
เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2568
และ 28% ในปี 2573 เมือ่ เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550 และ
ในปี 2563 เอสซีจีได้มีการประกาศการ เดินหน้าองค์กรสู่ Net
Zero ภายในปีพ.ศ.2593 เพือ่ ให้สอดคล้องกับความตกลงปารีส
ในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงขึ้นเกินกว่า 1.5
องศาเซลเซียส ตาม Science Based Targets นอกจากนีย้ งั ผลักดัน
การน�ำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มาใช้ในองค์กรอย่างครบวงจร
ตัง้ แต่ออกแบบ ผลิต บริโภค น�ำกลับมาใช้ซำ�้ โดยมีนวัตกรรมเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญ
นอกจากนี้ เอสซีจยี งั ได้จบั มือกับเครือข่ายพันธมิตรหลาย
ภาคส่วนทั้งระดับประเทศและระดับโลกรวม 180 ราย เพื่อให้
บรรลุจดุ มุง่ หมายด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ยกตัวอย่างเช่น เรือ่ ง
การจัดการทรัพยากรน�ำ้ ก็เป็นหนึง่ ในหัวข้อภายใต้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญ ซึง่ เอสซีจมี เี ป้าหมายลดการใช้
น�ำ้ จากภายนอก 23% ภายในปี 2568 เมือ่ เทียบกับกรณีปกติ ณ ปี
ฐาน 2557 โดยบริษทั มีการลงทุนติดตัง้ และปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต เพือ่ ลดการใช้นำ�้ เพิม่ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุง
คุณภาพน�ำ้ ตามแนวทาง 3R (Reduce, Reuse and Recycle)
เพือ่ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ ให้กบั คนในสังคม เอสซีจี
มุง่ มัน่ คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชนั่ ที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีการจัดท�ำฉลาก “SCG Green Choice”
ซึ่งเอสซีจีถือเป็นองค์กรไทยรายแรกที่ก�ำหนดฉลากสินค้าและ

2. การด�ำเนินงานด้านความยัง
่ ยืน (Sustainable
Development)

เอสซีจมี อี ดุ มการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดย
ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายเพือ่ ประโยชน์
ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน จึงได้กำ� หนดกรอบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดย
อ้างอิงกับแนวทางการด�ำเนินการในระดับสากล ซึง่ ครอบคลุมทัง้
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่
ดี เพือ่ ให้เกิดการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกันในทุกกลุม่ ธุรกิจ จึงได้
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเอสซีจี ตัง้ แต่ปี
2538 เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดเป้าหมาย และแนวทางการด�ำเนินงาน
ให้ทกุ ธุรกิจน�ำไปปฎิบตั ิ รวมทัง้ จัดท�ำ “แนวปฎิบตั กิ ารพัฒนาสู่
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จัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผล
ตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุน ส่งเสริมความ
สามารถในการแข่งขันของบริษทั ให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษทั มีความโปร่งใส หลากหลาย รวมถึงการมีจำ� นวนกรรมการ
อิสระทีเ่ พียงพอ เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทจึงมีการตั้งนโยบายก�ำหนดสัดส่วนของ
กรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็น กรรมการอิสระให้มไี ม่นอ้ ยกว่าครึง่
หนึง่ จากจ�ำนวนกรรมการบริษทั ทัง้ หมด

บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดกฎเกณฑ์การ
พิจารณาอ้างอิง มาตรฐาน ISO14021: Environmental Labels and
Declarations-Self-Declared Environmental Claims ฉลาก SCG Green
Choice (เดิมชือ่ SCG eco value) นัน้ ถูกจัดตัง้ ขึน้ ในปี 2552 และ
เอสซีจมี กี ารตัง้ เป้ารายได้จากการขายสินค้าและบริการ SCG Green
Choice อยูท่ ี่ 2 ใน 3 จากรายได้รวม หรือ 66.7% ในปี 2573
2.2 สังคม: ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมเมือ
่ เกิด
วิกฤติ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีผ่านมา
เอสซีจีได้กระจายความช่วยเหลือผ่านการส่งมอบนวัตกรรม
ป้องกันการแพร่กระจายของโควิด 19 อาทิ ห้องตรวจและ
คัดกรองผูท้ มี่ คี วามเสีย่ ง ห้องแยกป้องกันเชือ้ ความดันลบแบบ
เคลือ่ นที่ แคปซูลเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยความดันลบ CT Scan ระบบ
Tele – monitoring และหน้ากาก N95 ฯลฯ รวมทัง้ เงินทุนช่วยเหลือ
ไปยัง 979 หน่วยงาน ใน 74 จังหวัด ในประเทศไทย รวมถึงประเทศ
ในอาเซียนทีเ่ อสซีจดี ำ� เนินธุรกิจอยู่
ในด้านสิทธิมนุษยชน เอสซีจไี ด้ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
คูธ่ รุ กิจในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทางธุรกิจ และกิจการร่วมทุน ให้ตระหนัก
คุม้ ครองและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมี
การก�ำหนดเป้าหมายของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเท่ากับศูนย์

รางวัลและผลการจัดอันดับทีไ่ ด้รบั ในปี 2563
• การประเมินและจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลกในสาขา
อุตสาหกรรมวัสดุกอ่ สร้าง และอยูใ่ นระดับ Gold Class เป็นผูน้ ำ� ใน
กลุม่ อุตสาหกรรมวัสดุกอ่ สร้าง ในดัชนีวดั ประสิทธิผลการด�ำเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนดาวน์โจนส์ (DJSI)
• รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 เดินหน้า
ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนขับเคลื่อนองค์กร สร้างความยั่งยืน
ประกอบด้วย
- 2 รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการ
		 ทรัพยากรบุคคล ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 18 และ
		ด้านการบริหารทางการเงิน
- 3 รางวัลดีเด่น ด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และ ด้านสินค้า
		การบริการ
• รางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี 2563
ระดับดีเด่น” ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม
• ผลการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน
ประจ�ำปี 2563 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยในเกณฑ์ดีเลิศ
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 6

2.3 บรรษัทภิบาล: ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
โปร่งใส และเป็นธรรม

เอสซีจดี ำ� เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็น
ธรรมโดยยึดมัน่ ในอุดมการณ์ซงึ่ ได้ถอื ปฏิบตั สิ บื เนือ่ งกันมาภาย
ใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจแี ละบนพืน้ ฐานแห่งประโยชน์
สุขอย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยมีกรรมการบริษทั เป็นแบบอย่างที่
ดีในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่าง
ทางด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำ� หนดไว้ในวิสยั ทัศน์ของเอสซีจี
ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหาร
097

3. ข้อมูลทางการเงินทีส
่ ำ
� คัญ

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 2562 และ 2561
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี ้ระยะสัน้
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจ่ ดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ ือไว้ เพื่อขาย
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในการร่วมค้ าและบริษัทร่วม
ลูกหนี ้ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

2563

%

2562

%

หน่ วย: ล้ ำนบำท
2561
%

64,399
38,582
54,842
110
54,654
1,410
20
214,017

8.6
5.2
7.3
0.0
7.3
0.2
0.0
28.6

27,627
16,595
62,166
151
56,411
1,248
188
164,386

4.4
2.6
9.8
0.0
8.9
0.2
0.0
25.9

28,789
21,593
63,915
169
60,817
1,862
126
177,271

4.9
3.7
10.9
0.0
10.3
0.3
0.0
30.1

4,626
12,807
97,375
1,907
82
2,119
363,425
34,031
11,007
5,001
2,984
535,364
749,381

0.6
1.7
13.0
0.2
0.0
0.3
48.5
4.5
1.5
0.7
0.4
71.4
100.0

2,150
3,531
94,352
8,710
93
1,622
305,986
34,301
11,754
4,618
3,230
470,347
634,733

0.3
0.6
14.9
1.4
0.0
0.3
48.2
5.4
1.8
0.7
0.5
74.1
100.0

7,637
3,251
99,377
13,788
107
1,717
247,466
19,886
11,183
5,073
3,031
412,516
589,787

1.3
0.5
16.8
2.3
0.0
0.3
42.0
3.4
1.9
0.9
0.5
69.9
100.0
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บริ ษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 2562 และ 2561
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอืน่
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี *
ส่วนของหุ้นกู้ทถี่ ึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะสั ้น
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี ้สินตามสัญญาเช่า*
หุ้นกู้
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ ว - หุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2563

%

2562

หน่ วย: ล้ ำนบำท
2561
%

%

21,510
65,273
16,649
2,326
49,933
510
3,927
1,293
161,421

2.9
8.7
2.2
0.3
6.6
0.1
0.5
0.2
21.5

18,797
55,887
2,706
144
49,935
470
2,190
1,376
131,505

3.0
8.8
0.4
0.0
7.9
0.1
0.3
0.2
20.7

21,752
48,992
679
31,430
272
2,399
2,276
107,800

3.7
8.3
0.1
5.4
0.0
0.4
0.4
18.3

35,880
9,883
124,673
5,610
14,688
1,100
191,834
353,255

4.8
1.3
16.6
0.7
2.1
0.1
25.6
47.1

30,440
174
124,748
4,717
14,195
1,211
175,485
306,990

4.8
0.0
19.7
0.7
2.2
0.2
27.6
48.4

1,586
149,729
2,155
9,348
1,300
164,118
271,918

0.3
25.4
0.4
1.5
0.2
27.8
46.1

1,600
1,200

0.2

1,600
1,200

0.2

1,600
1,200

0.2

160
10,516
321,097
(12,001)
320,972
75,154
396,126
749,381

0.0
1.4
42.8
(1.6)
42.8
10.1
52.9
100.0

160
10,516
301,995
(33,656)
280,215
47,528
327,743
634,733

0.0
1.6
47.6
(5.3)
44.1
7.5
51.6
100.0

160
10,516
290,939
(25,718)
277,097
40,772
317,869
589,787

0.0
1.9
49.3
(4.4)
47.0
6.9
53.9
100.0

* แยกแสดงหนี ้สินตามสัญญาเช่าออกจากเงินกู้ยืมระยะยาว ตาม TFRS16 ซึง่ มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2563 เป็ นต้ นไป
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนรวม
สำหรับแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 2562 และ 2561
2563
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กำไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำย
ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุ ง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ค่าใช้ จา่ ยอื่น*
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรของการร่ วมค้ า
และบริ ษัทร่ วมตามวิธีสว่ นได้ เสีย
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กำไรสำหรั บปี
การแบ่งปั นกาไร
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน (บำท)
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริ ษัทใหญ่

399,939
(309,947)
89,992
7,278
97,270
(24,091)
(28,724)

%

2562

หน่ วย: ล้ ำนบำท
2561
%

%

100.0
(77.5)
22.5
1.8
24.3
(6.0)
(7.2)

437,980
(355,752)
82,228
8,992
91,220
(22,905)
(28,866)

100.0
(81.2)
18.8
2.1
20.8
(5.2)
(6.6)

478,438
(383,463)
94,975
11,823
106,798
(23,541)
(31,552)

100.0
(80.1)
19.9
2.4
22.3
(4.9)
(6.6)

(3,720)
(56,535)
40,735
(7,082)

(0.9)
(14.1)
10.2
(1.8)

(2,538)
(2,593)
(56,902)
34,318
(6,587)

(0.6)
(0.6)
(13.0)
7.8
(1.5)

(55,093)
51,705
(6,836)

(11.5)
10.8
(1.4)

9,456
43,109
(5,809)
37,300

2.4
10.8
(1.5)
9.3

11,632
39,363
(6,167)
33,196

2.7
9.0
(1.4)
7.6

15,047
59,916
(7,269)
52,647

3.1
12.5
(1.5)
11.0

34,144
3,156
37,300

8.5
0.8
9.3

32,014
1,182
33,196

7.3
0.3
7.6

44,748
7,899
52,647

9.3
1.7
11.0

28.45

* ปี 2563 และ 2562 แยกแสดงค่าใช้ จา่ ยอื่นออกจากค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

100

26.68

37.29

บริ ษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สำหรั บแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 2562 และ 2561

กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของการร่วมค้ า
และบริษัทร่วมตามวิธีสว่ นได้ เสีย
ภาษีเงินได้ ของรายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของการร่วมค้ า
และบริษัทร่วมตามวิธีสว่ นได้ เสีย
ภาษีเงินได้ ของรายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรั บปี - สุทธิจำกภำษี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี
การแบ่งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
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2563

หน่ วย: ล้ ำนบำท
2562
2561

37,300

33,196

52,647

(833)
46

(7,007)
38

(3,124)
(42)

(184)

(1,513)

318

(6)
(977)

(8)
(8,490)

8
(2,840)

66

-

-

(204)

(1,396)

(1,393)

44

(100)

(6)

20
(74)
(1,051)
36,249

257
(1,239)
(9,729)
23,467

211
(1,188)
(4,028)
48,619

33,097
3,152
36,249

23,029
438
23,467

41,350
7,269
48,619

บริ ษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรั บแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 2562 และ 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสำหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่ำใช้ จำ่ ยภำษี เงินได้
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินค้ ำ
ค่ำใช้ จำ่ ยประมำณกำรหนี ้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุน (กำไร) จำกอัตรำแลกเปลีย่ น
ส่วนแบ่งกำไรของกำรร่วมค้ ำและบริ ษัทร่วมตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่ำย
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรขำยเงินลงทุน และอื่น ๆ
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนก่ อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดำเนินงำน
สินทรั พย์ ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินค้ ำคงเหลือ
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์ ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึน้ ) - สุทธิ
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2563

หน่ วย: ล้ ำนบำท
2562
2561

37,300

33,196

52,647

5,809
27,377
167
1,312
423
(9,456)
(670)
(1,117)
7,129
3,054
(542)

6,167
23,932
255
3,751
(119)
(11,632)
(1,890)
(937)
6,466
853
669

7,269
23,747
289
1,261
(33)
(15,047)
(2,479)
(956)
6,601
1,509
(2,588)

70,786

60,711

72,220

4,995
693
345
6,033

5,975
6,325
404
12,704

(2,760)
(3,039)
(166)
(5,965)

บริ ษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรั บแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 2562 และ 2561

หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี ้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินอื่น
หนีส้ ินดำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
กระแสเงินสดสุทธิได้ มำจำกกำรดำเนินงำน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริ ษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อบริ ษัทย่อยสุทธิจากเงินสดทีไ่ ด้ มา
เงินสดรับจากการขายส่วนได้ เสียในการร่วมค้ าและบริ ษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อส่วนได้ เสียในการร่วมค้ าและบริ ษัทร่วม
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี ้ของกิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อตราสารทุนและตราสารหนี ้ของกิจการอื่น
เงินสดรับจากการขายทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้ ก้ ยู ืม
รับเงินปั นผล
รับดอกเบี ้ย
จ่ายภาษีเงินได้ จากการขายเงินลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
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หน่ วย: ล้ ำนบำท
2562
2561

(57)
(1,008)
(245)
(1,310)
75,509
(5,094)
70,415

(6,125)
(856)
(497)
(7,478)
65,937
(6,121)
59,816

2,281
(782)
485
1,984
68,239
(6,552)
61,687

766
(2,946)
286
(239)
56,059
(81,036)
462
(51,357)
(1,602)
48
7,349
1,025
(71,185)

180
(24,469)
2,858
(1,648)
59,190
(49,706)
655
(48,057)
(1,357)
26
16,213
1,061
(45,054)

1,141
(3,844)
(2,779)
51,790
(58,103)
621
(33,591)
(982)
(4)
13,611
852
(288)
(31,576)

บริ ษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรั บแต่ ละปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 2562 และ 2561
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่อย
ทีไ่ ม่ได้ มีผลทาให้ สญ
ู เสียการควบคุม
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่อย
ทีไ่ ม่ได้ มีผลทาให้ สญ
ู เสียการควบคุม
เงินสดรั บจาก (จ่ ายเพื่อชาระ) เงินกู้ยืม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
เงินกู้ยืมเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
จ่ ำยเงินปั นผล
จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นบริ ษัทใหญ่
จ่ายเงินปั นผลให้ สว่ นได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
รวมจ่ ำยเงินปั นผล
จ่ายดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนทีม่ ีตอ่ เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิน้ ปี
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หน่ วย: ล้ ำนบำท
2562
2561

43,107

467

377

(1,416)

(234)

(4,203)

2,476
27,063
(7,041)
(2,625)
49,850
(49,881)
19,842

(5,486)
26,794
(2,090)
(118)
24,905
(31,382)
12,623

2,118
448
(6,322)
(177)
39,913
(39,888)
(3,908)

(14,998)
(1,411)
(16,409)
(7,653)
37,471

(19,799)
(973)
(20,772)
(7,366)
(15,282)

(22,800)
(7,425)
(30,225)
(7,027)
(44,986)

36,701

(520)

(14,875)

71
27,627
64,399

(642)
28,789
27,627

(273)
43,937
28,789

อัตราส่ วนทางการเงินของบริ ษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
2563

งบการเงินรวม
2562

2561

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ า
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าสาเร็ จรูป
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash Cycle

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

1.33
0.89
0.48
9.16
40
14.77
25
10.68
34
31

1.25
0.67
0.50
9.27
39
16.29
22
11.48
31
30

1.64
0.92
0.55
9.83
37
17.43
21
12.09
30
28

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรสุทธิ*
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)
(%)
(%)

22.50
8.19
11.36

18.77
6.98
11.49

19.85
8.86
16.63

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(%)
(%)
(เท่า)

4.93
17.92
0.60

5.23
19.70
0.75

7.69
27.05
0.87

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
หนีส้ นิ ที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อ EBITDA
หนีส้ นิ สุทธิตอ่ EBITDA**
อัตราการจ่ายเงินปั นผล***

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

0.89
10.53
0.82
3.50
2.07
49.20

0.94
11.40
1.04
3.03
2.42
52.48

0.86
12.82
1.60
2.37
1.70
48.27

หมายเหตุ:
* อัตรากาไรสุทธิ = กาไรสาหรับปี สว่ นทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ / รายได้ รวม
** หนี ้สินสุทธิตอ่ EBITDA = หนี ้สิน(ทีม่ ีภาระดอกเบี ้ย) หักเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริหาร / EBITDA
*** อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49.3 ของกาไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน พ .ศ. 2562
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11

รายชื่อบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
ที่ประกอบธุรกิจอันเป็นสาระส�ำคัญ

ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

กิจกำรลงทุน /
รับปรึกษำกำรอนุรักษ์พลังงำน /
รับจ้ำงผลิตไฟฟ้ำ / วิจัยและพัฒนำ
กิจกำรลงทุน / คอนกรีตผสมเสร็จ
ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ และปูนก่อ
ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ ปูนก่อ และปูนซีเมนต์ขำว
ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ และปูนก่อ
ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ และปูนก่อ
ปูนซีเมนต์

กรุงเทพฯ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทย่อย
1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

2
3
4
5
6
7

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ำง จำกัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จำกัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปำง) จำกัด
Khammouane Cement Co., Ltd.

8 บริษัทสยำมอุตสำหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
9 บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
10 บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
11
12
13
14
15
16
17
18
19

วัสดุทนไฟ
บริกำรด้ำนเทคนิคและติดตั้งโรงงำน
กำจัดกำกอุตสำหกรรม

กรุงเทพฯ
สระบุรี
สระบุรี
นครศรีธรรมรำช
ลำปำง
สปป. ลำว

คอนกรีตผสมเสร็จ
ผลิตหินก่อสร้ำง
ผลิตหินก่อสร้ำง
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ปูนซีเมนต์
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
จัดจำหน่ำยปูนซีเมนต์

กรุงเทพฯ
สระบุรี
กรุงเทพฯ / สระบุรี /
นครศรีธรรมรำช
กรุงเทพฯ
ขอนแก่น
สระบุรี
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนำม
เวียดนำม

ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
บริกำรโซลูชั่น งำนก่อสร้ำง

เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
กรุงเทพฯ

กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

26
27

บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลำย จำกัด
บริษัทศิลำไทยสงวน (2540) จำกัด
บริษัทศิลำสำนนท์ จำกัด
PT SCG Pipe and Precast Indonesia
PT Semen Lebak
PT SCG Readymix Indonesia
PT CPAC Surabaya
The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
SCG Cement-Building Materials Vietnam
Limited Liability Company
Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
Song Gianh Cement Joint Stock Company
Mien Trung Cement One Member Company Limited
Danang Cement One Member Company Limited
Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
บริษัทซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด
(เดิมชื่อ "บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค (ภำคใต้) จำกัด")
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จำกัด
บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด

*
**

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม ซึ่งไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน

20
21
22
23
24
25
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ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

0-2586-3060-1

0-2586-3072

หุ้นสำมัญ

178

7,132

100

0-2555-5000
0-3624-0000-98
0-3628-8900
0-7553-8222
0-5423-7500
(856) 51-628-000

0-2555-5003
0-3624-0099
0-3628-8909
0-7553-8111
0-5423-7501
0-2586-2982
0-3628-1212
0-2962-7298

104
6
6
35
94
32
0.06
3
1
2

10,416
625
575
700
589
11,188
21
300
50
187

100
100
100
100
100
100

0-2586-3230
0-3628-9103
0-2962-7295-7

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

100
100
100

0-2022-7888
0-4335-8031
0-2555-5000
(6221) 799-3068
(6221) 798-3751
(6221) 797-1190
(6231) 732-1512
(84) 28-3974-4380-3
(84) 93-3558-096

0-2022-7889
0-4335-8033
0-2555-5003
(6221) 799-2208
(6221) 791-80919
(6221) 797-1090
(6231) 732-1512
(84) 28-3974-1888
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
**
**

8
1
3
15
0.04
12
1
-

800
54
280
466
1,193
365
43
196
47

100
100
100
100
100
100
100
100
100

(84) 52-6262-666
(84) 232-3535-098
(84) 511-2227-803
(84) 511-3481-302
(84) 57-3790-178
02-555-5595

(84) 52-6268-666
(84) 232-3535-071
(84) 511-3784-139
(84) 511-3481-302
(84) 57-3790-236
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
**
**
**
หุ้นสำมัญ

363
226
4

5,505
3,284
23
15
15
19

100
100
100
100
100
100

0-2586-3333
0-2586-3333

0-2586-2761
0-2586-2761

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

79
7

7,909
148

100
100
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ชื่อบริษัท
28
29
30
31
32
33

บริษัทเอ็มอำร์ซี รูฟฟิ่ง จำกัด
บริษัทเซรำมิคซิเมนต์ไทย จำกัด
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัทกระเบื้องกระดำษไทย จำกัด
บริษัทสยำมไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด

34 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด

35 บริษัทสยำมไฟเบอร์กลำส จำกัด

SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จำกัด
บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
SCG International Australia Pty. Ltd.
SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
SCG International Hong Kong Limited
SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
SCG International USA Inc.
PT SCG International Indonesia
SCG International Laos Co., Ltd.
SCG Marketing Philippines Inc.

52 SCG International Malaysia Sdn. Bhd.
53 SCG International (Cambodia) Co., Ltd.
54 SCG International Middle East Dmcc
(เดิมชื่อ "SCG Trading Middle East Dmcc")
55 SCG International Vietnam Co., Ltd.

56 SCG International India Private Limited
*
**

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์
หลังคำ ฝ้ำ ผนัง พื้น และวัสดุตกแต่ง
บล็อกปูถนนคอนกรีต แผ่นปูพื้นคอนกรีต
รั้วคอนกรีต แผ่นบุผนังคอนกรีต

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
กรุงเทพฯ
สระบุรี / ลำปำง /
นครศรีธรรมรำช
กรุงเทพฯ / สระบุรี /
ชลบุรี / ขอนแก่น /
นครศรีธรรมรำช /ลำพูน
สระบุรี

ฉนวนใยแก้วกันควำมร้อน /
แผ่นหลังคำโปร่งแสง
กระเบื้องมุงหลังคำคอนกรีตและเซรำมิก

36 บริษัทเอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

กระเบื้องหลังคำคอนกรีต
กระเบื้องหลังคำคอนกรีต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
คอนกรีตมวลเบำ
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน / จัดจำหน่ำยในประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ

นครปฐม / สระบุรี /
ลำพูน / ขอนแก่น /
นครศรีธรรมรำช / ชลบุรี
เวียดนำม
กัมพูชำ
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ออสเตรเลีย
จีน
ฮ่องกง
ฟิลิปปินส์
สหรัฐอเมริกำ
อินโดนีเซีย
สปป. ลำว
ฟิลิปปินส์

ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ

มำเลเซีย
กัมพูชำ
สหรัฐอำหรับเอมิเรสต์

บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
และกำรกระจำยสินค้ำในประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ

เวียดนำม

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม / จีน ซึ่งไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน
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อินเดีย

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

0-2586-3333
0-2586-3333
(632) 717-6901
(65) 6297-9661
0-2586-3333
0-2586-3333

0-2555-0001
0-2586-1086
(6343) 778-2934
(65) 6297-9662
0-2586-2761
0-2586-2761

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

8
60
174
7
110
22

762
6,037
192
143
11,000
2,230

100
100
100
100
100
100

0-2586-6822

0-2586-6800

หุ้นสำมัญ

3

290

100

0-3637-3441-4

0-3637-3445-6

หุ้นสำมัญ

13

205

100

0-2586-3333

-

หุ้นสำมัญ

14

1,430

100

(84) 274-3767-581-4
(855) 23-454-3888
(632) 717-6901
(6226) 7861-0362
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-2222
(612) 9439-1441
(86) 208-365-2559
(852) 2838-6456
(632) 501-8634
(1310) 323-2194-106
(6221) 350-9488
(856) 21-454-596-7
(632) 501-8634
(632) 501-8630
(60) 35-632-0168
(855) 23-990-401-5
(971) 4-552-0293

(84) 274-3767-686
(6343) 778-2934
(6226) 7861-0360
0-2586-5454
0-2586-2961
0-2587-2159
(86) 208-365-2595
(852) 3549-7219
(632) 501-8635
(1310) 324-9528
(6221) 352-0718
(856) 21-454-598
(632) 501-8635

**
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
**
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.1
14
4
275
976
4
0.2
45
0.5
0.1
8
0.02
1

235
43
136
1,253
16,452
22,257
400
5
65
220
38
36
8
11
90

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

(60) 35-632-0158
(855) 23-990-400
(971) 4-552-0294

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

2
0.0001
0.001

14
1
11

100
100
100

(84) 83-5269-001

(84) 83-5269-009

**

-

64

100

(91) 124-400-6413

-

หุ้นสำมัญ

1

27

100
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ชื่อบริษัท
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
SCG Logistics Lao Co., Ltd.
SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
Unify Smart Tech Joint Stock Company
บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด
Myanmar CBM Services Co., Ltd.
บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด
บริษัทเบ็ตเตอร์บี มำร์เก็ตเพลส จำกัด
บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด
บริษัทเน็กซเตอร์ รีเทล จำกัด
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด

68 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
69 บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
70 Prime Group Joint Stock Company
71 Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
72 Prime International Import-Export and Service
Trading Company Limited
73 Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company
74 Prime Pho Yen Joint Stock Company
75 Prime - Yen Binh Joint Stock Company
76 Prime - Tien Phong Joint Stock Company
77 Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company
78 Prime - Truong Xuan Joint Stock Company
79 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อุปกรณ์สำหรับดูแลควำมปลอยภัยของผู้สูงอำยุ
ให้บริกำรทำงธุรกิจ
ให้บริกำรทำงธุรกิจ
ให้บริกำรทำงธุรกิจ
กิจกำรลงทุน
ให้บริกำรแฟรนไชส์ระบบกำรค้ำปลีก
ศูนย์แสดงสินค้ำเอสซีจี ให้บริกำร
และให้คำปรึกษำ
โรงเรียนเพื่อพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน
ในด้ำนกำรขนส่งของคู่ค้ำของเอสซีจี
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
จำหน่ำยกระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง

กรุงเทพฯ
สปป. ลำว
กัมพูชำ
เวียดนำม
กรุงเทพฯ
เมียนมำ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

จำหน่ำยสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เวียดนำม

กระเบื้องหลังคำดินเผำ
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้น
กระเบื้องเซรำมิกบุผนัง
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
เครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องกล
ปูนซีเมนต์ขำว กำวยำแนว
ไทล์ฟิกส์ สกิมโค๊ท
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์

เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม

80 PT Semen Jawa
81 Mawlamyine Cement Limited

สำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
ปูนซีเมนต์
กระเบื้องหลังคำเซรำมิก
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
จัดจำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง
ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์

สระบุรี
กรุงเทพฯ
เวียดนำม
เวียดนำม

อินโดนีเซีย
เมียนมำ

82
83
84
85
86
87
88

Prime Dai An Joint Stock Company
PT KIA Serpih Mas
Kampot Cement Co., Ltd.
PT KIA Keramik Mas
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
บริษัทสยำมซำนิทำรีฟิตติ้งส์ จำกัด

*
**

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม ซึ่งไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน
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เวียดนำม
อินโดนีเซีย
กัมพูชำ
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ / ปทุมธำนี /
นครรำชสีมำ

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

0-2586-3333
(856) 20-9149-4545
(855) 23-966-206
(84) 90-5559-562
0-2030-1000
(951) 966-2014
0-2586-6950
0-2586-4111
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2101-9922

0-2586-2158
(855) 23-966-205
0-2586-2250
(951) 966-2014
0-2586-4017
0-2586-5625
0-2101-9920

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

33
0.1
0.03
1
1
0.02
37
33
1
0.5
5

3,340
13
11
7
105
66
187
823
100
47
500

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0-3672-4377

0-3672-4378

หุ้นสำมัญ

0.1

5

100

0-2586-3333
(84) 211-3888-987
(84) 211-3888-987

-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
**

24
101
-

2,400
1,413
420

100
100
100

(84) 211-3888-386

-

**

-

6

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
(84) 251-3965-475

(84) 251-3965-478

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

25
15
13
12
25
6
4

350
210
182
168
350
84
56

100
100
100
100
100
99
99

(6221) 350-9491
(959) 796-093-056
(959) 978-757-519
(84) 211-6535-659
(6221) 386-2322
(855) 23-996-839
(6221) 386-2322
(6221) 386-2322
(6221) 350-6227
0-2973-5040-54

(6221) 350-9704
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

348
0.8

11,352
12,814

98
96

(6221) 386-2253
(6221) 386-2253
(6221) 386-2253
(6221) 350-1767
0-2529-1608

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

3
3,768
13
2,926
14,929
981
2

35
1,614
4,275
2,162
5,603
350
200

95
94
92
92
92
91
91

111

ชื่อบริษัท
89 บริษัทเอสซีจี เซรำมิกส์ จำกัด (มหำชน)
90
91
92
93
94
95
96
97
98

บริษัทโสสุโก้ เซรำมิค จำกัด
Prime Dai Viet Joint Stock Company
Prime Thien Phuc Joint Stock Company
Prime Phong Dien Joint Stock Company
Prime Dai Loc Joint Stock Company
CPAC Cambodia Co., Ltd.
บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.

99 PT Surya Siam Keramik
100 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จำกัด
101
102
103
104
105

บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์ จำกัด
บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี จำกัด
บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด
Prime Hao Phu Joint Stock Company
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน)

106 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จำกัด
บริษัทเอสซีจี ยำมำโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัทรูดี้ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทเอสซีจ-ี พีเอสเอ โฮลดิ้งส์ จำกัด
Prime Dai Quang Joint Stock Company
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
บริษัทพำเนล เวิลด์ จำกัด
บริษัทจัมโบ้บำจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด
Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.
บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด
บริษัทบำงกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด
บริษัทเอสซีจ-ี เซกิซุย เซลส์ จำกัด
บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จำกัด
(เดิมชื่อ "บริษัทเอสซีจ-ี บุญถำวร จำกัด")
120 บริษัทเอสซีจ-ี บุญถำวร โฮลดิ้ง จำกัด
121 Smart Build Bangladesh Co., Ltd.
*

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
และนิคมอุตสำหกรรม
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
สำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
ผลิตวัตถุดิบ
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
คอนกรีตผสมเสร็จ
แผ่นปูพื้นและบุผนังคอนกรีต
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
คอนกรีตผสมเสร็จ
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้น
ให้บริกำรจัดกำรขยะหรือของเสีย
และนำขยะหรือของเสียไปใช้ผลิตพลังงำน
กิจกำรลงทุน
เครื่องสุขภัณฑ์
เครื่องสุขภัณฑ์
สำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
อิฐมวลเบำ แผ่นผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบำ
และคำนทับหลังมวลเบำ
อิฐมวลเบำ แผ่นผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบำ
และคำนทับหลังมวลเบำ
ตัวแทนจำหน่ำย
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
ให้บริกำรทำงธุรกิจ
กิจกำรลงทุน
บรรจุภัณฑ์
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์
บริกำรขนส่งด้วยเรือลำเลียง
บริกำรขนส่งด้วยเรือลำเลียง
ท่ำเทียบเรือสินค้ำ
บริกำรยกขนสินค้ำ
รับสร้ำงบ้ำนและตกแต่งภำยใน
ให้บริกำรแฟรนไชส์ระบบกำรค้ำปลีก

กรุงเทพฯ

กิจกำรลงทุน
ตัวแทนจำหน่ำย

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
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สระบุรี
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
กัมพูชำ
สระบุรี
ฟิลิปปินส์
เมียนมำ
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ / สระบุรี
กรุงเทพฯ / สระบุรี
เวียดนำม
พระนครศรีอยุธยำ
ระยอง
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เวียดนำม
เมียนมำ
สมุทรสำคร
กรุงเทพฯ
กัมพูชำ
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
บังคลำเทศ

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

0-2586-3333

0-2587-0162

หุ้นสำมัญ

5,963

5,963

90

0-3637-6300
(84) 211-3845-238
(84) 234-3626-282
(84) 234-3625-966
(84) 235-3509-999
(855) 12-222-102
0-2586-6822
(632) 717-6901
(959) 783-914-137
(959) 783-914-139
(6221) 5397-091
0-2586-3333

0-3637-6309
0-2586-6800
(6343) 778-2934
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.01
13
5
3
30
0.002
1
600
0.06

800
182
70
35
414
128
96
430
207

90
90
90
90
90
90
83
83
80

(6221) 5397-094
0-2586-2979

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.01
2

87
185

80
74

0-2973-5040-54
0-2973-5040-54
0-2973-5040-54
(84) 27-383-2270
0-3525-9131

0-2551-3512
0-3626-3522
0-3637-3664
0-3525-9130

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

1
2
2
3
400

60
200
160
35
400

71
71
71
70
68

0-3865-0515

0-3865-0517

หุ้นสำมัญ

59

590

68

0-2586-1402
0-2239-8999
097-140-1669
0-2586-4173
(84) 235-3761-666
(959) 43-083-164
0-3447-3067-70
0-2872-3014-5
(855) 23-966-206
0-2754-4501-9
0-2754-4501-9
0-2586-1323
0-2693-1108-6010

0-2586-2203
0-2168-3230
0-2586-6904
0-3447-3063
0-2872-3016
(855) 23-966-205
0-2754-4513
0-2754-4513
0-2586-4364
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

15
0.6
1
3
2
2
2
5
0.001
1
0.02
8
4

146
633
12
256
28
58
245
457
0.2
63
2
825
377

67
65
61
60
56
55
55
55
55
51
51
51
51

0-2693-1108-6010
02-586-1862

-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

5
0.06

525
24

51
51
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ชื่อบริษัท
122
123
124
125
126
127
128

Mingalar Motor Co., Ltd.
PT Siam-Indo Gypsum Industry
PT Siam-Indo Concrete Products
PT Pion Quarry Nusantara
Home Center Quang Ninh Joint Stock Company
PT SCG Barito Logistics
PT Renos Marketplace Indonesia

129 PT Tambang Semen Sukabumi
130 Kampot Land Co., Ltd.
131 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

ตัวแทนจำหน่ำย
แผ่นยิปซัม
กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์
ผลิตหินก่อสร้ำง
ค้ำปลีก
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
แพลตฟอร์มสำหรับซื้อขำย
วัสดุก่อสร้ำงและตกแต่ง
เหมืองหินปูน
กิจกำรลงทุนในที่ดิน
ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่

เมียนมำ
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนำม
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

กิจกำรลงทุน
บริกำรด้ำนเทคโนโลยีและเทคนิค
เกี่ยวกับแบบจำลองดิจิตอล
นำเข้ำ ผลิต จัดจำหน่ำยวัสดุ และ
ให้บริกำรกำรซ่อมแซมอำคำร
และโครงสร้ำงขนำดใหญ่
กิจกำรห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น
กิจกำรลงทุน
ผลิตโครงสร้ำงบ้ำนโมดูลำร์
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
ให้เช่ำที่ดิน
ธุรกิจโรงอัดเศษกระดำษ
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
จัดจำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน
บริกำรทำงกำรเงิน
ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่และ
ธุรกิจกระจำยสินค้ำวัสดุก่อสร้ำง
และสินค้ำเกี่ยวกับบ้ำน
ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

อินโดนีเซีย
กัมพูชำ
กัมพูชำ

การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
132 บริษัทโกลบอลเฮ้ำส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
133 บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
134 บริษัทซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม ไลฟ์ไทม์โซลูชั่น จำกัด

135
136
137
138
139
140
141
142
143

บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัทสยำม สมำร์ท ดำต้ำ จำกัด
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด
China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd.
บริษัทเซอร์เวย์ มำรีน เซอร์วิส จำกัด
Green Siam Resources Corporation
Mariwasa Holdings, Inc.
CMPI Holdings, Inc.
บริษัทสยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

144 บริษัทสยำม เซย์ซอน จำกัด
145 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk

146 PT Catur Mitra Sejati Sentosa
147
148
149
150
151
*
**

PT Catur Sentosa Berhasil
PT Catur Sentosa Anugerah
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
บริษัทสยำมอุตสำหกรรมยิปซัม จำกัด
บริษัทสยำมอุตสำหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่
ธุรกิจจัดจำหน่ำย
วัสดุทนไฟ
กิจกำรลงทุน
แผ่นยิปซัมและผลิตภัณฑ์จำกยิปซัม

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซึ่งไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน
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กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สระบุรี
จีน
กรุงเทพฯ
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
จีน
กรุงเทพฯ
สระบุรี

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

(951) 514-940
(6221) 8832-0028
(6226) 743-2140
(6221) 797-1190
(84) 203-6520-959
(6221) 634-5668
(6221) 8051-1688

(6221) 8832-0036
(6225) 743-2149
(6221) 797-1090
(6221) 634-5666
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.01
0.03
0.03
0.01
0.6
4
172

166
306
446
16
8
103
36

50
50
50
49
49
49
49

(6221) 350-9491
(855) 12-442-737
(855) 95-888-499

(6221) 350-9704
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

62
0.001
8

164
0.2
263

48
45
41

0-2586-3333
063-270-4665
081-750-6874
0-2555-5595

0-2586-5454
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

15
0.05

1,519
5

66
51

-

หุ้นสำมัญ

0.05

5

51

0-2706-1710
0-2586-3021
0-3637-3478
(86) 771-508-6999-30281
0-2296-1490-2
(632) 501-8631
(632) 717-6901
(632) 813-1666
0-4351-9597

0-2586-2391
0-3637-3480
0-2296-1494
(632) 501-8631
(6343) 778-2934
(632) 813-1704
0-4351-1492

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

8
0.09
23
25
0.4
13
248
48
4,402

770
89
2,325
116
37
95
235
55
4,402

51
51
49
49
48
40
40
40
32

0-2586-3021
(6221) 566-8801

0-2586-2391
(6221) 5696-5178

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.1
4,458

146
1,030

31
31

(6221) 5420-4999

(6221) 5421-7375
(6221) 5421-7383
(6221) 580-0758
(6221) 619-0009
(86) 553-839-9888
0-2555-0001-6
0-3621-8201

หุ้นสำมัญ

7,000

1,617

31

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
**
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

130
0.1
2
5

300
185
816
150
470

30
30
30
29
29

(6221) 580-0757
(6221) 619-7255
(86) 553-839-9857
0-2555-0055
0-3621-8200
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ชื่อบริษัท
152
153
154
155
156
157

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จากัด
PT M Class Industry
PT Caturaditya Sentosa
PT Catur Logamindo Sentosa
บริษัทสยาม วาลิดัส แคปปิตอล จากัด
Global House (Cambodia) Company Limited

158 PT Catur Hasil Sentosa
159 PT Kusuma Kemindo Sentosa
160
161
162
163
164

PT Caturadiluhur Sentosa
PT Eleganza Tile Indonesia
บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จากัด (มหาชน)
บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จากัด
Finfloor S.p.A.

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

แผ่นยิปซัมและผลิตภัณฑ์จากยิปซัม
กระเบื้องหลังคาดินเผา
ธุรกิจจัดจาหน่าย
ธุรกิจจัดจาหน่าย
แพลตฟอร์มระดมทุน
จัดจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ธุรกิจจัดจาหน่าย

สงขลา
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กัมพูชา

ธุรกิจจัดจาหน่าย
ธุรกิจจัดจาหน่าย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจาหน่ายปูนพลาสเตอร์
กิจการลงทุน

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
สระบุรี
อิตาลี

กิจการลงทุน
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
และเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน
จาหน่ายเม็ดพลาสติก
จาหน่ายเม็ดพลาสติก
ค้าขายระหว่างประเทศ
บริการซ่อมบารุง
บริการซ่อมบารุง
บริการซ่อมบารุง

กรุงเทพฯ
ระยอง
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
ระยอง
ระยอง
ระยอง

นิคมอุตสาหกรรม
ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์
กิจการลงทุน
วัตถุดิบสาหรับผลิตเม็ดพลาสติก
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน

ระยอง
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา
นอร์เวย์

วิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัย

นอร์เวย์
นอร์เวย์

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทย่อย
165 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด
166 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จากัด
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
*
**

บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จากัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จากัด
SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบารุง จากัด
บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จากัด
บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จากัด
(เดิมชื่อ "บริษัทสยามพาราฟินส์ จากัด")
บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จากัด
บริษัทเท็กซ์พลอร์ จากัด
บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
บริษัทดับเบิ้ลยู ที อี จากัด
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
Hexagon International, Inc.
SENFI Norway AS
(เดิมชื่อ "Norner Holding AS")
Norner AS
Norner Research AS

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน
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ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

0-7420-0400
(6202) 6743-6888
(6221) 4682-6456-58
(6227) 445-2010
063-651-554
(855) 23-232-232

0-7420-0401
(6221) 539-7094
(6221) 4682-6455
(6227) 445-2011
(855) 23-232-231

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

1
34
0.003
0.002
10
0.002

120
222
7
3
29
521

29
28
28
22
20
18

(6272) 132-057
(6221) 565-3736
(6221) 5694-2213
(6271) 1564-5723-29
(6221) 566-6360
0-2641-5600
0-3637-3578-82
(39) 05-3684-0111

(6272) 132-058
(6221) 566-9443
(6221) 560-2025
(6271) 1564-5730
(6221) 568-2081
0-3637-3577
(39) 05-3684-0322

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.001
2

2
5

17
16

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.01
0.03
778
4
11

23
58
3,892
405
429

16
16
10
10
10

0-2586-1111
0-3868-3393-7

0-2586-5561
0-3868-3398

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

344
52

32,277
5,190

100
100

0-2586-1111
0-2586-1111
(65) 6221-5368
0-3868-5040-8
0-3868-2632-3
0-3893-7000

0-2586-5522
0-2586-3676
(65) 6221-5346
0-3891-1309
0-3868-2633
0-3803-5380

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.1
0.1
1
0.04
0.01
2

10
5
23
4
1
215

100
100
100
100
100
100

0-3893-7010
0-2586-4779
0-2586-5435
(84) 283-911-8660
0-2586-3333
(65) 6221-5368
(65) 6297-9661
0-2586-4444
(47) 3557-8000

0-3803-5575
0-2586-5453
(47) 3557-8124

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
**
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

11
0.01
673
0.8
38
112
2
0.01

1,100
1
67,313
65,217
84
804
2,349
67
3

100
100
100
100
100
100
100
100
100

(47) 3557-8001
(47) 3557-8002

(47) 3557-8125
(47) 3557-8126

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.001
0.001

0.1
0.1

100
100

117

ชื่อบริษัท
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

SCGN AS
Norner Verdandi AS
CO2 Technologies AS
บริษัทเอส เอ็ม เอช จำกัด
PT TPC Indo Plastic and Chemicals
บริษัทไทยพลำสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหำชน)
บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด
บริษัทนวพลำสติกอุตสำหกรรม จำกัด
บริษัทนวอินเตอร์เทค จำกัด
Chemtech Co., Ltd.
บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จำกัด
HTExplore S.R.L.
SENFI UK Limited
SENFI Swiss GmbH
บริษัทระยองไปป์ไลน์ จำกัด
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

บริษัทมำบตำพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด
บริษัทมำบตำพุดโอเลฟินส์ จำกัด
Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
บริษัทเซอร์คูลำร์ พลำส จำกัด
PT Nusantara Polymer Solutions
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
North Binh Minh Plastics Limited Company
(เดิมชื่อ "Northern Binh Minh Plastics
One Member Limited Company")
211 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia
212 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

จำหน่ำยและให้บริกำรเทคโนโลยี
จำหน่ำยและให้บริกำรเทคโนโลยี
กิจกำรลงทุน
วิจัยและพัฒนำและให้บริกำรเทคโนโลยี
พลำสติกพีวีซี
พลำสติกพีวีซี
พีวีซี เพสต์ เรซิน
ท่อและข้อต่อพีวีซี
ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์
พลำสติกคอมพำวนด์
กิจกำรลงทุน
วิจัยและพัฒนำ
วิจัยและพัฒนำ
ให้บริกำรด้ำนกำรตลำด
บริกำรใช้สิทธิทำงท่อ
เม็ดพลำสติกคอมพำวนด์
ขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง
บริกำรคลังเก็บสินค้ำและขนถ่ำยสินค้ำ
ท่อและข้อต่อพีวีซี
พีวีซีคอมพำวนด์
พลำสติกพีวีซี
วัตถุดิบสำหรับผลิตเม็ดพลำสติก
วัตถุดิบสำหรับผลิตเม็ดพลำสติก
ท่อและข้อต่อพีวีซี
รีไซเคิลพลำสติก
จำหน่ำยเม็ดพลำสติก
ท่อและข้อต่อพีวีซี
ท่อและข้อต่อพีวีซี

นอร์เวย์
นอร์เวย์
นอร์เวย์
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ระยอง
เวียดนำม
ระยอง
อิตำลี
สหรำชอำณำจักร
สวิตเซอร์แลนด์
ระยอง
กรุงเทพฯ

ท่อและข้อต่อพีวีซี
บริกำรสอบเทียบมำตรฐำน

อินโดนีเซีย
ระยอง

จำหน่ำยเม็ดพลำสติก
จำหน่ำยเม็ดพลำสติก
วัตถุดิบสำหรับผลิตพอลิสไตรีน
เลเทกซ์สังเครำะห์
เม็ดพลำสติกพอลิเอทิลีน
เม็ดพลำสติกพอลิสไตรีน

ฮ่องกง
จีน
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

ระยอง
เมียนมำ
เวียดนำม
เวียดนำม
ระยอง
ระยอง
กัมพูชำ
ระยอง
อินโดนีเซีย
เวียดนำม
เวียดนำม

บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
213
214
215
216
217
218
*
**

SCG Plastics (China) Co., Limited
SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
บริษัทสยำมสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด
บริษัทสยำมเลเทกซ์สังเครำะห์ จำกัด
บริษัทสยำมโพลิเอททีลีน จำกัด
บริษัทสยำมโพลีสไตรีน จำกัด

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม/จีน/อิตำลี ซึ่งไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน
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ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

(47) 3557-8003
(47) 3557-8004
(47) 3557-8005
0-2586-4859
(6231) 395-2945
0-2586-4235
0-2827-7272
0-2555-0888
0-3889-2190-9
(84) 650-3784-992
0-2827-7272
(39) 08-1674-051
0-2586-4444
0-2586-4444
0-3893-7065
0-2586-2649

(47) 3557-8127
(47) 3557-8128
(47) 3557-8129
0-2586-6277
(6231) 395-2944
0-2827-7273
0-2827-7273
0-2586-2929
0-3889-2200
(84) 650-3784-993
0-2827-7273
0-3803-5381
0-2586-5561

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
**
หุ้นสำมัญ
**
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.001
0.01
0.001
2
0.03
875
3
4
0.4
12
1
0.0003
4
4

0.1
3
0.5
170
1,020
875
333
400
40
103
1,180
1
43
1
400
380

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92
87

0-3868-9471-2
(959) 863-3988
(84) 650-3710-993
(84) 83-8234-730
0-3868-5040-8
0-3893-7000
(855) 23-882-072
0-2586-3333
(6221) 535-5678
(84) 83-9690-973
(84) 321-3967-868

0-3891-1955
(84) 650-3740-065
(84) 83-8234-725
0-3868-5036
(855) 23-885-172
(6221) 536-79185
(84) 83-9606-814
(84) 321-3967-869

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
**
**
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
**

7
1
108
225
1
2
1
82
-

700
237
75
1,013
10,820
22,520
179
165
23
1,123
213

82
80
72
70
68
67
60
60
55
54
54

(6221) 2956-6526-28
0-3891-1321-2

(6221) 2956-6529
0-3891-1381

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.1
0.02

151
4

51
51

(852) 2544-9991
(86) 216-888-6091
0-3867-3000
0-3867-3000
0-3867-3000
0-3867-3000

(852) 2544-9992
(86) 216-888-6092
0-3868-3991
0-3868-3991
0-3868-3991
0-3868-3991

หุ้นสำมัญ
**
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.1
48
59
44
10

4
25
1,189
5,789
4,366
995

60
60
50
50
50
50

119

ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

บริกำรคลังเก็บสินค้ำและขนถ่ำยสินค้ำ
บริกำรคลังเก็บสินค้ำและขนถ่ำยสินค้ำ
วัตถุดิบสำหรับผลิตยำงสังเครำะห์
วัตถุดิบสำหรับผลิตอะคริลิก
เม็ดพลำสติกพอลิโพรพิลีนคอมพำวนด์
ผงเมลำมีน
ฟิล์มพลำสติก
เม็ดพลำสติกพอลิเอทิลีน
เม็ดพลำสติกพอลิเอทิลีน
พีวีซีคอมพำวนด์
วัตถุดิบสำหรับผลิตเม็ดพลำสติก
วัตถุดิบสำหรับผลิตพอลิสไตรีน
เม็ดพลำสติกพอลิโพรพิลีนคอมพำวนด์
วิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ท่อและผลิตภัณฑ์พลำสติกพีวีซี
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

ระยอง
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
จีน
นอร์เวย์
เวียดนำม
เวียดนำม

กิจกำรลงทุน
กระดำษบรรจุภัณฑ์
บริหำรสินทรัพย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ
อบรมและสัมมนำ
พลังงำนและสำธำรณูปโภค
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
กระดำษบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป
กระดำษบรรจุภัณฑ์

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กำญจนบุรี
ระยอง
ฟิลิปปินส์

247 บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จำกัด
248 บริษัทกลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ

249
250
251
252

บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
กระดำษบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ

สมุทรสำคร
กรุงเทพฯ / รำชบุรี /
สมุทรปรำกำร / ปทุมธำนี
ขอนแก่น
ระยอง
เวียดนำม
เวียดนำม

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำกัด
PT Siam Maspion Terminal
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
บริษัทแกรนด์ สยำม คอมโพสิต จำกัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
บริษัทสยำม โทเซลโล จำกัด
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
PT Trans-Pacific Polyethylindo
บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
PT Styrindo Mono Indonesia
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
Future Materials AS
Da Nang Plastics Joint Stock Company
Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate
Joint Stock Company
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทย่อย

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

*
**

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหำชน)
บริษัทสยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จำกัด
บริษัทอินวีนิค จำกัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จำกัด
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลำสติกส์ จำกัด
บริษัทเอสเคไอซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
United Pulp and Paper Co., Inc.

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
New Asia Industries Co., Ltd.

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม ซึ่งไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน
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ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

0-3891-3133
(6231) 395-2945-8
0-2679-5120
0-3891-1700
0-3868-4241
0-3868-3760
0-3301-0525
(6221) 574-5880
(6221) 574-5880
0-2501-1054
(6221) 530-7950
(6221) 530-8505
(86) 760-533-2138
(47) 9320-3343
(84) 36-3714-460
(84) 83-9690-973

0-3869-3134
(6231) 353-3218
0-2679-5119
0-3868-4855
0-3868-4255
0-3891-4250
0-3301-0506
0-2501-1198
(6221) 530-8930
(6221) 530-8506
(86) 760-389-8880
(84) 36-3714-561
(84) 83-9606-814

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

14
0.01
12
56
1
2
1
0.2
0.1
1
17,834
0.3
15
0.001
2
21

1,325
327
1,173
5,590
64
200
406
472
337
120
27,248
10,093
596
0.4
31
288

50
50
49
47
46
45
45
39
39
35
31
31
20
20
16
14

0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3876
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-3461-5800
0-3895-8200
(632) 870-0100

0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-4507
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-3461-5899
0-3895-8078
(632) 870-0409
0-3445-2339
0-2586-4723

4,293
35
1
1
9
2
962
62
0.01
358
5
200
1,108
3
14

4,293
3,450
70
49
890
170
21,736
4,403
1
3,583
497
1,462
4,105
33
1,384

72
72
72
72
72
72
72
72
72
71
58
54

0-2105-4477
0-2586-5991

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

54
50

0-2586-3333
0-2586-3333
(848) 268-0240-2
(84) 83-7294-160

0-2586-2164
0-2586-2164
(848) 268-0239
(84) 83-7293-028

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
**
**

0.2
1
-

150
650
6,069
345

50
50
50
50

121

ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ

เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
สมุทรสำคร
อินโดนีเซีย

258 PT Indocorr Packaging Cikarang
259 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหำชน)

บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์อำหำร / เยื่อและกระดำษ

อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จำกัด
บริษัทสยำมฟอเรสทรี จำกัด
บริษัทพนัสนิมิต จำกัด
บริษัทไทยพนำสณฑ์ จำกัด
บริษัทไทยพนำดร จำกัด
บริษัทไทยพนำรำม จำกัด
บริษัทสวนป่ำรังสฤษฎ์ จำกัด
บริษัทสยำมพนำเวศ จำกัด
บริษัทไทยพนำบูรณ์ จำกัด
บริษัทไทยวนภูมิ จำกัด
TCG Solutions Pte. Ltd.
Interpress Printers Sendirian Berhad

สำธำรณูปโภค
บรรจุภัณฑ์อำหำร / เยื่อและกระดำษ
สวนไม้
สวนไม้
สวนไม้
สวนไม้
สวนไม้
สวนไม้
สวนไม้
สวนไม้
สวนไม้
กิจกำรลงทุน
บรรจุภัณฑ์อำหำร

ขอนแก่น
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
มำเลเซีย

273
274
275
276
277
278

PT Primacorr Mandiri
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
PT Dayasa Aria Prima
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด

บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
กระดำษบรรจุภัณฑ์
กระดำษบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว
บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว

279
280
281
282

บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จำกัด
บริษัทเอสซีจีพ-ี ที พลำสติกส์ จำกัด
บริษัทตะวันนำบรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัทคอนิเมก จำกัด

กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป

อินโดนีเซีย
เวียดนำม
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนำม
สมุทรสำคร /
สมุทรสงครำม / ระยอง
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร

บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
กิจกำรลงทุน
กระดำษชนิดพิเศษ
พลังงำนและสำธำรณูปโภค

สมุทรปรำกำร
ฟิลิปปินส์
กรุงเทพฯ
กำแพงเพชร

253
254
255
256
257

Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด
PT Indoris Printingdo

บริษัทร่วม
283
284
285
286
*
**

บริษัทสยำมทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
P&S Holdings Corporation
บริษัทสยำมนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม ซึ่งไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน
122

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

(84) 650-3743-031
(84) 32-0375-3862
(84) 83-7291-030
0-3488-3422-4
(6221) 596-0772-3

**
**
**
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

26
0.02

607
248
220
260
55

50
50
50
50
50

(6221) 893-6868
0-2586-3333

(84) 65-0378-2816
(84) 32-0375-2868
(84) 83-7291-031
0-3488-3421
(6221) 596-0774
(6221) 596-3076
(6221) 893-6565
0-2586-2164
0-4343-3101
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
(60) 35-542-1703

(6221) 596-2345
(84) 61-3836-121
(6221) 344-1316
(6221) 344-1316
(84) 72-3779-747
0-3444-0600-5

(6221) 596-2000
(84) 61-3832-939
(6221) 345-7643
(6221) 345-7643
(84) 72-3779-750
0-3444-0606-7

0-2586-5991
0-2586-3333
0-2324-0781
0-2738-0305

0-2586-4723
0-2586-2164
0-2324-0079
0-2326-6275

0.5
236
10
15
78
2
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
124
47
28
0.1
13
2,478
250
17
3
1
21
4
3
4

308
2,365
98
1,500
7,770
184
2
2
2
2
2
3
3
3
2,756
384
225
294
165
2,713
547
254
322
90
2,108
386
300
420

50
50

0-4343-3104-6
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
(60) 35-542-1716

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

38
37
36
28

0-2709-3110-7
(632) 870-0100
0-2586-3333
0-5585-8033

0-2324-0336
(632) 870-0409
0-2586-2164
0-5585-8031

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

5
28
11
19

500
263
1,100
190

35
29
23
13

123

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
49
49
48
40
40
38
38

ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
ที่ดินและบริกำรพื้นที่เช่ำ
บริกำรทำงด้ำนบัญชี กำรเงินและภำษีอำกร
ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย
กิจกำรลงทุนในตรำสำรหนี้
ธุรกิจประกันภัย
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์และให้บริกำรด้วย
เทคโนโลยีนวัตกรรม
บริกำรฝึกอบรม
ที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและ
กำรบริหำรงำนบุคคล และให้บริกำรฝึกอบรม
ที่ปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร
ที่ปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร
ซื้อขำยสินค้ำและให้บริกำรรูปแบบใหม่
ทำงออนไลน์และอื่น ๆ
กิจกำรเงินร่วมลงทุน
กิจกำรเงินร่วมลงทุนในต่ำงประเทศ
ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนทดแทน

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
กรุงเทพฯ

ส่วนงานอื่น
บริษัทย่อย
287
288
289
290
291
292
293
294

บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหำชน)
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จำกัด
บริษัทเอสซีจี แอคเค้ำน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัทกฎหมำยเอสซีจี จำกัด
บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
บริษัทสยำมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จำกัด

295 บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด
296 บริษัทเอสซีจี เอชอำร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
297 SCG Vietnam Co., Ltd.
298 PT SCG Indonesia
299 บริษัทบำงซื่ออุตสำหกรรม จำกัด
300 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จำกัด
301 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
302 บริษัทสยำม จีเอ็นอี โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เวียดนำม
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
*
**

บริษัทสยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรชั่น จำกัด
Kubota Cambodia Co., Ltd.
Kubota Lao Sole Co., Ltd.
บริษัทสยำมคูโบต้ำเมททัลเทคโนโลยี จำกัด
บริษัทสยำมคูโบต้ำ ลีสซิ่ง จำกัด
Kubota Leasing (Cambodia) Plc.
บริษัทสยำมเอทีอุตสำหกรรม จำกัด
บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด
บริษัทนวโลหะอุตสำหกรรม จำกัด
บริษัทไอซิน ทำคำโอก้ำ ฟำวน์ดริ บำงปะกง จำกัด
บริษัทนวโลหะไทย จำกัด
Lysando AG
บริษัทไอทีวัน จำกัด
บริษัทโตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัทเหล็กสยำมยำมำโตะ จำกัด
บริษัทสยำมโตโยต้ำอุตสำหกรรม จำกัด

เครื่องจักรกลกำรเกษตร
เครื่องจักรกลกำรเกษตร
เครื่องจักรกลกำรเกษตร
เหล็กหล่อรูปพรรณ
ลีสซิ่ง
ลีสซิ่ง
ชิ้นส่วนยำนยนต์
ชิ้นส่วนยำนยนต์
เหล็กหล่อรูปพรรณ
เหล็กหล่อรูปพรรณ
เหล็กหล่อรูปพรรณ
วิจัยและพัฒนำ
บริกำรด้ำนเทคโนโลยี
รถยนต์
เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ
เครื่องยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม ซึ่งไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน
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ปทุมธำนี
กัมพูชำ
สปป. ลำว
ฉะเชิงเทรำ
ปทุมธำนี
กัมพูชำ
ชลบุรี
ปทุมธำนี
สระบุรี
ชลบุรี
สระบุรี
ลิกเตนสไตน์
กรุงเทพฯ
สมุทรปรำกำร
ระยอง
ชลบุรี

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

0-2586-2104
0-2586-2104
0-2586-2104
0-2586-3333
0-2586-5777
0-2586-3333
(65) 6411-9374
0-2586-3333

0-2586-2008
0-2586-2008
0-2586-2008
0-2586-2398
0-2586-2976
0-2587-2157
(65) 6333-6116
0-2587-2157

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.01
7
8
1
0.2
25
0.3
1

1
72
820
5
15
380
34
13

100
100
100
100
100
100
100
100

0-2586-3333
0-2586-3333

0-2586-2684
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.2
0.05

20
5

100
100

(84) 83-526-9011-13
(6221) 576-1646
0-2586-1920

(84) 83-526-9014
-

**
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.1
4

16
26
303

100
100
100

0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-5684

0-2586-6284

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

12
18
0.2

305
1,774
16

100
100
50

0-2909-0300-1
(855) 23-971-133
(856) 21-454-944
0-3885-5115
0-2909-0300
(855) 23-901-475
0-3845-4266-8
0-2529-3518-22
0-3633-6531-4
0-3845-4671-7
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
0-3845-4266
0-2529-1677
0-3622-3209
0-3845-4670
0-3628-8309
(423) 262-5752
0-2271-5112
0-2386-1883
0-3868-3200
0-3874-3310

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

31
0.001
0.3
9
80
0.2
2
1
3
5
3
1
1
8
30
29

2,739
38
30
900
2,000
598
240
85
300
475
308
39
80
7,520
3,000
2,850

40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
25
20
20
10
10
4
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12
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย
ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก

โครงสรางองคกร
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ผูถือหุน
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

สำนักงานตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการใหญ

คณะจัดการเอสซีจี

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

การบริหารกลาง
หนวยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

การเงินและการลงทุน

หนวยงานบริหาร
ความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

ธุรกิจซีเมนตและ
ผลิตภัณฑกอสราง

ธุรกิจเคมิคอลส

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

บริษัทเอสซีจี ซิเมนตผลิตภัณฑกอสราง จำกัด

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จำกัด

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จำกัด (มหาชน)

บริษัทยอยที่มีนัยสำคัญ

บริษัทยอยที่มีนัยสำคัญ

บริษัทยอยที่มีนัยสำคัญ

สายรายงาน

บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง
ซึ่งขนาดของบริษัทมีนัยสำคัญ (มีรายได้ร้อยละ 10)
เมื่อเทียบกับขนาดของ holding company

โครงสรางการถือหุนของบริษัทยอยที่เปนศูนยกลางของธุรกิจหลัก: ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
100%

99.997%
SFCC

CPAC
SKK
STL
STS
EPS

100%
100%
100%

100%

100%

25.75%
100%

SRIC

CGCL

74.25%
SLP

100%

CCCL

SSSC

74%

51%

100%
SCG
Cement
30%
30%
30%
30%

99.2%
93.98%

100%

SPPI
Lebak
SRMI
CPAC
Surabaya

9.85%
SCG Inter
Cam

70%
70%
70%

100%
99.81%

92%

QMix

100%
CPAC CS

MRC

SLSN

Buu Long

CBMP

100%

KCC

72.3%

SSF

KKM

MCL

CPAC Viet
CPACC
MCA

97.98%
84.11%
80.3%

PQN

90%
Phong Dien

100%
Vinh Phuc

SJW
48.8%
TSS

Dai Viet

Tien Phong

100%
Yen Binh

100%
Pho Yen

56%

Truong Xuan

Dai Quang

95%
Dai An

100%
PT1

100%
PT2
49%

80%

Home Center Quang Ninh

100%
Ngoi Viet

100%
100%

60%

SCG PSA
Holding

BIFC

Nexter
Retail

70%

25%

SCG Inter Viet

89.9%

SCG Inte Aus

Dai Loc

100%

86%

68.8%
Hao Phu

90%
99.99%

Thien Phuc
SCG Inter
Middle East
1%

100%

100%

SCG Inter India
Smart Build
Bangladesh
SCG Inter USA

99%

100%

SFG
SCG Roof

CRVC
100%

SCGLS
82.61%

100%
100%

75%

65%

SCG Inter HK
SCG Inter Malay
SCG Inter Indo

66.67%
14%

49%
55.08%

SCG Inter Laos
SCG Inter Phi

55%
100%

75%
MGM

SCG Barito
JBT

SCG Shwe Me
Myanmar
CBMV

Unify

100%

หมายเหตุ :
* บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด (SCG CBM) เป็นบริษัทย่อยที่เป็น ศูนย์กลางของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ซึ่งท�ำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจ

SCG Yamato
Express

100%

100%

SCGT Auto

MCBMS

JBC

SCG Inter Cam

67%

Nexter
Living

100%

SCG Inter China

51%
100%

SFCG

SBR

25%

100% 33.33%

PNW

TCT

99.97%

Mkt Phi

Nexter
Ventures

100%

85%

KOKOH

100%
99.5%

SCGL Lao

BetterBe

SCG Inter

CBMP
5%
100%

100%

100%

80%

MSC

90%

100%

80.07%

PG

SCGL Cam

SCG Exp

100%
55%

100%

Renos

SCG BTV Cam

100%

SCG
Skill Dev

85%

SCG Home Retail
67%

68%

SCG Logistic

49%

90.62%

100%
33%

99.21%

100%

SCG BTV Holding

SSI

CBM
0.79%

51%

100%

KSM

73.26%
100%

SCG Retail
Holding

SNK

KIA

27.7%

Nexter Digital

100%

SSK

60.13% 100%

Rudy

SFCC
26.74%

SSW

SICP

92.04%

100%

71.44%

SIGI

50%

100%

KCL

49%

49%

32%

SSC

SLCI

80%

QCE

SLTS

70%

100%

KLC

SCG Inter
15.89%

100%

Q-Con

67.62%

SCG CBM*

100%

CRCC

50%

GCS
100%

SCG Dist

COTTO
100%

CGS

100%

90.35%

SCG MAT

100%

SCI Eco

100%

100%

100%

VCM
SG
100%
100%
99.97%
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MT
DN
PY

ชื่อย่อ

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ

ชื่อบริษัท

SCG Cement

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ�ำกัด

SCGLS

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ�ำกัด

CPAC

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ำกัด

SFG

บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จ�ำกัด

SKK

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด

SCG Roof

บริษัทเอสซีจี รูฟฟิ่ง จ�ำกัด

STL

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ำกัด

CRVC

SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.

STS

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ำกัด

CRCC

SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.

SLP

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด

CBMP

SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.

KCL

Khammouane Cement Co., Ltd.

SLCI

PT SCG Lightweight Concrete Indonesia

SRIC

บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ำกัด

SCG Dist

บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด

EPS

บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

SCG CBM

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด

SCI eco

บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

SCG Inter

บริษท
ั เอสซีจี อินเตอร์เนชัน
่ แนล คอร์ปอเรชัน
่ จ�ำกัด

QMIX

บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จ�ำกัด

SCG Inter Aus

SCG International Australia Pty. Ltd.

SLTS

บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จ�ำกัด

SCG Inter China

SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.

SLSN

บริษัทศิลาสานนท์ จ�ำกัด

SCG Inter HK

SCG International Hong Kong Limited

SPPI

PT SCG Pipe and Precast Indonesia

SCG Inter Phi

SCG International (Philippines) Corporation

Lebak

PT Semen Lebak

SRMI

PT SCG Readymix Indonesia

SCG Inter USA

SCG International USA Inc.

CPAC Surabaya

PT CPAC Surabaya

SCG Inter Indo

PT SCG International Indonesia

CPAC Viet

The Concrete Products and Aggregate

SCG Inter Laos

SCG International Laos Co., Ltd.

(Vietnam) Co., Ltd.

Mkt Phi

SCG Marketing Philippines Inc.

SCG Cement-Building Materials Vietnam

SCG Inter Malay

SCG International Malaysia Sdn. Bhd.

Limited Liability Company

SCG Inter Cam

SCG International (Cambodia) Co., Ltd.

Vietnam Construction Materials Joint Stock

SCG Inter

SCG International Middle East Dmcc

Company

Middle East

SG

Song Gianh Cement Joint Stock Company

SCG Inter Viet

SCG International Vietnam Co., Ltd.

MT

Mien Trung Cement One Member

SCG Inter India

SCG International India Private Limited

CBMV
VCM

Co., Ltd.

Company Limited

SCG Logistic

บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

DN

Danang Cement One Member Company Limited

SCGL Lao

SCG Logistics Lao Co., Ltd.

PY

Phu Yen Cosevco Cement Company Limited

SCGL Cam

SCG Logistics Management (Cambodia)

CPAC CS

บริษัทซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จ�ำกัด

SCG MAT

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด

Unify

Unify Smart Tech Joint Stock Company

CGCL

บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จ�ำกัด

Nexter Living

บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จ�ำกัด

MRC

บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จ�ำกัด

MCBMS

Myanmar CBM Services Co., Ltd.

CCCL

บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จ�ำกัด

Nexter Digital

บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จ�ำกัด

CGS

Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.

BetterBe

บริษัทเบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จ�ำกัด

SFCC

บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ำกัด

Nexter Ventures

บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จ�ำกัด

SFCG

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ�ำกัด

Nexter Retail

บริษัทเน็กซเตอร์ รีเทล จ�ำกัด

Co., Ltd.
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ชื่อย่อ

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ

ชื่อบริษัท

SCG Exp

บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ�ำกัด

GCS

บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จ�ำกัด

SCG Skill Dev

บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

SSW

บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จ�ำกัด

SCG Retail Holding

บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จ�ำกัด

SSI

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ำกัด

PG

Prime Group Joint Stock Company

SNK

ั สยามซานิทารีแวร์อน
ิ ดัสทรี (หนองแค) จ�ำกัด
บริษท

PT1

Prime Trading, Import and Export One Member

Hao Phu

Prime Hao Phu Joint Stock Company

Limited Liability Company

Q-CON

ั ควอลิตค
ี้ อนสตรัคชัน
่ โปรดัคส์จ�ำกัด (มหาชน)
บริษท

Prime International Import-Export and Service

QCE

บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จ�ำกัด

PT2

Limited Liability Company

SCGT Auto

Ngoi Viet

Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company

SCG Yamato Express บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด

Pho Yen

Prime Pho Yen Joint Stock Company

Rudy

บริษัทรูดี้ เทคโนโลยี จ�ำกัด

Yen Binh

Prime - Yen Binh Joint Stock Company

SCG PSA Holding

บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

Tien Phong

Prime - Tien Phong Joint Stock Company

Dai Quang

Prime Dai Quang Joint Stock Company

Vinh Phuc

Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company

SCG Shwe

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

Truong Xuan

Prime - Truong Xuan Joint Stock Company

Me Myanmar

Buu Long

Buu Long Industry and Investment Joint Stock

PNW

บริษัทพาเนล เวิลด์ จ�ำกัด

Company

JBT

บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จ�ำกัด

SJW

PT Semen Jawa

JBC

Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.

MCL

Mawlamyine Cement Limited

TCT

บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ�ำกัด

Dai An

Prime Dai An Joint Stock Company

BIFC

บริษท
ั บางกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิรด
์ ดิง
้ จ�ำกัด

KSM

PT KIA Serpih Mas

SSSC

บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จ�ำกัด

KCC

Kampot Cement Co., Ltd.

SCG Home Retail

บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จ�ำกัด

KKM

PT KIA Keramik Mas

SCG BTV Holding

บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิ้ง จ�ำกัด

KIA

PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.

Smart Build

Smart Build Bangladesh Co., Ltd.

KOKOH

PT Kokoh Inti Arebama Tbk.

bangladesh

SSF

บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จ�ำกัด

MGM

Mingalar Motor Co., Ltd.

COTTO

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน)

SIGI

PT Siam-Indo Gypsum Industry

SSC

บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จ�ำกัด

SICP

PT Siam-Indo Concrete Products

Dai Viet

Prime Dai Viet Joint Stock Company

PQN

PT Pion Quarry Nusantara

Thien Phuc

Prime Thien Phuc Joint Stock Company

Home Center

Home Center Quang Ninh Joint Stock Company

Phong Dien

Prime Phong Dien Joint Stock Company

Quang Ninh

Dai Loc

Prime Dai Loc Joint Stock Company

SCG Barito

PT SCG Barito Logistics

CPACC

CPAC Cambodia Co., Ltd.

Renos

PT Renos Marketplace Indonesia

SBR

บริษัทสระบุรีรัชต์ จ�ำกัด

TSS

PT Tambang Semen Sukabumi

MSC

Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.

KLC

Kampot Land Co., Ltd.

MCA

SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.

SCG BTV Cam

SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.

SSK

PT Surya Siam Keramik
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทยอยที่เปนศูุนยกลางของธุรกิจหลัก: ธุรกิจเคมิคอลส

บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
100%

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จำกัด
100%

SCG Plast
100%

RIL 1996

100%

100%

SCGCHTS

SCG Perform
50%

NPS

99.81%
SCC 45.64 +
SCG Chem 54.17

87%

SCG ICO

7.1%

TPC

43.44%

ROC

100%
25%

MTT

65%

70%

72.49%

MOC

VSCG

94.63%

25%

TPC Vina

5.37%
100%

TUBAN
PETRO

100%

100%

HEXAGON

100%

SMH

100%

REPCO

RMT

100%

TPE

54.73%

20%

SCG
Chem (S)

100%

80%

75%

SENFI
Norway

100%

VTPC
100%

LSP

RPL

100%

TPS
100%

100%

CirPlas

Norner AS

100%

PROTECH

100%

WTE

Norner
Research

100%

TEXPLORE

NIT

TPR

NPIC

100%

60%
40%

STPC

100%
60%

FLOWLAB

100%

NPI

100%

51%

Chemtech

100%

SCGN

100%

HTExplore

100%

Norner
Verdandi

100%

SENFI
SWISS

SENFI UK

100%

STPCS
100%

80%

GNM

TPC - Indo

100%
51%

ชื่อย่อ

BMP				
BNI				
Chemtech
CirPlas			
CO2				
FLOWLAB		
GNM			
HEXAGON
HTExplore
LSP				
MOC			
MTT				
NBM				
NIT				
Norner AS

54.39%

ชื่อบริษัท

Binh Minh Plastics Joint Stock Company
PT Berjaya Nawaplastic Indonesia
Chemtech Co., Ltd.
บริษัทเซอร์คูลาร์ พลาส จ�ำกัด
CO2 Technologies AS
บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
Hexagon International, Inc.
HTExplore S.R.L.
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด
บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด
North Binh Minh Plastics Limited Company
บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ำกัด
Norner AS

BMP
100%

NBM
ชื่อย่อ

Norner Research
Norner Verdandi
NPI				
NPIC				
NPS				
PROTECH		
REPCO			
RIL 1996		
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CO2

BNI

ชื่อบริษัท

Norner Research AS
Norner Verdandi AS
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ำกัด
Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
PT Nusantara Polymer Solutions
บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จ�ำกัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง จ�ำกัด
บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จ�ำกัด

ชื่อย่อ

RMT				
ROC				
RPL				
SCG Chem
SCG Chem (S)
SCG ICO		
SCG Perform
SCG Plast		
SCGCHTS		
SCGN			
SENFI Norway
SENFI SWISS
SENFI UK		
SMH				
STPC			

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ

บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จ�ำกัด
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด
บริษัทระยองไปป์ไลน์ จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ�ำกัด
บริษท
ั เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ�ำกัด
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จ�ำกัด
SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
SCGN AS
SENFI Norway
SENFI Swiss GmbH
SENFI UK Limited
บริษัทเอส เอ็ม เอช จ�ำกัด
บริษัทสยาม ทีพีซี จ�ำกัด

STPCS			
TEXPLORE
TPC				
				
TPC - Indo
TPC Vina		
				
TPE				
TPR				
TPS				
TUBAN PETRO
VSCG			
VTPC			
WTE				
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ชื่อบริษัท

Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัทเท็กซ์พลอร์ จ�ำกัด
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด 		
(มหาชน)
PT TPC Indo Plastic & Chemicals
TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation
Ltd.
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ำกัด
บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จ�ำกัด
บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จ�ำกัด
Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
บริษัทดับเบิ้ลยู ที อี จ�ำกัด

โครงสรางการถือหุนของบริษัทยอยที่เปนศูุนยกลางของธุรกิจหลัก: ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
72.1%

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
สายธุรกิจบรรจุภัณฑแบบครบวงจร

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

SCGPT (51.0%)*

TCG (70.0%)*
TCKK (100.0%)*
TCRY (100.0%)*
TWN (72.0%)*
ORIENT (100.0%)*
DYNA (100.0%)(1)
D-IN (100.0%)(1)

SKIC (100.0%)*

CONIMEX (75.0%)*

SKIC Inter (100.0%)

SCGPRP (100.0%)*

SFT1 (100.0%)

TUP (100.0%)*(6)

10.3%

SNP (45.0%)*

SCGPSS (100.0%)*
FAJAR (55.2%)*

(3)

PUC (100.0%)

DAP (100.0%)*

UPPC (74.8%)*
IPSB (68.3%)*(7)
UIEC (100.0%)(5)

PTPM (97.0%)*
INDORIS (99.9%)*

ชื่อย่อ		
ชื่อบริษัท
บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
TCG			
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
TCKK		
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ�ำกัด
TCRY		
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ�ำกัด
TWN		
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
ORIENT		
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ�ำกัด
DYNA		
บริษัทไดน่า แพคส์ จ�ำกัด
D-IN			
บริษัทดี อิน แพค จ�ำกัด
NAI			
New Asia Industries Co., Ltd.
APV			
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
PV			
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
APPH		
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
PTPM		
PT Primacorr Mandiri
INDORIS
PT Indoris Printingdo
INDOCORR
PT Indocorr Packaging Cikarang
SCGPS		
บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จ�ำกัด
PPC			
บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จ�ำกัด

INDOCORR (99.9%)*
TCGS (100.0%)

(2)

TCG Solutions
(100.0%)*
SOVI (94.1%)*
SCGPS (100.0%)*
PPC (75.0%)*
STP (49.0%)*

(3)
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SFT4 (100.0%)

SFT6 (100.0%)
SFT7 (100.0%)

SHG (25.0%)(3)

SCGPE (100.0%)
P&S (40.0%)(3)

เยื่อและกระดาษ
PPPC		
TPC			
PUC			
IPSB			
SFT			
SFT1			
SFT2			
SFT3			
SFT4		
SFT5			
SFT6		
SFT7			
SFT8		
TUP			
Go-Pak		
ส่วนงานอื่น
SPEC		
			
IVN			
บริษัทร่วม
STP			
P&S			
SNP			
SHG			

SFT3 (100.0%)

SFT8 (100.0%)

TCP (98.2%)*

APPH (100.0%)*

SFT2 (100.0%)

SFT5 (100.0%)
Go-Pak (100.0%)*(4)

16.8%
58.0%

PV (100.0%)*

IVN (100.0%)

ชื่อย่อ		

PREPACK (99.8%)*

APV (100.0%)*

SPEC (100.0%)

89.7%

TCFP (75.0%)*

BATICO (99.9%)*

SFT (100.0%)

TPC (100.0%)*

VKPC (70.0%)*

Visy Packaging
Thailand (80.0%)*

NAI (100.0%)*

PPPC (69.6%)*

อื่นๆ

ชื่อย่อ		

ชื่อบริษัท

TCG Solutions TCG Solutions Pte. Ltd.
SOVI			
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
TCGS		
TCG Rengo (S) Limited
กระดาษบรรจุภัณฑ์
SKIC			
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
VKPC		
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
TCP			
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
UPPC		
United Pulp and Paper Co., Inc.
SCGPSS		
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
FAJAR		
PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
DAP			
PT Dayasa Aria Prima
SCGPE		
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
SKIC Inter
บริษัทเอสเคไอซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
UIEC			
United Industrial Energy Corporation
บรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์
SCGPT		
บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จ�ำกัด
CONIMEX
บริษัทคอนิเมก จ�ำกัด
SCGPRP		
บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จ�ำกัด
Visy Packaging บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
Thailand
TCFP		
บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
PREPACK
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ�ำกัด
BATICO		
Tin Thanh Packing Joint Stock Company

ชื่อบริษัท
บริษท
ั ฟินค
ิ ซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด
บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ส์ จ�ำกัด
Interpress Printers Sendirian Berhad
บริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ำกัด
บริษัทสยามพนาเวศ จ�ำกัด
บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จ�ำกัด
บริษัทพนัสนิมิต จ�ำกัด
บริษัทไทยพนาบูรณ์ จ�ำกัด
บริษัทไทยพนาราม จ�ำกัด
บริษัทไทยพนาดร จ�ำกัด
บริษัทไทยพนาสณฑ์ จ�ำกัด
บริษัทไทยวนภูมิ จ�ำกัด
บริษัทกระดาษสหไทย จ�ำกัด (มหาชน)
GO-Pak UK Limited
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 		
จ�ำกัด
บริษัทอินวีนิค จ�ำกัด
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
P&S Holdings Corporation
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ�ำกัด
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จ�ำกัด

หมายเหตุ: *บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
(1)

DYNA และ D-IN ได้ ด� ำ เนิ น การโอนกิ จ การทั้ ง หมดให้ แ ก่ ORIENT
เ มื่ อ วั น ที่ 1 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 63 แ ล ะ ไ ด ้ จ ด ท ะ เ บี ย น เ ลิ ก บ ริ ษั ท กั บ

กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ เ มื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม
2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
(2)

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 มี ม ติ

(3)

บริษัทร่วม

อนุมัติ TCGS ให้หยุดด�ำเนินกิจการตั้งแต่กลางปี 2561

(4)

ควบรวมกิจการ Go-Pak แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564

(5)

UIEC ได้ จ ดทะเบี ย นหยุ ด ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ แล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 2 4 เมษายน

(6)

TUP ได้ จ ดทะเบี ย นเลิ ก บริ ษั ท กั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวง

2540

พาณิ ช ย์ เ มื่ อ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2561 และปั จ จุ บั น อยู ่ ร ะหว่ า งการ
ช�ำระบัญชี
(7)

SCGPSS มีสท
ิ ธิออกเสียงใน IPSB รวมทัง
้ สิน
้ ร้อยละ 68.3 ของสิทธิออกเสียง
ทั้ ง หมดของ IPSB เนื่ อ งจากหุ ้ น บางส่ ว นที่ SCGPSS ถื อ ใน IPSB เป็ น
หุ้นบุริมสุทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
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13
ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

มูลค่าหุน้ สามัญของบริษทั ทีต่ ราไว้จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2546)
- บริ ษั ท ไม่ มี ก ารออกหุ ้ น ประเภทอื่ น นอกเหนื อ จาก
หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์ของบริษัท

- ทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท
- ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว 1,200 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น
- หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2546 ผูถ้ อื หุน้ มีมติให้เปลีย่ นแปลง

ผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ล�ำดับที่

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

ผู้ถือหุ้น

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด*
ส�ำนักงานประกันสังคม 		
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
STATE STREET EUROPE LIMITED
บริษัทแรนเดอรีเบอรามาการ จ�ำกัด
มูลนิธิเอสซีจี		
THE BANK OF NEW YORK MELLON
นายศักดิ์ นานา		
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง		

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

403,647,840
132,907,712
48,923,850
32,225,407
26,975,321
15,205,600
13,347,300
10,634,953
7,652,400
7,647,800

33.64
11.08
4.08
2.69
2.25
1.27
1.11
0.89
0.64
0.64

หมายเหตุ
* บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository
Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นักลงทุน และน�ำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ได้จากเว็บไซต์ www.set.or.th

โดย ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 มีผู้ถือ NVDR รายใหญ่ ได้แก่
ล�ำดับที่

ผู้ถือ NVDR

1		 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
2		 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
3		 STATE STREET EUROPE LIMITED
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จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

17,291,445
15,217,500
14,457,433

1.44
1.27
1.20

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�ำเนินงานของบริษัทอย่าง
มีนัยส�ำคัญ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ล�ำดับที่

ผู้ถือหุ้น

1		 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2		 บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด			

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

403,647,840
980,200

33.64
0.08

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

(3) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) มีจำ� นวน 46,820 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.11
(4) บริษทั มีขอ้ จ�ำกัดการถือหุน้ ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้รอ้ ยละ 25 ของทุนช�ำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
			 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 13.95 ของทุนช�ำระแล้ว
9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จ�ำนวน 9 ชุด* ในนามของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นจ�ำนวนเงิน 175,000 ล้านบาท โดย
มีรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ครั้งที่
		

1/2560
2/2560
3/2560
1/2561
2/2561
1/2562
2/2562
1/2563
2/2563
รวม

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ยังไม่ได้
ไถ่ถอน (ล้านบาท)

25,000
10,000
25,000
30,000
10,000
15,000
10,000
25,000
25,000
175,000

25,000
10,000
25,000
30,000
10,000
15,000
10,000
25,000
25,000
175,000

วันครบกำ�หนด อัตราดอกเบี้ย อันดับความน่าเชื่อถือ
ไถ่ถอน (ร้อยละต่อปี)
ครั้งหลังสุด

1 เมษายน 2564
30 สิงหาคม 2567
1 ตุลาคม 2564
1 เมษายน 2565
1 ตุลาคม 2565
1 เมษายน 2566
1 พฤศจิกายน 2566
1 เมษายน 2567
1 พฤศจิกายน 2567

3.25
2.97
3.05
3.00
3.10
3.10
3.00
2.80
2.80

หมายเหตุ
* หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)
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A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้
ในปี 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ จ�ำนวน 2 ชุด คือ ครั้งที่ 1/2563 และ 2/2563 โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้
หุ้นกู้ครั้งที่
		

วัตถุประสงค์
การใช้เงิน

จำ�นวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ

รายละเอียด

1/2563
เพื่อชำ�ระคืนเงินกู้หรือหนี้ี
25,000 ล้านบาท
วันที่ 1 เมษายน 2563
		 จากการออกตราสารหนี้			
					
					
					

ผู้ออกหุ้นกู้จะนำ�เงิน
ที่ได้รับจากการออก
และเสนอขายหุ ้ น กู ้
ในครั้งนี้ไปใช้ในการ
ชำ�ระคืนหุน้ กู้ SCC204A

2/2563
เพื่อชำ�ระคืนเงินกู้หรือหนี้
25,000 ล้านบาท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
		 จากการออกตราสารหนี้			
					
					
					

ผู้ออกหุ้นกู้จะนำ�เงิน
ที่ได้รับจากการออก
และเสนอขายหุ ้ น กู ้
ในครั้ง นี้ไปใช้ในการ
ชำ�ระคืนหุน้ กู้ SCC20NA

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ
40 - 50 ของก� ำ ไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวม แต่ ใ นกรณี ท่ี
มีความจ�ำเป็น หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจน�ำมา
ประกอบการพิจารณาเปลีย่ นแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ
ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีก�ำไรส�ำหรับ
ปี จ� ำ นวน 16,800 ล้ า นบาท ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ
ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2564

เพือ่ อนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 14.00 บาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49.20 ของก�ำไรส�ำหรับปีตามงบการเงินรวม
ส� ำ หรั บ นโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท ย่ อ ย
ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นนั้ บริษทั พิจารณาถึง
ผลการด�ำเนินงาน และค�ำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน
ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษทั ย่อยด้วย และไม่มนี โยบายที่
ก่อให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ปี
			
			

2559
2560
2561
2562
2563

เงินปันผล
งวดระหว่างกาล
(บาท/หุ้น)

8.50
8.50
8.50
7.00
5.50

เงินปันผล
รวม
งวดสุดท้าย
(บาท/หุ้น)
(บาท/หุ้น)		

10.50
10.50
9.50
7.00**
8.50

19.00		
19.00		
18.00		
14.00		
14.00****

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อก�ำไรสุทธิ*
(ร้อยละ)

41
41
48
52***
49

หมายเหตุ:
* ก�ำไรสุทธิ หมายถึง ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
** เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากก�ำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท โดยมีกำ� หนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17 เมษายน 2563
*** อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49 ของก�ำไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2562
**** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ
14.00 บาท
138

139

14
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

เป็นนโยบายหรือยังไม่ได้น�ำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาทบทวน
เป็นประจ�ำทุกปี
คณะกรรมการบริษทั ได้รวบรวมองค์ความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา
และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล น�ำมาประมวลไว้เป็นคูม่ อื
บรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่มจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546 และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2563 ซึ่งได้เผยแพร่
อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.scg.com
ในปี 2563 เอสซีจีได้ผลประเมินในเรื่องการก�ำกับดูแล
กิจการและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
• ได้รับผลการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies CGR) ประจ�ำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent)
• ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 (AGM
Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• ได้รบั รางวัล SET Awards 2020 ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence หรือ
รางวัล “ต้นแบบองค์กรทีย่ งั่ ยืน” ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 6 โดยเอสซีจี
ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ซึ่ง
มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบองค์กร
ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและมีส่วนร่วมสร้าง
คุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่
ผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการลงทุนในธุรกิจทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับสิง่ แวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance - ESG)
• ได้รบั รางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี
2563 (Human Right Awards 2020) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
• ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต�่ำและ
ยั่ ง ยื น ” จากโครงการตั ว ชี้ วั ด ธุ ร กิ จ คาร์ บ อนต�่ ำ และยั่ ง ยื น
(LCSi: Low Carbon and Sustainable Business Index) จัดโดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2
• ได้รับรางวัล “ASEAN CG Scorecard” ประจ�ำปี 2562  
ประเภท ASEAN Asset Class PLCs โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ASEAN Capital Market Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB) ให้บริษทั จดทะเบียนในอาเซียนทีด่ ำ� เนินธุรกิจโดยยึดหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยยึดมัน่ ในอุดมการณ์ ซึง่ ได้ถอื ปฏิบตั สิ บื เนือ่ งกันมา
ภายใต้ ก รอบของจรรยาบรรณเอสซี จี แ ละบนพื้ น ฐานแห่ ง
ประโยชน์ สุ ข อย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น โดยมี ก รรมการบริษัท
เป็ น แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณเอสซีจี
เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่าง
ทางด้ า นบรรษั ท ภิ บ าล โดยได้ ก� ำ หนดไว้ ใ นวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
เอสซีจี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบ
บริหารจัดการทีก่ อ่ ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้าง
ผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนันสนุน ส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาท�ำหน้าที่ก�ำกับ
ดูแลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการก�ำหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิ ติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
และคณะจัดการเอสซีจีให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล
เอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายบรรษัทภิบาล
เอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะ
สมกับการด�ำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้าน
บรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ

เอสซีจียึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ ดี ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ที่ เ ป็ น หลั ก เกณฑ์ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ล
กิ จ การภายในประเทศ เช่ น หลั ก การก�ำ กั บ ดู แ ลกิ จการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย รวมถึ ง หลั ก เกณฑ์ ต ามโครงการส� ำ รวจ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย น (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์
ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard
(ASEAN CG Scorecard) และ DJSI Sustainability Assessment
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้พิจารณา
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมี
การก� ำ หนดนโยบาย รวมถึ ง น� ำ หลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า วไป
ปฏิบัติ ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการก�ำหนด
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เอสซีจี คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี 2563”

• การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
				และรอบคอบ (Duty of Care)
• การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of
			 Loyalty)
• การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
			 บริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม
			 ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
• การเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
			 โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของเอสซีจีต่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ทั้งเอสซีจี
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และให้มีการทบทวน
และอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ระมั ด ระวั ง และรอบคอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
4. ก� ำ กั บ ดู แ ลและพั ฒ นาบรรษั ท ภิ บ าลของเอสซี จี ใ ห้
อยู ่ ใ นระดั บ สากล เพื่ อ เป็ น แนวทางในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม
หลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี

• ได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence
Awards 2020 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมอบให้
แก่องค์กรที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดจากการส�ำรวจความคิดเห็น
ของผู้บริหาระดับสูงในสาขา
• ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human
		 Resource Management Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18
• ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial
		 Management Excellence)
และรางวัลดีเด่นซึง่ มอบให้แก่องค์กรทีม่ ผี ลคะแนนรวมใน
อันดับรองลงมา โดยเอสซีจีได้รับรางวัลในสาขา
• ความเป็นเลิศด้านผู้น�ำ (Leadership Excellence)
• ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบ
		 ต่อสังคม (Sustainable Development Excellence)
• ความเป็นเลิศด้านสินค้า การบริการ (Product / Service
		Excellence)
นโยบายและแนวปฏิบต
ั ท
ิ เี่ กีย
่ วกับคณะกรรมการบริษท
ั ผูถ
้ อ
ื หุน
้
และผู้มีส่วนได้เสีย

บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ
คณะกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยครอบคลุม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ ของ ก.ล.ต. ดังนี้

หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
บริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาแผนหลั ก ใน
การด� ำ เนิ น งาน งบประมาณ เป้ า หมายและนโยบายใน
การด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท
และบริษัทย่อยให้แข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงควบคุม
ดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายในการ
ด�ำเนินธุรกิจที่ก�ำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัท
ย่อย และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ฝ่ายจัดการจัดท�ำกลยุทธ์และ
แผนงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
โดยค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และได้ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ส�ำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย รวมทั้งก�ำหนดขั้นตอนการ
ประเมินประเด็นส�ำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลั ก ปฏิ บั ติ 1 ตระหนั ก ถึ ง บทบาทและความรั บผิด ชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
บริษัทฯ อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความ
รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำและผู้ขับเคลื่อนองค์กร โดยมีบทบาท
และหน้าที่ในการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ
และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทบน
พื้ น ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ แก่ผถู้ อื หุน้
(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�ำคัญ 4 ประการ คือ
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วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ ง การท� ำ
รายการทางการค้ า ที่ ก ระท� ำ เป็ น ปกติ เ พื่ อ ประกอบกิ จ การ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่
20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณ
ภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง
รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท และไม่ เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

หลักปฎิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
• การก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้าง
คณะกรรมการ ในเรือ่ งจ�ำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ
คุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านของกรรมการเพื่อ
ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมทั้งแต่งตั้ง
กรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท
•

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
กรรมการอิสระ
บริษัทก�ำหนดสัดส่วนของกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระให้มีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
บริษัททั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ จ�ำนวน 6 คน
ได้แก่ นายชุมพล ณ ล�ำเลียง นางธาริษา วัฒนเกส นายประสาร
ไตรรัตน์วรกุล นายพสุ เดชะรินทร์ นางพรรณสิรี อมาตยกุล และ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ได้มีมติปรับปรุงข้อก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ
บริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ดังนี้
ข้อก�ำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิ ส ระ (Independent Director) ของบริ ษั ท
ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถื อ หุ ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.5 ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ทั้ ง นี้
ให้ นั บ รวมการถื อ หุ ้ น ของผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของกรรมการอิส ระ
รายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส ่ ว นร่ ว มบริ ห าร
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษา
ของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
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กรรมการอิสระตามที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อก�ำหนด
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้แจ้งและขอผ่อนผัน
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 แล้ว

11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่ เ คยต้ อ งค� ำ พิ พ ากษาว่ า ได้ ก ระท� ำ ความผิด ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินในท�ำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายนัน้
ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการ
หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�ำเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมี
การตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่า
กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�ำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6
ให้บริษทั ได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว
ก็ตอ่ เมือ่ บริษทั ได้จดั ให้มคี วามเห็นคณะกรรมการบริษทั ทีแ่ สดง
ว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แล้ ว ว่ า การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คล
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความ
เห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
อิสระด้วย

แนวทางการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหา
รายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการ
อิสระเพื่อเตรียมไว้เป็น Director Pool ซึ่งรวมถึงการพิจารณา
รายชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ สนอแนะโดยผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ตลอดจน
ผู้ที่ผ่านการอบรมตามท�ำเนียบรายชื่อกรรมการที่แนะน�ำโดย
IOD (IOD Chartered Directors) ที่มีความรู้ ความช�ำนาญในด้านที่
บริษทั ต้องการตาม Board Skil Matrix ซึง่ จะมีการพิจารณาทบทวน
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทาง
ด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาปรับปรุง
ตารางความรู ้ ค วามช� ำ นาญเฉพาะด้ า นของคณะกรรมการ
บริษัท (Board Skill Matrix) โดยการก�ำหนดคุณสมบัติหลัก (Core
Qualifications) และทักษะ ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ที่มีความหลากหลาย (Diversity of Skills and Experiences) ที่
คณะกรรมการบริษัทพึงมี โดยเพิ่มเติมความรู้ ความช�ำนาญใน
ด้าน Cybersecurity การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
ซัพพลายเชน (Supply Chain) การควบรวมกิจการ (Merger &
Acquisition) ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) / พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(E-commerce) และ สุขภาพและความปลอดภัย
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาก�ำหนด
“นโยบายการก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษทั ”
โดยอ้างอิงจากหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักเกณฑ์
ของ IOD การประเมินดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (DJSI Sustainability
Assessment-DJSI) ด้าน Corporate Governance โดยค�ำนึงถึงความ
หลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ
ความรู้ ความช�ำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี และ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติปรับปรุงนโยบายการ
ก�ำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณา
จากความต้องการของธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนคุณสมบัติ
และคุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท
เพือ่ ให้สามารถสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ได้ตรงตามที่ต้องการ

ในรอบปี 2563 กรรมการอิสระของบริษทั ทัง้ 6 คน ไม่มกี าร
ให้บริการทางวิชาชีพ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ยการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้
เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ อย่างไรก็ตาม นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
เป็นกรรมการของบริษัทที่พิจารณาได้ว่ามีกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่ง
ต้ อ งแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทราบก่ อ นที่ จ ะมี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
และเป็ น กรรมการบริ ษั ท ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ
เอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท เมื่อได้พิจารณาประเด็น
คุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ตามหลักใน
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัดและพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ล้ ว เห็ น ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ
ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็น
อิสระ ดังนั้ นจึงถือได้วา่ คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระทีห่ า้ มการ
มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ได้รบั การผ่อนผันคุณสมบัติ

นโยบายการก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษทั
1. หลักการ
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการถือเป็นเรื่องที่มีความ
ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลเอสซี จี เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ถื อ ว่ า เป็ น ผู ้ ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการ
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		 - ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity
					 and accountability)
		 - การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed
					 judgment)
		 - ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟัง
					 ที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและ
					 เป็นอิสระ
		 - ยึ ด มั่ น ในการท� ำ งานอย่ า งมี ห ลั ก การและ
					 มาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
		 - คุณลักษณะอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการบรรษัทภิบาล
					 และสรรหาเห็นว่ามีความส�ำคัญ
3.2 ความรูค้ วามช�ำนาญทีต่ อ้ งการให้มใี นคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาควร
พิจารณาก�ำหนดองค์ประกอบของความรู้ความช�ำนาญเฉพาะ
ด้านทีจ่ ำ� เป็นต้องมีในคณะกรรมการ และจัดท�ำ Board Skil Matrix
เพื่อประกอบในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็น
กรรมการ ความรู้ความช�ำนาญเฉพาะด้านดังกล่าวเพื่อส่งเสริม
ให้คณะกรรมการสามารถก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้ง
ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น
		 - ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and
					 Finance)
		 - การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหาร
					 จัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and
					 Human Resource Management)
		 - การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
		 - การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
		 - ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั (Industry Knowledge)
		 - การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
		 - การก�ำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and
					 Strategic Planning)
			- ความรู ้ ค วามช� ำ นาญเฉพาะด้ า นอื่ น ๆ ที่
					 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่า
					 จ�ำเป็นต่อบริษัทในระยะ 3 - 5 ปีข้างหน้า เช่น
					 ความรูเ้ กีย่ วกับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
					 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
					 การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ทักษะ
					 ด้านเทคโนโลยี Cybersecurity การบริหารจัดการ
					 ข้ อ มู ล (Data Management) ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก
					 (Retail Business) ซัพพลายเชน (Supply Chain)
					 สุขภาพและความปลอดภัย และประสบการณ์
					 ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รระดั บ ภู มิ ภ าค/
					 หรือระดับโลก ฯลฯ
3.3 ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนื อ จากการก� ำ หนดองค์ ป ระกอบสองประการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ยังอาจพิจารณาก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น เพศ อายุ
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศต้นก�ำเนิด วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียม ฯลฯ

ก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนของเอสซีจี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
ก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการ
บริษัทขึ้น
2. นโยบายการก�ำหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละการสรรหา
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด
และข้อบังคับของบริษัท และควรมีความหลากหลาย ทั้งใน
ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความช�ำนาญเฉพาะด้าน
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จ�ำกัดหรือแบ่งแยกใน
เรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศต้นก�ำเนิด
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล
เอสซี จี ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรม โปร่ ง ใส สามารถสร้ า ง
ผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ซึง่ จะช่วยน�ำพาให้เอสซีจี
เติบโตอย่างยั่งยืน
3. การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ค ณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตาม
วาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชีย่ วชาญและมีความหลากหลาย โดยไม่มกี ารแบ่งแยกสัญชาติ
เชื้อชาติ เพศ หรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์
กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�ำงานที่
โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
โดยในปี 2563 ในกระบวนการสรรหาบุ ค คลเข้ า เป็ น
กรรมการแทนกรรมการที่จะครบก�ำหนดออกตามวาระในปี
2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้สรรหาบุคคล
โดยไม่คำ� นึงถึงเพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ถิน่ ก�ำเนิด สีผวิ ศาสนา
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
กรรมการ และบุคคลในท�ำเนียบกรรมการ (Chartered Director)
ของ IOD ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เป็นไปตามนโยบายการ
ก�ำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการของบริษัทข้างต้น
นอกจากนั้น ในการสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการยังได้
ค�ำนึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้
3.1 คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
			คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาควร
พิจารณาและก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัด
เลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น
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4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันอันจะท�ำให้เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จ�ำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น

4. การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม
กรณีที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอชื่อ
กรรมการรายเดิ ม ให้ เ ป็ น กรรมการของบริ ษั ท ต่ อ อี ก วาระ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรค�ำนึงถึงผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวด้วย
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่
กรรมการบริษัทเป็นผู้น�ำองค์กรที่มีบทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญมาก เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือก
กรรมการมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นระบบแบบแผน
และโปร่งใส สอดคล้องกับนโยบายการก�ำหนดคุณสมบัติและ
การสรรหากรรมการบริษัท และหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี เพื่อ
สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดย
การเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้
พิจารณาก�ำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่
ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอน
การวางแผน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการคัดเลือก และขั้น
ตอนการเลือกตั้ง รวมทั้งก�ำหนดกรอบเวลาของแต่ละขั้นตอน
ดังกล่าวด้วย

•

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการพัฒนาความรู้
1. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
เอสซี จี จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและ
ทบทวนผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง (Self-Assessment) และ
ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการ
ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และ
หาข้อสรุปเพื่อก�ำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท�ำงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป
ส�ำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของตนเอง (Self-Assessment) นัน้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมถึง
แบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ก่อนทีจ่ ะเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ส�ำนักงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้
กรรมการบริ ษั ท ทุ ก คนเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทีต่ นด�ำรงต�ำแหน่ง
หลังจากนัน้ ส�ำนักงานเลขานุการบริษทั จะสรุปผล และน�ำเสนอ
ผลประเมินต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบก่อนน�ำส่งผลการประเมินให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการ
1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น
กรรมการแทนกรรมการที่ ค รบก� ำ หนดออกตามวาระ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้สรรหาเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอ�ำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใด
เป็นกรรมการเป็นอ�ำนาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการเลื อ กตั้ ง กรรมการ ให้ ใ ช้ วิ ธี อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนเลื อ กกรรมการเป็ น รายบุ ค คล และผู ้ ถื อ หุ ้ น มี
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการได้
ไม่เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่ง
คะแนนเสียงไม่ได้

ทั้งนี้ ในปี 2563 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ ดังนี้
คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย
				
				
				

1.
2.
3.
4.
5.

ผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการทั้งคณะ
(As a Whole)
(ร้อยละ)

ผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
(Self-Assessment)
(ร้อยละ)

95
97
99
94
99

96
96
96
100
99

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาใน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย

• การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท
โดยที่ปรึกษาอิสระภายนอก
นอกเหนือจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของตนเอง (Self-assessment) ซึ่งด�ำเนินการเป็นประจ�ำ
ทุกปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายในการจัดให้
มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั โดยที่
ปรึกษาอิสระภายนอกทุก ๆ 3 ปี เพื่อน�ำมาพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อ
ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต.
ปี 2560 และการประเมินเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการของ DJSI
โดยได้ดำ� เนินการครั้งแรกในปี 2558
ในช่วงปลายปี 2563 บริษัทได้เริ่มกระบวนการสรรหาที่
ปรึกษาอิสระภายนอกเพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเพิ่มเติมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธาน
กรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริ ษั ท เที ย บเคี ย งได้ กั บ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต าม
มาตรฐานในระดับสากล และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่
ยอมรับโดยทั่วไป โดยจะเริ่มประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทในปี 2564

3. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท
จดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. แนะน�ำหลักปฏิบตั ปิ ระการหนึง่
ว่า คณะกรรมการบริษัทควรก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท
และกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคน
ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนีต้ ามกฎบัตรคณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดให้ ก รรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ พั ฒ นาความรู ้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือ
เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
หรือกิจกรรมสัมมนาทีเ่ ป็นการเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน
อย่างต่อเนื่อง
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ ก ระบวนการ
จัดท�ำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาคณะกรรมการบริษัทอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดท�ำ
ทะเบียนประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ เพื่อก�ำหนดแผน
การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาให้แก่กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้จัดกิจกรรมที่
จะช่วยเพิม่ พูนความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของกรรมการอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้เริม่ การจัดเสวนาแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ แ ละความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกรรมการบริ ษั ท
และผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตั้งแต่
ปี 2554 เป็นต้นมา
ส�ำหรับปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงแบ่ง
ออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
1. การจั ด เสวนาผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นหั ว ข้ อ How
		 deep & How long ของวิกฤติ COVID–19 ในมุมมองของ
		 นักเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และ
		ในหั ว ข้ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก า-จี น
		กั บ ผลกระทบในไทยและเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
		 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เพื่อให้กรรมการและ
		ผูบ้ ริหารเอสซีจมี คี วามรูแ้ ละความเข้าใจสถานการณ์โลก
		ในปัจจุบันและที่จะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นในอนาคต
		จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งระหว่างการเสวนาได้มีการ
		 แลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น กั น อย่ า งกว้ า งขวาง รวมทั้ ง
		ได้รบั ข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์จากวิทยากรในการเตรียม
		ความพร้อมเพื่อรับมือจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
		กับเอสซีจีด้วย

2. การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร
ระดับสูงของเอสซีจี
คณะกรรมการบริ ษั ท ร่ ว มกั บ คณะกรรมการพิ จ ารณา
ผ ล ต อ บ แ ท น เ ป ็ น ผู ้ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงาน
ทางธุรกิจของบริษัท การด�ำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจาก
คณะกรรมการบริษทั ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะน�ำข้อมูลที่
ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูล
ย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ
		 EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อ
		 ก�ำหนดค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจี
		 ทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรม
		เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพั ฒ นาธุ ร กิ จและการปรับ ปรุง
		ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้น
		ในแต่ละปี
น อ ก จ า ก นั้ น ไ ด ้ น� ำ ผ ล ก า ร ส� ำ ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ของพนั ก งานระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
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2. จัดแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีและพัฒนาการ
		ของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของทั้ง
		 สามกลุ่มธุรกิจหลัก รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางของ
		 เอสซีจี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 สอดรับไปกับการ
		ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารก� ำ หนดแผนธุ ร กิ จ ระยะกลาง
		 เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร นักวิจยั และพัฒนา
		ตลอดจนผู ้ บ ริ ห ารด้ า นนวั ต กรรมได้ แ ลกเปลี่ ย น
		 ข้อคิดเห็นและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อต่อยอดโครงการต่าง ๆ
		 ของเอสซี จี ให้ ก ว้ า งขวางและเพิ่ ม มู ล ค่ า ทางธุ ร กิ จ
		มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้เอสซีจียังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ
อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรม
ของเอสซีจี และหลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่วยงานก�ำกับดูแลของภาครัฐ
หรือองค์กรอิสระ อาทิ หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ เพื่อน�ำความรู้
และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

สรุปประวัติการพัฒนาและการให้ค�ำปรึกษาของกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2563
			

รายชื่อกรรมการบริษัท			

รายละเอียดการพัฒนาและการให้คำ
� ปรึกษา

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ●			 - แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP)
							ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
						 - สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า บริการ
							และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมองของ
							นักเศรษฐศาสตร์
2. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง ● s n			 - แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจ
							ของเอสซีจี
						 - สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้าบริการ
							และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
							ของนักเศรษฐศาสตร์
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย
							และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. นายเกษม วัฒนชัย ●			 - แสดงวิสยั ทัศน์และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจ
							ของเอสซีจี
						 - สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า บริการ
							และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
							ของนักเศรษฐศาสตร์
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย
							และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. พันต�ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม ●		 - แสดงวิสยั ทัศน์และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจ
							ของเอสซีจี
						 - สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า
							บริการ และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมองของ
							นักเศรษฐศาสตร์
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5. นางธาริษา วัฒนเกส ●			 - แสดงวิสยั ทัศน์และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจ
							ของเอสซีจี
						 - สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า บริการ
							และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
							ของนักเศรษฐศาสตร์
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย
							และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
						 - ร่วมงานสัมมนา “Director Briefing: China Economic Outlook Pathway to Recovery” - IOD
						 - เข้าร่วมหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 13/2020 – IOD
						 - เข้าร่วมประชุม Director Briefing COVID-19: Business implications and the
							 “New Normal” - IOD
6. นายกานต์ ตระกูลฮุน ● s n			 - แสดงวิสยั ทัศน์และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจ
							ของเอสซีจี
						 - สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า บริการ
							และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย
							และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ●			 - แสดงวิสยั ทัศน์และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจ
							ของเอสซีจี
						 - สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า บริการ
							และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
							ของนักเศรษฐศาสตร์
						 - เข้าร่วมหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 – IOD
8. นายพสุ เดชะรินทร์ ●			 - แสดงวิสยั ทัศน์และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจ
							ของเอสซีจี
						 - สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า บริการ
							และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
							ของนักเศรษฐศาสตร์
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย
							และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
						 - ร่วมงานสัมมนา Chairman Forum ในหัวข้อ “Leading Boardroom Through Disruption:
							 What Directors should know” – IOD
						 - ร่วมงานสัมมนา “Director’s Briefing: Demonstrating Corporate Purpose”- IOD
9. นางพรรณสิรี อมาตยกุล ●			 - แสดงวิสยั ทัศน์และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจ
							ของเอสซีจี
						 - สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า บริการ
							และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
							ของนักเศรษฐศาสตร์
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย
							และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
						 - ร่วมงานสัมมนา ID FORUM 1/2019- Tips amd Trick for fealing with question in
							AGM-IOD
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10. นายชลณัฐ ญาณารณพ ● s n			 - แสดงวิสยั ทัศน์และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจ
							ของเอสซีจี
						 - สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า บริการ
							และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
							ของนักเศรษฐศาสตร์
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย
							และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ● n			 - แสดงวิสยั ทัศน์และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจ
							ของเอสซีจี
						 - สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า บริการ
							และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
							ของนักเศรษฐศาสตร์
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย
							และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ● s n			 - แสดงวิสยั ทัศน์และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจ
							ของเอสซีจี
						 - สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า บริการ
							และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
							ของนักเศรษฐศาสตร์ภาพรวม
						 - ร่วมเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย
							และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
						 - เข้าร่วมประชุม Directoe Briefing COVID - 19 : Business Implications and the
							 “New Normal” - IOD
หมายเหตุ
		 กรรมการทุกคนมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม Material ตามเกณฑ์ Global Industry Classification Standard (GICS Level 1 sector classification) แบ่งออกเป็น
		 4 ประเภท ดังนี้ n การจัดการธุรกิจ (Management)sการศึกษา (Academia) ● การให้ค�ำปรึกษา (Consulting) H การวิจัย (Research)

ประวั ติ ก ารเข้ า ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต รที่ จั ด โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ การด�ำรงต�ำแหน่ง การศึกษา ของกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของเอสซีจีปรากฏอยู่ในประวัติของ
กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในเว็บไซต์บริษัท www.scg.com
ในด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทนั้น เอสซีจีมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการ
บริษัทท�ำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่าย
จัดการเอสซีจี และมีส�ำนักงานเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่ดูแล
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มี
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
เอสซี จีไ ด้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ กรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง รวบรวมสรุป
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั

ตลอดจนกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
นโยบายด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อ
ให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนว
ปฏิบัติในหน้าที่กรรมการ ซึ่งส่งให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อ
เป็นข้อมูลเบื้องต้น
การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเป็นกรรมการบริษทั
ในปี 2563 เอสซี จี ไ ด้ ก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
(Director Induction Program) ส�ำหรับกรรมการทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้
รายใหม่เพือ่ ให้กรรมการทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่งสามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน
ในเรือ่ งต่าง ๆ ตามแผนงานปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Orientation
Program) 3 ด้าน ดังนี้
•
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1) รวบรวมข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นเกีย่ วกับกรรมการเพือ่ ประโยชน์
		ในการตรวจสอบดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
		ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
2) จัดส่งข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
		 เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและ
		 ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ
		 บริ ษั ท จดทะเบี ย น สรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งาน สรุ ป
		 หลักเกณฑ์ส�ำคัญด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี และคู่มือ
		ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ที่ จ� ำ เป็ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
		 กรรมการ เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและ
		สามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น
3) จัดให้มกี ารพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ
		 บริษทั ฝ่ายจัดการเอสซีจี หรือผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายต่าง ๆ
		 เพื่ อ รั บ ทราบ และสอบถามข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ
		การด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี

ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล
(Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย
รวมทั้ ง หมุ น เวี ย นงาน เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเป็ น ผู ้ น� ำ และ
ความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของเอสซีจี
ดังกล่าวได้ดำ� เนินการกับพนักงานทุกระดับให้มคี วามพร้อมใน
การทดแทนกรณีที่มีต�ำแหน่งงานว่างลง
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบ
เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่
ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิด
มูลค่าแก่เอสซีจีควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ดูแลให้ฝา่ ยจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ก�ำกับดูแลให้มกี ารบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโลยี
สารสนเทศ
3. ติดตามดูแลให้มกี ารน�ำกลยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ิ และ
ติดตามการวัดผลการด�ำเนินงานทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจ และ
ระดับเอสซีจี โดยก�ำหนดให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงาน
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การด�ำเนินงานของธุรกิจ โดยค�ำนึงถึง ความปลอดภัยและ
สุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการ
บริหารบุคลากร
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหาร
ระดั บ สู ง และการบริ ห ารบุ ค ลากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาแผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และก�ำกับดูแลให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ ปี ระสิทธิผลเป็นประจ�ำทุกปี
และมีระบบการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารระดับ
สูงทีร่ อบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการ
ด�ำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ก รรมการผู ้ จั ด การใหญ่
ผูบ้ ริหาร และคณะจัดการของบริษทั เข้าสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กับองค์กร และผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกขององค์กรต่างๆ อยูเ่ สมอ

• บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
และถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัท
เป็นผูก้ ำ� กับดูแลให้มกี ารด�ำเนินการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และ
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี จรรยาบรรณ
เอสซีจี และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มั่นใจ
ได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติ
ด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้
มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) เป็นลายลักษณ์
อักษรขึ้นในปี 2553 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว และในปี
2554 ได้กำ� หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละ
กลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น

• การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี
บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ
ในต�ำแหน่งงานบริหารทีส่ ำ� คัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็น
มืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เป็นผู้จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
คณะจัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผูพ้ จิ ารณา ทัง้ นีก้ ระบวนการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจี
เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และ
มุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent)
และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้า
ขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่าน
ขั้ น ตอนการประเมิ น พนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพสู ง (Key Talent)
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เอสซีจี และแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้า
ร่วมกิจกรรม
ส�ำหรับปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้ก�ำหนด
มาตรการเฝ้าระวังต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรทุก
ภาคส่ ว นให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาด
โดยเฉพาะข้อก�ำหนดต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะ
การรวมกลุ่มกันของคนจ�ำนวนมากที่มีความแออัดและมีความ
เสี่ยงสูงที่ต้องมีมาตรการที่เหมาะสม และด้วยบริษัทยังคง
เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละ
การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่แสดงความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท บริษัทจึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยด้าน
สาธารณสุขของผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม บริษัทจึงปรับรูปแบบ
เป็นการจัดส่งเอกสารแผ่นพับให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สมัครเข้าร่วม
กิจกรรมของเอสซีจจี ำ� นวน 1,100 คน แทนการเข้าร่วมกิจกรรม
ในรูปแบบปกติ ซึง่ แผ่นพับดังกล่าวจะเป็นการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
นวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผลิตโดย
เอสซี จี เ พื่ อ ปกป้ อ งบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละคนไทยให้
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ โดยมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เช่น
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
และโรงพยาบาลทั่วประเทศที่มีความต้องการ นอกจากนี้ธุรกิจ
ต่าง ๆ ของเอสซีจียังได้ออกแบบนวัตกรรมเกี่ยวกับ COVID-19
อีกมากมายเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดด้วย อาทิ อุปกรณ์
ติดตามสุขภาพทางไกล Tele-Monitoring, หุ่นยนต์ส่งอาหารและ
ยาระยะไกล (SMART SERVE ROBOT) และถุงซักผ้าละลายน�ำ้ ได้
(PURA) เป็นต้น
รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ที่ เ อสซี จี แ ละมู ล นิ ธิ เ อสซี จี ได้ ป ระสาน
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมงานด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมกับเอสซีจีมายาวนาน และแอสตร้าเซนเนก้า
บริษทั ผูผ้ ลิตชีวภัณฑ์ชนั้ น�ำสัญชาติองั กฤษ-สวีเดน ในการผลิต
วัคซีนป้องกันโควิด 19 ในประเทศไทยเพือ่ ให้คนไทยได้ใช้วคั ซีน
ในกลางปี 2564 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ในความปลอดภัยด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทย
ฟื้นกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
เพื่อให้มีนโยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหาร
จัดการที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างแบรนด์และ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ด้วย
การน�ำประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียมาสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร
โดยได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของเอสซีจี
ทัง้ นีส้ ามารถสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่
ต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้น
เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญกับผูถ้ อื หุน้ ในฐานะเจ้าของบริษทั จึง
ก�ำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
ผูบ้ ริหารและพนักงานของเอสซีจี มีหน้าทีต่ อ้ งด�ำเนินธุรกิจตาม
หลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์เอสซีจี เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
เอสซีจีเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ใน
การดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่ก�ำหนด
ไว้ ต ามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท อาทิ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิ
ที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงยังให้สิทธิแก่
ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้
รับการรวบรวมเพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาต่อไป
นอกเหนือจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจยี งั
ด�ำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยสิทธิ
ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้ในหลักปฎิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และหลักปฏิบตั ทิ ี่ 8 สนับสนุน
การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือของแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปีของบริษัท
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น
• กิจกรรมส�ำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
เอสซีจีตระหนักถึงความส�ำคัญในการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น เข้ า เยี่ ย มชมกิ จ การในธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท อย่ า ง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม พร้อมทั้งจดหมายตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยบริษทั
ได้ท�ำการสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของ
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กิจกรรมผูถ
้ อ
ื หุน
้ กูท
้ อ
่ งเทีย
่ วประเทศโอมาน (เดินทางช่วงเดือน ม.ค. 2563)

SCG Debenture Club Exclusive Lunch 2020

• กิจกรรมพิเศษ SCG Debenture Club Exclusive Lunch 2020
		 เรียนเชิญผู้ถือหุ้นกู้ที่ลงทุนสูงสุด 100 รายแรกพร้อม
		 ผู ้ ติ ด ตามร่ ว มรั บ ประทานอาหารกั บ ผู ้ บ ริ ห าร ณ
		 เรือนรับรอง SCG บางซือ่ เพือ่ ฟังการอัพเดทสถานการณ์
		และผลประกอบการของบริษัท
นอกจากนี้ ส มาชิ ก ยั ง สามารถรั บ ส่ ว นลดพิ เ ศษจาก
พันธมิตรทางธุรกิจระยะยาว เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ – ท็อปส์
มาร์เก็ต ร้านกาแฟโอ บอง แปง โรงพยาบาลสมิติเวชและ
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ ร้านอาหารฟูจิ สถานีน�้ำมันบางจาก
(รับสิทธิประโยชน์ผา่ นบัตรเอสซีจ-ี บางจากพาร์ทเนอร์ชพิ การ์ด)
ร้ า นบี ทู เ อส รวมถึ ง ร้ า นเอสซี จี โฮมโซลู ชั่ น และพั น ธมิ ต ร
ทางธุ ร กิ จ ชั้ น น� ำ อี ก มากมาย ผ่ า นเอสซี จี ดี เ บนเจอร์ ค ลั บ
โมบาย แอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามรายละเอียด
ได้ จ ากแอปพลิ เ คชั น เอกสารสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ป ระจ� ำ ปี แ ละ
นิตยสาร Delight ทุกกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ยงั เป็นสิง่ ยืนยัน
หนักแน่นได้วา่ เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญกับทัง้ ผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ละสังคม
อย่างสม�ำ่ เสมอตลอดมา

กิจกรรมและสิทธิประโยชน์สำ� หรับผู้ถือหุ้นกู้
เอสซี จียั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การดู แ ลผู ้ ถือ หุ้นกู้ข อง
บริ ษั ท อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ป ี 2543 ผ่ า นกิ จ กรรมและสิ ท ธิ
ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 และการค�ำนึงถึงสุขภาพและความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสมาชิกทุกท่านเป็นส�ำคัญ บริษทั ฯ
จึงมีความจ�ำเป็นต้องระงับการจัดกิจกรรมหรือปรับเปลี่ยน
รูปแบบกิจกรรมบางรายการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
มาตรการของทางภาครัฐฯ โดยในปีที่ผ่านมามีการด�ำเนินงาน
ดังนี้
• กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “เจาะลึกพระราชบัญญัตภิ าษี
		 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2562”
• กิจกรรมท่องเที่ยวต่างประเทศ “โอมาน” มหัศจรรย์
		ทะเลทรายแห่ ง อาหรั บ และกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย ว
		 ในประเทศ “สตูล” ล่องใต้ชมอุทยานธรณีโลก
• กิ จ กรรมเวิ ร ์ ค ชอปช่ ว ยเหลื อ สั ง คมให้ กั บ เด็ ก พิ ก าร
		 ทางสมอง จัดท�ำบล็อกไม้หรรษาเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
		 จ� ำ นวน 150 ชุ ด มอบให้ แ ก่ ส ถาบั น ราชานุ กู ล
		 กรมสุขภาพจิตและจัดท�ำบัตรภาพสือ่ การเรียนรู้ จ�ำนวน
		 107 ชุด (ชุดละ 10 ชิ้น) มอบให้แก่สถาบันสิรินธร
		เพื่ อ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพทางการแพทย์ แ ห่ ง ชาติ
		กรมการแพทย์
• โครงการหุน้ กูเ้ อสซีจี ใจดีชว่ ยโรงเรียนของหนู มอบเงิน
		สนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ท างการศึ ก ษาให้ กั บ
		 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กใน จ.พิจิตรจ�ำนวน
		 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์และโรงเรียน
		 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ด้วยเงินบริจาคจาก
		 ผู้ถือหุ้นกู้กว่า 1.4 ล้านบาท
• จั ด ท� ำ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม ผ่ า นโมบาย
		 แอปพลิเคชัน ระหว่าง พ.ค.–ก.ค. 63 กับร้านอาหารสีฟา้
		 รับฟรีชุดอาหารพิเศษ ส่วนลดค่าส่งอาหาร LINEMAN
		 และส่วนลดค่าอาหารร้านโมโม พาราไดส์ ตามล�ำดับ

2)   พนักงาน
• การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เอสซีจตี ระหนักถึงความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ และยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม น�ำเรื่องการเคารพในความหลากหลายและ
การยอมรับความแตกต่างของบุคคลไปใช้ในเรื่องการบริหาร
งานบุคคลอย่างเคร่งครัดตัง้ แต่การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
การพัฒนาพนักงาน การเติบโตในหน้าที่การงาน การบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน การเกษียณอายุ ปฏิบัติ
ต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติ
ต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย
เชื้อชาติ สัญชาติ ประเทศต้นก�ำเนิด ศาสนา เพศ อายุ สถานะ
ทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด
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เอสซี จี ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของแต่ ล ะประเทศ
สนธิสญ
ั ญา และหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนปฏิญญาว่าด้วยหลักการและ
สิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (The International Labor Organization Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work: ILO)
เอสซีจีมีการพัฒนาและด�ำเนินกระบวนการจัดการด้าน
สิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะ
ระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ก�ำหนดกลุม่ หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
วางแผนและก�ำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกัน จัดการแก้ไข
และป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบ
ติดตามผล โดยจัดให้มกี ระบวนการบรรเทาผลกระทบทีเ่ หมาะสม
ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ประกาศ
นโยบายด้ า นการบริ ห ารความหลากหลายและยอมรั บ
ความแตกต่างของบุคคล (Diversity and Inclusion) ขึน้ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีมีการบริหารความหลากหลาย
และยอมรับความแตกต่างของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน
เพิ่ ม เติ ม จากนโยบายด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ก� ำ หนดไปเมื่ อ ปี
2560 รวมทั้งก�ำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้
สอดคล้องกับ พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 เพือ่ ให้เอสซีจี
มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการก�ำกับดูแล และการบริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม

ศักยภาพสูงและมีความสามารถโดดเด่น ซึง่ มีการ Identify และคัด
เลือกคนทีเ่ ป็น Key Talent เป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถ และมีผลงาน
เป็นทีย่ อมรับ โดยมีการก�ำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้
กับพนักงานกลุม่ ดังกล่าวเพือ่ ดูแลให้เหมาะสม พร้อมกับวางเส้น
ทางหรือระดับการเติบโตของพนักงานกลุม่ ดังกล่าว
การบริหารสวัสดิการ
การจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน เป็นนโยบายที่เอสซีจี
ได้ดูแลและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ยกระดับความเป็นอยูท่ ดี่ ตี ามความเหมาะสมของพนักงาน
ในแต่ละระดับ รวมทั้งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน
เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน โดยมี
สวัสดิการในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนปฏิบตั งิ าน (เบีย้ เลีย้ ง
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าที่พักเมื่อต้องไปปฏิบัติงานนอกเขต
ปฏิบัติงานปกติ ฯลฯ) ด้านสุขภาพอนามัย (ค่ารักษาพยาบาล
และทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ศูนย์กฬี าและสุขภาพ
ฯลฯ) สวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือช่วยเหลือพนักงานใน
กรณีต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงในการด�ำรงชีพ เช่น เงินยืม
การประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เป็นต้น
ในปี 2563 เอสซีจีได้น�ำ Chatbot และ Mobile Application
เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการแก่พนักงาน ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการด�ำเนินการลง เพิ่มประสิทธิภาพ
และความพอใจของพนั ก งานในการใช้ บ ริ ก าร นอกจากนี้
เอสซีจีได้เริ่มใช้สวัสดิการรูปแบบยืดหยุ่นในธุรกิจเคมิคอลส์
เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานตามทางเลือกของ
แต่ละบุคคล โดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในสวัสดิการมากขึ้น และเป็นการ
รองรั บ ลั ก ษณะการท� ำ งานแบบ Hybrid Workplace อี ก ด้ ว ย
อีกทัง้ ได้จดั สวัสดิการและผลตอบแทนใหม่ให้เหมาะสมกับการ
จ้างงานรูปแบบใหม่ในบางต�ำแหน่ง เช่น งานทางด้าน Digital
และการพัฒนา Technologies
การดูแลพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19
เอสซีจีได้ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของ
พนักงานและห่วงใยผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงก�ำหนดให้มี
มาตรการต่างๆ เพื่อระวังป้องกัน เช่น การท�ำประกันสุขภาพ
เพื่อคุ้มครองการติดเชื้อโควิด 19 ให้กับพนักงานทุกคน การ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุน Work from Home เช่น Package
Internet, การให้ยืมอุปกรณ์ส�ำนักงาน เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ส�ำหรับผู้ที่
ต้องการจัด Home Office, การท�ำ Tele Medical โดยจัดแพทย์
ให้ค�ำปรึกษาแก่พนักงานผ่าน Application, การจัดกิจกรรม
พนักงานผ่านช่องทาง On line และการท�ำ COVID Check-in ผ่าน
Mobile App. “Employee Connect” เป็นต้น

• ด้านการดูแลพนักงาน
การบริหารค่าตอบแทน
เอสซีจีบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจาก ความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ความช�ำนาญ และผลส�ำเร็จของภารกิจ
ตามระดับต�ำแหน่งงานในความรับผิดชอบ ซึ่งยึดหลักความ
เป็ น ธรรมทั้ ง จากภายในองค์ ก รและแข่ ง ขั น ได้ กั บ องค์ ก ร
ภายนอก โดยค�ำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และ
สภาวะการจ้างงานภายนอก ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดความมัน่ คงในชีวติ
ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจ และสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั ิ
งานให้กบั พนักงาน ทัง้ ในส่วนของ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทน
พิเศษ และผลประโยชน์อนื่ ๆ มีระบบโครงสร้างค่าจ้างทีช่ ดั เจน
ซึง่ จะมีการปรับปรุงเพือ่ รักษาสถานะความเป็นบริษทั ชัน้ น�ำใน
ตลาดอยู่อย่างต่อเนื่อง
เอสซีจีบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทั้งผลการ
ด�ำเนินงานเป็นรายปี เช่น การสร้างยอดขาย ก�ำไรสุทธิ และ
EBITDA และผลการด�ำเนินงานในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนต่อ
การเจริญเติบโตของบริษัท และการรักษาให้พนักงานอยู่กับ
องค์กร โดยพิจารณาจากการขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของ
ก�ำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้ น เอสซี จี ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ พนั ก งานที่ มี

การดูแลพนักงานในระยะยาว
เอสซีจมี กี ารดูแลพนักงานตลอดชีวติ การท�ำงาน ทัง้ ในการ
บริหารความก้าวหน้าของพนักงานด้วยการก�ำหนดแผนการ
พัฒนาร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา การส่งเสริม
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Process ในหลักสูตร Flagship Program ทุกหลักสูตร อาทิ Business
Concept Development (BCD) และทักษะด้าน Future Capability
เช่น Changeable Mindset for Success, Find Out Why และ Business
Strategy in VUCA world เป็นต้น
เอสซีจียังจัดท�ำ “แผนพัฒนาพนักงาน” อย่างต่อเนื่อง
โดยมี ค ณะกรรมการบุ ค คลของทุ ก ธุ ร กิ จ ดู แ ลการพั ฒ นา
พนักงานอย่างใกล้ชดิ รวมถึงการร่วมมือกับสถาบันชัน้ น�ำต่างๆ
ทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ น�ำคนทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และ
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาเสริมก�ำลังพลให้กบั ธุรกิจ จึงมัน่ ใจ
ว่า ธุรกิจด�ำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
อีกทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลง โดยปรับแนวทาง
การสรรหาและคัดเลือกพนักงานด้วยการเพิม่ สัดส่วนการรับผูท้ ี่
มีประสบการณ์และมีความสามารถจากภายนอก (Mid-career)
เพือ่ รองรับธุรกิจในอนาคตของเอสซีจี เช่น ธุรกิจดิจทิ ลั ค้าปลีก
และ โลจิสติกส์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เอสซีจสี ามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค และปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท�ำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ เอสซีจยี งั มีการให้ความรูพ้ นักงานด้านการดูแล
รักษาสุขภาพ การป้องกัน การใช้ชีวิตของพนักงานในช่วงการ
ระบาดของ COVID-19 มีระบบการติดตามพนักงาน และการ
อัพเดทสถานการณ์รายสัปดาห์ ผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ
ปี 2563 พนักงานเอสซีจีมีวันฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน 16 วัน
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาพนั ก งานทั้ ง ภายในและ
ภายนอก 784 ล้านบาท

การพั ฒ นาทั ก ษะในอาชี พ ให้ ทั น ต่ อ ความก้ า วหน้ า ของ
เทคโนโลยี ตลอดจนการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมตลอดชีวิต
การท�ำงาน และสวัสดิการภายหลังจากพนักงานเกษียณอายุ
การท�ำงานด้วย เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การจัด
ให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การจัดโครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเกษียณอายุ ทั้งในด้านสุขภาพ การบริหารการเงินและ
การลงทุน การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
การรักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุ ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ที่บริษัทก�ำหนด
ในปี 2563 เอสซีจีได้เริ่มน�ำรูปแบบผลประโยขน์ระยะ
ยาว(Long term Incentive) แบบใหม่ ๆ มาใช้ในกลุ่มพนักงาน
New Business บางประเภท เช่ น Startups Team หรื อ กลุ ่ ม
Digital Commercial Platform เป็นต้น ด้วยการจัดให้มีโครงการ
ผลตอบแทนพนักงาน ในรูปแบบ Incentive Program ที่มีลักษณะ
ของ ESOP เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระยะยาวของ
พนักงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสวัสดิการและ
ผลตอบแทนให้เป็นไปตามแนวทางตลาด (Mark-to-Market)
มากขึ้น
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอื่น ๆ
1. การพัฒนาพนักงาน
การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นวิกฤติที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงการด�ำเนินธุรกิจและยังท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง ความ
ผันผวนต่างๆที่ทวีความรวดเร็วและความรุนแรงมากขึ้นกว่าที่
เคย อาทิ การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง และความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างเห็นได้ชดั เอสซีจี จึงเร่งปรับตัวให้ทนั
ต่อทุกการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นย�้ำความส�ำคัญเรื่องการพัฒนา
พนักงานทัง้ ในและต่างประเทศเพือ่ ให้พนักงานทุกคนทุกระดับ
พร้อมและก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง
เอสซีจีเดินหน้ารองรับการเรียนรู้แบบ New Normal พร้อม
รับมือกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปของพนักงานใน
ปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของพนักงาน โดยปรับลดสัดส่วน
Classroom Training และเพิ่มสัดส่วน Digital Learning มากขึ้น แต่ก็
ยังคงรักษาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ อีกทั้งยัง มุ่งมั่นพัฒนา
ประสบการณ์การเรียนรูข้ องพนักงานให้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่เรียกว่า “ Blended Learning”
ผ่าน digital applications อย่าง MS Team และ Zoom ซึ่งผสานการ
เรียนรู้แบบ Virtual Learning, Digital Learning และ Project-Based
Learning เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น Flagship Program: Young Leader
with Abridged Business Concept (ABC) เป็นต้น ท�ำให้พนักงาน
ทุกคนทุกระดับสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่าง
ต่อเนือ่ งไม่วา่ จะปฎิบตั งิ านทีบ่ า้ น (Work from Home) หรือปฏิบตั ิ
งานที่สำ� นักงานหรือโรงงาน (Work on Site)
นอกจากนี้ ยังต่อยอดการ “Re-Skil และ Up-skil ” คลอบคลุม
พนักงานทุกคนทุกระดับ โดยเน้นด้าน Customer Centricity,
Customer Insights, Customer Behavior, Design Thinking, Agile

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ทางธุรกิจ
ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประกอบ
กับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ท�ำให้
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานแบบใหม่ เอสซีจีได้ปรับปรุง
ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจโดยในปี 2563 ได้ดำ� เนินการ ดังนี้ :
• การบริหารจัดการก�ำลังพล – เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับ
กลยุทธ์การจัดการก�ำลังพลให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ของธุรกิจและเหมาะสมกับ New Normal โดยได้ด�ำเนินการ
Redesigning jobs และออกแบบลักษณะการจ้างงานรูปแบบใหม่
ให้เหมาะสมกับผู้เข้างานใหม่โดยก�ำหนดเกณฑ์การจ้างงานที่
เน้นถึง competencies และส�ำหรับพนักงานที่จ้างในปัจจุบันได้
ทบทวนรูปแบบการจ้างงานเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในเรื่อง
เวลาและสถานที่ทำ� งานให้มากขึ้น
• Transformation ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล – ปรับปรุง
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ Lean, Automation
และ Digitization ซึ่งเอสซีจีได้ท�ำงานร่วมกับที่ปรึกษาระดับโลก
มาอย่างต่อเนือ่ งในการรับ best practices มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน เพื่อลดขั้นตอน หรือช่วยลดพื้นที่
ในการเก็บเอกสารข้อมูล ช่วยให้การจัดเก็บและน�ำข้อมูลมา
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• Performance Management – ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 ซึ่ง
การท�ำงานมีลักษณะเป็น remote work มีการมอบอ�ำนาจความ
รับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาลงไปให้สามารถท�ำงาน
ได้ และความร่วมมือประสานงานอยู่ในลักษณะ virtual ท�ำให้
กระบวนการวัดผลประเมินการปฏิบตั งิ านมีการปรับปรุงด้วยวิธี
การใหม่ ๆ มุ่งเน้นที่ผลส�ำเร็จของงานมากขึ้นและมีการสื่อสาร
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความถี่มากขึ้น
• Talent Management ให้ความส�ำคัญในเรื่องความเป็น
ผู้นำ� ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ New Normal เอสซีจีได้เปลี่ยน
แนวทางการบริหารจัดการ Talent Management โดยได้ปรับปรุง
เกณฑ์ในการวัดความเป็น Talent ใหม่ เพื่อคัดเลือกผู้น�ำใน
อนาคตที่มีความสามารถเหมาะสมกับ New Normal
นอกจากนั้นเอสซีจีได้ส่งเสริมให้พนักงานในประเทศที่
เข้าไปลงทุน ได้เป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่งงานระดับสูงในประเทศ
นั้น ๆ ด้วย

ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ท�ำงานได้เร็วขึ้น ลดข้อ
ผิดพลาดในกระบวนการท�ำงาน ก�ำหนดมาตรฐานงานต่างๆ
เพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เพื่อให้
สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับโลกได้ เอสซีจไี ด้ออกแบบ
สถานที่ท�ำงานใหม่ให้เป็น Digital มากขึ้นโดยการสนับสนุน
เครื่องมือและทรัพยากรที่จ�ำเป็นให้เพียงพอส�ำหรับการท�ำงาน
แบบ remote เพือ่ ให้สามารถรักษาความผูกพัน และการประสาน
งานระหว่างพนักงานไว้ด้วยการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. จัดให้มี Application “Employee Connect” เพื่อให้การ
		ใช้บริการและใช้สวัสดิการของพนักงานมีความสะดวก
		 มากขึ้น เช่น การท�ำข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
		 ค�ำขอลาและขอท�ำงานล่วงเวลา การจัดการสวัสดิการ
		 และผลประโยชน์ การถามตอบด้ า นบริ ห ารงาน
		 ทรัพยากรบุคคล การตรวจสุขภาพ / ตรวจเชื้อโควิด
		 การส�ำรองที่นั่ง รวมทั้ง เช็คอินและเช็คเอาท์เพื่อเข้า
		 ท�ำงานที่ส�ำนักงาน ฯลฯ
2. การใช้คอมพิวเตอร์มาท�ำงานอัตโนมัติในกระบวนการ
		 การท�ำงานรูปแบบต่างๆตาม Pattern ที่ก�ำหนด (Robotic
		 process automation :RPA) ถูกน�ำมาใช้เพื่อลดเวลาใน
		 กระบวนการท�ำงานทีม่ ขี อ้ มูลจ�ำนวนมาก และซ�ำ้ ๆ เช่น
		การรายงานมาตรฐานการบั น ทึ ก ธุ ร กรรมการช� ำระ
		 เงินคืน ฯลฯ แอปพลิเคชั่นที่ก�ำหนดเอง (Power App.)
		ซึ่ ง น� ำ ไปใช้ อ ย่ า งกว้ า งขวางในธุ ร กิ จ ซี เ มนต์ แ ละ
		 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ่ อ สร้ า ง เพื่ อ ติ ด ตามสถานะของการ
		ด�ำเนินการต่างๆ
3. จัดให้มี Software ใช้ในกระบวนการประเมินผลการ
		 ปฏิบัติงาน เพื่อบันทึกการก�ำหนด KPI ไปจนถึงการ
		ติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบตั งิ านและบันทึก
		 การให้คำ� ปรึกษา และค�ำแนะน�ำระหว่างผู้บังคับบัญชา
		 และผู้ใต้บังคับบัญชาในรูปแบบ Digital
4. จัดท�ำรายงานข้อ มู ลด้า นการบริห ารงานทรัพ ยากร
		บุ ค คลเพื่ อ ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ(Dashboard)
		 เพื่อใช้ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการ KPI
		 และสถานะการด�ำเนินงานขององค์กร ให้เป็นระบบ
		 อัตโนมัติ โดยใช้เครื่องมือ Power BI เพื่อลดขั้นตอน
		 ในการเตรียมข้อมูลให้อัพเดทที่ต้องท�ำซ�้ำๆ และใช้
		เวลาค่อนข้างมาก
5. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่จัดท�ำ
		 ข้อมูลในรูปแบบ Digital ใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลทาง
		 Online และสามารถจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทาง Online
		 เช่น การสัมภาษณ์และการเตรียมความพร้อม ฯลฯ
		การแนะน�ำผู้สมัครงานให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่า
		 และได้ร่วมมือกับ LinkedIn เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
		ขั้นตอนการสรรหาผู้สมัครงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
6. น�ำ e-platform มาใช้เพื่อรวบรวมโปรไฟล์ความสามารถ
		 ของพนักงานที่เป็น Talent เพื่อพิจารณาจัดการอาชีพ
		 ในอนาคต ส�ำหรับ Talent Management และการวางแผน
		สืบทอดต�ำแหน่งงาน

3)   ลูกค้า
เอสซี จี มุ ่ ง มั่ น สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ
ส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้า
และบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการด�ำเนินงาน เพื่อให้
ลู ก ค้ า เกิ ด ความมั่ น ใจและได้ รั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด และ
ได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ใน
ทุกธุรกิจ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึง
การให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการ
ขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อน�ำข้อเสนอแนะ
ไปจัดท�ำเป็นแผนงานส�ำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ให้ดีมากขึ้น
เอสซีจมี กี ระบวนการบริหารเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั
ลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักส�ำคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการ
ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า
และน�ำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอด
เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุม
ระบบงาน Knowledge Management, e-Service, e-Selling และ
Business Warehouse เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer
Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้า
ส�ำหรับการขายและการให้บริการ รวมทั้งมีระบบวิเคราะห์
ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพือ่ เรียนรูค้ วามต้องการ
ของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าในระยะยาว ทัง้ นี้
ในการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2563 ผ่านช่องทาง
SCG Contact Center เอสซีจมี ผี ลส�ำรวจความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ที่ร้อยละ 100
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การด� ำ เนิ น งานของกิ จ การร่ ว มทุ น ประสบผลส� ำ เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

4) คู่ค้า/คู่ธุรกิจ
เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้าและสัญญา
ที่ก�ำหนด จรรยาบรรณเอสซีจี และค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่าง
เคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาซื้อ ที่เหมาะสมและยุติธรรม
โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการ
ที่ได้รับ มีการก�ำหนดระเบียบในการจัดหาและการด�ำเนินการ
ต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และไม่ ท� ำ ธุ ร กิ จ กั บ คู ่ ค ้ า ที่ มี
พฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ส�ำหรับคู่ธุรกิจ เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้ง
ในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการท�ำงาน และ
ผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา
และสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความปลอดภัยด้วยการให้การ
รับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ เ หมาะสมและยุ ติ ธ รรม นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ขีดความสามารถและพัฒนาความรูท้ งั้ ในงานและนอกงานของ
คูธ่ รุ กิจให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และ
สนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การท�ำงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
เอสซีจีได้จัดท�ำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier
Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง (รายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ จรรยาบรรณธุรกิจ หน้า 164)
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี โดยก�ำหนด
ไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/
คูธ่ รุ กิจ คุณสมบัตแิ ละการสมัครเป็นคูค่ า้ /คูธ่ รุ กิจ รวมถึงขัน้ ตอนการ
ท�ำธุรกิจกับเอสซีจี ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าเอสซีจจี ะด�ำเนินการคัดเลือก
คูค่ า้ /คูธ่ รุ กิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคูค่ า้ /
คูธ่ รุ กิจทีด่ ำ� เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม และบริษทั จะไม่ทำ� ธุรกรรมกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คล
ทีก่ ระท�ำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมทีส่ อ่ ไปในทางทุจริต และ
เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของเอสซีจี

6) เจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษัทค�ำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ และยึดมั่นใน
การสร้างความเชื่อถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม
โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้
1. จัดท�ำสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย เสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบ
คู่สัญญา
2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ส�ำคัญใด ๆ ที่อาจท�ำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
3. ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ทีไ่ ด้ทำ� ไว้
กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา
4. ช�ำระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้ ให้เจ้าหนีท้ กุ ประเภทอย่าง
ครบถ้วนและตรงตามก�ำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
นอกจากนี้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ เอสซีจียังให้
ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทาง
การเงินที่เหมาะสม มีการสื่อสารกับเจ้าหนี้ถึงสถานะของธุรกิจ
อย่างสม�่ำเสมอ และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน
กับเจ้าหนี้
7) ชุมชน
เอสซีจียึดถือความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอุดมการณ์มา
ตลอดระยะเวลาด�ำเนินธุรกิจ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับ
การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน เพราะเชื่อ
ว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้า วหน้า จึง มุ่ง มั่นสนับ สนุนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์อย่างสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปด�ำเนิน
ธุรกิจทั้งในประเทศไทยและอาเซียน พร้อมทั้งปลูกฝังจิตส�ำนึก
ให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมท�ำประโยชน์ ด้วยมุ่งหวังให้
อุตสาหกรรมและชุมชนอยูร่ ว่ มกันอย่างเกือ้ กูลและยัง่ ยืน โดยมี
คณะกรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ท�ำหน้าที่
ก�ำหนดนโยบาย มอบแนวทางการด�ำเนินกิจกรรม และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของพนักงาน ร่วมกับภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และ
ชุมชนในพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เอสซีจี บริหาร
จัดการด้านการพัฒนาชุมชน ดังนี้
• ด้านชุมชนโดยรอบโรงงาน มีนโยบายดูแลคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนรอบโรงงาน ทั้งด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา
การพั ฒ นาชุ ม ชน การเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู ้ เ พื่ อ เพิ่ ม ความ
สามารถด้านต่างๆ ให้กับชุมชน พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐาน
โรงงานสูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมุง่ หวังให้อตุ สาหกรรมและ
ชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด�ำเนินงานโดยทีมงานชุมชน
สัมพันธ์ที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและชุมชนในพื้นที่
ร่วมกันส่งเสริมให้ชมุ ชนเรียนรูแ้ ละปรับตัวพร้อมรับมือกับความ

5) ผู้ร่วมลงทุน
เอสซีจเี คารพซึง่ สิทธิของผูร้ ว่ มทุนและปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ ว่ มทุน
ทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผูร้ ว่ มทุน ตลอดจนให้ความ
ร่วมมืออย่างดีกบั ผูร้ ว่ มทุนเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนิน
งานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณา
ก�ำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตาม และผลักดันให้การด�ำเนิน
งานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย แนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณเอสซีจี ทั้งนี้เพื่อให้
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เวทีรับฟังความคิดเห็นชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

ชุมชนเรียนรู้การจัดการน�ำ้ ในพื้นที่ด้วยตนเอง

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ที่อาจจูงใจ
ให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการด�ำเนินการที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทาง
ด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ราชการ

เปลี่ยนแปลงของโลกหรือวิกฤตที่เกิดขึ้น เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เช่น สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงในปี
ทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้หลายพืน้ ทีข่ าดแคลนน�ำ้ ในขณะทีบ่ างพืน้ ทีม่ ี
ฝนตกหนักจนเกิดน�ำ้ ท่วมน�ำ้ หลาก กระทบต่อผลผลิตการเกษตร
ของชุมชน เอสซีจี ได้ร่วมสนับสนุนให้ชุมชนมีความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการน�ำ้ ชวนคิด ชวนท�ำ ให้ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาน�้ำแล้ง
น�ำ้ ท่วมในพืน้ ที่ บริหารจัดการน�ำ้ อย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาน�้ำได้ด้วย
ตนเอง มีปริมาณน�ำ้ ส�ำรองเก็บไว้ใช้อุปโภค บริโภค และท�ำการ
เกษตร ทั้งขยายผลส�ำเร็จไปสู่ชุมชนในพื้นที่อื่นๆ
• ด้านสังคมโดยรวม ส่งเสริมการแก้ปัญหาที่สังคมเผชิญ
อยู่อย่างแท้จริง เช่น ปัญหาขยะล้นเมือง เอสซีจีน�ำแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน ปรับใช้กับบริบทในชุมชน ในโครงการ
“ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ส่งเสริมให้ชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมการคัดแยกและจัดการขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง และ
น�ำขยะแยกประเภทมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ จนเป็นต้นแบบ
ชุมชนจัดการขยะในหลายพื้นที่ เช่น บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
บ้านสา จังหวัดล�ำปาง บ้านมดตะนอย จังหวัดตรัง เป็นต้น
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
เอสซีจีได้พัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด 19 ที่หลากหลายและ
ทันต่อความต้องการ เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ ให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ทเี่ ป็นก�ำลังส�ำคัญในการดูแลประชาชน
รวมทัง้ สนับสนุนงบประมาณ และประสานงานแครือข่ายต่างๆ
เพื่ อ น� ำ นวั ต กรรมเหล่ า นี้ ไ ปส่ ง มอบให้ กั บ โรงพยาบาลและ
ผู้ขอรับความช่วยเหลือทั่วประเทศ
ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมได้ในรายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

9) สื่อมวลชน
เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่
สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อให้สื่อมวลชน
สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและทัน
เหตุการณ์ นอกจากนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชน
อย่างจริงจังและต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ
ของสื่อมวลชน อาทิ การเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว หรือ
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับสื่อมวลชน อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ ของ
สื่อมวลชน บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
10) คู่แข่ง
เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่ง
อย่างเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
โดยยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณเอสซีจี อย่าง
มีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอัน
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธี
การที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของ
คูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี หลีกเลีย่ ง
พฤติกรรมการตกลงใด ๆ ที่เป็นการผูกขาด ลด หรือการจ�ำกัด
การแข่งขัน เป็นต้น

8) หน่วยงานราชการ
เอสซีจีได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการท�ำธุรกรรมกับรัฐไว้ใน
จรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้อง
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ในกรณีทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการบริษทั
โดยตรงโดยไม่ผา่ นฝ่ายจัดการ เพือ่ ร้องเรียนกรณีถกู ละเมิดสิทธิ
รายงานการทุจริต การท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณซึ่งอาจ
เกีย่ วข้องกับผูบ้ ริหาร สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษทั
ผ่านกรรมการอิสระทีอ่ เี มล ind_dir@scg.com

11) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้น�ำความคิด
เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยัง
ตระหนักถึงความส�ำคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อน�ำมาสะท้อนถึงประเด็น
ต่าง ๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์
ให้แก่สังคม โดยตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel)
จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคราชการ เอกชน และองค์กรอิสระ โดย
มุง่ เน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้สงั คม ชุมชน รวมทัง้ การขยาย
ผลสู่อุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเอสซีจี เพื่อให้เกิด
แนวทางร่วมกันในการด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีจ่ ะท�ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และก�ำกับดูแลให้
มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวน
และประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ และ
เมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ อบทาน
การด�ำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและ
บัญชีให้เป็นตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ
3. ก�ำหนดให้มีคณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี (Risk
Management Committee) ท�ำหน้าที่ก�ำหนดโครงสร้าง นโยบาย
กลยุทธ์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงติดตามผล
การบริหารความเสี่ยงและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�ำนึกในจริยธรรม
และคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี พร้อมทั้งก�ำกับดูแล
ให้มรี ะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะ
สม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อ�ำนาจอย่างไม่
ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมาย
5. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ถือหุ้น ก�ำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อัน
มิควรในทรัพย์สินของเอสซีจีและการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มีความ
สัมพันธ์เกี่ยวโยงกับเอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร
6. จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในที่ ส ามารถปฎิ บั ติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้รับผิดชอบและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหาร
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน พร้ อ มทั้ ง รายงานให้

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอ
แนะความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ
จะได้ รั บ การรวบรวม กลั่ น กรอง เพื่ อ รายงานต่ อ ผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับต่อไป
เลขานุการบริษัท		
โทรศัพท์: 0-2586-6098
อีเมล: corporatesecretary@scg.com
นักลงทุนสัมพันธ์ 		
โทรศัพท์: 0-2586-4299
อีเมล: invest@scg.com
บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และ
รายงานการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing
System ในระบบอินทราเน็ต (ส�ำหรับพนักงาน) และเว็บไซต์
www.scg.com (ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ) เพื่อด�ำเนินการตาม
กระบวนการดังต่อไปนี้
• พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่อง
ทางทีก่ ำ� หนด โดยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องถือเป็นความลับ และจะเปิด
เผยเท่าที่จ�ำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแส
หรือผู้ร้องเรียน โดยการด�ำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัว
ผู้ร้องเรียนหรือแหล่งข้อมูล ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัท
ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมหรือบริษัทอาจก�ำหนด
มาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหากเห็นว่าเป็น
เรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
• ส�ำนักงานตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบ
ถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยด�ำเนินการอย่างรัดกุมเพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทัง้ นีจ้ ะมีการรายงานความคืบหน้า
ให้ผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
• ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะก�ำหนดให้ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และ
รายงานเรือ่ งทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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อันเป็นการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในการเปิดเผยข้อมูล
ของเอสซีจี
เอสซีจยี ดึ ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ
ทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงาน
อื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อยู่อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการด�ำเนิน
ธุรกิจที่โปร่งใส เช่น
1. จัดท�ำแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง และรายงานต่อ
ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนด
2. ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้อง
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่
บริษัทก�ำหนด
3. ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการ
ซือ้ ขาย/ถือครองหุน้ สามัญของบริษทั ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งรายงานการถือหุ้นกู้ของ
บริษัท หุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัทในเครือฯ ของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสหรือ
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
และเปิดเผยจ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขาย
ระหว่างปีไว้ในรายงานประจ�ำปี
4. จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจ�ำปี
5. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงาน
ประจ�ำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
6. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท
7. เปิด เผยบทบาทหน้า ที่ข องคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
8. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในรายงานประจ�ำปี
9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจ�ำนวนค่า
ตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
11. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการ
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็น
รายบุคคล

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ในด้านการก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการ
บริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ จ ะท� ำ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงของเอสซีจีมีกรอบการปฏิบัติงานในการ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตาม
มาตรฐานตามแนวปฏิบัติสากล
หลักปฎิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิด
เผยข้อมูล
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังนี้
1. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ รวมทัง้ แผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
2. ก�ำกับดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางเงินและการ
เปิดเผยข้อส�ำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
•

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
เอสซี จี ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ งการเปิ ด เผยสารสนเทศ
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและ
ก�ำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็นสารสนเทศ
ทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด มีสาระส�ำคัญครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา
เอสซี จี ไ ด้ มี ก ารก� ำ หนดนโยบายการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
(Disclosure Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้พนักงานยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติแล้วตั้งแต่ปี 2551 โดยในปี 2560 คณะกรรมการ
บริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้มกี ารปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้จัดท�ำแนวปฏิบัติ
การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Guideline) ให้เป็นมาตรฐานในการ
เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ ส�ำหรับให้พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสามารถน�ำไปใช้ในการเปิดเผย
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน สาธารณชน
และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าเอสซีจีได้เปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่
ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของเอสซีจี
นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ เรือ่ งการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure
Checklist) และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประเมินตนเองเพื่อตรวจ
สอบว่าได้จัดท�ำมาตรฐานการท�ำงานของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวแล้วหรือไม่
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• จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ
• เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สือ่ โฆษณา และโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ
• จัดท�ำสิง่ พิมพ์และสือ่ อืน่ ๆ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลของเอสซีจี
อาทิ รายงานประจ�ำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน วารสาร
ผู้ถือหุ้นกู้ วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจ�ำหน่าย และวารสาร
พนักงาน
• เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
• เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษทั www.scg.com และ
สื่อโซเชียลมีเดีย

12. เปิดเผยโครงสร้างการด�ำเนินงานและการลงทุนใน
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม กิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน และบริษทั อืน่ ๆ
อย่างชัดเจน
13. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจาก
ค่าสอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
14. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
บนเว็บไซต์ของบริษัท
15. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย
1 6 . เปิ ด เผยนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
17. เปิดเผยโครงการลงทุนที่ส�ำคัญต่าง ๆ และผลกระทบ
ที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน สือ่ มวลชน และผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบข้อมูล
ที่ถูกต้อง ทั่วถึง และโปร่งใส
18. นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มี “จรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ
นักลงทุนสัมพันธ์ของเอสซีจเี ป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และ
เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติ
ที่ดีของเอสซีจีที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้
นักลงทุนสัมพันธ์มแี นวทางทีช่ ดั เจนในการปฏิบตั งิ านตามหลัก
บรรษัทภิบาลเอสซีจี อันจะท�ำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
บริษทั และสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน สาธารณชน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

• หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของเอสซีจีได้ท�ำหน้าที่ติดต่อ
สื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม ซึ่งในปี 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ได้พบปะกับ
นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ อย่าง
สมํ่าเสมอ โดยได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน งบการเงิน ฐานะ
การเงิน ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management
Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต ทั้งนี้ ทาง
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นวิธกี ารประชุม
เป็นแบบ Virtual Conference เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และยังคงความต่อเนื่องในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน โดยสรุป
กิจกรรมได้ดังนี้สรุปได้ดังนี้
• จัดกิจกรรมเพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ (Domestic
Roadshow และ Conference แบบ Virtual Conference) เพื่อชี้แจง
สื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง บนแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปของเอสซีจี รวม 16 ครั้ง
• เพือ่ ให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละธุรกิจ
ของเอสซีจี บริษัทได้จัดกิจกรรม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ของแต่ละธุรกิจเป็นผูใ้ ห้ความรู้ สือ่ สารกลยุทธ์ และทิศทางการ
ด�ำเนินธุรกิจให้แก่นกั วิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ
รวม 2 ครั้ง
• จัด Analyst Conference พร้อม Press Conference ทุก
ไตรมาส รวม 4 ครั้ง
• จัด Roadshow ในต่างประเทศ (Virtual Conference) รวม
14 ครั้ง
• อีกทัง้ ยังมีการน�ำเสนอ แบบ One-on-One Meeting/ Group
Meeting และ Conference Call เพือ่ ให้นกั ลงทุนได้ซกั ถามแนวทาง
ด�ำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษทั ตลอดจนการตอบข้อซักถาม
จากนักลงทุนโดยตรงผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์อย่างสมาํ่ เสมอ

• ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตาม
หน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว เอสซีจียังได้พัฒนา
ช่องทางในการสือ่ สารข้อมูลและข่าวสารผ่านสือ่ ทีห่ ลากหลาย
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น
• จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทาง
ติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• แถลงข่าวผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาส รวมทัง้ ข่าว
โครงการลงทุนและกิจกรรมที่สำ� คัญของเอสซีจีเป็นประจ�ำ
• แถลงผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาสแก่นกั ลงทุนและ
นักวิเคราะห์
• จัดกิจกรรมพบพนักงานเพือ่ ชีแ้ จงนโยบายและแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจ
• จั ด กิ จ กรรมพบนั ก ลงทุ น และผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศ
• บรรยายให้ความรูใ้ นหัวข้อต่าง ๆ ในการสัมมนาระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
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ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดย
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อม
กับหนังสือนัดประชุม ซึง่ เป็นรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนด
ทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์กำ� หนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระ
ที่บริษัทก�ำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทได้ประสานงาน
เรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไป
อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ประชุมได้มี
มติ อ นุ มั ติ ก ารแก้ ไขข้ อ บั ง คั บ ข้ อ 19 เรื่ อ งการให้ สิ ท ธิ แ ก่
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด ที่จะเข้าชื่อกันท�ำหนังสือขอให้คณะ
กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามเพื่อสอบถาม
ข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอืน่ ๆ ของบริษทั เป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านอีเมล corporatesecretary@scg.com
หรือตามที่อยู่ของบริษัท โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่อโดยตรงทีส่ ำ� นักงานเลขานุการบริษทั
ผ่านช่องทาง ดังนี้

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ
ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการดูแลให้มนั่ ใจว่าผูถ้ อื หุน้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของเอสซีจี เคารพ
สิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก�ำกับดูแลให้มี
กระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน
ของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
มีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ
ติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้
โดยตรง
ทั้งนี้ เอสซีจีมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และ
อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้น
ประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลัก
ทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐาน
ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ต นถื อ อยู ่ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ การได้ รั บ ส่ ว นแบ่ ง
ผลก�ำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระ
การประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่าง
เป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท เช่น
การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�ำหนด
ค่าสอบบัญชี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของ
บริษทั และการอนุมตั ธิ รุ กรรมทีส่ ำ� คัญและมีผลต่อทิศทางในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียัง
ได้ดำ� เนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ�ำนวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูล
นั้นผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจี และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2. เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั ข้อมูลทีช่ ดั เจน เพียงพอและ
มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และก�ำหนดวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูล
ดั ง กล่ า วทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษล่ ว งหน้ า ประมาณ
2 เดือนก่อนวันประชุม
ส� ำ หรั บ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี
รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ของแต่ ล ะวาระ พร้ อ มค� ำ ชี้ แจงเหตุ ผ ล
ประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการโดยบริษัทได้เผย
แพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการ
ลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง
ก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
หนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า
30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเป็นการ

ที่อยู่ 		 อาคารเอสซีจี 100 ปี ชั้น 19
					 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ 			
						กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2586-3605, 0-2586-6456
โทรสาร 0-2586-3007
อีเมล		 corporatesecretary@scg.com
5. ในปี 2563 กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100
6. ในปี 2563 เกิ ด สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด 19 ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งเลื่ อ นการจั ด การ
ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น จากเดื อ นเมษายนไปเป็ น วั น ที่
8 มิ ถุ น ายน 2563 รวมทั้ ง เปลี่ ย นสถานที่ ป ระชุ ม จากการ
จัดประชุมที่โรงแรมเป็นการประชุมที่ส�ำนักงานใหญ่ บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร โดยการขออนุญาตจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
ติดเชื้อตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด
7. บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด
(Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้
จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้
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การเว้นระยะของที่นั่งในห้องประชุม

จุดรับลงทะเบียนส�ำหรับผู้รับมอบฉันทะ

11. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจาก
ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียง
ลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มี
การลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุม
เป็นต้นไป จึงอาจท�ำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ไม่เท่ากันได้
12. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2563 บริษัทต้อง
ประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สั้น กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่
คนจ�ำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน จึงขอความร่วมมือจาก
ผู้ถือหุ้น ดังนี้
1) ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
			 ด้วยตนเอง ให้แจ้งความประสงค์ทจี่ ะเข้าร่วมประชุม
			 ให้บริษัททราบล่วงหน้า
2) ขอให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม
			 ผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะสรุปประเด็น
			 ทั้ ง หมดที่ ส ่ ง มาล่ ว งหน้ า และที่ ส อบถามใน
			 ห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงาน
			 การประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะเผยแพร่ผา่ นระบบเผยแพร่
			 ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ เว็บไซต์ของบริษัท
			 ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
3) เพีอ่ สุขอนามัยของส่วนรวม บริษทั จะไม่จดั ไมโครโฟน
			 ส� ำ หรั บ การซั ก ถามให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น หรื อ ผู ้ รั บ มอบ
			 ฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนค�ำถาม
			 ลงในกระดาษแล้ ว ส่ ง ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ร วบรวมไว้
			 โดยบริษทั จะตอบค�ำถามในห้องประชุมเฉพาะเรือ่ ง
			 ที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
4) ผู ้ ถื อ หุ ้ น ต้ อ งนั่ ง ในโซนที่ นั่ ง ตามที่ บ ริ ษั ท ได้
			 ก�ำหนดไว้ โดยมีระยะห่างระหว่างทีน่ งั่ ในระยะห่าง
			 1.5 - 2 เมตร
13. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถ
ขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัท
ได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอากรแสตมป์สำ� หรับปิดหนังสือ
มอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกตลอดการ
ลงทะเบียน โดยบริษทั จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริม่ การประชุม
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
8. บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุก
วาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจ
สอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานใน
ที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
คนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงชูมอื และลงคะแนนในบัตร
ยืนยันการลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการ
สแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตร
ดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนในบัตรยืนยัน
การลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลง
คะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งมี
เป็นจ�ำนวนมากนัน้ บริษทั จะด�ำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
9. ส�ำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ
นั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบภายหลังจาก
เสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้อง
ใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุม
อาจขอให้ท่ีประชุมด�ำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน
เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้
ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
10. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็น
อิสระท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการ
ประชุม และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
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วาระ รวมทั้งสรุปประเด็นค�ำถามและค�ำตอบทั้งหมดที่ส่งมา
ล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสาร
แนบท้ายรายงานและจัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้
ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท
17. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาค�ำถามและข้อเสนอแนะ
ของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการที่เหมาะสม
รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 มีข้อ
เสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้ก�ำหนดแนวทาง
ด�ำเนินการ ดังนี้

14. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 ที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามล�ำดับในระเบียบวาระที่ได้ก�ำหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงล�ำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือ
นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น นอกจากนี้ ภ ายหลั ง จากที่ ป ระชุ ม ได้
พิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจ
ก่อนปิดการประชุม
15. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปี 2563 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้น
การประชุม
16. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�ำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการ
บริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการ
ลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
เรื่อง

(1) การประชาสั ม พั น ธ์ ท าง
		โทรทัศน์เกี่ยวกับ		
		 กิจกรรม CSR และ
		การลงทุนของเอสซีจี

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

แนะน� ำ ให้ เ อสซี จี ท� ำ รายการสื่ อ สารกั บ ประชาชนออก
โทรทัศน์ โดยเน้นเรื่องที่เอสซีจีท�ำเพื่อประชาชน และเป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปลงทุนท�ำธุรกิจในต่างประเทศ น�ำ
เงินเข้าไทย น�ำชื่อเสียงดี ๆ ความสามารถดี ๆ ของคนไทย
ไปเผยแพร่ในต่างประเทศ เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจไทย
และคนไทย

การด�ำเนินการของบริษัท

รับทราบ

(2) การขยายธุรกิจด้าน		 เอสซีจคี วรใช้ความเชีย่ วชาญทางเคมีและกิจการอืน่ ๆ ของ
		สุขภาพให้มากขึ้น
เอสซีจีทำ� และขยายธุรกิจด้านสุขภาพให้มากขึ้น เช่น ผลิต
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตวัคซีนและยาต่าง ๆ จะดีมากขึน้
อีก ท�ำให้คนไทยจ่ายค่ารักษาพยาบาลถูกลงได้

รับไปพิจารณา

(3) เสนอให้พัฒนาแบบบ้าน		
		 ทีถ่ อดได้เป็นแบบไทยเดิม		
		และไทยปัจจุบัน

รับไปพิจารณา

เอสซีจคี วรพัฒนาบ้านรูปแบบไทย ถอดประกอบได้ (เหมือน
รูปแบบต่างประเทศ เช่น SCG Heim) รูปทรงแบบไทยเดิม
และไทยปัจจุบันที่เห็นทั่วไปให้คนไทยรุ่นใหม่ สร้างบ้าน
รูปแบบไทยได้ง่าย ราคาถูก

จรรยาบรรณธุรกิจ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบริษัท และเป็นพลเมืองดีของ
ทุกประเทศที่เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์
สูงสุดให้แก่องค์กร
การส่ ง เสริ ม การตระหนั ก รู ้ ใ นด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลและ
Governance, Risk and Compliance (GRC)
เอสซีจเี ป็นกลุม่ บริษทั ชัน้ น�ำทีด่ ำ� เนินธุรกิจมากกว่า 100 ปี
โดยก่อตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทแรก ๆ เมื่อพ.ศ. 2456 ตาม

• จรรยาบรรณเอสซีจี
บริษทั ก�ำหนดจรรยาบรรณเอสซีจี เพือ่ ให้พนักงานเอสซีจี
ทุกคนปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่บริษัทก�ำหนดไว้
โดยมีกรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ซี งึ่ สอดคล้อง
กับอุดมการณ์เอสซีจี ทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ “ตั้งมั่นในความ
เป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึงการประพฤติ
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นอกจากนี้ เ อสซี จี ยั ง ได้ แ ลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ของเอสซีจีในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีตลอดจน
การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการของเอสซีจี
ให้กับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความ
สนใจ เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ถึง
ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีการดูแล
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เอสซีจีได้ก�ำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็น
ธรรมแก่ พ นั ก งานที่ แจ้ ง ข้ อ มู ล หรื อ ให้ เ บาะแสเกี่ ย วกั บ การ
ทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
จรรยาบรรณเอสซี จี และนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น
(Whistleblowing Policy) โดยมีคณะท�ำงานก�ำหนดนโยบายและ
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณเอสซี จี
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนที่เป็นผู้บริหารระดับสูง
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจท�ำหน้าที่ติดตามผลการด�ำเนินงาน ตลอด
จนให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยได้ ก� ำ หนด
ช่ อ งทางให้ พ นั ก งานแสดงความคิ ด เห็ น และตั้ ง ค� ำ ถามที่
เกีย่ วข้องกับจรรยาบรรณเอสซีจแี ละการปฏิบตั งิ านบนเว็บไซต์
ในชื่อว่า “ระบบ GRC Helpline”

พระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี และสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึง
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10
แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทประมาณร้อยละ
33.6 โดยเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างของ
องค์กรทั่วไปในด้านบรรษัทภิบาลที่ดี
การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน
เพราะมีอุดมการณ์ในด้านการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับ
ได้ถือปฏิบัติและให้ความส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอตลอดมา คือ
• ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
• มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
• เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
• ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2530 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร เรียกว่า “จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย”
หรือในปัจจุบันเรียกว่า “จรรยาบรรณเอสซีจี” เพื่อให้พนักงาน
มีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของเอสซีจี
โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการ
ปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของเอสซีจี
และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ เ พื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความ
ตระหนักรู้ในเรื่องจรรยาบรรณและสามารถน�ำไปใช้เป็นหลัก
ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเคร่งครัด จึงได้มกี ารจัดการให้ความรู้
และส่งมอบคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคน
ทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มเข้างาน และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ตระหนักรูเ้ รือ่ งจรรยาบรรณอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงก�ำหนดให้เป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมบางรายการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางภาครัฐ โดย
ใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารกับพนักงาน ได้จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
• ประชาสัมพันธ์ความหมาย GRC ในบริบทของเอสซีจี
และกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานรับรู้ในเรื่อง GRC (Governance,
Risk and Compliance) ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
• เสริมสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมให้พนักงาน
แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณเอสซี จี และแนว
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โดยประชาสัมพันธ์ระบบ GRC Helpline
ซึง่ เป็นช่องทางให้คำ� ปรึกษาส�ำหรับพนักงานในการปฏิบตั งิ าน
ที่เกี่ยวข้องกับ Governance, Risk, Compliance และ Internal Control
เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ
แม้จะปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home)
• ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณเรื่อง
ของก�ำนัลและการเลี้ยงรับรอง เพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ รวมไปถึง
การเลี้ยงรับรองในโอกาสต่าง ๆ

• จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษั ท ก� ำ หนดจรรยาบรรณนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้
นักลงทุนสัมพันธ์ ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีหลักการพื้นฐานในเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ การรักษาข้อมูลภายใน การปฏิบัติ
ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้ง
การปฏิ บั ติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักบรรษัทภิบาล อันจะท�ำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
บริษัทและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
• จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
เอสซีจีได้จัดท�ำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier
Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจที่
ถู ก ต้ อ ง และเป็ น แนวทางให้ คู ่ ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ต นเป็ น
พลเมืองดีควบคู่ไปกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ค�ำนึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐาน
ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยคูธ่ รุ กิจของเอสซีจจี ะต้องลงนาม
ตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีก่อนเริ่มท�ำธุรกิจกับบริษัท
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม
“เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิ บั ติ
การก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรธุรกิจ”
ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com
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การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาการที่ ส� ำ คั ญ ของนโยบาย

การทบทวนการน� ำ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ห รื อ

แนวปฏิบต
ั ิ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการในรอบปีทผ
ี่ า
่ นมา

Corporate Governance Code ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้

บริ ษั ท น� ำ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท
จดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code)
ที่ออกโดย ก.ล.ต. มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของ
เอสซีจี ในปี 2563 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการ
ทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
1. กรณีประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ
ปัจจุบัน ประธานกรรมการมาจากการเสนอชื่อจาก
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กำ� หนดบทบาท
และทบทวนหน้ า ที่ ข องประธานกรรมการไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายเป็นส�ำคัญและกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและ
เสนอแนะในทีป่ ระชุมได้อย่างเป็นอิสระ รวมทัง้ จัดให้กรรมการ
ทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการอย่าง
สม�่ำเสมอทุกปี
2. การมีกรรมการอิสระที่ดำ� รงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2563
มีมติกำ� หนดวาระกรรมการอิสระ นับแต่วนั ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นอิสระ
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี คณะกรรมการจะพิจารณาถึง
ความจ�ำเป็นในการเสนอให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ต่อไป โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระ
ของกรรมการดังกล่าวต่อไปได้ หากเห็นว่ามีความเหมาะสม
นอกจากนี้ ใ นปี 2563 บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การที่ ส� ำ คั ญ
เกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ำกับ
ดูแ ลกิจการ หรือ กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย เพือ่ ให้บริษทั มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนือ่ ง
และเพิ่มประสิท ธิภ าพการก�ำกับ ดูแ ลและแสดงให้เห็นว่ามี
การยกระดั บ มาตรฐานการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท
ที่สอดคล้องกับ CG Code ปี 2560 จ�ำนวน 7 เรื่อง ดังนี้
1) ทบทวนคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี
2) ทบทวนกฎบัตรและแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
		คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
3) ทบทวนนโยบายก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่
		กรรมการสามารถไปด�ำรงต�ำแหน่งได้
4) ทบทวนนโยบายการก�ำหนดคุณสมบัติและการสรรหา
		 กรรมการบริษัท และตารางความรู้ความช�ำนาญของ
		 คณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)
5) ก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและ
		 ยอมรับความแตกต่างของบุคคล และปรับปรุงนโยบาย
		ด้านสิทธิมนุษยชน
6) ก�ำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
		เอสซีจี
7) ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี

คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้พจิ ารณาการน�ำหลักปฏิบตั ติ ามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 หรือ
Corporate Governance Code (CG Code) ทีอ่ อกโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต.
มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะผูน้ ำ� ขององค์กร (governing board) โดยกรรมการทัง้ หมดได้
พิจารณาหลักปฏิบตั ดิ งั กล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึง
ประโยชน์และความส�ำคัญของการน�ำหลักปฏิบัติตาม CG Code
ซึ่งเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการ
ก�ำกับดูแลกิจการ เพือ่ น�ำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กจิ การเพือ่ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีประกอบด้วย 8 หมวดหลักดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the
Board)
หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน (Define Objectives and Central
Ideas)
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ
การบริหารบุคลากร (CEO and People Management)
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Operations)
หลักปฏิบัติ 6 ดู แ ลให้ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับ
ผูถ้ อื หุน้ (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
อย่างไรก็ตามส�ำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมส�ำหรับ
การด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการ
พิจารณาก�ำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึก
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณา
ทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี โดยปี 2563 มีเรื่องที่ยังไม่ครอบคลุม
เกณฑ์ ข องโครงการส� ำ รวจการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies) ใน 2 ประเด็นซึง่ อธิบายไว้ในหัวข้อ การเปลีย่ นแปลง
และพัฒนาการที่ส�ำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

165

15
โครงสร้าง
การก�ำกับดูแลกิจการ
โครงสรางองคกร
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ผูถือหุน
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

สำนักงานตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการใหญ

คณะจัดการเอสซีจี

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

การบริหารกลาง
หนวยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

การเงินและการลงทุน

หนวยงานบริหาร
ความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

ธุรกิจซีเมนตและ
ผลิตภัณฑกอสราง

สายรายงาน

ธุรกิจเคมิคอลส

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

3. นายเกษม วัฒนชัย
4. พันต�ำรวจเอก
ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
5. นางธาริษา วัฒนเกส
6. นายกานต์ ตระกูลฮุน
7. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
8. นายพสุ เดชะรินทร์
9. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
10. นายชลณัฐ ญาณารณพ*
11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี*
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีความรูค้ วาม
สามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูงในการก�ำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการด�ำเนินงานทัง้
ระยะสั้ น และระยะยาว ตลอดจนก� ำ หนดนโยบายการเงิ น
การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการ
ทบทวนนโยบายและแผนงานส�ำคัญของบริษัทเป็นประจ�ำ
ทุ ก ปี มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการจั ด สรรทรั พ ยากรส� ำ คั ญ ตาม
เป้าหมาย ตลอดจนก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล
การด�ำเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า
9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษทั ทัง้ 12 คน ไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ อ้ งห้าม ดังนี้
1. ไม่มีประวัติการกระท�ำความผิดอาญาในความผิดที่
เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�ำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ
* เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ค่าเฉลีย่ ระยะเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งของกรรมการเท่ากับ 6 ปี 1 เดือน

ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 12 คน ดังนี้
1. พลอากาศเอก
ประธานกรรมการ
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
2. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
รองประธานกรรมการ
					
และกรรมการอิสระ

สามารถดูประวัติได้ตาม “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและ
การเงิน และเลขานุการบริษัท” ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com

167

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ ดูแลให้
บริษทั ก�ำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท�ำรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในระดับสากล บริษัทได้ให้ความส�ำคัญเรื่องความหลากหลาย
ในโครงสร้างของกรรมการ (Board Diversity) ซึ่งประกอบด้วย
ความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และ
ความชํานาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท (Board skill
Matrix) ตลอดจนในการสรรหากรรมการบริษทั ไม่ให้มกี ารจํากัด
หรือแบ่งแยกในเรือ่ ง เพศ อายุเชือ้ ชาติ สัญชาติศาสนา ประเทศ
ต้นกําเนิด วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม เป็นต้น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการ
ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ทัง้ นี้ กระบวนสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ จ ะครบก� ำ หนดออกตามวาระในปี 2564 คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม
จากการเสนอชือ่ ของกรรมการ และบุคคลในท�ำเนียบกรรมการ
(Chartered Director)ของ IOD โดยได้คำ� นึงถึงคุณสมบัติด้านความ
หลากหลายข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการก�ำหนดคุณสมบัติ
และการสรรหากรรมการของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
1 คน คือ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
11 คน ซึง่ กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารมีประสบการณ์การท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือในภาคอุตสาหกรรม
หรือการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ทเี่ ป็นประโยชน์กบั การบริหาร
กิจการของบริษัท และไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนใด
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
กรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ
สองในจ�ำนวนห้าคน คือ นายเกษม วัฒนชัย หรือ นายชุมพล
ณ ล�ำเลียง หรือ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล หรือ นายชลณัฐ
ญาณารณพ หรือ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ลงลายมือชื่อร่วมกัน
บริษัทมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 6 คน ได้แก่ นายชุมพล
ณ ล�ำเลียง นางธาริษา วัฒนเกส นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายพสุ เดชะรินทร์ นางพรรณสิรี อมาตยกุล และนายฐาปน
สิริวัฒนภักดี ซึ่งมีจ�ำนวนกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน โดยกรรมการอิสระทั้ง
6 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�ำหนดคุณสมบัติกรรมการ
อิ ส ระของบริ ษั ท ซึ่ ง มี ค วามเข้ ม งวดกว่ า หลั ก เกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
กรรมการอิสระจะท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการท�ำงาน
ของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุน
นโยบายทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ หรือคัดค้านแนวทางทีอ่ าจ
ตารางการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
		 กรรมการ
คณะกรรมการ
			
ตรวจสอบ
			
			
(3 คน)

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

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
นายชุมพล ณ ลำ�เลียง
นายเกษม วัฒนชัย
พันตำ�รวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
นางธาริษา วัฒนเกส
นายกานต์ ตระกูลฮุน
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายพสุ เดชะรินทร์
นางพรรณสิรี อมาตยกุล
นายชลณัฐ ญาณารณพ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา
(3 คน)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
-

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
-
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
พิจารณา กิจการสังคมเพือ
่ การ
ผลตอบแทน พัฒนาอย่างยั่งยืน
(4 คน)
(9 คน) *

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ:
- กรรมการล�ำดับที่ 2, 5, 7, 8, 9 และ 11 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อก�ำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
- กรรมการล�ำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 และ 11 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
(DJSI Sustainability Assessment-DJSI) ซึ่งคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีนี้สามารถดูได้จาก www.scg.com
- * คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ประกอบด้วยสมาชิก 9 คน มาจากกรรมการ 6 คน และฝ่ายจัดการ 3 คน ได้แก่ นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
นายยุทธนา เจียมตระการ และนายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- โครงสร้างของกรรมการบริษทั เป็นแบบ One-tier Board system ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารซึง่ บางส่วน
เป็นกรรมการอิสระด้วย

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท
ลำ�ดับ

หุน
้ สามัญ (จำ�นวนหุน
้ )

ชื่อ

หุน
้ กู้ (จำ�นวนหน่วย)

ณ วันที่ 1
มกราคม
2563

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2563

เพิม
่ /(ลด)
ระหว่าง
รอบปีบญ
ั ชี

ณ วันที่ 1
มกราคม
2563

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2563

เพิม
่ /(ลด)
ระหว่าง
รอบปีบญ
ั ชี

1 		 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
2 		 นายชุมพล ณ ลำ�เลียง
201,000
3 		 นายเกษม วัฒนชัย
4 		 พันตำ�รวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
5 		 นางธาริษา วัฒนเกส
		คู่สมรส
41,900
6 		 นายกานต์ ตระกูลฮุน
7 		 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
8 		 นายพสุ เดชะรินทร์
9 		 นางพรรณสิรี อมาตยกุล
400
10 		 นายชลณัฐ ญาณารณพ*
18,500
11 		 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี*
12 		 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
30,000

201,000
41,900
18,500
30,000

(400)
-

20,000
5,000
56,000
98,000

25,000
59,000
102,000

(20,000)
20,000
3,000
4,000

หุน
้ สามัญ **
ของบริษท
ั
ในเครือ
(จำ�นวนหุน
้ )

28,329
2,607
-

หมายเหตุ:
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนช�ำระแล้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)
2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด ค�ำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจ�ำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน
หรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
- บริษัทหนึ่งมีอ�ำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอำ� นาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
** บริษัทในเครือฯ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส
หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
4. ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจ�ำกัด ให้แสดงหุน้ สามัญและหุน้ กูข้ องบริษทั และบริษทั ในเครือ ทีถ่ อื โดยกรรมการเฉพาะการถือหุน้ ของตนเอง
5. หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
* นายชลณัฐ ญาณารณพ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
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7. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ�ำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
3 แบบ คือประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั โดย
รวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานกรรมการ
รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ พิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษทั
และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการบริษทั
และกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
8. ก�ำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคล
เป็นกรรมการบริษทั อย่างโปร่งใส และมีการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
9. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วม
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เว้ น
แต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
10. พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่
กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)
รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน
1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ แก่ผถู้ อื หุน้
(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�ำคัญ 4 ประการ คือ
		 1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
			 และรอบคอบ (Duty of Care)
		 2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of
			 Loyalty)
		 3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
			 ของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติทปี่ ระชุม
			 ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
		 4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
			 โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของเอสซีจีต่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ทั้งเอสซีจี
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และให้มีการทบทวน
และอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ ด้วย
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
4. ก�ำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจใี ห้อยูใ่ น
ระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ ติดตามให้มี
การปฏิบตั ิ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาล
และจรรยาบรรณเอสซีจี

สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
11. พิจารณาแผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และก�ำกับดูแลให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ ปี ระสิทธิผลเป็นประจ�ำทุกปี
และมีระบบการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารระดับสูงที่
รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการด�ำเนินงาน
เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมและการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบ
12. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อ
ให้เกิดมูลค่าแก่เอสซีจีควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ ดูแลให้ฝา่ ยจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
13. ก�ำกับดูแลให้มกี ารบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโลยี
สารสนเทศ
14. ติดตามดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ
และติดตามการวัดผลการด�ำเนินงานทัง้ ในระดับกลุม่ ธุรกิจ และ
ระดับเอสซีจี โดยก�ำหนดให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงาน
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การด�ำเนินงานของธุรกิจ โดยค�ำนึง ถึง ความปลอดภัยและ

ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็นไป
เพื่อความยั่งยืน
5. พิ จ ารณาแผนหลั ก ในการด� ำ เนิ น งาน งบประมาณ
เป้าหมายและนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนา
ขีดความสามารถของเอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสากล
เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
6. ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่อง
จ�ำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ คุณสมบัตทิ หี่ ลากหลาย
ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความ
สามารถเฉพาะด้ า นของกรรมการเพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ การ
ด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้ แต่งตัง้ กรรมการชุดย่อยเพือ่ ช่วย
เหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และอาจแต่งตั้งประธานกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้
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ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้
รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการ
ประชุม เพือ่ ให้กรรมการบริษทั สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำ� ของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
		 2.1. ด� ำ เนิ น การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ตาม
				 ระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
		 2.2. จั ด สรรเวลาอย่ า งเพี ย งพอ และส่ ง เสริ ม ให้
				 กรรมการบริ ษั ท ทุ ก คนอภิ ป ราย แลกเปลี่ ย น
				 ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้
				 ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้
				เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
		 2.3. สรุปมติทปี่ ระชุมและสิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการต่อไป
				อย่างชัดเจน
		 2.4. ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดย
				ไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
3. เป็ น ผู ้ น� ำ ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรร
เวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มกี ารตอบข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามหลัก
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ
บริ ษั ท กั บ ฝ่ า ยจั ด การ และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. ก�ำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่าง
โปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. ก� ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและ
องค์ประกอบที่เหมาะสม
8. ก�ำกับดูแลให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัท
แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี
ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม
15. ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และก�ำกับดูแลให้
มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวน
และประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ และ
เมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
16. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�ำนึกในจริยธรรม
และคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี พร้อมทั้งก�ำกับดูแล
ให้มรี ะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต และการใช้ อ� ำ นาจอย่ า ง
ไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมาย
17. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งบริ ษั ท กั บ ฝ่ า ยจั ด การ คณะกรรมการ
บริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ก�ำกับดูแลให้มกี ารป้องกันการใช้ประโยชน์
อันมิควรในทรัพย์สินของเอสซีจีและการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับเอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
18. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิด
ปัญหา
19. ก�ำกับดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางเงินและการ
เปิดเผยข้อส�ำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
20. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
เรื่องส�ำคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้ง
รายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส ก�ำกับดูแลให้มกี ระบวนการและช่องทางในการรับ
และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส
หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจ
เป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
ในการปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการบริษทั อาจขอค�ำปรึกษา
จากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ
หากเห็นว่ามีความจ�ำเป็นและเหมาะสม

อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจอนุมตั เิ รือ่ งต่าง ๆ ของบริษทั
ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึง
อ�ำนาจอนุมัติ (Delagation of Authority) การก�ำหนดและทบทวน
วิสัยทัศ น์ พันธกิจ กลยุท ธ์ในการด� ำเนินงาน แผนหลักใน
การด�ำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสีย่ ง แผนงบประมาณ
และแผนการด� ำ เนิ น งานธุ ร กิ จ ประจ� ำ ปี แผนธุ ร กิ จ ระยะ
ปานกลาง การก� ำ หนดเป้ า หมายที่ ต ้ อ งการของผลของ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

(ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)
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ต�ำแหน่งตามวาระปีละ 4 คน อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่
ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้

การด�ำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานให้
เป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital
Expenditure) รายการระหว่างกันทีส่ ำ� คัญ การเข้าควบรวมกิจการ
การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

•

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระควรมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับแต่วันที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระและ
ครบก� ำ หนดการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในแต่ ล ะวาระในวั น ประชุ ม
สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี ที่ ต นครบก� ำ หนดออกตามวาระ
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการอาจเสนอชื่ อ กรรมการดั ง กล่ า วให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
ต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยให้คณะกรรมการ
พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ค วามเป็ น อิ ส ระของกรรมการดั ง กล่ า ว
ต่อไปได้ หากเห็นว่ามีความเหมาะสม

การแบ่ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ร ะหว่ า งคณะกรรมการบริษัท
กับฝ่ายจัดการ

เอสซีจไี ด้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั กับฝ่ายจัดการเอสซีจอี ย่างชัดเจนตามคูม่ อื
อ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท โดยกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่
ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่าย
จัดการเอสซีจีในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการเอสซีจีท�ำ
หน้าทีบ่ ริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนด
ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็น
บุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต�ำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือก
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม
ที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้ก�ำหนดแผน
การสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และมีการทบทวน
แผนดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่าง
กรรมการที่ ไม่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารโดยไม่ มี ฝ ่ า ยจั ด การเข้ า ประชุม
ในวาระดังกล่าว
ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ
ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานของเอสซีจี ตลอดจนไม่มอี ำ� นาจ
ลงนามผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ำกับ
ดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้
อย่างชัดเจน
ส�ำหรับฝ่ายจัดการเอสซีจีได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่
ให้ด�ำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ รับผิดชอบ
ผลการด�ำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตาม
ขอบเขตทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ใิ นแผนงานประจ�ำปี ด�ำเนินการ
ตามนโยบายด้ า นบุ ค คล แก้ ไขปั ญ หาหรื อ ความขั ดแย้ง ที่มี
ผลกระทบต่อองค์กร และด�ำรงไว้ซงึ่ การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

นโยบายการด�ำรงต�ำแหน่งในสถาบันภายนอกเอสซีจีของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

•

การก�ำหนดจ�ำนวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการบริษทั
จะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายการก� ำ หนด
จ�ำนวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการบริษทั จะไปด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ เพือ่ ให้บริษทั ได้รบั ประโยชน์สงู สุดในการทีก่ รรมการ
บริษัทสามารถอุทิศเวลาส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดเป็นนโยบายให้
กรรมการบริษทั ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่
ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไม่เกิน
4 บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่าง
เคร่งครัด ไม่มกี รรมการคนใดด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
ซึ่ ง จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยเกิ น
4 บริ ษั ท นอกจากนี้ บ ริ ษั ท มี แ นวปฏิ บั ติ ใ นกรณี ก รรมการ
ผู้จัดการใหญ่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้อง
เสนอเรื่องการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนั้นเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
•

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบัน
ภายนอกเอสซีจีของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายให้ ก รรมการ
ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการ
ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของ
บริษัทท�ำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้
(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่ง
			 ไม่ได้ตง้ั ขึน้ เพือ่ ผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และ
			 เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึง่ จะเป็น
			 ประโยชน์ต่อส่วนรวม
(2) การเข้ า ร่ ว มเป็ น กรรมการในองค์ ก รของเอกชน
			 ทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม เช่น สภาอุตสาหกรรม
			 แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการ
			 ธุรกิจ ฯลฯ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท

•

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
ข้อบังคับของบริษัทได้ก�ำหนดจ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีกรรมการบริษัทต้องออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน
1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้กใ็ ห้
ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัท
ทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งนัน้ ให้พจิ ารณาจากกรรมการบริษทั ที่
อยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่งก่อน ซึง่ ปัจจุบนั
บริษทั มีกรรมการทัง้ สิน้ จ�ำนวน 12 คน จึงมีกรรมการทีอ่ อกจาก
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(3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่
			 ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของ
			 บริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นางธาริษา วัฒนเกส		
ประธานกรรมการ
							ตรวจสอบ
2. นายพสุ เดชะรินทร์		
กรรมการตรวจสอบ
3. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอขออนุมัติการเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจาก
คณะกรรมการบริษทั และในกรณีของพนักงานจัดการให้เสนอ
ขออนุมัติตามอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณา
ตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจ
ท�ำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการท�ำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่
รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามแนวจรรยาบรรณเรื่ อ งความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่าง
ใดอย่างหนึง่ ทีเ่ ป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั
อนึง่ การพิจารณาอนุมตั ใิ ห้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของ
บริษทั ท�ำงานให้กบั สถาบัน/บริษทั ภายนอก เป็นดุลยพินจิ ของ
บริษทั ทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป ซึง่ บริษทั
ได้สอื่ สารให้พนักงานจัดการทีเ่ กีย่ วข้องทราบโดยทัว่ ถึงกันด้วยแล้ว

ทั้งนี้ส�ำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบัน
นายพิทยา จั่นบุญมี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบ เป็นผู้
ดูแลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้ ง มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ ป รึ ก ษา และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมาย และบัญชีเป็นประจ�ำ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจาก
ผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังมีทปี่ รึกษาภายนอกทีเ่ ป็นอิสระโดยบริษทั เป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย
ทั้งหมด

คณะกรรมการชุดย่อย

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
ทั้งนี้เมื่อครบก�ำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ดำ� รงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้
ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอนื่
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่
ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งตนแทน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท ที่ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระ
จ�ำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจ และมีประสบการณ์การท�ำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่
เป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ
ทีจ่ ะท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้
โดยท�ำหน้าที่สอบทานการด�ำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย
และระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และ
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบ
รายงานทางการเงิ น และบั ญ ชี ใ ห้ เ ป็ น ตามมาตรฐานสากล
รวมทัง้ สอบทานให้มรี ะบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ด้านการก�ำกับดูแล การบริหารความเสีย่ ง การก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
1. สอบทานให้มรี ะบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
2. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น การได้ ม าหรื อ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย และข้ อ ก� ำ หนดของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ
กิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะ
เรื่ อ ง และเสนอเรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาหรื อ
รับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะเพื่อก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิด
เผยกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scg.com)
ด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยเฉพาะเรือ่ งชุดอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงได้
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11. สอบทานและให้ ค วามเห็ น ในการปฏิ บั ติ ง านของ
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ
และก�ำลังพลของส�ำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผูอ้ ำ� นวย
การส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ
รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบของส� ำ นั ก งานตรวจสอบตาม
มาตรฐานสากล
14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี
15. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดหรื อ
คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ ห้
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้
ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
จ�ำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทาง
วิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บั ติ ง านภายในขอบเขต
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามค�ำสัง่ ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษทั
โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการท�ำงาน การควบคุม การก�ำกับดูแลด้านการปฏิบตั งิ าน
และด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ระบวนการในการต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางของ
หน่วยงานก�ำกับดูแลต่าง ๆ แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารส่ ง เสริ ม และสร้ า งความ
ตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การสร้ า งระบบงานเชิ ง ป้ อ งกั น การรายงานการ
กระท�ำความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่ส�ำนักงาน
ตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตาม
การปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในตาม
กรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework:
COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผลตามวิธกี ารและมาตรฐานสากลทีย่ อมรับโดย
ทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน” ซึ่งส�ำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและ
ประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันภายในองค์กร รวมทัง้ สอบทานกระบวนการภายในของ
บริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์
ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่
ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทกระท�ำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308
มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313
ให้คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบ
บัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หาก
พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ด้านอื่นๆ
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่ง
มีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ง
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมิน
ประสิทธิภาพการท�ำงานของผู้สอบบัญชี
10. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิด
เผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปีของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

174

2.เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีต่อ
คณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษทั
ในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
3. ติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ดิ า้ นบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มี
การพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. ก�ำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ
6. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั
รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ
หน้าที่
7. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
8. พิจารณาจัดท�ำแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม
พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ
มาตรฐาน ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอสซีจี รวมทั้ง
จัดท�ำแบบความรู้ความช�ำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix)
เพือ่ พิจารณาความหลากหลายของกรรมการให้มคี วามเหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
9. เสนอแนะวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และ
ประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี รวมทัง้
ติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เพื่อน�ำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริม
สร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
10.รายงานความคื บ หน้ า และผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างสมํ่าเสมอ
11.ก� ำ หนดกระบวนการและแนวทางการสรรหาและ
คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด และพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ทดแทน
กรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ รวมถึงกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษทั โดยค�ำนึง
ถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในด้าน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะ
ด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่
			 ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
			 หลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
			 หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะจัดการไม่ด�ำเนินการ
ให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ก�ำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี
รายการหรือการกระท�ำดังกล่าวต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพย์ฯ
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน
3 คน ท�ำหน้าทีเ่ สนอ ทบทวน ก�ำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล
พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ทดแทนกรรมการทีค่ รบรอบออกตามวาระหรือกรณีอนื่ ทบทวน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย และท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จ�ำนวน 3 คน
ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
1. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง		
							บรรษัทภิบาลและ
							สรรหา*
กรรมการบรรษัทภิบาล
2. นางธาริษา วัฒนเกส		
							และสรรหา
3. นายพสุ เดชะรินทร์		
กรรมการบรรษัทภิบาล
							และสรรหา

หมายเหตุ:
* ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน
นายสุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ทัง้ นีเ้ มือ่ ครบก�ำหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั
แต่งตั้งให้ดำ� รงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ
เอสซีจีเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
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12. จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
คณะจัดการของบริษทั เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
13. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้ง
แนวปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร (Charter) ของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เป็น
ประจ�ำทุกที
14. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดยประเมิ น การปฏิ บั ติ ง าน
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ
(As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
15. ส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับ มีจติ ส�ำนึกในจริยธรรม
และคุณธรรม ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี และหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
16. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย
ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหามีอ�ำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้
ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอค�ำ
ปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
อืน่ ๆ หากเห็นว่ามีความจ�ำเป็นและเหมาะสมโดยบริษทั จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ:		
* เข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนเมื่ อ วั น ที่
8 มิถุนายน 2563

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ทั้งนี้ เมื่อครบก�ำหนดออกตามวาระก็อาจได้
รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
(ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ทีค่ ณะ
กรรมการบริษทั แต่งตัง้ ซึง่ รวมถึงโบนัสประจ�ำปีและเบีย้ ประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัด
การเอสซีจี (Management Remuneration) ซึง่ รวมถึงเงินเดือน โบนัส
ประจ�ำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั และ
ผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็น
สมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้ค�ำแนะน�ำการด�ำเนิน
โครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
เพื่ อ ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนก่ อ นน� ำ เสนอขออนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเอสซีจีเป็น
รายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ ก�ำหนด
ค่าตอบแทนก่อนน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ�ำทุกปี
5. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลง
ค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจ�ำปีของพนักงานจัดการ
ระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลีย่ นแปลงและ
แนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
คณะจัดการเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ
7. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
และคณะจัดการเอสซีจี เปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียนชัน้ น�ำ
อื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้เอสซีจีรักษา
ความเป็นผูน้ ำ� ในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ ๆ และเพือ่ เป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะ
กรรมการบริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง หลั ง มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ

3. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 คน ซึ่งกรรมการ
ทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน
และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการ
อิสระ ท�ำหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
ผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจี เพือ่ เสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทน
ทีส่ ามารถจูงใจให้กบั ผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจใี นการบริหาร
กิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษา
คนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน จ� ำ นวน 4 คน
ประกอบด้วย
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ
							พิจารณาผลตอบแทน
2. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
กรรมการพิจารณา
							ผลตอบแทน
3. นายชลณัฐ ญาณารณพ
กรรมการพิจารณา
							ผลตอบแทน*
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการพิจารณา
							ผลตอบแทน*
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9. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมิ น ให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
10. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลง
ใด ๆ เกี่ ย วกั บ กฎบั ต ร (Charter) คณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้
เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
11. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

7. นายยุทธนา เจียมตระการ
กรรมการกิจการสังคม
							เพื่อการพัฒนาอย่าง
							ยั่งยืน
8. นายเชาวลิต เอกบุตร		
กรรมการกิจการสังคม
							เพื่อการพัฒนาอย่าง
							ยั่งยืน
9. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการกิจการสังคม
							เพื่อการพัฒนาอย่าง
							ยั่งยืน

ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ ห้
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอำ� นาจเรียก สัง่ การให้ฝา่ ย
จัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
จ�ำเป็น นอกจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจ
ขอค�ำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญใน
วิชาชีพอืน่ ๆ หากเห็นว่ามีความจ�ำเป็นและเหมาะสมโดยบริษทั
จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ:
* เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการกิจการสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบก�ำหนดออกตามวาระ
ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีเ้ มือ่ ครบก�ำหนดออกตามวาระ
ก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้

4. คณะกรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 6 คน ฝ่ายจัดการ
ของเอสซีจี 3 คน รวมเป็น 9 คน ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและ
ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
แนวทางการด�ำเนินงานด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่าง
อย่างยั่งยืน
ยั่งยืน เสนอแนะการก�ำหนดงบประมาณประจ�ำปี ส�ำหรับการ
(ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ด�ำเนินกิจการดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงานและ
และสรรหา เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. ก�ำหนดนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงาน และงบประมาณ
จ�ำนวน 9 คน ประกอบด้วย
ด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อน�ำเสนอต่อ
ประธานกรรมการ		
1. นายเกษม วัฒนชัย 		
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
							กิจการสังคมเพื่อ
2. ติ ด ตามดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานของ
							การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ตาม
2. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการกิจการสังคม
นโยบายและเป้าหมายที่กำ� หนดไว้
							เพื่อการพัฒนาอย่าง		 3. รายงานความคื บ หน้ า และผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
							ยั่งยืน*
คณะกรรมการบริษัทภายหลังที่มีการประชุมคณะกรรมการ
3. พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการกิจการสังคม
กิจการสังคมฯ อย่างสม�่ำเสมอ
							เพื่อการพัฒนาอย่าง
4. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
							ยั่งยืน*
กิจการสังคมฯ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ
4. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการกิจการสังคม
							เพื่อการพัฒนาอย่าง		 5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
เกีย่ วกับกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ต่อคณะกรรมการ
							ยั่งยืน
บริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัย
5. นายกานต์ ตระกูลฮุน		
กรรมการกิจการสังคม
อยู่เสมอ
							เพื่อการพัฒนาอย่าง
6. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
							ยั่งยืน
มอบหมาย
กรรมการกิจการสังคม
6. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ ห้
							เพื่อการพัฒนาอย่าง
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีอำ� นาจเรียกสัง่ การให้ฝา่ ยจัดการ
							ยั่งยืน
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หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้
ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของ
กฏบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการกิจการสังคมฯ อาจขอค�ำปรึกษา
จากที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระภายนอกหรื อ ผู ้ เชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ อื่ น
ๆ หากเห็นว่ามีความจ�ำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ

8. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
Vice President-Regional
							Business ธุรกิจซีเมนต์
							และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
9. นายยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่							การบริหารกลาง
10.นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่							การเงินและการลงทุน
11.นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
							บริษัทซิเมนต์ไทย
							โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  
ประกอบด้วย
สามารถดูประวัติได้ตาม “เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย
่ วกับกรรมการ ผูบ
้ ริหารระดับสูง
1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูบ
้ ริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการ
บริษท
ั ” ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com
2. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
							ธุรกิจเคมิคอลส์
3. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President-Polyolefins
							
and Vinyl Business
ทั้งนี้รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีข้างต้นเป็นไป
							ธุรกิจเคมิคอลส์
ตามนิยาม “ผูบ้ ริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
4. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
Vice President-Olefins
ที่ ทจ. 23/2551
							
Business and Operations
ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 11 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
							ธุรกิจเคมิคอลส์
1. ไม่มีประวัติการกระท�ำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ ซึ่งได้กระท�ำโดยทุจริต
5. นายสุรชา อุดมศักดิ์		
Vice President
2. ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้ง
							ธุรกิจเคมิคอลส์
ทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา
							และดูแลงาน
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของเอสซี จี ไ ด้ รั บ มอบหมายอ� ำ นาจ
							Chief Technology
หน้าที่ให้ด�ำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่
							
Officer - Innovation and
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ิ
							Technology
การจัดท�ำอ�ำนาจด�ำเนินการในการก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ท่ี
							อีกต�ำแหน่งหนึ่ง
ชัดเจน เพือ่ ความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน
6. นายนิธิ ภัทรโชค 		
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบ
							ธุรกิจซีเมนต์และ
ลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงาน
							ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ประจ�ำปี ด�ำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือ
							และดูแลงาน
ความขัดแย้งทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กร และด�ำรงไว้ซงึ่ การสือ่ สาร
							
Vice President - Living
ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
							
Solution and Housing
							Products Business
							อีกต�ำแหน่งหนึ่ง
7. นายชนะ ภูมี		
Vice President-Cement
							and Construction
							Solution Business
							ธุรกิจซีเมนต์และ		
							ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
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ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
1

นายรุงโรจน รังสิโยภาส

2

นายธนวงษ อารีรัชชกุล

3

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

4

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

5

นายสุรชา อุดมศักดิ์

6

นายนิธิ ภัทรโชค

7

นายชนะ ภูมี

8

นายปรเมศวร นิสากรเสน

9

นายยุทธนา เจียมตระการ

11

นายอารีย ชวลิตชีวินกุล

กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี

Vice President-Oleﬁns Business
and Operations ธุรกิจเคมิคอลส

Vice President-Cement and Construction
Solution Business
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

10 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
ผูชวยผูจัดการใหญ-การเงิน
และการลงทุน

10

9

8

7

กรรมการผูจัดการใหญ
ธุรกิจเคมิคอลส

Vice President ธุรกิจเคมิคอลส
และดูแลงาน Chief Technology
Ofﬁcer - Innovation and Technology

Vice President-Regional Business
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

Vice President-Polyoleﬁns and
Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส

กรรมการผูจัดการใหญ
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสรางและ
ดูแลงาน Vice President - Living Solution
and Housing Products Business

ผูชวยผูจัดการใหญ-การบริหารกลาง

กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัทซิเมนตไทยโฮลดิ้ง จำกัด

6
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2

11

4

3

5

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

นายยุทธนา เจียมตระการ

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

นายชนะ ภูมี

นายนิธิ ภัทรโชค

นายสุรชา อุดมศักดิ์

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

ชื่อบริษัท

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

รายชื่อกรรมการ

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลักของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทั เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง จำ�กัด
ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
• ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานบัญชีกลาง
นายพิชติ ลีละพันธ์เมธา ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานบัญชีกลาง เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการดูแลนโยบายบัญชี ควบคุมดูแลการท�ำบัญชีและ
รายงานทางการเงิน ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกรรม
ทางบัญชีของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ
ข้อก�ำหนด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ

• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวางแผนและการเงิน
นางจันทนิดา สาริกะภูติ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานวางแผนและการเงิน เป็นผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
ในเรื่ อ งการวางแผนกลยุ ท ธ์ แ ละความเสี่ ย งขององค์ ก ร
การบริหารความสัมพันธ์นกั ลงทุน รวมถึงการดูแลหลักการและ
บริหารการเงินและงานประกันภัยของบริษัทและบริษัทย่อย
ให้เป็นไปตามนโยบายการเงินของบริษัทในเอสซีจี

สามารถดูประวัติได้ตาม “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและ
การเงิน และเลขานุการบริษัท” ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร
ลำ�ดับ

ชื่อ		หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)

				
		

			

1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
2. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
3. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
4. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
5. นายสุรชา อุดมศักดิ์
6. นายนิธิ ภัทรโชค
		 คู่สมรส
7. นายชนะ ภูมี
		คู่สมรส
8. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
9. นายยุทธนา เจียมตระการ
10. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
11. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
12. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
13. นางจันทนิดา สาริกะภูติ

ณ วันที่

(จำ�นวนหุ้น)
ณ วันที่

เพิ่ม/(ลด)

1 มกราคม 2563

31 ธันวาคม 2563

ระหว่างรอบปีบัญชี

30,000
2,000
4,000
15,000
5,800
500
2,000
2,000

30,000
2,000
4,000
15,000
5,800
500
2,000
2,000

-

หมายเหตุ
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนช�ำระแล้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)
2. ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ ทจ.23/2551 ค�ำว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก
นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. ตามโครงสร้างของเอสซีจี ผู้บริหารตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทั้งสิ้นจ�ำนวน 13 คนข้างต้น
4. หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุน้ สามัญของบริษทั ทีถ่ อื โดยกรรมการและผูบ้ ริหารให้รวมถึงหุน้ สามัญทีถ่ อื โดยคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย
5. ผู้บริหารล�ำดับที่ 12 และ 13 คือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
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ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัท
ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ
ส� ำ หรั บ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยนั้ น ตาม
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 40 คณะกรรมการบริษทั สามารถก�ำหนด
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยได้ อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติให้น�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และก�ำหนดให้วาระค่าตอบแทน
คณะกรรมการเป็นวาระเพือ่ อนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ ทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 (ครั้งที่ 27) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
2563 มี ม ติ อ นุ มั ติ ค ่ า ตอบแทนและโบนั ส กรรมการรวมทั้ ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิม

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนพิจารณาเสนอแนวทางและวิธกี ารจ่ายค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง
ตลอดจนติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงและแนวโน้ ม ในเรื่ อ ง
ผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
• ค่าตอบแทนกรรมการ
นโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย
การก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการพิจารณาโดยเปรียบ
เทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นน�ำใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจน
ผลการด�ำเนินงานของเอสซีจี และเสนอขออนุมตั ทิ ปี่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้นตามข้อบังคับบริษัท

การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่ง
จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ ประธานกรรมการ 1.5 ส่วนหรือ
คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 216,000 บาท ต่อเดือน กรรมการที่เหลือ
อีก 11 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนหรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 144,000
บาทต่อเดือน
โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่าย
เงินโบนัสโดยประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน และกรรมการ
ได้รับคนละ 1 ส่วนของเงินโบนัสตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติไว้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ใ ห้ จ ่ า ยค่ า ตอบแทนส� ำ หรั บ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำ (Fixed Fee)
และค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม (Attendance Fee) ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม
2547 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการ เดือนละ 1,800,000 บาท
และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ส�ำหรับโบนัสกรรมการ
นั้นมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดจ�ำนวน
เงินที่เหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการ
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยให้
มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่ง
การพิจารณาจ่ายโบนัสดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับการ
เติบโตของผลก�ำไรของบริษัท
		

ต�ำแหน่ง
			

คณะกรรมการตรวจสอบ
		
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ค่าตอบแทนประจ�ำต่อปี
(บาท)

ค่าตอบแทนต่อครัง
้ ทีเ่ ข้าประชุม
(บาท)

ประธาน
กรรมการ

180,000
120,000

45,000
30,000

ประธาน
กรรมการ

150,000
100,000

37,500
25,000
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2563 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563)
ชื่อกรรมการ

คณะ
กรรมการ
บริษัท

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล 2,592,000.00
2. นายชุมพล ณ ลำ�เลียง
1,728,000.00
3. นายเกษม วัฒนชัย
1,728,000.00
4. พันตำ�รวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม 1,728,000.00
5. นางธาริษา วัฒนเกส
1,728,000.00
6. นายกานต์ ตระกูลฮุน
1,728,000.00
7. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
1,728,000.00
8. นายพสุ เดชะรินทร์
1,728,000.00
9. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
1,728,000.00
10. นายชลณัฐ ญาณารณพ
969,600.00
		 (เข้าเป็นกรรมการ 8 มิ.ย. 63)
11. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
758,400.00
		 (พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ 8 มิ.ย. 63)
12. นายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี
969,600.00
		 (เข้าเป็นกรรมการ 8 มิ.ย. 63)
13. นายปรีชา อรรถวิภชั น์
758,400.00
		 (พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ 8 มิ.ย. 63)
14. นายรุง่ โรจน์ รังสิโยภาส
1,728,000.00
		รวม
21,600,000.00

คณะ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ บรรษัทภิบาล
และสรรหา

495,000.00
330,000.00
330,000.00
-

125,000.00
265,521.98
125,000.00
200,000.00
200,000.00
-

-

103,434.07

-

-

142,747.25

68,956.04

คณะ
กรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน

118,956.04
412,500.00
275,000.00
156,043.96

โบนัส
กรรมการ
บริษัทที่จ่าย
ในปี 2563*
(บาท)

รวม
(บาท)

4,740,000.00
3,160,000.00
3,160,000.00
3,160,000.00
3,160,000.00
3,160,000.00
3,160,000.00
3,160,000.00
3,160,000.00
207,912.09

7,457,000.00
5,272,478.02
4,888,000.00
5,013,000.00
5,583,000.00
4,888,000.00
5,300,500.00
5,418,000.00
5,493,000.00
1,333,556.05

- 2,952,087.91

3,813,921.98

156,043.96

207,912.09

1,333,556.05

- 2,952,087.91

3,922,191.20

- 3,160,000.00 4,888,000.00
1,297,747.25 1,087,912.09 1,118,543.96 39,500,000.00 64,604,203.30

หมายเหตุ
1. กรรมการล�ำดับที่ 1 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการล�ำดับที่ 2. ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา      
3. กรรมการล�ำดับที่ 3 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน     
4. กรรมการล�ำดับที่ 5 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   
5. กรรมการล�ำดับที่ 6 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนอีกเดือนละ 270,000 บาท
6. กรรมการล�ำดับที่ 7 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
7. กรรมการล�ำดับที่ 10 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนอีกเดือนละ 180,000 บาท
8. กรรมการล�ำดับที่ 2 และ 7 เป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลักคือ บริษัทเอสซีจี
แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) (SCGP) โดยได้รับค่าตอบแทนจาก SCGP รวม 1,639,067 บาท และ2,095,522 บาท ตามล�ำดับ
9. คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีค่าตอบแทน
* โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2563 ประกอบด้วย โบนัสที่ค�ำนวณจากเงินปันผลงวดสุดท้ายประจ�ำปี 2562 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที   
่
17 เมษายน 2563 และเงินปันผลระหว่างกาลประจ�ำปี 2563 ที่จ่ายเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ซึ่งแสดงรวมอยู่ในบรรทัด “ค่าใช้จ่ายใน  
การบริหาร” ในงบก�ำไรขาดทุนรวม
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• ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร
ระดับสูงเอสซีจี
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผล
ตอบแทนเป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
การด�ำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยดูจากข้อมูลทัง้ ปีปจั จุบนั และเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังใน
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ
EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อก�ำหนด
ค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจที กุ ๆ ปีเพือ่ เป็น
เกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรม
เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพั ฒ นาธุ ร กิ จและการปรับ ปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งานของแต่ ล ะธุ ร กิ จ ให้ ดี ขึ้ น ใน
แต่ละปีและผลการด�ำเนินงานด้าน ESG ตามทีเ่ อสซีจไี ด้กำ� หนด
เป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวไว้ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติ การลดการใช้น�้ำจากภายนอก การลด
ปริมาณของเสียและการไม่มีของเสียไปฝังกลบ รายได้จากการ
ขายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทางด้าน
สังคม ได้แก่ เป้าหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย
นอกจากนัน้ ได้นำ� ผลการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน
ระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับ
สูงของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนด้วย

กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารบริ ษั ท ย่ อ ยที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
ธุรกิจหลัก

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
รายชือ่ กรรมการบริษทั เอสซีจี ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง จ�ำกัด
1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ประธานกรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
กรรมการ
3. นายยุทธนา เจียมตระการ
กรรมการ
กรรมการ
4. นายนิธิ ภัทรโชค		
5. นายชนะ ภูม		
ี
กรรมการ
6. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
กรรมการ
กรรมการ
7. นายสุรชา อุดมศักดิ		
์
รายชื่อและต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
1. นายนิธิ ภัทรโชค		
President
2. นายชนะ ภูม		
ี
Vice President
3. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
Vice President
4. นางณัฏฐา บูรณะวิทย์		
Chief Financial Officer
ธุรกิจเคมิคอลส์
รายชื่อกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ประธานกรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
กรรมการ
3. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ กรรมการ
5. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
กรรมการ
รายชือ่ และต�ำแหน่งผูบ้ ริหารบริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
President
2. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President
3. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
Vice President
4. นายสุรชา อุดมศักดิ์		
Vice President

•

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูง
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งในปี 2563 รวม 11 คน ที่ได้รับจากบริษัทใน
รูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay) และ
อื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 221,536,423 บาท ทั้งนี้ ในปี 2563
บริ ษั ท ได้ จ ่ า ยเงิ น สมทบกองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ ที่ ส มทบให้
ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทจ�ำนวน 17,656,600 บาท

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
รายชื่อกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการและ
							กรรมการอิสระ
2. นายชลณัฐ ญาณารณพ
รองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง		
กรรมการอิสระ
4. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
กรรมการอิสระ
5. นายชาลี จันทนยิ่งยง		
กรรมการอิสระ
6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
กรรมการอิสระ
7. ศาสตราจารย์พิเศษ		
กรรมการอิสระ
		 กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
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8. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการอิสระ
9. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ
กรรมการ
10. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการ
11. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
กรรมการ
12. นายวิชาญ จิตร์ภักดี		
กรรมการและประธาน
							เจ้าหน้าที่บริหาร

6. นายดนัยเดช เกตุสวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่
							บริหารสายธุรกิจ
							ต่างประเทศ
7. นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์
ประธานเจ้าหน้าที่
							บริหารสายการเงิน
8. นางนดารัตน์ ป้อมตรี		
ผู้อ�ำนวยการ
							ส�ำนักงานบัญชี

รายชื่อและต�ำแหน่งผู้บริหาร
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี		
ประธานเจ้าหน้าที่
							บริหาร
2. นายแสงชัย วิริยะอ�ำไพวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่
							ปฏิบัติการ กิจการ
							กระดาษบรรจุภัณฑ์
ประธานเจ้าหน้าที่
3. นายสุชัย กอประเสริฐศรี
							ปฏิบัติการ กิจการ
							บรรจุภัณฑ์จาก
							เยื่อและกระดาษ
ประธานเจ้าหน้าที่
4. นายกรัณย์ เตชะเสน		
							ปฏิบัติการ กิจการ
							บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
							สมรรถนะสูงและ
							พอลิเมอร์
5. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่
							ปฏิบัติการ กิจการ
							เยื่อและกระดาษ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่
เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก
• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเอสซีจี
ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
เนื่ อ งจากผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของเอสซี จี ที่ ไ ด้ รั บ การ
แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการและผูบ้ ริหาร จึงจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท เอสซี จี
ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเอสซีจี
เคมิคอลส์ จ�ำกัด
เนือ่ งจากผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจที ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ ให้
เป็นกรรมการและผู้บริหาร จึงจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารของบริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
สามารถดูประวัติกรรมการบริษัทย่อย
ได้ตาม “เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย
่ วกับ
กรรมการบริษัทย่อย
ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก”
ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com
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• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2563
ชื่อกรรมการ

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
2. นายชลณัฐ ญาณารณพ
3. นายชุมพล ณ ลำ�เลียง
4. นางไขศรี เนือ่ งสิกขาเพียร
5. นายชาลี จันทนยิง่ ยง
6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
7. ศาสตราจารย์พเิ ศษ
		 กิตพิ งศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์
8. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
		 (เข้าเป็นกรรมการ 24 มี.ค 63)
9. นายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ
		 (เข้าเป็นกรรมการ 24 มี.ค 63)
10. นายธนวงษ์ อารีรชั ชกุล
11. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
12. นายวิชาญ จิตร์ภกั ดี
13. นายรุง่ โรจน์ รังสิโยภาส**
รวม

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
พิจารณา
ตรวจสอบ บรรษัทภิบาล
และสรรหา ค่าตอบแทน

โบนัส
กรรมการ
บริษัทที่จ่าย
ในปี 2563*
(บาท)

รวม
(บาท)

1,800,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000

510,000
340,000
340,000
-

102,033
270,000
200,000

180,000
240,000
62,033
-

295,522
219,590
199,067
219,590
199,067
199,067
136,474

2,095,522
1,701,623
1,639,067
1,929,590
2,009,067
1,801,100
1,536,474

925,806.50

-

-

117,967

-

1,043,773.50

925,806.50

-

97,967

-

-

1,023,773.50

1,200,000
1,200,000
1,200,000
14,451,613

1,190,000

670,000

600,000

219,590
219,590
219,590
35,400
2,162,547

1,419,590
1,419,590
1,419,590
35,400
19,074,160

หมายเหตุ:
1. กรรมการล�ำดับที่ 1 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการล�ำดับที่ 2 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงได้รับค่าตอบแทนระหว่างวันที่
1 มกราคม 2563 - 2 มิถุนายน 2563
3. กรรมการล�ำดับที่ 3 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
4. กรรมการล�ำดับที่ 6 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงได้รับค่าตอบแทนระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2563 - 2 มิถุนายน 2563
5. กรรมการล�ำดับที่ 8 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 (ครั้งที่ 27) วันที่ 24 มีนาคม 2563 และ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 220 (4/2563) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563
6. กรรมการล�ำดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 (ครั้งที่ 27) วันที่ 24 มีนาคม 2563 และได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 220 (4/2563) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563
* โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2563 ประกอบด้วยโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลจากเงินปันผลประจ�ำปี 2562 ที่จ่ายให้แก่
ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
** กรรมการล�ำดับที่ 13 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2562
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง
ของธุรกิจหลัก
1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงิน
ตอบแทนพิเศษ (Variable Pay)

2. ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้
บริษัทย่อยที่เป็นศุนย์กลางของธุรกิจหลัก		
				

จ�ำนวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทนรวม
ที่เป็นตัวเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนอื่น ๆ
(บาท)

1. บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
2. บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด		
3. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)		

6
5
7

47,468,557
32,667,890
59,266,472

3,588,471
2,660,652
4,844,344

ทัง้ นีจ้ ำ� นวนผูบ้ ริหารและค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารข้างต้น ไม่รวมกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ในแต่ละบริษทั
ย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก เนื่องจากได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเอสซีจีแล้ว
บุคลากร

พนักงานเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อองค์กรซึง่ จะ
เติบโตควบคู่ไปกับความส�ำเร็จและการเจริญเติบโตขององค์กร
ตามแผนของธุรกิจ และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
เอสซีจีประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง, ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง
พนักงานกว่า 55% สังกัดอยูธ่ รุ กิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณสถานประกอบกิจการ และลักษณะ
อุ ต สาหกรรมที่ ต ้ อ งใช้ แรงงานจ� ำ นวนที่ ม ากกว่ า ธุ ร กิ จ อื่ น
รองลงมาที่ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 29% และธุรกิจเคมิคอลส์ 12%
เอสซีจมี กี ารจัดท�ำแผนอัตราก�ำลังคนให้สอดคล้องต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจและให้ทนั ต่อความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจใน
แต่ละช่วงเวลา เพื่อช่วยให้องค์กรจัดเตรียมทรัพยากรมนุษย์
ได้อย่างพอเพียงกับความต้องการ และถูกต้องเหมาะสมกับ

แผนงานทีจ่ ะต้องรับเข้ามาในช่วงเวลาต่างๆ ให้องค์กรสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีแผนพัฒนา
พนักงานรองรับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจ
นอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเอสซีจีได้ขยายธุรกิจ
เข้ า ไปในตลาดต่ า งประเทศ โดยให้ น�้ ำ หนั ก กั บ การลงทุ น
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ ยั ง มี โ อกาสที่ จ ะขยายตั ว ได้ อี ก มาก
เนือ่ งจากศักยภาพของกลุม่ ประเทศเหล่านีย้ งั มีสงู พนักงานใน
กิจการทีเ่ อสซีจไี ปด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศรวมแล้วมีจำ� นวน
33 % ของพนักงานทั้งหมด และมีแนวโน้มในการขยายธุรกิจ
เข้าไปในภูมิภาคดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) มี
จ�ำนวนพนักงาน 1,684 คน ในขณะที่มีจำ� นวนพนักงานรวมทั้ง
เอสซีจี 49,754 คน

187

รายละเอียดจ�ำนวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูล
พนักงานเอสซีจี
(ณ 31 ธ.ค.
2563)

บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย
จำ�กัด (มหาชน)
ไทย ต่าง
รวม
ประเทศ

ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
ไทย

ต่าง
ประเทศ

ธุรกิจเคมิคอลส์

รวม

ไทย

ต่าง
รวม
ประเทศ

(คน)

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ไทย

ต่าง
ประเทศ

รวม

รวม
ทั้งหมด

อื่น ๆ

ไทย ต่าง รวม
ประเทศ

ไทย

ต่าง
ประเทศ

รวม

จำ�นวนพนักงาน 1,684 - 1,684 17,888 9,695 27,583 4,778 1,078 5,856 8,723 5,800 14,523 75 33 108 33,148 16,606 49,754
พนักงานจัดการ

311 -

311

1,038 - 1,038
พนักงาน
บังคับบัญชาและ
พนักงานวิชาชีพ
พนักงาน
ปฏิบัติการ

335 -

910

25

935

429

19

448

355

97

452 20

2 22 2,025

143 2,168

5,844 2,797 8,641 2,024 434 2,458 2,376 699 3,075 51 31 82 11,333 3,961 15,294

335 11,134 6,873 18,007 2,325 625 2,950 5,992 5,004 10,996

4

-

4 19,790 12,502 32,292

หรือการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการบริษทั ซึง่ ในปี 2563 เลขานุการ
บริษัทได้เข้าอบรม Company Reporting Program (CRP) 26/2020
และ Effective Minutes Taking (EMT) 47/2020 จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีการเปิดเผยประวัติ
คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้แล้วตาม

ข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ

•

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายวรพล เจนนภา
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้
ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดท�ำ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการ
ที่ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ผู ้ ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า มี
ความเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์สงู ทีจ่ ะช่วยให้คำ� แนะน�ำแก่กรรมการในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาล
เอสซีจีได้อย่างถูกต้อง

“เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย
่ วกับกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและ
การเงิน และ เลขานุการบริษท
ั ” ที่เว็บไซต์บริษัท
www.scg.com

•

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ส� ำ นั ก งานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ขึ้ น ตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสีย่ ง ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน การควบคุม
ภายใน ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น และค� ำ ปรึ ก ษาอย่ า งเป็ น อิ ส ระ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั้งที่ 122 (5/2561) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง นายพิ ท ยา จั่ น บุ ญ มี เป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส�ำนักงานตรวจสอบ ส�ำนักงานตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2561
• หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
กฎหมาย (Compliance)
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะท�ำงาน Compliance
Management มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเสนอนโยบาย กลยุทธ์
และก�ำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฎิบัติตามกฎเกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การสื่อสาร และการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้น

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นางภัทรวรรณ ตุน้ สกุล
เป็นเลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อ
ท�ำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท�ำรายงานการ
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท รายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
รายงานประจ� ำ ปี ตลอดจนจั ด เก็ บ เอกสารตามที่ ก ฎหมาย
ก�ำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็น
ผูท้ คี่ ณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ
ในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนงานเลขานุการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี
นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี
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ค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2563
1. ค่ า สอบบั ญ ชี ง บการเงิ น ประจ� ำ ปี และค่ า สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน
จ�ำนวน 4.58 ล้านบาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัท

สามารถดูประวัตข
ิ อง หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน และหั ว หน้ า งานก� ำ กั บ ดู แ ลการ
ปฏิบัติต ามกฎเกณฑ์ แ ละกฎหมาย ได้ ต าม
“เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย
่ วกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแล
การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ แ ละกฎหมาย”
ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com

1.
		
2.
		
		

•

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หากผูถ้ อื หุน้ ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมสามารถติดต่อโดยตรง
ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
ที่อยู่ 			
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ 			
					
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์
0-2586-4299
invest@scg.com
อีเมล 		

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�ำปี
ของบริษัท
282,000 บาท
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ�ำปีและ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
และงบการเงินรวม
4.30 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท
4.58 ล้านบาท

2. ค่ า สอบบั ญ ชี ง บการเงิ น ประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ย่ อ ย และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั ย่อยทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด

•

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยค่ า สอบบั ญ ชี ใ ห้ เ คพี เ อ็ ม จี
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ ซึ่งเป็นส�ำนักงาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2563 สังกัด รวมทั้งบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 75.55
ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและทบทวนการ
คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณา
จากปัจจัยที่หลากหลาย ได้แก่ ชื่อเสียง ศักยภาพ มาตรฐาน
การท�ำงานที่ดี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชี กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ รวมทัง้ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ ก่อนจะน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ
ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็น
ผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีในทุก ๆ ปี
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด (KPMG) เป็นส�ำนักงาน
สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2561-2565
โดยได้กำ� หนดอัตราค่าสอบบัญชี 5 ปีไว้แล้ว โดยเมือ่ เปรียบเทียบ
กับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG
เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG เป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ที่ เ ป็ น ส� ำ นั ก งานสอบบั ญ ชี แ ละผู ้ สอบบัญชี
ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

1. ค่าสอบบัญชีประจ�ำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย
		 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย
		 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
		 - จ�ำนวนบริษัทย่อย
135 บริษัท
		 - จ�ำนวนเงิน
33.27 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจ�ำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
		 - จ�ำนวนบริษัทย่อย
87 บริษัท
		 - จ�ำนวนเงิน
37.70 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 70.97 ล้านบาท
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี  
บริษทั จ่ายค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน จ�ำนวน 2.03 ล้านบาท และบริษัทย่อยจ่ายเป็น
ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น
รวมจ� ำ นวน 18.71 ล้ า นบาทให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานสอบบั ญ ชี ที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และส�ำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว
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รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

		 ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code เพื่อให้มั่นใจว่าผล
		การปฏิบตั ดิ งั กล่าวและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับ
		 ธุรกิจของบริษัท และส�ำหรับเรื่องที่บริษัทไม่ได้น�ำมา
		 ปรับใช้กับบริบททางธุรกิจ ก็ได้มีการก�ำหนดมาตรการ
		ทดแทนที่เหมาะสมด้วยแล้ว
• ก า รท บ ท ว นฎบั ต ร ค ณ ะก ร ร มก า รบ ริ ษั ท แ ล ะ
		 คณะอนุกรรมการชุดย่อย เพื่อก�ำหนดขอบเขตหน้าที่
		ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
		 บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และการด�ำเนิน
		 ธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริษัทมี
		 ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
• การจัดให้มีแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” ส�ำหรับ
		 พนักงาน ในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ
		 และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของบริษทั โดยพนักงาน
		 ต้องท�ำให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 เพื่อส่งเสริมความ
		ตระหนักรู้ในเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
		กิจการที่ดี

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปี 2563

เอสซีจี ด�ำเนินธุรกิจภายใต้การก�ำกับดูแลอย่างจริงจัง
ของคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ
ยึดถืออุดมการณ์ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
บริษัท ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้เหมาะ
สมกับความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยูต่ ลอดเวลา
บนพื้นฐานของการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ
ในการก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่น�ำไปสู่การเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
หรื อ การให้ ค วามเห็ น อื่ น ๆที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นา
ธุรกิจ ดังนี้
• ก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและ
		 ยอมรับความแตกต่างของบุคคล และปรับปรุงนโยบาย
		 ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มั่นใจว่าเอสซีจีมีการด�ำเนิน
		ธุ ร กิ จ ตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า
		ของธุรกิจ
• ก�ำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
		 เอสซี จี เ พื่ อ ให้ บ ริ ษั ท มี ห ลั ก เกณฑ์ กลไก มาตรการ
		 ก�ำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
		 อย่ า งชั ด เจน และเหมาะสม เคารพสิ ท ธิ ค วามเป็ น
		 ส่วนตัวของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัท และ
		 บุคคลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจ
		ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่าง
		ครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ก� ำ หนดนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งเอสซี จี เพื่ อ ให้
		การบริหารความเสีย่ งของเอสซีจมี กี รอบการปฎิบตั งิ าน
		 ในกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ชั ด เจน และ
		 สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมายหลั ก องค์ ก ร
		โดยได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
• การทบทวนการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับ
		 บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. ไปใช้
		 สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยได้พิจารณาผล

1. การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะกรรมการ
การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษทั มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ตามหลักบรรษัทภิบาล
เอสซีจี เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส�ำคัญในการก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้เปิดเผยข้องมูลและ
รายละเอียดเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และกระบวนการต่าง ๆ ในเรือ่ ง
การสรรหากรรมการในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ”
หน้าที่ 142 และหัวข้อ “การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง”
หน้าที่ 146
2. การเข้าร่วมประชุม
กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างสมาํ่ เสมอ เพือ่ รับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง
ซึ่งมีการก�ำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจ�ำทุกปี
และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลา
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เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและ
กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ หากคะแนนเสียงเท่ากันประธาน
ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการเอสซีจี
ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละ
รับทราบนโยบายโดยตรง รวมทั้งสามารถน�ำไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระทีป่ ระชุมเฉพาะกรรมการบริษทั
หรือเฉพาะกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร เพือ่ ความเป็นอิสระ
ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญเรื่องการ
จัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง
อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัท
คนหนึง่ คนใดมีสว่ นได้เสียกับผลประโยชน์เกีย่ วกับเรือ่ งทีม่ กี าร
พิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องนั้น
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่
จัดท�ำรายงานการประชุมเสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
รั บ รองในวาระแรกของการประชุ ม ครั้ ง ถั ด ไป และให้
ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข
เพิม่ เติมรายงานการประชุมให้มคี วามละเอียดถูกต้องมากทีส่ ดุ
ได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท
ณ ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ
เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
ส�ำหรับในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผล
การด�ำเนินงานตลอดจนข่าวสารทีส่ ำ� คัญของบริษทั ให้กรรมการ
บริษัท เพื่อทราบความคืบหน้าด้วย
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ทั้งในช่วง
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแผนธุรกิจระยะปานกลางของ
บริษทั เป็นประจ�ำทุกปี และในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็น เพือ่ อภิปราย
ประเด็นและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่สำ� คัญ เช่น การ
สรรหากรรมการ แผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น และ
เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในปี 2563 ได้จัดการประชุม
โดยไม่มีฝ่ายจัดการขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม
เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส�ำคัญเร่งด่วน
ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นผู้ร่วมกันก�ำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุง “นโยบาย
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท” ในปี 2561 เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บันทึกการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเปิดเผยใน
รายงานประจ�ำปี ทัง้ นีก้ ารนับองค์ประชุมให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่กรรมการบริษัท
ให้ ค วามส� ำ คั ญ และร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างยิ่ง ต่อมาที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อเดือนเมษายน 2563 มีมติ
อนุมัติ ระเบียบและวิธีปฏิบัติส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting Rules) ของบริษัท และ
ให้ ประธานกรรมการหรื อประธานในที่ประชุมมี อ�ำนาจใน
การก�ำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการโดยการประชุมผ่าน
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามพระราชก� ำ หนดการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือประชุมกรรมการโดยเปิดให้มีช่องทางให้
กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
ผ่านช่องทางอื่น ๆ ร่วมด้วยได้ โดยให้การนับองค์ประชุม
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ มี ก ารก� ำ หนดวั น
ประชุมของแต่ละปีล่วงหน้าทั้งปีตั้งแต่ปีก่อนหน้า โดยในปี
2563 มีการประชุมคณะกรรมการจ�ำนวน 10 ครั้ง ซึ่งก�ำหนดไว้
ล่วงหน้าทั้งปีตั้งแต่ปี 2562 และครั้งพิเศษ โดยกรรมการบริษัท
ทั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 99 ซึ่งมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
และแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และ e-Meeting
Rules ข้างต้น เและกรรมการบริษัทแต่ละคน (ไม่รวมกรรมการ
ที่เข้าหรือออกจากต�ำแหน่งระหว่างปี) เข้าประชุมมากกว่า
ร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครัง้ ทัง้ หมด ทัง้ นีใ้ นการประชุมแต่ละครัง้
ได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระ
ให้กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
วันประชุม หรือไม่น้อยกว่า 5 วันท�ำการตามเวลาปกติ เพื่อให้
กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอ
ในการพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึง่ ท�ำหน้าที่
ประธานในทีป่ ระชุมได้จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของ
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ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)
รายชือ
่ กรรมการ

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษท
ั ตรวจสอบ
บรรษัท
พิจารณา กิจการ
(12 คน)
(3 คน) ภิบาลและ ผลตอบแทน
สังคม
สรรหา
(4 คน) เพือ
่ การ
(3 คน)
พัฒนา
อย่าง
ยัง
่ ยืน
(9 คน)

ประชุม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ปี 2563
(12 คน)

การเป็น
กรรมการ
บริษท
ั
ระหว่างปี

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
9/9
2/2
1/1
1/1
2. นายชุมพล ณ ลำ�เลียง*
9/9
4/4
3/3
1/1
3. นายเกษม วัฒนชัย
8/9
6/6
1/1
4. พันตำ�รวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม 9/9
2/2
1/1
1/1
5. นางธาริษา วัฒนเกส*
9/9
7/7
4/4
1/1
6. นายกานต์ ตระกูลฮุน
9/9
6/6
1/1
7. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล*
9/9
7/7
6/6
1/1
8. นายพสุ เดชะรินทร์*
9/9
7/7
4/4
1/1
9. นางพรรณสิรี อมาตยกุล*
9/9
7/7
7/7
1/1
10. นายชลณัฐ ญาณารณพ
4/4
4/4
8 มิ.ย. 63
		(เป็นกรรมการแทน
4/4
1/1
2/2
1/1 ครบวาระ 8 มิ.ย.63
		 นายสุเมธ ตันติเวชกุล)
11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี*
4/4
4/4
8 มิ.ย. 63
		 (เป็นกรรมการแทน
4/4
3/3
1/1
1/1 ครบวาระ 8 มิ.ย.63
		
นายปรีชา อรรถวิภัชน์)							
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
9/9
6/6
1/1
		จำ�นวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
9
7
4
7
6
1
		
ร้อยละของการประชุม
99
100
100
100
100
100
หมายเหตุ:
* กรรมการอิสระ					
บริษัทก�ำหนดนโยบายให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควร
เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมหมายความรวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โดยนับเป็นองค์ประชุมซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563
ในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งกรรมการในคณะย่อย ดังนี้
• กรรมการล�ำดับที่ 1 และ 4 ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพ้นจากกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
• กรรมการล�ำดับที่ 2 ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพ้นจากกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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3. อ�ำนาจในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เอสซีจี และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของ
บริษทั ไปเป็นกรรมการ และผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยโดยพิจารณา
ตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบหลักการรวมทั้งข้อก�ำหนด
ของนโยบายนี้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตาม
คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ

3. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนพิจารณาเสนอแนวทางและวิธกี ารจ่ายค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสม
กับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน�ำพาบริษัทให้
ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามที่ได้
เปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง” ในหน้าที่ 182
4. การก�ำกั บ ดู แ ลการด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วม
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาก�ำหนด
“นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารใน
บริ ษัท ย่ อ ย” โดยอ้ า งอิ ง จากหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต. ปี 2560 ที่เสนอแนะให้
บริษัทจดทะเบียนควรจัดให้มีกรอบและกลไกการก�ำกับดูแล
นโยบายและการด�ำเนินงานในบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่
บริษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญในระดับทีเ่ หมาะสมกับกิจการ
แต่ละแห่ง

4. หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
เป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
(1) ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
			 กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการ
			 บริ ห ารจั ด การที่ ดี ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าล
			 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ
			 เอสซีจี และนโยบายอื่นของบริษัทหรือที่สอดคล้อง
			กับของบริษัท
(2) ให้ แ นวทางในการก� ำ หนดทิ ศ ทางของกลยุ ท ธ์
			 นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษทั ย่อยให้สอดคล้อง
			 กับทิศทางของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและ
			การน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถใน
			การแข่งขันของบริษัทย่อย
(3) รายงานผลประกอบการและการด� ำเนินงานของ
			 บริษทั ย่อยให้บริษทั ทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
			 ทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการส�ำคัญที่อาจมี
			ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
			 ของบริษัทย่อย และรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการ
			ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ย่ อ ยที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
			บริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ
(4) ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้มี
			ประสิ ท ธิ ภ าพและบริ ห ารจั ด การผลตอบแทน
			การลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทได้กำ� กับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน การท�ำรายการระหว่าง
บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ำรายการที่ส�ำคัญให้
ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดและมีการใช้บังคับ
นอกเหนือจากคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบในฐานะผู้ก�ำกับดูแล ได้ประเมินประสิทธิผลของ
การก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีม่ ตี วั แทนของบริษทั ร่วมบริหาร
ผ่านการปฏิบัติงานของส�ำนักงานตรวจสอบ ซึ่งการวางแผน
การตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงในแต่ละบริษัท

1. หลักการ
การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลไปเป็ น กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารใน
บริ ษั ท ย่ อ ยเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลและบริ ห ารจั ด การ
กิ จ การของบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการก� ำ กั บ ดู แ ล
เพือ่ ให้บริษทั มัน่ ใจว่าบริษทั ย่อยมีการปฏิบตั ติ ามแนวนโยบาย
ตลอดจนเป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ แผนธุ ร กิ จ ระยะกลาง และ
แผนกลยุ ท ธ์ ใ นการเติ บ โตของบริ ษั ท อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก�ำหนดนโยบายการแต่งตั้ง
บุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยขึ้น
2. นโยบายการแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลไปเป็ น กรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อย
การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัท
ย่ อ ยควรพิ จ ารณาด้ ว ยความรอบคอบ เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น�ำ ที่จะบริหารจัดการบริษัทย่อย
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่า
ระยะยาวให้ผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ตลอดจนส่งเสริมการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะ
สมในบริษัทย่อย และสนับสนุนให้มีการน�ำแนวนโยบายต่าง ๆ
ของบริษัทสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
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• ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงาน
การมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็น
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นครัง้ แรก และรายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลการมีสว่ นได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจ�ำทุกสิน้ ปี ทัง้ นี้
เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ป ระธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
รายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังส่งให้ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานตรวจสอบเพือ่ ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการตรวจสอบและ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท หากกรรมการ
บริษทั คนหนึง่ คนใดมีสว่ นได้เสียกับผลประโยชน์ในเรือ่ งทีก่ ำ� ลัง
มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม หรืองด
ออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไป
อย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
• ในการอนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะต้อง
อนุมตั โิ ดยผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท

(Risk-based Audit Planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบ
การควบคุมภายใน ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานและงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีมติเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business
Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่ความผิดพลาด
จะเกิดขึน้ โดยให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมน�ำไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละบริษทั เน้นการพิจารณาทัง้ กระบวนการเพือ่
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร โดยบริษทั และส�ำนักงานตรวจสอบ
ร่วมกันประเมินความเสีย่ ง ก�ำหนดการควบคุมภายใน สัญญาณ
เตือนภัย และรายงานเพือ่ ใช้ในการติดตาม ซึง่ ในกรณีความเสีย่ ง
เปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกัน
ด้วย โดยบริษัทจะน�ำผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุม
ฝ่ายจัดการและส่งส�ำเนาให้สำ� นักงานตรวจสอบเพือ่ ใช้ประกอบ
การวางแผนการตรวจสอบตามความเสีย่ งต่อไป อนึง่ ผูส้ อบบัญชี
ภายนอกจะน�ำ เสนอผลการประเมิ น การควบคุ ม ภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้กำ� หนด
วิธกี ารก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของธุรกิจด้าน Innovation ตามที่
คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีเสนอ ส�ำหรับโครงการที่
เข้าข่ายต้องก�ำหนดเกณฑ์ชี้วัด เช่น OKR (Objective & Key Result)
หรือ Stage Gate เพื่อน�ำเข้าระบบทบทวนและรายงานผลการ
ด�ำเนินงานตามเกณฑ์ชวี้ ดั ทีข่ ออนุมตั ติ อ่ ฝ่ายจัดการทุกไตรมาส
และแจ้งหน่วยงาน Corporate Risk Management เพื่อทราบและ
ยกเว้นจากการติดตามตามเกณฑ์สัญญาณเตือนภัยที่ใช้ส�ำหรับ
ธุรกิจในช่วงการด�ำเนินการปกติ ก่อนพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป
ในการบริหารจัดการระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมทุนอื่น เพื่อ
ให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เป็นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลนั้ น ทั้ ง สองฝ่ า ยจะต้อ งมี
ความเข้าใจในเรือ่ งต่าง ๆ อาทิ การแบ่งหน้าทีใ่ นการบริหารงาน
การมี อ� ำ นาจควบคุ ม การแบ่ ง ผลตอบแทนอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตรงกั น และเป็ น ธรรมกั บ ทุ ก ฝ่ า ย เอสซี จี จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ
ข้อตกลงระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้ อืน่ (Shareholders’ Agreement)
โดยเอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุน
ทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วม
ทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผล
ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

6. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณเอสซีจี
ข้อบังคับพนักงาน รวมถึงนโยบายการจัดการข้อมูลภายใน
ที่ มี ผ ลต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้องได้แก่การห้าม
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภายใน รวมทัง้ คูส่ มรสหรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยา
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์
ที่ต้องรายงานคือ หุ้น หลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบส�ำคัญแสดง
สิทธิซื้อหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอนุพันธ์ต่าง ๆ ที่มี
ปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้นบริษัทจดทะเบียน) ของบริษัทจดทะเบียน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงิน
(Blackout Period) ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจ�ำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผย
งบการเงินดังกล่าว รวมถึงการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร ทัง้ ตามที่ ก.ล.ต. ก�ำหนด
และการรายงานเป็นประจ�ำในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว บริษัทได้ก�ำหนดแนว
ปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่ง
ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อลด

5. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งการจั ด การ
เกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้อง ซึง่ หมายถึง
คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานเอสซีจี
อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ดังนี้
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ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และผ่านการประเมินเพื่อต่อ
อายุ ก ารรั บ รองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยล่ า สุ ด ได้ รั บ การต่ อ อายุ
การรับรองเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้บริษัทย่อยของ
เอสซีจที จี่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ผา่ น
การรับรองเป็น Certified Company เช่นเดียวกัน (ยกเว้นบริษัท
เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ประกาศเจตนารมณ์
เข้าแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยแล้วเมื่อ
วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2563 และอยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การยื่ น ขอ
การรับรองเป็น Certified Company)
ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เรื่อง “คู่มือแนวทางการก�ำหนด
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส�ำหรับนิติบุคคลในการ
ป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่าง
ประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” เอสซีจี
ได้เน้นย�ำ้ และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระท�ำ
ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชัน โดยมีการวิเคราะห์
ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม�่ำเสมอ
ถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งภายใต้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ
การปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี
ได้ สื่ อ สารถึ ง พนั ก งานทุ ก คนผ่ า น “Message from CEO”
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญของฝ่ายบริหารระดับ
สูงสุด (Tone at the top)
นอกจากนี้เอสซีจีได้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน ก�ำหนด
วิ ธี ก ารลดความเสี่ ย งและการควบคุ ม (Risk Mitigation and
Control) ผู้รับผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทานและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับให้พนักงานใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมีส�ำนักงาน
ตรวจสอบประเมิน ติดตามการก�ำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการ
เข้าตรวจสอบ
ในปี 2563 เอสซีจียังคงสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ
ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการน�ำไปปฏิบัติจริง
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งสอดคล้องตามประกาศ
ป.ป.ช. อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำ� เนินการ ดังนี้

ความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกน�ำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ราย
ละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
เปิดเผยอยู่ในบนเว็บไซต์บริษัท (www.scg.com)
7. การด�ำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
เอสซีจีให้ความส�ำคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดย
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฯ เป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจและ
ปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องตามอุดมการณ์ 4 เรื่อง
“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คือการท�ำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ
จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม”
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดของนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scg.com
เอสซีจยี งั คงมุง่ มัน่ ด�ำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness)
ให้ความรู้ พัฒนามาตรการและระบบเชิงป้องกัน เพื่อลดความ
เสี่ยงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน (Proactive and Preventive
System) อย่างต่อเนื่อง
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1)		 การทดสอบ “Ethics e-Testing” ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ
				สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
				 ของพนั ก งาน โดยทดสอบพนั ก งานในเรื่ อ ง
				 คุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบาย
				 ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ของเอสซี จี แบบทดสอบฯ
				 ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจ
				 การปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย ซึ่ ง ได้ มี ก ารทบทวน
				แบบทดสอบเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้
				 สอดคล้ อ งกั บ ประกาศ ป.ป.ช. โดยพนั ก งาน
				 คนไทยทุ ก คนต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ร ้ อ ยละ 100
				นอกจากนี้ ยั ง ได้ ท� ำ การวิ เ คราะห์ ก ารตอบ
				 แบบทดสอบของพนักงาน และสื่อสารให้พนักงาน
				เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
2)		 การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อ�ำนาจ
				 หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility &
				 Accountability Awareness) ในการจัดการความเสี่ยง
				 และการควบคุมที่ดีตามแนวป้องกัน 3 ด่าน (Three
				 Lines Model)
3)		 การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่ส�ำคัญโดย
				สะท้ อ นภาพความรั บ ผิ ด ชอบตามแนวป้ อ งกั น
				 3 ด่าน (Three Lines Model)

กิจกรรมที่เอสซีจีท�ำต่อเนื่องมาโดยตลอด
1. การเผยแพร่ แ ละการสื่ อ สารท� ำ ความเข้ า ใจในคู ่ มื อ
จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบ ปฏิบัติ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม
“ชีวติ ดีด๊ กี บั SCG Code of Conduct” และ “การต่อต้านคอร์รปั ชัน”
2. ผูบ้ ริหารพบพนักงาน เพือ่ ชีแ้ จงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษทั
ซึง่ รวมถึงการชีแ้ จงนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันพร้อมเปิดโอกาส
ให้ซักถามเพื่อท�ำความเข้าใจ
3. การอบรมในเรื่องการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลายหลักสูตร/ช่องทางต่าง ๆ
เพื่อตอกย�้ำความเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจี ดังนี้
- หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- หลักสูตร SCG Ready Together
- หลักสูตร Business Concept Development
- หลั ก สู ต รการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี ส� ำ หรั บ พนั ก งาน
			 บังคับบัญชา และพนักงานจัดการ (ในแต่ละกลุม่ ธุรกิจ)
4. จุลสาร IA Letter ผ่านทางอีเมลของพนักงานทุกคน
5. ระบบให้ค�ำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันที่หน้า Web Intranet SCG ใน Banner หัวข้อ
GRC Helpline
6. เผยแพร่ แ นวคิ ด เรื่ อ งการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ไปสู ่
คู่ธุรกิจ (Suppliers) ร่วมกันน�ำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติ
ตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน
สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยเอสซีจไี ด้จดั ท�ำ “จรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจ
เอสซีจ”ี ให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีน�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ปี
2556 ที่เน้นย�้ำความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมของ
เอสซี จี โดยมี ห ลั ก การ 5 ข้ อ คื อ 1) จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ
2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน 3) อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 4) สิ่งแวดล้อม และ 5) กฎหมายและข้อก�ำหนด ซึ่ง
ในปี 2563 มีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้น และจากผลการ
ตอบรับทีด่ ขี องคูธ่ รุ กิจท�ำให้เอสซีจมี คี วามมัน่ ใจทีจ่ ะเสริมสร้าง
คนดีออกสู่สังคมให้มากขึ้นต่อไป

2. การใช้ระบบ Compliance Management System เป็น
เครือ่ งมือในการรวบรวมกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ประเมินความเสีย่ ง ก�ำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการควบคุม ติดตามการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ และรายงาน ซึง่ ช่วยลดโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน
3. จัดท�ำ “แบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption
Compliance” ส�ำหรับหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ได้แก่ หน่วยงาน
จัดหางานโครงการ หน่วยงานขายงานโครงการ หน่วยงานรัฐ
กิจสัมพันธ์ หน่วยงานวิศวกรรม เป็นต้น โดยแบบประเมินจะ
ระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจท�ำให้เกิดคอร์รัปชัน และวิธีการลด
ความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ทั้งด้าน
ระบบงาน และด้านการปฏิบตั ขิ องพนักงาน เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
และผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานวิเคราะห์ความเสีย่ งด้วยตนเอง
ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ถูกต้อง และน�ำผลการประเมิน
ตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
นอกจากนี้มีการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานทราบถึงการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและบทลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ
และตามประกาศ ป.ป.ช.
4. เอสซี จี ไ ด้ ข ยายขอบเขตการด� ำ เนิ น การต่ อ ต้ า น
คอร์ รั ป ชั น โดยสนั บ สนุ น ให้ คู ่ ธุ ร กิ จ รายส� ำ คั ญ ของเอสซี จี
เข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification ของโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
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-		 ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
-		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบุคคลกลาง
-		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบ
-		 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
-		 กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด
2. ท�ำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น หรือ
3. ส่งอีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.com

นอกจากนี้ส�ำนักงานตรวจสอบจะมีการประเมิน ติดตาม
การก� ำ กั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ และนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกครั้งที่มีการประชุม โดยในปี 2563 ไม่พบการคอร์รัปชันใน
เอสซีจี
8. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
เอสซีจีได้ก�ำหนด “นโยบายการคุ้มครองและให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ
ของบริษัท และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing
Policy)” เพื่อแสดงถึงการให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
สามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือ
พบความผิดปกติในการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี อาทิ การก�ำกับ
ดูแล คุณธรรม จรรยาบรรณ การทุจริต การท�ำธุรกรรมทางการ
เงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายก�ำหนด
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในการด�ำเนินธุรกิจ ผ่านช่อง
ทางต่างๆ ที่ก�ำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียน
ตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “แนวปฏิบัติ Whistleblowing Policy
ของเอสซีจี” และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลในการติดต่อกับผู้
ร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน
เว็บไซต์ของบริษัท
ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ต่าง ๆ ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือเบาะแสนั้นจะไม่ท�ำให้
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เอสซีจี
จึงได้กำ� หนดกลไกส�ำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อน
เสียหายให้แก่ผทู้ ไี่ ด้รายงานหรือให้ขอ้ มูลทีถ่ กู กระท�ำโดยไม่เป็น
ธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยส�ำนักงานตรวจสอบ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ
จัดให้มี Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ
เอสซีจีมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
รั บ ทราบการร้ อ งเรี ย นในระบบการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น (SCG
Whistleblowing System) ที่สามารถเข้าถึงระบบได้ตลอดเวลา
และรองรับการแจ้งเบาะแสทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

• ส�ำหรับบุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์
www.scg.com ใน “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เอสซีจ”ี
เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชือ่ และสามารถเลือกผูร้ บั ข้อร้อง
เรียนได้ ดังนี้
-		 ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
-		 ส�ำนักงานตรวจสอบ
-		 กรรมการบริษัท
-		 คณะกรรมการตรวจสอบ
			 หรือ ท�ำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น
ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้
ซึ่งระบบงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการควบคุมและ
ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
ในปี 2563 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนที่ให้
บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของ
ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด อั น เกิ ด จากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
นโยบาย ระเบียบบริษัท อุดมการณ์ 4 และจรรยาบรรณ รวมทั้ง
สิ้น 38 เรื่อง สรุปได้ดังนี้
1. จ�ำนวนข้อร้องเรียนทัง้ หมดทีส่ อบสวนแล้วเสร็จ 33 เรือ่ ง
		 (รวมข้อร้องเรียนของปี 2562 จ�ำนวน 5 เรื่อง) เรื่องที่
		 ด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ แบ่งเป็นเรือ่ งที่
		เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการก�ำกับ
		 ดูแลกิจการ ตามหัวข้อดังนี้
• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ไม่มี
• นโยบายการแข่งขันทางการค้า
ไม่มี
• สิทธิมนุษยชน
ไม่มี
• นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่มี
• จรรยาบรรณเรื่องอื่นๆ
10 เรื่อง
• ระเบียบบริษัท
23 เรื่อง
2. ความเสียหายและบทลงโทษ
• ไม่มีมูลค่าความเสียหาย
• บทลงโทษ
		 - พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
ไม่มี
				(ปลดออก/ไล่ออก)
		 -		 อื่น ๆ				
7 คน

• ช่องทางภายในส�ำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนได้ทงั้
แบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ
1. Banner ในหน้ า แรกของ Web Intranet SCG ซึ่ ง
		 พนักงานเอสซีจีสามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยสามารถ
		 เลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
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3. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
5. การสอบทานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
7. การตรวจสอบภายใน
8. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต
9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
		 ประจ�ำปี 2564

3. ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายได้นำ� ข้อร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้ มาประเมิน
ความเสี่ ย ง ก� ำ หนดหรื อ ปรั บ ปรุ ง จุ ด ควบคุ ม ปรั บ ปรุ ง แนว
ปฏิบัติ และก�ำหนดแนวทางป้องกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานและ
การก�ำกับดูแลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เอสซีจีมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
และการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณ
โดยผู้ปฏิบัติงาน (First Line) อย่างสม�่ำเสมอ โดยมีส�ำนักงาน
ตรวจสอบท�ำหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการประเมินความเสีย่ งและการควบคุมภายใน และรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน
และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) โดยผู้บริหาร
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีข
่ องคณะกรรมการชุดย่อยอืน
่ ๆ

ในปี 2563 บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลการประชุม และรายงาน
ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและ
สรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ
กิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไว้อย่างครบถ้วนแล้ว
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตาม “เอกสารแนบ 6 รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ”
ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีที่ผ่านนมา

ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
6 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุม
ทุ ก ครั้ ง ทั้ ง นี้ ไ ด้ เ ปิ ด เผยรายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทผี่ า่ นมา โดยครอบคลุมเรือ่ ง
ดังต่อไปนี้
1. การสอบทานงบการเงิน
2. การสอบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น รายการได้ ม า
		 จ� ำ หน่ า ยไป หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
		ผลประโยชน์

สามารถดูรายละเอียดได้ตาม “เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ”
ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com
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17
การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน

1. การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive
System)
เอสซีจีมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยั่งยืน
คือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั พนักงาน นอกจากการ
อบรมและสัมมนาต่างๆ แล้ว เอสซีจยี งั ได้จดั ท�ำระบบเชิงป้องกัน
(Proactive and Preventive System) ซึ่งประกอบด้วย
1.1 แบบทดสอบ “Ethics e-Testing และ e-Policy
e-Testing” เพือ่ ปลูกฝัง ให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness)
ให้กับพนักงานทุกระดับเป็นประจ�ำทุกปีและสามารถน�ำเรื่อง
คุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ให้เกิดผลได้จริง โดยในปี 2563 ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6
และ SCG e-Policy e-Testing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งพนักงานของ
เอสซีจีทุกคนผ่านการทดสอบ นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การ
ตอบแบบทดสอบของพนักงาน และสือ่ สารให้พนักงานทุกระดับ
เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง แบบทดสอบจะมีการทบทวนทุกปีเพือ่
ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งในปีนี้มีการเพิ่มแบบ
ทดสอบเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเรื่อง
การบูรณาการการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (Integrated GRC)
1.2 การน�ำแนวป้องกัน 3 ด่าน (Three Lines Model) ซึง่ เป็น
แนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาใช้เป็นกรอบใน
การปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย Governing
Body คณะจัดการ ผู้ปฏิบัติงาน และส�ำนักงานตรวจสอบ โดย
การประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงาน คณะจัดการ
ในฐานะ First Line ถือว่ามีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งในการผลักดัน
ให้ Three Lines Model ประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่การน�ำนโยบายที่ได้รับมาปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง
ก�ำหนดการควบคุม ติดตามและประเมินผล รวมถึงการประสาน
งานกับส�ำนักงานตรวจสอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
นอกจากนี้เอสซีจียังเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ให้ First Line ล�ำดับสูงสุดของบริษัทหรือหน่วยงาน
เป็นผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เพือ่ น�ำแนวทางไปใช้ในการปฏิบตั จิ ริง (Execution) อย่างใกล้ชดิ

การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 243 (8/2563)
เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกรรมการอิสระ 6 ท่าน ซึง่ เป็น
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการ
บริษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั
ย่อยตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ซึ่งยึดกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The
Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission)
5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอ
และเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีบุคลากรเพียง
พอทีจ่ ะด�ำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และจรรยาบรรณ
ตลอดจนแนวปฏิ บั ติ ต ่ า งๆ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง มี
ระบบการควบคุม ติดตาม ดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทและ
บริษทั ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิ จากการทีก่ รรมการหรือ
ผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำ
ธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างเพียงพอแล้ว
เอสซี จี มี ก ารปลู ก ฝั ง ให้ ค ณะจั ด การ หั ว หน้ า งาน และ
พนักงานตระหนักและปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นให้มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง การก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิ
งาน และการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีบุคลากรเพียงพอ และ
น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะด�ำเนินการ
ตามระบบการควบคุมภายในที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ในปี 2563 คณะจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือ
ในการก� ำ กั บ ดู แ ลและควบคุ ม ต่ า ง ๆ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้
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(Antitrust Policy) นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน ทีม่ ผี ลต่อราคา
หลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
(Disclosure Policy)
นอกจากนี้ เอสซีจียังได้มีการน�ำระบบการรับ-ส่งและ
ประเมินกฎหมายใหม่/เปลี่ยนแปลงมาใช้บริหารงาน เพื่อให้
กฎหมายใหม่/เปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้องกับเอสซีจถี งึ มือผูป้ ฏิบตั ิ
และสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

และการสือ่ สารกับ Governing Body แบบ Two-way Communication
1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษทั และจรรยาบรรณ” ให้
พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการ
เกิดเหตุการณ์ซำ�้ ผ่านการสัมมนา
2. การบูรณาการการก�ำกับดูแล การบริหารความเสีย่ ง
การก�ำกั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน และการควบคุ ม ภายใน
(Integrated Governance, Risk Management, Compliance and
Internal Control - Integrated GRC)
เอสซีจีด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแล การบริหารความ
เสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
(GRC) และยกระดับสู่มาตรฐานสากล (Integrated GRC) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความซ�้ำซ้อนในการปฏิบัติ
งาน ตั้งแต่การก�ำกับดูแล การก�ำหนดกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสีย่ ง จนถึงการติดตามผล มีการสือ่ สารโดยผูบ้ ริหารระดับ
สูงเพื่อให้พนักงานทุกคนเห็นความส�ำคัญในการน�ำ GRC มาใช้
ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของพนักงานให้
น�ำไปสูก่ ารเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ในปี 2563 ได้จดั ท�ำ GRC
Helpline Application สามารถใช้งานผ่าน SCG Intranet และ Mobile
เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในเรื่องการก�ำกับ
ดูแล การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ
การควบคุมภายใน

4. การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน
ปี 2563 เอสซีจีมีการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มเติม
จากสิ่งที่ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จัดท�ำแนวปฏิบัติการ
ก�ำกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งสอดคล้อง
ตาม ISO19600 เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทหรือหน่วยงาน (First
Line) ที่มีความเสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชันใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน (Second
Line) เป็นที่ปรึกษา ให้ค�ำแนะน�ำ และมีส�ำนักงานตรวจสอบ
(Third Line) ท�ำหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้คณะจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เอสซีจีได้สื่อสารให้คณะจัดการ และพนักงาน
ทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามประกาศ ป.ป.ช. พนักงานจัดการในฐานะ
ฝ่ายบริหาร (First Line ระดับสูง) ต้องประเมินความเสีย่ ง ก�ำหนด
มาตรการที่เหมาะสม ผลักดัน สื่อสาร และปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีสำ� นักงานตรวจสอบจัด Workshop เรื่อง
Anti-Corruption Compliance Checklist ให้กับหน่วยงานที่มีความ
เสี่ยงสูง เพื่อประเมินความเสี่ยงและก�ำหนดแนวทางป้องกัน
ควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน นอกจากนี้ เอสซีจีได้
ขยายขอบเขตการด�ำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจ
โดยสนับสนุนให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีเข้าร่วมโครงการ CAC SME
Certification ของโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต

3. การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เอสซีจีได้ด�ำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy & Guideline) อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีระบบการบริหารงานด้านการก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน (Compliance Management System-CMS) เป็นกลไก
ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ท�ำให้การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวาง
พื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First Line มีกระบวนการปฏิบัติ
งานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ และมีหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Second
Line) เป็นผู้สนับสนุนการน�ำระบบการบริหารงานดังกล่าวไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ความตระหนักรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ให้ค�ำปรึกษา ก�ำหนดการ
ควบคุ ม เพื่ อ บริ ห ารจั ด การไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี่ ย งจากการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk) อย่าง
ต่อเนื่อง ปรับปรุงแนวปฏิบัติ (Guideline) และรายการตรวจ
ประเมิ น (Checklist) ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
ส� ำ คั ญ ของ เอสซีจี อันได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า

5. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business
Self Audit)
คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผูก้ ำ� กับดูแลประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน มีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิง
ป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้อง
กับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ทีก่ ล่าวถึงบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม Three Lines
Model ส�ำนักงานตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและทีม
Business Self Audit (Second Line) พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน
การเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ในการประเมิน
ความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความเพียงพอและความ
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มีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งแบ่งปัน
แนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (Success Cases) ร่วมกันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการสร้างระบบ
งานเชิงป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท�ำให้สามารถตอบสนอง
ได้ทันต่อความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน

8. ระบบการรับข้อร้องเรียน
เอสซี จี ไ ด้ พั ฒ นาระบบการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น (SCG
Whistleblowing System) อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถเข้าถึงระบบได้ตลอดเวลา
โดยรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้แจ้งเบาะแสการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ
การก�ำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน รวมถึงการกระท�ำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้ง
ผ่าน Web SCG Intranet และผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์
www.scg.com หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail
จดหมาย โดยเอสซีจีก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานเมื่อได้รับ
ข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดย
ท� ำ เป็ น ความลั บ การตั้ ง คณะท� ำ งานตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ
รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าว
ช่วยส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ส�ำหรับเรื่องความปลอดภัยจะใช้ Password
2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ เพื่อ
รักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

6. การก�ำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย
สื่อสาร
6.1 เอสซี จี แ ต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งาน SCG IT Governance
ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบาย และระเบี ย บการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของเอสซีจี (SCG e-Policy) โดยอ้าง
ตาม ISO/IEC27001 เพื่อให้พนักงานเอสซีจีทุกคนถือปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน ในปี 2563 มีการด�ำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
• จัดท�ำนโยบายเพิม่ เติม 3 เรือ่ ง ได้แก่ นโยบายการใช้งาน
		 อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ พ กพา และการใช้ อุ ป กรณ์
		 คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการปฎิบัติงาน (Mobile Device
		 and BYOD Policy) นโยบายการจัดหา พัฒนา และบ�ำรุง
		 รักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Acquisition
		 Development and Maintenance Policy) และ นโยบายการ
		 เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Access
		 Control Policy)
• ปรับรุง/จัดท�ำมาตรฐาน 4 เรื่อง ได้แก่ Data Classification
		 and Handling Standard, Penetration Testing Standard, Remote
		 Access Standard และ Guideline for Personal Data Protection
		 and Endpoint
6.2 จัดตั้ง SCG Data Protection Officer และ Data Protection
Office เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานของหน่วยงานในเอสซีจี
จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอแนะ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย และนโยบาย
การคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเอสซี จี และด� ำ เนิ น การ
Implement Data Protection Tools เช่น จัดท�ำเอกสารทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง น�ำ Privacy Management Software มาใช้ เป็นต้น
6.3 จัดท�ำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในทีด่ ใี นการ Implement/ใช้งาน Robotic Process Automation (RPA)

การตรวจสอบติดตามการควบคุมภายใน
ในปี 2563 ส�ำนักงานตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ทัง้ หมด 255 โครงการ ตามแผนการตรวจสอบภายในตามความ
เสี่ยง (Risk-based) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผน
ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ส�ำนักงานตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และติดตามการแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ รวมถึงการ
ติดตามการควบคุมว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพื่อ
ติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิ จากการทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารน�ำ
ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการควบคุมการท�ำ
ธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างเพียงพอ จากนัน้ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษทั ทุก
ไตรมาส
จากผลการตรวจสอบในปี 2563 ไม่พบข้อบกพร่องที่มี
สาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และส�ำนักงาน
ตรวจสอบได้ ติ ด ตามการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขการควบคุ ม ภายใน
ตามประเด็นที่ตรวจพบ พบว่าคณะจัดการได้แก้ไขการควบคุม
ภายในตามข้อแนะน�ำครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของ
บริษัท คือ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ได้รายงาน
ว่ า ไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ
งบการเงินของบริษัท

7. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ Data Analytics ให้กับ
ธุรกิจ
เอสซีจีมีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อ
ช่ ว ยติ ด ตามสั ญ ญาณความผิ ด ปกติ ไ ด้ ร วดเร็ ว และทั น เวลา
ส�ำนักงานตรวจสอบจึงได้จัดท�ำรายงานโดยใช้ Data Analytics
ให้กับหน่วยงานต่าvง ๆ ในเอสซีจี เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์
ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และก�ำหนดวิธีการป้องกัน โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถวิเคราะห์ผลได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การท�ำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
การท�ำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก�ำกับดูแล
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของเอสซีจี รวมถึง
ได้รบั การอนุมตั ติ ามอ�ำนาจด�ำเนินการของเอสซีจอี ย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไป
ตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการท�ำ
ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่วา่ ต่อเอสซีจี
หรือบุคคลภายนอก
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย กลุ ่ ม ต่ า ง ๆ โดยก� ำ หนดให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกรอบ
การแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสม
และยุตธิ รรม โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ
และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อ
มีการตรวจสอบ
นอกจากนี้บริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการ
ในการพิจารณาอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน รายการที่
เกีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมาย
ก�ำหนด โดยกรรมการและผูบ้ ริหารจะแจ้งให้บริษทั ทราบถึงการ
มีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหาก
เป็นรายการทีจ่ ะต้องขออนุมตั ติ ามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนของ
กฎหมาย ฝ่ายจัดการจะน�ำเรือ่ งดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุน
ทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียจะ
ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการเหล่านั้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแล
การปฏิ บั ติ ง าน และการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ ในปี
2563 ตามที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้
นายพิทยา จั่นบุญมี เป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบ
ภายใน มีความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษทั ฯ จัดท�ำรายงานและข้อเสนอแนะ เพือ่ ให้คณะ
จัดการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข อง
นายพิทยา จั่นบุญมี แล้วเป็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับ
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน และได้เข้ารับการอบรมทีเ่ หมาะ
สมเพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้
บริษัทฯได้สรุปคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของผู้อำ� นวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายในไว้ตาม
เอกสารแนบ 3
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน จะต้อง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการพิจารณาอนุมตั ิ
การท�ำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณ
เอสซีจีได้กำ� หนดนโยบายการท�ำธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี้

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการ
ที่ ด� ำ เนิ น การตามปกติ ท างการค้ า เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ป ฏิ บั ติ ม า
โดยตลอด โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคา
ตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับ
กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย
การที่ เ อสซี จี ป ระกอบด้ ว ยบริ ษั ท จ� ำ นวนมาก และ
บริษัทเหล่านั้นด�ำเนินธุรกิจที่ต้องท�ำธุรกรรมระหว่างกัน เช่น
การบริการ การซือ้ ขายวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ
การด�ำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการท�ำธุรกรรมระหว่าง
กั น ของบริ ษั ท ในเอสซี จี ดั ง กล่ า วต้ อ งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก�ำกับดูแล
หรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงระเบียบและอ�ำนาจด�ำเนินการ
ของเอสซีจี ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
ในแต่ละท้องถิ่น

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทมีนโยบายในการด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตลอดจนกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ ค� ำ สั่ ง ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

203

รายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญระหว่างบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 1
ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง /
อ้อม
ทั้งหมด
(ร้อยละ)

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
2561

2562

นโยบายการคิดราคา

2563

1. รายการกับการร่วมค้าและบริษัทร่วม (กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย)
1.1 การร่วมค้าและบริษัทร่วมในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร)ี จากัด

29

3,364

3,489

2,923 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

2,367

2,516

2,204

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จากัด

49

549

561

369

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จากัด

29

335

347

257

บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จากัด

10

82

60

93

ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ

2,502

2,931

2,289 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

32

1,627

2,118

1,666

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร)ี จากัด

29

705

631

501

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จากัด

29

95

89

57

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จากัด

49

59

79

34

146

90

ได้รับบริการและอื่นๆ จากกลุ่มกิจการ

112 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร)ี จากัด

29

29

30

29

บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จากัด

10

21

27

23

51

67

-

-

166

153

139 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

บริษัทไทย คอนเน็คทิวติ ี เทอมินอล จากัด

2

กู้ยืมเงินจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)
Mariwasa Holdings, Inc.

40

82

82

77

PT M Class Industry

28

67

63

62

30

115

ได้รับการค้าประกันจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.

-

-

ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

1.2 บริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์
ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ *

20,076

13,750

9,873 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จากัด

50

6,287

5,177

4,785 * รายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทร่วมขายสินค้าให้กับบริษัทย่อยต่อไปนี้

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

31

4,927

3,708

2,026 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จากัด

49

2,834

2,223

1,178 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จากัด

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จากัด

47

1,825

1,626

1,093 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จากัด

บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จากัด

50

1,144

968

บริษัทสยาม โทเซลโล จากัด

45

17

46

50,952

37,182

ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ **

736 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
46 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จากัด
25,527 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

10,627 ** รายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทร่วมซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยต่อไปนี้

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จากัด

50

19,472

14,056

บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จากัด

50

5,341

3,414

2,943 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จากัด

บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จากัด

50

7,613

4,193

2,927 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จากัด

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จากัด

49

6,716

5,046

2,707 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จากัด

1
2

แยกแสดงรายบริษัทเฉพาะรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ (NTA) เป็นต้นไป
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยในเดือนมกราคม 2562

204

ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง /
อ้อม
ทั้งหมด
(ร้อยละ)

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
2561

2562

นโยบายการคิดราคา

2563

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จากัด

46

4,647

4,150

2,698

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จากัด

47

2,048

1,882

1,315

PT Styrindo Mono Indonesia

31

2,663

2,389

1,243

Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.

20

879

651

626

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

31

329

467

252

SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.

60

684

482

90

บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จากัด

45

120

79

45

บริษัทสยาม โทเซลโล จากัด

45

40

49

43

SCG Plastics (China) Co., Limited

60

179

137

1

1

1

3 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

2,262

1,955

1,990 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ
ได้รับบริการและอื่นๆ จากกลุ่มกิจการ
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

31

703

688

726

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จากัด

47

433

452

464

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จากัด

46

180

238

208

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จากัด

49

99

110

201

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จากัด

50

91

90

87

บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จากัด

50

63

60

80

บริษัทระยอง เทอร์มินัล จากัด

50

69

82

78

บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จากัด

45

63

53

57

PT Chandra Asri Perkasa

31

181

147

51

41

39

13 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

39

13

กู้ยืมเงินจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)
Da Nang Plastics Joint Stock Company

16

ได้รับการค้าประกันจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)

20

-

-

360

295

254 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

1.3 บริษัทร่วมในธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จากัด

23

267

189

173

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จากัด

35

93

106

82

979

711

ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ

391 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จากัด

35

256

234

219

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จากัด

23

684

458

152

ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ

12

12

13 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

ได้รับบริการและอื่นๆ จากกลุ่มกิจการ

26

39

46 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

330

264

ได้รับการค้าประกันจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จากัด

23
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198 ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง /
อ้อม
ทั้งหมด
(ร้อยละ)

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
2561

2562

นโยบายการคิดราคา

2563

1.4 บริษัทร่วมในส่วนงานอื่น
ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด

40

ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ

1,486

1,243

991 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก
62 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

121

115

บริษัทนวโลหะไทย จากัด

25

37

35

21

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด

40

27

25

14

บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จากัด

30

28

28

9

20

671

839

954 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

1,361

1,299

1,275 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

1,265

1,204

1,178

2,650

2,514

1,571 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

2,649

2,514

1,571

ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ
บริษัทไอทีวนั จากัด
ได้รับบริการและอื่นๆ จากกลุ่มกิจการ
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด

40

2. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการ
ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จากัด

10

นายอารีย์ ชวลิตชีวนิ กุล เป็นกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ
ซื้อสินค้าจากกลุ่มกิจการ
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จากัด

266

188

234 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

10

148

102

106

10

63

41

48

454

439

370 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

396

376

298

นายอารีย์ ชวลิตชีวนิ กุล เป็นกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ
บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จากัด (มหาชน)
นายชนะ ภูมี เป็นกรรมการ
ได้รับบริการและอื่นๆ จากกลุ่มกิจการ
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จากัด

10

นายอารีย์ ชวลิตชีวนิ กุล เป็นกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ

3. รายการกับบริษัทอื่นภายนอกกลุ่มที่มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมร่วมกัน
ขายสินค้าและให้บริการแก่กลุ่มกิจการ

3

550

735

982 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

บริษัทเทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)

-

437

616

896

บริษัทอาคเนย์แคปปิตอล จากัด

-

53

61

62

บริษัทอมรินทร์พริน้ ติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)

-

28

21

11

3

ตามคาแนะนาในการใช้คู่มือการจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี/รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
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ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์

สัดส่วน
การถือหุน้
โดยตรง /
อ้อม
ทัง้ หมด
(ร้อยละ)

ซื้อสินค้า ได้รับบริการและอื่นๆ จากกลุ่มกิจการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
2561

2562

นโยบายการคิดราคา

2563

299

232

226 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทากับบุคคลภายนอก

บริษัทคอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด

-

63

70

66

บริษัทเทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)

-

82

20

60

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)

-

88

53

24

บริษัทสุรากระทิงแดง (1988) จากัด

-

23

31

10

-

144

70

77 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

33

26

45 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

90

60

187 ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

12,159

3,269

8,108 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

3,743

482

4,198 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

10,948

9,319

6,699 ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

จ่ายดอกเบี้ยให้กลุ่มกิจการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
รับดอกเบี้ยจากกลุ่มกิจการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
มีรายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากการให้บริการกลุ่มกิจการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
รับฝากเงินจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ให้กลุ่มกิจการกู้ยืมเงิน (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สัญญาป้องกันความเสี่ยง (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

ฎีกาได้มีค�ำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ดังนั้น บริษัทจึงได้
บันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าเสียหายดังกล่าวในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน 201 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2557: 349 ล้านบาท)
เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2559 บริษทั ได้ชำ� ระหนีใ้ ห้โจทก์เสร็จ
สิ้นแล้วด้วยการคืนใบหุ้นสามัญของบริษัท เงินปันผลก่อนฟ้อง
คดีพร้อมดอกเบี้ย เงินปันผลหลังฟ้องคดี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการด�ำเนินคดี จ�ำนวนเงินรวม 319 ล้านบาท ต่อมาบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นจ�ำเลยร่วมได้ยื่นค�ำร้องเพื่อขอ
ให้ศาลฎีกาตีความค�ำพิพากษา โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2560 ศาลฎีกามีค�ำสั่งยกค�ำร้องดังกล่าว และบริษัทได้ฟ้องคดี
ไล่เบี้ยผู้เกี่ยวข้องแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2561
เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางได้มคี ำ� พิพากษา
ให้อดีตพนักงานผู้กระท�ำละเมิดชดใช้เงินให้แก่บริษัท จ�ำนวน
149 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยที่ไม่มี
ฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบังคับคดี
ส�ำหรับการเรียกร้องเอาจากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ นัน้
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งคดีฟ้องไล่เบี้ย บริษัทศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ฯ มีค�ำพิพากษาให้บริษัทศูนย์รับฝากหลัก
ทรัพย์ฯ ชดใช้เงินจ�ำนวน 62.55 ล้านบาท ให้แก่บริษัท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เนื่องจากอดีตพนักงาน และ
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กระท�ำความผิดต่อโจทก์
จึงต้องรับผิดชอบ 1 ใน 2 ของค่าเสียหายทั้งหมด
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
ได้ยนื่ อุทธรณ์คำ� พิพากษาศาลแพ่งต่อศาลอุทธรณ์ และบริษทั ได้
ยื่นค�ำแก้อุทธรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ขณะนี้คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

คดีอดีตพนักงานบริษทั ลักทรัพย์ (แบบฟอร์มใบหุน้ สามัญ)
และท�ำการทุจริตต่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท
ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 บริษัทได้แจ้งความด�ำเนิน
คดี อ าญาอดี ต พนั ก งานเกี่ ย วกั บ การลั ก ทรั พ ย์ (แบบฟอร์ ม
ใบหุ้นสามัญ) และการปลอมแปลงใบหุ้นสามัญของบริษัทเป็น
จ�ำนวนหุ้น 672,000 หุ้น ซึ่งต่อมาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552
บริษทั ได้รบั แจ้งจากศาลแพ่งว่าผูจ้ ดั การมรดกและทายาทผูถ้ อื หุน้
ที่ถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทพร้อมกับ
บุคคลและนิติบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยเรียก
ร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งคดีนี้ได้ยุติแล้วตามล�ำดับ
ค�ำพิพากษาดังนี้
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ศาลแพ่งมีค�ำพิพากษาว่าอดีต
พนักงานกระท�ำละเมิดต่อโจทก์ และให้คืนหุ้นหรือใช้ราคาหุ้น
พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะช�ำระเสร็จ รวมทั้งเงินปันผลที่ขาดอยู่
และให้บริษทั ในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกับการกระท�ำ
ของอดีตพนักงานด้วย หลังจากนั้น บริษัทและโจทก์ต่างได้ยื่น
อุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลอุทธรณ์
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ศาลอุทธรณ์ได้มีค�ำ
พิพากษาแก้เป็นให้อดีตพนักงานผู้กระท�ำละเมิดต่อโจทก์คืน
หุ้นหรือใช้ราคาหุ้นตามราคาที่มีการซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ
วันที่ใช้เงิน ซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่าอัตราหุ้นละ 314.38 บาท รวม
ทั้งเงินปันผลที่ขาดอยู่และดอกเบี้ยจนกว่าช�ำระเสร็จ โดย
ให้ บ ริ ษั ท ในฐานะนายจ้ า ง บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด และบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิด ดังนั้น
บริษัทจึงได้ยื่นฎีกาค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 และยื่นค�ำแก้ฎีกาของโจทก์เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2557 และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาล
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ทั้งนี้ ในส่วนของคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนฯ
ฝ่ายผู้ฟ้องคดี และหน่วยงานรัฐผู้ถูกฟ้อง ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ โดยเรื่องนี้
เอสซีจไี ม่ได้เป็นคูค่ วามในคดี แต่ได้ตดิ ตามความคืบหน้ามาตลอด

การลดความเสี่ยงส�ำหรับโครงการในมาบตาพุด

สืบเนื่องจากศาลปกครองกลางได้มีค�ำสั่งให้หน่วยงาน
ราชการระงับโครงการในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
ไว้เป็นการชั่วคราว ซึ่งมีโครงการของธุรกิจเคมิคอลส์ จ�ำนวน
18 โครงการ ณ วันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลาง
ตั ด สิ น ให้ เ พิ ก ถอนใบอนุ ญ าตส� ำ หรั บ โครงการที่ อ อกหลั ง
รัฐธรรมนูญปี 2550 และอยู่ใน 11 ประเภทโครงการที่อาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง ตามประกาศ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ลงวันที่ 31
สิ ง หาคม 2553 โดยผลของค� ำ พิ พ ากษาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
มี โ ครงการของเอสซี จี ที่ เข้ า ข่ า ยโครงการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงเพียง 1 โครงการ คือโครงการ
ขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต ไวนิ ล คลอไรด์ โมโนเมอร์ ของบริ ษั ท
ไทยพลาสติ ก และเคมี ภั ณ ฑ์ จ� ำ กั ด (มหาชน) ซึ่ ง โครงการ
ดังกล่าวได้ด�ำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญปี 2550 เรียบร้อยแล้ว โดยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) เห็นว่าโครงการได้ดำ� เนินการครบถ้วน
แล้ว กนอ. จึงได้ส่งเรื่องให้อัยการเพื่อยื่นขอให้ศาลปกครอง
สูงสุดมีค�ำสั่งยกเลิกค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครอง
สูงสุด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2557
ศาลปกรองสูงสุดได้มีค�ำสั่งยกเลิกการระงับโครงการดังกล่าว
และในเดือนตุลาคม 2557 กลุม่ บริษทั ได้รบั ใบอนุญาต จาก กนอ.
และสามารถด�ำเนินงานตามโครงการได้ตามปกติ

การหยุดผลิตเป็นการชั่วคราวของ Mawlamyine Cement
Limited ประเทศเมียนมา

กลางเดือนตุลาคม 2563 Mawlamyine Cement Limited
(“MCL”) ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุนในประเทศเมียนมาระหว่าง บริษทั
เอสซีจี ซิเมนต์ จ�ำกัด (“เอสซีจี ซิเมนต์”) กับ Pacific Link Cement
Industry Ltd. (“PLCI”) ได้หยุดการผลิตเป็นการชั่วคราวเนื่องจาก
ไม่มหี นิ ปูนซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ สาเหตุ
มาจากข้อพิพาทระหว่าง เอสซีจี ซิเมนต์ กับ PLIC หลังจากที่
การเจรจาในช่วงที่ผ่านมา ระหว่าง เอสซีจี ซิเมนต์ กับ PLCI
ไม่ประสบความส�ำเร็จ
เอสซีจี ซิเมนต์ ได้ยนื่ ค�ำร้องเพือ่ ด�ำเนินการระงับข้อพิพาท
ด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ใน
สัญญาร่วมทุนกับ PLCI ขณะนีเ้ รือ่ งอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ
PLCI ได้ด�ำเนินกระบวนการทางกฎหมายกับ MCL ต่อศาล
ในประเทศเมียนมา ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลประเทศเมียนมา
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บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น
ที่ตั้ง
		
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9999
0-2009-9991
SETContactCenter@set.or.th
http://ww.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี
		
		
		
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
โดย นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)
1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
0-2586-5777 หรือ 0-2586-5888
0-2586-2976

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
		
ที่ตั้ง
		
		
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(ส�ำหรับหุ้นกู้ SCC204A,SCC20NA, SCC214A และ SCC21OA)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการช�ำระเงิน
หน่วยงานตัวแทนและก�ำกับธุรกิจ ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2626-7508
0-2657-3390
http://www.cimbthai.com

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
		
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
(ส�ำหรับหุ้นกู้ SCC22OA, SCC234A,SCC23NA)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2296-4776
0-2683-1298
http://www.krungsri.com
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ข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับนักลงทุน

ชื่อ		
		
		
ชื่อย่อ
		
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เว็บไซต์
ปีที่ก่อตั้ง
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
		
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
		
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นบุริมสิทธิ
รอบระยะเวลาบัญชี
ผู้ถือหุ้น
		
		
		
		

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
The Siam Cement Public Company
Limited
SCC (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย)
0107537000114
Holding Company
www.scg.com
2456
30 เมษายน 2518

ติดต่อ			
ส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร
0-2586-2974
อีเมล
info@scg.com

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซือ่
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
1,600 ล้านบาท
1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ
1,200 ล้านหุ้น
หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
ไม่มี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ได้ แ ก่ พ ระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า
เจ้าอยูห่ วั และบริษทั ทุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
ถือหุน้ ร้อยละ 33.8 ส่วนทีเ่ หลือเป็นการ
ถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
อีเมล

ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
0-2586-6098
โทรศัพท์
โทรสาร
0-2586-3007
อีเมล
corporatesecretary@scg.com
0-2586-4299
invest@scg.com

ส�ำนักงาน Enterprise Brand Management Office
โทรศัพท์
0-2586-3770
0-2586-2974
โทรสาร
ebmo@scg.com
อีเมล
กรรมการอิสระที่ท�ำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
โทรสาร 0-2586-3007
อีเมล : ind_dir@scg.com

ราคาหุ้นสามัญย้อนหลัง 5 ปี (2559-2563)
เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์
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2562
SCG-Foreign

2563

0

เอกสารแนบที่แสดงบนเว็บไซต์

				

เอกสารแนบ

		เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และ

		

เลขานุการบริษท
ั

		 เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก

		เอกสารแนบ 3

รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก� ำกับ ดูแลการปฏิบัติ

			

ตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย

		 เอกสารแนบ 4

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

		 เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

		เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

			

(รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา รายงานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

			

และรายงานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดในเอกสารแนบที่แสดงไว้บนเว็บไซต์
www.scg.com *

*

ในกรณีทรี่ ายงานประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนีอ้ า้ งอิงข้อมูลทีเ่ ปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั ให้ถอื ว่าข้อมูลทีเ่ ปิดเผยบนเว็บไซต์ดงั กล่าว เป็นส่วนหนึง่
ของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับการน�ำข้อมูลมาแสดง
ให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้
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AW Cover SCG AR Financial 2020 TH
ขนาดสำเร็จ 21 x 29.7 cm
พิมพ์ 4 สี C M Y K
SPOT UV 1 จุด ขนาด 15.5 x 5.1 cm. (LAYER SPORT UV)

เช็กขนาดสันปกด้วยนะคะ ในไฟล์ทำเป็นไกด์
0.9 cm.

21 cm.

21 cm.

บริ ษ ั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย จำกั ด (มหาชน)

รายงานทางการเงินปี 2563

แบบ 56-1 One Report*

B U I LD I N G

บริ ษ ั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย จำกั ด (มหาชน) l รายงานทางการเงิ น ปี 2563

RES I L IE NCE
fo r th e N ex t N orma l

29.7 cm.

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: 66-2586-333, 66-2586-4444 โทรสาร: 66-2586-2974
www.scg.com

* แบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจำปี / รายงานประจำปี

สารบัญ

l 01 l
รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

001
l 02 l
งบการเงินรวม
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

002
l 03 l
งบการเงิน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

130

ในกรณีที่รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
ให้ถือว่าข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้
โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น
เช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

เนื้อหาของรายงานเล่มนี้ จัดพิมพ์บนกระดาษที่ผลิตจาก EcoFiber 100%
อีกทั้งยังพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองและไม่ผ่านกระบวนการอาบสารเคมี
เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

01
รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนิน
การที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่
เป็นอิสระท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม
ภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษั ท สามารถสร้ า ง
ความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสดถูกต้องตามควรในสาระส�ำคัญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อก�ำหนดของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มกี าร
พิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริ ษั ท ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลและพั ฒ นา
บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัด
ให้มแี ละด�ำรงไว้ซงึ่ ระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี

พลอากาศเอก
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ
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02
งบการเงินรวม
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

002

003

004

005

006

007

008

009

010

31

2563
(

)

สินทรัพย์

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

7, 27
27
6, 27
6, 27
8

64,399,343
38,581,581
54,842,169
109,806
54,653,952
1,410,066
19,984
214,016,901

27,626,960
16,594,814
62,165,760
151,312
56,411,269
1,248,034
187,771
164,385,920

27
27
9

4,626,097
12,806,897
97,375,431
1,907,473
81,899
2,118,552
363,425,136
34,030,699
11,007,440
5,000,697
2,983,656
535,363,977

2,150,095
3,531,091
94,352,172
8,709,540
93,374
1,622,344
305,985,804
34,301,273
11,754,490
4,617,541
3,229,584
470,347,308

749,380,878

634,733,228

6, 27
10
11
13
13
14

รวมสินทรัพย์
ในนามคณะกรรมการ
พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

011

31

2563
(

)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

012

16, 27
6
16, 27
16, 27
16, 27
6, 16, 27

21,509,892
65,273,081
16,649,584
2,325,642
49,932,830
509,609
3,926,703
1,293,120
161,420,461

18,796,802
55,886,926
2,705,421
144,154
49,935,088
470,554
2,190,509
1,375,773
131,505,227

6, 16, 27
6, 16, 27
16, 27
14
17

35,879,588
9,883,113
124,673,528
5,610,130
14,688,462
1,099,554
191,834,375

30,440,274
173,469
124,747,621
4,716,704
14,195,446
1,211,358
175,484,872

353,254,836

306,990,099

31

2563
(

)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจานวน 1,600 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
(หุ้นสามัญจานวน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

18

5
19

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

013

1,600,000

1,600,000

1,200,000

1,200,000

160,000
10,516,000
321,097,182
(12,001,003)
320,972,179

160,000
10,516,000
301,995,414
(33,656,000)
280,215,414

75,153,863
396,126,042

47,527,715
327,743,129

749,380,878

634,733,228

31
31
(
(

2563
2563
)
)

หมายเหตุ
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุ ง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุ ง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำย
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไรของการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่วนแบ่งกาไรของการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
กำไรก่อนภำษีเงินได้
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรสำหรับปี
การแบ่งปันกาไร
การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ในนามคณะกรรมการ

6
6
6
6
6, 21
6, 21
22
22
23
23
17
17
11, 13
11, 13

25
25

2563
2563

(พันบาท)
(พันบาท)
399,939,200
399,939,200
(309,947,193)
(309,947,193)
89,992,007
89,992,007
7,277,959
7,277,959
97,269,966
97,269,966
(24,090,833)
(24,090,833)
(28,723,808)
(28,723,808)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12
01412

437,979,879
437,979,879
(355,752,304)
(355,752,304)
82,227,575
82,227,575
8,991,708
8,991,708
91,219,283
91,219,283
(22,904,726)
(22,904,726)
(28,865,565)
(28,865,565)

(3,720,076)
(3,720,076)
(56,534,717)
(56,534,717)
40,735,249
40,735,249
(7,082,371)
(7,082,371)
9,455,791
9,455,791
43,108,669
43,108,669
(5,808,530)
(5,808,530)
37,300,139
37,300,139

(2,537,775)
(2,537,775)
(2,593,500)
(2,593,500)
(56,901,566)
(56,901,566)
34,317,717
34,317,717
(6,586,510)
(6,586,510)
11,632,059
11,632,059
39,363,266
39,363,266
(6,166,734)
(6,166,734)
33,196,532
33,196,532

34,143,870
34,143,870
3,156,269
3,156,269
37,300,139
37,300,139

32,014,283
32,014,283
1,182,249
1,182,249
33,196,532
33,196,532

28.45
28.45

26.68
26.68

พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

2562
2562

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

31

2563
(

)

หมายเหตุ

2563

2562

(พันบาท)
37,300,139
33,196,532

กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรทีอ่ ำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
27
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของการร่ วมค้า
และบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
25
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
รำยกำรทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
17
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของการร่ วมค้า
และบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
25
รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

(833,541)
46,064

(7,007,450)
38,090

(184,209)

(1,512,621)

(5,715)
(977,401)

(7,629)
(8,489,610)

66,350

-

(204,027)

(1,396,473)

44,123

(99,582)

20,119
(73,435)

256,591
(1,239,464)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจำกภำษี

(1,050,836)

(9,729,074)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

36,249,303

23,467,458

33,096,968
3,152,335
36,249,303

23,029,421
438,037
23,467,458

การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

015

31

2563
(

)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว

ทุนที่ออก ทุนสารอง
หมายเหตุ และชาระแล้ว ตามกฎหมาย

016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผล
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ได้มาหรื อสูญเสี ยการควบคุม
รวมกำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,200,000

26

160,000

ทุนสารอง
ทัว่ ไป
10,516,000

290,938,903

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่าง
ผลกาไร
ส่ วนแบ่ง
ของอัตรา
(ขาดทุน) กาไรขาดทุน
แลกเปลี่ยน
จากการ เบ็ดเสร็ จอื่นของ
จากการ
วัดมูลค่า การร่ วมค้าและ
แปลงค่า
สิ นทรัพย์ บริ ษทั ร่ วมตาม
งบการเงิน ทางการเงิน วิธีส่วนได้เสี ย
(พันบาท)
(13,801,264)
(775)
(122,199)

รายการอื่น
รวม
ของการ
องค์ประกอบ
เปลี่ยนแปลง
อื่น
ที่เกิดจาก
ของส่ วน
ผูถ้ ือหุน้
ของผูถ้ ือหุน้
(11,794,138)

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้

(25,718,376) 277,096,527

40,772,570

317,869,097

-

-

-

(19,798,926)

-

-

-

-

-

(19,798,926)

(964,941)

(20,763,867)

-

-

-

(19,798,926)

-

-

-

-

-

(19,798,926)

(964,941)

(20,763,867)

-

-

-

-

-

-

(111,608)
(111,608)

(111,608)
(111,608)

(111,608)
(111,608)

162,593
7,119,456
7,282,049

50,985
7,119,456
7,170,441

-

-

-

-

-

-

(111,608)

(111,608)

(19,910,534)

6,317,108

(13,593,426)

1,200,000

160,000

10,516,000

(19,798,926)

32,014,283
(1,158,846) (6,343,856)
30,855,437 (6,343,856)
301,995,414 (20,145,120)

14

30,461
30,461
29,686

(1,512,621)
(1,512,621)
(1,634,820) (11,905,746)

32,014,283
(7,826,016) (8,984,862)
(7,826,016) 23,029,421
(33,656,000) 280,215,414

1,182,249 33,196,532
(744,212) (9,729,074)
438,037 23,467,458
47,527,715 327,743,129

31

2563
(

)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว

ทุนที่ออก ทุนสารอง
หมายเหตุ และชาระแล้ว ตามกฎหมาย

017

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปั นผล
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
กำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่ อย
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ได้มาหรื อสูญเสี ยการควบคุม
รวมกำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1,200,000
1,200,000

160,000
160,000

ทุนสารอง
ทัว่ ไป

10,516,000
10,516,000

301,995,414
65,658
302,061,072

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่าง
ของอัตรา
ผลกาไร
ผลกาไร
แลกเปลี่ยน
จากการ
จากการ
จากการ วัดมูลค่ายุติธรรม วัดมูลค่า
แปลงค่า
เงินลงทุน
สิ นทรัพย์
งบการเงิน ในตราสารทุน ทางการเงิน
(พันบาท)
(20,145,120)
(20,145,120)

6,427,161
6,427,161

29,686
29,686

ส่วนแบ่ง
กาไรขาดทุน รายการอื่น
รวม
เบ็ดเสร็ จอื่นของ ของการ
องค์ประกอบ
การร่ วมค้าและ เปลี่ยนแปลง
อื่น
บริ ษทั ร่ วมตาม ที่เกิดจาก
ของส่ วน
วิธีส่วนได้เสี ย ผูถ้ ือหุน้
ของผูถ้ ือหุน้

(1,634,820) (11,905,746)
6,971
(1,627,849) (11,905,746)

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

(33,656,000) 280,215,414
6,434,132
6,499,790
(27,221,868) 286,715,204

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้

47,527,715 327,743,129
(18,760)
6,481,030
47,508,955 334,224,159

-

-

-

(14,997,759)

-

-

-

-

-

-

(14,997,759)

(1,446,393)

(16,444,152)

-

-

-

(14,997,759)

-

-

-

-

-

-

(14,997,759)

(1,446,393)

(16,444,152)

-

-

-

-

-

-

-

16,157,766
16,157,766

16,157,766
16,157,766

16,157,766
16,157,766

25,682,436
256,530
25,938,966

41,840,202
256,530
42,096,732

-

-

-

-

-

-

-

16,157,766

16,157,766

1,160,007

24,492,573

25,652,580

1,200,000

160,000

10,516,000

(14,997,759)

34,143,870
(110,001)
(868,512)
34,033,869
(868,512)
321,097,182 (21,013,632)

15

53,899
53,899
6,481,060

41,146
41,146
70,832

(163,434)
(163,434)
(1,791,283)

4,252,020

34,143,870
(936,901) (1,046,902)
(936,901) 33,096,968
(12,001,003) 320,972,179

3,156,269 37,300,139
(3,934) (1,050,836)
3,152,335 36,249,303
75,153,863 396,126,042

31

2563
(

)

2563

2562
(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับปี
รำยกำรปรั บปรุ ง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่ วนแบ่งกาไรของการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุน (กาไร) จากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรั พย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์อื่น
สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง - สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16

018

37,300,139

33,196,532

5,808,530
27,377,257
166,808
1,311,902
422,976
(9,455,791)
(669,658)
(1,116,550)
7,128,987
3,053,981
(542,072)

6,166,734
23,931,502
255,097
3,750,787
(118,935)
(11,632,059)
(1,889,797)
(936,800)
6,465,902
853,482
669,205

70,786,509

60,711,650

4,994,942
692,963
345,300
6,033,205

5,975,049
6,324,835
404,447
12,704,331

31

2563
(

)

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

หนีส้ ินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
หนี้สินดำเนินงำนลดลง - สุทธิ

(57,057)
(1,008,381)
(244,679)
(1,310,117)

(6,124,707)
(855,678)
(497,545)
(7,477,930)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรดำเนินงำน
จ่ายภาษีเงินได้

75,509,597
(5,094,436)

65,938,051
(6,121,404)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

70,415,161

59,816,647

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
เงินสดรับจากการขายส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กยู้ ืม
รับเงินปันผล
รับดอกเบี้ย

766,437
(2,945,788)
286,452
(239,401)
56,058,983
(81,035,851)
462,026
(51,357,002)
(1,602,399)
48,245
7,348,506
1,024,799

179,623
(24,469,101)
2,858,325
(1,648,070)
59,190,349
(49,705,851)
654,718
(48,056,700)
(1,357,634)
25,880
16,213,225
1,060,924

(71,184,993)

(45,054,312)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2563
(

)
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2563

2562
(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
ที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
ที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
เงินสดรั บจำก (จ่ำยเพื่อชำระ) เงินกู้ยมื
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุน้ กู้
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
จ่ำยเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมจ่ำยเงินปันผล
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

43,107,076

466,949

(1,416,042)

(233,901)

2,476,004
27,062,626
(7,041,183)
(2,624,934)
49,850,062
(49,881,503)
19,841,072

(5,486,374)
26,794,078
(2,090,204)
(118,225)
24,905,176
(31,381,659)
12,622,792

(14,997,759)
(1,410,812)
(16,408,571)
(7,652,582)
37,470,953

(19,798,926)
(973,078)
(20,772,004)
(7,366,269)
(15,282,433)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

36,701,121
71,262
27,626,960
64,399,343

(520,098)
(641,452)
28,788,510
27,626,960

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด ณ วันสิ้นปี
เจ้าหนี้จากการซื้อสิ นทรัพย์
เงินลงทุนค้างจ่าย

22,382,496
577,743

13,693,731
1,254,672

5
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หมายเหตุ

สารบัญ

หน้า

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

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การซื้ อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
สารองและองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ข้อมูลตามส่ วนงานธุรกิจ
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้
เงินปั นผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การบริ หารจัดการส่ วนทุน
เรื่ องอื่นๆ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้

022
029
032
035
065
073
077
078
079
082
083
085
086
088
091
092
095
099
100
101
108
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109
109
110
112
112
125
126
127
128
129

021

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินรวมนี้
งบการเงิ นรวมนี้ นาเสนอเพื่ อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่ อใช้ในประเทศ โดยจัดทาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้รั บ อนุ มตั ิ ให้ออกงบการเงิ น จากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
1

ข้อมูลทั่วไป
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้ นในประเทศไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบี ยน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 ถนนปูนซิ เมนต์ไทย บางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย (“กลุ่ ม บริ ษ ัท ”) เป็ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี ส่ วนงานธุ ร กิ จหลัก ได้แ ก่ ธุ ร กิ จซี เมนต์แ ละ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยที่มีผลการดาเนินงานเป็ นสาระสาคัญที่นามาจัดทางบการเงินรวมมีดงั ต่อไปนี้
สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
บริ ษทั เอสซี จี ซิ เ มนต์ จำกัด
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ ำง จำกัด
บริ ษทั ปูนซิ เ มนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
บริ ษทั ปูนซิ เ มนต์ไทย (ท่ำหลวง) จำกัด
บริ ษทั ปูนซิ เ มนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
บริ ษทั ปูนซิ เ มนต์ไทย (ลำปำง) จำกัด
Khammouane Cement Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลำว)
บริ ษทั สยำมอุตสำหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
บริ ษทั อีโค่ แพลนท์ เซอร์ วิสเซส จำกัด
บริ ษทั เอสซี ไอ อีโค่ เซอร์ วิสเซส จำกัด
บริ ษทั คิวมิกซ์ซพั พลำย จำกัด
บริ ษทั ศิลำไทยสงวน (2540) จำกัด
บริ ษทั ศิลำสำนนท์ จำกัด

สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
PT SCG Pipe and Precast Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Semen Lebak
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT SCG Readymix Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT CPAC Surabaya
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
SCG Cement-Building Materials Vietnam
Limited Liability Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)

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

100

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Song Gianh Cement Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Mien Trung Cement One Member Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Danang Cement One Member Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั ซี แพคคอนสตรัคชัน่ โซลูชนั่ จำกัด
(เดิมชื่อ "บริ ษทั คอนกรี ตผสมเสร็จซีแพค (ภำคใต้) จำกัด")
บริ ษทั เอสซี จี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จำกัด
บริ ษทั ยิปซัมซิ เ มนต์ไทย จำกัด
บริ ษทั เอ็มอำร์ ซี รู ฟฟิ่ ง จำกัด
บริ ษทั เซรำมิคซิ เ มนต์ไทย จำกัด
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษทั กระเบื้องกระดำษไทย จำกัด
บริ ษทั สยำมไฟเบอร์ ซีเ มนต์กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี แลนด์สเคป จำกัด
บริ ษทั สยำมไฟเบอร์ กลำส จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี รู ฟฟิ่ ง จำกัด
SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
บริ ษทั เอสซี จี ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด

สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
บริ ษทั เอสซี จี ซิ เ มนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี อินเตอร์ เ นชัน่ แนล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
SCG International Australia Pty. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย)
SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
SCG International Hong Kong Limited
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
SCG International USA Inc.
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริ กำ)
PT SCG International Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
SCG International Laos Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลำว)
SCG Marketing Philippines Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
SCG International Malaysia Sdn. Bhd.
(จดทะเบียนในประเทศมำเลเซี ย)
SCG International (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
SCG International Middle East Dmcc
(เดิมชื่อ "SCG Trading Middle East Dmcc")
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเ รตส์)
SCG International Vietnam Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
SCG International India Private Limited
(จดทะเบียนในประเทศอินเดีย)
บริ ษทั เอสซี จี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
SCG Logistics Lao Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลำว)
SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)

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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100
100
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
Unify Smart Tech Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด
Myanmar CBM Services Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ)
บริ ษทั เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด
บริ ษทั เบ็ตเตอร์ บี มำร์ เ ก็ตเพลส จำกัด
บริ ษทั เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ ส จำกัด
บริ ษทั เน็กซเตอร์ รี เ ทล จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี เอ็กซพีเ รี ยนซ์ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี สกิลส์ ดีเ วลลอปเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี รี เ ทล โฮลดิ้ง จำกัด
Prime Group Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime International Import-Export and Service
Trading Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime Pho Yen Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime - Yen Binh Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime - Tien Phong Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime - Truong Xuan Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)

สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
PT Semen Jawa
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Mawlamyine Cement Limited
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ)
Prime Dai An Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
PT KIA Serpih Mas
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Kampot Cement Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
PT KIA Keramik Mas
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
บริ ษทั สยำมซำนิทำรี ฟิตติง้ ส์ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี เซรำมิกส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โสสุโก้ เซรำมิค จำกัด
Prime Dai Viet Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime Thien Phuc Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime Phong Dien Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime Dai Loc Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
CPAC Cambodia Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
บริ ษทั สระบุรีรัชต์ จำกัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ)

100
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100
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
PT Surya Siam Keramik
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
บริ ษทั กรี น คอนเซอร์ เ วชัน่ โซลูชนั่ จำกัด
บริ ษทั สยำมซำนิทำรี แวร์ จำกัด
บริ ษทั สยำมซำนิทำรี แวร์ อินดัสทรี จำกัด
บริ ษทั สยำมซำนิทำรี แวร์ อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด
Prime Hao Phu Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั คิว-คอน อีสเทอร์ น จำกัด
บริ ษทั เอสซี จีที ออโตโมบิล จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี ยำมำโตะ เอ็กซ์เ พรส จำกัด
บริ ษทั รู ด้ ี เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี-พีเ อสเอ โฮลดิ้งส์ จำกัด
Prime Dai Quang Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ)
บริ ษทั พำเนล เวิลด์ จำกัด
บริ ษทั จัมโบ้บำจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด
Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
บริ ษทั ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด
บริ ษทั บำงกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์ เ วิร์ดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด
ธุรกิจเคมิคอลส์
บริ ษทั เอสซี จี เคมิคอลส์ จำกัด
บริ ษทั ไทยโพลิเ อททีลีน จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี พลำสติกส์ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี เพอร์ ฟอร์ มำนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด
SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )

สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
บริ ษทั เอสซี จีโฮม รี เ ทล จำกัด
(เดิมชื่อ "บริ ษทั เอสซีจี-บุญถำวร จำกัด")
บริ ษทั เอสซี จี-บุญถำวร โฮลดิ้ง จำกัด
Smart Build Bangladesh Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศบังคลำเทศ)
Mingalar Motor Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ)
PT Siam-Indo Gypsum Industry
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Siam-Indo Concrete Products
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Pion Quarry Nusantara
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Home Center Quang Ninh Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
PT SCG Barito Logistics
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Renos Marketplace Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Tambang Semen Sukabumi
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Kampot Land Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)

80
74
71
71
71
70
68
68
67
65
61
60
56
55
55
55
55
51
51
51

ธุรกิจเคมิคอลส์
บริ ษทั ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุ ง จำกัด
บริ ษทั โปรเทค เอ้ำท์ซอสซิ่ ง จำกัด
บริ ษทั เร็ ปโก เมนเทนแนนซ์ จำกัด
(เดิมชื่อ "บริ ษทั สยำมพำรำฟิ นส์ จำกัด")
บริ ษทั อำร์ ไอ แอล 1996 จำกัด
บริ ษทั เท็กซ์พลอร์ จำกัด

100
100
100
100
100
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51
51
51
50
50
50
49
49
49
49
48
45
41

100
100
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ธุรกิจเคมิคอลส์
บริ ษทั วีนำ เอสซี จี เคมิคอลส์ จำกัด
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั ดับเบิล้ ยู ที อี จำกัด
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
Hexagon International, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริ กำ)
SENFI Norway AS
(เดิมชื่อ "Norner Holding AS")
(จดทะเบียนในประเทศนอร์ เ วย์)
Norner AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์ เ วย์)
Norner Research AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์ เ วย์)
SCGN AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์ เ วย์)
Norner Verdandi AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์ เ วย์)
CO2 Technologies AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์ เ วย์)
บริ ษทั เอส เอ็ม เอช จำกัด
PT TPC Indo Plastic and Chemicals
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
บริ ษทั ไทยพลำสติกและเคมีภณั ฑ์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ทีพซี ี เพสต์ เรซิ น จำกัด
บริ ษทั นวพลำสติกอุตสำหกรรม จำกัด
บริ ษทั นวอินเตอร์ เ ทค จำกัด
Chemtech Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)

สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ธุรกิจเคมิคอลส์
บริ ษทั โทเทิลแพลนท์เ ซอร์ วิส จำกัด
HTExplore S.R.L.
(จดทะเบียนในประเทศอิตำลี)
SENFI UK Limited
(จดทะเบียนในสหรำชอำณำจักร)
SENFI Swiss GmbH
(จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์)
บริ ษทั ระยองไปป์ ไลน์ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี ไอโค พอลิเ มอร์ จำกัด
บริ ษทั มำบตำพุด แทงค์ เทอร์ มนิ ลั จำกัด
Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ)
Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั ระยองโอเลฟิ นส์ จำกัด
บริ ษทั มำบตำพุดโอเลฟิ นส์ จำกัด
Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
บริ ษทั เซอร์ คูลำร์ พลำส จำกัด
PT Nusantara Polymer Solutions
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
North Binh Minh Plastics Limited Company
(เดิมชื่อ "Northern Binh Minh Plastics
One Member Limited Company")
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
PT Berjaya Nawaplastic Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
บริ ษทั โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์ วิส จำกัด

100
100
100
100
100
100

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

24
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100
100
100
100
92
87
82
80
72
70
68
67
60
60
55
54

54
51
51

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั สยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จำกัด
บริ ษทั อินวีนิค จำกัด
บริ ษทั เอสซี จีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จีพี โซลูชนั่ จำกัด
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษทั เอสซี จีพี รี จิด พลำสติกส์ จำกัด
บริ ษทั เอสเคไอซี อินเตอร์ เ นชัน่ แนล จำกัด
บริ ษทั ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั วีซี่ แพ็คเกจิง้ (ประเทศไทย) จำกัด
United Pulp and Paper Co., Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
บริ ษทั พรี ซิชนั่ พริ้ นท์ จำกัด
บริ ษทั กลุ่มสยำมบรรจุภณั ฑ์ จำกัด
บริ ษทั ไทยคอนเทนเนอร์ ขอนแก่น จำกัด
บริ ษทั ไทยคอนเทนเนอร์ ระยอง จำกัด
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
New Asia Industries Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั โอเรี ยนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด
PT Indoris Printingdo
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Indocorr Packaging Cikarang
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)

สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริ ษทั ฟิ นิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ฟิ นิคซ ยูทิลิต้ ีส์ จำกัด
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จำกัด
บริ ษทั สยำมฟอเรสทรี จำกัด
บริ ษทั พนัสนิมติ จำกัด
บริ ษทั ไทยพนำสณฑ์ จำกัด
บริ ษทั ไทยพนำดร จำกัด
บริ ษทั ไทยพนำรำม จำกัด
บริ ษทั สวนป่ ำรังสฤษฎ์ จำกัด
บริ ษทั สยำมพนำเวศ จำกัด
บริ ษทั ไทยพนำบูรณ์ จำกัด
บริ ษทั ไทยวนภูมิ จำกัด
TCG Solutions Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
Interpress Printers Sendirian Berhad
(จดทะเบียนในประเทศมำเลเซี ย)
PT Primacorr Mandiri
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Dayasa Aria Prima
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั พรี แพค ประเทศไทย จำกัด
บริ ษทั ทีซี เฟล็กซิ เ บิ้ลแพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั เอสซี จีพ-ี ที พลำสติกส์ จำกัด
บริ ษทั ตะวันนำบรรจุภณั ฑ์ จำกัด
บริ ษทั คอนิเ มก จำกัด

72
72
72
72
72
72
72
72
72
71
58
54
54
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

25
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50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
49
49
48
40
40
38
38
38
37
36
28

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ส่ วนงานอื่น
บริ ษทั ซิ เ มนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริ ษทั ซิ เ มนต์ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ี (2001) จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั พร็ อพเพอร์ ต้ ี แวลู พลัส จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี แอคเค้ำน์ติ้ง เซอร์ วิสเซส จำกัด
บริ ษทั กฎหมำยเอสซี จี จำกัด
บริ ษทั ซี ทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
บริ ษทั สยำมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชนั่ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด

สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
ส่ วนงานอื่น
บริ ษทั เอสซี จี เอชอำร์ โซลูชนั่ ส์ จำกัด
SCG Vietnam Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
PT SCG Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
บริ ษทั บำงซื่ ออุตสำหกรรม จำกัด
บริ ษทั แอด เวนเจอร์ ส แคปปิ ตอล จำกัด
บริ ษทั แอด เวนเจอร์ ส แคปปิ ตอล
อินเตอร์ เ นชัน่ แนล จำกัด
บริ ษทั สยำม จีเ อ็นอี โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
50

รายละเอียดบริ ษทั ย่อยที่ไม่มีการประกอบธุรกิจที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมมีดงั นี้
สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
บริ ษทั สยำมมอร์ ตำร์ จำกัด
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงำนซิ เ มนต์ไทย จำกัด
บริ ษทั สยำมวิจยั และนวัตกรรม จำกัด
CPAC Lao Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลำว)
CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
SCG Roofing Philippines, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
SCG Trading (Jordan) L.L.C.
(จดทะเบียนในประเทศจอร์ แดน)
Ceramic Research Institution
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั สยำม ทีพซี ี จำกัด
Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )

100
100
100

สั ดส่ วน
การถื อหุน้
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
บริ ษทั เอสซี จี โฮลดิ้ง จำกัด
บริ ษทั นวโลหะบำงปะกง จำกัด
บริ ษทั เหล็กสยำม จำกัด
บริ ษทั ท่อธำรำ จำกัด
SCG Corporation S.A.
(จดทะเบียนในประเทศปำนำมำ)
PT Karya Makmur Kreasi Prima
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
United Industrial Energy Corporation
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
บริ ษทั กระดำษสหไทย จำกัด (มหำชน)
TCG Rengo (S) Limited
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษทั ไดน่ำ แพคส์ จำกัด
บริ ษทั ดี อิน แพค จำกัด

100
100
100
100
100
100
100

26
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100
100
100
100
100
91
54
50
50
50
50

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่ในประเทศไทย ยกเว้นที่ ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น และสัดส่ วนการถือหุ ้นใน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2562 อย่างมีสาระสาคัญ ยกเว้นที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 5
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้นางบการเงิ นของ HTExplore S.R.L. ซึ่ งจดทะเบี ยนในประเทศอิ ตาลี และ
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศเวียดนามมาจัดทางบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
เนื่องจากการซื้ อธุรกิจ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
2

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทางการบัญ ชี ที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชี พบัญชี กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่เกี่ ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งประกอบด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตี ความ
มาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็ นครั้งแรก
ซึ่ งได้เปิ ดเผยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุขอ้ 3

(ข)

สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นรวมนี้ นาเสนอเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมด
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
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(ค)

การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1) การใช้ดุลยพินิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการกาหนดนโยบายการบัญชี ซ่ ึ งมีผลกระทบที่ มีนยั สาคัญต่อการรับรู ้จานวนเงิน
ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
หมายเหตุ 4 (ฌ) และ 12

สัญญาเช่า
- การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
- การพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
หรื อไม่

(2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ ยวกับข้อสมมติ และความไม่แน่ นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งมีความเสี่ ยง
อย่างมี นัยสาคัญซึ่ งอาจส่ งผลให้มีการปรั บปรุ งที่ มีสาระสาคัญในมูลค่ า ตามบัญชี ของสิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น
ในปี บัญชีถดั ไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
หมายเหตุ 4 (ฌ)
หมายเหตุ 5

หมายเหตุ 11 และ 13
หมายเหตุ 14
หมายเหตุ 17

การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มที่ใช้ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
การซื้ อ บริ ษ ทั ย่อ ย ซึ่ งการวัด มูล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ (รวม
สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ าย) และมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์ที่ ได้มาและ
หนี้สินที่รับมา
การทดสอบการด้อยค่าเกี่ ยวกับการใช้ขอ้ สมมติ ที่สาคัญในการประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู ้ สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้ การคาดการณ์ กาไรทางภาษี ในอนาคตที่ จะนาผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลัก
ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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หมายเหตุ 27

หมายเหตุ 28

- การวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การค้า
เกี่ยวกับข้อสมมติที่สาคัญที่ใช้ในการกาหนดอัตราสู ญเสี ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(Weighted-average loss rate)
- การวัด มูล ค่า ยุติธ รรมของเครื ่ อ งมือ ทางการเงิน ที ่น าข้อ มูล ที ่ไ ม่ส ามารถ
สังเกตได้มาใช้ และ
การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์ของการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้เกิดความไม่แน่นอน
ในการประมาณการ กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สาหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินรวมสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั พิ จารณาการด้อยค่ าของลูกหนี้ การค้าตามวิธีการอย่างง่ าย (Simplified approach) โดยใช้ขอ้ มูล
ผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และไม่นาข้อมูลที่มีการคาดการณ์
ในอนาคต (Forward-looking information) เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ยงั มีความไม่แน่นอนมาพิจารณา
(ข) การวัดมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษ ทั เลื อกวัดมูลค่ ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นในตราสารทุ นที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ า
ยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
(ค) การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่นาการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่าเนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี้ สินตามสัญญาเช่าตามสัดส่ วนที่ได้รับการลดค่าเช่ า และปรับลดค่า
เสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี้ ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องตามสัดส่ วนของค่าเช่าที่
ลดลง และบันทึกผลต่างในกาไรหรื อขาดทุน
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กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
ตั้งแต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ถือปฏิ บัติต ามกลุ่ มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
เครื่ องมือทางการเงินและ TFRS 16 เป็ นครั้งแรก ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีดงั นี้
(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่ วข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินนี้ ให้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับนิ ยามสิ นทรัพย์
ทางการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ตลอดจนการรั บ รู ้ การวัด มู ลค่ า การด้อยค่ าและการตัด รายการ รวมถึ ง
หลักการบัญชี ข องอนุ พนั ธ์แ ละการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง โดยรายละเอี ย ดของนโยบายการบัญชี เ ปิ ดเผย
ในหมายเหตุขอ้ 4 (ญ) และข้อ 4 (น) ผลกระทบจากการถือปฏิ บตั ิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน มีดงั นี้
(1) การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเป็ น 3 ประเภท
ได้แก่ การวัดมูลค่ าด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น (FVOCI) และ
มูลค่ า ยุติ ธรรมผ่า นกาไรหรื อขาดทุ น (FVTPL) ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ นี้ ย กเลิ ก
การจัดประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์เพื่อค้า และเงินลงทุนทัว่ ไป
ตามที่ กาหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 เป็ นไปตามลักษณะของ
กระแสเงินสดของสิ นทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุ รกิจของกิจการในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
และตาม TFRS 9 อนุพนั ธ์วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยนามาใช้แทนนโยบายการบัญชี
ของกลุ่ มบริ ษ ทั ที่ เคยรั บรู ้ รายการโดยการปรั บมูลค่ าตามอัตราแลกเปลี่ ยน ณ สิ้ นงวด หรื อเมื่ ออนุ พ นั ธ์
ดังกล่าวถูกนามาใช้
การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมี สาระสาคัญสาหรับ
รายการลูกหนี้ การค้า เงินลงทุนชัว่ คราว เงินลงทุนเผื่อขาย และอนุพนั ธ์ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุน
ระยะยาวอื่นซึ่ งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุน
ดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษ ทั รั บรู ้ การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ าเงิ นลงทุ นระยะยาวดังกล่าวเพิ่ มขึ้ น 8,040 ล้านบาท โดยสุ ทธิ
หนี้ สิ นภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ทาให้องค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น เพิ่ มขึ้ น 6,427 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามการจัดประเภทของเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกจัดประเภทการวัดมูลค่า
ของเงินลงทุนแต่ละรายการโดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนในแต่ละครั้ง
30
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(2) การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ตาม TFRS 9 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย รับรู ้ดอกเบี้ยรับและ
ดอกเบี้ ยจ่ ายด้วยอัต ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งซึ่ งการนา TFRS 9 มาใช้ไ ม่มีผลกระทบอย่างมี ส าระสาคัญ ต่ อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
(3) การจัดประเภทรายการของหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 ให้วิธีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าหนี้ สินทางการเงินใหม่ โดยจัดประเภทหนี้ สินทางการเงิ น
เป็ น 2 ประเภทหลัก คื อ วิธีราคาทุนตัดจาหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ หนี้ สิน
ทางการเงิ นจะจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนได้
ก็ต่อเมื่อกิจการถือไว้เพื่อค้า หรื อเป็ นอนุพนั ธ์ หรื อเลือกวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว
กลุม่ บริ ษทั จัดประเภทหนี้สินทางการเงินอื่นที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้าหรื อเป็ นอนุพนั ธ์ดว้ ยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
และการจัดประเภทรายการหนี้ สินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มบริ ษทั
(4) การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
TFRS 9 ให้แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง ในขณะที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เดิม
ไม่ได้กล่าวถึง โดยการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบตั ิในแต่ละประเภทนั้นขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะของความเสี่ ยงที่ทาการป้องกัน ได้แก่ การป้ องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี่ ยง
ในกระแสเงินสดและการป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ ตาม TFRS 9
กลุ่มบริ ษทั ต้องระบุถึงความสัมพันธ์ของการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั และต้องนาข้อมูลเชิ งคุณภาพและการคาดการณ์ไปในอนาคต
มาประเมินความมีประสิ ทธิ ผลในการป้องกันความเสี่ ยง
ทั้งนี้ TFRS 9 ให้ทางเลือกในการถือปฏิบตั ิตามการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงสาหรับรายการที่เข้าเงื่อนไข
ซึ่ ง ณ วันที่ถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั ไม่มีผลกระทบจากเรื่ องดังกล่าว
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(5) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
TFRS 9 ให้วิธีการพิ จารณาผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น
ในขณะที่เดิมกลุ่มบริ ษทั ประมาณการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และ
การคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า TFRS 9 กาหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมิน
ว่าการเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยทางเศรษฐกิ จนั้นมี ผลกระทบต่ อผลขาดทุ นด้านเครดิ ต ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น
อย่างไร และพิ จารณาความน่ า จะเป็ นถ่ วงน้ า หนัก ทั้งนี้ การพิ จารณาด้อยค่ าดังกล่ าวจะถื อ ปฏิ บ ัติ กับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ซึ่ งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน
กลุ่ มบริ ษ ทั ได้ประเมิ นการด้อยค่ าของสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นตาม TFRS 9 ซึ่ งการน า TFRS 9 มาใช้ไม่ มี
ผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินเป็ นครั้งแรก
ด้วยวิธีปรับปรุ งผลกระทบสะสมกับกาไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
และไม่ถือปฏิบตั ิกบั ข้อมูลที่แสดงเปรี ยบเทียบ

301,995

องค์ประกอบอื่น
ของส่วน
ของผูถ้ ือหุน้
(ล้านบาท)
(33,656)

(168)
234
302,061

6,434
(27,222)

กาไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจาก
การจัดประเภทของเครื่ องมือทางการเงิน
กลับรายการการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
47,528
(19)
47,509

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่ า
ก่อน TFRS 16 มี ผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่ ารั บรู ้ รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงาน ในกาไรหรื อ
ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เมื่อ TFRS 16 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ได้กาหนดให้
ใช้วิธีการบัญชี เดียวสาหรับผูเ้ ช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ซึ่ งยกเว้น
การรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น หรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
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กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั้งแรกกับสัญญาที่เคยระบุว่าเป็ นสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ด้วยวิธีปรับปรุ งย้อนหลังโดยการรับรู ้ผลกระทบสะสมในสิ น ทรัพย์สิทธิ การใช้ และหนี้ สินตามสัญญาเช่าและ
ไม่ถือปฏิ บตั ิ กบั ข้อมูลที่ แสดงเปรี ยบเที ยบ โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิ บตั ิ บางข้อตามที่
TFRS 16 ระบุไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมิ นสิ นทรั พ ย์ตามสัญญาเช่ าตาม TFRS 16 โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เพิ่มขึ้น 18,240 ล้านบาท ในขณะที่ สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่ าการเงินลดลง 2,478 ล้านบาท
และค่ าเช่ าจ่ ายล่วงหน้าลดลง 4,276 ล้านบาท ส่ งผลให้หนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่ าเพิ่ มขึ้ น 11,486 ล้านบาท และ
ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ค่าเสื่ อมราคา
ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า ทั้งนี้ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
ณ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อคิ ดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ ยเงิ น กูย้ ืมส่ วนเพิ่มและได้ย กเว้น การรับ รู ้ร ายการสาหรับ
สัญญาเช่าระยะสั้นและสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่มีมูลค่าต่า กลุ่มบริ ษทั จึงรับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 11,486 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มร้อยละ 1.81 ถึง 13.00 ต่อปี
4

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชี ที่นาเสนอดังต่ อไปนี้ ได้ถือปฏิ บัติโดยสม่ าเสมอส าหรั บงบการเงิ นทุ กรอบระยะเวลารายงาน
ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3

(ก)

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กบัญชี สาหรั บการรวมธุ รกิ จตามวิธีซ้ื อ เมื่ อการควบคุ ม (ตามที่ กล่า วไว้ในส่ วนของบริ ษทั ย่อย)
ถูกโอนมาที่กลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
วันที่ซ้ื อกิจการ คือ วันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ
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ในการรวมธุ รกิ จที่ ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัด มูลค่ าส่ วนได้เ สี ยของเงิ นลงทุนที่ ผูซ้ ้ื อ
ถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื้ อ ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้น
ในกาไรหรื อขาดทุ น มูลค่ าของส่ วนได้เสี ยในผูถ้ ูกซื้ อก่ อนการรวมธุ รกิ จที่ เคยรั บรู ้ ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น
จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา
ซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ กาไรจากการซื้ อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้เป็ นกาไรในงวดทันที
สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้รวมมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่ กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้ นเพื่อจ่ายชาระให้แ ก่
เจ้า ของเดิ ม และส่ วนได้เ สี ย ในส่ วนของผู ถ้ ื อหุ ้น ที่ อ อกโดยกลุ่มบริ ษ ทั ทั้ง นี้ สิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ย งั รวมถึ ง
มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของ
ผูถ้ ูกซื้ อเมื่อรวมธุรกิจ
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษ ทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รั บรู ้ เ ป็ นหนี้ สินหากมี ภ าระผูกพันในปั จจุ บ นั
ซึ่ งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิจ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้ น
เช่น ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ เป็ นต้น
หากการบันทึ กบัญชี เมื่ อเริ่ มแรกสาหรั บการรวมธุ ร กิ จไม่เสร็ จสมบู ร ณ์ ภ ายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่
การรวมธุ รกิ จเกิดขึ้ น กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชี ยงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงานมูลค่า
ประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรัพย์ หรื อหนี้ สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า
เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติ มที่ ได้รับเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซ้ื อ ซึ่ งข้อมูล
ดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ
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บริษัทย่อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้ นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผัน แปรจากการเกี่ ย วข้องกับ กิ จ การนั้น และมี ค วามสามารถในการใช้อานาจเหนื อ กิ จการนั้น
ทาให้เกิ ดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ ูกซื้ อ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมจะบันทึ กบัญชี
โดยถือเป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมและองค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น
กาไรหรื อ ขาดทุน ที่ เกิ ด ขึ้ นจากการสู ญ เสี ย การควบคุม ในบริ ษ ทั ย่อยรับ รู ้ในกาไรหรื อ ขาดทุน ส่ วนได้เสี ย ใน
บริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงิ นลงทุนที่ บนั ทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าและ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิ จการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้า
เป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงานนั้น
มากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
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ส่ ว นได้เสี ย ในการร่ วมค้า และบริ ษ ทั ร่ วมบันทึ กบัญ ชี ต ามวิธีส่ วนได้เสี ย รั บรู ้ ร ายการเมื่ อ เริ่ มแรกด้วยราคาทุ น
ซึ่ งรวมถึ งต้นทุ น การทารายการ ภายหลังการรั บรู ้ ร ายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่ งกาไรหรื อขาดทุ นและกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนที่ บนั ทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกบันทึ กในงบการเงินรวมจนถึงวันที่ กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ย
ความมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญหรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิ จการในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในผูไ้ ด้รับการลงทุนนั้น
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้ นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกันกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้ นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐาน
การด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และกระแสรายวัน รวมทั้งเงิ นลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งพร้อมที่ จะเปลี่ยนเป็ นเงิ นสดในจานวนที่ ทราบได้
และมีความเสี่ ยงที่ไม่มีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
นอกจากนี้ เงิ น เบิ กเกิ น บัญ ชี ธ นาคารซึ่ งจะต้องชาระคื น เมื่ อ ทวงถามถื อเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของกิ จ กรรมจัด หาเงิ น
ในงบกระแสเงินสด

(ค)

ลูกหนี้การค้ า ลูกหนี้อื่นและสินทรั พย์ ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้ รับ รู ้เมื่อกลุ่มบริ ษ ทั มีสิ ทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริ ษทั รับ รู ้
รายได้ก่อนที่ จะมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่ อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทน จานวนสิ่ งตอบแทนนั้นจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้ วดั มูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับหักขาดทุนจากการด้อยค่า
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(ง)

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าซื้ อมาเพื่อขาย
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุ
ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ

- ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน (ซึ่ งใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตจริ ง)
- ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย
- ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน
- ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย

ต้นทุนของสิ นค้า ประกอบด้วย ต้นทุนที่ ซ้ื อ ต้นทุ นแปลงสภาพหรื อต้นทุ นอื่ นเพื่ อให้สิ นค้า อยู่ในสถานที่ แ ละ
สภาพปั จจุ บัน ในกรณี ของสิ นค้าส าเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิ ต ที่ ผ ลิ ตเอง ต้นทุ นสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่ คาดว่าจะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิจปกติหกั ด้วยประมาณการต้นทุน
การผลิตสิ นค้านั้นให้เสร็ จและต้นทุนที่จาเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสิ นค้าได้
(จ)

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนที่จดั ประเภทเป็ นสินทรั พย์ ที่ถอื ไว้ เพือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ ถือไว้เพื่อขายเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากที่
มูลค่าที่ จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป ซึ่ งต้องมีไว้เพื่อขายในทันที ใน
สภาพปัจจุบนั และวัดมูลค่าด้วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ จดั ประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่ อขายจะหยุดบันทึ กค่ าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยก็จะหยุดบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
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(ฉ)

อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือไว้เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอสังหาริ มทรัพย์ที่
ถือครองโดยกลุ่มบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่าง
ทั้งนี้ ไม่ ไ ด้มี ไ ว้เพื่ อขายตามปกติ ข องธุ ร กิ จหรื อ ใช้ในการผลิ ตหรื อ จัด หาสิ น ค้าหรื อ ให้ บ ริ การหรื อ ใช้ในการ
บริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
ซึ่ งรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น เพื่อให้ได้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพ
พร้อมให้ประโยชน์และรวมต้นทุนการกูย้ ืมของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจาก
การจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

5 - 20 ปี
5 - 40 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ต่อไป
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(ช)

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่อสร้างสิ นทรั พย์ที่กิจการ
ก่อสร้ างเอง ซึ่ งรวมต้นทุ นของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุ นทางตรงอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรั พย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย
การบู รณะสถานที่ ต้ ังของสิ นทรั พย์ และต้นทุ นการกู้ยืมของสิ นทรั พย์ที่ เข้าเงื่ อนไข ส าหรั บเครื่ องมื อที่ ควบคุ มโดย
ลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
เป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใช้ประโยชน์ที่ต่างกัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คื อ ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจาก
การจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ง านจากอสั ง หาริ มทรั พ ย์ที่ มี ไ ว้ใ ช้ ง านเป็ นอสั ง หาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญ่ จะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี ของ
รายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จใน
อนาคตจากรายการนั้นและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ยนแทนจะ
ถูกตัด ออกจากบัญ ชี ดว้ ยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่ เกิ ดขึ้ นในการซ่ อมบารุ งที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เกิ ดขึ้ นเป็ น
ประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากจานวนที่ คิดค่าเสื่ อมราคาของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุน
ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุ น ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ น ทรัพ ย์แ ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ข องสิ นทรัพ ย์
แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
- ธุรกิจซี เมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- ธุรกิจเคมิคอลส์
- ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
- ส่ วนงานอื่น
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
- ธุรกิจซี เมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- ธุรกิจเคมิคอลส์
- ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ยานพาหนะและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน

5 - 50

ปี

3 - 47
5 - 30
5 - 40
5 - 40

ปี
ปี
ปี
ปี

2 - 30
2 - 30
3 - 30
5 - 20
2 - 20

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ซ) ค่ าความนิยมและสินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยม
ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้อ 4 (ก) ภายหลัง จากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่า
ด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สาหรับเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย มูลค่าตามบัญชี
ของค่าความนิ ยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปั นส่ วน
ให้สินทรัพย์ใดๆ
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ได้แก่ การสารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์
หรื อทางด้านเทคนิค รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรื อการออกแบบสาหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรื อปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
กว่าเดิม รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนารับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้
อย่างน่าเชื่ อถือ ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการนั้นมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า ซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ และกลุ่มบริ ษทั มีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะนามาใช้เพื่อทาให้การพัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
และนาสิ นทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรื อนามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนารับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์รวมถึงต้นทุ นสาหรั บ
วัตถุดิบ ต้นทุน แรงงาน ต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรี ยมสิ นทรัพ ย์เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์
ตามประสงค์ และต้น ทุน การกู ย้ ืม สามารถนามารวมเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของราคาทุน ของสิ น ทรัพ ย์ที่ เข้า เงื่ อ นไข
รายจ่ายในการพัฒนาที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ า ยในการพัฒ นาซึ่ ง รั บรู ้ เป็ นสิ น ทรั พ ย์วดั มูลค่ า ด้วยราคาทุ น หักด้ว ยค่ า ตัด จาหน่ า ยสะสมและผลขาดทุ น
จากการด้อยค่าสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่ กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่ นอน วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
หักด้วยค่าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิ ยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้ นภายในรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าตัด จาหน่ ายรั บ รู ้ ในกาไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธีเส้ น ตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ จะสะท้อนรู ป แบบที่ ค าดว่าจะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซึ่ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
ประทานบัตรและค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
อื่นๆ

ตามอายุสญ
ั ญา
2 - 20 ปี
3 - 25 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้คิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
วิธีการตัดจาหน่ าย ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกรอบปี บัญชี และ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฌ) สัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วัน เริ่ ม ต้น ของสัญ ญา กลุ่ม บริ ษ ทั จะประเมิ น ว่า สัญ ญาเป็ นสัญ ญาเช่ า หรื อ ประกอบด้ว ยสัญ ญาเช่ า หรื อ ไม่
กลุ่มบริ ษ ทั นาคานิ ย ามของสัญญาเช่ าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมิ นว่า สัญ ญานั้นให้สิ ทธิ ในการควบคุ ม
การใช้สินทรั พย์ที่ระบุ หรื อไม่
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ในฐานะผู้เช่า
ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลหรื อวันที่ มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่ า รวมถึงสัญญาที่ มีส่วนประกอบที่ เป็ นสัญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่ าตามเกณฑ์ราคาขายที่
เป็ นเอกเทศ สาหรับสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั อาจปฏิบตั ิตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบับนี้ ซ่ ึ งอาจ
ไม่แยกส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่า โดยรับรู ้สญ
ั ญาเช่าและส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
กลุ่มบริ ษ ทั รั บรู ้ สินทรั พ ย์สิ ทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่ า ณ วันที่ สัญ ญาเช่ าเริ่ มมี ผ ล ยกเว้นสัญ ญาเช่ าซึ่ ง
ั ญาเช่า
สิ นทรัพย์มีมูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
สิ นทรัพ ย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ ง
เมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินที่รับรู ้ เมื่อเริ่ มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่า จานวนเงินที่
จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกและประมาณ
การต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ่ งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวัน
สิ้ นสุ ดของอายุสัญญาเช่ า เว้นแต่ สัญญาเช่ าดังกล่าวมี การโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพ ย์ที่เช่ าให้กบั กลุ่มบริ ษ ทั เมื่ อ
สิ้ นสุ ดสัญญาเช่า หรื อต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีการใช้สิทธิ ในการซื้ อสิ นทรัพย์ ใน
กรณี น้ ี สินทรัพย์สิทธิ การใช้จะบันทึกค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า ซึ่ งกาหนดตาม
เกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า เว้นแต่อตั รานั้นไม่สามารถกาหนดได้ กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงิน
กูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ค่าเช่ ารวมถึงค่าเช่ าคงที่ หักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่ าค้างรับ จานวนเงิ นที่ คาดว่าต้องจ่าย
ภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายหากกลุ่มบริ ษทั มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่
จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า ในขณะที่ค่าเช่าผันแปร
ที่ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณการใช้จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
กลุ่มบริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ่มโดยนาอัตราดอกเบี้ ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ ง
และได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
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หนี้ สินตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ ายตามอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง และหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
จะถูกวัด มูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
จานวนเงินที่คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ
สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่
จะปรับปรุ งกับมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพ ย์สิทธิ การใช้ หรื อรั บรู ้ในกาไรหรื อขาดทุ น หากมูลค่ าตามบัญ ชี ของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
กลุ่มบริ ษทั แสดงสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่ไม่เป็ นไปตามคานิ ยามของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ในฐานะผูเ้ ช่า สัญญาเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่จากการครอบครองสิ นทรัพย์ที่เช่านั้นๆ
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงิ นขั้นต่าที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ า แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ ที่คงเหลืออยูใ่ นแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าอื่นได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานและค่าเช่าจ่ายบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่า
ทั้งสิ้ นตลอดอายุสัญญาเช่ า ค่ าเช่ าที่ อาจเกิ ดขึ้ นต้องนามารวมคานวณจานวนเงิ นขั้นต่ าที่ ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่
คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
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(ญ) การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั พิจารณารับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย (ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กูย้ ืมแก่กิจการอื่น
และกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน และเงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ) รวมถึ งเงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ วดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิ ตด้วยความน่ าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก
ผลขาดทุนด้านเครดิตคานวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นคานวณดังต่อไปนี้
- ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในอีก 12 เดื อนข้างหน้า ผลขาดทุ นดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุ นที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากการผิดเงื่ อนไขตามสัญญาที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในอีก 12 เดื อนข้างหน้าภายหลังวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน หรื อ
- ผลขาดทุนด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ นตลอดอายุข องสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุน ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยูข่ องสัญญา
ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้ การค้าวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุ
ของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ ประมาณการโดยใช้ตารางการ
ตั้งสารอง ซึ่ งวิธีดงั กล่าวมี การนาข้อมูลผลขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในอดี ต การปรับปรุ งปั จจัยที่ มีความเฉพาะเจาะจงกับ
ลูกหนี้ น้ นั ๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาวการณ์ เศรษฐกิ จในปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์ เศรษฐกิ จ
ทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
ค่ า เผื่อผลขาดทุ นด้า นเครดิ ต สาหรั บสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นอื่ น ได้แก่ เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ กลุ่มบริ ษ ทั รั บ รู ้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิต เพิ่มขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
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ระยะเวลาสู งสุ ดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ ยาวที่สุดตาม
สัญญาที่กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญหากเกิ นกาหนดชาระ
มากกว่า 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนยั สาคัญ มีการดาเนิ นงานที่ถดถอย
อย่างมีนยั สาคัญ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
หรื อกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ ในการจ่ายชาระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผูก้ ไู ้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษท
ั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ในการ
ไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชาระเกินกว่า 90 วัน
การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สาคัญนั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็ นรายลูกหนี้ หรื อแบบกลุ่ม
ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี่ ยงเป็ นการประเมินแบบกลุ่มต้องมีการจัดกลุ่ม
เครื่ องมือทางการเงินตามลักษณะความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่ คล้ายคลึงกัน เช่ น สถานการณ์ คา้ งชาระและอันดับความ
น่าเชื่อถือ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อผลขาดทุน
แสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุน
การตัดจาหน่าย
มูลค่ าตามบัญ ชี ข้ ันต้น ของสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นจะถู กตัดจาหน่ ายเมื่ อ กลุ่ มบริ ษทั ไม่ส ามารถคาดการณ์ ได้อ ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจาหน่ายแล้ว จะรับรู ้เป็ น
การกลับรายการการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ การค้า ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการ
ชาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า
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สิ นทรั พย์ทางการเงิ นอื่ นของกลุ่ มบริ ษ ทั ได้รับการทบทวนทุ กสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามี ข ้อบ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่ า
หรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเผื่อขายซึ่ งได้บนั ทึ กในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และ
มีความชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่ งเคยบันทึ กในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกบันทึกใน
กาไรหรื อขาดทุ นถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนที่ บนั ทึ กในกาไรหรื อ
ขาดทุนเป็ นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์กบั ราคาทุนที่ซ้ื อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่ งเคยรับรู ้แล้วในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกาหนดที่บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย คานวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
การกลับรายการด้อยค่า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
(ฎ) การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรั พย์ ทางการเงิน
มูลค่าตามบัญ ชี ข องสิ นทรัพ ย์ของกลุ่มบริ ษ ทั ได้รับการทบทวนทุกวันที่ สิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข อ้ บ่งชี้
เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้งาน
จะถูกประมาณทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ ารั บรู ้ เ มื่ อมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พ ย์หรื อหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดสู งกว่า
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน
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การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ ายุติ ธรรมของสิ นทรั พ ย์หักต้น ทุ นในการขายแล้วแต่ มูลค่ าใดจะสู งกว่า การประเมิ นมู ลค่ าจากการใช้ข อง
สิ นทรัพย์ ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ งถึง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ อง
การด้อยค่าหรื อไม่ ซึ่ งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วย
ค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฏ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงด้วยราคาทุน
(ฐ)

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี้ สินที่เกิดจากสัญญารับรู ้เมื่อ
กลุ่มบริ ษทั ได้รับชาระหรื อมีสิ ทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนที่เรี ยกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที่
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
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(ฑ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลา
ที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ ในอนาคตที่ เกิ ด จากการท างานของพนั ก งานในงวดปั จ จุ บัน และงวดก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ ันใช้หลักคณิ ต ศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งจัดทาโดย
นักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัด มูล ค่า ใหม่ข องหนี้ สิ น ผลประโยชน์ที่ กาหนดไว้สุ ท ธิ ผลกาไรหรื อ ขาดทุน จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ยจ่ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิ นและ
การจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการ
ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ ยนแปลงในผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อผลกาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจาก
การทางานของพนักงานในงวดปั จ จุบนั และงวดก่อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ี ไ ด้คิ ด ลดกระแสเงิ น สดเพื่อ ให้เป็ น
มูลค่าปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้ เกิดขึ้ นก่อน เมื่อ กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถ
ยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสาหรับการปรับโครงสร้าง
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงั กล่าวจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชาระ
หากกลุ ่ม บริ ษ ทั มีภ าระผูก พัน ตามกฎหมายหรื อ ภาระผูก พัน โดยอนุม านที ่จ ะต้อ งจ่า ยอัน เป็ น ผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่ เกิ ดขึ้ น
ในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวน
ที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้ น
เนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน

50
052

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ณ) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมู ลของกลุ่ มบริ ษ ทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมู ลค่ ายุติธรรมทั้งสิ นทรั พย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง หากสามารถหาได้
ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอในจานวนที่เพียงพอ
ซึ่ งสามารถให้ขอ้ มูลราคาได้อย่างต่อเนื่อง
หากไม่มีราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่อง กลุ่มบริ ษทั ใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่ าที่ ใช้ขอ้ มูลที่ สามารถ
สังเกตได้ที่มีความเกี่ ยวข้องให้มากที่ สุด และลดการใช้ขอ้ มูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ให้นอ้ ยที่ สุด การเลือกเทคนิ ค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่ผรู ้ ่ วมตลาดคานึงถึงในการกาหนดราคาของรายการ
หลักฐานที่ ดีที่สุ ดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิ น ณ วันที่ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคื อราคาของ
การทารายการ หากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกแตกต่างจากราคาของ
การทารายการ เครื่ องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกและราคาของการทารายการจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสม
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ให้มากที่ สุดเท่าที่ จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้






ข้อมูลระดับ 1 : เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 : เป็ นข้อมูลอื่ นที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ราคาที่ สังเกตได้) สาหรั บ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น นอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 : เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
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หากข้อ มูล ที่ นามาใช้ใ นการวัด มูล ค่ า ยุติ ธรรมของสิ นทรั พ ย์หรื อ หนี้ สิ น ถูกจัด ประเภทลาดับ ชั้นที่ แ ตกต่ า งกัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ น
ระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
(ด)

รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะมีสิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงิ นที่ เก็บแทนบุคคลที่ สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และ
ส่ วนลดตามปริ มาณ
การขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั
ลูกค้า สาหรั บสัญญาที่ ให้สิทธิ ลูกค้าในการคื นสิ นค้า รายได้จะรับรู ้ในจานวนที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ใน
ระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สาคัญของรายได้ที่รับรู ้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู ้จะปรับปรุ งด้วย
ประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ่ งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การแล้วตามขั้นความสาเร็ จของรายการ
สาหรับสัญญาที่ มีการรวมการขายสิ นค้าและบริ การเข้าด้วยกัน กลุ่มบริ ษ ทั บันทึ กสิ นค้าและบริ การแยกจากกัน
หากสิ นค้าและบริ การดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้า
ได้รับประโยชน์จากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น) หรื อ มีการให้บริ การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน
สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปั นส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่ เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ซึ่ งได้ระบุไว้
ในรายงานอัตราค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่กลุ่มบริ ษทั ขายสิ นค้าและบริ การเป็ นเอกเทศแยกต่างหาก
กลุ่มบริ ษทั มีจงั หวะเวลาของการรับรู ้รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็ นรายได้ที่รับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
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สิทธิที่มอบให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่ม
สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจะปั นส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและคะแนน จานวนเงินที่ปันส่ วน
ให้กบั คะแนนจะรับรู ้เป็ นหนี้ สินที่เกิดจากสัญญา และรับรู ้รายได้เมื่อลูกค้าใช้สิทธิ แลกคะแนนหรื อเมื่อมีความน่าจะเป็ น
น้อยมากที่ลูกค้าจะใช้สิทธิ แลกคะแนนดังกล่าวหรื อสิ ทธิ ในเลือกหมดอายุ ทั้งนี้ ราคาขายที่เป็ นเอกเทศของคะแนน
ประมาณการโดยอ้างอิงกับส่ วนลดที่ ให้แก่ลูกค้าและความน่ าจะเป็ นที่ ลูกค้าจะใช้สิทธิ แลกคะแนน และจะได้รับ
การทบทวนการประมาณการดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ รับรู ้เป็ นรายได้ตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ
(ต)

ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งคืออัตราที่ใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายชาระเงินหรื อรับเงินในอนาคตตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของเครื่ องมือทางการเงินของ
- มูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
- ราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สินทางการเงิน
ในการคานวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะนามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์
(เมื่อสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับ
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงินหลังหักขาดทุนจากการด้อยค่า หากสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป
การคานวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคานวณจากมูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์
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(ถ)

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืม ประมาณการหนี้ สินและสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไป และเงินปันผลของหุน้ บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้สิน
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายสาหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
กลุ่มบริ ษทั ได้เสนอสิ ทธิ ให้พนักงานจานวนหนึ่ งที่เข้าหลักเกณฑ์สาหรับการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
พนักงานที่เห็นชอบกับข้อเสนอจะได้รับเงินจานวนหนึ่ งโดยคานวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุ ด จานวนปี ที่ ทางาน
หรื อจานวนเดื อนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริ ษทั บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีแผนการออกจากงานด้วย
ความเห็นชอบร่ วมกัน

(ท)

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของงวดปั จจุ บนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ น เว้นแต่ ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายการที่ รับ รู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากผลกาไรหรื อขาดทุ น
ประจาปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ใช่
การรวมธุ รกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้ว่าจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
วัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้
หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
การวัดมูลค่ าของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษี ที่จะเกิ ดจาก
ลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคานึ งถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ กลุ่มบริ ษทั
เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงิ นได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่ งเกิ ดจากการประเมินผลกระทบ
จากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยู่บนพื้ นฐาน
การประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุ การณ์ ในอนาคต ข้อมู ลใหม่ ๆ
อาจจะท าให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท เปลี่ ย นการตั ด สิ นใจโดยขึ้ นอยู่ กั บ ความเพี ย งพอของภาษี เงิ น ได้ ค ้ า งจ่ า ยที่ มี อ ยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ส ามารถหักกลบได้เมื่อกิ จการมีสิท ธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน
สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้นกิ จการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคต
จะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึง
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณาจากแผนธุ รกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะบันทึก
สิ นทรั พ ย์ภ าษี เงิ นได้ท้ งั จานวน สิ นทรั พ ย์ภ าษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี จะถูกทบทวน ณ ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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(ธ)

เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั
ในกลุ่มบริ ษทั โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิด
จากการแปลงค่าจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ ไ ม่เ ป็ นตัว เงิ น ซึ่ ง เกิ ด จากรายการบัญ ชี ที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศและบัน ทึ ก ตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิ มแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิ ดรายการ ทั้งนี้ ร วมถึ ง
รายการบัญชี ที่เกิ ดจากการจ่ ายชาระหรื อรั บชาระสิ่ งตอบแทนล่วงหน้า
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ วดั มูลค่ายุติธรรม
หน่วยงานต่างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของหน่ วยงานต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่ เกิ ดขึ้ น
จากการซื้ อหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่ เกิ ด จากการซื้ อหน่ วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสาหรับรายการซื้ อที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 และแปลงค่าเป็ น
เงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นงวดสาหรับรายการซื้ อที่เกิดในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ ใกล้เคี ยงกับ
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่ า งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เกิ ด จากการแปลงค่ าบัน ทึ กในกาไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื่ น และแสดงเป็ นรายการ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่าจะมีการจาหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจาก
การแปลงค่าที่ถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
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เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจาหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ทาให้สูญเสี ยการควบคุม ความมีอิทธิ พล
อย่า งมี นัย ส าคัญ หรื อการควบคุ มร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่ างจากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ หน่ ว ยงาน
ต่ างประเทศนั้นต้องถูกจัด ประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุ น โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรขาดทุ น จากการจาหน่ า ย
หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั นสัดส่ วน
ให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าเพียงบางส่ วน
โดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญหรื อการควบคุมร่ วม กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่ วน
ที่เกี่ยวข้องเป็ นกาไรหรื อขาดทุน
รายการที่ เป็ นตัวเงิ นที่ เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่ วยงานต่ างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิ ได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้วา่ จะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ ผลกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่าจะมีการจาหน่าย
หน่วยงานต่างประเทศนั้นออกไป
(น)

เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
(1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก
ลูกหนี้ การค้า ตราสารหนี้ ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูอ้ อก และเจ้าหนี้ การค้ารับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อมีการออกตราสาร
เหล่านั้น สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินอื่นๆ ทั้งหมดรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ น
คู่สญ
ั ญาตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น
ลูก หนี้ ก ารค้า ที่ ไ ม่มี อ งค์ป ระกอบเกี่ ย วกับ การจัด หาเงิ น ที่ มี น ัย สาคัญ วัด มูล ค่ า เมื่ อ เริ่ ม แรกด้ว ยราคาของ
การทารายการ สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
วัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่น (นอกเหนื อจากลูกหนี้ การค้า
ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน)
จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทารายการซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อ
การออกตราสาร
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(2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง
สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั
มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถูกกาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่ายหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อ กาหนดตามสัญ ญาของสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นซึ่ งทาให้เกิ ด กระแสเงิ น สดเป็ นการจ่ ายเพี ยงเงิ น ต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้ถูกกาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นได้หากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงิ นนั้นตามโมเดลธุ รกิ จที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงิ นสดตามสัญญาและ
เพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
- ข้อ กาหนดตามสัญ ญาของสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นซึ่ งทาให้เกิ ด กระแสเงิ น สดเป็ นการจ่ ายเพี ยงเงิ น ต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้
ณ วันที่ รับรู ้ ร ายการเมื่ อเริ่ มแรกของเงิ นลงทุ นในตราสารทุ นที่ ไม่ไ ด้ถือไว้เ พื่ อค้า กลุ่มบริ ษ ทั อาจเลื อกให้
เงินลงทุนดังกล่าวแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่ งการเลือกนี้
สามารถเลือกได้เป็ นรายเงินลงทุนและเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นทั้งหมดที่ ไม่ได้จดั ประเภทให้วดั มูลค่ าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายหรื อมูลค่ ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามที่ได้อธิ บายไว้ขา้ งต้นจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งรวมถึง
สิ นทรัพย์อนุ พนั ธ์ท้ งั หมด ณ วันที่ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกให้สินทรัพย์ทางการเงิ น
ที่ เ ข้า ข้อกาหนดในการวัด มูลค่ า ด้วยราคาทุ นตัด จาหน่ า ยหรื อมูลค่ า ยุติ ธรรมผ่านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น
ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนหากการกาหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรื อลดความไม่สอดคล้อง
อย่างมีนยั สาคัญซึ่ งอาจเกิดขึ้นซึ่ งเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ
กลุ่มบริ ษ ทั ได้ประเมิ นโมเดลธุ ร กิ จของสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นโดยพิ จารณานโยบายและวัตถุประสงค์ข อง
การลงทุน ความเสี่ ยง และผลตอบแทนจากการลงทุน
สินทรัพ ย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย จาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นหรือไม่
สาหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี้ “เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้
รายการเมื ่อเริ่ มแรก “ดอกเบี้ ย ” หมายถึง สิ่ งตอบแทนจากมูลค่า เงิน ตามเวลาและความเสี ่ ย งด้า นเครดิต ที่
เกี่ ยวข้องกับจานวนเงินต้นที่ คา้ งชาระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ งและความเสี่ ยงในการกูย้ ืมโดยทัว่ ไป
และต้นทุน (เช่น ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากาไรขั้นต้น
ในการประเมินว่ากระแสเงิ นสดตามสัญญาเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ ยหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั พิจารณา
ข้อกาหนดตามสัญญาของเครื่ องมือทางการเงิ น ซึ่ งรวมถึงการประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นประกอบด้วย
ข้อกาหนดตามสัญญาที่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและจานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่ งอาจทาให้
ไม่เข้าเงื่อนไข ในการประเมินกลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่ งเป็ นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด
เงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่ งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยผันแปร และ
เงื่อนไขเมื่อสิ ทธิ เรี ยกร้องของกลุ่มบริ ษทั ถูกจากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ตามที่กาหนด (เช่ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ผใู ้ ห้กไู้ ม่มีสิทธิ ไล่เบี้ย)
สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและกาไรและขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน

สิ น ทรั พ ย์เหล่ านี้ วัด มู ล ค่ า ในภายหลังด้วยมู ล ค่ ายุติ ธ รรม ก าไรและขาดทุ น สุ ท ธิ
รวมถึงรายได้ดอกเบี้ ยและเงิ นปั นผลรั บบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ น อย่างไรก็ตาม
สาหรับอนุพนั ธ์ที่กาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงให้ดูหมายเหตุ
ข้อ 4 (น) (6)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย

สิ นทรั พย์เหล่านี้ วดั มู ลค่ าในภายหลังด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง ราคาทุ นตัดจาหน่ ายลดลงด้วยผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า รายได้ดอกเบี้ ย กาไร
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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เงินลงทุนในตราสาร
หนี้ที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบี้ยคานวณโดย
ใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง กาไรและขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุ น
จากการด้อ ยค่ ารั บ รู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ น กาไรและขาดทุ นสุ ท ธิ อื่ น รั บ รู ้ ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อมีการตัดรายการออกจากบัญชี กาไรและขาดทุนสะสมที่รับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน

เงินลงทุนในตราสาร
ทุนที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์เหล่านี้วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปั นผลรับรู ้เป็ นรายได้ใน
กาไรหรื อขาดทุ นเว้นแต่เงิ นปั นผลดังกล่าวเป็ นการคื นทุนของเงินลงทุน กาไรและ
ขาดทุนสุ ทธิ อื่นรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังกาไรหรื อขาดทุน

หนี้สินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและกาไรและขาดทุน
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน หนี้ สินทางการเงิ นจะถูกจัดประเภทให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนหากให้ถือไว้เพื่อค้า
ถือเป็ นอนุ พนั ธ์หรื อกาหนดให้วดั มูลค่ าเมื่ อเริ่ มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว หนี้ สินทางการเงิ นที่ วดั มูลค่ าด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู ้กาไรและขาดทุนสุ ทธิ รวมถึงดอกเบี้ยจ่าย
ในกาไรหรื อขาดทุน หนี้ สินทางการเงินอื่นที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ดอกเบี้ ยจ่ายและกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจาก
การตัด รายการออกจากบัญ ชี ให้รั บ รู ้ ใ นกาไรหรื อ ขาดทุ น (ดู ห มายเหตุ ข อ้ 4 (น) (6) สาหรั บ หนี้ สิ น ทาง
การเงิ นที่กาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ ยง)
(3) การตัดรายการออกจากบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษ ทั ตัดรายการสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่ อสิ ทธิ ตามสัญ ญาที่ จะได้รับกระแสเงิ นสดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุ รกรรมซึ่ งความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั
ไม่ได้ท้ งั โอนหรื อคงไว้ซ่ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซ่ึ ง
การควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่ ม บริ ษ ัท เข้าท าธุ ร กรรมซึ่ งมี ก ารโอนสิ น ทรั พ ย์ที่ รั บ รู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิ น แต่ ย งั คงความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดในสิ นทรัพย์ที่โอนหรื อบางส่ วนของสิ นทรั พย์
ในกรณี น้ ี สิ นทรัพย์ที่โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
หนี้สินทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิก หรื อหมดอายุ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปลี่ ย นแปลงหนี้ สิ น มี ค วามแตกต่ างอย่างมี นัยส าคัญ โดยรั บรู ้ ห นี้ สิ น ทางการเงิ น ใหม่ ด ้วยมู ลค่ ายุติ ธรรมที่
สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
การตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่
ต้องจ่าย (รวมถึงสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรื อหนี้สินที่รับมา) รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
(4) การหักกลบ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวนสุ ทธิ
ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่จะชาระ
ด้วยจานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
(5) อนุพันธ์
อนุพนั ธ์รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลกาไรหรื อขาดทุนจาก
การวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
(6) การป้องกันความเสี่ยง
กลุ่ มบริ ษ ทั ถื ออนุ พ นั ธ์ บางรายการเป็ นเครื่ องมื อป้ องกันความเสี่ ยงเพื่ อการป้ องกันความเสี่ ย งในฐานะเปิ ด
เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย อนุพนั ธ์แฝงแยกออกจากสัญญาหลักและมีการบันทึกบัญชี แยกต่างหาก
หากสัญญาหลักที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินและเข้าเงื่อนไขที่กาหนดไว้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
นโยบายการบัญชีที่ถอื ปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้ ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจและสามารถถือจนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดและ
แสดงด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ ซ้ื อมากับมูลค่า
ไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือไว้
จนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุ นเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรก เงิ นลงทุ นเผื่อขายแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุนประเภท
ที่มีดอกเบี้ยจะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม
มูลค่ า ยุติ ธรรมของเครื่ องมื อทางการเงิ นสาหรั บหลักทรั พ ย์เพื่ อค้า และหลักทรั พ ย์เผื่อขายจะใช้ร าคาเสนอซื้ อ
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
การจาหน่ายเงินลงทุน
เมื่ อมี การจาหน่ ายเงิ นลงทุ น ผลต่ างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ ได้รั บและมู ลค่ าตามบัญ ชี รวมถึ งผลกาไรหรื อ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่ เคยบันทึ กในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกบันทึ กในกาไรหรื อ
ขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่เพียงบางส่ วน การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
อนุพันธ์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจกับต่างประเทศและมีความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการทาประกันความเสี่ ยง
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชี เดียวกันกับงวดที่ เกิดผลแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินที่ทาประกันความเสี่ ยงไว้
(บ)

รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานธุรกิจ
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่ รายงานต่ อผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้า นการดาเนิ นงาน จะแสดงถึ ง รายการ
ที่ เกิ ดขึ้ นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ ได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล

5

กำรซื้อธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
ปี 2563
(ก) การซื้อธุรกิจ
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้ อธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้
(1) HTExplore S.R.L. ประเทศอิตาลี
ในไตรมาส 4 ของปี 2563 บริ ษ ัท ย่ อ ยในธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส์ ได้เข้า ซื้ อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 100 ใน HTExplore S.R.L.
(“HTExplore”) เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จด้านการทดสอบสารเร่ งปฏิ กิริยาแบบให้ผลผลิ ตสู งโดยมีสานักงานใหญ่
ตั้งอยูท่ ี่ เมืองเนเปิ ลส์ ประเทศอิตาลี โดยการเข้าซื้ อหุ น้ ดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 1.6 ล้านยูโร หรื อเทียบเท่าเงินบาท
ประมาณ 58 ล้านบาท
การได้มาซึ่ งอานาจควบคุมใน HTExplore จะทาให้กลุ่มบริ ษทั มีขีดความสามารถในการทดสอบสารเร่ งปฏิกิริยา
แบบให้ผลผลิตสู งสาหรับเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเม็ดพลาสติก (High Throughput Experimentation) เพิ่มขึ้ น
ซึ่ งเป็ นกระบวนการสาคัญในการสร้างสิ นค้ามูลค่าเพิ่มสู ง (High Value Added) โดยจะช่วยเสริ มความสามารถ
ในการวิจยั และพัฒนาของกลุ่มบริ ษทั ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การซื้ อธุ รกิ จดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ได้จา้ งผูป้ ระเมินราคาอิ สระเพื่ อหามูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และ
หนี้สินสุ ทธิ ที่ได้มา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระได้แล้วเสร็ จ
และมีการบันทึกรายการสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็ นมูลค่ายุติธรรมเรี ยบร้อย
(2) Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยในธุรกิจแพคเกจจิ้งได้เข้าซื้ อหุ น้ ร้อยละ 94 ใน Bien Hoa Packaging Joint
Stock Company (“SOVI”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศเวียดนาม และเป็ นหนึ่งในผูน้ า
ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์กล่องกระดาษ โดยการเข้าซื้ อหุ ้นดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 2,070 พันล้านดอง หรื อเที ยบเท่า
เงินบาทประมาณ 2,669 ล้านบาท
การได้มาซึ่ งอานาจควบคุมใน SOVI จะช่วยขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอาหาร เครื่ องดื่ม และสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
อีกทั้งเป็ นการเพิ่มสัดส่ วนการบูรณาการในแนวตั้งกับโรงงานกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์
การซื้ อธุ รกิ จดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริ ษทั มีการใช้ผปู ้ ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิ น สุ ท ธิ ที่ ไ ด้ม า โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 การประเมิ น มู ล ค่ ายุติ ธ รรมยังไม่ เสร็ จสมบู ร ณ์ ดังนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้สินของ SOVI จึงถูกบันทึกบัญชี ดว้ ยประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ผลการประเมินอาจมีการปรับปรุ งเมื่อรายงานของผูป้ ระเมินแล้วเสร็ จ
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการทบทวนอย่างต่อเนื่ องในระหว่างช่วงเวลาที่ วดั มูลค่า ซึ่ งหากมีขอ้ มูลใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติ ม
ภายในหนึ่ งปี นับจากวันที่มีการซื้ อธุ รกิจและรับทราบข้อเท็จจริ งที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ
ธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้ อธุรกิจอาจจะถูกปรับปรุ งใหม่
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สิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ มีดงั นี้
หมายเหตุ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมที่มภี ำระดอกเบี้ย
16
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นสุ ทธิที่ระบุได้
หัก ส่วนได้เ สียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม
สิ นทรัพย์สุทธิจากการได้มา
ค่ำควำมนิยมจำกกำรซื้ อธุรกิจ
กำไรจำกกำรซื้ อในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ทั้งหมด
เงินสดที่ได้มำ
กระแสเงินสดจ่าย - สุ ทธิ
หัก เงินลงทุนค้ำงจ่ำย และเงินฝำกธนำคำรที่มเี งื่อนไขเฉพำะ
กระแสเงินสดจ่าย - สุ ทธิ ในปี 2563

HTExplore

1
8
9
79
(11)
(17)
69
69
(11)
58

มูล ค่ายุตธิ รรม
SOVI
(ล้านบาท)
42
532
184
194
1,017
9
(252)
(404)
(17)
(115)
1,190
(70)
1,120
1,549
2,669

รวม
43
540
193
194
1,096
9
(263)
(404)
(17)
(132)
1,259
(70)
1,189
1,549
(11)
2,727
(43)
2,684
(539)
2,145

เงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน จานวน 534 ล้านบาท ได้แสดงสุ ทธิ กบั เงินลงทุนค้างจ่าย โดย
จะถูกจ่ายเมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันซื้ อธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ได้นาสิ นทรัพย์ หนี้ สินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมาจัดทางบการเงินรวมสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นับตั้งแต่ วนั ที่ ซ้ื อธุ รกิ จ ทั้งนี้ รายได้จากการขายของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่ วนั ที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้ อธุ รกิ จดังกล่าว เป็ นจานวนเงินรวม 2,282 ล้านบาท และมีกาไร
สาหรับงวด เป็ นจานวนเงินรวม 195 ล้านบาท
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กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุ รกิจดังกล่าวรวม 58 ล้านบาท ซึ่ งรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ในงบกาไรขาดทุนรวม
(ข) การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้ เสียในบริ ษทั ย่ อย
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 234 (8/2562) ได้มีมติอนุมตั ิแผนการเสนอขายหุ น้
สามัญเพิ่ มทุ นต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้ งแรก (IPO) ของบริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) (“SCGP”)
และอนุมตั ิการนาหุน้ สามัญของ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 SCGP ได้เสนอขายหุ น้ สามัญที่ออกใหม่จานวน 1,127.55 ล้านหุ น้ ซึ่ งจดทะเบียนเพิ่มทุน
ที่ชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ด้วยราคาเสนอขาย 35 บาทต่อหุ ้น (มูลค่าที่ ตราไว้ 1 บาท)
และมีการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของผูจ้ ดั หาหุ น้ ส่ วนเกิน จานวน 39.37 ล้านหุน้ รวมจานวน
1,166.92 ล้านหุ น้ จานวนเงินรวม 40,842 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ น้ IPO
จานวน 750 ล้านบาท สุ ทธิ เงินสดรับจากการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 40,092 ล้านบาท ทาให้กลุ่มบริ ษทั
มีส ัดส่ วนการถือหุ น้ ใน SCGP ลดลงจากร้อยละ 99 เป็ นร้อยละ 72 ทั้งนี้ หุ น้ ของ SCGP เริ่ มการซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ใน SCGP ดังนี้

สิ่ งตอบแทนที่รับมาจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจการควบคุม
หัก มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมส่ วนที่โอนไป
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึ้นจำกกำรลดสัดส่วนกำรถือหุ้นใน SCGP
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(ล้านบาท)
40,092
(24,186)
15,906

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ปี 2562
(ก) การซื้อธุรกิจ
ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้ อธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้
(1) บริ ษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จากัด (เดิมชื่ อ “บริ ษัทไทยพรอสเพอริ ตีเทอมินอล จากัด ” ) และบริ ษัท
บางกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์ เวิร์ดดิง้ จากัด ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 บริ ษทั ย่อยในธุ รกิ จซี เมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้เข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มร้อยละ 50 ใน
บริ ษทั ไทย คอนเน็คทิ วิตี เทอมิ นอล จากัด (“TCT”) ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จด้านการบริ หารจัดการท่ าเรื อพาณิ ช ย์
รวม 2 แห่ ง ได้แก่ ท่าเรื อพระประแดงและท่าเรื อมาบตาพุด ซึ่ งให้บริ การทั้งเพื่อการนาเข้าและส่ งออก และได้
เข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มร้อยละ 50 ในบริ ษ ทั บางกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์ เวิร์ด ดิ้ง จากัด (“BIFC”) ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิ จ
ด้านการขนส่ งและขนถ่ายตูส้ ิ นค้าทางน้ าที่ ท่าเรื อของ TCT โดยการเข้าซื้ อหุ น้ ดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวม
71 ล้านบาท
การซื้ อหุ น้ เพิ่มดังกล่าว ทาให้กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยใน TCT และ BIFC เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 50 เป็ นร้อยละ 100
และมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน TCT และ BIFC ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริ ษทั ร่ วม
เป็ นบริ ษทั ย่อย ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมก่อนเป็ นบริ ษทั ย่อย
หัก มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน

(ล้านบาท)
71
(54)
17

การได้มาซึ่ งอานาจควบคุมใน TCT และ BIFC จะเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริ การด้านโลจิสติกส์แบบ
ครบวงจรของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งครอบคลุมการให้บริ การท่าเรื อ การขนถ่ายสิ นค้านาเข้า-ส่ งออกระหว่างประเทศ
รวมถึงการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และการขยายการบริ การขนส่ งระหว่างท่าเรื อภายในประเทศด้วย
ในเดือนตุลาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้โอนส่ วนการลงทุนใน TCT และ BIFC ให้แก่บริ ษทั ร่ วมทุนที่จดั ตั้งขึ้นใหม่
ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนการลงทุนใน TCT และ BIFC ลดลงจากร้อยละ 100 เป็ นร้อยละ 51 โดยยังคงเป็ น
บริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั
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(2) Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริ ษทั ย่ อย ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่ อวันที่ 28 มิ ถุนายน 2562 บริ ษทั ย่อยในธุ รกิ จแพคเกจจิ้งได้เข้าซื้ อหุ ้นร้อยละ 55 ใน PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
(“Fajar”) ซึ่ งเป็ นผูน้ าด้านธุ รกิจกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์และเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนี เซี ย
โดยการเข้าซื้ อหุน้ ดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 9.6 ล้านล้านรู เปี ยห์ หรื อเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 20,817 ล้านบาท
การได้มาซึ่ งอานาจควบคุมใน Fajar จะช่วยขยายการเติบโตของกลุ่มบริ ษทั ในภูมิภาคอาเซี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในตลาดอินโดนีเซี ยซึ่ งมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพคเกจจิ้งอย่างมากในอนาคต
ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้มีการเจรจากับผูถ้ ือหุ ้นเดิมของ Fajar เพื่อลดเงื่ อนไขเกี่ยวกับมูลค่า
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ จานวน 10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐหรื อเทียบเท่าเงินบาท 307 ล้านบาท ส่ งผลให้ค่าความนิ ยม
จากการซื้ อธุ รกิ จลดลง 307 ล้านบาท และในเดื อนเมษายน 2563 กลุ่ มบริ ษ ัทได้จ่ายช าระเงิ นลงทุ นค้างจ่ าย
จานวน 615 ล้านบาท ให้กับผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม โดยจ่ ายจากบัญชี เงิ นฝากธนาคารที่ มีเงื่ อนไขเฉพาะเพื่ อการลงทุ น
เนื่องจากบรรลุเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้แล้ว
(3) บริ ษทั วีซี่ แพ็คเกจิง้ (ประเทศไทย) จากัด ประเทศไทย
เมื่ อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 บริ ษ ทั ย่อยในธุ รกิ จแพคเกจจิ้ งได้เข้าซื้ อหุ ้นร้ อยละ 80 ในบริ ษ ทั วีซี่ แพ็คเกจิ้ ง
(ประเทศไทย) จากัด (“Visy Thailand”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ชั้นนาในเอเชี ยซึ่ งผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารขึ้นรู ปถนอมอาหาร
ที่สามารถรี ไซเคิลได้ให้แก่แบรนด์ผผู ้ ลิตอาหารชั้นนาระดับโลกที่ตอ้ งการบรรจุภณ
ั ฑ์คุณภาพสู ง Visy Thailand
ใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติความเร็ วสู งมาตรฐานสากล ซึ่ งมีเทคโนโลยีเฉพาะที่สามารถผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ช่วย
ยืด อายุอาหารและผลไม้ให้ยาวนาน และเป็ นระบบการผลิต ที่ มีกระบวนการจัด การของเสี ยจากการผลิต
อย่างครบวงจร โดยการเข้าซื้ อหุน้ ดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 4,305 ล้านบาท
การได้มาซึ่ งอานาจควบคุมใน Visy Thailand เป็ นการเสริ มสร้างศักยภาพและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
ในฐานะผูใ้ ห้บริ การบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับอาหารและผลไม้ทอ้ งถิ่น
ของเอเชียซึ่ งเป็ นแหล่งผลิตอาหารที่สาคัญของโลก
การซื้ อธุรกิจดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ได้จา้ งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินสุ ทธิ
ที่ ได้มา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระได้แล้วเสร็ จ และมี
การบันทึกรายการสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็ นมูลค่ายุติธรรมเรี ยบร้อย
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษ ทั มีการทบทวนอย่างต่อเนื่ องในระหว่างช่วงเวลาที่วดั มูลค่า ซึ่ งหากมีขอ้ มูลใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติม
ภายในหนึ่งปี นับจากวันที่มีการซื้ อธุรกิจและรับทราบข้อเท็จจริ งที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้ อธุรกิจจะถูกปรับปรุ งใหม่
สิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ มีดงั นี้
หมายเหตุ

TCT และ BIFC

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
อสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมที่มีภำระดอกเบี้ย
16
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์และหนี้สินสุ ทธิที่ระบุได้
หัก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
หัก มูลค่ำยุติธรรมของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
ก่อนเป็ นบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์สุทธิจากการได้มา
ค่ำควำมนิ ยมจำกกำรซื้ อธุ รกิจ
กำไรจำกกำรซื้ อในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ทั้งหมด
เงินสดที่ได้มำ
กระแสเงินสดจ่ าย - สุ ทธิ
หัก เงินฝำกธนำคำรที่มีเงื่อนไขเฉพำะ
กระแสเงินสดจ่ าย - สุ ทธิ ในปี 2562

มูลค่ายุตธิ รรม

Fajar

Visy Thailand

รวม

23
69
3
340
46
(170)
(92)
(35)
184
-

(ล้านบาท)
295
3,932
2,594
22,550
3
783
(9,421)
(3,167)
(3,109)
14,460
(6,506)

23
263
235
44
1,406
528
19
(75)
(154)
(173)
2,116
(423)

341
4,264
2,832
44
24,296
531
848
(9,666)
(3,413)
(3,317)
16,760
(6,929)

(71)
113
(42)
71

7,954
12,863
20,817

1,693
2,612
4,305

(71)
9,760
15,475
(42)
25,193
(341)
24,852
(922)
23,930

เงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน จานวน 922 ล้านบาท ได้แสดงสุ ทธิ กบั เงินลงทุนค้างจ่าย โดยจะจ่าย
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ขายหุน้ ให้แก่กลุ่มบริ ษทั เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ภายในเดือนมีนาคม 2563
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ได้นาสิ นทรัพย์ หนี้ สินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมาจัดทางบการเงินรวมสิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 นับตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อธุรกิจ โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีรายได้จากการขายและให้บริ การ 9,526 ล้านบาท
และกาไรสาหรับงวด 625 ล้านบาท ซึ่ งรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ รายได้จากการขาย
ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้ อธุรกิจดังกล่าว เป็ นจานวนเงินรวม
10,723 ล้านบาท และมีกาไรสาหรับงวด เป็ นจานวนเงินรวม 1,595 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อธุ รกิ จดังกล่าวรวม 43 ล้านบาท ซึ่ งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ในงบกาไรขาดทุนรวม
(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริ ษทั ย่ อย
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริ ษทั ย่อยภายใต้ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนในธุ รกิจบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติ กคงรู ป โดยมี Toppan Printing Company Limited ผูผ้ ลิ ต บรรจุ ภ ณ
ั ฑ์ในประเทศญี่ ปุ่นร่ วมลงทุ น
ในบริ ษทั เอสซี จีพี-ที พลาสติ กส์ จากัด (“SCGP-T”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้งในธุ รกิ จบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกคงรู ป
คิดเป็ นมูลค่า 194 ล้านบาท ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนการลงทุนใน SCGP-T ลดลงจากร้อยละ 100 เป็ น
ร้อยละ 51 โดย SCGP-T ยังคงเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
6

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จการเป็ นบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หากกลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุม
ร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงิน
และการบริ หารหรื อในทางกลับกัน
รายการที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม และนโยบายการกาหนดราคาสรุ ปได้ดงั นี้
2563
2562
(ล้านบาท)

นโยบายการกาหนดราคา

14,041
970
28,269
1,797
1,626

18,766
841
40,939
1,735
1,648

รายได้เงินปันผล

6,488

14,318

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ส่ วนใหญ่คิดตามอัตรา
ร้อยละของรายได้จากการขาย
ตามจานวนที่ประกาศจ่าย

บริษัทอื่น
ซื้ อ
ค่าบริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การขนส่ งและบริ การอื่นๆ
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริ หารและอื่นๆ

2,128
297
1,472
119
312

2,887
276
1,132
123
373

658

1,880

การร่วมค้าและบริษัทร่วม
ซื้ อ
ค่าบริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การขนส่ งและบริ การอื่นๆ
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริ หารและอื่นๆ

รายได้เงินปันผล
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ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ส่ วนใหญ่คิดตามอัตรา
ร้อยละของรายได้จากการขาย
ตามจานวนที่ประกาศจ่าย

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
2563

2562
(ล้านบาท)

ลูกหนี้การค้า
การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

3,884
472
4,356

3,810
295
4,105

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

660
48
708

787
43
830

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

75
75

102
7
109

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

77
10
87

90
16
106
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี สาหรับเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
2563

(ล้านบาท)

2562

ระยะสั้น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

109
13
(47)
75

126
40
(57)
109

ระยะยาว
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

106
(19)
87

121
(15)
106

2563

(ล้านบาท)

2562

เจ้าหนี้การค้า
การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

1,728
135
1,863

2,028
112
2,140

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

52
51
103

83
42
125

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

71
439
510

71
400
471

4

6

เงินกู้ยืมระยะยาว
ส่ วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
บริ ษทั อื่น
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี สาหรับเงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
2563

(ล้านบาท)

2562

ระยะสั้น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

471
120
(81)
510

273
443
(245)
471

ระยะยาว
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มจากการซื้ อธุรกิจ
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6
(2)
4

7
74
(75)
6

2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

(ล้านบาท)

122
1,318
1,440
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2562

-

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และผู้บริ หารสาคัญ
2563
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(ล้านบาท)
325
26
351

2562

325
78
403

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารสาคัญ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของบริ ษทั และค่าตอบแทนที่ จ่ายให้แก่ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษ ทั
ซึ่ งได้แก่ เงิ นเดื อน โบนัส เงิ นตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงิ นสมทบกองทุนสารองเลี้ ยงชี พที่ กลุ่มบริ ษ ทั
จ่ายสมทบให้ผบู ้ ริ หารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริ ษทั
7

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

(ล้านบาท)

58,586
5,813
64,399

75

077

2562

24,020
3,607
27,627

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
8

สินค้ำคงเหลือ
2563
(ล้านบาท)
20,990
3,625
10,875
8,543
4,860
7,036
55,929
(1,275)
54,654

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่
วัสดุ ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุทธิ

2562
22,207
3,088
12,552
8,722
5,944
5,211
57,724
(1,313)
56,411

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
การกลับรายการปรับลดมูลค่า

298,849
2,117
(2,160)

343,573
1,586
(1,410)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป

680
141,445

356
181,952

76

078

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
9

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม
รายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สาหรับเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งบันทึกโดย
วิธีส่วนได้เสี ย มีดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามที่รายงานในงวดก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม
ส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุน - วิธีส่วนได้เสี ย
ลงทุนเพิ่มสุ ทธิ
รายได้เงินปันผล
จาหน่ายและรับคืนทุน
การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อย
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2563

2562

(ล้านบาท)
94,352
41
94,393
9,456
239
(6,488)
(5)
(220)
97,375

99,376
99,376
11,632
1,648
(14,318)
(2,146)
(54)
(162)
(1,624)
94,352

เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
มีดงั นี้

การร่ วมค้ า
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
บริ ษทั โกลบอลเฮ้ำส์ อินเตอร์ เ นชัน่ แนล จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี นิชิเ ร โลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั อื่นๆ
เงินลงทุนในการร่วมค้า

สัดส่วนกำรถือหุน้
โดยตรง / อ้อม
ทุนชำระแล้ว
2563 2562 2563 2562
(ร้อยละ)
66
51

66
51

1,519
770
99
2,388

77

079

1,519
720
30
2,269

วิธีรำคำทุน
วิธีสว่ นได้เ สีย
2563 2562
2563
2562
(ล้านบาท)
760
393
50
1,203

760
367
15
1,142

842
385
44
1,271

816
346
15
1,177

รำยได้เ งินปั นผล
2563 2562

-

-

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

บริ ษัทร่ วม
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
บริ ษทั สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
บริ ษทั สยำมอุตสำหกรรมยิปซัม จำกัด
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
บริ ษทั เซกิซุย-เอสซี จี อินดัสทรี จำกัด
PT M Class Industry
China ASEAN Supply Chain
Management Co., Ltd.
บริ ษทั นอริ ตำเก้ เอสซี จี พลำสเตอร์ จำกัด
บริ ษทั อื่นๆ

สัดส่วนกำรถือหุน้
โดยตรง / อ้อม
ทุนชำระแล้ว
2563 2562 2563 2562
(ร้อยละ)

วิธีรำคำทุน
วิธีสว่ นได้เ สีย
2563 2562
2563
2562
(ล้านบาท)

รำยได้เ งินปั นผล
2563 2562

32
31
29
30
49
28

32
30
29
30
49
28

4,402
1,030
150
816
2,325
222

4,202 10,913 10,913
1,030 2,660 2,634
150
46
46
497
244
148
2,325 1,139 1,139
222
106
106

13,595
2,683
697
556
462
86

13,233
2,635
745
388
472
90

278
5
240
-

247
11
129
107
-

49
10

49
40

116
405
548
10,014

23
75
29
405
34
134
534
193
188
9,388 15,410 15,337

73
57
94
18,303

27
217
98
17,905

523

41
3
538

31
49
50
50
47
50
50
46
35
50
45

31
49
50
50
47
50
50
46
35
50
45

27,248 27,248 18,090 18,090
1,173 1,173 10,800 10,800
4,366 4,366 2,183 2,183
5,789 5,789 2,788 2,788
5,590 5,590 2,571 2,571
1,189 1,189
594
594
995
995
493
493
64
64
167
167
120
120
42
42
327
327
163
163
406
406
266
266

22,060
10,431
6,351
3,330
3,075
1,865
1,048
891
421
315
255

21,766
10,943
6,050
2,801
3,127
1,831
1,049
1,057
503
312
182

859
975
866
635
223
112
508
144
61
-

296
1,489
1,050
1,449
1,344
5,622
89
614
147
59
-

20
45

20
45

596
596
119
119
200
200
87
87
323
351
110
120
48,386 48,414 38,473 38,483

248
98
135
50,523

242
107
154
50,124

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริ ษทั สยำมทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
35
บริ ษทั สยำมนิปปอน อินดัสเตรี ยล เปเปอร์ จำกัด 23
บริ ษทั อื่นๆ

49
31

430
315
78
823

430
269
72
771

ธุรกิจเคมิคอลส์
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
บริ ษทั กรุ งเทพ ซิ นธิติกส์ จำกัด
บริ ษทั สยำมโพลิเ อททีลีน จำกัด
บริ ษทั สยำมเลเทกซ์สงั เครำะห์ จำกัด
บริ ษทั ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
บริ ษทั สยำมสไตรี นโมโนเมอร์ จำกัด
บริ ษทั สยำมโพลีสไตรี น จำกัด
บริ ษทั แกรนด์ สยำม คอมโพสิต จำกัด
บริ ษทั ริ เ ก้น (ไทยแลนด์) จำกัด
PT Siam Maspion Terminal
บริ ษทั สยำม โทเซลโล จำกัด
Mitsui Advanced Composites
(Zhongshan) Co., Ltd.
บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
บริ ษทั อื่นๆ

500
1,100
453
2,053

78
080

500
1,100
453
2,053

245
495
153
893

245
495
153
893

41
39
8
10
1
1
4,433 12,209
3
5
8

10
2
12

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สัดส่วนกำรถือหุน้
โดยตรง / อ้อม
ทุนชำระแล้ว
2563 2562 2563 2562
(ร้อยละ)
ส่ วนงานอื่น
บริ ษทั สยำมคูโบต้ำคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด
บริ ษทั นวโลหะอุตสำหกรรม จำกัด
บริ ษทั ไอซิ น ทำคำโอก้ำ ฟำวน์ดริ
บำงปะกง จำกัด
บริ ษทั สยำมเอทีอุตสำหกรรม จำกัด
บริ ษทั นวโลหะไทย จำกัด
Lysando AG
บริ ษทั อื่นๆ

40
30
30

40
30
30

30
30
25
20

30
30
25
20

รวม
หัก ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
หัก จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เ พือ่ ขำย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุ ทธิ
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม - สุ ทธิ

2,739
85
300

2,739
85
300

วิธีรำคำทุน
วิธีสว่ นได้เ สีย
2563 2562
2563
2562
(ล้านบาท)

รำยได้เ งินปั นผล
2563 2562

1,120
76
90

1,297
33

1,120
76
90

475
475
142
142
240
240
72
72
308
308
74
74
39
39
355
355
80
313
16
156
4,266 4,499 1,945 2,085
64,719 64,354 56,721 56,798

22,500
874
844

20,603
957
802

1,088
215
44

64,719 64,354 56,721 56,798

814
754
87
101
742
736
29
37
393
409
5
5
220
240
68
139
73
69
26,455 24,640 1,524 1,559
96,104 93,440 6,488 14,318
(103)
(162)
96,104 93,175 6,488 14,318

67,107 66,623 57,924 57,940

97,375

94,352

6,488 14,318

การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสาคัญ
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที่ไม่มีสาระสาคัญ
จากจานวนเงินที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
การร่ วมค้า
2563
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
และบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ใน
- กาไรสาหรับปี
- กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
- กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

79
081

บริ ษทั ร่ วม
2562

(ล้านบาท)

2563

2562

1,271

1,177

96,104

93,175

34
34

40
40

9,422
(140)
9,282

11,592
(1,612)
9,980

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มี มติ อนุ มตั ิ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 เป็ นเงินสดและหุ น้ สามัญ โดยจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับ
เงินปันผลเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 64 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 64 ล้านบาท
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อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิม่ ขึ้น
จำหน่ำย
โอนไปที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
โอนไปที่ดินพัฒนำเพือ่ ขำย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิม่ ขึ้น
จำหน่ำย
โอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย
โอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
80
082

อำคำรและ งำนระหว่ำง
สิ่งปลูกสร้ำง
ก่อสร้ำง
(ล้านบาท)

รวม

1,619
44
(1)
(114)
1,548
261
81
1,890

660
3
(3)
660
(3)
196
853

119
119

2,279
44
3
(1)
(117)
2,208
261
(3)
396
2,862

121
3
124
1
15
140

441
21
462
24
(3)
110
593

10
10

562
24
586
25
(3)
135
743

1,424
1,750

198
260

109

1,622
2,119

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้มี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น โดยพิ จ ารณาจากราคาตลาด
ตามเกณฑ์ของสิ นทรัพย์ท่ี ใช้งานอยู่ในปั จจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ายุติธรรมจานวน 8,357 ล้านบาท
(2562: 7,381 ล้านบาท)
การวัด มู ลค่ ายุติ ธรรมของอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น ถู กจัด ลาดับ ชั้น การวัด มู ลค่ ายุติ ธรรมอยู่ในระดับ ที่ 3
จากเกณฑ์ข ้อ มู ล ที่ น ามาใช้ ซึ่ งใช้วิธี การคิ ด ลดกระแสเงิ น สดและวิ ธีร าคาตลาดในการประเมิ น มู ลค่ ายุติ ธรรม
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ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
ที่ดินและ อำคำรและ เครื่ องจักร ยำนพำหนะ เครื่ องใช้ งำนระหว่ำง
ส่วนปรับปรุ ง สิ่งปลูกสร้ ำง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ สำนักงำน ก่อสร้ ำง
(ล้านบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
เพิม่ ขึ้น
จำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
โอนจำกอสังหำริ มทรัพย์เ พือ่ กำรลงทุน
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามที่รายงานในงวดก่อน
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
เพิม่ ขึ้น
จำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
โอนไปอสังหำริ มทรัพย์เ พือ่ กำรลงทุน
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รวม

32,781
3,790
265
(151)
114
492
(221)

81,951
1,774
979
(115)
3
1,547
(1,043)

428,994
25,142
5,705
(2,925)
6,445
(2,992)

12,877
194
237
(235)
396
(106)

7,663
208
336
(259)
193
(33)

20,235
1,495
53,120
(77)
(10,733)
(519)

584,501
32,603
60,642
(3,762)
117
(1,660)
(4,914)

37,070

85,096

460,369

13,363

8,108

63,521

667,527

9,169
46,239
172
3,095
(1,224)
(81)
1,025
(55)
49,171

2,625
87,721
318
987
(95)
(196)
2,059
240
91,034

811
461,180
1,105
7,686
(4,682)
8,809
449
474,547

3,082
16,445
26
1,397
(1,084)
49
(18)
16,815

75
8,183
14
399
(239)
16
11
8,384

63,521
13
56,031
(70)
(119)
(11,832)
(158)
107,386

15,762
683,289
1,648
69,595
(7,394)
(396)
126
469
747,337

81
083

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
ที่ดินและ อำคำรและ เครื่ องจักร ยำนพำหนะ เครื่ องใช้ งำนระหว่ำง
ส่วนปรับปรุ ง สิ่งปลูกสร้ ำง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ สำนักงำน ก่อสร้ ำง
(ล้านบาท)
ค่ าเสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
จำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (กลับรำยกำร)
จำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
โอนไปอสังหำริ มทรัพย์เ พือ่ กำรลงทุน
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภำยใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภำยใต้สญั ญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภำยใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้

รวม

10,811
215
853
1
(140)
93
(49)
11,784
1,683
(1)
(200)
(14)
180
2
13,434

41,503
670
2,792
181
(76)
(186)
(202)
44,682
82
3,315
341
(165)
(111)
(15)
(8)
48,121

269,485
7,134
17,544
594
(2,721)
(1,392)
(1,791)
288,853
443
18,465
762
(4,389)
(94)
121
304,161

9,023
147
696
1
(219)
(1)
(86)
9,561
16
1,873
(4)
(251)
4
(25)
11,174

6,179
141
562
3
(235)
(4)
(23)
6,623
11
592
(215)
(43)
7
6,975

34
34
(30)
38
16
(7)
(10)
10
47

337,035
8,307
22,447
814
(3,421)
(1,490)
(2,151)
361,541
552
25,928
1,114
(5,227)
(135)
42
97
383,912

24,637
649

40,414
-

169,832
1,684

3,679
123

1,463
22

63,483
-

303,508
2,478

24,815
10,922

40,322
2,591

168,346
2,040

3,253
2,388

1,228
181

107,339
-

345,303
18,122

ในปี 2563 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 4,936 ล้านบาท
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง จานวน 651 ล้านบาท (2562: 287 ล้านบาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยที่ รับรู ้ร้อยละ 0.91
ถึง 5.35 ต่อปี (2562: ร้อยละ 1.95 ถึง 5.45 ต่อปี)

82
084

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จานวน 1,114 ล้านบาท
ส่ วนใหญ่จากธุ รกิจซี เมนต์ในประเทศเมียนมาและอินโดนี เซี ย (2562: 814 ล้านบาท) ซึ่ งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่นใน
งบกาไรขาดทุนรวม
ในการทดสอบการด้อยค่ าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มีขอ้ บ่ งชี้ การด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั กาหนดมูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ซ่ ึ งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ หรื อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่ายจากมูลค่าคงเหลือของหน่วยสิ นทรัพย์ แล้วแต่จานวนเงินใดจะสู งกว่า
ทั้งนี้ วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มบริ ษทั ใช้กระแสเงินสดในอนาคตเป็ นประมาณการ
สาหรับห้าปี ข้างหน้า มูลค่าที่เหลืออยู่สุดท้าย และใช้อตั ราคิดลดจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของกลุ่มบริ ษทั
ซึ่ งกาหนดจากประมาณการและดุ ล ยพิ นิจ ของผูบ้ ริ ห าร และวิธี มูลค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บคื นจากมูลค่ า ยุติ ธ รรม
กลุ่มบริ ษทั ประเมินมูลค่าโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ และการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่า
ยุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3
12

สัญญำเช่ำ
กลุ่มบริ ษทั เช่าที่ดิน อาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยค่าเช่ามีกาหนดชาระและอัตราที่
ระบุไว้ในสัญญา
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2563

จานวนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
- ที่ดินและส่ วนปรับปรุ ง
- อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
- ยานพาหนะและอุปกรณ์
- อื่นๆ
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่า
ค่าเช่าจ่ายที่ผนั แปร
ค่าเช่าจ่าย
83
085

2562
(ล้านบาท)

887
520
1,245
433
462
565
301
2,211
-

4,457

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ทั้งนี้ ค่าเช่ าจ่ายที่ ผนั แปรส่ วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่ารถเพื่อขนส่ งคอนกรี ต มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี โดยมีสิทธิ ต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญา และเงื่อนไขในการจ่ายชาระเป็ นเงื่อนไขปกติทวั่ ไป
13

ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ค่ำควำมนิยม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
เพิม่ ขึ้น
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
เพิม่ ขึ้น
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

ลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์
ประทำนบัตร
รวม
และค่ำธรรมเนี ยม ต้นทุน
และ
สินทรัพย์
กำรใช้สิทธิ ระหว่ำงพัฒนำ
อื่นๆ
ไม่มตี วั ตน

(ล้านบาท)

21,323
15,475
(1,060)
35,738
1,208
(219)
36,727

84
086

10,934
442
698
(567)
279
(20)
11,766
4
569
(146)
491
(1)
12,683

564
513
(1)
(260)
(2)
814
829
(18)
(582)
1,043

8,383
153
306
(72)
39
(85)
8,724
38
(27)
90
(2)
8,823

19,881
595
1,517
(640)
58
(107)
21,304
4
1,436
(191)
(1)
(3)
22,549

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำควำมนิยม

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

ลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์
ประทำนบัตร
รวม
และค่ำธรรมเนี ยม ต้นทุน
และ
สินทรัพย์
กำรใช้สิทธิ ระหว่ำงพัฒนำ
อื่นๆ
ไม่มตี วั ตน

(ล้านบาท)

1,437
1,437
1,259
2,696

6,756
64
932
10
(560)
(5)
7,197
3
982
97
(135)
(18)
8,126

-

1,942
490
1
(66)
(14)
2,353
541
559
(27)
(10)
3,416

8,698
64
1,422
11
(626)
(19)
9,550
3
1,523
656
(162)
(28)
11,542

34,301
34,031

4,569
4,557

814
1,043

6,371
5,407

11,754
11,007

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริ ษ ทั ได้รับรู ้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า ของค่ าความนิ ยมของเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อ ย
ในส่ ว นงานธุ ร กิ จซี เ มนต์แ ละผลิ ตภัณ ฑ์ก่อสร้ าง เป็ นจานวนเงิ น 1,259 ล้า นบาท ซึ่ งรวมอยู่ในค่ า ใช้จ่ายอื่ นใน
งบกาไรขาดทุนรวม
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม กลุ่มบริ ษทั กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งใช้
วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ใช้กระแสเงินสดในอนาคตเป็ นประมาณการ
สาหรับห้าปี ข้างหน้า มูลค่าที่เหลืออยู่สุดท้าย และใช้อตั ราคิดลดจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของกลุ่มบริ ษทั
ซึ่ งกาหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร

85
087

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
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สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี)
สิ นทรัพ ย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ส ามารถหักกลบได้เมื่อกิ จการมีสิท ธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ่ งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2563

(ล้านบาท)
5,001
(5,610)
(609)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

2562
4,618
(4,717)
(99)

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

สินทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
เงินลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
อื่นๆ
รวม

บันทึกเป็ น
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)
ณ วันที่ ในกำไรหรื อ ในกำไรขำดทุน เพิม่ ขึ้น
1 มกรำคม ขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น จำกกำร
2562
(หมายเหตุ 25)
ซื้ อธุรกิจ
(ล้านบาท)

ผลต่ำง
จำกกำร
ณ วันที่
แปลงค่ำ 31 ธันวำคม
งบกำรเงิน
2562

2,619
68
475

(1,535)
(1)
221

-

57
-

(2)
10

1,139
67
706

1,865
581
5,608

591
4
(720)

252
252

148
5
210

(16)
(3)
(11)

2,840
587
5,339

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม

(32)
(2,440)
(218)
(2,690)

26
29
55

(8)
(8)

(2,743)
(110)
(2,853)

48
10
58

(40)
(5,109)
(289)
(5,438)

สุ ทธิ

2,918

(665)

244

(2,643)

47

(99)

86
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่
ผลกระทบ
31 ธันวำคม จำกกำร
2562
เปลี่ยนแปลง
ตำมที่รำยงำน นโยบำย
ในงวดก่อน กำรบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
เงินลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สิน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
อื่นๆ
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม
สุ ทธิ

บันทึกเป็ น
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)
ณ วันที่ ในกำไรหรื อ ในกำไรขำดทุน เพิม่ ขึ้น
1 มกรำคม
ขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น จำกกำร
2563
(หมายเหตุ 25)
ซื้ อธุรกิจ
(ล้านบาท)

ผลต่ำง
จำกกำร
ณ วันที่
แปลงค่ำ 31 ธันวำคม
งบกำรเงิน
2563

1,139
67
706

3
-

1,139
70
706

(239)
35
274

(2)
-

2

(4)
(1)

896
103
981

2,840
587
5,339

18
21

2,840
605
5,360

89
243
402

27
25

1
(1)
2

3
(2)

2,960
847
5,787

(40)
(5,109)
(289)
(5,438)

(1,621)
(17)
(1,638)

(1,661)
(5,109)
(306)
(7,076)

(3)
773
1
771

(17)
(17)

(131)
(131)

54
3
57

(1,681)
(4,413)
(302)
(6,396)

(99)

(1,617)

(1,716)

1,173

8

(129)

55

(609)

กฎระเบียบของรัฐบาลประเทศอินโดนี เซี ย ตามประกาศ PP No. 1 Tahun 2020 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ปรับลด
อัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 25 เป็ นอัตราร้อยละ 22 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 และ 2564
และอัตราร้อยละ 20 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 เป็ นต้นไป กลุ่มบริ ษทั ปรับลดสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี ทาให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบกาไรขาดทุนรวม
ลดลงจานวน 512 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้กลับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลขาดทุน
ทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้ เนื่ องจากไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ กาหนด โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จานวน 1,581 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนรวม
และทาให้กาไรสุ ทธิ ลดลง 1,063 ล้านบาท
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ (หนี้ สิน)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
2563
ผลแตกต่างชัว่ คราว
- สิ นค้าคงเหลือ
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
- อื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม

(ล้านบาท)

62
1,301
157
992
31,876
34,388

2562

72
653
572
829
30,472
32,598

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดการให้ประโยชน์ตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ โดยจะสิ้ นสุ ดการให้ประโยชน์ภายในปี 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึ กหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่เกิด จากการลงทุน ในบริ ษ ทั ย่อย อันเนื่ องมาจากกลุ่มบริ ษ ทั สามารถควบคุมจังหวะเวลาในการกลับ
รายการผลแตกต่ างชั่วคราวได้ และมี ความเป็ นไปได้แน่ นอนที่ ผลแตกต่ างชั่วคราวจะไม่ได้กลับรายการภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
15

กำรเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
การเปลี่ยนเเปลงของหนี้สินที่มีสาระสาคัญที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็ นดังนี้
เงินเบิกเกินบัญชี
และ
หมายเหตุ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงจากกระแส
เงินสดจากการจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การได้มาในบริ ษทั ย่อย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่
รำยงำนในงวดก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
การเปลี่ยนแปลงจากกระแส
เงินสดจากการจัดหาเงิน
สัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การได้มาในบริ ษทั ย่อย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่น
ที่มิใช่เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
22,024

5

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า

เงินกูย้ มื
ระยะยาว

(ล้านบาท)
129
2,136

หุน้ กู้

รวม

181,159

205,448

(5,487)

30

24,561

(6,476)

12,628

2,935

160

6,571

-

9,666

(205)

(1)

(123)

-

(329)

19,267

318

33,145

174,683

227,413

19,267

11,486
11,804

33,145

174,683

11,486
238,899

2,477
-

(2,625)
2,725

20,021
-

(31)
-

19,842
2,725

197

-

68

-

265

79

7

(45)

-

41

22,020

298
12,209

(660)
52,529

(46)
174,606

(408)
261,364

5
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
16

หนีส้ ินที่มีภำระดอกเบี้ย

หมายเหตุ
ส่ วนทีห่ มุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วน
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
หุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
รวมหนี้สินที่มภี ำระ
ดอกเบี้ย

6

ส่วนที่มี
หลักประกัน

2563
ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน

2562
ส่วนที่มี
ส่วนที่ไม่มี
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
(ล้านบาท)

รวม

-

21,510
510

21,510
510

-

18,797
470

18,797
470

7

16,642

16,649

2,038

668

2,706

-

2,326

2,326

-

144

144

7

49,933
90,921

49,933
90,928

2,038

49,935
70,014

49,935
72,052

50
50

35,830
9,883
124,673
170,386

35,880
9,883
124,673
170,436

3,406
3,406

27,034
173
124,748
151,955

30,440
173
124,748
155,361

57

261,307

261,364

5,444

221,969

227,413
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งภายใต้ธุรกิจแพคเกจจิ้งได้ชาระคืนเงินกูท้ ี่มีการนา ที่ดิน อาคารและ
อุป กรณ์ ไ ปเป็ นหลักประกันทั้งจานวนครบถ้วนแล้ว ซึ่ งได้ปลดภาระจานองสิ นทรั พ ย์ท้ ังหมดแล้วในระหว่า ง
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
เงิ นกูย้ ืมที่ มีภาระดอกเบี้ ยส่ วนที่ มีหลักประกันที่ ได้มาจากการซื้ อกิ จการในประเทศเวียดนาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ได้มีการนาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็ นหลักประกัน ซึ่ งต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคารหลายแห่ งจานวนเงินประมาณ 5,347 ล้านบาท
(2562: 7,975 ล้านบาท)
ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2563 กลุ ่ม บริ ษ ทั มี ว งเงิ น กู ย้ ืม ส่ ว นที ่ ย งั ไม่ไ ด้เ บิ ก ถอนรวมเที ย บเท่ า เงิ น บาท จานวน
89,558 ล้านบาท (2562: 114,953 ล้านบาท) รวมวงเงินกูย้ ืมสาหรับโครงการปิ โตรเคมีในประเทศเวียดนาม จานวน
2,878 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรื อเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 86,449 ล้านบาท
เงินกูย้ ืมระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั มีอตั ราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.43 ถึง 6.25 ต่อปี (2562: ร้อยละ 1.91 ถึง 6.05 ต่อปี)
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่เป็ นเงินตราต่างประเทศมีอตั ราดอกเบี้ยเฉลี่ยในปี 2563 ประมาณร้อยละ 3.14 ต่อปี (2561: ร้อยละ
4.87 ต่อปี)
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093

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้ออกหุ น้ กูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวม 175,000 ล้านบาท
(2562: 175,000 ล้านบาท) ดังนี้
หุน้ กูค้ รั้งที่

2563
2562
(ล้านบาท)

หุน้ กู้ - บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
1/2559
2/2559
1/2560
25,000
2/2560
10,000
3/2560
25,000
1/2561
30,000
2/2561
10,000
1/2562
15,000
2/2562
10,000
1/2563
25,000
2/2563
25,000
รวม
175,000
หัก หุน้ กูท้ ี่ถือโดยบริ ษทั ย่อย
และค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กู้
สุ ทธิ
หัก ส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

25,000
25,000
25,000
10,000
25,000
30,000
10,000
15,000
10,000
175,000

(394)
174,606

(317)
174,683

(49,933)
124,673

(49,935)
124,748
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094

อัตรำดอกเบี้ย อำยุหุน้ กู้
(ร้อยละต่อปี)
3.00
3.00
3.25
2.97
3.05
3.00
3.10
3.10
3.00
2.80
2.80

4 ปี
4 ปี
4 ปี
7 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

ครบกำหนด

1 เมษำยน 2563
1 พฤศจิกำยน 2563
1 เมษำยน 2564
30 สิงหำคม 2567
1 ตุลำคม 2564
1 เมษำยน 2565
1 ตุลำคม 2565
1 เมษำยน 2566
1 พฤศจิกำยน 2566
1 เมษำยน 2567
1 พฤศจิกำยน 2567

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
17

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่มบริ ษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยง
ของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินบาเหน็จ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม
หัก สิ นทรัพย์โครงการของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ
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2562
(ล้านบาท)

13,701
103
782
14,586
216
14,802
(114)
14,688

13,341
91
645
14,077
224
14,301
(106)
14,195

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
2563
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ในกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนบริ การในอดีตจากการปรับปรุ งเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่าย
เพิ่มจากการซื้ อธุรกิจ
อื่นๆ
ประมำณกำรหนีส้ ินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2562

(ล้านบาท)
14,077
9,252
881
298
132
1,311

771
410
32
2,538
3,751

203
4
207

1,396
(42)
1,354

(1,019)
10
(1,009)
14,586

(874)
594
(280)
14,077

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ ยวกับการปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
โดยมีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งกาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติ ม
หากลูกจ้างทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน
จากเดิ ม อัต ราค่ า ชดเชยสู งสุ ด คื อ 300 วัน ทั้งนี้ กลุ่ม บริ ษ ทั ได้รั บรู ้ ผ ลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงดังกล่า วเป็ น
ค่าใช้จ่าย 2,538 ล้านบาทในงบกาไรขาดทุนรวม และทาให้กาไรสุ ทธิ ลดลง 2,035 ล้านบาท
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ผลขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก
2563

2562
(ล้านบาท)

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

29
177
(2)
204

(160)
1,202
354
1,396

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2563
อัตราคิดลด *
- ประเทศไทย
- ประเทศเวียดนาม
- ประเทศอินโดนี เซี ย
- อื่นๆ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ ***

(ร้อยละ)

1.02 - 2.31
2.53
3.26 - 8.30
4.91 - 5.21
1.00 - 8.50
1.50 - 24.00
50.00 ของ TMO2017

* อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสาหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบาเหน็จ
** ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทางานของพนักงาน
*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017)
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2562

1.46 - 2.05
4.01
5.43 - 8.50
4.91 - 7.53
2.00 - 7.00
1.50 - 20.00
50.00 ของ TMO2017

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่อประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2563

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2562

(ล้านบาท)
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
ลดลงร้อยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0
ลดลงร้อยละ 10.0

(743)
811

(743)
813

1,522
(1,315)

1,623
(1,391)

(380)
398

(405)
424

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
18

สำรองและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญ ญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ น สารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่า
ทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริ ษทั จนกระทัง่ มีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้น
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของปี 2563
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย
- ผลสะสมของการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมสุ ทธิ ของตราสารทุ นที่ กาหนดให้วดั มูลค่ ายุติ ธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจนกระทัง่ มีการตัดรายการ
- ผลสะสมของการเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ ายุติ ธรรมสุ ท ธิ ข องตราสารหนี้ ที่ ว ด
ั มู ลค่ ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อจัดประเภทรายการใหม่ มูลค่าดังกล่าวจะถูกปรับด้วยค่าเผื่อผลขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ ายุติธรรมของปี 2562
การเปลี่ ย นแปลงมู ลค่ า ยุติ ธรรมของเงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขายที่ บัน ทึ ก ไปยังส่ วนของผู ถ้ ื อหุ ้ น รวมผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงสุ ทธิ ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่ มีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้น
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
19

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ตารางต่ อ ไปนี้ สรุ ป ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ บริ ษ ัท ย่ อ ยแต่ ล ะรายของกลุ่ ม บริ ษ ัท ซึ่ งมี ส่ วนได้เสี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม
ที่มีสาระสาคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

ส่ วนของส่ วนได้เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม
ร้ อยละของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุ ทธิ
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม

บริ ษทั ระยองโอเลฟิ นส์ จำกัด
บริ ษทั มำบตำพุดโอเลฟิ นส์ จำกัด
2563
2562
2563
2562
(ล้านบาท)

สาหรั บปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาคม
รำยได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
- ส่วนที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เ ป็ นของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
- ส่วนที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เ ป็ นของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้ น (ลดลง) - สุ ทธิ

98
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49.46%
13,617
8,262
(4,365)
(1,583)
15,931
7,879

49.46%
8,980
8,014
(3,689)
(656)
12,649
6,256

45.27%
8,549
42,908
(9,267)
(13,522)
28,668
12,978

45.27%
9,990
39,184
(13,222)
(8,564)
27,388
12,399

42,137
3,272
11
3,283

51,068
850
(20)
830

45,130
1,320
1,320

62,458
(1,615)
(13)
(1,628)

1,654
1,618

430
420

723
597

(884)
(731)

6
5
3,283

(10)
(10)
830

1,320

(7)
(6)
(1,628)

4,899
213
(861)

(71)
(301)
369

4,913
(5,183)
280

4,222
(7,141)
2,922

4,251

(3)
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
20

ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั นาเสนอข้อมูลตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุ รกิจเป็ นรู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริ หารการจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกาหนด
ส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ รายได้และผลการดาเนิ นงานจากส่ วนงานเป็ นรายการที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงานหรื อที่ สามารถ
ปันส่ วนให้กบั ส่ วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล
ส่ วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ผลิ ตและจาหน่ ายปู นซี เมนต์เทา คอนกรี ตผสมเสร็ จ ปู นซี เมนต์ขาว ปู นส าเร็ จรู ป
ก่อสร้าง
กระเบื้องหลังคา สิ นค้ากลุ่ม ฝา ฝ้า และไม้สงั เคราะห์ อิฐบล็อกปูพ้ืน กระเบื้องเซรามิค
สุ ขภัณฑ์และก๊อกน้ าต่างๆ เป็ นผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าซี เมนต์ วัสดุก่อสร้างและสิ นค้าอื่นๆ
ผ่ านช่ องทางการจ าหน่ ายของผู ้แทนจ าหน่ ายสิ นค้า รวมถึ งการให้ บริ การขนส่ ง
กระจายสิ นค้า บริ การนาเข้าและส่ งออก
ธุรกิจเคมิคอลส์

ผลิตและจาหน่ายโอเลฟิ นส์ โพลีโอเลฟิ นส์ และสิ นค้าเคมีภณ
ั ฑ์อื่นๆ

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
(เอสซีจีพี)

ประกอบธุ รกิจการให้บริ การโซลูชนั ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็ น
สองสายธุ รกิ จที่สาคัญ คื อ (1) สายธุ รกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร ประกอบไปด้วย
บรรจุภณ
ั ฑ์เยื่อและกระดาษ กระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุสมรรถนะสู ง
และพอลิเมอร์ และ (2) สายธุ รกิ จเยื่อและกระดาษ ประกอบด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษ ซึ่ งส่ วนใหญ่ประกอบไปด้วยกระดาษพิมพ์เขียนและ
เยื่อกระดาษ

ส่วนงานอื่น

ร่ วมลงทุ นกับบริ ษ ทั ชั้นนาในธุ รกิ จอื่ นๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่ ได้แ ก่ ธุ รกิ จเครื่ องจักรกล
การเกษตร อุปกรณ์และชิ้นส่ วนยานยนต์ และเหล็ก รวมทั้งการให้บริ การอื่นๆ

ข้อมูลตามส่ วนงานธุ รกิจ ใช้สาหรับการประเมินผลการดาเนิ นงานและจัดสรรทรัพยากรสาหรับผูบ้ ริ หาร กลุ่มบริ ษทั
ประเมินความสามารถในการดาเนินงานตาม EBITDA
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ข้อมูลตามส่ วนงานธุรกิจสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

งบกำรเงินรวมเอสซี จี
ส่ วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซี เ มนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ ำง
ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ส่วนงำนอื่น

สินทรัพย์รวม
2563
2562

รำยได้จำกกำรขำย
2563
2562
(ล้านบาท)

EBITDA (1)
2563
2562

749,381

634,733

399,939

437,980

74,600

75,105

212,615
283,614
172,429
318,831

211,573
230,543
139,513
307,424

171,720
146,870
92,786
122

184,690
177,634
89,070
117

21,591
30,965
16,884
5,462

21,009
32,262
15,159
6,711

กำไร
ค่ำเสื่อมรำคำ
สำหรับปี (2)
และค่ำตัดจำหน่ำย
2563
2562
2563
2562
(ล้านบาท)
งบกำรเงินรวมเอสซี จี
ส่ วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซี เ มนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ ำง
ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ส่วนงำนอื่น

34,144

32,014

27,377

23,931

6,422
17,667
6,457
3,862

5,455
15,480
5,268
5,861

12,117
7,441
7,183
866

10,496
6,679
5,991
765

(1) หมายถึง กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไรของการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย รวมเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม

(2) หมายถึง กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ผลการดาเนินงานของส่ วนงานธุรกิจ

ธุรกิจซี เ มนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง
2563
2562

ธุรกิจเคมิคอลส์
2563
2562
(ล้านบาท)

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
2563
2562

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
58,655
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วม 19,584
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
106,902
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
27,474
รวมสิ นทรัพย์
212,615

59,539
18,928
105,815
27,291
211,573

55,275
50,523
168,249
9,567
283,614

49,258
50,108
115,513
15,664
230,543

62,919
823
87,271
21,416
172,429

35,383
771
82,864
20,495
139,513

เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผูถ้ ื อหุน้

58,134
19,976
5,204
8,134
91,448
121,167
212,615

67,417
22,164
926
7,977
98,484
113,089
211,573

49,387
39,134
32,535
4,046
125,102
158,512
283,614

27,564
26,776
17,962
4,062
76,364
154,179
230,543

31,809
11,428
13,119
6,232
62,588
109,841
172,429

43,230
10,784
16,354
6,329
76,697
62,816
139,513

10,030

9,380

52,521

45,330

11,201

47,273

ข้อมูลเพิ่มเติม
กำรเพิม่ ขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ส่วนงำนอื่น
2563
2562

รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน
2563
2562
(ล้านบาท)

งบกำรเงินรวมเอสซี จี
2563
2562

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
144,463
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วม 26,455
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
2,607
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
145,306
รวมสิ นทรัพย์
318,831

145,342
24,553
2,657
134,872
307,424

(107,295)
(10)
(1,604)
(129,199)
(238,108)

(125,136)
(8)
(863)
(128,313)
(254,320)

214,017
97,375
363,425
74,564
749,381

164,386
94,352
305,986
70,009
634,733

เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผูถ้ ื อหุน้

50,884
2,363
124,768
3,643
181,658
137,173
318,831

50,485
2,414
124,752
2,557
180,208
127,216
307,424

(99,286)
(2,408)
(5,190)
(657)
(107,541)
(130,567)
(238,108)

(116,644)
(2,685)
(4,633)
(801)
(124,763)
(129,557)
(254,320)

90,928
70,493
170,436
21,398
353,255
396,126
749,381

72,052
59,453
155,361
20,124
306,990
327,743
634,733

296

524

-

-

74,048

102,507

ข้อมูลเพิ่มเติม
กำรเพิม่ ขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ธุรกิจซี เ มนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ ำง
2563
2562
ข้อมูลจากงบกาไรขาดทุน
รำยได้จำกกำรขำย
ลูกค้ำภำยนอก
ระหว่ำงส่วนงำน
รวมรำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน
และภำษีเ งินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนภำษีเ งินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเ งินได้
กำไรหลังภำษีเ งินได้
ส่วนแบ่งกำไรของกำรร่ วมค้ำและ
บริ ษทั ร่ วมตำมวิธีสว่ นได้เ สีย
กาไรสาหรับปี
กำรแบ่งปั นกำไร (ขำดทุน)
ส่ วนที่เป็นของผูถ้ ื อหุน้ บริษัทใหญ่
ส่วนที่เ ป็ นของส่วนได้เ สีย
ที่ไม่มอี ำนำจควบคุม

ธุรกิจเคมิคอลส์
2563
2562
(ล้านบาท)

162,959 174,540 146,118 176,942
8,761
10,150
752
692
171,720 184,690 146,870 177,634
(130,955) (146,001) (117,279) (151,722)
40,765
38,689
29,591
25,912
2,446
2,371
1,981
1,928
43,211
41,060
31,572
27,840
(34,260) (32,255) (12,481) (15,030)

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
2563
2562

90,740
2,046
92,786
(73,333)
19,453
603
20,056
(10,363)

86,381
2,689
89,070
(71,651)
17,419
964
18,383
(9,754)

8,951
(2,268)
6,683
(1,490)
5,193

8,805
(2,648)
6,157
(1,605)
4,552

19,091
(908)
18,183
(3,311)
14,872

12,810
(787)
12,023
(3,304)
8,719

9,693
(1,452)
8,241
(1,001)
7,240

8,629
(1,742)
6,887
(1,049)
5,838

1,012
6,205

947
5,499

5,033
19,905

7,225
15,944

66
7,306

53
5,891

6,422

5,455

17,667

15,480

6,457

5,268

(217)
6,205

44
5,499

2,238
19,905

464
15,944

849
7,306

623
5,891
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ข้อมูลจากงบกาไรขาดทุน
รำยได้จำกกำรขำย
ลูกค้ำภำยนอก
ระหว่ำงส่วนงำน
รวมรำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน
และภำษีเ งินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนภำษีเ งินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเ งินได้
กำไรหลังภำษีเ งินได้
ส่วนแบ่งกำไรของกำรร่ วมค้ำและ
บริ ษทั ร่ วมตำมวิธีสว่ นได้เ สีย
กาไรสาหรับปี
กำรแบ่งปันกำไร
ส่ วนที่เป็นของผูถ้ ื อหุน้ บริษัทใหญ่
ส่วนที่เ ป็ นของส่วนได้เ สีย
ที่ไม่มอี ำนำจควบคุม

ส่วนงำนอื่น
2563
2562

รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน
2563
2562
(ล้านบาท)

122
122
(87)
35
8,965
9,000
(5,928)

117
117
(86)
31
10,544
10,575
(6,464)

(11,559)
(11,559)
11,707
148
(6,717)
(6,569)
6,497

3,072
(2,551)
521
(5)
516

4,111
(1,447)
2,664
(209)
2,455

(72)
97
25
(2)
23

(37)
37
-

40,735
(7,082)
33,653
(5,809)
27,844

34,318
(6,587)
27,731
(6,167)
21,564

3,346
3,862

3,407
5,862

(1)
22

-

9,456
37,300

11,632
33,196

3,862

5,861

(264)

(50)

34,144

32,014

3,862

1
5,862

286
22

50
-

3,156
37,300

1,182
33,196

104
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งบกำรเงินรวมเอสซี จี
2563
2562

- 399,939 437,980
(13,531)
(13,531) 399,939 437,980
13,708 (309,947) (355,752)
177
89,992
82,228
(6,815)
7,278
8,992
(6,638) 97,270
91,220
6,601 (56,535) (56,902)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ได้ขยายการลงทุ นและด าเนิ นกิ จการในต่ างประเทศ โดยนาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับการจาแนกส่ วนงาน
ภูมิศาสตร์ สาหรับรายการรายได้จากการขายและสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีมูลค่าเป็ นสาระสาคัญ โดยรายได้จาก
การขายตามส่ วนงานแยกตามที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่ วนงานแยกตามสถานที่ต้ งั
ทางภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานภูมิศาสตร์
รายได้จากการขาย
2563
2562
ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซี ย
จีน
ประเทศอื่นๆ
รวม

231,220
35,795
30,505
21,743
80,676
399,939

(ล้านบาท)
260,008
39,463
35,031
20,412
83,066
437,980

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2563
2562
228,614
111,308
38,647
8
32,005
410,582

216,765
69,183
39,871
1
27,844
353,664

ลูกค้ ารายใหญ่
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งรายใดที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
21

รำยได้อื่น
2563

(ล้านบาท)
1,737
1,225
683
670
471
249
207
107
1,929
7,278

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่ องมือทางการเงิน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั อื่น
กาไรจากการขายเศษวัตถุดิบและอื่นๆ
กาไรจากการขายเงินลงทุน
รายได้ค่าเช่าและค่าสิ ทธิ
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
รวม
22

2562
1,834
1,037
1,890
461
59
200
326
1,582
1,603
8,992

ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
2563

2562

(ล้านบาท)
13,226
11,273
5,701
6,098
1,998
2,067
671
356
532
497
182
639
1,781
1,975
24,091
22,905

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขายและโฆษณา
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่านายหน้า
ค่าเช่า
อื่นๆ
รวม
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
23

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าจ้างแรงงานภายนอก
ค่าใช้จ่ายคงที่จากการผลิตไม่เต็มกาลังการผลิต
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าภาษีใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าประชาสัมพันธ์และเงินบริ จาค
อื่นๆ
รวม
24

2563

2562

2563

2562

(ล้านบาท)
18,179
18,263
2,598
1,710
2,116
1,976
1,138
1,187
1,026
996
891
1,005
640
867
2,136
2,862
28,724
28,866

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน

เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการ และอื่นๆ
ต้นทุนบาเหน็จ - โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
ต้นทุนบาเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
ค่าใช้จ่ายสาหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุ งเงินชดเชย
ตามกฎหมายแรงงาน
รวม

(ล้านบาท)
38,643
36,751
3,772
4,865
2,153
2,156
1,311
1,208
917
621
46,796

2,538
48,139

กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีเงินทุนสารองเลี้ยงชี พเพื่อจ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงาน โดยบริ ษทั จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10
ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีเงินกองทุนสารองเลี้ยงชี พซึ่ งได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติ
กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 อี กประเภทหนึ่ งส าหรั บพนัก งานของบริ ษ ัท บนพื้ น ฐานความสมัค รใจของ
พนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน พนักงานที่จะสมัครเป็ นสมาชิ กกองทุน นี้ ตอ้ งจ่ายเงินสะสมเป็ นรายเดือน
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริ ษทั จะจ่ายสมทบเป็ นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ
5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อายุงานของสมาชิก
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
25

ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน

หมายเหตุ

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

14

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

หมายเหตุ

ผลกาไรจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผลกาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

108
110

14

2563

(ล้านบาท)

2562

6,939
43
6,982

5,346
156
5,502

(1,173)
5,809

665
6,167

2563

(ล้านบาท)
6
13
(33)
(14)

2562
8
(257)
(249)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อัตราภาษี เงิ นได้ที่แท้จริ งของกลุ่มบริ ษทั ไม่เท่ ากับอัตราร้อยละ 20
ตามประมวลรัษฎากร เนื่ องจากค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้คานวณจากกาไรทางบัญชี ปรับปรุ งด้วยรายการซึ่ งไม่ถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายและหักรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นทางภาษีตามประมวลรัษฎากรรวมถึงการใช้ผลขาดทุนสะสม
ทางภาษียกมาจากปี ก่อน และมีกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
2563

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี
สาหรับกิจการในต่างประเทศ
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้และอื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีเพิ่มขึ้น
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

2562
(ล้านบาท)
43,109

20

(9,456)
33,653
6,731

17

(70)
(355)
(977)
(391)
1,528
473
6,939
43
(1,173)
5,809
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อัตราภาษี
(ร้อยละ)

(ล้านบาท)
39,363

20

(11,632)
27,731
5,546

22

(43)
(432)
(1,179)
(623)
1,596
481
5,346
156
665
6,167

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
26

เงินปันผล
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563
ที่กาหนดไว้วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ออกไปก่อน เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) และอนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาลจากกาไรของบริ ษ ัท ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 แทนการ
จ่ายเงินปันผลประจาปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
เงินปันผลที่บริ ษทั จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ มีดงั นี้
กาหนดจ่าย
เงินปั นผล

วันที่อนุมตั ิ

27

อัตราเงินปันผล
ต่อหุน้
(บาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

ปี 2563
เงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2562
เงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2563
รวม

18 มีนาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563

17 เมษายน 2563
28 สิ งหาคม 2563

7.00
5.50
12.50

8,398
6,600
14,998

ปี 2562
เงินปั นผลประจาปี 2561
เงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2562
รวม

27 มีนาคม 2562
26 กรกฎาคม 2562

19 เมษายน 2562
23 สิ งหาคม 2562

9.50
7.00
16.50

11,400
8,399
19,799

เครื่องมือทำงกำรเงิน
(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่ อไปนี้ แสดงมูลค่ าตามบัญชี แ ละมู ลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ น
รวมถึงลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง
ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
หากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

110
112

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร ผ่ำนกำไรขำดทุน รำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย
รวม
หรื อขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรั พย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ระยะสั้น
- เงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน
- กองทุน
ลูกหนี้ กำรค้ำ
เงินให้กูย้ ืม
สิ นทรัพย์อนุ พนั ธ์
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- เงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน
- กองทุน
- หุ้นกูแ้ ละหุ้นกูแ้ ปลงสภำพ
เงินลงทุนในตรำสำรทุน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
หุ้นกู้
หนี้ สินอนุ พนั ธ์
รวมหนี้สินทางการเงิน

-

-

64,399

64,399

258

26,218
-

12,364
40,881
192
-

12,364
26,218
40,881
192
258

258

3,805
12,807
42,830

364
457
118,657

364
3,805
457
12,807
161,745

534
534

-

22,020
28,655
52,529
12,209
174,606
290,019

22,020
28,655
52,529
12,209
174,606
534
290,553
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มูลค่ายุตธิ รรม

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

-

26,218

-

-

258

-

763

364
3,805
498
-

12,044

-

179,627
534

-

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่าตาม
บัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็ น
กองทุน
- ระยะสั้น
- ระยะยาว
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
สัญญาป้องกันความเสี่ ยงด้านราคา
เงินลงทุนในตราสารทุน
หุน้ กู้

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้านบาท)

ระดับ 1

รวม

9,437
1,508

-

9,437
1,508

-

9,437
1,508

4,173
174,683

2
-

10
37
179,309

12,162
-

10
37
12,164
179,309

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ส่ วนใหญ่ลงทุน
ในกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งบริ หารงานโดยบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์อิสระ 3 ราย ได้ลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีสภาพคล่องสู ง
และถูกจัดอันดับอยู่ในระดับความน่ าเชื่ อถือที่สามารถลงทุนได้ โดยมีอตั ราผลตอบแทนร้อยละ 0.35 ถึง 2.02 ต่อปี
(2562: ร้อยละ 1.12 ถึง 1.95 ต่อปี)
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
เครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัด ประเภทอยู่ในระดับที่ ต่างกันของลาดับชั้นมูลค่า ยุติธรรมตามข้อมูลที่ ใช้ใ น
การประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้






ระดับ 1 : เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่อง (ตลาดหลักทรัพย์) สาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน และกลุ่มบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ระดับ 2 : เป็ นข้อ มู ล อื่ น ที่ สั งเกตได้ไ ม่ ว่า โดยทางตรงหรื อ โดยทางอ้อ มส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น นั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ระดับ 3 : เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรับหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า
ซึ่ งได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ดว้ ย
อัตราดอกเบี้ยในตลาดสาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่ เหมือนกัน ณ วันที่วดั มูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
สะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตและได้รวมการปรับปรุ งความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของกลุ่มบริ ษทั และ
คู่สญ
ั ญาตามความเหมาะสม
สาหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านราคาอ้างอิง
การปรับมูลค่าของสัญญาที่กลุ่มบริ ษทั ทาไว้กบั ธนาคารตั้งแต่เริ่ มต้นด้วยราคาตลาด ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนั มากขึ้น
กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สาหรับเงิ นลงทุนในตราสารทุ นที่ ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาด
โดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าซึ่ งใช้ขอ้ มูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้อย่างเป็ นนัยสาคัญ เช่ น มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่
รายงานล่าสุ ดปรับปรุ งด้วยปั จจัยอื่นที่ เกี่ ยวข้อง เนื่ องจากตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
และไม่มีธุรกรรมหรื อรายการที่เป็ นอิสระอื่นที่เป็ นปัจจุบนั และสังเกตได้

113

115

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั มีหน้าที่ กาหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงิ น
และอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู้ เงินฝาก และธุรกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการบริ หารตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน และการบริ หารเงินสด
เพื่อให้การดาเนิ นงานด้านการเงินของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้และ
เป็ นไปในแนวทางเดี ย วกันในกลุ่ มบริ ษ ทั และจะทบทวนปรั บ ปรุ งนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการการเงิ น ของกลุ่มบริ ษทั จะติ ดตามสถานะทางการเงิ นและจัดทารายงานต่อ
คณะจัดการของกลุ่มบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
(1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สญ
ั ญาทาง
การเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา
(1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนั ธ์
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
อนุพนั ธ์ ถูกจากัดเนื่ องจากคู่สญ
ั ญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงินที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ น
ระดับสู ง ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่า
(1.2) เงินลงทุนในตราสารหนี้
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ถูกจากัดเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีการลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องและอันดับความน่าเชื่อถือสู ง
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(1.3) ลูกหนี้การค้า
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ได้รับอิทธิ พลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้า
แต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
ของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดาเนิ นธุรกิจอยู่
กลุ่มบริ ษทั กาหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่ อวิเคราะห์ความน่ าเชื่ อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละราย
ก่อนที่ กลุ่มบริ ษทั จะกาหนดวงเงินสิ นเชื่ อ ระยะเวลา และเงื่อนไขในการชาระเงิน โดยยอดขายที่
เกินกว่าวงเงินดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจ
ตารางที่ แ สดงไว้ด า้ นล่า งให้ข อ้ มูลเกี่ ย วกับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิ ต และผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้การค้า
หมายเหตุ

2563

2562
(ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ

6

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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4,356
38,075

4,105
40,752

(1,550)
36,525

(1,253)
39,499

(427)
76

(322)
86

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การค้ า
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ภายในวันที่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 1 เดือน
1 - 3 เดือน
มากกว่า 3 - 12 เดือน
รวม
กิจกำรอื่น
ภายในวันที่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 1 เดือน
1 - 3 เดือน
มากกว่า 3 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ
รวม

(ล้านบาท)

2562

4,255

3,960

73
14
14

78
65
2

4,356

4,105

29,584

33,663

3,944
2,053
795
1,699
38,075
(1,550)
36,525
44040
40,881

3,357
1,372
729
1,631
40,752
(1,253)
39,499
43,604

อัตราผลขาดทุนคานวณจากประสบการณ์ของการสู ญเสี ยด้านเครดิ ตที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง 3 ปี ย้อนหลัง
สภาวะเศรษฐกิ จในปั จ จุ บัน และมุ ม มองของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ มี ต่ อ สภาวะเศรษฐกิ จตลอดอายุ ที่
คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั คือ 15 - 90 วัน
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายการเคลื่อนไหวของค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
ของลูกหนี้การค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ตามที่รายงานในงวดก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโนบายการบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
กลับรายการ
ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(ล้านบาท)
1,253
13
1,266
427
(76)
(67)
1,550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้ การค้าที่คา้ งชาระเกินวันครบกาหนดชาระของกลุ่มบริ ษทั มีการ
ค้ าประกันโดยสถาบันการเงินในวงเงินจานวน 3,503 ล้านบาท (2562: 1,275 ล้านบาท)
(2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กากับดูแลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่
ผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่าเพี ย งพอ เพื่ อใช้ในการด าเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษ ทั รวมถึ งการช าระหนี้ สิ นที่ ค รบ
กาหนดชาระ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องในอนาคต
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีอตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง และระยะเวลาที่ครบกาหนด
ชาระ ดังนี้
อัตรำผลตอบแทน
หลังจำก 1 ปี
ที่แท้จริ ง
ภำยใน 1 ปี แต่ไม่เ กิน 5 ปี หลังจำก 5 ปี
รวม
(ร้อยละต่อปี)
(ล้านบาท)
ปี 2563
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
0.55 - 7.50
21,510
21,510
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
MMR / MLR ลบ 1.00
Cost of fund บวก (0.50 - 2.50)
LIBOR บวก (0.75 - 1.50)
JIBOR บวก (0.75 - 1.50)
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
1.05 , 3.15
510
510
16,649
เงินกูย้ ืมระยะยำว
2.36 - 10.90
16,649
จำกสถำบันกำรเงิน
MLR ลบ (1.50 - 2.75)
LIBOR บวก (1.25 - 1.75)
JIBOR บวก 1.15
VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก 0.65
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
1.20 - 15.00
2,699
2,699
หุน้ กู้
3.05 - 3.25
49,933
49,933
ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุน้ กู้
รวม
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
สุ ทธิ

2.36 - 10.90
MLR ลบ (1.50 - 2.75)
LIBOR บวก (1.25 - 2.50)
JIBOR บวก 1.15
VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก (0.60 - 3.78)
THBFIX บวก (1.01 - 1.10)
1.20 - 15.00
2.80 - 3.10

-

22,511

13,369

35,880

91,301

5,835
124,673
153,019

7,205
20,574

13,040
124,673
264,894
(3,530)
261,364
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ปี 2562
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

อัตรำผลตอบแทน
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี)

1.28 - 9.50
MMR / MLR ลบ 0.50
Cost of fund บวก (0.50 - 2.50)
LIBOR บวก (1.25 - 3.00)
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
1.80 , 3.50
เงินกูย้ ืมระยะยำว
4.00 - 10.90
จำกสถำบันกำรเงิน
MLR ลบ (1.00 - 2.75)
VNIBOR บวก 0.50
LIBOR บวก (0.70 - 3.75)
Cost of fund บวก (0.65 - 2.00)
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
3.78 - 15.00
หุน้ กู้
3.00
ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิน

2.34 - 10.90
MLR ลบ (1.00 - 2.75)
VNIBOR บวก 0.50
LIBOR บวก (0.70 - 3.75)
THBFIX บวก (1.01 - 1.10)
Cost of fund บวก (0.65 - 4.35)
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
3.78 - 15.00
หุน้ กู้
2.97 - 3.25
รวม
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หลังจำก 1 ปี
ภำยใน 1 ปี แต่ไม่เ กิน 5 ปี หลังจำก 5 ปี
(ล้านบาท)

รวม

18,797

-

-

18,797

470
2,706

-

-

470
2,706

144
49,935

-

-

144
49,935

-

21,366

9,074

30,440

72,052

173
124,748
146,287

9,074

173
124,748
227,413

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงซึ่ งมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหรื อออกอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
(3.1) ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
กลุม่ บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่ งเกิดจากการซื้ อ
การขาย การจ่ า ยช าระค่ าเครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ และรายการรั บ จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เป็ นสกุ ล เงิ น ตรา
ต่ า งประเทศ กลุ่ ม บริ ษ ัท บริ ห ารจัด การความเสี่ ย งดัง กล่ า วโดยการท าสั ญ ญาซื้ อขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contract) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงในสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ ทาสัญญา
ณ วัน ที่ ร ายงานเกี่ ย วข้อ งกับ การซื้ อและขายในสกุลเงิ นตราต่างประเทศที่ คาดการณ์ ว่าจะเกิ ดขึ้ นใน
ภายหลัง
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ฐ านะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศที่สาคัญจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง
สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ
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ดอลลาร์สหรัฐ
ดองเวียดนาม
(ล้านบาท)
4,881
1,084
(5,691)
(5)
(6,686)
(10,179)
(7,496)
(9,100)
10,716
(5,830)
(2,610)
(9,100)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับธนาคารในต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
จากการจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 75 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเทียบเท่าเงินบาท 2,260 ล้านบาท
โดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากสกุล ดอลลาร์ ส หรัฐ เป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงาน สัญญา
ดังกล่าวจะครบกาหนดภายในเดือนมกราคม 2570
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ที่เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรื อดองเวียดนาม
ที่ มีต่อสกุลเงินที่ ใช้ในการดาเนิ นงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ ส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่ า
ของเครื่ องมือทางการเงิ นในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่ งผลกระทบต่อกาไรหรื อขาดทุ นเป็ น
จานวนเงินตามที่แสดงไว้ดา้ นล่าง การวิเคราะห์ขา้ งต้นตั้งอยู่บนข้อสมมติที่ว่าตัวแปรอื่นคงที่ และ
ยังไม่รวมผลกระทบจากยอดขายและยอดซื้ อในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
1
1

ดอลลาร์สหรัฐ
เงินดองเวียดนาม

กาไรหรื อขาดทุน
การแข็งค่า
การอ่อนค่า
(ล้านบาท)
33
(33)
91
(91)

ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มูลค่า 9,306 ล้านบาท และ
สัญญาขายเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้า มูลค่า 14,964 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นการปิ ดความเสี่ ยง
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
(3.2) ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย
ตลาดซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและความแน่ นอนของกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย ส่ วนใหญ่จากเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ น
กลุ่มบริ ษ ทั ได้ลดความเสี่ ยงโดยการทาสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยเพื่ อจัดการฐานะเปิ ดต่ อ
ความผันผวนในอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินกูย้ ืมบางรายการ
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เครื่ องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

(ล้านบาท)
337
(48,367)
(48,030)
3,260
(44,770)

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารในประเทศเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจาก
อัต ราดอกเบี้ ยของเงิ น กู้ยื ม จ านวน 1,000 ล้า นบาท โดยการแลกเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี้ ยลอยตัว
THBFIX เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกาหนดภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2570
กลุ่มบริ ษ ทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยกับธนาคารในต่ างประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่ อป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 75 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเทียบเท่าเงินบาท
2,260 ล้านบาท โดยการแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว LIBOR เป็ นอัตราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ
0.27 ต่อปี โดยสัญญาดังกล่าวจะครบกาหนดภายในเดือนมกราคม 2570
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ซึ่ งเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน ทาให้เกิด
กาไรหรื อขาดทุนด้วยจานวนเงินที่ แสดงในตารางดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์ขา้ งต้นตั้งอยู่บนข้อสมมติ
ที่วา่ ตัวแปรอื่นโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปร
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ควำมอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ)
122
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กาไรหรื อขาดทุน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(ล้านบาท)
(480)
480
32
(32)
(448)
448

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
28

ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั มี
2563
(ก) หนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั เพื่อค้ าประกันการจ่ายชาระ
เงินกูย้ ืมของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม
(ข) หนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน
(ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิ ดแล้วแต่ยงั ไม่เข้าเงื่อนไขการเป็ นหนี้ สิน
(ง) ภาระผูกพัน
- ตามสัญญาซื้ อวัตถุดิบ
- ตามสัญญาเช่าและบริ การ
- ตามสัญญาซื้ อที่ดิน ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่ องจักร และอื่นๆ

2562
(ล้านบาท)

198

264

2,008
436

1,451
420

32,176
1,688
38,936

31,359
9,023
75,934

ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเครื่ องจักรนี้ ได้รวมถึงการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ การก่อสร้างโรงงานของโรงงานปิ โตรเคมีในประเทศเวียดนาม และการขยายกาลังการผลิตของ
โรงงานโอเลฟิ นส์ในประเทศไทย มูลค่าตามสัญญาประมาณ 744 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ 7,584 พันล้านเวียดนามดอง
และสกุลเงินอื่น รวมเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 32,327 ล้านบาท
(จ) บริ ษทั ได้ทาสัญญากับผูใ้ ห้บริ การในประเทศ 2 ราย เพื่ อให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริ ษทั
มูล ค่า ตามสัญ ญาประมาณ 6,500 ล้า นบาท ซึ่ ง สัญ ญาดัง กล่า วมีร ะยะเวลา 7 ปี โดยเริ่ ม มีผ ลตั้ง แต่เดื อ น
มิถุนายน 2559
(ฉ) ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาซื้ อวัตถุดิบและสาธารณู ปโภคกับบริ ษทั ในต่างประเทศ
อายุสัญญา 15 ปี โดยที่ท้ งั สองฝ่ ายมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องซื้ อขายและส่ งมอบวัตถุดิบและสาธารณู ปโภคตามราคา
ปริ มาณ และเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
(ช) ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 บริ ษทั ได้แจ้งความดาเนิ นคดีอาญาอดีตพนักงานเกี่ยวกับการลักทรัพย์ (แบบฟอร์ ม
ใบหุน้ สามัญ) และการปลอมแปลงใบหุ น้ สามัญของบริ ษทั เป็ นจานวนหุ น้ 672,000 หุ น้ ซึ่ งต่อมาในไตรมาสที่ 2
ของปี 2552 บริ ษทั ได้รับแจ้งจากศาลแพ่งว่าผูจ้ ดั การมรดกและทายาทผูถ้ ือหุ ้นที่ถูกปลอมแปลงใบหุ ้น (โจทก์)
ได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั พร้อมกับบุคคลและนิ ติบุคคลอื่นซึ่ งเกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว โดยเรี ยกร้องให้ร่วมกันชดเชย
ค่าเสี ยหาย ซึ่ งคดีน้ ีได้ยตุ ิแล้ว
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โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาให้อดี ตพนักงานผูก้ ระทาละเมิดต่อโจทก์ คื นหุ ้นหรื อ
ใช้ราคาหุน้ ตามราคาที่มีการซื้ อขายครั้งสุ ดท้าย ณ วันที่ใช้เงิน ซึ่ งต้องไม่ต่ากว่าอัตราหุน้ ละ 314.38 บาท รวมทั้ง
เงินปั นผลที่ขาดอยู่และดอกเบี้ยจนกว่าชาระเสร็ จ โดยให้บริ ษทั ในฐานะนายจ้าง บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งร่ ว มรั บ ผิ ด ดัง นั้ น บริ ษ ทั จึ ง ได้บ ัน ทึ ก ประมาณการหนี้ สิ น
จากค่าเสี ยหายดังกล่าวในส่ วนที่ บริ ษ ทั อาจต้องรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คิดเป็ นจานวนเงิน 201 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้ชาระหนี้ ให้โจทก์เสร็ จสิ้ นแล้วด้วยการคืนใบหุ น้ สามัญของบริ ษทั
เงินปั นผลก่อนฟ้ องคดีพร้อมดอกเบี้ย เงินปั นผลหลังฟ้ องคดี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนิ นคดี จานวนเงินรวม
319 ล้านบาท ต่อมาบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งเป็ นจาเลยร่ วมได้ยื่นคาร้องเพื่อขอให้ศาลฎี กาตี ความ
คาพิพากษา โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีคาสัง่ ยกคาร้องดังกล่าวแล้ว บริ ษทั จึงได้ฟ้องคดีไล่เบี้ย
อดี ตพนักงานผูก้ ระทาละเมิด และบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อเดื อนธันวาคม 2561 โดยเมื่อวันที่
8 มีน าคม 2562 ศาลแรงงานกลางได้มีคาพิพ ากษาให้อดีต พนักงานผู ก้ ระทาละเมิด ชดใช้เงิน ให้แ ก่บ ริ ษ ทั
จานวน 149 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยที่ ไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดี จึงถึงที่ สุด ปั จจุบนั
อยู่ระหว่างการบังคับคดี สาหรับการเรี ยกร้องเอาจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯนั้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
ศาลแพ่งมีคาพิพากษาให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ชาระเงินให้แก่บริ ษทั จานวน 62.55 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 4 มิ ถุนายน 2563 บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ คาพิพากษาศาล
แพ่ งต่อศาลอุทธรณ์ และบริ ษทั ได้ยื่นคาแก้อุ ทธรณ์ แล้วเมื่ อวันที่ 6 สิ งหาคม 2563 ขณะนี้ ค ดี อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์
29

กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการบริ หารจัดการส่ วนทุนซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อดารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ ง
โดยการวางแผนการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริ หารกระแสเงินสด
ที่ ดีอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังคานึ งถึงการมีฐานะการเงินที่ ดี โดยพิ จารณาลงทุ นในโครงการที่ มี
อัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงิ นทุนหมุนเวียนที่ เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ ง ความ
มัน่ คงของการดารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ น
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ
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เรื่องอื่นๆ
(ก) เมื่ อวันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งคุ ม้ ครองชั่วคราวที่ ส่ังให้หน่ วยงานราชการ 8 แห่ ง
ระงับ 76 โครงการในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ ใกล้เคียงจังหวัดระยองไว้เป็ นการชัว่ คราว ต่อมาศาลปกครอง
สู งสุ ด และศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งให้ 12 โครงการดาเนิ นการต่ อไปได้ ส่ วนที่ เหลื ออี ก 64 โครงการ
ให้ระงับไว้ต ามคาสั่งของศาลปกครองกลาง ในจานวนนี้ มีโ ครงการของกลุ่มบริ ษ ทั 18 โครงการ มูลค่ า
เงินลงทุน 57,500 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นโครงการของบริ ษทั ร่ วมทุนภายใต้ธุรกิจเคมิคอลส์
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุ ญาตโครงการที่ ออก
หลังวันที่ รัฐธรรมนู ญปี 2550 มีผลบังคับใช้ และเข้าข่ าย 11 ประเภทโครงการที่ อาจก่อให้เกิ ดผลกระทบต่ อ
ชุมชนอย่างรุ นแรง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2553
โดยผลของค าพิ พ ากษาดังกล่ าว โครงการเกื อบทั้งหมดของกลุ่ มบริ ษ ทั ไม่ เข้าข่ ายประเภทโครงการที่ อ าจ
ก่อให้เกิ ดผลกระทบอย่างรุ นแรง จึ งสามารถดาเนิ นการต่ อไปได้ มี เพี ยง 1 โครงการที่ เข้าข่ ายตามประกาศ
ดังกล่าว ซึ่ งได้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนู ญปี 2550 เรี ยบร้อย
แล้ว เมื่ อปลายปี 2555 โดยการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) เห็ นว่าโครงการได้ดาเนิ นการ
ครบถ้วนแล้ว กนอ. จึงได้ส่งเรื่ องให้อยั การเพื่อยื่นขอให้ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาสั่งยกเลิกการระงับโครงการ
ชัว่ คราวเพื่อให้โครงการสามารถดาเนิ นการต่อไปได้ ซึ่ งอัยการได้ยื่นคาร้องขอยกเลิกคาสั่งคุม้ ครองชัว่ คราว
ต่อศาลปกครองสู งสุ ดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ต่อมาในเดื อนกรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาสั่ง
ยกเลิ กการระงับ โครงการดังกล่ าว และในเดื อนตุ ลาคม 2557 กลุ่ มบริ ษ ัทได้รับใบอนุ ญ าตจาก กนอ. และ
สามารถดาเนินงานตามโครงการได้ตามปกติ
ทั้งนี้ ในส่ วนของคดี ผูฟ้ ้ องคดี และหน่ วยงานราชการได้อุทธรณ์ คาพิ พากษาของศาลปกครองกลางต่ อศาล
ปกครองสู งสุ ด
(ข) เมื่อ เดือนตุลาคม 2563 Mawlamyine Cement Limited (“MCL”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ร่ วมทุน ในประเทศเมีย นมา
กับ Pacific Link Cement Industry Ltd. (“PLCI”) ได้หยุดการผลิตเป็ นการชัว่ คราวเนื่ องจากไม่มีหินปูนซึ่ งเป็ น
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตปูนซี เมนต์ สาเหตุมาจากข้อพิพาทระหว่างเอสซี จี ซิ เมนต์กบั PLCI หลังจากที่การ
เจรจาในช่ วงที่ ผ่านมาระหว่างเอสซี จี ซิ เมนต์กบั PLCI ไม่ประสบความสาเร็ จ เอสซี จี ซิ เมนต์ได้ยื่นคาร้องเพื่ อ
ดาเนิ นการระงับข้อพิ พาทด้วยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการตามเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ในสัญญาร่ วมทุ นกับ
PLCI ขณะนี้ เรื่ องอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ PLCI ได้ดาเนิ นกระบวนการทางกฎหมายกับ
MCL ต่อศาลในประเทศเมียนมา ขณะนี้เรื่ องอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลประเทศเมียนมา
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เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
(ก) ตามที่ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 2 (ค) กลุ่มบริ ษทั เลือกปฏิ บตั ิ ตามแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรน
ชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแนวปฏิ บตั ิ ดงั กล่าวสิ้ นสุ ดการมี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้ผลกระทบของการสิ้ นสุ ดการใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวดังกล่าว ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่ งไม่ได้มี
ผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
(ข) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ย่อยภายใต้ธุรกิจแพคเกจจิ้งได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้นเพื่อเข้าถือหุ น้ ใน
สัดส่ วนร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK Limited (“Go-Pak”) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในผูน้ าในการให้บริ การโซลูชนั ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารในสหราชอาณาจักร ยุโรปและอเมริ กาเหนื อ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 การควบรวมกิ จการ
Go-Pak ได้เสร็ จสิ้ น โดยแบ่งการชาระค่าหุน้ งวดแรกจานวนเงิน 77.5 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง หรื อเทียบเท่าเงินบาท
3,180 ล้านบาท และค่าหุน้ ส่ วนที่เหลือพิจารณาจากผลประกอบการส่ วนเพิ่มประมาณ 30 ถึง 56 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง
หรื อเทียบเท่าเงินบาท 1,230 ถึง 2,300 ล้านบาท
ทั้งนี้ การควบรวมกิจการกับ Go-Pak เป็ นการขยายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร กลุ่มบริ ษทั จะนาสิ นทรัพย์ หนี้สิน
และผลการดาเนินงานของ Go-Pak มาจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564
(ค) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิ เรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ดังนี้
(1) ให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่ออนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสาหรับปี 2563 ในอัตราหุ น้ ละ 14.00 บาท รวมเป็ นเงิน
ประมาณ 16,800 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 5.50 บาท เมื่อวันที่
28 สิ งหาคม 2563 ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 26 และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้าย
ในอัตราหุน้ ละ 8.50 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ รับเงินปันผลคิดเป็ นเงินประมาณ 10,200 ล้านบาท
โดยกาหนดจ่ ายในวันที่ 23 เมษายน 2564 การจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่ าวขึ้ น อยู่กับการอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564
(2) ให้ออกหุ ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 จานวน 15,000 ล้านบาท ที่ อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ
2.65 ต่อปี อายุ 4 ปี เพื่อนาไปไถ่ถอนหุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2560 จานวน 25,000 ล้านบาท ที่จะครบกาหนดไถ่ถอน
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ง) บริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) (“SCGP”) อยู่ระหว่างการยื่นขออนุ ญาตต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการออกและเสนอขายหุ น้ กูข้ อง SCGP ครั้งที่ 1/2564 ครบกาหนดไถ่ถอน
ปี 2567 (SCGP24DA) มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และหุน้ กูส้ ารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกมูลค่า
ไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 8 เดือน ที่อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี โดย SCGP จะออกหุ น้ กูใ้ นวันที่
1 เมษายน 2564 และครบกาหนดไถ่ถอนวัน ที่ 1 ธัน วาคม 2567 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ น้ กูด้ งั กล่า ว
เป็ นไปตามมติ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั SCGP เมื่อวัน ที่ 1 ธันวาคม 2563 ภายใต้โ ครงการหุ ้น กูข้ อง
SCGP ปี 2564 วงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
(จ) เมื่ อ วัน ที ่ 9 กุม ภาพัน ธ์ 2564 SCGP ได้ล งนามในสัญ ญาซื้ อ หุ ้น เพื ่ อ เข้า ถื อ หุ ้น ในสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 70 ใน
Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation (“Duy Tan”) โดยธุ รกรรมดังกล่าวจะดาเนิ นการผ่านบริ ษทั ย่อย
ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้ธุรกิจแพคเกจจิ้ง คาดว่าธุรกรรมจะเสร็ จสิ้ นประมาณกลางปี 2564
32

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้
ในการจัดทางบการเงินรวมนี้เนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน
จากการถื อ ปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ป รั บ ปรุ งใหม่ เหล่ า นี้ ซึ่ งคาดว่ า ไม่ มี ผ ลกระทบที่ มี
สาระสาคัญต่องบการเงินในปี ที่ถือปฏิบตั ิ
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03
งบการเงิน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

130

131

132

133

134

135

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น
ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี�
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อา�ารและอุปกร�์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

19
19
5
5, 19

10,916,024
26,925,648
1,582,321
96,764,105
212,400
136,400,498

11,691,164
9,437,013
1,578,049
114,660,391
206,977
137,573,594

19
19
6
7
8
10
11

3,805,085
10,734,705
134,473,383
1,892,071
2,526,046
1,954,274
519,121
155,904,685

1,507,534
3,030,058
133,421,316
1,903,911
2,583,959
2,287,087
333,388
349,811
145,417,064

292,305,183

282,990,658

ในนามคณะกรรมการ
พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��ง�องงบการเงินนี�

6
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หนี�� � น����� วน�อ��ู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

�นี���น��ุนเวียน
เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
ดอกเบี�ยค้างจ่าย
ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่า�ี���งกําหนดชําระภาย�นหน��งปี
ส่ วนของหุน้ กู�้ ี���งกําหนดชําระภาย�นหน��งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั�น
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
�ว�หนี�� � นห�ุนเวียน

5
19
19
5, 19

�นี���น��� ��ุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
�ว�หนี�� � น��� ห�ุนเวียน
�ว�หนี�� � น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

7
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19
19
11
13
5

748,996
1,261,459
95,382
50,000,000
5,299,108
73,846
57,478,791

860,823
1,283,231
50,000,000
6,568,982
75,089
58,788,125

72,464
124,955,090
1,230,841
1,233,579
1,056,892
128,548,866

125,000,000
1,205,130
1,305,671
127,510,801

186,027,657

186,298,926

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หน�ส� � น���ส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจํานวน 1,600 ล้ านหุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ทุนที�ออ�และ�ําระแล้ ว
(หุ้นสามัญจํานวน 1,200 ล้ านหุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองทัว� ไป
ยังไม่ ได้ จัดสรร
อง��ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

14

รวมหน�ส� � น���ส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินน��

8
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1,600,000

1,600,000

1,200,000

1,200,000

160,000
10,516,000
88,107,036
6,294,490
106,277,526

160,000
10,516,000
84,784,283
31,449
96,691,732

292,305,183

282,990,658

งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

รายได้
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา ค่าธรรมเนียม
การจัดการบริ หาร และรายได้ค่าบริ การ
รายได้ดอกเบี�ย
รายได้อ�น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุ ง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

5

18,463,008

20,303,381

5
5, 23
5, 23

7,830,072
3,165,434
171,328
29,629,842

8,410,326
4,565,997
80,115
33,359,819

15

(5,862,659)

(6,300,403)

13, 16
5, 23

(5,393,099)
(11,255,758)

(265,735)
(5,744,680)
(12,310,818)

18,374,084

21,049,001

(26,125)

(174,197)

18,347,959

20,874,804

15.29

17.40

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

17

กําไรสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น�ั�น��น� �าน (บาท)

ในนามคณะกรรมการ
พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ �นหน��ง�องงบการเงินนี�

9

139

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการท�อ� าจ�ูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ภา��เงินได้ของรายการท��อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีอ� าจ�ูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

17

รายการท�จ� ะไม่ �ูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
13
ภา��เงินได้ของรายการท��จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
17
รวมรายการทีจ� ะไม่ �ูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินน��

10

140

18,347,959

20,874,804

26,066

37,823

(5,213)
20,853

(7,564)
30,259

(14,407)

(119,823)

2,881
(11,526)

23,964
(95,859)

9,327

(65,600)

18,357,286

20,809,204
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน�� งของงบการเงินน��

ยอดค�เห�ือ � วันที� 31 ธันวาคม 2562 �ามที�ราย�าน�น�วดก� อน
ผลกระทบจากการเปล��ยนแปลงน�ยบายการบั�ช�
ยอดค�เห�ือ � วันที� 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�ร�เข้ าส� วนขอ�ผู้ถือหุ้น
เงินทุนท���ด้ รั�จากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปั นผล
รวมเงินทุนท���ด้ รั�จากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดค�เห�ือ � วันที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดค�เห�ือ � วันที� 1 มกราคม 2562
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�ร�เข้ าส� วนขอ�ผู้ถือหุ้น
เงินทุนท���ด้ รั�จากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
เงินปั นผล
รวมเงินทุนท���ด้ รั�จากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดค�เห�ือ � วันที� 31 ธันวาคม 2562

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

18

3

18

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

1,200,000

-

1,200,000
1,200,000

1,200,000

-

1,200,000

ทุนท��ออก
และชําระแล้ว

160,000

-

160,000
160,000

160,000

-

160,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

11

10,516,000

-

10,516,000
10,516,000

10,516,000

-

10,516,000

ทุนสํารองทัว� ไป

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

18,347,959
(27,183)
18,320,776
88,107,036

(14,997,759)
(14,997,759)

84,784,283
(264)
84,784,019

20,874,804
(95,859)
20,778,945
84,784,283

(19,798,926)
(19,798,926)

15,657
15,657
6,241,924

-

6,226,267
6,226,267

-

-

20,853
20,853
52,566

-

31,449
264
31,713

30,259
30,259
31,449

-

36,510
36,510
6,294,490

-

31,449
6,226,531
6,257,980

30,259
30,259
31,449

-

���� �ระก�บ��� น���ส��น���������หุ�น
ผลกําไรจากการ
วัดมูลค่ายุติธรรม
ผลกําไร
เงินลงทุน
จากการวัดมูลค่า รวมองค์ประกอบอื�น
ในตราสารทุน สิ นทรัพย์ทางการเงิน ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(พันบาท)
83,804,264
1,190
1,190

ยังไม่ได้จดั สรร

18,347,959
9,327
18,357,286
106,277,526

(14,997,759)
(14,997,759)

96,691,732
6,226,267
102,917,999

20,874,804
(65,600)
20,809,204
96,691,732

(19,798,926)
(19,798,926)

95,681,454

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเส�� อมราคา�ละค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตรา�ลกเปลี�ยน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
กําไรจากการขายเงินลงทุน �ละอ��น�
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก� �นการเ�ล�ย� นแ�ลง
�นสิ นทรัพย์ และ�น�ส� ิ นดําเนินงาน

(พันบาท)

2562

18,347,959

20,874,804

26,125
821,537
86,805
1,274
(18,463,008)
(3,096,933)
5,362,969
(65,222)

174,197
730,394
345,817
(9,878)
(20,303,381)
(4,478,793)
5,700,252
(13,213)

3,021,506

3,020,199

311
3,203
3,514

235,951
3,382
239,333

�น��สินดําเนินงานเพิม� ���น (ลดลง)
เจ้าหนี�หมุนเ�ียนอ��น
ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินอ��น
�น�ส� ิ นดําเนินงานลดลง - สุ ทธิ

(56,645)
(72,763)
(221,933)
(351,341)

(20,358)
(84,905)
(97,078)
(202,341)

กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2,673,679
(229,853)
2,443,826

3,057,191
(108,608)
2,948,583

สินทรั พย์ ดาํ เนินงานลดลง (เพิม� ���น)
ลูกหนี�หมุนเ�ียนอ��น
สิ นทรัพย์อ�น
สิ นทรัพย์ ดาํ เนินงานลดลง - สุ ทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ �นหน��งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเ�ื�อลงทุนในบริ �ทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี�ของกิจการอื�น
เงินสดจ่ายเ�ื�อ�ื� อตราสารหนี�ของกิจการอื�น
เงินสดจ่ายเ�ื�อ�ื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ� และสิ นทรั�ย��ม่มีตวั ตน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ ืม (เงินให้กยู้ ืม) แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รับเงินปันผล
รับดอกเบี�ย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

2563

(พันบาท)

2562

(1,052,067)
56,058,784
(75,701,652)
(211,440)
17,896,287
18,515,504
3,076,273
18,581,689

(295,750)
59,207,349
(47,014,845)
(257,401)
(7,938,984)
20,304,917
4,544,880
28,550,166

(1,269,875)
(99,806)
50,000,000
(50,000,000)
(1,369,681)
(14,997,759)
(5,433,215)
(21,800,655)

(1,834,145)
25,000,000
(31,500,000)
(8,334,145)
(19,798,926)
(5,802,928)
(33,935,999)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง - สุ ทธิ

(775,140)

(2,437,250)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

11,691,164

14,128,414

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด � �ันสิ�นปี

10,916,024

11,691,164

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรั บจาก (จ� ายเ�ื�� ��าระ) เงินกู้ยมื
เงินสดจ่ายเ�ื�อชําระเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเ�ื�อชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายเ�ื�อ�ถ่ถอนหุน้ กู้
เงินกู้ยืมลดลง - สุ ทธิ
จ่ายเงินปันผล
จ่ายดอกเบี�ย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�
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6

5

5

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

สารบัญ

หน้ า

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ข้อมูลทัว� ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที�สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
การเปลี�ยนแปลงของหนี�สินที�เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
สํารองและองค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้
เงินปั นผล
เครื� องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น
การบริ หารจัดการส่ วนทุน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
มาตร�านการรายงานทางการเงินที�ประกา�แล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้

145
145
148
151
176
179
181
182
183
184
185
187
187
191
191
192
193
195
196
203
204
205
206
206

144

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
งบการเงินนี� นาํ เสนอเพื�อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื�อใช้ในประเทศ โดยจัดทําเป็ นภาษาไทยและภาษาอังก�ษ
และได้รั บ อนุ มตั ิ ให้อ อกงบการเงิ นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ทั
เมื�อวันที� 17 กุมภาพันธ์ 2564
1

ข้ อมู�ทั�วไป
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที� จดั ตั�งขึ�นในประเทศไทย โดยมีที�อยู่จดทะเบี ยน
ตั�งอยูเ่ ลขที� 1 ถนนปูนซิ เมนต์ไทย บางซื� อ กรุ งเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริ ษ ทั เป็ นผู ล้ งทุ น ในส่ ว นงานธุ ร กิ จ หลัก ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ ซี เ มนต์แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์ก่ อ สร้ า ง ธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส์ และ
ธุรกิจแพคเกจจิ�ง

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ น นี� จ ดั ทํา ขึ� น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญ ชี ที� ป ระกาศใช้
โดยสภาวิชาชี พบัญชี กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที�เกี� ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ� ึ งมีผลบังค บั ใช้ต� งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2563 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุ งใหม่น� นั
มีผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริ ษทั
บริ ษทั ถือปฏิ บตั ิ ตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที� เกี� ยวข้องกับเครื� องมือทางการเงิ น ซึ� งประกอบด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9 เรื� อง เ���� ������า��า�เ��� (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานที�เกี�ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื� อง สั ญญาเช่ า (TFRS 16) เป็ นค รั�งแรก
ซึ� งได้เปิ ดเผยผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
(ข) สกุลเงิน���ใช้ ในการด�าเนินงานและน�าเสน�ง�การเงิน
งบการเงิ นนี� นาํ เสนอเป็ นเงิ นบาท�ึ� งเป็ นสกุลเงิ นที� ใช้ใ นการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูลทางการเงิ นทั�งหมด
มีการปั ดเ�ษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็ นหลักล้านบาท ยกเว้นที�ระบุไว้เป็ นอย่างอื�น
(ค) การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และข้อสมมติ หลายประการ �ึ� งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ทั�งนี� ผลที� เกิ ดขึ� นจริ ง
อาจแตกต่างจากที�ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติที�ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื�อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิ�ีเปลี�ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1) การใช้ดุลยพินิจ
ข้อมูลเกี�ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการกําหนดนโยบายการบัญชี �� ึ งมีผลกระทบที�มีนยั สําคัญต่อการรับรู ้จาํ นวนเงิน
ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี�
หมายเหตุ 4 (ช) และ 9

สัญญาเช่า
- การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
- การพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใช้สิท�ิ ต่ออายุสัญญาเช่า
หรื อไม่
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(2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี�ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 �ึ� งมีค วามเสี� ยง
อย่างมีนยั สําคัญ�ึ� งอาจส่ งผลให้มีการปรับปรุ งที� มีสาระสําคัญในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี� สิน
ในปี บัญชีถดั ไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี�
หมายเหตุ 4 (ช)
หมายเหตุ 6, 7, 8, 10
หมายเหตุ 11
หมายเหตุ 13
หมายเหตุ 19

หมายเหตุ 20

การกํา หนดอัต ราดอกเบี� ย เงิ น กู ย้ ืม ส่ ว นเพิ� ม ที� ใ ช้ใ นการวัด มูล ค่ า หนี� สิ น
ตามสัญญาเช่ า
การทดสอบการด้อยค่ า เกี� ยวกับการใช้ขอ้ สมมติ ที� สาํ คัญในการประมาณ
มูลค่ าที� คาดว่าจะได้รับคื น
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กาํ ไรทางภาษีในอนาคตที�จะนําผล
แตกต่างชัว� คราวที�ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที� กาํ หนดไว้เกี� ยวกับ
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- การวัด มูลค่ าค่ าเผื� อผลขาดทุ นด้านเครดิ ต ที� ค าดว่าจะเกิ ดขึ� นของลูกหนี�
เกี�ยวกับข้อสมมติที�สาํ คัญที�ใช้ในการกําหนดอัตราสู ญเสี ยถัวเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
(Weighted-average loss rate)
- การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมื อทางการเงิ นที� นําข้อมูลที� ไม่ส ามารถ
สังเกตได้มาใช้
การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี�สิน และหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น

���ร����า��าร��ร� ร��า��อ�โรค������ อ� ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์ของการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้เกิดความไม่แน่นอน
ในการประมาณการ บริ ษทั ได้เลือกป�ิ บตั ิ ตามแนวป�ิ บตั ิทางการบัญชี เรื� อง มาตรการผ่อนปรนชัว� คราวสําหรับ
ทางเลือกเพิ�มเติมทางบัญชี เพื�อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สําหรับรายการที�เกี�ยวข้องกับงบการเงินสิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกวัดมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที� 1 มกราคม 2563
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3

การเป��ย� น�ป�งน�ยบายการบั�ช�
ตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที� เกี�ยวข้องกับเครื� องมือ
ทางการเงินและ TFRS 16 เป็ นครั�งแรก ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีดงั นี�
(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท��เก�ย� ��� �งก��เ�ร�� �งม��ทางการเงิน
กลุ่ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที� เกี� ย วข้องกับ เครื� อ งมื อทางการเงิ น นี� ให้ ข ้อ กําหนดเกี� ย วกับ นิ ย าม
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี� สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า และการด้อยค่า รวมถึงหลักการ
บัญชีของอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี� ยง โดยรายละเอียดของนโยบายการบัญชีเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 (ซ)
ผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกับเครื� องมือทางการเงิน มีดงั นี�
(1) การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 ประเภท
ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื�น (FVOCI) และ
มูลค่ า ยุติ ธรรมผ่านกํา ไรหรื อ ขาดทุน (FVTPL) ทั�งนี� มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี� ยกเลิก
การจัดประเภทตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกําหนด หลักทรัพย์เผื�อขาย หลักทรัพย์เพื�อค้า และเงินลงทุนทัว� ไป
ตามที�กาํ หนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 เป็ นไปตามลักษณะของ
กระแสเงินสดของสิ นทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุ รกิจของกิจการในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินนั�น
และตาม TFRS 9 อนุพนั ธ์วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน โดยนํามาใช้แทนนโยบายการบัญชี
ของบริ ษทั ที�เคยรับรู ้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอัตราแลกเปลี�ยน ณ สิ� นงวด หรื อเมื�ออนุพนั ธ์ดงั กล่าว
ถูกนํามาใช้
การจัด ประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญสําหรับ
รายการเงินลงทุนชัว� คราว เงินลงทุนเผื�อขาย และอนุพนั ธ์ อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีเงินลงทุนระยะยาวอื�น
ซึ� งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม บริ ษทั จัดประเภทเงิ นลงทุนดังกล่าวเป็ น
เงินลงทุนที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น โดย ณ วันที� 1 มกราคม 2563 บริ ษทั รับรู ้
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวดังกล่าวเพิ�มขึ� น 7,783 ล้านบาท โดยสุ ทธิ หนี� สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทาํ ให้องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ�มขึ�น 6,226 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการจัดประเภท
ของเงินลงทุนในตราสารทุน บริ ษ ทั สามารถเลือกจัดประเภทการวัดมูลค่าของเงินลงทุนแต่ละรายการ
โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนในแต่ละครั�ง
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(2) การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
ตาม TFRS 9 สิ นทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย รับรู ้ดอกเบี� ยรับและ
ดอกเบี� ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี� ยที� แท้จริ ง�ึ� งการนํา TFRS 9 มาใช้ไม่มีผลกระทบอย่างมีส าระสําคัญต่อ
งบการเงินของบริ ษทั
(3) การจัดประเภทรายการของหนี�สินทางการเงิน
TFRS 9 ให้วิธีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าหนี� สินทางการเงินใหม่ โดยจัดประเภทหนี� สินทางการเงิน
เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ วิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ทั�งนี� หนี� สิน
ทางการเงิ นจะจัดประเภทเป็ นหนี� สินทางการเงิ นที� วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนได้
ก็ต่อเมื�อกิจการถือไว้เพื�อค้า หรื อเป็ นอนุพนั ธ์ หรื อเลือกวัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว
บริ ษทั จัดประเภทหนี� สินทางการเงินอื�นที� ไม่ได้ถือไว้เพื�อค้าหรื อเป็ นอนุ พนั ธ์ดว้ ยวิธีราคาทุ นตัดจําหน่ าย
และการจัดประเภทรายการหนี� สินทางการเงิ นตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิ น
ของบริ ษทั
(4) การบัญชีป้องกันความเสี� ยง
TFRS 9 ให้แนวปฏิ บตั ิ เกี� ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี� ยง ในข�ะที� มาตร�านการรายงานทางการเงิ นเดิ ม
ไม่ได้กล่าวถึง โดยการบัญชี ป้องกันความเสี� ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบตั ิ ในแต่ละประเภทนั�นขึ�นอยู่กบั
ลักษ�ะของความเสี� ยงที�ทาํ การป้ องกัน ได้แก่ การป้ องกันความเสี� ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้ องกันความเสี� ยง
ในกระแสเงิ นสดและการป้ องกันความเสี� ยงของเงิ นลงทุ นสุ ทธิ ในหน่ วยงานต่ างประเทศ ตาม TFRS 9
บริ ษทั ต้องระบุถึงความสัมพันธ์ของการบัญชี ป้องกันความเสี� ยงที�สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์
ในการบริ หารความเสี� ยงของบริ ษทั และต้องนําข้อมูลเชิ งคุ�ภาพและการคาดการ�์ไปในอนาคตมาประเมิน
ความมีประสิ ทธิ ผลในการป้องกันความเสี� ยง
ทั�งนี� TFRS 9 ให้ทางเลือกในการถือปฏิบตั ิตามการบัญชี ป้องกันความเสี� ยงสําหรับรายการที�เข้าเงื�อนไข
�ึ� ง � วันที�ถือปฏิบตั ิเป็ นครั�งแรก บริ ษทั ไม่มีผลกระทบจากเรื� องดังกล่าว
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(5) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
TFRS 9 ให้วิธีการพิ จารณาผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที� คาดว่าจะเกิ ดขึ� นตลอดอายุของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น
ในขณะที� เดิ มบริ ษ ทั ประมาณการค่ าเผื� อหนี� สงสัยจะสู ญโดยการวิเคราะห์ประวัติ การชําระหนี� และการ
คาดการณ์เกี�ยวกับการชําระหนี� ในอนาคตของลูกค้า TFRS 9 กําหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการ
เปลี�ยนแปลงของปั จจัยทางเ�รษฐกิจนั�นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นอย่างไร และ
พิจารณาความน่าจะเป็ นถ่วงนํ�าหนัก ทั�งนี� การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบตั ิกบั สิ นทรัพย์ทางการเงินที�
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น �ึ� งไม่รวมเงินลงทุนใน
ตราสารทุน
บริ ษทั ได้ประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตาม TFRS 9 �ึ� งการนํา TFRS 9 มาใช้ไม่มีผลกระทบ
อย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
(ข) TFRS 16 สัญญาเช่ า
ก่อน TFRS 16 มีผลบังคับใช้ บริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่ ารับรู ้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ในกําไรหรื อขาดทุ น
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เมื�อ TFRS 16 มีผลบังคับใช้ ตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2563 ได้กาํ หนดให้ใช้
วิธีการบัญชี เดียวสําหรับผูเ้ ช่ า โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่า �ึ� งยกเว้นการรับรู ้
รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั�น หรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า
บริ ษทั ถือปฏิ บตั ิ ตาม TFRS 16 เป็ นค รั� งแรกกับสัญญาที� เคยระบุว่าเป็ นสัญญาเช่ า ณ วันที� 1 มกราคม 2563
ด้วยวิธีปรับปรุ งย้อนหลังโดยการรับรู ้ผลกระทบสะสมในสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และหนี� สินตามสัญญาเช่าและ
ไม่ถือปฏิ บตั ิ กบั ข้อ มูลที� แ สดงเปรี ย บเทีย บ โดยบริ ษ ทั ได้เลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิ บ ตั ิ บ างข้อ ตามที�
TFRS 16 ระบุ ไว้
บริ ษทั ได้ประเมิ นสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่ าตาม TFRS 16 โดย ณ วันที� 1 มกราคม 2563 บริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์
สิ ทธิ การใช้เพิ�มขึ�น 187 ล้านบาท ในขณะที� ค่าเช่ าจ่ายล่วงหน้าลดลง 36 ล้านบาท ส่ งผลให้หนี� สินตามสัญญาเช่ า
เพิ�มขึ� น 151 ล้านบาท และลักษณะของค่าใช้จ่ายที� เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวจะเปลี�ยนแปลงไป โดยบริ ษทั จะ
รับรู ้ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แ ละดอกเบี� ยจ่ายของหนี� สินตามสัญ ญาเช่า ทั�งนี� ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ณ 31 ธันวาคม 2562 เมื�อคิ ดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี� ยเงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ�มและได้ย กเว้น
การรับรู ้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั�นและสิ นทรัพย์อา้ งอิงที� มีมูลค่าตํ�า บริ ษทั จึงรับรู ้หนี� สินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที� 1 มกราคม 2563 เป็ นจํานวน 151 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ�มร้อยละ 1.81 ถึง 2.71 และ
4.16 ต่อปี
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4

น�ยบายการบั�ช�ท��ําคั�
นโยบายการบัญชี ที�นําเสนอดังต่ อ ไปนี� ได้�ือป�ิ บ ัติโดยสมํ�าเสมอสําหรั บงบการเงิ นทุ กรอบระยะเวลารายงาน
ยกเว้นที�ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3

(ก) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และกระแสรายวัน รวมทั�งเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสู ง �ึ� งพร้อมที�จะเปลี�ยนเป� นเงินสดในจํานวนที�ทราบได้
และมีความเสี� ยงที�ไม่มีนยั สําคัญต่อการเปลี�ยนแปลงมูลค่า
นอกจากนี� เงิ น เบิ กเกิ นบัญชี ธ นาคาร�ึ� งจะต้องชํา ระคื น เมื� อ ทวง�าม�ือเป� นส่ วนหนึ� งของกิ จกรรมจัด หาเงิ น
ในงบกระแสเงินสด
(ข)

ลูก�นี�อ�นและสินทรั พย� ที�เกิด�ากสั��า
ลูกหนี�รับรู ้เมื�อบริ ษทั มีสิทธิ ที�ปรา�จากเงื�อนไขในการได้รับสิ� งตอบแทนตามสัญญา หากบริ ษทั รับรู ้รายได้ก่อนที�จะ
มีสิทธิ ที�ปรา�จากเงื�อนไขในการได้รับสิ� งตอบแทน จํานวนสิ� งตอบแทนนั�นจะรับรู ้เป� นสิ นทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา
ลูกหนี� วดั มูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเ�ื�อ�ลขาดทุนด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�น (2562: �� ����������� ��� ����� �)
และสิ นทรัพย์ที�เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ� งตอบแทนที�บริ ษทั คาดว่าจะได้รับหักขาดทุนจากการด้อยค่า

(ค)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บันทึกบัญชีในงบการเงินโดยใช้วิธีราคาทุน
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(ง)

���ง���� ���� ��� ����� ����ง�ุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที�ถือไว้เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอสังหาริ มทรัพย์ที�ถือครอง
โดยบริ ษทั เพื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ าหรื อจากการเพิ� มขึ� นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั�งสองอย่าง ทั�งนี�
ไม่ได้มีไว้เพื�อขายตามปกติของธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื� อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื�อให้ได้มา�ึ� งอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้างเอง
�ึ� งรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื�น เพื� อให้ได้อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนอยู่ในสภาพ
พร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุนการกูย้ ืมของสิ นทรัพย์ที�เข้าเงื�อนไข
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนคื อผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุ ทธิ ที�ได้รับจาก
การจําหน่ายกับมูลค่าตามบั�ชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนโดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื� อมราคาจะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุ น �ึ� งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี�
ส่ วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคารและสิ� งปลูกสร้าง

5, 20 ปี
20, 40 ปี

บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื� อมราคาสําหรับที�ดินและสิ นทรัพย์ที�อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
����������������������� ���������������
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็ นที� ดิน อาคารและอุปกรณ์
มูลค่าตามบั�ชี ณ วันที�มีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ต่อไป
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(จ) ท��ดนิ อาคาร��ะอุปกรณ์
สิ นทรั �ย� ท�เป� นกรร�สิ ท�ิ� ของกิจการ
ที�ดิน อาคารและอุปกร�์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื� อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุ นรวมถึงต้นทุ นทางตรงที� เกี� ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้างสิ นทรั พย์ที�กิจการ
ก่อสร้างเอง ซึ� งรวมต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุ นทางตรงอื� น� ที� เกี� ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื�อให้สินทรัพย์น� นั อยู่ในสถานที� และสภาพที� พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื� อถอน การขนย้าย
การบู ร�ะสถานที� ต� งั ของสิ นทรั พย์ และต้นทุ นการกูย้ ืมของสิ นทรั พย์ที� เข้าเงื� อนไข สําหรั บเครื� องมื อที� ควบคุ มโดย
ลิขสิ ทธิ� ซอฟต์แวร์ ซ� ึ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ� ซอฟต์แวร์ น� นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ� ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าว
เป็ นส่ วนหนึ�งของอุปกร�์
ส่ วนประกอบของรายการที� ดิน อาคารและอุปกร�์แต่ละรายการที� มีรูปแบบและอายุการใช้ประโยชน์ที�ต่างกัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที�มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกร�์ คือ ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุ ทธิ ที�ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที�ดิน อาคารและอุปกร�์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสั งหาริ �ทรั �ย� เ���อการ�งท�น
เมื� อ มี ก ารเปลี� ย นแปลงการใช้ ง านจากอสั ง หาริ มทรั พ ย์ที� มี ไ ว้ใ ช้ ง านเป็ นอสั ง หาริ มทรั พ ย์เ พื� อ การลงทุ น
อสังหาริ มทรัพย์น� นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
�� นท�นท��เกิดข�น� �นภายห�ัง
ต้นทุนในการเปลี�ยนแทนส่ วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั�งใหญ่ จะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ� งของมูลค่าตามบัญชี
ของรายการที� ดิน อาคารและอุปกร�์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที�บริ �ทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศร��กิ จใน
อนาคตจากรายการนั�นและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั�นได้อย่างน่ าเชื� อถือ ชิ�นส่ วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูก
ตัดออกจากบัญ ชี ด ว้ ยมูลค่าตามบัญ ชี ต้น ทุน ที�เกิด ขึ� น ในการซ่ อ มบํา รุ งที�ดิน อาคารและอุป กร�์ที�เกิด ขึ� น เป็ น
ประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
�� ����� ������
ค่าเสื� อมราคาคํานวณจากจํานวนที� คิดค่าเสื� อมราคาของรายการที� ดิน อาคารและอุปกรณ์ ��� งประกอบด้วยราคาทุน
ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าอื�นที�ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื� อมราคาบันท� กเป� นค่ าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพ ย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพ ย์
แสดงได้ดงั นี�
ส่ วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคารและสิ� งปลูกสร้าง
เครื� องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะและอุปกรณ์
เครื� องตกแต่ง ติดตั�งและเครื� องใช้สาํ นักงาน

5
5, 20, 40
5, 10, 20
5
3, 5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื� อมราคาสําหรับที�ดินและสิ นทรัพย์ที�อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิ ดค่าเสื� อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่ าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุ กรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
(ฉ) สินทรั พย์ ไม่ มตี ัวตน���น
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั�นตอนการวิจยั ได้แก่ การสํารวจตรวจสอบเพื�อให้ได้มา�ึ� งความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์
หรื อทางด้านเทคนิค รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
ขั�นตอนพัฒนาเกี�ยวข้องกับแผนงานหรื อการออกแบบสําหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรื อปรับปรุ งให้ดีข� ึน
กว่าเดิม รายจ่ายที�เกิดจากการพัฒนารับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อเมื�อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้
อย่างน่าเชื� อถือ ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการนั�นมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า �ึ� งก่อให้เกิดประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิ จ และบริ ษทั มีความตั�งใจและมีทรัพยากรเพี ยงพอที� จะนํามาใช้เพื� อทําให้การพัฒนาเสร็ จสิ� นสมบู รณ์
และนําสิ นทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรื อนํามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนารับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์รวมถึงต้นทุ นสําหรับ
วัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนที� เกี� ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรี ยมสิ นทรัพย์เพื�อให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์
ตามประสงค์ และต้น ทุน การกู ย้ ืม สามารถนํา มารวมเป็ นส่ ว นหนึ� ง ของราคาทุน ของสิ น ทรัพ ย์ที� เข้าเงื� อนไข
รายจ่ายในการพัฒนาที�ไม่เข้าเงื�อนไขการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
รายจ่ า ยในการพัฒ นา�ึ� งรั บ รู ้ เ ป็ นสิ นทรั พ ย์วดั มูล ค่ า ด้วยราคาทุน หักด้วยค่ า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและผลขาดทุ น
จากการด้อยค่าสะสม
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน��� น�
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น� ที�บริ ษทั �ื� อมาและมีอายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วย
ค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื�อก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที�สามารถระบุได้ที�เกี�ยวข้องนั�น
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าอื�นที�ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าตัด จําหน่ ายรั บ รู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ น โดยวิธีเส้ น ตรงซ�� งโดยส่ วนใหญ่ จะสะท้อนรู ป แบบที� ค าดว่าจะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น� นั ตามระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โดยเริ� มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื�อสิ นทรัพย์น� นั พร้อมที�จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี�
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
ค่าลิขสิ ทธิ� ซอฟต์แวร์
อื�น�

ตามอายุสญ
ั ญา
3, 5, 10 ปี
5, 10, 25 ปี

บริ ษทั ไม่ได้คิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับสิ นทรัพย์ที�อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาที� คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกรอบปี บัญชี และ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ช) สัญญาเช่ า
����า�การ�ัญช������ ����ั���ั����่ �ั���� 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ� มต้นของสัญญา บริ ษทั จะประเมิ นว่า สัญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อไม่ บริ ษ ทั
นํา คํา นิ ย ามของสัญ ญาเช่ า ตาม TFRS 16 มาใช้ใ นการประเมิ น ว่า สัญ ญานั� น ให้สิ ท ธิ ใ นการควบคุ ม การใช้
สิ นทรั พย์ที�ระบุ หรื อไม่
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที� สัญญาเช่ าเริ� มมีผลหรื อวันที� มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่ า รวมถึงสัญญาที� มีส่วนประกอบที� เป็ นสัญญาเช่ า
บริ ษทั จะปั นส่ วนสิ� งตอบแทนที� ตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่ าตามเกณฑ์ราคาขายที� เป็ น
เอกเทศ สําหรั บสัญญาเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ บริ ษ ทั อาจปฏิ บัติตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบับนี� ซ� ึ งอาจไม่แยก
ส่ วนประกอบที�ไม่เป็ นการเช่า โดยรับรู ้สญ
ั ญาเช่าและส่ วนประกอบที�ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
บริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ� งสิ นทรัพย์
มีมูลค่าตํ�าหรื อสัญญาเช่าระยะสั�นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื�อ
มีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี�สินตามสัญญาเช่า
ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินที�รับรู ้เมื�อเริ� มแรกของหนี� สินตามสัญญาเช่า จํานวนเงินที�
จ่ ายชําระตามสั ญ ญาเช่ า ณ วัน ที� สัญ ญาเช่ าเริ� มมี ผ ลหรื อก่ อนวัน ที� สัญ ญาเริ� ม มี ผ ล ต้น ทุ น ทางตรงเริ� มแรกและ
ประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ� งจูงใจในสัญญาเช่ าที� ได้รับ
ค่าเสื� อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที� สัญญาเช่ าเริ� มมีผลจนถึง
วันสิ� นสุ ดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สญ
ั ญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิ ทธิ� ในสิ นทรัพย์ที�เช่าให้กบั บริ ษทั เมื�อสิ� นสุ ด
สัญญาเช่ า หรื อต้นทุ นของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่าบริ ษทั จะมี การใช้สิทธิ ในการซื� อสิ นทรัพย์ ในกรณี น� ี
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะบันทึ กค่าเสื� อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที�เช่ า ซึ� งกําหนดตามเกณฑ์
เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้อง
หนี�สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของค่าเช่าที�ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันที�สญ
ั ญาเช่าเริ� มมีผล
คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี� ยตามนัยของสัญญาเช่ า เว้นแต่อตั รานั�นไม่สามารถกําหนดได้ บริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี� ยเงินกูย้ ืม
ส่ วนเพิ�มของบริ ษทั ค่าเช่ ารวมถึงค่าเช่าคงที� หกั สิ� งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ จํานวนเงิ นที� คาดว่าจะต้องจ่ายภายใต้
การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายหากบริ ษทั มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใช้สิทธิ
เลือกซื� อ สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า ในขณะที�ค่าเช่าผันแปรที�ข� ึนอยูก่ บั
ปริ มาณการใช้จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที�เกิดรายการ
บริ ษทั กําหนดอัตราดอกเบี� ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ�มโดยนําอัตราดอกเบี�ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ งและ
ได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพื�อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที�เช่า
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
หนี� สินตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบี� ยที� แท้จริ ง และหนี� สินตามสัญญาเช่ า
จะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงค่าเช่า การเปลี�ยนแปลงประมาณการ
จํานวนเงินที�คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อการเปลี�ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือก�ื� อ
สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื�อมีการวัดมูลค่าหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่
จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุ น หากมูลค่ าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
บริ ษทั แสดงสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที�ไม่เป็ นไปตามคํานิ ยามของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนเป็ นที� ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันที�เริ� มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันที�มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที�มีส่วนประกอบที�เป็ นสัญญาเช่ารายการหน�� ง
หรื อมากกว่าหรื อมีส่วนประกอบที� ไม่เป็ นการเช่า บริ ษทั จะปั นส่ วนสิ� งตอบแทนที� จะได้รับตามสัญญาให้กบั แต่ละ
ส่ วนประกอบตามเกณ�์ราคาขายที�เป็ นเอกเทศ
เมื�อบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่ า บริ ษทั จะพิจารณา ณ วันเริ� มต้นของสัญญาเช่าว่าได้�อนความเสี� ยงและผลตอบแทนทั�งหมด
หรื อเกื อบทั�งหมดที� ผูเ้ ป็ นเจ้าของพ�งได้รับจากสิ นทรัพย์อา้ งอิงไปให้แก่ผูเ้ ช่ าหรื อไม่ หากมี สัญญาเช่ าดังกล่าวจะ
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน
บริ ษทั รับรู ้ค่าเช่าที�ได้รับจากสัญญาเช่าดําเนินงานเป็ นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
น�ย�ายการ�ั���ท��อ� ��ิ�ั�ิก่อน�ันท�� 1 มกราคม 2563
ในฐานะผูเ้ ช่ า สัญญาเช่ า�ึ� งบริ ษทั ได้รับความเสี� ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่จากการครอบครองสิ นทรัพย์ที�เช่านั�นๆ
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น ที� ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ได้มาโดยทําสัญญาเช่ าการเงิ นบันทึ กเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิ นขั�นตํ�าที� ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ า แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ�ากว่า
หักด้วยค่าเสื� อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที�ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที�เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ส่ วนที� จะหักจากหนี� ตามสัญญา เพื�อทําให้อตั ราดอกเบี� ยเมื�อเที ยบกับยอดหนี� ที�คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที�
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่ าอื�นได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานและค่าเช่ าจ่ายบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที�ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ� งของ
ค่าเช่าทั�งสิ� นตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ�นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลา
ที�คงเหลือของสัญญาเช่า เมื�อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
ในฐานะผูใ้ ห้เช่า รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า

(ซ) การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ทางการเงิน
น�ย�ายการ�ั���ท��อ� ��ิ�ั�ิ�ั�ง��่ �ันท�� 1 มกราคม 2563
บริ ษทั พิจารณารับรู ้ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที� คาดว่าจะเกิ ดขึ� นสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที� วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่ าย (ได้แก่ เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ลูกหนี� เงิ นให้กูย้ ืมแก่ กิจการที�เกี�ยวข้องกัน และ
เงินลงทุนในตราสารหนี� ) รวมถึงเงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
����������� ����������� ���������������� �����������
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�ค าดว่าจะเกิดขึ� นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงนํ�าหนัก
ผลขาดทุนด้านเครดิตคํานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที�คาดว่าจะไม่ได้รับ ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ�นคิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั�นคํานวณดังต่อไปนี�
- ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที� คาดว่าจะเกิ ดขึ� นในอี ก 12 เดื อนข้างหน้า ผลขาดทุ นดังกล่ าวประมาณจากผลขาดทุ นที�
คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการผิดเงื�อนไขตามสัญญาที� คาดว่าจะเกิ ดขึ� นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ� นรอบ
ระยะเวลาที�รายงาน หรื อ
- ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที� ค าดว่า จะเกิ ดขึ� นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุ นที�
คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการผิดเงื�อนไขตามสัญญาที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในช่วงระยะเวลาทั�งหมดที�เหลืออยูข่ องสัญญา
ค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรับลูกหนี� วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที� คาดว่าจะเกิดขึ� นตลอดอายุของสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ� นของสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี� ประมาณการโดยใช้ตารางการตั�งสํารอง
�ึ� งวิ�ีดงั กล่าวมีการนําข้อมูลผลขาดทุนที�เกิดขึ� นในอดี ต การปรับปรุ งปั จจัยที� มีความเ�พาะเจาะจงกับลูกหนี� น� นั ๆ
และการประเมินทั�งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิ จทัว� ไปในอนาคต
ณ วันที�รายงาน
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอื�น ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารหนี� บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์
ทางการเงินที�มีความเสี� ยงด้านเครดิตเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญ �ึ� งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื�อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุน
ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที� ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิ ตที� คาดว่าจะเกิ ดขึ� นพิจารณาจากระยะเวลาที� ยาวที� สุด
ตามสัญญาที� บริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านเครดิ ต
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั พิ จารณาว่าความเสี� ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ นเพิ� มขึ� นอย่างมี นัยสําคัญหากเกิ นกําหนดชําระ
มากกว่า 30 วัน มี การเปลี� ยนแปลงของอันดับความน่ าเชื� อถื อที� ลดระดับลงอย่างมี นัยสําคัญ มี การดําเนิ นงานที�
ถดถอยอย่างมีนยั สําคัญ หรื อมีการเปลี�ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี�ยนแปลงของเทค�น�ลยี ตลาด สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิ จหรื อก�หมายที� ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของลูกหนี� ในการจ่ายชําระภาระ
ผูกพันให้กบั บริ ษทั
บริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื�อ
ั ได้เต็มจํานวน อีกทั�งบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ในการไล่เบี� ย
- ผูก้ ไู ้ ม่สามารถจ่ายชําระภาระผูกพันด้านเครดิ ตให้แก่ บริ ษท
เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชําระเกินกว่า 90 วัน
การประเมินการเพิ�มขึ�นของความเสี� ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สําคัญนั�นมีการประเมินทั�งแบบเป็ นรายลูกหนี� หรื อแบบกลุ่ม
ขึ�นอยู่กบั ลักษณะของเครื� องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี� ยงเป็ นการประเมินแบบกลุ่มต้องมีการจัดกลุ่ม
เครื� องมือทางการเงินตามลักษณะความเสี� ยงด้านเครดิ ตที� คล้ายคลึงกัน เช่ น สถานการณ์คา้ งชําระและอันดับความ
น่าเชื�อถือ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นมีการประเมินใหม่ ณ สิ� นรอบระยะเวลาที�รายงาน เพื�อสะท้อนการเปลี�ยนแปลง
ของความเสี� ยงด้านเครดิตของเครื� องมือทางการเงินนับจากวันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรก การเพิ�มขึ�นของค่าเผื�อผลขาดทุน
แสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุน
การตัดจําหน่ าย
มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข� ัน ต้น ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู ก ตัด จํา หน่ า ยเมื� อ บริ ษ ัท ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคื นเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที�มีการตัดจําหน่ ายแล้ว จะรับรู ้เป็ น
การกลับรายการการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที�ได้รับคืน
����า�การ���������� �������ก��������� 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพ ย์ทางการเงิ นอื� นของบริ ษทั ได้รับการทบทวนทุ กสิ� นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่ งชี� เรื� องการด้อยค่ า
หรื อไม่ ในกรณี ที�มีขอ้ บ่งชี�จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที�คาดว่าจะได้รับคืน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื�อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเผื�อขาย�ึ� งได้บนั ทึ กในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น และมี
ความชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุ น�ึ� งเคยบันทึ กในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื� น จะถูกบันทึ กใน
กําไรหรื อขาดทุนถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนที� บนั ทึ กในกําไรหรื อ
ขาดทุนเป็ นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์กบั ราคาทุนที� ��ื อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั�น� �ึ� งเคยรับรู ้แล้วในกําไรหรื อขาดทุน
การค�า�����ลค่ า���คาด�่ า���ด้ รับค� �
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที�ถือไว้จนกว่าจะครบกําหนดที�บนั ทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย คํานวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที�แท้จริ ง
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผื�อขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
การกลับรายการด้ อยค่ า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนเพิ�มขึ�นในภายหลัง
และการเพิ�มขึ�นนั�นสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที�เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(ฌ) การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ท�ไม่ ใช่ สินทรั พย์ ทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ได้รับการทบทวนทุกสิ� นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี� เรื� องการด้อยค่า
หรื อไม่ ในกรณี ที�มีขอ้ บ่งชี�จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที�คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที� มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้งานจะถูกประมาณทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ ารั บรู ้ เ มื� อมูลค่ าตามบัญ ชี ของสิ นทรั พ ย์หรื อหน่ วยสิ นทรั พย์ที�ก่อให้เกิ ดเงิ นสดสู งกว่า
มูลค่าที� คาดว่าจะได้รับคื น ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุน

32

162
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การค�า�����ลค่ า���คาด�่ า���ด้ รับค� �
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พ ย์หักต้นทุ นในการขายแล้วแต่ มูลค่ าใดจะสู งกว่า การประเมิ นมูลค่ าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมา�จากกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคตคิดลดเป� นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนค าํ นึงถึง
ภา�ีเงินได้เพื�อให้สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั �ึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี� ยงที� มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที�ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื�น จะพิจาร�ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดที�สินทรัพย์น� นั เกี�ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ นอื�น� ที� เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน
ทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี� เรื� องการด้อยค่าหรื อไม่ �ึ� งหากมีการเปลี�ยนแปลงประมา�การที�ใช้ในการคํานว�
มูลค่าที� ค าดว่าจะได้รับคื น ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที� มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่าเสื� อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจําหน่ายสะสม เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบันทึก
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ญ) ��� ���������� ������� ��������
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น แสดงด้วยราคาทุน
(ฎ) �������������������ญญ�
หนี� สินที�เกิดจากสัญญาเป� นภาระผูกพันที�จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี�สินที�เกิดจากสัญญารับรู ้เมื�อ
บริ �ทั ได้รับชําระหรื อมีสิทธิ ที�ปรา�จากเงื�อนไขในการได้รับสิ� งตอบแทนที� เรี ยกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที� บริ �ทั
รับรู ้รายได้ที�เกี�ยวข้อง
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(ฏ)

ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลา
ที�พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการ���ร�โ��น� ท�กา� �น����
ภาระผูกพันสุ ทธิ ข องบริ ษ ทั จากโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ถูกคํา นวณแยกต่ างหากเป็ นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ ในอนาคตที� เกิ ด จากการทํา งานของพนั ก งานในงวดปั จ จุ บัน และงวดก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้น� นั ใช้หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย�ึ� งจัดทําโดย
นักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที�ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้
ในการวัด มู ล ค่ า ใหม่ ข องหนี� สิ น ผลประโยชน์ ที� กาํ หนดไว้สุ ท ธิ ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรั บรู ้ รายการในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื� น บริ ษ ทั กําหนดดอกเบี� ยจ่ายของ
หนี� สินผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิ ดลดที� ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคํานึ งถึงการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้สุทธิ ��ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี� ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการ
ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์
ที�เกี�ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั รับรู ้ผลกําไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกิดขึ�น
���ร�โ��น� ร����า����น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ข องบริ ษ ทั ที� เป็ นผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ใ นอนาคตที� เ กิ ด จาก
การทํา งานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ �ึ� งผลประโยชน์น�ี ไ ด้คิด ลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็ น
มูลค่าปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
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���������� ����������� ��
ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อวันใดวันหนึ� งต่อไปนี� เกิดขึ�นก่อน เมื�อบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอ
การให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื�อบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่าย
ผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงั กล่าวจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
���������� ������� �����������
ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อพนักงานทํางานให้ หนี�สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่ายชําระ
หากบริ ษ ทั มี ภ าระผูก พัน ตามก�หมายหรื อ ภาระผูก พัน โดยอนุ ม านที � จ ะต้อ งจ่ า ยอัน เป็ นผลมาจากการที�
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี�สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฐ)

�ร�มา�การ�����ิ�
ประมาณการหนี� สิ น จะรั บรู ้ ก็ต่ อ เมื� อ บริ ษ ทั มี ภ าระผูก พัน ตามก�หมายหรื อภาระผูก พัน โดยอนุ ม านที� เ กิ ด ขึ� น
ในปั จจุบนั ซึ� งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที�ประมาณการได้อย่างน่าเชื� อถือ และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอน
ว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื�อชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี� สินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้ เพื�อให้สะท้อนจํานวนที�
อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี� ยงที�มีต่อหนี� สิน ประมาณการหนี�สินส่ วนที�เพิ�มขึ�น
เนื�องจากเวลาที�ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน

(ฑ) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที�จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชําระเพื�อโอนหนี� สินในรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที� วดั มูลค่ า มูลค่ ายุติธรรมของหนี� สินสะท้อนผลกระทบของความเสี� ยงที� ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของภาระผูกพัน
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั�งสิ นทรั พย์และ
หนี�สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั วัดมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซื� อขายในตลาดที� มีสภาพคล่อง หากสามารถหาได้
ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการซื� อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินเกิ ดขึ� นอย่างสมํ�าเสมอในจํานวนที�
เพียงพอซึ� งสามารถให้ขอ้ มูลราคาได้อย่างต่อเนื�อง
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หากไม่มีราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง บริ ษทั ใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที�ใช้ขอ้ มูลที�สามารถสังเกตได้
ที�มีความเกี� ยวข้องให้มากที� สุด และลดการใช้ขอ้ มูลที� ไม่สามารถสังเกตได้ให้นอ้ ยที� สุด การเลือกเทคนิ คการประเมิน
มูลค่าจะพิจารณาปัจจัยทั�งหมดที�ผรู ้ ่ วมตลาดคํานึงถึงในการกําหนดราคาของรายการ
หลัก�านที�ดีที�สุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน ณ วันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกคือราคาของการ
ทํารายการ หากบริ ษทั พิ จารณาว่ามูลค่ ายุติธรรม ณ วันที� รับรู ้ รายการเมื� อเริ� มแรกแตกต่างจากราคาของการทํารายการ
เครื� องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที� รับรู ้
รายการเมื�อเริ� มแรกและราคาของการทํารายการจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยเกณ�์ที�เหมาะสม
การวัด มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์หรื อหนี� สิ น บริ ษทั ใช้ข อ้ มูลที� ส ามารถสังเกตได้ให้มากที� สุด เท่าที� จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี�ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที�ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี�






ข้อมูลระดับ 1 : เป็ นราคาเสนอซื� อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั�น ณ วันที�วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 : เป็ นข้อมูลอื� นที� สังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ราคาที� สังเกตได้) สําหรั บ
สิ นทรัพย์หรื อหนี�สินนั�น นอกเหนื อจากราคาเสนอซื� อขายซึ� งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 : เป็ นข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินนั�น

หากข้อ มูลที� นํามาใช้ในการวัด มูลค่ ายุติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์หรื อหนี� สิ น ถูกจัด ประเภทลําดับ ชั�น ที� แ ตกต่ างกัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที�อยูใ่ น
ระดับตํ�าสุ ดที�มีนยั สําคั�สําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานที�การโอนเกิดขึ�น
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(ฒ) รายได้
รายได้รับรู ้เมื�อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินที�สะท้อน�ึงสิ� งตอบแทนที�บริ ษทั คาดว่า
จะมีสิทธิ ได้รับ�ึ� งไม่รวมจํานวนเงินที�เก็บแทนบุคคลที�สามและภาษีมูลค่าเพิ�ม
รายได้ ค่าธรรมเนียม
รายได้ค่าทรัพย์สินทางปั ญญา รายได้ค่าธรรมเนี ยมการจัดการบริ หารและรายได้ค่าบริ การรับรู ้เป็ นรายได้ตลอดระยะเวลา
การให้สิทธิ และการให้บริ การ
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที�บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
(ณ) ด������ย
ดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง อัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ งคืออัตราที�ใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายชําระเงินหรื อรับเงินในอนาคตตลอดอายุที�คาดการณ์ไว้ของเครื� องมือทางการเงินของ
- มูลค่าตามบัญชีข� นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
- ราคาทุนตัดจําหน่ายของหนี�สินทางการเงิน
ในการคํานวณดอกเบี� ยรับและดอกเบี� ยจ่าย อัตราดอกเบี� ยที� แท้จริ งจะนํามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชี ข� นั ต้นของสิ นทรัพย์
�เมื�อสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจําหน่ายของหนี� สิน อย่างไรก็ตามสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื�อเริ� มแรก รายได้ดอกเบี�ยจะคํานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ งกับ
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงินหลังหักขาดทุนจากการด้อยค่า หากสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป
การคํานวณรายได้ดอกเบี�ยจะเปลี�ยนกลับไปคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีข� นั ต้นของสิ นทรัพย์
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(ด) ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี�ยจ่ายของเงินกูย้ ืม ประมาณการหนี� สินและสิ� งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่าย
ส่ วนที�เ�ิ�มขึ�นเนื�องจากเวลาที�ผา่ นไป และเงินปันผลของหุน้ บุริมสิ ทธิ �� ึ งถูกจัดประเภทเป็ นหนี�สิน
ต้นทุนการกูย้ ืมที�ไม่ได้เกี�ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรั�ย�ที�เข้าเงื�อนไขรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง
ค่ าใช้ จ่ายสําหรั บแผนการออกจากงานด้ วยความเห็นชอบร่ วมกัน
บริ ษทั ได้เสนอสิ ทธิ ให้�นักงานจํานวนหนึ� งที� เข้าหลักเกณ��สําหรั บการออกจากงานด้วยความเห็ นชอบร่ วมกัน
�นักงานที� เห็นชอบกับข้อเสนอจะได้รับเงินจํานวนหนึ� งโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุ ด จํานวนปี ที� ทาํ งาน
หรื อจํานวนเดื อนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ บริ ษทั บันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อมีแผนการออกจากงานด้ว ย
ความเห็นชอบร่ วมกัน
(ต) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุ น เว้นแต่ ในส่ วนที� เกี� ยวกับรายการที� รับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบัน
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ ภาษีที�ค าดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยค าํ นวณจากผลกําไรหรื อขาดทุน
ประจําปี ที� ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที�ประกา�ใช้หรื อที� คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที�เกี�ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว� คราวที�เกิดขึ�นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี� สินและจํานวนที�ใช้เพื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรับรู ้เมื�อเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว� คราวต่อไปนี� การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี� สินในครั�งแรก�ึ� งเป็ นรายการที�ไม่ใช่ การรวมธุ รกิจและรายการนั�นไม่มี
ผลกระทบต่อกําไรขาดทุ นทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่ า งที� เ กี� ย วข้อ งกับ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ย่อ ยและ
การร่ ว มค า้ หากเป็ นไปได้ว่า จะไม่ก ลับ รายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี วดั มูลค่าโดยใช้
อัตราภาษีที�คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว� คราวเมื�อมีการกลับรายการโดยใช้อตั ราภาษีที�ประกา�ใช้หรื อที� คาดว่า
มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี� สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษี ที�จะเกิ ดจาก
ลักษณะวิธีการที� บริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรั พย์หรื อจะจ่ ายชําระหนี� สินตามมูลค่ าตามบัญชี
ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงิ นได้ปัจจุบ นั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี บริ ษทั ต้องคํานึ งถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที�ตอ้ งจ่ายเพิ�มขึ� น และมีดอกเบี� ยที� ตอ้ งชําระ บริ ษทั
เชื� อว่าได้ต� งั ภาษีเงินได้ค า้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที�จะจ่ายในอนาคต�ึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบ
จากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี� อยู่บนพื�นฐาน
การประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี� ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี� ยวกับเหตุ การณ์ ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ
อาจจะทําให้บริ ษทั เปลี�ยนการตัดสิ นใจโดยขึ�นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้ค า้ งจ่ายที�มีอยู่ การเปลี�ยนแปลงใน
ภาษีเงินได้ค า้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื�อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที�จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี� สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษีเงินได้น� ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั�นกิ จการมี ความตั�งใจจะจ่ายชําระหนี� สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั�งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี�สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากําไรเพื�อเสี ยภาษีในอนาคต
จะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว� คราวดังกล่าว กําไรเพื�อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึง
การกลับรายการผลแตกต่างชัว� คราวที�เกี�ยวข้อง ดังนั�น กําไรเพื�อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว� คราวที�พิจารณาจากแผนธุรกิจของบริ ษทั แล้วอาจมีจาํ นวนไม่เพียงพอที�จะบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
ทั�งจํานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
(ถ)

เงินตราต่ างประเทศ
���������������� ���������� ��������
รายการบัญชีที�เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน
ณ วันที�เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี� สินที�เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิน
ที� ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี�ยนที�
เกิดจากการแปลงค่าจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพ ย์แ ละหนี� สิ นที� ไ ม่เป็ นตัวเงิน�ึ� งเกิ ด จากรายการบัญชี ที� เป็ นเงินตราต่า งประเทศและบันทึกตามเกณฑ์
ราคาทุน เดิ ม แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที� ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี� ยน ณ วันที� เกิ ดรายการ ทั�งนี� รวมถึ ง
รายการบัญชีที�เกิดจากการจ่ายชําระหรื อรับชําระสิ� งตอบแทนล่วงหน้า
สิ นทรัพย์และหนี� สินที�ไม่เป็ นตัวเงิน�ึ� งเกิดจากรายการบัญชี ที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ�ึ� งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�วดั มูลค่ายุติธรรม

(ท)

เครื� องมือทางการเงิน
น���า�การ�����ท�ถอื ป�ิ��ติต�ง�ต่ ��นท�� 1 มกราคม 2563
(1) ����� ���� �������������������� ���������� ����
ลูกหนี� ตราสารหนี� ที�บริ ษทั เป็ นผูอ้ อก และเจ้าหนี� การค้ารับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกเมื�อมีการออกตราสารเหล่านั�น
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการเงินอื�น� ทั�งหมดรับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกเมื�อบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตาม
ข้อกําหนดของเครื� องมือทางการเงินนั�น
ลูกหนี� ที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหาเงินที�มีนยั สําคัญวัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยราคาของการทํารายการ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน วัดมูลค่าเมื�อ
เริ� มแรกด้วยมูลค่ ายุติธรรม สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นและหนี� สิ นทางการเงิ นอื� น �นอกเหนื อจากลูกหนี� ที� ไม่ มี
องค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหาเงินที�มีนยั สําคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน) จะวัดมูลค่า
เมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํารายการ�ึ� งเกี�ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร
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(2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าภายหลัง
สิ นทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท
ณ วันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกเว้นแต่บริ ษทั มี
การเปลี�ยนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที� ได้รับ
ผลกระทบทั�งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที�มีการเปลี�ยนแปลงการจัดประเภท
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�ไม่ได้ถูกกําหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่ายหากเข้าเงื�อนไขทั�งสองข้อดังต่อไปนี�
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั�นตามโมเดลธุรกิจที�มีวตั ถุประสงค์เพื�อรับกระแสเงินสดตามสั��า และ
- ข้อกําหนดตามสั��าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน��� งทําให้เกิ ดกระแสเงินสดเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�กาํ หนดไว้
ตราสารหนี� ที�ไม่ได้ถูกกําหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นได้หากเข้าเงื�อนไขทั�งสองข้อดังต่อไปนี�
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั�นตามโมเดลธุ รกิจที�มีวตั ถุประสงค์เพื�อรับกระแสเงินสดตามสั��าและ
เพื�อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
- ข้อกําหนดตามสั��าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน��� งทําให้เกิ ดกระแสเงินสดเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�กาํ หนดไว้
ณ วันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่ได้ถือไว้เพื�อค้า บริ ษทั อาจเลือกให้เงินลงทุน
ดังกล่ าวแสดงการเปลี� ยนแปลงในมูลค่ ายุติ ธรรมในภายหลังในกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื� น ��� งการเลื อ กนี�
สามารถเลือกได้เป็ นรายเงินลงทุนและเมื�อเลือกแล้วไม่สามารถแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
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สิ นทรัพย์ทางการเงินทั�งหมดที� ไม่ได้จดั ประเภทให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นตามที� ได้อธิ บายไว้ขา้ งต้นจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน �ึ� งรวมถึง
สิ นทรั พ ย์อ นุ พ นั ธ์ท� งั หมด ณ วันที� รั บ รู ้ ร ายการเมื� อ เริ� มแรก บริ ษ ทั สามารถเลือ กให้สิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น
ที� เข้าข้อกําหนดในการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนหากการกําหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรื อลดความไม่สอดคล้อง
อย่างมีนยั สําคัญ�ึ� งอาจเกิดขึ�น�ึ� งเมื�อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ
บริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุ รกิจของสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยพิจารณานโยบายและวัตถุประสงค์ของการลงทุน
ความเสี� ยง และผลตอบแทนจากการลงทุน
สิ นทรั พ ย์ ทางการเงิ น - การประเมิน�่ ากระ�สเงิ นสดตามสั � �าเป� นการจ่ ายเพ�ยงเงิ นต้ น�ละดอกเ��ย� จาก
ยอดคงเหลือของเงินต้ นหรื อไม่
สําหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี� “เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที�รับรู ้
รายการเมื�อเริ� มแรก “ดอกเบี� ย” หมายถึง สิ� งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี� ยงด้านเครดิตที�เกี� ยวข้องกับ
จํานวนเงิ นต้นที� ค า้ งชําระในช่ วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ� งและความเสี� ยงในการกูย้ ืมโดยทัว� ไป และต้นทุ น
(เช่น ความเสี� ยงด้านสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากําไรขั�นต้น
ในการประเมิ น ว่ ากระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาเป็ นการจ่ ายเพี ย งเงิ นต้น และดอกเบี� ยหรื อไม่ บริ ษ ัท พิ จารณา
ข้อกําหนดตามสัญญาของเครื� องมื อทางการเงิ น �ึ� งรวมถึ งการประเมิ นว่าสิ นทรั พย์ทางการเงิ นประกอบด้วย
ข้อกําหนดตามสัญญาที�สามารถเปลี�ยนแปลงระยะเวลาและจํานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญา�ึ� งอาจทําให้
ไม่เข้าเงื�อนไข ในการประเมินบริ ษทั พิจารณาถึง
- เหตุการณ์ที�อาจเกิดขึ�น�ึ� งเป็ นเหตุให้มีการเปลี�ยนแปลงจํานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด
- เงื�อนไขที�อาจเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยตามสัญญา �ึ� งรวมถึงอัตราดอกเบี�ยผันแปร และ
- เงื� อนไขเมื� อสิ ทธิ เรี ยกร้ องของบริ ษ ทั ถูกจํากัดเ�พาะกระแสเงิ นสดจากสิ นทรั พย์ตามที� กาํ หนด (เช่ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�ผใู ้ ห้กไู้ ม่มีสิทธิ ไล่เบี�ย)
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สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การวัดมูลค่ าภายหลังและกําไรและขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่าย

สิ นทรัพย์เหล่านี� วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดยวิธีอตั รา
ดอกเบี� ยที� แท้จริ ง ราคาทุ นตัดจําหน่ ายลดลงด้วยผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า
รายได้ดอกเบี�ย กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนและผลขาดทุนจาก
การด้อ ยค่ า รั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที� เ กิ ด จากการ
ตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี�
ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น

สิ นทรั พย์เหล่านี� วดั มูลค่ าในภายหลังด้วยมูลค่ ายุติธรรม รายได้ดอกเบี� ย
ค าํ นวณโดยใช้วิธี อ ตั ราดอกเบี� ย ที� แ ท้จ ริ ง กํา ไรและขาดทุ น จากอัต รา
แลกเปลี� ย นและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน กําไร
และขาดทุนสุ ทธิ อื�นรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น เมื�อมีการตัดรายการ
ออกจากบัญชี กําไรและขาดทุนสะสมที� รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
จะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุน
ที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น

สิ นทรั พ ย์เหล่านี� วดั มูลค่ าในภายหลังด้วยมูลค่ ายุติธรรม เงิ นปั นผลรับรู ้
เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุ นเว้นแต่เงิ นปั นผลดังกล่าวเป็ นการคื นทุ น
ของเงินลงทุน กําไรและขาดทุนสุ ทธิ อื�นรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
และจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุน

หน�ส� ิ นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่ าในภายหลังและกําไรและขาดทุน
หนี� สินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน หนี�สินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนหากให้ถือไว้เพื�อค้า
ถือเป็ นอนุ พนั ธ์หรื อกําหนดให้วดั มูลค่ าเมื� อเริ� มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว หนี� สินทางการเงิ นที� วดั มูลค่ าด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู ้กาํ ไรและขาดทุนสุ ทธิ รวมถึงดอกเบี�ยจ่าย
ในกําไรหรื อขาดทุน หนี�สินทางการเงินอื�นที�วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายด้วยวิธีดอกเบี�ยที�แท้จริ ง
ดอกเบี� ยจ่ายและกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที� เกิ ดจาก
การตัดรายการออกจากบัญชีให้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
(3) การตัดรายการออกจากบัญชี
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
บริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื�อสิ ทธิ ตามสัญญาที�จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นหมดอายุหรื อ มี การโอนสิ ทธิ ในการรั บกระแสเงิ นสดตามสัญญาในธุ รกรรม��� งความเสี� ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั�งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที�บริ ษทั ไม่ได้
ทั�งโอนหรื อคงไว้�� งความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั�งหมดและไม่ได้ค งไว้�� งการ
ควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั เข้าทําธุ รกรรม��� งมีการโอนสิ นทรัพย์ที�รับรู ้ในงบแสดง�านะการเงินแต่ยงั คงความเสี� ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้าของทั�งหมดหรื อเกื อบทั�งหมดในสิ นทรั พ ย์ที� โอนหรื อบางส่ วนของสิ น ทรั พ ย์ ในกรณี น� ี
สิ นทรัพย์ที�โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
หนีส� ิ นทางการเงิน
บริ ษทั ตัดรายการหนี� สินทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื�อ�าระผูกพันตามสัญญาสิ� นสุ ดลง ยกเลิก หรื อหมดอายุ
บริ ษทั ตัดรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบัญชี หากมีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปลี� ยนแปลงหนี� สินมี ค วามแตกต่ างอย่างมี นัยสําคัญ โดยรั บ รู ้ หนี� สิ นทางการเงิ นใหม่ ดว้ ยมูลค่ ายุติธรรมที�
สะท้อนเงื�อนไขที�เปลี�ยนแปลงแล้ว
การตัดรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ที�ตดั รายการและสิ� งตอบแทนที�
ต้องจ่าย �รวมถ�งสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดที�ได้โอนไปหรื อหนี�สินที�รับมา� รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(4) การหั กกลบ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื�อรายงานในงบแสดง�านะการเงินด้วยจํานวนสุ ทธิ
ก็ต่อเมื� อบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามก�หมายในการหักกลบจํานวนเงิ นที� รับรู ้และบริ ษทั ตั�งใจที� จะชําระด้วย
จํานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั�งใจที�จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี�สินพร้อมกัน
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
����า�การ���������� �������ก��������� 1 มกราคม 2563
เงินลงทุนในตรา�ารหน��� ล�ตรา�ารทุน���น
ตราสารหนี� และตราสารทุน�ึ� งเป� นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด�ึ� งถือไว้เพื�อค้า จัดประเ�ทเป� นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี� �� ึ งบริ ษทั ตั�งใจและสามารถถื อจนครบกําหนดจัดประเ�ทเป� นเงิ นลงทุ นที� จะถือจนครบกําหนดและ
แสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลต่างระหว่างราคาทุนที���ื อมากับมูลค่าไถ่ถอน
ของตราสารหนี�จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ งตลอดอายุที�เหลือของตราสารหนี�
ตราสารหนี�และตราสารทุน�ึ� งเป� นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที�ถือไว้เพื�อค้าหรื อตั�งใจถือไว้
จนครบกําหนดจัดประเ�ทเป� นเงิ นลงทุนเผื�อขาย �ายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั�งแรก เงิ นลงทุ นเผื�อขายแสดงด้วย
มูลค่ ายุติ ธรรม การเปลี� ยนแปลงของมูลค่ ายุติ ธรรมรั บ รู ้ ในกําไรขาดทุ น เบ� ดเสร� จอื� น ในกรณี ที� เ ป� นเงิ น ลงทุ น
ประเ�ทที�มีดอกเบี�ยจะต้องบันทึกดอกเบี�ยในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง
เงิ นลงทุนในตราสารทุน�ึ� งไม่ใช่ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม
มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพื�อค้าและหลักทรัพย์เผื�อขายจะใช้ราคาเสนอ�ื� อ ณ วันสิ� นรอบ
ระยะเวลารายงาน
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื�อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุ ทธิ ที�ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรื อขาดทุน
จากเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที�เคยบันทึกในกําไรขาดทุนเบ�ดเสร� จอื�นจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที�บริ ษทั จําหน่ ายเงิ นลงทุนที� ถืออยู่เพียงบางส่ วน การคํานวณต้นทุนสําหรับเงิ นลงทุนที� จาํ หน่ ายไปและ
เงินลงทุนที�ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
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5

บุคค�หร� อกิจการท��เก�ย� ว�� องกัน
บุค คลหรื อกิ จการเป็ นบุ คคลหรื อกิ จการที� เกี� ยวข้องกันกับบริ ษทั หากบริ ษทั มี อาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกัน
หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญทั�งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หาร
หรื อในทางกลับกัน
รายการที�สาํ คัญกับกิจการที�เกี�ยวข้องกันสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม และนโยบายการกําหนดราคาสรุ ปได้ดงั นี�
2563
บริ ษัทย่ อย
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าทรัพย์สินทางปั ญญา
รายได้ค่าบริ การและอื�นๆ
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
บริ ษัทร่ วม
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าทรัพย์สินทางปั ญญา
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริ หาร รายได้ค่าบริ การ
และอื�นๆ
บริ ษัทอ��น
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริ หาร รายได้ค่าบริ การ
และอื�นๆ

(ล้ านบาท)

2562

นโยบายการกําหนดราคา

17,425
6,306

17,933
6,702

2,769
36

4,186
66

380
1,249

499
1,294

ตามจํานวนที�ประกา�จ่าย
คิดตามอัตราร้อยละของ
รายได้จากการขายและ
วิธีตน้ ทุนบวกอัตรากําไร
ที�เทียบเคียงได้

658
311

1,871
371

ตามจํานวนที�ประกา�จ่าย
คิดตามอัตราร้อยละของ
รายได้จากการขายและ
วิธีตน้ ทุนบวกอัตรากําไร
ที�เทียบเคียงได้
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ตามจํานวนที�ประกา�จ่าย
คิดตามอัตราร้อยละของ
รายได้จากการขายและ
วิธีตน้ ทุนบวกอัตรากําไร
ที�เทียบเคียงได้
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ � วันที� 31 ธันวาคม กับกิ�การที�เกี�ยวข้องกันมีดงั นี�
2563
ล���นี�� ��นเ�ี�น��� น - บัญชีเดินสะพัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื�น
รวม
เ�ิน��้ �้ �� ���ะ�ะสั� น - �ั��เ�ิน�ั บ
บริ ษทั ย่อย

(ล้ านบาท)

2562

1,023
376
42
1,441

1,012
417
40
1,469

96,764

114,660

รายการเคลื�อน�หวระหว่างปี สําหรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั�นแก่กิ�การที�เกี�ยวข้องกันมีดงั นี�
2563

(ล้ านบาท)
114,660
40,708
(58,604)
96,764

� วันที� 1 มกราคม
เพิ�มขึ�น
ลดลง
� วันท�� 31 ธันวาคม
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2562
106,721
73,208
(65,269)
114,660

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
2563
เจ้ าหนีห� ��นเวียนอ�� นและหนีส� ิ น��่ ห��นเวียนอ�� น
บัญชีเดินสะพัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
เงินรั บล่ วงหน้ าค่ าสิ ทธิ การใช้ ซอฟต์ แวร์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื�น
รวม
เงินก�้ย��ระยะสั� น - ตั�วเงินจ่ าย
บริ ษทั ย่อย

(ล้ านบาท)

2562

40
15
55

56
20
76

842
25
7
874

986
29
3
1,018

5,299

6,569

รายการเคลื�อน�หวระหว่างปี สําหรับเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกันมีดงั นี�
2563
(ล้ านบาท)
6,569
4,217
(5,487)
5,299

� วันที� 1 มกราคม
เพิ�มขึ�น
ลดลง
� วันท�� 31 ธันวาคม
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2562
8,403
2,348
(4,182)
6,569

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และผู้บริ หารสําคัญ
2563

2562
(ล้ านบาท)

สําหรั บ�� สิ�นสุ �วันท�� 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

149
8
157

152
23
175

ค่า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ทั และผูบ้ ริ ห ารสํา ค ญ
ั ประกอบด้วย ค่า ตอบแทนที� จ่า ยให้แ ก่ค ณะกรรมการ
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของบริ ษทั และค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ซ�� งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเ�ษและอื�น� รวมทั�ง เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชี พที�บริ ษทั จ่ายสมทบ
ให้ผบู ้ ริ หารในฐานะพนักงานของบริ ษทั
6

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
รายการเคลื�อนไหวสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซ�� งบันท�กโดย
วิธีราคาทุน มีดงั นี�
2563

2562

(ล้ านบาท)
133,421
133,125
1,052
296
134,473
133,421

� วันท�� 1 มกราคม
ซื� อและลงทุนเพิ�ม
� วันท�� 31 ธันวาคม
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที� 31 ธันวาคม และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน
มีดงั นี�
สัดส่ วน
การถือหุน้
วิธีราคาทุน
2563 2562 2563
2562
(ร้ อยละ)
ธุรกิจซี เมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 100
ธุรกิจเคมิคอลส์
100
ธุรกิจแพคเกจจิ�ง
72
ส่ วนงานอื�น
100
รวม

100
100
99
100

70,999
44,084
17,363
2,279
134,725

69,952
44,084
17,363
2,274
133,673

ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม
สุ ทธิ
2563
2562
2563
2562
(ล้ านบาท)

รายได้เงินปั นผล
2563
2562

(111)
(141)
(252)

410
13,940
1,300
2,154
17,804

(111)
(141)
(252)

70,888
44,084
17,363
2,138
134,473

69,841
44,084
17,363
2,133
133,421

1,358
12,955
1,720
2,399
18,432

ในไตรมาสที� 4 ของปี 2562 ที� ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ�ง จํากัด (มหาชน) มี มติ อนุ มตั ิ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลประจําปี 2562 เป็ นเงิ นสดและหุ น้ สามัญ โดยบริ ษทั ได้รับเงินปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน
1,548 ล้านหุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 1,548 ล้านบาท
ในเดือนมกราคม 2563 บริ ษทั เอสซี จี ดิสทริ บิวชัน� จํากัด ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเป็ นจํานวนเงิ น 1,047 ล้านบาท
ในไตรมาสที� 4 ของปี 2563 บริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ�ง จํากัด (มหาชน) (“SCGP”) ซ�� งเป็ นบริ ษทั ย่อยในธุ รกิจแพจเกจจิ�ง
ได้ทาํ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว� ไปครั�งแรก (IPO) จํานวน 1,166.92 ล้านหุ ้น
(รวมการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใช้สิทธิ ของผูจ้ ดั หาหุ น้ ส่ วนเกิน) จํานวนสุ ทธิ 40,092 ล้านบาท ทําให้
บริ ษทั มีสดั ส่ วนการถือหุน้ ใน SCGP ลดลงจากร้อยละ 99 เป็ นร้อยละ 72
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
7

อ�ั งหาริมทรั�ย์ เ���อการลงทุน
ที�ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

อาคารและ
สิ� งปลูกสร้าง
(ล้ านบาท)

1,619
1,619

616
616

2,235
2,235

ค่ า�����มราคา���ม
� วันที� 1 มกราคม 2562
ค่าเส�� อมราคาสําหรับปี
� วันท�� 31 ธันวาคม 2562
ค่าเส�� อมราคาสําหรับปี
� วันท�� 31 ธันวาคม 2563

107
107
107

212
12
224
12
236

319
12
331
12
343

มูลค่ าตามบัญชี
� วันท�� 31 ธันวาคม 2562
� วันท�� 31 ธันวาคม 2563

1,512
1,512

392
380

1,904
1,892

ราคาทุน
� วันที� 1 มกราคม 2562
� วันท�� 31 ธันวาคม 2562 และ 2563

รวม

บริ ษ ทั ได้มีการประเมิ นมูลค่ า ยุติธรรมของอสังหาริ มทรั � ย�เ��� อ การลงทุน �ดย�ิ จาร�าราคาตลาดตามเก���
ของสิ น ทรั � ย�ที� ใ ช้ง านอยู่ใ นปั จ จุ บ นั � วัน ที � 31 ธัน วาค ม 2563 มี มูล ค่ า ยุติ ธ รรมจํา นวน 5,086 ล้า นบาท
(2562: 4,847 ล้ านบาท)
การวัดมูลค่ า ยุติ ธรรมของอสังหาริ มทรั � ย�เ ��� อการลงทุ นถูกจัด ลํา ดับชั�นการวัดมูลค่ า ยุติ ธรรมอยู่ในระดับ ที� 3
จากเก���ขอ้ มูลที�นาํ มาใช้ ��� งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
8

ท��ดนิ อาคาร��ะอุปกรณ์
เคร�� องตกแต่ง
ติดตั�งและ
ที�ดินและ อาคารและ เคร�� องจักร ยานพาหนะ เคร�� องใช้ งานระหว่าง
ส่วนปรับปรุ ง สิ�งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ สํานักงาน
ก ่อสร้าง
(ล้ านบาท)
ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2562
เพิ�มขึ�น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2562
ตามท�รายงาน�นงวดก� อน
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
ณ วันท�� 1 มกราคม 2563
เพิ�มขึ�น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2563

รวม

923
2
(4)
-

3,263
12
(3)
-

1,220
24
(2)
-

22
-

628
24
(22)
-

1
1
(1)
(1)

6,057
63
(32)
(1)

921

3,272

1,242

22

630

-

6,087

36
957
68
(6)
1,019

7
3,279
6
(14)
3,271

1,242
13
(4)
2
1,253

114
136
69
(25)
180

30
660
17
(9)
668

4
(2)
2

187
6,274
177
(58)
6,393

728
17
(4)
741
53
(6)
788

1,555
149
(3)
1,701
141
(9)
1,833

402
83
34
(2)
517
81
(1)
597

19
1
20
52
(5)
67

492
54
(22)
524
61
(3)
582

-

3,196
304
34
(31)
3,503
388
(24)
3,867

ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2562
�ายใต้กรรมสิทธิ�ของบริ ษทั

180

1,571

725

2

106

-

2,584

ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2563
�ายใต้กรรมสิทธิ�ของบริ ษทั
สินทรัพย์สิทธิการใช้

169
62

1,434
4

656
-

2
111

65
21

2
-

2,328
198

ค่ า�ส��อมราคาสะสม�ละ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าสะสม
ณ วันที� 1 มกราคม 2562
ค่าเส��อมราคาสําหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค า่
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2562
ค่าเส��อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2563
มู ลค่ าตามบัญชี

ในปี 2563 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ของบริ ษทั เพิ�มขึ�นเป็ นจํานวน 109 ล้านบาท
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับป�สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
9

สั ญญาเช่ า
ในฐานะผู้เช่ า
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ ได้แก่ ที�ดิน และยานพาหนะ โดยสัญญาเช่ามีอายุสัญญา 2 ปี ถึง 5 ปี และ 30 ปี
�ึ� งค่าเช่ากําหนดชําระล่วงหน้าและชําระเป็ นงวดๆ
สําหรั บ�� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม

2563

จํานวนท��รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์สิท�ิ การใช้
- ที�ดินและส่ วนปรับปรุ ง
- อาคารและสิ� งปลูกสร้าง
- ยานพาหนะและอุปกรณ์
- เครื� องตกแต่งติดตั�งและเครื� องใช้สาํ นักงาน
ดอกเบี�ยจ่ายของหนี�สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั�น
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที�มีมูลค่าตํ�า
ค่าเช่าจ่าย

2562
(ล้ านบาท)

42
5
52
12
3
12
31
-

168

ในฐานะผู้ให้ เช่ า
บริ ษทั ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน�ึ� งถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เนื� องจากไม่ได้มีการโอนความเสี� ยงและ
ผลตอบแทนทั�งหมด หรื อเกือบทั�งหมดที�ให้แก่ผเู ้ ช่า สัญญาเช่าของบริ ษทั ประกอบด้วย ที�ดินและส่ วนปรับปรุ ง และ
อาคารและสิ� งปลู กสร้ าง �ึ� งมี อายุสัญญาเช่ าอยู่ระหว่าง 1 ถึ ง 3 ปี โดยอาจต่ ออายุสั ญ ญาในภายหลังได้ สัญ ญาเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนทั�งหมดกําหนดรายได้ค่าเช่าเป็ นจํานวนคงที�
ระยะเวลาครบกําหนดการรั บชําระตามสัญญาเช่ าดําเนินงาน
� วันท�� 31 ธันวาคม 2563
ภายใน 1 ปี
ภายหลัง 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

(ล้ านบาท)
198
533
731
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปีสิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
10

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอ��น
ค่าลิขสิ ทธิ�
ซอฟต์แวร์

ต้นทุน
ระหว่างพัฒนา
อ��น�
(ล้ านบาท)

รวม

ราคาทุน
� วันที� 1 มกราคม 2562
เพิ�มขึ�น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)
� วันที� 31 ธันวาคม 2562
เพิ�มขึ�น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)
� วันที� 31 ธันวาคม 2563

3,192
311
(342)
4
3,165
39
(4)
18
3,218

13
18
(12)
19
56
(18)
57

547
111
7
665
(2)
663

3,752
440
(342)
(1)
3,849
95
(4)
(2)
3,938

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าสะสม
� วันที� 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
� วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
� วันที� 31 ธันวาคม 2563

1,458
386
7
(342)
1,509
380
(4)
1,885

-

24
29
53
46
99

1,482
415
7
(342)
1,562
426
(4)
1,984

มูลค่ าตามบัญชี
� วันที� 31 ธันวาคม 2562
� วันที� 31 ธันวาคม 2563

1,656
1,333

19
57

612
564

2,287
1,954
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับป�สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
11

สิ นทรั�ย์ �าษ�เงินได� รอการตัดบั�ช� (หน�สิน�าษ�เงินได� รอการตัดบั�ช�)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามาร�หักกลบได้เมื�อกิจการมีสิทธิ
ตามก�หมายที� จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี� สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษี เงิ นได้น� ี ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัด เก็บภาษี หน่ วยงานเดี ย วกัน �ึ� งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิ น
โดยมี รายละเอี ยดดังนี�
2563

2562

(ล้ านบาท)
346
(1,577)
(1,231)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

341
(8)
333

รายการเคลื�อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�เกิดขึ�นในระหว่างปี มีดงั นี�

ณ วันที�
1 มกราคม 2562

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
เงินลงทุนในตราสารหนี�
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั อื�น
ประมาณการหนี�สิน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
อื�น�
รวม
�นี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในตราสารหนี�
รวม
สุ ทธิ

บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ในกําไรหรื อ
ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
(หมายเหตุ 17)
(ล้ านบาท)

ณ วันที�
31 ธันวาคม 2562

101
1
52

(101)
(1)
-

-

52

178
29
361

53
7
(42)

22
22

253
36
341

(1)
(1)
360

(42)

(7)
(7)
15

(8)
(8)
333
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับป�สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
� วันที�
ผลกระทบ
31 ธันวาคม จากการ
2562
เปลี�ยน�ปลง
ตามที�รายงาน นโยบาย
ในงวดก ่อน การบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงิ นลงทุนในบริ �ทั ย่อย �ละบริ �ทั อื�น
ประมา�การหนี�สิน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
อื�น�
รวม
�นี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงิ นลงทุนในตราสารทุน
เงิ นลงทุนในตราสารหนี�
อื�น�
รวม
สุ ทธิ

บันทึกเป็ น
รายได้ (ค า่ ใช้จา่ ย)

� วันที�
� วันที�
1 มกราคม ในกาไรหรื
ํ
อ ในก ําไรขาดทุน 31 ธันวาคม
2563
ขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื�น
2563
(หมายเหตุ 17)
(ล้ านบาท)

52

-

52

-

(2)

50

253
36
341

-

253
36
341

4
1
5

2
-

259
37
346

(8)
(8)

(1,557)
(1,557)

(1,557)
(8)
(1,565)

(9)
(9)

2
(5)
(3)

(1,555)
(13)
(9)
(1,577)

333

(1,557)

(1,224)

(4)

(3)

(1,231)
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปีสิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
12

การเปลีย� น�ปลง�องหนีส� ิ นที�เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี�ยนแปลงของหนี�สินที�มีสาระสําคัญที�เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็ นดังนี�
หนี�สินตาม
สัญญาเช่า

เงินกูย้ ืม
ระยะสั�น

13

หุน้ กู้

รวม

(ล้ านบาท)

� วันที� 31 ธันวาคม 2562
ตามที�รายงาน�นงวดก่อน

6,569

-

175,000

181,569

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
� วันที� 1 มกราคม 2563

6,569

151
151

175,000

151
181,720

การเปลี�ยนแปลงจากกระแส
เงินสดจากการจัดหาเงิน

(1,270)

(100)

-

(1,370)

การเปลี�ยนแปลงของ
รายการอื�นที�มิ�ช่เงินสด

-

117

(45)

72

� วันที� 31 ธันวาคม 2563

5,299

168

174,955

180,422

ประมา�การหนีส� ิ นไม� หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษ ทั จ่ ายค่ า ชดเชยผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ต ามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
�นการ�ห้ผลประโยชน์เมื�อเกษีย� และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้มีความเสี� ยงจากการประมา�การตามหลักค�ิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี� ยง
ของช่วงชีวิตและความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ย
���มา��า��น��� � น�ม� �ม�น�ว��น��า��ั บ�ล������น� �นั��าน�น�บ�����าน��า����น � วันท�� 31 ธันวาคม
2563
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น
รวม

(ล้ านบาท)

1,206
28
1,234
57
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2562

1,181
24
1,205

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับปี�ิ�น�ุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
การเ�ล��� น��ล��น��ล�� า�� ���บ�น����ร��า�การ�น��� � น��� ���นเ���น�����ร�การ�ล�ร����น�
2563
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที� 1 มกราคม
รับรู้ ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี�ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
โอนไปกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ต้นทุนบริ การในอดีตจากการปรับปรุ งเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ�ดเ�ร�จอ��น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
อ��น�
ผลประโยชน์จ่าย
ประมา�การหนี�� ิ นไม� หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ � วันที� 31 ธันวาคม

(ล้ านบาท)
1,205

2562
824

62
20
8

57
33
3

(3)
87

(13)
266
346

14
14

120
120

(72)
1,234

(85)
1,205

เมื�อวันที� 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี�ยวกับการปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
โดยมีผลใช้บงั คับเมื�อวันที� 5 พฤษภาคม 2562 �ึ� งกําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที��ูกเลิกจ้างเพิ�มเติม
หากลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ� นไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน
จากเดิ ม อัต ราค่ า ชดเชยสู ง สุ ด คื อ 300 วัน ทั�ง นี� บ ริ ษ ทั ได้รั บ รู ้ ผ ลกระทบจากการเปลี� ย นแปลงดัง กล่า วเป็ น
ค่าใช้จ่าย 266 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุน และทําให้กาํ ไรสุ ทธิ ลดลง 213 ล้านบาท
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
ผลขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที� รั บรู ้ ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื� น ณ วันสิ� นรอบ
ระยะเวลารายงาน เกิดขึ�นจาก
2563

2562
(ล้ านบาท)

ส�าหรั �ป� สิ�นสุ ดวัน��� 31 ธันวาคม
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

1
12
1
14

72
48
120

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ �ันสิ �นรอบระยะ��ลาราย�าน
2563

(ร้ อยละ)
1.39 - 1.48
1.25 - 5.20
2.50 - 10.00
50.00 ของ TMO2017

อัตราคิดลด *
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ ***

2562
1.54 - 1.72
2.00 - 6.00
2.50 - 9.00
50.00 ของ TMO2017

* อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
** ขึ�นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017)
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับปี�ิ�น�ุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี�ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติ�ี�เกี�ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกัน�ัย�ี�อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื�นๆ คง�ี� จะมีผลกระ�บต่อประมาณการ
หนี�สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโย�น์�ี�กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี�
ผลกระทบต่ อประมา�การหนี�� ิ นไม่ หมุนเวียนของ�ครงการผลประ�ยชน์ ที�กาํ หนดไว� � วันที� 31 ธันวาคม
เพิ�มขึ�น (ลดลง)
2563
2562
(ล้ านบาท)
อัตราคิดลด
เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน
เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.0
ลดลงร้อยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ�มขึ�นร้อยละ 10.0
ลดลงร้อยละ 10.0

(67)
73

(67)
73

134
(117)

146
(126)

(34)
35

(36)
38

แม้ว่าการวิเคราะห์น� ี ไม่ได้ค าํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มร� ปแบบของกระแสเงิ นสด�ี�คาดหวัง�ายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

60

190

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
14

�ํ ารอง��ะองค์ ประกอบอื�น�อง�่ วน�อง�ู้ถือหุ้น
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี�จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
การ�ปลี�ย��ปลง��มูลค่ ายุติธรรมของปี 2563
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย
- ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของตราสารทุ นที� กาํ หนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื�นจนกระทัง� มีการตัดรายการ
ั มูลค่ ายุติ ธรรมผ่านกําไรขาดทุ น
- ผลสะสมของการเปลี� ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสุ ท ธิ ข องตราสารหนี� ที� ว ด
เบ็ดเสร็ จอื�นจนกระทัง� มีการตัดรายการหรื อจัดประเภทรายการใหม่ มูลค่าดังกล่าวจะถูกปรับด้วยค่าเผื�อผลขาดทุน
การ�ปลี�ย��ปลงมูลค่ ายุติธรรมของปี 2562
การเปลี� ย นแปลงมูล ค่ ายุติ ธรรมของเงิ น ลงทุ น เผื� อ ขายที� บ ัน ท� กไปยังส่ ว นของผู ถ้ ื อหุ ้ น รวมผลสะสมของการ
เปลี�ยนแปลงสุ ทธิ ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายจนกระทัง� มีการจําหน่ายเงินลงทุนนั�น

15

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
2563
(ล้ านบาท)
3,155
813
505
378
260
155
55
542
5,863

เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าจ้างแรงงานภายนอก
ค่าเช่า
อื�น�
รวม
61
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2562
3,362
703
498
581
221
162
168
605
6,300

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
16

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
2563
เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการ และอื�น�
โครงการสมทบเงินที�กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้
ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุ งเงินชดเชย
ตามกฎหมายแรงงาน
รวม

(ล้ านบาท)
2,658
118
221
90
29
3,116

2562
2,717
209
227
93
34
266
3,546

บริ ษทั ได้จดั ให้มีเงินทุนสํารองเลี�ยงชี พเพื�อจ่ายให้พนักงานเมื�อออกจากงาน โดยบริ ษทั จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10
ของเงินเดือนพนักงาน ทั�งนี�ข� ึนอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีเงินกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ�ึ� งได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี� ยงชี พ พ.ศ. 2530 อีกประเ�ทหนึ� งสํา หรับพนักงานของบริ ษ ทั บนพื� น ฐานความสมัค รใจของ
พนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน พนักงานที�จะสมัครเป็ นสมาชิ กกองทุนนี� ตอ้ งจ่ายเงินสะสมเป็ นรายเดื อน
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริ ษทั จะจ่ายสมทบเป็ นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ
5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั�งนี�ข� ึนอยูก่ บั อายุงานของสมาชิก
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับปี�ิ�น�ุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
17

ภาษีเงินได้
�า�����นได้ ท�ร��รู้ในกําไรหรื อขาดทุน

หมายเหตุ

2563

2562
(ล้ านบาท)

ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่�น� ที�บนั ท�กสู งไป

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี�ยน�ปลงข�งผล�ตกต่างชัว� คราว
รวม

11

�า�����นได้ ท�ร��รู้ในกําไรขาดทุน���ด��ร� �อื�น

หมายเหตุ

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
รวม

63

193

11

2563

23
(1)
22

132
132

4
26

42
174

(ล้ านบาท)
(3)
5
2

2562
(23)
7
(16)

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับปี�ิ�น�ุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
���������������� ���������������� ��� �
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อัตราภาษีเงินได้ที�แท้จริ งของบริ ษทั ไม่เท่ากับอัตราร้อยละ 20
ตามประมวลรัษ�ากร เนื� องจากค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้ค าํ นวณจากกําไรทางบั�ชี ปรับปรุ งด้วยรายการ��� งไม่ถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายและหักรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที�ได้รับการยกเว้นทางภาษีตามประมวลรัษ�ากร
2563

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที�ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที�มีสิทธิ หกั ได้เ�ิ�ม
ค่าใช้จ่ายที�ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้และอื�น�
ผลขาดทุนทางภาษีลดลง
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
ภาษีงวดก่อน� ที�บนั ท�กส� งไป
การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชัว� คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

0.1

64
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(ล้ านบาท)
18,374
3,675
(3,681)
(6)
35
23
(1)
4
26

2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

0.8

(ล้ านบาท)
21,049
4,210
(4,045)
(16)
84
(101)
132
42
174

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
18

เงินปันผล
เมื�อวันที� 18 มีนาคม 2563 ที� ประชุมค�ะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้เลื�อนการประชุ มสามั�ผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563
ที�กาํ หนดไว้วนั ที� 1 เมษายน 2563 ออกไปก่อน เนื� องจากสถานการ��การแ�ร่ ระบาดของโรคติดเชื� อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) และอนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากกําไรของบริ ษ ทั � วันที� 31 ธันวาคม 2562 แทนการ
จ่ายเงินปันผลประจําปี ตามที�จะเสนอให้ที�ประชุมสามั�ผูถ้ ือหุน้ �ิจาร�าอนุมตั ิ
เงินปันผลที�บริ ษทั จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ มีดงั นี�
กําหนดจ่าย
เงินปั นผล

วันที�อนุมตั ิ

อัตราเงินปันผล
ต่อหุน้
(บาท)

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

ปี 2563
เงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2562
เงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2563
รวม

18 มีนาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563

17 เมษายน 2563
28 สิ งหาคม 2563

7.00
5.50
12.50

8,398
6,600
14,998

ปี 2562
เงินปั นผลประจําปี 2561
เงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2562
รวม

27 มีนาคม 2562
26 กรกฎาคม 2562

19 เมษายน 2562
23 สิ งหาคม 2562

9.50
7.00
16.50

11,400
8,399
19,799
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปีสิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
19

เคร�� องม�อทางการเงิน
(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่ อไปนี� แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี� สินทางการเงิ น
รวมถึงลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครื� องมือทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง
ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี� สินทางการเงิ นที� วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
หากมูลค่าตามบัญชี ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
เบ�ดเสร� จอื�น
� วันที� 31 ธันวาคม 2563
สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น
- เงินฝากกับสถาบันการเงิน
- กองทุน
เงินให้กูย้ มื ระยะสั�น
เงินลงทุนในตราสารหนี�
เงินลงทุนในตราสารทุน
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
�นี�สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั�น
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
รวมหนี�สินทางการเงิน

มูลค่ าตามบัญชี
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

มูลค่ ายุติธรรม

รวม
(ล้ านบาท)

-

10,916

10,916

26,218
3,805
10,735
40,758

708
96,764
108,388

708
26,218
96,764
3,805
10,735
149,146

-

5,299
168
174,955
180,422

5,299
168
174,955
180,422
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ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

26,218

-

26,218

3,805
-

10,735

3,805
10,735

179,986

-

179,986

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับปี�ิ�น�ุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
การเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�ถือป�ิบตั ิก่อนวันที� 1 มกราคม 2563
มูลค่ าตามบัญชี

� วัน��� 31 ธันวาคม 2562
��น��ั ��� �า��า����น����น����น�า��า����น
เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�เป็ นกองทุน
- ระยะสั�น
- ระยะยาว
เงินลงทุนในตราสารทุน
หุน้ กู้

9,437
1,508
3,030
175,000

มูลค่ ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(ล้ านบาท)

9,437
1,508
179,633

10,813
-

รวม

9,437
1,508
10,813
179,633

� วันที� 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น ส่ วนใหญ่ลงทุน
ในกองทุนส่ วนบุคคลซึ� งบริ หารงานโดยบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์อิสระ 3 ราย ได้ลงทุนในตราสารหนี�ที�มีสภาพคล่องสู ง
และถูกจัดอันดับอยูใ่ นระดับความน่าเชื� อถือที�สามารถลงทุนได้ โดยมีอตั ราผลตอบแทนร้อยละ 0.35 ถึง 2.02 ต่อปี
(2562: ร้ อยละ 1.12 ถึง 1.95 ต่ อปี )
มูลค่ ายุติธรรม
เนื� องจากสิ นทรัพย์และหนี� สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั�น และเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี� ยใกล้เคี ยงกับ
อัตราดอกเบี� ยในตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื� อว่า � วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลค่าตามบัญ ชี ของ
เครื� องมือทางการเงินของบริ ษทั ไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
เคร�� องม�อทางการเงินที�วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
การวัด มูลค่ายุติธรรมเหล่านี� ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที� ต่างกันของลําดับชั�นมูลค่ายุติ ธรรมตามข้อมูลที� ใช้ใน
การประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่าง� ที�เกี�ยวข้องกับเงินลงทุนของบริ ษทั มีดงั นี�






ระดับ 1 : เป็ นราคาเสนอซื� อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที� มีสภาพคล่อง (ตลาดหลักทรัพย์) สําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี�สินอย่างเดียวกัน และบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั�น � วันที�วดั มูลค่า
ระดับ 2 : เป็ นข้อ มู ล อื� น ที� สั งเกตได้ไ ม่ ว่าโดยทางตรงหรื อ โดยทางอ้อ มสํ าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี� สิ น นั�น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื� อขายซึ� งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ระดับ 3 : เป็ นข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินนั�น
67
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับป�สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพย์ที���ื อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า
��� งได้มีการทดสอบความสมเหตุสม�ลของราคาเหล่านั�น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดการณ์ไว้ดว้ ย
อัตราดอกเบี�ยในตลาดสําหรับเครื� องมือทางการเงินที�เหมือนกัน ณ วันที�วดั มูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน
สะท้อน�ลกระทบของความเสี� ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุ งความเสี� ยงด้านเครดิตของบริ ษทั และคู่สัญญา
ตามความเหมาะสม
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่ได้อยูใ่ นความต้องการของตลาด โดยใช้
เทคนิ คการประเมินมูลค่า��� งใช้ขอ้ มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้อย่างเป็ นนัยสําคัญ เช่น มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที�รายงานล่าสุ ด
ปรับ ปรุ งด้วยปั จจัยอื� นที� เกี� ยวข้อง เนื� องจากตราสารทุ นดังกล่าวไม่ได้จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ และไม่ มี
ธุรกรรมหรื อรายการที�เป็ นอิสระอื�นที�เป็ นปัจจุบนั และสังเกตได้
หุ้นกู้
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวม 175,000 ล้านบาท
(2562: 175,000 ล้ านบาท) ดังนี�
หุน้ กูค้ รั�งที�

2563
2562
(ล้ านบาท)
1/2559
25,000
2/2559
25,000
1/2560
25,000
25,000
2/2560
10,000
10,000
3/2560
25,000
25,000
1/2561
30,000
30,000
2/2561
10,000
10,000
1/2562
15,000
15,000
2/2562
10,000
10,000
1/2563
25,000
2/2563
25,000
รวม
175,000
175,000
หั ก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
(45)
สุ ทธิ
174,955
175,000
หั ก ส่ วนที�ถ�งกําหนด
ชําระภายในหน��งปี
(50,000)
(50,000)
สุ ทธิ
124,955
125,000
68
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อัตราดอกเบี�ย
(ร้ อยละต่ อปี )
3.00
3.00
3.25
2.97
3.05
3.00
3.10
3.10
3.00
2.80
2.80

อายุหุน้ กู้

ครบกําหนด

4 ปี
4 ปี
4 ปี
7 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

1 เมษายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563
1 เมษายน 2564
30 สิ งหาคม 2567
1 ตุลาคม 2564
1 เมษายน 2565
1 ตุลาคม 2565
1 เมษายน 2566
1 พฤศจิกายน 2566
1 เมษายน 2567
1 พฤศจิกายน 2567

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
(ข) นโ��า�การ���การ��า�เ����ง�� านการเงิน
กร��การ�ริ �าร���การ��า�เ����ง
คณะกรรมการการเงินของบริ ษทั มีหน้าที�กาํ หนดนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี� ยงด้านการเงินและ
อัตราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวข้องกับการใช้จ่ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู้ เงินฝาก และธุ รกรรมการค้าระหว่างประเทศ
รวมถึงการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริ หารตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน และการบริ หารเงินสด เพ��อให้
การดําเนิ นงานด้านการเงินของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้ความเสี� ยงที�ยอมรับได้และเป็ นไปใน
แนวทางเดี ยวกันในบริ ษทั และจะทบทวนปรับปรุ งนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป
โดยคณะกรรมการการเงินของบริ ษทั จะติดตามสถานะทางการเงินและจัดทํารายงานต่อคณะจัดการของบริ ษทั
อย่างสมํ�าเสมอ
(1) ��า�เ����ง�� านเ�ร�ิ�
ความเสี� ยงด้านเครดิ ตเป็ นความเสี� ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงิ นของบริ ษ ทั หากลูกค้าหร� อคู่ สัญ ญาทาง
การเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา
(1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านเครดิ ตของบริ ษทั ที� เกิ ดจากเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดถูกจํากัด
เน�� องจากคู่ สัญญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงิ นที� มี อนั ดับความน่ าเช�� อถ� ออยู่ในระดับสู ง �ึ� งบริ ษ ัท
พิจารณาว่ามีความเสี� ยงด้านเครดิตตํ�า
(1.2) เงินลงทุนในตราสารหนี�
ฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านเครดิ ตของบริ ษทั ถูกจํากัดเน�� องจากบริ ษทั มีการลงทุนในตราสารหนี� ที�มี
สภาพคล่องและอันดับความน่าเช��อถ�อสู ง
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับปี�ิ�น�ุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(2� ������ี����� ��������� ��
บริ ษ ทั กํากับ ดู แ ลความเสี� ยงด้านสภาพคล่องและรั กษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สดที�
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอ เพื�อใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั รวมถึงการชําระหนี�สินที�ครบกําหนดชําระ
เพื�อลดความเสี� ยงจากการขาดสภาพคล่องในอนาคต
เงินให้กยู้ ืมและหนี� สินทางการเงินที�มีภาระดอกเบี�ย ณ วันที� 31 ธันวาคม มีอตั ราผลตอบแทนที�แท้จริ ง และ
ระยะเวลาที�ครบกําหนดชําระ ดังนี�
เงินให้ ก้ ยู ืม
อัตราผลตอบแทน
ที�แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

ปี 2563
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
ปี 2562
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
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ภายใน 1 ปี
รวม
(ล้ านบาท)

3.15

96,764
96,764

96,764
96,764

3.50

114,660
114,660

114,660
114,660

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับปี�ิ�น�ุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
�นี�� � นทา��าร���นที���ี าระ�อ��บีย�
อัตราผลตอบแทน
ที�แท้จริ ง
ปี 2563
หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจาก
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
หุน้ กู้
ไม่ หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
รวม
ปี 2562
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจาก
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
หุน้ กู้
ไม่ หมุนเวียน
หุน้ กู้
รวม

หลังจาก 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
(ล้ านบาท)

ภายใน 1 ปี

(ร้ อยละต่ อปี )

1.81 - 2.68

รวม

95

-

95

5,299
50,000

-

5,299
50,000

-

73

73

55,394

124,955
125,028

124,955
180,422

0.50 และ 1.00
3.00

6,569
50,000

-

6,569
50,000

2.97 - 3.25

56,569

125,000
125,000

125,000
181,569

0.25 และ 0.40
3.05 - 3.25

1.81 - 2.71
และ 4.16
2.80 - 3.10
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
(3� ความ�������� าน��า�
บริ ษ ทั มีฐ านะเปิ ดต่อ ความเสี� ย งซ�� ง มาจากการเปลี �ย นแปลงของอัต ราดอกเบี� ย และอัต ราแลกเปลี�ย น
บริ ษทั ไม่ได้�ือหรื อออกอนุพนั ธ์เพื�อการเก็งกําไรหรื อเพื�อการค้า
(3.1) ความเสี� ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน
ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน
บริ ษ ัท มี ค วามเสี� ย งจากความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี� ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ซ�� งเกิ ด จากการ
ให้บริ การและการซื� อลิขสิ ทธิ� ซอ�ต์แวร์ที�เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
� วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�
สําค ญั จากการมีสินทรัพย์และหนี�สินที�เป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐดังนี�

ลูกหนี�อื�น
เจ้าหนี�อื�น
ยอดบั�ช��นงบ��ดง�านะการเงินท��มค� วามเ��� ยง

(ล้ านบาท)
25
(97)
(72)

(3.2) ความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี�ย
ความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี� ยเป็ นความเสี� ยงที� เกิ ดจากการเปลี�ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี� ยตลาด
ซ�� งส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและความแน่ นอนของกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ ษทั มีฐานะ
เปิ ดต่อความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี�ยโดยมาจากเงินให้กยู้ ืม
�าน���� ��� �ความ�������� าน�ั��า�������� � วัน��� 31 ธันวาคม 2563
�ค��� ��ม���า��า����น���ม��ั��า���������ัน���
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี�สินทางการเงิน
72
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(ล้ านบาท)
96,764
(5,299)
91,465

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
�ํ าหรับป��ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
20

ภาระผูก�ัน��ะหน��� ิ นท��อาจเกิด��น�
ณ วันที� 31 ธันวาคม บริ ษทั มี

2563

2562
(ล้ านบาท)

(ก) หนังสื อคํ�าประกันที�ออกโดยบริ ษทั เพื�อคํ�าประกันการจ่ายชําระ
เงินกูย้ ืมของกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
(ข) หนังสื อคํ�าประกันที�ออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน
(ค) ภาระผูกพัน
- ตามสัญญาเช่า
- ตามสัญญาก่อสร้างและปรับปรุ งอาคารสํานักงาน
และโครงการพัฒนาระบบงาน
- สัญญาให้การสนับสนุน

10,874

4,853

54

112

25

118

7
17

6
220

(ง) บริ ษ ทั ได้ทาํ สัญ ญากับ ผูใ้ ห้บริ ก ารในประเทศ 2 ราย เพื� อ ให้บ ริ การด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศแก่ บ ริ ษ ทั
และบริ ษทั ในเครื อ มูลค่าตามสัญญาประมาณ 6,500 ล้านบาท �ึ� งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเริ� มมีผล
ตั�งแต่เดือนมิถุนายน 2559
(จ) ในไตรมาสที� 1 ของปี 2552 บริ ษทั ได้แจ้งความดําเนิ นคดีอาญาอดีตพนักงานเกี�ยวกับการลักทรัพย์ (แบบฟอร์ ม
ใบหุ น้ สามัญ) และการปลอมแปลงใบหุ น้ สามัญของบริ ษทั เป็ นจํานวนหุ น้ 672,000 หุ น้ �ึ� งต่อมาในไตรมาสที� 2
ของปี 2552 บริ ษทั ได้รับแจ้งจากศาลแพ่งว่าผูจ้ ดั การมรดกและทายาทผูถ้ ือหุ น้ ที� ถูกปลอมแปลงใบหุ น้ (โจทก์)
ได้ยื�นฟ้ องบริ ษทั พร้อมกับบุค คลและนิ ติบุค คลอื�น�ึ� งเกี�ยวข้องกับเรื� องดังกล่าว โดยเรี ยกร้องให้ร่วมกันชดเชย
ค่าเสี ยหาย �ึ� งคดีน� ีได้ยตุ ิแล้ว
โดยเมื�อวันที� 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎี กาได้มีค าํ พิพากษาให้อดี ตพนักงานผูก้ ระทําละเมิดต่อโจทก์ คืนหุ ้นหรื อ
ใช้ราคาหุน้ ตามราคาที�มีการ�ื� อขายครั�งสุ ดท้าย ณ วันที�ใช้เงิน �ึ� งต้องไม่ต�าํ กว่าอัตราหุน้ ละ 314.38 บาท รวมทั�ง
เงินปั นผลที�ขาดอยู่และดอกเบี�ยจนกว่าชําระเสร็ จ โดยให้บริ ษทั ในฐานะนายจ้าง บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํา กัด และบุ ค คลที� เ กี� ย วข้อ งร่ ว มรั บ ผิ ด ดัง นั�น บริ ษ ทั จึ ง ได้บ ัน ทึ ก ประมาณการหนี� สิ น
จากค่าเสี ยหายดังกล่าวในส่ วนที� บริ ษทั อาจต้องรับผิด ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558
คิ ดเป็ นจํานวนเงิ น 201 ล้านบาท
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับป�สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
ทั�งนี� เมื�อวันที� 21 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้ชาํ ระหนี� ให้โจทก์เสร็ จสิ� นแล้วด้วยการคื นใบหุ ้นสามัญของบริ ษทั
เงินปั นผลก่อนฟ้ องคดีพร้อมดอกเบี�ย เงินปั นผลหลังฟ้ องคดี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนิ นคดี จํานวนเงินรวม
319 ล้านบาท ต่อมาบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ �ึ� งเป็ นจําเลยร่ วมได้ยื�นคําร้องเพื�อขอให้ศาลฎีกาตีค วาม
คําพิพากษา โดยเมื�อวันที� 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีค าํ สัง� ยกคําร้องดังกล่าวแล้ว บริ ษทั จึงได้ฟ้องคดีไล่เบี�ย
อดี ตพนักงานผูก้ ระทําละเมิด และบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื�อเดื อนธันวาคม 2561 โดยเมื�อวันที�
8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางได้มีค าํ พิพากษาให้อดี ตพนักงานผูก้ ระทําละเมิดชดใช้เงินให้แก่บริ ษทั จํานวน
149 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยที�ไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงที�สุด ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
การบังคับคดี สํา หรั บการเรี ย กร้ อ งเอาจากบริ ษ ทั ศู นย์รั บฝากหลักทรั พ ย์ฯ นั�น เมื� อ วัน ที� 4 ธัน วาคม 2562
ศาลแพ่ง มี คาํ พิ พ ากษาให้บ ริ ษ ทั ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ฯ ชํา ระเงิ น ให้แ ก่ บ ริ ษ ทั จํา นวน 62.55 ล้า นบาท
พร้อมดอกเบี�ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื�อวันที� 4 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้ยื�นอุทธรณ์
ค าํ พิ พากษาศาลแพ่ งต่ อศาลอุทธรณ์ และบริ ษ ทั ได้ยื�นคําแก้อุทธรณ์ แล้วเมื� อวันที� 6 สิ งหาคม 2563 ขณะนี� ค ดี
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
21

การบริหารจัดการส่ วนทุน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั มีนโยบายการบริ หารจัด การส่ วนทุน�ึ� งมีว ตั ถุประสงค์เ พื� อดํา รงฐานเงิ นทุ นให้แ ข็งแกร่ ง
โดยการวางแผนการกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานเพื�อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริ หารกระแสเงินสดที�ดี
อย่ างต่ อ เนื� อ ง นอกจากนี� บริ ษ ัท ยังคํานึ งถึ งการมี ฐ านะการเงิ น ที� ดี โดยพิ จารณาลงทุ น ในโครงการที� มี อ ัต รา
ผลตอบแทนอยู่ในเกณ�์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที� เหมาะสม รวมทั�ง สร้างความแข็งแกร่ ง ความมัน� คงของ
การดํารงเงิ นสด และมี โครงสร้างเงิ นทุ นที� เหมาะสม ทั�งนี� เพื� อดํารงไว้�� ึ งความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่าง
ต่อเนื�องในอนาคต และรักษาความเชื�อมัน� ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี� และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื�นๆ
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เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
(ก) ตามที�ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 2 (ค) บริ ษทั เลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื� อง มาตรการผ่อนปรน
ชัว� คราวสําหรับทางเลือกเพิ�มเติ มทางบัญชี เพื�อรองรับผลกระทบจากสถานการณ� การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื� อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวสิ� นสุ ดการมีผลบังคับใช้ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั รับรู ้ผลกระทบของการสิ� นสุ ดการใช้มาตรการผ่อนปรนชัว� คราว ตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2564 �ึ� งไม่ได้มี
ผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
(ข) เมื�อวันที� 27 มกราคม 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิเรื� องต่าง� ที�สาํ คัญ ดังนี�
(1) ให้เสนอที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื�ออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 14.00 บาท รวมเป็ นเงิน
ประมาณ 16,800 ล้านบาท �ึ� งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 5.50 บาท เมื�อวันที�
28 สิ งหาคม 2563 ตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุ ดท้าย
ในอัตราหุ น้ ละ 8.50 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเ�พาะผูท้ ี� มีสิทธิ รับเงินปั นผลคิดเป็ นเงินประมาณ 10,200 ล้านบาท
โดยกําหนดจ่ ายในวันที� 23 เมษายน 2564 การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวขึ� นอยู่กบั การอนุ มตั ิ จากที� ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที� 31 มีนาคม 2564
(2) ให้ออกหุ ้นกู้ ครั� งที� 1/2564 ในวันที� 1 เมษายน 2564 จํานวน 15,000 ล้านบาท ที� อตั ราดอกเบี� ยคงที� ร้อยละ
2.65 ต่อปี อายุ 4 ปี เพื�อนําไปไถ่ถอนหุ น้ กู้ ครั�งที� 1/2560 จํานวน 25,000 ล้านบาท ที�จะครบกําหนดไถ่ถอน
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การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื�อให้
สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงินปี 2563 ดังนี�

สําหรั บปี ส��นสุ �วัน�ี� 31 ธันวาคม 2562
รายได้ดอกเบี�ย
รายได้อื�น
ต้นทุนทางการเงิน

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภท
ใหม่
(ล้ านบาท)

หลังจัด
ประเภทใหม่

460
(1,559)

4,566
(380)
(4,186)

4,566
80
(5,745)

บริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการที� เกี� ยวข้องกับรายได้ดอกเบี� ย �ึ� งเดิ มแสดงสุ ทธิ กบั ต้นทุ นทางการเงิ น เป็ นแสดงภายใต้
รายการรายได้ดอกเบี�ย ทั�งนี�เพื�อสะท้อนภาพการดําเนินงานให้มีความเหมาะสมยิง� ขึ�น
24

มาตร�านการรายงานทางการเงินท��ประกา���� ว�ต่ ยังไม่ ม�� �บังคับใช�
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลาย�บับ �ึ� งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2564 โดยบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ในการจัดทํา
งบการเงินนี� เนื� องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ บริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นต่องบการเงินจากการถือปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุ งใหม่เหล่านี� �ึ� งคาดว่าไม่มีผลกระทบที�มีสาระสําคัญต่องบการเงิน
ในปี ที�ถือปฏิบตั ิ
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208

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
และ เลขานุการบริษัท

001

คณะกรรมการบริษัท

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
อายุ 71 ปี
ตําแหน่ง Ļ ประธานกรรมการ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćêøĊýĉúðýćÿêøïĆèæĉêǰ ÖćøÿČęĂÿćøöüúßî ǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
Ļǰ ýĉþ÷ŤÖćøïĉîøčŠîǰîǰēøÜđøĊ÷îÖćøïĉîÖĞćĒóÜĒÿî
Ļǰ ēøÜđøĊ÷îîć÷ìĀćøßĆĚîïĆÜÙĆïòĎÜǰøčŠîìĊęǰ
Ļǰ ēøÜđøĊ÷îđÿîćíĉÖćøìĀćøĂćÖćýǰøčŠîìĊęǰ
Ļǰ üĉì÷ćúĆ÷ÖćøìĆóĂćÖćýǰøčŠîìĊęǰ
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖãĀöć÷
Ļǰ Öćøêúćé
Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ4PDJBMǰ
ǰ ǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰĒúąÖøøöÖćøÖĉÝÖøøöđóČĂę ÿĆÜÙö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íîćÙćøĕì÷óćèĉß÷ŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øćßđú×ćîčÖćøĔîóøąĂÜÙŤóøąïćìÿöđéĘÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüǰÿĞćîĆÖóøąøćßüĆÜ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøìøĆó÷Ťÿîĉ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ťǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ đú×ćíĉÖćøóøąøćßüĆÜ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøĒúąñĎšĂĞćîü÷Öćøǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìøĆó÷ŤÿĉîóøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ť
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćî×šćøćßïøĉóćøĔîóøąĂÜÙŤ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰïøĉþìĆ ìčîúéćüĆú÷ŤǰÝćĞ ÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąïøĉþĆìĔîđÙøČĂêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰ øćßđú×ćîčÖćøĔîóøąĂÜÙŤÿöđéĘÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óøąïøöēĂøÿćíĉøćßĄǰÿ÷ćööÖčãøćßÖčöćøǰ
Ļǰ ǰǰǰ ÖĂÜÖĉÝÖćøĔîóøąĂÜÙŤÿöđéĘÝóøąïøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ēĂøÿćíĉøćßĄǰÿ÷ćööÖčãøćßÖčöćø
Ļǰ ǰǰǰ øĂÜđú×ćíĉÖćøóøąøćßüĆÜǰÿĞćîĆÖóøąøćßüĆÜǰ
Ļǰ ǰǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþìĆ ǰÖćøïĉîĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćø
ǰ đ÷Ċę÷ößöîĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝĆ÷
ǰ ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝĔîđĂÿàĊÝĊ

นายชุมพล ณ ลําเลียง
Ăć÷čǰǰðŘ
đðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ êĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰǰÖøÖãćÙöǰ
ตําแหน่ง Ļ รองประธานกรรมการ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļǰ ðøąíćîÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀć
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰǰǰ ǰ
ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰ ÖøøöÖćø
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ðøąđìýÿĀøĆåĂđöøĉÖć

Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćđÙøČęĂÜÖúǰ
ǰ 6OJWFSTJUZǰPGǰ8BTIJOHUPOǰðøąđìýÿĀøĆåĂđöøĉÖć
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîė
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčî
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
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การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìÿ÷ćöÿĉîíøǰÝĞćÖĆé
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìđÙöðŗîÿ÷ćöǰÝĞćÖĆé
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆììčîúéćüĆú÷ŤǰÝĞćÖĆé
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰ4JOHBQPSFǰ5FMFDPNNVOJDBUJPOǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
$PNQBOZǰ-JNJUFEǰðøąđìýÿĉÜÙēðøŤ
Ļǰ ǰǰǰ ÖøøöÖćøǰ#SJUJTIǰ"JSXBZTǰ1VCMJDǰ$PNQBOZǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
-JNJUFE
Ļǰ ǰǰǰ ÖøøöÖćøǰíîćÙćøĕì÷óćèĉß÷ŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰǰǰ ÖøøöÖćøǰ,FNQJOTLJǰ*OUFSOBUJPOBMǰ4"
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößö
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉǰ
ǰ $SJTJTǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÖãĀöć÷
Ļǰ Öćøêúćé
Ļǰ ÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîêúćéĔîðøąđìýǰĀøČĂêŠćÜðøąđìýǰ
ǰ .BSLFUǰ*OTJHIU
Ļǰ ïĆâßĊǰǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZ
Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ đìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ
ǰ 4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(1)
Ļǰ 3PMFǰPGǰUIFǰ$IBJSNBOǰ1SPHSBNǰ 3$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúąðøąíćîÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìîïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî

นายเกษม วัฒนชัย
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
Ļ ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ Ēóì÷ýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷îüöĉîìøćíĉøćß
Ļǰ ýċÖþćýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷îĂøŤìđßĊ÷ÜĔĀöŠ
Ļǰ ðøĆßâćéčþãĊïè
Ć æĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉǰĝ ÖćøóĆçîćìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ť ǰ
ǰ ÿëćïĆîïĆèæĉêóĆçîïøĉĀćøýćÿêøŤǰ
Ļǰ ÙøčýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ ýĉúðýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÙøĉÿđêĊ÷î
Ļǰ ýċÖþćýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊøćßöÜÙúíĆâïčøĊ
Ļǰ ÿćíćøèÿč×ýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ
Ļǰ ðøĆßâćéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÿć×ćüĉßćÖćøÖćøÝĆéÖćøǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷üúĆ÷úĆÖþèŤǰǰ

Ļǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
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Ēóì÷ýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷îđøýüø
ýċÖþćýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂĊÿđìĉøŤîđĂđßĊ÷
øĆåðøąýćÿîýćêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đÖþöïĆèæĉê
ÙøčýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ïøĉĀćøÖćøýċÖþć ǰ
ÿëćïĆîøćßõĆäđßĊ÷ÜĔĀöŠ
ÖćøýċÖþćéčþãĊïè
Ć æĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉǰĝ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ýøĊîÙøĉîìøüĉēøç
ýċÖþćýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
ÖćøýċÖþćéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ÿć×ćüĉßćÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćö
ýĉúðýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ óĆçîýćÿêøŤ ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
ýċÖþćýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú
üčçĉïĆêøÿć×ćĂć÷čøýćÿêøŤǰēøÙĀĆüĔÝĒúąĀúĂéđúČĂéǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ßĉÙćēÖǰǰ
üčçĉïĆêøÿć×ćĂć÷čøýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ßĉÙćēÖǰǰ
Ēóì÷ýćÿêøïĆèæĉêǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷öĂĆîéĆïĀîċęÜ ǰ
ÙèąĒóì÷ýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
üĉì÷ćúĆ÷ðŜĂÜÖĆîøćßĂćèćÝĆÖøǰøčŠîìĊęǰ

ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ
ǰ 4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ îć÷ÖÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĒúąđú×ćíĉÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĎúîĉíĉĂćîĆîìöĀĉéú
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøìøĆó÷ŤÿĉîóøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ť
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîĒñîÖĒóì÷ýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĎúîĉíĉĂćîĆîìöĀĉéú
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøöĎúîĉíĉ×ćđìĊ÷ö
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîöĎúîĉííĉ øøöćõĉïćúìćÜÖćøĒóì÷Ť
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ĂÜÙöîêøĊĔîøĆßÿöĆ÷ÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćüßĉøćúÜÖøèǰïéĉîìøđìó÷üøćÜÖĎøǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĆßÖćúìĊęǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøöĎúîĉíĉĀĂÝéĀöć÷đĀêčǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óčìíìćÿ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøēÙøÜÖćøÿćøćîčÖøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćĀøĆïđ÷ćüßî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü

ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰǰ ĂíĉÖćøïéĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠǰ
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ÿöćßĉÖÿõćîĉêĉïĆââĆêĉĒĀŠÜßćêĉǰ
Ļǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðúĆéìïüÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
Ļǰ ǰǰǰ ÿöćßĉÖüčçĉÿõćǰǰ
Ļǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂíĉÖćøïéĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĀĆüđÞĊ÷ü
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉǰ
Ļǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćø
Ļǰ ǰǰǰ ĂÜÙöîêøĊĔîøĆßÿöĆ÷óøąïćìÿöđéĘÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óøąðøöĉîìøöĀćõĎöĉóúĂéčú÷đéßǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĆßÖćúìĊęǰ
Ļǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖøøöÖćøĒúąđú×ćíĉÖćøöĎúîĉíĉóøąéćïÿ
Ļǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąíćîöĎúîĉíĉýćúćđÞúĉöÖøčÜ
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ðøąíćîÖøøöÖćøöĎúîĉíĉĒóì÷ŤĂćÿć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøćïøöøćßßîîĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óĂÿü ǰ
Ļǰ ǰǰǰ ðøąíćîöĎúîĉíĉ÷čüÿëĉøÙčèǰ
Ļǰ ǰǰ ǰ ǰ
îć÷ÖÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ðøąíćîēÙøÜÖćøìčîđúŠćđøĊ÷îĀúüÜÿĞćĀøĆï
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óøąÿÜÛŤĕì÷
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößö
îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝĆ÷×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
Ļ กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰđöþć÷îǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰ1VCMJDǰ"ENJOJTUSBUJPO ǰ8FTUFSOǰ,FOUVDLZǰ6OJWFSTJUZ ǰ
ǰ 64"
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰøĆåðøąýćÿîýćÿêøŤǰēøÜđøĊ÷îîć÷øšĂ÷êĞćøüÝ
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖãĀöć÷

Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ4PDJBMǰǰ
ǰ ǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰĒúąÖøøöÖćøÖĉÝÖøøöđóČĂę ÿĆÜÙö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íîćÙćøĕì÷óćèĉß÷ŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øĂÜđú×ćíĉÖćøóøąøćßüĆÜǰÿćĞ îĆÖóøąøćßüĆÜ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøóøąÙúĆÜ×šćÜìĊę
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øĂÜñĎšĂĞćîü÷ÖćøĂćüčēÿ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìøĆó÷ŤÿĉîóøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ť
004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößöǰǰ
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

Ļǰ êĆÜĚ ĒêŠǰǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ïøĉþĆììčîúéćüĆú÷ŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ĒúąïøĉþĆìĔîđÙøČĂêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰ øĂÜǰĀîǰòść÷ìĊęðøąìĆïǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ÖĂÜÖĉÝÖćøĔîóøąĂÜÙŤǰ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ

นางธาริษา วัฒนเกส
อายุ 71 ปี
đðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ êĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰǰöĊîćÙöǰ
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (12)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÿëćïĆîðŞü÷ǰĂċěÜõćÖøèŤ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰöúĎ îĉíïĉ øĎ èąßîïìĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰöúĎ îĉíøĉ ćöćíĉïéĊǰĔîóøąøćßĎðëĆöõŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰöĎúîĉíĉĀĆüĔÝĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøĒîüøŠüöðäĉïĆêĉ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĂÜõćÙđĂÖßîĕì÷ĔîÖćøêŠĂêšćîÖćøìčÝøĉê
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćĂćüčēÿ ǰ"EWJTPSZǰ#PBSE ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
$FOUSBMǰ#BOLJOHǰ1VCMJDBUJPO ǰ6,
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîǰöĎúîĉíĉÿć÷đéĘÖǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÿõćÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ Ăčðîć÷ÖǰÿöćÙöĕì÷âĊęðčśî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰ.JUTVCJTIJǰ6'+ǰ'JOBODJBMǰ(SPVQ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷Ċ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óøąÝĂöđÖúšćíîïčøĊǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĎúîĉíĉēøÜđøĊ÷îïćÜÖĂÖóĆçîć
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰ ñĎšüŠćÖćøíîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
Ļǰ ǰǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćøíîćÙćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
Ļǰ ǰǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖćøđÜĉî
Ļǰ ǰǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿëćïĆîÖćøđÜĉîǰ
Ļǰ ǰǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćøøąïïÖćøßĞćøąđÜĉî
Ļǰ ǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćÖćøđýøþåÖĉÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰ

ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
Ļǰ ðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂï
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀć
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćđĂÖǰđýøþåýćÿêøŤÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đÙēĂąǰðøąđìýâĊęðčśî
Ļǰ ðøĉââćđĂÖǰđýøþåýćÿêøŤǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷üĂßĉÜêĆîǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćēìǰđýøþåýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÙēĂąǰðøąđìýâĊęðčśîǰ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰđýøþåýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÙēĂąǰðøąđìýâĊęðčśî
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčî
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉǰ
ǰ $SJTJTǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ïĆâßĊǰǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZ
Ļǰ ÖćøđÜĉîǰ
Ļǰ #VTJOFTTǰ$POUJOVJUZǰ1MBO
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(3)
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ %SJWJOHǰ$PNQBOZǰ4VDDFTTǰXJUIǰ*5ǰ(PWFSOBODFǰ *5( ǰǰǰ ǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ *5ǰ(PWFSOBODFǰBOEǰ$ZCFSǰ3FTJMJFODFǰ1SPHSBNǰ *5( ǰǰǰ ǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
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Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ

ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ

Ļǰ ǰǰǰ "TTPDJBUF ǰ"MMJBODFǰGPSǰ'JOBODJBMǰ*ODMVTJPO ǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
5IBJMBOE
Ļǰ ǰǰǰ 4FOJPSǰ"EWJTPS ǰ1SPNPOUPSZǰ'JOBODJBMǰ(SPVQ ǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
8BTIJOHUPO ǰ%$ ǰ64"
Ļǰ ǰǰǰ 4IPSU5FSNǰ$POTVMUBOU ǰ8PSMEǰ#BOLǰ*OEFQFOEFOUǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
&WBMVBUJPOǰ(SPVQǰ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ǰĀčšîǰ
ǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößö
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĀúĆÖìøĆó÷Ť
ĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ
ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøïøøþĆì
ïøĉĀćøÿĉîìøĆó÷Ťĕì÷
ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆï
ĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝðøąÖĆîõĆ÷
ñĎšìøÜÙčèüčçĉĔîÖćøðøąđöĉîõćÙÿëćïĆîǰ ǰ
ÖćøđÜĉî×ĂÜÖĂÜìčîÖćøđÜĉîøąĀüŠćÜðøąđìý
ÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰ
ÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøǰ ǰ
ðøąÖĂïíčøÖĉÝðøąÖĆîõĆ÷
.FNCFS ǰ"1%ǰ"EWJTPSZǰ(SPVQ ǰ
"TJBǰ1BDJųDǰ%FQBSUNFOU ǰ*.' ǰ8BTIJOHUPO ǰ%$
ÖøøöÖćøǰ5IBJMBOEǰ1IJMIBSNPOJDǰ0SDIFTUSB
.FNCFS ǰ*OUFSOBUJPOBMǰ"EWJTPSZǰ1BOFM ǰ
4UBUFǰ#BOLǰPGǰ7JFUOBN ǰ7JFUOBN
.FNCFS ǰ8PSMEǰ#BOL*.'ǰ+PJOUǰ$PNNJUUFFǰPOǰ
3FNVOFSBUJPOǰPGǰ&YFDVUJWFǰ%JSFDUPSTǰBOEǰǰ ǰ
"MUFSOBUFTǰ

นายกานต์ ตระกูลฮุน
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļ กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰǰǰ ǰ
ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰ ÖøøöÖćø
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ üĉýüÖøøöýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰǰÝčāćúÜÖøèŤ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ üĉýüÖøøöýćÿêøéčþãĊïè
Ć æĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉǰĝ ǰÿć×ćüĉßćüĉýüÖøøö
ǰ ÖćøñúĉêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöǰ
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ5IFǰ(FPSHJBǰ*OTUJUVUFǰPGǰ5FDIOPMPHZǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćēìǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰ5IFǰ(FPSHJBǰ*OTUJUVUFǰPGǰ5FDIOPMPHZǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćĕôôŜćǰ
ǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷öĂĆîéĆïǰ ǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîė
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčî
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO

Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉǰ
ǰ $SJTJTǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ Öćøêúćé
Ļǰ ÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîêúćéĔîðøąđìýǰĀøČĂêŠćÜðøąđìýǰ
ǰ .BSLFUǰ*OTJHIU
Ļǰ ïĆâßĊǰǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZǰ
Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ đìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ
ǰ 4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąðøąíćîÖøøöÖćøÖćøóĆçîć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙüćöđðŨîñĎšîĞćĒúąÖĞćĀîéÙŠćêĂïĒìî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĒĂéüćîàŤǰĂĉîēôøŤǰđàĂøŤüĉÿǰÝĞćÖĆéǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî

006

Ļǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøêĉéêćö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąðøąđöĉîñúÖćøÿîĆïÿîčîüĉì÷ćýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøüĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøö
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ǰ
ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĆåüĉÿćĀÖĉÝ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìđĂÿàĊïĊǰđìĘîđĂÖàŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøðäĉøĎððøąđìý
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
éšćîÖćøïøĉĀćøøćßÖćøĒñŠîéĉî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿõćîē÷ïć÷ñĎšìøÜÙčèüčçĉ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ĕîÿõćîē÷ïć÷ÖćøĂčéöýċÖþćǰüìĉ ÷ćýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøöĒĀŠÜßćêĉǰ ÿĂüß
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĉđýþđÞóćąđøČęĂÜǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
éšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöøąïïîĉđüýîüĆêÖøøöǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÖćøóĆçîć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøĆïðøčÜÖäĀöć÷ǰÖãĒúąøąđïĊ÷ï
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰ,VCPUBǰ$PSQPSBUJPOǰ +BQBO
Ļǰ ǰǰǰǰ (MPCBMǰ"EWJTPS ǰ,VCPUBǰ$PSQPSBUJPOǰ +BQBO
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üĉì÷ćýćÿêøŤǰđìÙēîēú÷Ċ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąîüĆêÖøøöĒĀŠÜßćêĉǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćǰ
ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜßćêĉ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĊéÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ×ŠÜ×Ćî×ĂÜðøąđìýǰ
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćøąïïǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
îüĆêÖøøö×ĂÜðøąđìýǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìøĆó÷ŤÿĉîìćÜðŦââćĒĀŠÜßćêĉ
Ļǰ ǰǰǰǰ ĀĆüĀîšćìĊöõćÙđĂÖßîǰÙèąÖøøöÖćøÿćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óúĆÜðøąßćøĆåǰÖćø÷ÖøąéĆïîüĆêÖøøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ēúąǰ%JHJUBMJ[BUJPO
Ļǰ ǰǰǰǰ ĀĆüĀîšćìĊöõćÙđĂÖßîǰÙèąÖøøöÖćøÿćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óúĆÜðøąßćøĆåǰÖćøðøĆïĒÖšÖãĀöć÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÖúĕÖõćÙøĆåǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÙèąÖøøöÖćøÿćîóúĆÜðøąßćøĆåǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøýċÖþćóČĚîåćîĒúąÖćøóĆçîćñĎšîĞćǰ
Ļǰ ǰǰǰǰǰ .FNCFSǰPGǰUIFǰ"EWJTPSZǰ#PBSE ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
/PNVSBǰ)PMEJOHǰ*OD
Ļǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøĂĞćîü÷Öćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đöČĂÜîüĆêÖøøöĂćĀćøǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøÖúĆęîÖøĂÜǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ēÙøÜÖćøêćöĒîüÖćøÿøšćÜÙüćöđ×šöĒ×ĘÜǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ēúą÷ĆęÜ÷ČîĔĀšÖĆïđýøþåÖĉÝõć÷Ĕîðøąđìýǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ìĊęðøċÖþćǰÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øćßÖćøĒñŠîéĉîđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤǰ

êĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
êĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ

ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰðøąíćîÖøøöÖćøÿøøĀćǰ
ÙŠćêĂïĒìîǰĒúąïøøþĆìõĉïćúǰ
ÖøøöÖćøïøĉĀćø
íîćÙćøĕì÷óćèĉß÷ŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰðøąíćîÙèąÖøøöÖćøǰ ǰ
óĆçîćÙüćöđðŨîñĎšîĞćĒúąÖĞćĀîé
ÙŠćêĂïĒìîǰǰ
ÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøǰ
ÖøøöÖćøìïìüîÖú÷čìíŤ
ĒúąēÙøÜÿøšćÜĂÜÙŤÖø
ÖøøöÖćøÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙö
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĂĉîìĆßǰēăúéĉĚÜÿŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþìĆ ÖøčÜđìóéčÿêĉ đüßÖćøǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (17)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÿöćÙöüĉýüÖøøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøöĎúîĉíĉǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéúǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøĔîÙèąÖøøöÖćøǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒñîÖüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĎúîĉíĉĂćîĆîìöĀĉéúǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøìĊęðøċÖþć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿëćïĆîïĆèæĉêïøĉĀćøíčøÖĉÝýýĉîìøŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøĂĞćîü÷Öćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖúčöŠ ïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤǰÿõćÖćßćéĕì÷ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćø÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÿĞćîĆÖÜćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷đ×êóĆçîćóĉđýþǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
õćÙêąüĆîĂĂÖ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćìøÜÙčèüčçĉǰÖćøÝĆéìĞćøŠćÜÖøĂïǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
îē÷ïć÷ǰ÷čìíýćÿêøŤǰĒñîǰĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øŠćÜĒîüìćÜÖćøÝĆéÿøøĒúąïøĉĀćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Üïðøąöćèéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤǰüĉÝĆ÷Ēúąǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
îüĆêÖøøöǰÿĞćîĆÖÜćîÿõćîē÷ïć÷Öćøǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂčéöýċÖþćǰüĉì÷ćýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøöĒĀŠÜßćêĉǰ ÿĂüß
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîĂîčÖøøöÖćøǰÙèąĂîčÖøøöÖćøǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđöĉîñúÖćøðãĉïĆêĉÜćî×ĂÜđú×ćíĉÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷đ×êóĆçîćóĉđýþǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
õćÙêąüĆîĂĂÖ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćǰÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïēÙøÜÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĆïđÙúČęĂîÖćøðãĉøĎðøąïïïøĉĀćøÝĆéÖćøǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
éšćîĂčéöýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøö
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ǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ

ÙèąĂîčÖøøöÖćøÖúĆęîÖøĂÜēÙøÜÖćøǰ ǰ
êćöĒñîóĆçîćõćÙǰĔîÙèąÖøøöÖćø
óĉÝćøèćÖćøÝĆéìĞćÜïðøąöćè
ĔîúĆÖþèąïĎøèćÖćøđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤ
ĒñîÜćîïĎøèćÖćøđÿøĉöÿøšćÜÙüćöđ×šöĒ×ĘÜ
Ēúą÷ĆęÜ÷ČîĔĀšÖĆïđýøþåÖĉÝõć÷Ĕîðøąđìýǰǰ
ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰóýǰǰǰ
ÙèąĂîčÖøøöÖćøđ×êÿŠÜđÿøĉöĂčêÿćĀÖøøö
ĒúąîüĆêÖøøöéĉÝĉìĆú
ÖøøöÖćøǰÿõćîē÷ïć÷üĉÝĆ÷
ĒúąîüĆêÖøøöĒĀŠÜßćêĉǰ
ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïÖćø
ÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ
ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷
ÖćøóĆçîćøąđïĊ÷ÜđýøþåÖĉÝóĉđýþ
õćÙêąüĆîĂĂÖǰ
ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćø×ĆïđÙúČęĂî
ÖćøðäĉøĎðđóČęĂøĂÜøĆïÖćøðøĆïđðúĊę÷îêćöǰ
îē÷ïć÷ǰ5IBJMBOEǰǰ
ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøðäĉøĎððøąđìý
éšćîÖćøïøĉĀćøøćßÖćøĒñŠîéĉîǰ

Ļǰ ǰǰǰǰ ÙèąìĊęðøċÖþćøĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰÙèąÖøøöÖćøǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
îē÷ïć÷đ×êóĆçîćóĉđýþõćÙêąüĆîĂĂÖǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰÙèąÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĆïđÙúČęĂîĒúąðøąÿćîÜćîÖćøúÜìčî
Ļǰ ǰǰǰǰ ìĊęðøċÖþćÙèąÖøøöÖćøĂĞćîü÷Öćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
*OOPWBUJPOǰ)VCTǰđóČęĂÿøšćÜđýøþåÖĉÝåćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
îüĆêÖøøö×ĂÜðøąđìý
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
êćöîē÷ïć÷ðøąđìýĕì÷ǰ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คาํ ปรึกษาในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößöǰǰ
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
Ăć÷čǰǰðŘ
đðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ êĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰǰÿĉÜĀćÙöǰ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
Ļǰ ðøąíćîÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìî
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰÿĉÜĀćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ %PDUPSǰPGǰ#VTJOFTTǰ"ENJOJTUSBUJPO ǰ)BSWBSEǰ6OJWFSTJUZ ǰ
ǰ .BTTBDIVTFUUTǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ .BTUFSǰJOǰ#VTJOFTTǰ"ENJOJTUSBUJPO ǰ)BSWBSEǰ6OJWFSTJUZ ǰ
ǰ .BTTBDIVTFUUTǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ .BTUFSǰPGǰ&OHJOFFSJOHǰJOǰ*OEVTUSJBMǰ&OHJOFFSJOHǰBOEǰ.BOBHFNFOU ǰ
ǰ "TJBOǰ*OTUJUVUFǰPGǰ5FDIOPMPHZǰðøąđìýĕì÷
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤïĆèæĉêǰÿć×ćüĉýüÖøøöĕôôŜćǰ
ǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷öĂĆîéĆïĀîċęÜ ǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ ïøĉĀćøíčøÖĉÝéčþãĊïè
Ć æĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉǰĝ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷Ċ
ǰ øćßöÜÙúÿčüøøèõĎöĉ
Ļǰ đýøþåýćÿêøéčþãĊïè
Ć æĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉǰĝ öĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
Ļǰ ýĉúðýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÿć×ćüĉßćđýøþåýćÿêøŤǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĀĂÖćøÙšćĕì÷
Ļǰ đýøþåýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ ðøĆßâćéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ǰ ÿëćïĆîïĆèæĉêóĆçîïøĉĀćøýćÿêøŤǰ

ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîė
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčî
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉǰ
ǰ $SJTJTǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ éšćîÖćøêúćéǰ
Ļǰ ïĆâßĊǰǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZ
Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ éšćîÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ
ǰ 4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
Ļǰ ÖãøąđïĊ÷ïéšćîÖćøđÜĉîǰ 'JOBODJBMǰ3FHVMBUJPO
Ļǰ íčøÖĉÝÙšćðúĊÖǰ 3FUBJMJOH
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (5)
Ļǰ 5IFǰ3PMFǰPGǰUIFǰ$IBJSNBOǰ1SPHSBNǰ 3$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ &UIJDBMǰ-FBEFSTIJQǰ1SPHSBNǰ &-1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöǰ ǰ
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
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Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîìøĆó÷ŤÿĉîóøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ť
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÖøøöÖćøïøĉĀćøÿõćÖćßćéĕì÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰǰ đú×ćíĉÖćøǰÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ Öúê
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøǰíîćÙćøÖÿĉÖøĕì÷ǰÝćĞ ÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰǰǰǰ ñĎšüŠćÖćøíîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ ǰǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ǰ
ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĆåüĉÿćĀÖĉÝ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćǰ
ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĊéÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ×ŠÜ×Ćîǰ
ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĂÜðøąđìý
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
êŠĂêšćîÖćøìčÝøĉêĒĀŠÜßćêĉ
Ļǰ ǰǰǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖĞćÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîøĆå
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøĂĉÿøą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂÖćøðäĉøĎðÖćøýċÖþć
Ļǰ ǰǰǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðäĉøĎððøąđìýéšćîđýøþåÖĉÝ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คาํ ปรึกษาในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößö
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

Ļǰ #PBSEǰ/PNJOBUJPOǰBOEǰ$PNQFOTBUJPOǰ1SPHSBNǰ #/$1 ǰǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ *5ǰ(PWFSOBODFǰBOEǰ$ZCFSǰ3FTJMJFODFǰ1SPHSBNǰ *5( ǰǰǰ ǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰïøĉþĆìóùÖþćǰēăúéĉĚÜǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąêĆĚÜĒêŠǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰïøĉþĆìđàĘîìøĆúǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĊđìúǰÙĂøŤðĂđøßĆęîǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþìĆ đĂÿàĊÝǰĊ ĒóÙđÖÝÝĉÜĚ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (13)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ēøÜđøĊ÷îöĀĉéúüĉì÷ćîčÿøèŤ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìÿ÷ćöÿĉîíøǰÝĞćÖĆé
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆììčîúéćüĆú÷ŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÖĂÜìčî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂÙüćöđÿöĂõćÙìćÜÖćøýċÖþć
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ýćÿêøćõĉßćîǰÙèąóćèĉß÷ýćÿêøŤĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøïĆâßĊǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìøĆó÷Ťÿĉîǰüßĉøćüčíüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰēÙøÜÖćøìčîđúŠćđøĊ÷îĀúüÜǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćĀøĆïóøąÿÜÛŤĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ $IBJSNBOǰPGǰUIFǰ$PVODJMǰPGǰ5SVTUFFTǰBOEǰUIFǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
#PBSEǰPGǰ%JSFDUPST ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰ ǰ
5IBJMBOEǰ%FWFMPQNFOUǰ3FTFBSDIǰ*OTUJUVUFǰ 5%3*
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćĂćüčēÿǰÖúčŠöïøĉþĆìđàĘîìøĆú
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰÙèąÖøøöÖćøǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĆéÖćøìøĆó÷Ťÿîĉ ǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷

นายพสุ เดชะรินทร์
Ăć÷čǰǰðŘ
đðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ êĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰǰöĊîćÙöǰ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
Ļǰ ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀć
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćđĂÖǰ%PDUPSǰPGǰ1IJMPTPQIZǰ 1I% ǰJOǰ.BOBHFNFOUǰPGǰǰ ǰ
ǰ 5FDIOPMPHZǰ4DIPPMǰPGǰ.BOBHFNFOUǰ
ǰ ÿëćïĆîđìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜđĂđßĊ÷ǰ "*5

Ļǰ ðøĉââćēìǰ.BTUFSǰPGǰ#VTJOFTTǰ"ENJOJTUSBUJPOǰ .#" ǰ6OJWFSTJUZǰ
ǰ PGǰ$PMPSBEPǰ #PVMEFS ǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊïøĉĀćøíčøÖĉÝïĆèæĉêǰ ÖćøÝĆéÖćøìĆęüĕð ǰ
ǰ Ùèąóćèĉß÷ýćÿêøŤĒúąÖćøïĆâßĊǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîė
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčî
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
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Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰïøĉþĆìĂĆÖþøđĂĘééĎđÙßĆęîǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøĂĉÿøąǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìüĂøĉÖàŤǰÿðĂøŤêǰÝĞćÖĆé
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ïøĉþĆìđéßąøĉîìøŤǰ  ǰÝĞćÖĆé
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰǰ ñĎßš üŠ ÷ĂíĉÖćøïéĊǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ ǰǰǰǰ ĀĆüĀîšćõćÙüĉßćóćèĉß÷ýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ùèąóćèĉß÷ýćÿêøŤĒúąÖćøïĆâßĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøĒúąĂîčÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íîćÙćøĂĉÿúćöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ ǰǰǰǰ ÙèïéĊǰÙèąóćèĉß÷ýćÿêøŤĒúąÖćøïĆâßĊǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìÖøčÜĕì÷ÙćøŤđøšîìŤǰĒĂîéŤǰúĊÿǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøÿëćîÿĂîõćþćđĂ÷ĎđĂ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößöǰǰ
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

Ļǰ Öćøêúćé
Ļǰ ïĆâßĊǰǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÙüćöøĎÙš üćößĞćîćâĀøČĂðøąÿïÖćøèŤéćš îÿĉÜę ĒüéúšĂöǰÿÜĆ Ùöǰ
ǰ ĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰ
ǰ ĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (6)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ &YFDVUJWFǰ%FWFMPQNFOUǰ1SPHSBNǰ &%1 ǰøčŠîìĊęǰǰ
ǰ ÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷
Ļǰ -FBEFSTIJQǰ%FWFMPQNFOUǰ1SPHSBNǰ -%1 ǰøčŠîìĊęǰǰ
ǰ ÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷
Ļǰ %JSFDUPSTǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ "VEJUǰ$PNNJUUFFǰ'PSVNǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ %JSFDUPSǰ-FBEFSTIJQǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %-$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙŠćêĂïĒìîǰ
ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĕì÷ĂĂ÷úŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĒúąǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖøøöÖćøÖĞćÖĆïÙüćöđÿĊę÷Üǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íîćÙćøĕì÷óćèĉß÷ŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćǰÙèąóćèĉß÷ýćÿêøŤĒúąǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøïĆâßĊǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷

นางพรรณสิรี อมาตยกุล
Ăć÷čǰǰðŘ
đðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ êĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰǰöĊîćÙöǰ
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîė
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčî
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉǰ
ǰ $SJTJTǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ Öćøêúćéǰ
Ļǰ ïĆâßĊǰĀøČĂǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZ

ตําแหน่ง Ļ กรรมการอิสระ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìî
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰ.BTUFSǰPGǰ#VTJOFTTǰ"ENJOJTUSBUJPO ǰ6$-"ǰ"OEFSTPOǰǰ
ǰ 4DIPPMǰPGǰ.BOBHFNFOU ǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ$BMJGPSOJBǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊïøĉĀćøíčøÖĉÝïĆèæĉêǰÙèąóćèĉß÷ýćÿêøŤĒúą
ǰ ÖćøïĆâßĊǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
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Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćø×ĆïđÙúČęĂî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøðäĉøĎðđóČęĂøĂÜøĆïÖćøðøĆïđðúĊę÷î
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
êćöîē÷ïć÷ǰ5)"*-"/%ǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøöĎúîĉíĉüĉÝĆ÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìýǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øćÜüĆúđÝšćôŜćĕĂìĊǰøêĆ îøćßÿčéćǰÿćøÿîđìý
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøéĉÝĉìĆú
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößöǰǰ
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

Ļǰ đìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
Ļǰ ÖćøðäĉøĎðĂÜÙŤÖøǰ 0SHBOJ[BUJPOǰ5SBOTGPSNBUJPO
Ļǰ %JHJUBMǰ5SBOTGPSNBUJPO
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöǰ
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰïøĉþìĆ ǰĕì÷üćǰÝćĞ ÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøÿöćÙöÖćøÝĆéÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íčøÖĉÝĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ 5."
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊïę øĉĀćøǰÖúčöŠ úĎÖÙšćíčøÖĉÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×îćéĔĀâŠǰĒúąúĎÖÙšćÙĂöđöĂøŤđßĊ÷úǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĕĂïĊđĂĘöǰõĎöĉõćÙĂćđàĊ÷î
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰïøĉþĆìĕĂïĊđĂĘöǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđìýĕì÷ǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøĀĂÖćøÙšćĂđöøĉÖîĆ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
5IFǰ"NFSJDBOǰ$IBNCFSǰPGǰ$PNNFSDFǰJOǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
5IBJMBOEǰ ".$)". ǰ
นายชลณัฐ ญาณารณพ
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
Ļǰ ÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìî
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĉëčîć÷îǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ .BTUFSǰPGǰ$IFNJDBMǰ&OHJOFFSJOH ǰ*NQFSJBMǰ$PMMFHFǰ-POEPOǰ
ǰ ðøąđìýĂĆÜÖùþ
Ļǰ #BDIFMPSǰPGǰ&OWJSPONFOUBMǰ$IFNJDBMǰ&OHJOFFSJOHǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷öǰ ǰ
ǰ ĂĆîéĆïǰ ǰ4BMGPSEǰ6OJWFSTJUZ ǰ.BODIFTUFSǰðøąđìýĂĆÜÖùþ
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ *OOP-FBEFSTIJQǰ1SPHSBN ǰ*/4&"%
Ļǰ $IBJSNBOĴTǰ3PMFǰ&OFSHZǰ-JUFSBDZǰGPSǰUIFǰXPSME ǰ5&"ǰ ǰ
ǰ ÿëćïĆîüĉì÷ćÖćøóúĆÜÜćî
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîǰė
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčîǰ
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤ
Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉ
Ļǰ Öćøêúćéǰ

Ļǰ ÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîêúćéĔîðøąđìýĀøČĂêŠćÜðøąđìý
Ļǰ đìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ
ǰ 4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ 3PMFǰPGǰUIFǰ$IBJSNBOǰ1SPHSBNǰ 3$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĞćîü÷ÖćøÿëćïĆîðŗēêøđúĊ÷ö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ ÖøøöÖćøǰ-POHǰ4POǰ1FUSPDIFNJDBMTǰ$P ǰ-UEǰǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćÿöćÙöüĉýüÖøøöđÙöĊĒúąđÙöĊ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøą÷čÖêŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìđĂđóĘÖàŤđàúŠćǰÝĞćÖĆé
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìÿ÷ćöĕïēĂĕàđĂîàŤǰÝĞćÖĆé
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Ļǰ ǰǰǰǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ

Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊðę øċÖþćÙèąÖøøöÖćøÿć×ćüĉýüÖøøöđÙöĊ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąðŗēêøđÙöĊǰüĉýüÖøøöÿëćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üÿì
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþĆìðêìǰđÙöĉÙĂúǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đÙöĉÙĂúÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìÖøčÜđìóǰàĉîíĉêĉÖÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìïĊđĂÿìĊǰĂĉúćÿēêđöĂøŤÿǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ îć÷ÖÿöćÙöüĉýüÖøøöđÙöĊĒúąđÙöĊ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøą÷čÖêŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ ǰǰǰǰ $PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ$IBOESBǰ"TSJǰ1FUSPDIFNJDBMǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
5CL ǰ*OEPOFTJB
Ļǰ ǰǰǰǰ îć÷ÖÿöćÙöđóČęĂîßčößî
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰ4&/'*ǰ/PSXBZǰ"4ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
/PSOFSǰ)PMEJOHǰ"4

Ăčðîć÷ÖÿöćÙöđóČęĂîßčößî
ÖøøöÖćøÖĉÝÖćøÿĆÜÙöđóČęĂÖćøóĆçîć
อย่างยั่งยืน
Ļǰ ǰǰǰǰ øĂÜñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰ4&/'*ǰ6,ǰ-JNJUFE
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰ4&/'*ǰ4XJTTǰ(NC)
Āöć÷đĀêčǰ ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîðøąđìýĂĉîēéîĊđàĊ÷
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößöǰǰ
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
Ăć÷čǰǰðŘ
đðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ êĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰǰöĉëčîć÷îǰ
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîǰė
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčîǰ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉ
Ļǰ Öćøêúćéǰ
Ļǰ ÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîêúćéĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/(1) ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ĒúąÖøøöÖćøóĉÝćøèćǰÙŠćêĂïĒìîĒúąÿøøĀćǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ïøĉþĆì÷ĎîĉđüîđÝĂøŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰĒúąðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ïøĉþĆìĂöøĉîìøŤóøĉĚîêĉĚÜǰĒĂîéŤǰ óĆïúĉßßĉęÜǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ öĀćßî
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøǰĒúąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúïøøþĆìõĉïćúǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ïøĉþĆìđÙøČĂĕì÷ǰēăúéĉĚÜÿŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî

ตําแหน่ง Ļ กรรมการอิสระ
Ļǰǰ ÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìî
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĉëčîć÷îǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĆßâćéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÿć×ćüĉßćÖćøïøĉĀćøìĆęüĕðǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜ
Ļǰ éčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÿć×ćÖćøÝĆéÖćøēúÝĉÿêĉÖÿŤĒúą
ǰ àĆóóúć÷đßîǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿüîÿčîĆîìć
Ļǰ ýĉúðýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ÿć×ćüĉßćÖćøóĆçîć
ǰ ßčößîǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆãǰđßĊ÷ÜĔĀöŠ
Ļǰ ýĉúðýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ÿć×ćüĉßćÖćøēøÜĒøöǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊøćßöÜÙúÖøčÜđìóǰ
Ļǰ ýĉúðýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷Ċ
ǰ øćßöÜÙúóøąîÙø
Ļǰ ðøĉââćüĉì÷ćýćÿêøŤéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ǰ ÿć×ćüĉßćÖćøÝĆéÖćøēúÝĉÿêĉÖÿŤǰ
ǰ ÿëćïĆîđìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšćđÝšćÙčèìĀćøúćéÖøąïĆÜ
Ļǰ ðøĉââćēìǰÿć×ćđýøþåýćÿêøŤÖćøđÜĉîÖćøíîćÙćøǰǰ
ǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĂÿêĆîǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰÿć×ćÖćøđÜĉîǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĂÿêĆîǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
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ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìđïĂøŤúĊęǰ÷čÙđÖĂøŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøǰøĂÜÖøøöÖćøñĎšĂĞćîü÷ÖćøĔĀâŠǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĕì÷đïôđüĂđøÝǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖúčŠöïøĉþĆìÿčøćÖøąìĉÜĒéÜ
Ļǰ ǰ–ǰǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìēĂĂĉßĉǰÖøčŢðǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĂćĀćøÿ÷ćöǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìēĂĂĉßĉǰÖøčŢðǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþìĆ ĒñŠîéĉîìĂÜǰóøĘĂóđóĂøŤêĊĚǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
éĊđüúúĂðđöšîìŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþìĆ ìĊààĊ ǰĊ ēăúéĉÜĚ ǰ  ǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìÝĊđĂĘöđĂĘöǰĒßîĒîúǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ēăúéĉĚÜǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìÝĊđĂĘöđĂĘöǰĒßîĒîúǰēăúéĉĚÜǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìÝĊđĂĘöđĂĘöǰĒßîĒîúǰēăúéĉĚÜǰÝĞćÖĆé
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ

Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøÙîìĊęǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøǰÖøøöÖćøóĉÝćøèć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ÙŠćêĂïĒìîǰĒúąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćö÷ĆÜę ÷ČîĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ÙüćöđÿĊę÷ÜǰïøĉþĆìđÿøĉöÿč×ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จํานวน 12 กลุ่ม
ธุรกิจ)
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøñĎšĂĞćîü÷ÖćøĔĀâŠǰÖøøöÖćøïøĉĀćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ĒúąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćö÷ĆęÜ÷ČîĒúąÙüćöđÿĊę÷Ü
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ïøĉþĆìĕì÷đïôđüĂđøÝǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøǰøĂÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ÖøøöÖćøÿøøĀćǰÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìîǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ĒúąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćö÷ĆęÜ÷ČîĒúąÙüćöđÿĊę÷Üǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ 'SBTFSǰBOEǰ/FBWF ǰ-JNJUFE
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰ5JNFTǰ1VCMJTIJOHǰ-JNJUFE
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøǰÖúčŠöïøĉþĆìĕì÷đïôđüĂđøÝǰ ǰïøĉþĆì
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰÖúčöŠ ïøĉþìĆ ĂćÙđî÷Ťǰ ǰïøĉþìĆ
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøǰÖúčŠöïøĉþĆììĊàĊàĊǰ ǰïøĉþĆì
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìðøąßćøĆåøĆÖÿćöĆÙÙĊǰüĉÿćĀÖĉÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ đóČęĂÿĆÜÙöǰ ðøąđìýĕì÷ ǰÝĞćÖĆé
Āöć÷đĀêčǰǰ ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤðøąđìýÿĉÜÙēðøŤ

การดํารงตําแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (จํานวน 2 แห่ง)
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìÝøĆâíčøÖĉÝǰǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìĕì÷đïôđüĂđøÝǰēúÝĉÿêĉÖǰÝĞćÖĆé

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰđĂÿàĊÝĊ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļ กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćēìǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćĂčêÿćĀÖćøǰ6OJWFSTJUZǰPGǰǰ
ǰ 5FYBTǰ "SMJOHUPO ǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćđĀöČĂÜĒøŠǰ
ǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîėǰ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖǰǰ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčîǰ
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO ǰ

Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉǰ
ǰ $SJTJTǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ Öćøêúćé
Ļǰ ÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîêúćéĔîðøąđìýǰĀøČĂêŠćÜðøąđìýǰ
ǰ .BSLFUǰ*OTJHIU
Ļǰ ïĆâßĊǰǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZ
Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ
ǰ 4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ ǰ
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การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (20)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąÖøøöÖćøĂĞćîü÷ÖćøÝĆéĀćìčîǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂćÙćøîüöĉîìøïóĉêøǰǰóøøþć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙèąĒóì÷ýćÿêøŤýĉøĉøćßó÷ćïćúǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćǰÿöćÙöüĉì÷ćúĆ÷ðŜĂÜÖĆî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øćßĂćèćÝĆÖøĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤǰ üðĂ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙèąÖøøöÖćøóĆçîćüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜßćêĉǰ Öüìß
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøđêøĊ÷öÖćøéšćîéĉÝĉìĆú
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙö
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ĀĆüĀîšćìĊöõćÙđĂÖßîǰÙèąìĞćÜćîøŠüöǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĆåđĂÖßîðøąßćßîǰ ðøąßćøĆå
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
õć÷ĔêšÙèąÖøøöÖćøõćÙøĆåĒúąđĂÖßîǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂ×ĆïđÙúČęĂîđýøþåÖĉÝ×ĂÜðøąđìýǰ&ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Öćø÷ÖøąéĆïÙčèõćóüĉßćßĊó
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ $PVODJMǰ.FNCFS ǰ8PSMEǰ#VTJOFTTǰ$PVODJMǰGPSǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
4VTUBJOBCMFǰ%FWFMPQNFOU
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ .FNCFS ǰ"TJBǰ#VTJOFTTǰ$PVODJM
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĒñîÖüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĎúîĉíĉĂćîĆîìöĀĉéú
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ĂîčÖøøöÖćøÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đÖĊę÷üÖĆïÖćø×ĆïđÙúČęĂîøąïïøćßÖćøǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉéšćîÝĉêüĉì÷ćǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂÜÙŤÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćø
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøïøĉĀćøÿöćÙöñĎšðÖÙøĂÜĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙøĎēøÜđøĊ÷îđìóýĉøĉîìøŤ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćîüĆêÖøøöÖćøïøĉĀćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĆéÖćøÿëćîýċÖþćĔîøĎðĒïïǰ1VCMJDǰ4DIPPM
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂøĂÜøĆïÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøðäĉøĎð
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøýċÖþćêćöîē÷ïć÷ǰ5)"*-"/%ǰ
Ļǰ ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíóĉ øąøćßîĉđüýîŤöùÙìć÷üĆîǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąĂčðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđÝšćõÙĉîĊđíĂ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đÝšćôŜćđóßøøĆêîøćßÿčéćǰÿĉøĉēÿõćóĆèèüéĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąĂîčÖøøöÖćøÿŠÜđÿøĉöÙüćöøŠüööČĂ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
õćÙÿĆÜÙöǰöúĎ îĉíøĉ ćÜüĆúÿöđéĘÝđÝšćôŜćöĀćÝĆÖøĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćÖĉêêĉöýĆÖéĉĝÿõćĂčêÿćĀÖøøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ ÿĂì
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąÖøøöÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøðäĉøĎð
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøĂčéöýċÖþćǰüìĉ ÷ćýćÿêøŤǰüÝĉ ÷Ć ĒúąîüĆêÖøøöǰǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ĂîčÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćøđÖĊ÷ę üÖĆï
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Öćø×ĆïđÙúČęĂîøąïïøćßÖćøđóČęĂîćÙê
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ĂîčÖøøöÖćøðøąđöĉîñúÿĆöùìíĉĝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøéĞćđîĉîÜćîđóČęĂÖćøóĆçîćǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîóĆçîćüĉì÷ćýćÿêøŤĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜßćêĉ

Ļǰ ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøðãĉøĎððøąđìýéšćîìĊęǰǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üĆçîíøøöǰÖĊāćǰĒøÜÜćîǰĒúąÖćøóĆçîćǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ťǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖøąìøüÜÖćøìŠĂÜđìĊę÷üĒúąÖĊāć
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
ǰ ìĊęĂ÷ĎŠîĂÖêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ÝĞćîüîǰǰïøĉþĆì
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ  –ǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøĒúąðøąíćîÖøøöÖćøǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉĀćøǰïøĉþìĆ ĕì÷ïøĉêßĉ ǰàĊđÙĊ÷üøĉêǰĊĚ óøĉîĚ êĉÜĚ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰïøĉþĆìĕì÷đÙîđðđðĂøŤǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđðđðĂøŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðŦÝÝčïĆîđðúĊę÷îßČęĂđðŨîïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþìĆ ĕì÷óúćÿêĉÖĒúąđÙöĊõè
Ć æŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙèąÖøøöÖćøÖĂÜìčîïĞćđĀîĘÝïĞćîćâǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×šćøćßÖćøǰ Öï×
Ļǰ  –ǰǰ ðøąíćîĂîčÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Üǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖĂÜìčîïĞćđĀîĘÝïĞćîćâ×šćøćßÖćøǰ Öï×
Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøïøĉĀćøēÙøÜÖćøüĉÝĆ÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìĊęöčŠÜñúÖøąìïđßĉÜđýøþåÖĉÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øąéĆïóĆîúšćîïćìǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîóĆçîćüĉì÷ćýćÿêøŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜßćêĉǰ ÿüìß ǰ
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
øĂÜÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰǰ ÖøøöÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøðäĉøĎðđóČęĂøĆïøĂÜǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøðøĆïđðúĊ÷ę îêćöîē÷ïć÷ǰ5)"*-"/%ǰ
Ļǰ  –ǰǰ ìĊęðøċÖþćǰÿöćÙöîĉÿĉêđÖŠć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
Ļǰ  –ǰǰǰǰǰǰ ìĊðę øċÖþćǰÿöćÙöîĉÿêĉ đÖŠćüĉýüÖøøöýćÿêøŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คาํ ปรึกษาในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößöǰǰ
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ
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บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท ปูน ซิเ มนต์ไ ทย จํากัด (มหาชน) ในบริษัท ย่อ ยและบริษัท ร่วม
(ณ วันที 1 มกราคม 2564)

ชือบริษัท
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ธุร กิจ ซีเ มนต์แ ละผลิต ภัณฑ์ก อ่ สร้าง
บริษัท ย่อ ย
1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
2 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด
3 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
4 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
5 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด
6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
7 Khammouane Cement Co., Ltd.
8 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด
9 บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จํากัด
10 บริษัทเอสซีไอ โค่ เซอร์วิสเซส
11 บริษัทคิวมิกซ์ซพั พลาย จํากัด
12 บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด
13 บริษัทศิลาสานนท์ จํากัด
14 PT SCG Pipe and Precast Indonesia
15 PT Semen Lebak
16 PT SCG Readymix Indonesia
17 PT CPAC Surabaya
18 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
19 SCG Cement-Building Materials Vietnam Limited Liability Company
20 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
21 Song Gianh Cement Joint Stock Company
22 Mien Trung Cement One Member Company Limited
23 Danang Cement One Member Company Limited
24 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
25 บริษัทซีแพคคอนสตรัคชันโซลูชนั จํากัด
26 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
27 บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จํากัด
28 บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ ง จํากัด
29 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด
30 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.
32 บริษัทกระเบืองกระดาษไทย จํากัด
33 บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จํากัด
34 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
35 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด
36 บริษัทเอสซีจี รูฟฟิ ง จํากัด
37 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
38 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
39 SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.
40 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
41 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชัน จํากัด
42 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
43 บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน จํากัด
44 SCG International Australia Pty. Ltd.
45 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
46 SCG International Hong Kong Limited
47 SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
48 SCG International USA Inc.
49 PT SCG International Indonesia
50 SCG International Laos Co., Ltd.
51 SCG Marketing Philippines Inc.
52 SCG International Malaysia Sdn. Bhd.
53 SCG International (Cambodia) Co., Ltd.
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X
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การ
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ชือบริษัท
54 SCG International Middle East Dmcc
55 SCG International Vietnam Co., Ltd.
56 SCG International India Private Limited
57 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
58 SCG Logistics Lao Co., Ltd.
59 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
60 Unify Smart Tech Joint Stock Company
61 บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟวิง จํากัด
62 Myanmar CBM Services Co., Ltd.
63 บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จํากัด
64 บริษัทเบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จํากัด
65 บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จํากัด
66 บริษัทเน็กซเตอร์ รีเทล จํากัด
67 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด
68 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
69 บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิง จํากัด
70 Prime Group Joint Stock Company
71 Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company
72 Prime International Import-Export and Service Trading Company Limited
73 Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company
74 Prime Pho Yen Joint Stock Company
75 Prime - Yen Binh Joint Stock Company
76 Prime - Tien Phong Joint Stock Company
77 Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company
78 Prime - Truong Xuan Joint Stock Company
79 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company
80 PT Semen Jawa
81 Mawlamyine Cement Limited
82 Prime Dai An Joint Stock Company
83 Kampot Cement Co., Ltd.
84 PT KIA Serpih Mas
85 PT KIA Keramik Mas
86 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
87 PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
88 บริษัทสยามซานิทารีฟิตติงส์ จํากัด
89 บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
90 บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด
91 Prime Dai Viet Joint Stock Company
92 Prime Thein Phuc Joint Stock Company
93 Prime Phong Dien Joint Stock Company
94 Prime Dai Loc Joint Stock Company
95 CPAC Cambodia Co., Ltd.
96 บริษัทสระบุรีรชั ต์ จํากัด
97 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
98 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.
99 PT Surya Siam Keramik
100 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชัน โซลูชนั จํากัด
101 บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด
102 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
103 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จํากัด
104 Prime Hao Phu Joint Stock Company
105 บริษัทควอลิตีคอนสตรัคชันโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
106 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด
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107 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด

X

108 บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จํากัด
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

/
//

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

109 บริษัทรู ดี เทคโนโลยี จํากัด
110 บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิงส์ จํากัด
111 Prime Dai Quang Joint Stock Company
112 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
113 บริษัทพาเนล เวิลด์ จํากัด
114 บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด
115 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.
116 บริษัทไทยคอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จํากัด
117 บริษัทบางกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิรด์ ดิง จํากัด
118 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด
119 บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จํากัด
120 บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิง จํากัด
121 Smart Build Bangladesh Co., Ltd.
122 Mingalar Motor Co., Ltd.
123 PT Siam-Indo Gypsum Industry
124 PT Siam-Indo Concrete Products
125 PT Pion Quarry Nusantara
126 Home Center Quaung Ninh Joint Stock Company
127 PT SCG Barito Logistics
128 PT Renos Marketplace Indonesia
129 PT Tambang Semen Sukabumi
130 Kampot Land Co., Ltd.
131 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.
บริษัท ร่ว ม การร่ว มค้าและบริษัท อืน
132 บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
133 บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จํากัด
134 บริษัทซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม ไลฟ์ ไทม์โซลูชนั จํากัด
135 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากัด
136 บริษัทสยาม สมาร์ท ดาต้า จํากัด
137 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
138 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd.
139 บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จํากัด
140 Green Siam Resources Corporation
141 Mariwasa Holdings, Inc.
142 CMPI Holdings, Inc.
143 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
144 บริษัทสยาม เซย์ซอน จํากัด
145 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
146 PT Catur Mitra Sejati Sentosa
147 PT Catur Sentosa Berhasil
148 PT Catur Sentosa Anugerah
149 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
150 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด
151 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
152 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด
153 PT M Class Industry
154 PT Caturaditya Sentosa
155 PT Catur Logamindo Sentosa
156 บริษัทสยาม วาลิตสั แคปปิ ตอล จํากัด
157 Global House (Cambodia) Company Limited
158 PT Catur Hasil Sentosa
159 PT Kusuma Kemindo Sentosa
160 PT Caturadiluhur Sentosa
161 PT Eleganza Tile Indonesia
162 บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน)
163 บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
164 Finfloor S.p.A.

บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)
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ธุร กิจ เคมิค อลส์
บริษัท ย่อ ย
165 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
166 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
167 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด
168 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด
169 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
170 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด
171 บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิง จํากัด
172 บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จํากัด
173 บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด
174 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด
175 บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
176 Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
177 บริษัทดับเบิลยู ที อี จํากัด
178 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
179 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
180 Hexagon International, Inc.
181 SENFI Norway AS
182 Norner AS
183 Norner Research AS
184 SCGN AS
185 Norner Verdandi AS
186 CO2 Technologies AS
187 บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด
188 PT TPC Indo Plastic and Chemicals
189 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
190 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด
191 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
192 บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด
193 Chemtech Co., Ltd.
194 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วสิ จํากัด
195 HTExplore S.R.L.
196 SENFI UK Limited
197 SENFI Swiss GmbH
198 บริษัทระยองไปป์ ไลน์ จํากัด
199 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด
200 บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั จํากัด
201 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
202 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
203 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
204 บริษัทระยองโอเลฟิ นส์ จํากัด
205 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จํากัด
206 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
207 บริษัทเซอร์คลู าร์ พลาส จํากัด
208 PT Nusantara Polymer Solutions
209 Binh Minh Plastics Joint Stock Company
210 North Binh Minh Plastics Limited Company
211 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia
212 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
บริษัท ร่วม และบริษัท อืน
213 SCG Plastics (China) Co., Limited
214 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
215 บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด
216 บริษัทสยามเลเทกซ์สงั เคราะห์ จํากัด
217 บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
218 บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด
219 บริษัทระยอง เทอร์มนิ ลั จํากัด
220 PT Siam Maspion Terminal
221 บริษัทกรุงเทพ ซินธิตกิ ส์ จํากัด
222 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด

X ประธานกรรมการ
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/// กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
223 บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
224 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
225 บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
226 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
227 PT Trans-Pacific Polyethylindo
228 บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จํากัด
229 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
230 PT Styrindo Mono Indonesia
231 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
232 Future Materials AS
233 Da Nang Plastics Joint Stock Company
234 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company
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บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
ธุร กิจ แพคเกจจิง
บริษัท ย่อ ย
235 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน)
236 บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด
237 บริษัทอินวีนิค จํากัด
238 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด
239 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี จํากัด
240 บริษัทเอสซีจีพี โซลูชนั จํากัด
241 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
242 บริษัทเอสซีจีพี รีจดิ พลาสติกส์ จํากัด
243 บริษัท เอสเคไอซี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
244 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
245 บริษัทวีซี แพ็คเกจิง (ประเทศไทย) จํากัด
246 United Pulp and Paper Co., Inc.
247 บริษัทพรีซชิ นั พรินท์ จํากัด
248 บริษัทกลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
249 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด
250 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด
251 Vina Kraft Paper Co., Ltd.
252 New Asia Industries Co., Ltd.
253 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
254 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
255 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
256 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด
257 PT Indoris Printingdo
258 PT Indocorr Packaging Cikarang
259 บริษัทฟิ นิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)
260 บริษัทฟิ นิคซ ยูทิลติ ีส์ จํากัด
261 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
262 บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
263 บริษัทพนัสนิมิต จํากัด
264 บริษัทไทยพนาสณฑ์ จํากัด
265 บริษัทไทยพนาดร จํากัด
266 บริษัทไทยพนาราม จํากัด
267 บริษัทสวนป่ ารังสฤษฎ์ จํากัด
268 บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด
269 บริษัทไทยพนาบูรณ์ จํากัด
270 บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด
271 TCG Solutions Pte. Ltd.
272 Interpress Printers Sendirian Berhad
273 PT Primacorr Mandiri
274 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
275 PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
276 PT Dayasa Aria Prima
277 Tin Thanh Packing Joint Stock Company
278 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด
279 บริษัททีซี เฟล็กซิเบิลแพคเกจจิง จํากัด
280 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จํากัด
281 บริษัทตะวันนาบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
282 บริษัทคอนิเมก จํากัด
บริษัท ร่วมและบริษัท อืน
283 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิง จํากัด
284 P&S Holdings Corporation
285 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
286 บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
ส่วนงานอืน
บริษัท ย่อ ย
287 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง จํากัด
288 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี (2001) จํากัด (มหาชน)
289 บริษัทพร็อพเพอร์ตี แวลู พลัส จํากัด
290 บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ตงิ เซอร์วิสเซส จํากัด
291 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
292 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จํากัด
293 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
294 บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชนั จํากัด
295 บริษัทเอสซีจี เลิรน์ นิง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด
296 บริษัทเอสซีจี เอชอาร์ โซลูชนส์
ั จํากัด
297 SCG Vietnam Co., Ltd.
298 PT SCG Indonesia
299 บริษัทบางซืออุตสาหกรรม จํากัด
300 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิ ตอล จํากัด
301 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิ ตอล อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
302 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี จํากัด
บริษัท ร่วมและบริษัท อืน
303 บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จํากัด
304 Kubota Cambodia Co., Ltd.
305 Kubota Lao Sole Co., Ltd.
306 บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จํากัด
307 บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิง จํากัด
308 Kubota Leasing (Cambodia) Plc.
309 บริษัทสยามเอทีอตุ สาหกรรม จํากัด
310 บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จํากัด
311 บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
312 บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด
313 บริษัทนวโลหะไทย จํากัด
314 Lysando AG
315 บริษัทไอทีวนั จํากัด
316 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
317 บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
318 บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การ

ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰđĂÿàĊÝĊ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćēìǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćĂčêÿćĀÖćøǰ6OJWFSTJUZǰPGǰǰ
ǰ 5FYBTǰ "SMJOHUPO ǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćđĀöČĂÜĒøŠǰ
ǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîėǰ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖǰǰ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčîǰ
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO ǰ
Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉǰ
ǰ $SJTJTǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ Öćøêúćé
Ļǰ ÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîêúćéĔîðøąđìýǰĀøČĂêŠćÜðøąđìýǰ
ǰ .BSLFUǰ*OTJHIU
Ļǰ ïĆâßĊǰǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZ
Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ
ǰ 4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ ǰ
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (20)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąÖøøöÖćøĂĞćîü÷ÖćøÝĆéĀćìčîǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂćÙćøîüöĉîìøïóĉêøǰǰóøøþć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙèąĒóì÷ýćÿêøŤýĉøĉøćßó÷ćïćúǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú
Ļǰ ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćǰÿöćÙöüĉì÷ćúĆ÷ðŜĂÜÖĆî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øćßĂćèćÝĆÖøĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤǰ üðĂ
Ļǰ ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙèąÖøøöÖćøóĆçîćüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜßćêĉǰ Öüìß

Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ
ǰ
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ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ

ÖøøöÖćøđêøĊ÷öÖćøéšćîéĉÝĉìĆú
đóČęĂđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙö
ĀĆüĀîšćìĊöõćÙđĂÖßîǰÙèąìĞćÜćîøŠüöǰ ǰ
øĆåđĂÖßîðøąßćßîǰ ðøąßćøĆå
õć÷ĔêšÙèąÖøøöÖćøõćÙøĆåĒúąđĂÖßîǰ ǰ
đóČęĂ×ĆïđÙúČęĂîđýøþåÖĉÝ×ĂÜðøąđìýǰ&ǰǰǰ
Öćø÷ÖøąéĆïÙčèõćóüĉßćßĊó
$PVODJMǰ.FNCFS ǰ8PSMEǰ#VTJOFTTǰ$PVODJMǰGPSǰǰ
4VTUBJOBCMFǰ%FWFMPQNFOU
.FNCFS ǰ"TJBǰ#VTJOFTTǰ$PVODJM
ÖøøöÖćøĒñîÖüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰ
öĎúîĉíĉĂćîĆîìöĀĉéú
ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉđĂÿàĊÝĊ
ĂîčÖøøöÖćøÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćøǰ
đÖĊę÷üÖĆïÖćø×ĆïđÙúČęĂîøąïïøćßÖćøǰǰ
ÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ
ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉéšćîÝĉêüĉì÷ćǰ ǰ
ĂÜÙŤÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćø
ÖøøöÖćøïøĉĀćøÿöćÙöñĎšðÖÙøĂÜĒúą
ÙøĎēøÜđøĊ÷îđìóýĉøĉîìøŤ
ǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćîüĆêÖøøöÖćøïøĉĀćø
ÝĆéÖćøÿëćîýċÖþćĔîøĎðĒïïǰ1VCMJDǰ4DIPPM
đóČęĂøĂÜøĆïÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøðäĉøĎð
ÖćøýċÖþćêćöîē÷ïć÷ǰ5)"*-"/%ǰ
ÖøøöÖćøöĎúîĉíóĉ øąøćßîĉđüýîŤöùÙìć÷üĆîǰ
ĔîóøąĂčðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđÝšćõÙĉîĊđíĂ
đÝšćôŜćđóßøøĆêîøćßÿčéćǰÿĉøĉēÿõćóĆèèüéĊ
ÙèąĂîčÖøøöÖćøÿŠÜđÿøĉöÙüćöøŠüööČĂ
õćÙÿĆÜÙöǰöúĎ îĉíøĉ ćÜüĆúÿöđéĘÝđÝšćôŜćöĀćÝĆÖøĊ
ìĊęðøċÖþćÖĉêêĉöýĆÖéĉĝÿõćĂčêÿćĀÖøøö
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ ÿĂì
ÙèąÖøøöÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøðäĉøĎð
ÖćøĂčéöýċÖþćǰüìĉ ÷ćýćÿêøŤǰüÝĉ ÷Ć ĒúąîüĆêÖøøöǰǰ
ĂîčÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćøđÖĊ÷ę üÖĆï
Öćø×ĆïđÙúČęĂîøąïïøćßÖćøđóČęĂîćÙê
ĂîčÖøøöÖćøðøąđöĉîñúÿĆöùìíĉĝ
ÖćøéĞćđîĉîÜćîđóČęĂÖćøóĆçîćǰ
ÿĞćîĆÖÜćîóĆçîćüĉì÷ćýćÿêøŤĒúą
đìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜßćêĉ
ÖøøöÖćøðãĉøĎððøąđìýéšćîìĊęǰǰǰ ǰ
üĆçîíøøöǰÖĊāćǰĒøÜÜćîǰĒúąÖćøóĆçîćǰǰ
ìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ťǰ
ÖøąìøüÜÖćøìŠĂÜđìĊę÷üĒúąÖĊāć

Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøïøĉĀćøēÙøÜÖćøüĉÝ÷Ć ìĊöę ÜŠč ñúÖøąìï
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đßĉÜđýøþåÖĉÝøąéĆïóĆîúšćîïćìǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîóĆçîćüĉì÷ćýćÿêøŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜßćêĉǰ ÿüìß ǰ
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
øĂÜÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰǰ ÖøøöÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøðäĉøĎðđóČęĂøĆïøĂÜǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøðøĆïđðúĊ÷ę îêćöîē÷ïć÷ǰ5)"*-"/%ǰ
Ļǰ  –ǰǰ ìĊęðøċÖþćǰÿöćÙöîĉÿĉêđÖŠćÝčāćúÜÖøèŤǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
Ļǰ  –ǰǰǰǰǰǰ ìĊðę øċÖþćǰÿöćÙöîĉÿêĉ đÖŠćüĉýüÖøøöýćÿêøŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คาํ ปรึกษาในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößöǰǰ
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
ǰ ìĊęĂ÷ĎŠîĂÖêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ÝĞćîüîǰǰïøĉþĆì
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ  –ǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøĒúąðøąíćîÖøøöÖćøǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉĀćøǰïøĉþìĆ ĕì÷ïøĉêßĉ ǰàĊđÙĊ÷üøĉêǰĊĚ óøĉîĚ êĉÜĚ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰïøĉþĆìĕì÷đÙîđðđðĂøŤǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđðđðĂøŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðŦÝÝčïĆîđðúĊę÷îßČęĂđðŨîïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþìĆ ĕì÷óúćÿêĉÖĒúąđÙöĊõè
Ć æŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙèąÖøøöÖćøÖĂÜìčîïĞćđĀîĘÝïĞćîćâǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×šćøćßÖćøǰ Öï×
Ļǰ  –ǰǰ ðøąíćîĂîčÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Üǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖĂÜìčîïĞćđĀîĘÝïĞćîćâ×šćøćßÖćøǰ Öï×
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
Ăć÷čǰǰðŘ

การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìøą÷ĂÜēĂđúôŗîÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ (FOFSBMǰ%JSFDUPS ǰ-POHǰ4POǰ1FUSPDIFNJDBMTǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
$PNQBOZǰ-JNJUFE
Ļǰ ǰ–ǰǰ ñĎšßŠü÷ñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠÖćøïøĉĀćøÖúćÜǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đĂÿàĊÝĊ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøïøĉĀćøǰÿĞćîĆÖÜćîóĆçîćíčøÖøøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

ตําแหน่งǰ Ļǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰíčøÖĉÝđÙöĉÙĂúÿŤǰǰǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøÖĉÝÖćøÿĆÜÙöđóČęĂÖćøóĆçîć
อย่างยั่งยืน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćĕôôŜćǰÿëćïĆîđìÙēîēú÷Ċ
ǰ óøąÝĂöđÖúšćíîïčøĊ
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ ĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰ ÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ 1SFTJEFOUǰ$PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ'BKBSǰ4VSZBǰ8JTFTBǰ5CL
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ $PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ$IBOESBǰ"TSJǰ1FUSPDIFNJDBMǰ5CL
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ ĂîčÖøøöÖćøǰöĎúîĉíĉēÙøÜÖćøĀúüÜ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ $IBJSNBOǰPGǰ15*5ǰ3FųOJOHǰBOEǰ1FUSPDIFNJDBMǰ
4UBOEJOHǰ$PNNJUUFF ǰ1FUSPMFVNǰ*OTUJUVUFǰPGǰ5IBJMBOE
Āöć÷đĀêčǰ ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîðøąđìýĂĉîēéîĊđàĊ÷
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นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU1PMZPMFųOTǰBOEǰ7JOZMǰ#VTJOFTTǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ íčøÖĉÝđÙöĉÙĂúÿŤ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰÙèąïøĉĀćøíčøÖĉÝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÖþêøýćÿêøŤ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰÙèąüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöđÙöĊǰ
ǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćÿõćĀĂÖćøÙšćĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ñĎĒš ìîÿöćÙöîĉÿêĉ đÖŠćüĉýüÖøøöýćÿêøŤĒĀŠÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷

การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ .BOBHJOHǰ%JSFDUPS ǰ.FISǰ1FUSPDIFNJDBMǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
$PNQBOZ ǰ*SBOǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óúćÿêĉÖÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøÿëćïĆîóúćÿêĉÖ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU0MFųOTǰ#VTJOFTTǰBOEǰ0QFSBUJPOTǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ íčøÖĉÝđÙöĉÙĂúÿŤ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöđÙöĊǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øĂÜðøąíćîÿć÷ÜćîÿĆÜÙöĒúąõćóúĆÖþèŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂčêÿćĀÖøøöǰÖúčŠöĂčêÿćĀÖøøöðŗēêøđÙöĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øĂÜðøąíćîÙèąÖøøöÖćøÿëćïĆîóúĆÜÜćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂĂčêÿćĀÖøøöǰÿõćĂčêÿćĀÖøøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷

Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđìýĕì÷
การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ñĎšÝĆéÖćøòść÷ñúĉêǰïøĉþĆìöćïêćóčé
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ēĂđúôŗîÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰïøĉþĆìöćïêćóčé
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ēĂđúôŗîÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ 0MFųOTǰ-FBEFSǰïøĉþìĆ đĂÿàĊÝǰĊ đÙöĉÙĂúÿŤǰÝćĞ ÖĆé
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
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นายสุรชา อุดมศักดิ์
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU$IFNJDBMTǰ#VTJOFTTǰĒúąéĎĒúÜćîǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ $IJFGǰ5FDIOPMPHZǰ0GųDFS*OOPWBUJPOǰBOEǰ5FDIOPMPHZǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ íčøÖĉÝđÙöĉÙĂúÿŤ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćđĂÖǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöđÙöĊǰ5FYBTǰ".ǰ
ǰ 6OJWFSTJUZ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöđÙöĊǰÝčāćúÜÖøèŤ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ĕöŠöĊ
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøýĎî÷ŤÙüćöđðŨîđúĉýéšćîđìÙēîēú÷Ċ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðŗēêøđÙöĊĒúąüĆÿéčǰÝāč ćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊðę øċÖþćǰ+BQBOǰ"EWBODFEǰ*OTUJUVUFǰPGǰ4DJFODFǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
BOEǰ5FDIOPMPHZ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ñĎšĒìîÿöćÙöǰ5IBJ6,ǰ#VTJOFTTǰ-FBEFSTIJQǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
$PVODJM
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ ìĊðę øċÖþćüĉì÷ćúĆ÷ðŗēêøđúĊ÷öĒúąðŗēêøđÙöĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷

Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿöćÙöÖćøïøĉĀćøÖćøĂîčâćê
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔĀšĔßšÿĉìíĉǰ ðøąđìýĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđìýĕì÷
การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
øĂÜÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøǰïøĉþìĆ ĒÖøîéŤǰÿ÷ćöǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙĂöēóÿĉêǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøǰïøĉþìĆ ĕì÷ēóúĉđĂììĊúîĊ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ 3FTFBSDIǰBOEǰ%FWFMPQNFOUǰ%JSFDUPS ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
#VTJOFTTǰ(SPVQǰ)FBEǰǰ5FDIOPMPHZǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđÙöĉÙĂúÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰ 3FTFBSDIǰBOEǰ%FWFMPQNFOUǰ%JSFDUPS ǰ&NFSHJOHǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
#VTJOFTTǰ%JSFDUPSǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđÙöĉÙĂúÿŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆé
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

นายนิธิ ภัทรโชค
Ăć÷čǰǰðŘ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþìĆ ÿ÷ćöēÖúïĂúđăšćÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìǰðøąíćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖøøöÖćøïøĉĀćøǰĒúąÖøøöÖćøÿøøĀćǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙŠćêĂïĒìîǰǰĒúąïøøþĆìõĉïćúǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđàøćöĉÖÿŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìǰĒúąðøąíćîǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ÖøøöÖćøïøĉĀćøǰïøĉþĆìÙüĂúĉêĊĚ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙĂîÿêøĆÙßĆęîēðøéĆÙÿŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øĂÜðøąíćîÿöćÙöÖćøÝĆéÖćøíčøÖĉÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿöćÙöĕì÷úćüđóČęĂöĉêøõćó
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉđĂÿàĊÝĊ

ตําแหน่ง Ļǰ ÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøĔĀâŠǰíøč ÖĉÝàĊđöîêŤĒúąñúĉêõĆèæŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ÖŠĂÿøšćÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ Ļǰ éĎĒúÜćîǰ7JDFǰ1SFTJEFOU-JWJOHǰ4PMVUJPOǰBOEǰ)PVTJOHǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ 1SPEVDUTǰ#VTJOFTTǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰ.#"ǰ 'JOBODFǰBOEǰ0QFSBUJPOTǰ.BOBHFNFOU ǰ
ǰ 6OJWFSTJUZǰPGǰ$IJDBHPǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćøǰ
ǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷

019

การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰıǰǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîüćÜĒñîÖúćÜǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰıǰǰ ÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøǰïøĉþìĆ đĂÿàĊÝǰĊ ēúÝĉÿêĉÖÿŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒöđîÝđöšîìŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰıǰǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU%PNFTUJDǰ.BSLFUǰđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
àĉđöîêŤñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜ
Ļǰ ǰıǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìðĎîàĊđöîêŤđĂđßĊ÷ǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰıǰǰǰ øĂÜðøąíćîǰÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđìýĕì÷
Ļǰ ǰıǰǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU#VJMEJOHǰ1SPEVDUTǰBOEǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
%JTUSJCVUJPOǰ#VTJOFTTǰíčøÖĉÝàĊđöîêŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜ

Ļǰ ǰıǰǰǰ $PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ,0,0)ǰ*/5*ǰ"3&#"."ǰ5CL ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
*OEPOFTJB
Ļǰ ǰıǰǰ ÖøøöÖćøÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđìýĕì÷
Ļǰ ǰıǰǰ 1SFTJEFOUǰ$PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ,&3".*,"ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
*/%0/&4*"ǰ"4404*"4* ǰ5CL
Ļǰ ǰıǰǰ 1SFTJEFOUǰ$PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ,0,0)ǰ*/5*ǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
"3&#"."ǰ5CL ǰ
Āöć÷đĀêčǰ ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîðøąđìýĂĉîēéîĊđàĊ÷
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ǰĀčšîǰ
ǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

นายชนะ ภูมี
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU$FNFOUǰBOEǰ$POTUSVDUJPOǰ4PMVUJPOǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ #VTJOFTTǰíčøÖĉÝàĊđöîêŤĒúąñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćđĂÖǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ǰ üĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćø ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷Ċ
ǰ óøąÝĂöđÖúšćóøąîÙøđĀîČĂ
Ļǰ ðøĉââćēìǰÿÿöǰÿÜĉę ĒüéúšĂöǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿčē×ìĆ÷íøøöćíĉøćßǰǰ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöĕôôŜćǰǰ
ǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšćóøąîÙøđĀîČĂǰ
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþĆìǰÖøøöÖćøïøĉĀćøǰĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ÖøøöÖćøÿøøĀćÙŠćêĂïĒìîĒúąïøøþĆìõĉïćú
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ïøĉþĆìÙüĂúĉêĊĚÙĂîÿêøĆÙßĆęîēðøéĆÙÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþĆìðĎîàĊđöîêŤđĂđßĊ÷ǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ öĀćßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ îć÷ÖÿöćÙöĂčêÿćĀÖøøöðĎîàĊđöîêŤĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷

การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ .BOBHJOHǰ%JSFDUPS ǰ,BNQPUǰ$FNFOUǰ$P-UE
Ļǰ ǰ–ǰǰ 4VQQMZǰ$IBJOǰ%JSFDUPSǰïøĉþìĆ đĂÿàĊÝǰĊ àđĉ öîêŤǰÝćĞ ÖĆéǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ .BOBHJOHǰ%JSFDUPS ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ïøĉþĆìǰđĂÿǰàĊǰĕĂǰĂĊēÙŠǰđàĂøŤüĉÿđàÿǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ &OFSHZǰ%JSFDUPSǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰàĉđöîêŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ $PVOUSZǰ%JSFDUPS.ZBONBSǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ àĉđöîêŤñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøïøĉþìĆ ǰïøĉþìĆ ĂĊēÙŠǰĒóúîìŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ đàĂøŤüĉÿđàÿǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ .BOBHJOHǰ%JSFDUPS ǰ.BXMBNZJOFǰ$FNFOUǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ -JNJUFE
Ļǰ ǰ–ǰǰ .BOBHJOHǰ%JSFDUPS ǰ.ZBONBSǰ$#.ǰ4FSWJDFTǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ $PNQBOZǰ-JNJUFE
Ļǰ ǰ–ǰǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU0QFSBUJPOTǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ àĉđöîêŤñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜǰÝĞćÖĆé
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
ǰ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

020

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU3FHJPOBMǰ#VTJOFTTǰíčøÖĉÝàĊđöîêŤĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰ.4ǰ0QFSBUJPOBMǰ.BOBHFNFOUǰǰ'JOBODF ǰ
ǰ .BTTBDIVTFUUTǰ*OTUJUVUFǰPGǰ5FDIOPMPHZǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöĕôôŜćǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšćǰóøąîÙøđĀîČĂ
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþĆìÿ÷ćöēÖúïĂúđăšćÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
ĕöŠöĊ

การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰïøĉþĆìîüóúćÿêĉÖ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂčêÿćĀÖøøöǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ĀĆüĀîšćÖúčŠöíčøÖĉÝǰ'BCSJDBUFEǰ1SPEVDUTǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđÙöĉÙĂúÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ 0QFSBUJPOTǰ7JDFǰ1SFTJEFOUǰ%JSFDUPS ǰ15ǰ$IBOESBǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
"TSJǰ1FUSPDIFNJDBMTǰ5CL ǰ*OEPOFTJB
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøǰïøĉþìĆ ÖøčÜđìóǰàĉîíĉêÖĉ ÿŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ
Āöć÷đĀêčǰ ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîðøąđìýĂĉîēéîĊđàĊ÷
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

นายยุทธนา เจียมตระการ
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļǰ ñĎšßŠü÷ñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠÖćøïøĉĀćøÖúćÜǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøÖĉÝÖćøÿĆÜÙöđóČęĂÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂĆÿÿĆößĆâ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉì÷ćýćÿêøŤǰÿć×ćüĉßćđÙöĊǰÝčāćúÜÖøèŤ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (5)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćǰöĎúîĉíĉÿŠÜđÿøĉöüĉì÷ćýćÿêøŤĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đìÙēîēú÷ĊĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĞćîü÷ÖćøýĎî÷ŤÙüćöđðŨîđúĉý
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
éšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂöĒúąóĉþüĉì÷ć

Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉøĂ÷ĆúĒïÜÙŤÙĂÖàĉöēôîĊ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂĂøŤđÙÿêøšć
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉÿüîĀúüÜǰø
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóĂøŤôĂøŤöćîàŤǰđÙöĉÙĂúÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰēóúĉ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ēĂđúôŗîÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ĀĆüĀîšćÖúčöŠ íčøÖĉÝǰ$PNQPVOEǰBOEǰ'PSNVMBUJPOǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íčøÖĉÝđÙöĉÙĂúÿŤ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđìýĕì÷
Ļǰ ǰ–ǰǰ ðøąíćîÖĉêêĉöýĆÖéĉĝÖúčŠöĂčêÿćĀÖøøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óúćÿêĉÖǰÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
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ǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ

ǰıǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ

Ļǰ ǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

ìĊęðøċÖþćǰÿëćïĆîÖćøÝĆéÖćøïøøÝčõĆèæŤǰ ǰ
ĒúąøĊĕàđÙĉúđóČęĂÿĉęÜĒüéúšĂöǰ 5*1.4& ǰ
ÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ìĊęðøċÖþćǰÿöćÙöĂčêÿćĀÖøøöóúćÿêĉÖǰ ǰ
ßĊüõćóĕì÷
ÖøøöÖćøøŠüöìčîǰ/45%"ǰ$IBJSǰ1SPGFTTPSǰ
ēÙøÜÖćøìčîǰ/45%"ǰ$IBJSǰ1SPGFTTPS
ÖøøöÖćøÝĆéêĆĚÜýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ĒúąòřÖĂïøö
ÖĞćúĆÜÙîđóČęĂÿîĆïÿîčîĂčêÿćĀÖøøöǰǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšć
พระนครเหนือ

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļǰ ñĎšßŠü÷ñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠÖćøđÜĉîĒúąÖćøúÜìčî
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰ.#" ǰ-POEPOǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰÿĀøćßĂćèćÝĆÖøǰǰ
ǰ %JTUJODUJPO
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöĕôôŜćǰ
ǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ .BOBHFNFOUǰ%FWFMPQNFOUǰ1SPHSBN ǰ5IFǰ8IBSUPOǰ4DIPPM ǰ
ǰ 5IFǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ1FOOTZMWBOJBǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ &YFDVUJWFǰ%FWFMPQNFOUǰ1SPHSBN ǰ$PMVNCJBǰ6OJWFSTJUZǰǰ
ǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ $IBOHFǰ.BOBHFNFOU ǰ(&
Ļǰ 5PUBMǰ2VBMJUZǰ.BOBHFNFOUǰGPSǰ&YFDVUJWF ǰ+64&ǰðøąđìýâĊęðčśî
Ļǰ .BSLFUJOHǰGPSǰ.BOBHFNFOU ǰ,FMMPHHǰ4DIPPMǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ $FSUJųDBUFǰGPSǰ(FOFSBMǰ#JEEJOHǰ$PNNJUUFF ǰ#JEEJOHǰ-BX ǰ.1*ǰǰ ǰ
ǰ ðøąđìýđüĊ÷éîćö
Ļǰ -FBEFSTIJQǰ$PBDIJOH ǰ"1.ǰ(SPVQ
Ļǰ *OOPWBUJPOǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBN ǰ%VQPOUǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ 0SJFOUBUJPOǰ$PVSTFǰıǰ$'0ǰ'PDVTǰPOǰ'JOBODJBMǰ3FQPSUJOHǰ$MBTTǰǰ ǰ
ǰ 
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
Ļǰ %JSFDUPSTǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ %JSFDUPSTǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰÝĞćÖĆéǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî

การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ $PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ$IBOESBǰ"TSJǰ1FUSPDIFNJDBMǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
5CL ǰ*OEPOFTJB
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ 1SPKFDUǰ%JSFDUPSǰēÙøÜÖćøóĆçîćøąïïǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
êšîĒïïÖćøßĞćøąđÜĉîēé÷ĔßšÿÖčúđÜĉîéĉÝìĉ úĆ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìĊęĂĂÖēé÷íîćÙćøÖúćÜ
Āöć÷đĀêčǰ ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîðøąđìýĂĉîēéîĊđàĊ÷
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰïøĉþìĆ øŠüöǰĒúąïøĉþìĆ
ǰ ĂČîę ǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝǰĊ ìĊĂę ÷ĎîŠ ĂÖêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ǰ êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ F$PNNFSDFǰBOEǰF#VTJOFTTǰ.BOBHFSǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íčøÖĉÝđÙöĉÙĂúÿŤ
Ļǰ ǰ–ǰǰ #VTJOFTTǰ%FWFMPQNFOUǰBOEǰ$PSQPSBUFǰ1MBOOJOHǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
%JSFDUPSǰíčøÖĉÝđÙöĉÙĂúÿŤǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰ %FQVUZǰ(FOFSBMǰ%JSFDUPS ǰ-POHǰ4POǰ1FUSPDIFNJDBMTǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
$PNQBOZǰ-JNJUFE
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ (FOFSBMǰ%JSFDUPS ǰ-POHǰ4POǰ1FUSPDIFNJDBMTǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
$PNQBOZǰ-JNJUFE
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ
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นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰïøĉþĆìàĉđöîêŤĕì÷ēăúéĉĚÜǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ÝĞćÖĆé
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰÿć×ćüĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćøĒúąÖćøÝĆéÖćøǰǰ ǰ
ǰ ÿëćïĆîđìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜđĂđßĊ÷
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰÿć×ćüĉýüÖøøöĕôôŜćǰ đÖĊ÷øêĉî÷ĉ ö ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ǰ đßĊ÷ÜĔĀöŠ
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøēÙøÜÖćøÖĉÝÖćøđóČęĂÿĆÜÙöǰüêìǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ 4&1SPKFDU4&1
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿćîóúĆÜðøąßćøĆåǰéšćîÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿŠÜđÿøĉöÖćøÿŠÜĂĂÖĒúąÖćøúÜìčîĔî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
êŠćÜðøąđìýǰ % ǰ õćÙđĂÖßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊðę øċÖþćǰ.FNCFSǰPGǰUIFǰ"*5ǰ4PMVUJPOTǰ"EWJTPSZǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
#PBSE ǰ"TJBOǰ*OTUJUVUFǰPGǰ5FDIOPMPHZ
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÖøøöÖćøÿøøĀćǰÙŠćêĂïĒìî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąïøøþĆìõĉïćúǰĒúąÖøøöÖćøïøĉĀćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĕì÷đ÷ĂøöĆîǰđàøćöĉÙǰĂĉîéĆÿìøĊęǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰ $PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ,FSBNJLBǰ*OEPOFTJBǰ"TTPTJBTJǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
5CL ǰ*OEPOFTJB ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ēúąǰ15ǰ,PLPIǰ*OUJǰ"SFCBNBǰ5CL ǰ*OEPOFTJB

Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøǰÖøøöÖćøÿøøĀćǰÙŠćêĂïĒìî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąïøøþĆìõĉïćúǰĒúąÖøøöÖćøïøĉĀćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþìĆ ÙüĂúĉêÙĊĚ ĂîÿêøĆÙßĆîę ēðøéĆÙÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ øĂÜÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþìĆ ÿ÷ćöēÖúïĂúđăšćÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøÿøøĀćǰÙŠćêĂïĒìîĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøøþĆìõĉïćúǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĕì÷đ÷ĂøöĆîǰđàøćöĉÙǰĂĉîéĆÿìøĊęǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþìĆ ÙüĂúĉêÙĊĚ ĂîÿêøĆÙßĆîę ēðøéĆÙÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
àĉđöîêŤñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþìĆ ǰðøąíćîÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉĀćøǰĒúąÖøøöÖćøÿøøĀćÙŠêĂïĒìîǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąïøøþĆìõĉïćúǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđàøćöĉÖÿŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰ 1SFTJEFOUǰ$PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ,FSBNJLBǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
*OEPOFTJBǰ"TTPTJBTJǰ5CL ǰ*OEPOFTJB ǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰ 1SFTJEFOUǰ$PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ,PLPIǰ*OUJǰ"SFCBNBǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
5CL ǰ*OEPOFTJB
Āöć÷đĀêčǰ ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîðøąđìýĂĉîēéîĊđàĊ÷
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

023

ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
Ăć÷čǰǰðŘ
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆìĔîđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ìĊęĂ÷ĎŠîĂÖêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ êćöìĊęĕéšøĆï
ǰ öĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÙèąÖøøöÖćøüĉßćßĊóïĆâßĊéšćîÖćøïĆâßĊ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉĀćøǰÿõćüĉßćßĊóïĆâßĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÙèąĂîčÖøøöÖćøÖúĆęîÖøĂÜöćêøåćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøïĆâßĊǰÿõćüĉßćßĊóïĆâßĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ

ตําแหน่งǰ Ļǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîïĆâßĊÖúćÜ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝöĀćïĆèæĉêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ǰ íøøöýćÿêøŤ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰïĆâßĊïĆèæĉêǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ "EWBODFEǰ4USBUFHJDǰ.BOBHFNFOUǰ "4. ǰ*OUFSOBUJPOBMǰ*OTUJUVUFǰ
ǰ GPSǰ.BOBHFNFOUǰ%FWFMPQNFOUǰðøąđìýÿüĉêđàĂøŤĒúîéŤ
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (1)
Ļǰ ǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćøüĉßćßĊóïĆâßĊ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
éšćîÖćøìĞćïĆâßĊǰÿõćüĉßćßĊóïĆâßĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
นางจันทนิดา สาริกะภูติ
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰǰ Ļǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîüćÜĒñîĒúąÖćøđÜĉî
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰ'JOBODF ǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ*MMJOPJTǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰÿć×ćÖćøđÜĉîǰ
ǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ $PNQBOZǰ4FDSFUBSZǰ1SPHSBNǰ $41 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆìĔîđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ìĊęĂ÷ĎŠîĂÖêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ êćöìĊęĕéšøĆï
ǰ öĂïĀöć÷

ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìđĂÿàĊìĊǰđàĂøŤüĉÿđàÿǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ïøĉÖćøíčøÖĉÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øąĀüŠćÜðøąđìýǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìÙšćÿćÖúàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ñĎšÝĆéÖćøìĆęüĕðÖúčŠöÿîĆïÿîčîíčøÖĉÝǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĕì÷óúćÿêĉÖĒúąđÙöĊõĆèæŤǰÝĞćÖĆéǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîÖćøđÜĉî
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

025

บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งของคณะจัด การบริษัท ปูน ซิเ มนต์ไ ทย จํากัด (มหาชน) ในบริษัท ย่อ ยและบริษัท ร่วม
(ณ วันที 1 มกราคม 2564)
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ชือบริษัท

X

ธุร กิจ ซีเ มนต์แ ละผลิต ภัณฑ์ก ่อ สร้าง
บริษัท ย่อ ย
1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
2 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด
3 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
4 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
5 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด
6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
7 Khammouane Cement Co., Ltd.
8 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด
9 บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
10 บริษัทเอสซีไอ โค่ เซอร์วสิ เซส
11 บริษัทคิวมิกซ์ซพั พลาย จํากัด
12 บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด
13 บริษัทศิลาสานนท์ จํากัด
14 PT SCG Pipe and Precast Indonesia
15 PT Semen Lebak
16 PT SCG Readymix Indonesia
17 PT CPAC Surabaya
18 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
19 SCG Cement-Building Materials Vietnam Limited Liability Company
20 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
21 Song Gianh Cement Joint Stock Company
22 Mien Trung Cement One Member Company Limited
23 Danang Cement One Member Company Limited
24 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
25 บริษัทซีแพคคอนสตรัคชันโซลูชนั จํากัด
26 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
27 บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จํากัด
28 บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ ง จํากัด
29 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด
30 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.
32 บริษัทกระเบืองกระดาษไทย จํากัด
33 บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จํากัด
34 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
35 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด
36 บริษัทเอสซีจี รูฟฟิ ง จํากัด
37 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
38 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
39 SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.
40 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
41 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบวิ ชัน จํากัด
42 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
43 บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน จํากัด
44 SCG International Australia Pty. Ltd.
45 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
46 SCG International Hong Kong Limited
47 SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
48 SCG International USA Inc.
49 PT SCG International Indonesia
50 SCG International Laos Co., Ltd.
51 SCG Marketing Philippines Inc.
52 SCG International Malaysia Sdn. Bhd.
53 SCG International (Cambodia) Co., Ltd.
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)
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/ กรรมการ
X
/
// กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
/// กรรมการผูจ้ ดั การ
าส

ชือบริษัท
54 SCG International Middle East Dmcc
55 SCG International Vietnam Co., Ltd.
56 SCG International India Private Limited
57 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
58 SCG Logistics Lao Co., Ltd.
59 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
60 Unify Smart Tech Joint Stock Company
61 บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟวิง จํากัด
62 Myanmar CBM Services Co., Ltd.
63 บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจติ อล จํากัด
64 บริษัทเบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จํากัด
65 บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จํากัด
66 บริษัทเน็กซเตอร์ รีเทล จํากัด
67 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด
68 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
69 บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิง จํากัด
70 Prime Group Joint Stock Company
71 Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company
72 Prime International Import-Export and Service Trading Company Limited
73 Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company
74 Prime Pho Yen Joint Stock Company
75 Prime - Yen Binh Joint Stock Company
76 Prime - Tien Phong Joint Stock Company
77 Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company
78 Prime - Truong Xuan Joint Stock Company
79 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company
80 PT Semen Jawa
81 Mawlamyine Cement Limited
82 Prime Dai An Joint Stock Company
83 Kampot Cement Co., Ltd.
84 PT KIA Serpih Mas
85 PT KIA Keramik Mas
86 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
87 PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
88 บริษัทสยามซานิทารีฟิตติงส์ จํากัด
89 บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
90 บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด
91 Prime Dai Viet Joint Stock Company
92 Prime Thein Phuc Joint Stock Company
93 Prime Phong Dien Joint Stock Company
94 Prime Dai Loc Joint Stock Company
95 CPAC Cambodia Co., Ltd.
96 บริษัทสระบุรีรชั ต์ จํากัด
97 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
98 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.
99 PT Surya Siam Keramik
100 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชัน โซลูชนั จํากัด
101 บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด
102 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อนิ ดัสทรี จํากัด
103 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อนิ ดัสทรี (หนองแค) จํากัด
104 Prime Hao Phu Joint Stock Company
105 บริษัทควอลิตีคอนสตรัคชันโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
106 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด
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ชือบริษัท
107 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด
108 บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จํากัด
109 บริษัทรูดี เทคโนโลยี จํากัด
110 บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิงส์ จํากัด
111 Prime Dai Quang Joint Stock Company
112 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
113 บริษัทพาเนล เวิลด์ จํากัด
114 บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด
115 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.
116 บริษัทไทยคอนเน็คทิวติ ี เทอมินอล จํากัด
117 บริษัทบางกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิรด์ ดิง จํากัด
118 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด
119 บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จํากัด
120 บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิง จํากัด
121 Smart Build Bangladesh Co., Ltd.
122 Mingalar Motor Co., Ltd.
123 PT Siam-Indo Gypsum Industry
124 PT Siam-Indo Concrete Products
125 PT Pion Quarry Nusantara
126 Home Center Quaung Ninh Joint Stock Company
127 PT SCG Barito Logistics
128 PT Renos Marketplace Indonesia
129 PT Tambang Semen Sukabumi
130 Kampot Land Co., Ltd.
131 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.
บริษัท ร่วม การร่วมค้าและบริษัท อืน
132 บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
133 บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จํากัด
134 บริษัทซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม ไลฟ์ ไทม์โซลูชนั จํากัด
135 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากัด
136 บริษัทสยาม สมาร์ท ดาต้า จํากัด
137 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
138 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd.
139 บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วสิ จํากัด
140 Green Siam Resources Corporation
141 Mariwasa Holdings, Inc.
142 CMPI Holdings, Inc.
143 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
144 บริษัทสยาม เซย์ซอน จํากัด
145 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
146 PT Catur Mitra Sejati Sentosa
147 PT Catur Sentosa Berhasil
148 PT Catur Sentosa Anugerah
149 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
150 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด
151 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
152 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด
153 PT M Class Industry
154 PT Caturaditya Sentosa
155 PT Catur Logamindo Sentosa
156 บริษัทสยาม วาลิตสั แคปปิ ตอล จํากัด
157 Global House (Cambodia) Company Limited
158 PT Catur Hasil Sentosa
159 PT Kusuma Kemindo Sentosa
160 PT Caturadiluhur Sentosa
161 PT Eleganza Tile Indonesia
162 บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน)
163 บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
164 Finfloor S.p.A.
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ชือบริษัท
ธุร กิจ เคมิค อลส์
บริษัท ย่อ ย
165 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
166 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
167 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด
168 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด
169 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
170 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด
171 บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิง จํากัด
172 บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จํากัด
173 บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด
174 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด
175 บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
176 Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
177 บริษัทดับเบิลยู ที อี จํากัด
178 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
179 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
180 Hexagon International, Inc.
181 SENFI Norway AS
182 Norner AS
183 Norner Research AS
184 SCGN AS
185 Norner Verdandi AS
186 CO2 Technologies AS
187 บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด
188 PT TPC Indo Plastic and Chemicals
189 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
190 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด
191 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
192 บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด
193 Chemtech Co., Ltd.
194 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วสิ จํากัด
195 HTExplore S.R.L.
196 SENFI UK Limited
197 SENFI Swiss GmbH
198 บริษัทระยองไปป์ ไลน์ จํากัด
199 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด
200 บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั จํากัด
201 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
202 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
203 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
204 บริษัทระยองโอเลฟิ นส์ จํากัด
205 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จํากัด
206 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
207 บริษัทเซอร์คลู าร์ พลาส จํากัด
208 PT Nusantara Polymer Solutions
209 Binh Minh Plastics Joint Stock Company
210 Northern Binh Minh Plastics One Member Limited Company
211 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia
212 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
บริษัท ร่วม และบริษัท อืน
213 SCG Plastics (China) Co., Limited
214 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
215 บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด
216 บริษัทสยามเลเทกซ์สงั เคราะห์ จํากัด
217 บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
218 บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด
219 บริษัทระยอง เทอร์มนิ ลั จํากัด
220 PT Siam Maspion Terminal
221 บริษัทกรุงเทพ ซินธิตกิ ส์ จํากัด
222 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
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ชือบริษัท
223 บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
224 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
225 บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
226 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
227 PT Trans-Pacific Polyethylindo
228 บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จํากัด
229 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
230 PT Styrindo Mono Indonesia
231 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
232 Future Materials AS
233 Da Nang Plastics Joint Stock Company
234 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company
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ชือบริษัท
ธุร กิจแพคเกจจิง
บริษัท ย่อ ย
235 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน)
236 บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด
237 บริษัทอินวีนิค จํากัด
238 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด
239 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี จํากัด
240 บริษัทเอสซีจีพี โซลูชนั จํากัด
241 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
242 บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จํากัด
243 บริษัท เอสเคไอซี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
244 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
245 บริษัทวีซี แพ็คเกจิง (ประเทศไทย) จํากัด
246 United Pulp and Paper Co., Inc.
247 บริษัทพรีซิชนั พรินท์ จํากัด
248 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
249 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด
250 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด
251 Vina Kraft Paper Co., Ltd.
252 New Asia Industries Co., Ltd.
253 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
254 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
255 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
256 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด
257 PT Indoris Printingdo
258 PT Indocorr Packaging Cikarang
259 บริษัทฟิ นิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)
260 บริษัทฟิ นิคซ ยูทิลิตส์ี จํากัด
261 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
262 บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
263 บริษัทพนัสนิมิต จํากัด
264 บริษัทไทยพนาสณฑ์ จํากัด
265 บริษัทไทยพนาดร จํากัด
266 บริษัทไทยพนาราม จํากัด
267 บริษัทสวนป่ ารังสฤษฎ์ จํากัด
268 บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด
269 บริษัทไทยพนาบูรณ์ จํากัด
270 บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด
271 TCG Solutions Pte. Ltd.
272 Interpress Printers Sendirian Berhad
273 PT Primacorr Mandiri
274 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
275 PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
276 PT Dayasa Aria Prima
277 Tin Thanh Packing Joint Stock Company
278 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด
279 บริษัททีซี เฟล็กซิเบิลแพคเกจจิง จํากัด
280 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จํากัด
281 บริษัทตะวันนาบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
282 บริษัทคอนิเมก จํากัด
บริษัท ร่วมและบริษัท อืน
283 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิง จํากัด
284 P&S Holdings Corporation
285 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
286 บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด
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หมายเหตุ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
ส่วนงานอืน
บริษัท ย่อ ย
287 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง จํากัด
288 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี (2001) จํากัด (มหาชน)
289 บริษัทพร็อพเพอร์ตี แวลู พลัส จํากัด
290 บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติง เซอร์วิสเซส จํากัด
291 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
292 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จํากัด
293 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
294 บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชนั จํากัด
295 บริษัทเอสซีจี เลิรน์ นิง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด
296 บริษัทเอสซีจี เอชอาร์ โซลูชนส์
ั จํากัด
297 SCG Vietnam Co., Ltd.
298 PT SCG Indonesia
299 บริษัทบางซืออุตสาหกรรม จํากัด
300 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิ ตอล จํากัด
301 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิ ตอล อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
302 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี จํากัด
บริษัท ร่วมและบริษัท อืน
303 บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จํากัด
304 Kubota Cambodia Co., Ltd.
305 Kubota Lao Sole Co., Ltd.
306 บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จํากัด
307 บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิง จํากัด
308 Kubota Leasing (Cambodia) Plc.
309 บริษัทสยามเอทีอตุ สาหกรรม จํากัด
310 บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จํากัด
311 บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
312 บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด
313 บริษัทนวโลหะไทย จํากัด
314 Lysando AG
315 บริษัทไอทีวนั จํากัด
316 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
317 บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
318 บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด

หมายเหตุ 1. ข้อมูลกรรมการ ณ วันที 1 มกราคม 2564
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เลขานุการบริษัท

นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล
Ăć÷čǰǰðŘ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (1)
êĆĚÜĒêŠǰǰ ǰ
ÖøøöÖćøǰßöøöđú×ćîčÖćøïøĉþĆìĕì÷ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜđú×ćîčÖćøïøĉþìĆ ĒúąÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷
ǰ ĔîđĂÿàĊÝĊǰìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
ǰ–ǰǰ ǰ
)FBEǰPGǰ$PSQPSBUF ǰ4FDVSJUJFTǰǰ*1ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìÖãĀöć÷đĂÿàĊÝĊǰÝĞćÖĆé
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ǰ ĕöŠöĊ

ตําแหน่งǰ Ļǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđú×ćîčÖćøïøĉþĆìĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ đú×ćîčÖćøïøĉþĆì
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰǰîĉêýĉ ćÿêøöĀćïĆèæĉêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰǰîĉêĉýćÿêøïĆèæĉêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ
การอบรมบทบาทหน้าทีเ่ กีย่ วกับเลขานุการบริษทั /อบรมหลัก
สูตรอืน่ ๆ (8)
Ļǰ &GGFDUJWFǰ.JOVUFTǰ5BLJOHǰ &.5 ǰøčŠîìĊęǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ $PNQBOZǰ3FQPSUJOHǰ1SPHSBNǰ $31 ǰøčŠîìĊęǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ $PNQBOZǰ4FDSFUBSZǰ1SPHSBNǰ $41 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ *OEVTUSJBMǰ1SPQFSUZǰ3JHIUTǰ$PVSTFǰGPSǰ0QFSBUJPOBMǰ4UBGGǰ
ǰ èǰÖøčÜēêđÖĊ÷üǰðøąđìýâĊęðčśîǰ
Ļǰ ĀúĆÖÿĎêøǰÖãĀöć÷ĒúąÿëćïĆîìćÜÖãĀöć÷×ĂÜǰ
ǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖćǰìĊęǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ8JTDPOTJOǰÿĀøĆåĂđöøĉÖćǰ
Ļǰ ĀúĆÖÿĎêøǰǰ+11"ǰ*1ǰ1SBDUJUJPOFSTǰ4FNJOBS
Ļǰ ĀúĆÖÿĎêøǰñĎšđßĊę÷üßćâéšćîÖãĀöć÷ÖćøđÜĉîǰĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ
ǰ ĒúąÖćøÝĆéÖćøÖĂÜìčîøüöǰïøĉĀćøÖćøđÜĉîĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ
ǰ ĒúąÖćøÝĆéÖćøÖĂÜìčîøüöĂ÷ŠćÜĕøĔĀšĕÖúÝćÖÖćøëĎÖéĞćđîĉîÙéĊǰ
Ļǰ ĀúĆÖÿĎêøǰ"EWBODFǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ
ǰ èǰðøąđìýÿüĉêđàĂøŤĒúîéŤ

026

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก

027

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 57 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of
Texas (Arlington) สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก  
• เศรษฐกิจและการลงทุน
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การต่างประเทศ
• การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
(Crisis Management)
• การตลาด
• ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ
(Market Insight)
• บัญชี / Financial Literacy
• การเงิน
• การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental,
Social & Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(1)
• Director Accreditation Program (DAP) 2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)
• ตั้งแต่ 2558
คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดหาทุน
อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ตั้งแต่ 2558
ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
(วปอ.)
• ตั้งแต่ 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ
(กวทช.)
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• ตั้งแต่ 2559

หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะท�ำงานร่วม
รัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ)
ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ E2
การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
• ตั้งแต่ 2559
Council Member, World Business Council for
Sustainable Development
• ตั้งแต่ 2559
Member, Asia Business Council
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
• ตั้งแต่ 2560
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0                      
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา
องค์การ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
• ตั้งแต่ 2560
โรงเรียนเทพศิรินทร์
• ตั้งแต่ 2561
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการมูลนิธพิ ระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
• ตั้งแต่ 2561
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ
ภาคสังคม มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
• ตั้งแต่ 2561
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
• ตั้งแต่ 2562
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
• ตั้งแต่ 2563
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่ วกับ
การขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อนาคต
• ตั้งแต่ 2563
อนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
การด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนา
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการปฎิรูปประเทศด้านที่ 13:
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการในบริษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน 7 บริษัท
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• 2556 – 2558

กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผล
กระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
• 2558
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2560 – 2561 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรอง
การปรับเปลีย่ นตามนโยบาย THAILAND 4.0
• 2560 – 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
• 2561 – 2562 ทีป่ รึกษา สมาคมนิสติ เก่าวิศวกรรมศาสตร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2554 – 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บริหาร บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้
จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี
เปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี
แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ั ฑ์
• 2555 – 2558 กรรมการ บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
จ�ำกัด (มหาชน)
• 2556 – 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
• 2556 – 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ 51 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (3)
• ตั้งแต่ 2561
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk, Indonesia*
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ตั้งแต่ 2563
Project Director โครงการพัฒนาระบบ
ต้นแบบการช�ำระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจทิ ลั
ที่ออกโดยธนาคารกลาง

ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MBA, London Business School
สหราชอาณาจักร (Distinction)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Management Development Program, The Wharton School, The
University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• Executive Development Program, Columbia University
สหรัฐอเมริกา
• Change Management, GE
• Total Quality Management for Executive, JUSE ประเทศญี่ปุ่น
• Marketing for Management, Kellogg School สหรัฐอเมริกา
• Certificate for General Bidding Committee, Bidding Law, MPI
ประเทศเวียดนาม
• Leadership Coaching, APM Group
• Innovation Management Program, Dupont สหรัฐอเมริกา
• Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting Class
3/2018
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
• Directors Accreditation Program (DAP) 159/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ
ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่
ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2543 – 2547 eCommerce and eBusiness Manager
ธุรกิจเคมิคอลส์
• 2547 – 2553 Business Development and Corporate Planning
Director ธุรกิจเคมิคอลส์
• 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son
Petrochemicals Company Limited
• 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals
Company Limited
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)
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นายยุทธนา เจียมตระการ
อายุ 57 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
• ตั้งแต่ 2558
ที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการอ�ำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนี
ออร์เคสตร้า
กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9
• ตั้งแต่ 2563
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2551 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี
เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ�ำกัด
• 2553 – 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี
โพลิโอเลฟินส์ จ�ำกัด
• 2554 – 2558 หัวหน้ากลุม่ ธุรกิจ Compound and Formulation
ธุรกิจเคมิคอลส์
• 2555 – 2559 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
• 2555 – 2559 ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
• 2555 – 2559 ที่ปรึกษา สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์
และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2558 – 2562 ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไทย
• 2559 – 2561 กรรมการร่วมทุน NSTDA Chair Professor
โครงการทุน NSTDA Chair Professor
• 2560 – 2562 กรรมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ก�ำลังคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
• 2560 – 2562 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

นายนิธิ ภัทรโชค
อายุ 57 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MBA (Finance and Operations Management),
University of Chicago สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 140/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)
• ตั้งแต่ 2555
กรรมการ บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• ตั้งแต่ 2561
ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ
บริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2562
ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้
คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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• 2559 – 2561

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
• ตั้งแต่ 2556
รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2548 – 2553 ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานวางแผนกลาง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2553 – 2556 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอสซีจี โลจิสติกส์
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
• 2556 – 2560 Vice President-Domestic Market เอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
• 2557 – 2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จ�ำกัด
(มหาชน)

• 2560 – 2561
• 2560 – 2562
• 2561 – 2563
• 2562 – 2563
• 2562 – 2563

รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
Vice President-Building Products and
Distribution Business ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk,
Indonesia*
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
President Commissioner, PT KERAMIKA
INDONESIA ASSOSIASI, Tbk.*
President Commissioner, PT KOKOH
INTI AREBAMA Tbk.*

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

นายชนะ ภูมี
อายุ 55 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ปริญญาโท สส.ม. สิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
• Director Accreditation Program (DAP) 136/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) 261/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (3)
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการบริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จ�ำกัด
(มหาชน)
• ตั้งแต่ 2563
นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2548 – 2550 Managing Director, Kampot Cement Co., Ltd.
• 2551 – 2553 Supply Chain Director บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์
จ�ำกัด
• 2551 – 2553 Managing Director บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• 2553 – 2556 Energy Director บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
• 2556 – 2558 Country Director-Myanmar บริษัทเอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
• 2556 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีโค่ แพลนท์
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• 2556 – 2557 Managing Director, Mawlamyine Cement  Limited
• 2557 – 2559 Managing Director, Myanmar CBM Services
Company Limited
• 2558 – 2560 Vice President-Operations บริษัทเอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)
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นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
อายุ 53 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท M.S. Operational Management & Finance,
Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Certification Program (DCP) 258/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
(ไม่มี)

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2550 – 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัทนวพลาสติก
อุตสาหกรรม จ�ำกัด
• 2554 – 2555 หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Fabricated Products
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
• 2555 – 2559 Operations Vice President Director, PT. Chandra
Asri Petrochemicals Tbk, Indonesia*
• 2559 – 2560 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กรุงเทพ ซินธิตกิ ส์
จ�ำกัด
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

นายสุรชา อุดมศักดิ์
อายุ 52 ปี
ต�ำแหน่ง • Vice President-Chemicals Business และดูแลงาน
Chief Technology Officer-Innovation and Technology
ธุรกิจเคมิคอลส์
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
Texas A&M University
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2561
ทีป่ รึกษา Japan Advanced Institute of Science
and Technology
• ตั้งแต่ 2561
ผู้แทนสมาคม Thai-UK Business Leadership
Council

• ตั้งแต่ 2561

ทีป่ รึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสมาคมการบริหารการอนุญาตให้
• ตั้งแต่ 2562
ใช้สิทธิ (ประเทศไทย)
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2547
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แกรนด์ สยาม
คอมโพสิต จ�ำกัด
• 2550
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยโพลิเอททีลนี
จ�ำกัด
• 2556 – 2560 Research and Development Director, Business
Group Head - Technology
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
• 2561 – 2562 Research and Development Director, Emerging
Business Director บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์
จ�ำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
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ธุรกิจเคมิคอลส์
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 57 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of
Texas (Arlington) สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก  
• เศรษฐกิจและการลงทุน
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การต่างประเทศ
• การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
(Crisis Management)
• การตลาด
• ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ
(Market Insight)
• บัญชี / Financial Literacy
• การเงิน
• การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental,
Social & Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(1)
• Director Accreditation Program (DAP) 2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)
• ตั้งแต่ 2558
คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดหาทุน
อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ตั้งแต่ 2558
ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
(วปอ.)
• ตั้งแต่ 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ
(กวทช.)
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• ตั้งแต่ 2559

• ตั้งแต่ 2559
• ตั้งแต่ 2559
• ตั้งแต่ 2559
• ตั้งแต่ 2559
• ตัง้ แต่ 2560
• ตั้งแต่ 2560
• ตั้งแต่ 2560
• ตั้งแต่ 2561

• ตั้งแต่ 2561
• ตั้งแต่ 2561
• ตั้งแต่ 2561
• ตั้งแต่ 2562
• ตั้งแต่ 2563
• ตั้งแต่ 2563

• ตั้งแต่ 2563
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หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะท�ำงานร่วม
รัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ)
ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ E2
การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
Council Member, World Business Council for
Sustainable Development
Member, Asia Business Council
กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล
กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0                      
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา
องค์การ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
กรรมการมูลนิธพิ ระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ
ภาคสังคม มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่ วกับ
การขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อนาคต
อนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
การด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนา
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กรรมการปฎิรูปประเทศด้านที่ 13:
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

• 2556 – 2557

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
• 2556 – 2558 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผล
กระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
• 2558
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2560 – 2561 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรอง
การปรับเปลีย่ นตามนโยบาย THAILAND 4.0
• 2560 – 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
• 2561 – 2562 ทีป่ รึกษา สมาคมนิสติ เก่าวิศวกรรมศาสตร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการในบริษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน 7 บริษัท
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2554 – 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บริหาร บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้
จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี
เปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี
แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ั ฑ์
• 2555 – 2558 กรรมการ บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
จ�ำกัด (มหาชน)
• 2556 – 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ 51 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MBA, London Business School
สหราชอาณาจักร (Distinction)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Management Development Program, The Wharton School, The
University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• Executive Development Program, Columbia University
สหรัฐอเมริกา
• Change Management, GE
• Total Quality Management for Executive, JUSE ประเทศญี่ปุ่น
• Marketing for Management, Kellogg School สหรัฐอเมริกา
• Certificate for General Bidding Committee, Bidding Law, MPI
ประเทศเวียดนาม
• Leadership Coaching, APM Group
• Innovation Management Program, Dupont สหรัฐอเมริกา
• Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting Class
3/2018
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
• Directors Accreditation Program (DAP) 159/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (3)
• ตั้งแต่ 2561
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk, Indonesia*
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ตั้งแต่ 2563
Project Director โครงการพัฒนาระบบ
ต้นแบบการช�ำระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจทิ ลั
ที่ออกโดยธนาคารกลาง
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ
ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่
ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2543 – 2547 eCommerce and eBusiness Manager
ธุรกิจเคมิคอลส์
• 2547 – 2553 Business Development and Corporate Planning
Director ธุรกิจเคมิคอลส์
• 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son
Petrochemicals Company Limited
• 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals
Company Limited
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)
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นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
อายุ 57 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2550 – 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองโอเลฟินส์
จ�ำกัด
• 2551 – 2555 General Director, Long Son Petrochemicals
Company Limited
• 2555 – 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง
เอสซีจี
• 2557 – 2561 กรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
• 2558 – 2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• 2558 – 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี
แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

ต�ำแหน่ง • กรรมการ                                                                                                                                            
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2558
กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (5)
• ตั้งแต่ 2562
President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa
Tbk.*
• ตั้งแต่ 2562
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk.*
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี
• ตั้งแต่ 2561
อนุกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
• ตั้งแต่ 2563
Chairman of PTIT Refining and Petrochemical
Standing Committee, Petroleum Institute of
Thailand
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
อายุ 53 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 148/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
• ตั้งแต่ 2562
ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ 2563

ผูแ้ ทนสมาคมนิสติ เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2548 – 2552 Managing Director, Mehr Petrochemical
Company, Iran
• 2552 – 2560 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอสซีจี พลาสติกส์
จ�ำกัด
• 2558 – 2562 กรรมการสถาบันพลาสติก
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

035

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
อายุ 52 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Certification Program (DCP) 263/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
• ตั้งแต่ 2560
รองประธานสายงานสังคมและภาพลักษณ์
อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ 2561

รองประธานคณะกรรมการสถาบัน
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2553 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทมาบตาพุด
โอเลฟินส์ จ�ำกัด
• 2556 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัทมาบตาพุด
โอเลฟินส์ จ�ำกัด
• 2558 – 2560 Olefins Leader บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

036

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
อายุ 68 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562)
ต�ำแหน่ง • ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 21 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Doctor of Business Administration, Harvard University,
Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Master in Business Administration, Harvard University,
Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Master of Engineering in Industrial Engineering and Management,
Asian Institute of Technology ประเทศไทย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท และตลาดผู้บริโภค
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านเศรษฐกิจ บัญชี และการเงิน
• ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
• ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (3)
• ตั้งแต่ 2562
ประธานกรรมการ  บริษัทเซ็นทรัล รีเทล
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2562
ประธานกรรมการ บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน) (เริ่มเป็นกรรมการอิสระ
ตั้งแต่ 2559)
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน) (เริ่มเป็นกรรมการอิสระ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (13)
ประธานคณะกรรมการ
• ตั้งแต่ 2562
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
• ตั้งแต่ 2561
ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการ บริษัทสยามสินธร จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ตั้งแต่ 2561
ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวง
สําหรับพระสงฆ์ไทย
• ตั้งแต่ 2560
Chairman of the Council of Trustees and the
Board of Directors, Thailand Development
Research Institute (TDRI)
• ตั้งแต่ 2559
ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
จัดการทรัพย์สนิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2558
ทีป่ รึกษา ส�ำนักงานทรัพย์สนิ พระมหากษัตริย์
• ตั้งแต่ 2541
กรรมการ  และกรรมการบริหารสภากาชาดไทย
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• 2553 - 2558
• 2547 - 2553

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• 2542 - 2546 เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือ ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
• 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา
• 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก�ำกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
• 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ
• 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ
• 2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
นายชลณัฐ ญาณารณพ
อายุ 61 ปี
ต�ำแหน่ง • รองประธานกรรมการ
					 • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 1 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master of Chemical Engineering, Imperial College, University of
London สหราชอาณาจักร
• Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยม
อันดับ 2) Salford University, Manchester สหราชอาณาจักร
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Inno-Leadership Program, INSEAD
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่นที่ 16  
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 5
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านการตลาด บัญชีและการเงิน
• ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
• ด้านการบริหารคุณภาพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (7)
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2559
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี
และปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
• ตั้งแต่ 2552
ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2551
Authorized Representative at the Members
Council, Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
ประเทศเวียดนาม
• ตั้งแต่ 2549
กรรมการอ�ำนวยการสถาบันปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2561 - 2562 Chairman of the Members Council, Long Son
Petrochemicals Company Limited,
ประเทศเวียดนาม
• 2561 - 2563 กรรมการ SENFI Swiss GmbH
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

038

• 2560 - 2563
• 2560 - 2562
• 2558 - 2559
• 2557 - 2563
• 2557 - 2559
• 2556 - 2558
• 2555 - 2562
• 255 - 2562
• 2551 - 2562

• 2550 - 2562
• 2550 - 2551

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์  
นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย
• 2549 - 2563 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ�ำกัด
• 2549 - 2563 กรรมการ บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส
จ�ำกัด
• 2548 - 2553 กรรมการ บริษัทปตท. เคมิคอล จ�ำกัด
(มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: 2,607 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

กรรมการ SENFI UK Limited สหราชอาณาจักร
รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
กรรมการ SENFI Norway AS (ชื่อเดิม Norner
Holding AS) ประเทศนอร์เวย์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
ประธานกรรมการ บริษทั ไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk, ประเทศอินโดนีเซีย*
Authorized Representative at the Members
Council, Long Son Petrochemicals Company
Limited, ประเทศเวียดนาม

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
อายุ 73 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2563
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (3)
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการ  บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2555
กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2553
กรรมการ บริษัทสยามสินธร จ�ำกัด
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือ ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2555 – 2560 กรรมการ Kempinski International SA
• 2550 – 2559 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• 2548 – 2552 กรรมการ British Airways Public Company
Limited
• 2547 – 2554 ประธานและกรรมการ Singapore
Telecommunication Company Limited
ประเทศสิงคโปร์
• 2536 – 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2535 – 2548 ประธานกรรมการ บริษทั เยือ่ กระดาษสยาม
จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน)
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: 28,329 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0007)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

ต�ำแหน่ง • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 21 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล University of
Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
และตลาดผู้บริโภค
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านบัญชีและการเงิน
• ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
• ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
อายุ 59 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2559
ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทแม็คกรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (6)
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการอิสระ บริษัทอินโดรามา
เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2562
ประธานกรรมการ บริษัทบูโอโน่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ว
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการ บริษัทท๊อป ที 2015 จ�ำกัด
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 - 2560 ที่ปรึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2546 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย โฮลดิ้ง จ�ำกัด
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

ต�ำแหน่ง • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 1 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• การก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านตลาดผู้บริโภค บัญชี และการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Advance Audit Committee Program (AACP) 36/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Leadership Certification Program 0/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

นาย ชาลี จันทนยิ่งยง
อายุ 64 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 5
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ต�ำแหน่ง • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
• กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 21 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• Master in Business Administration (Finance) Texas A&M University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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• Advance Senior Executive Program (ASEP) (2006),
SASIN GRADUATE Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University in collaboration with Kellogg School of
management, Northwestern University, Chicago. IL
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน รวมถึงกฎระเบียบ
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและสถาบันการเงิน
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) (7/2001) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Anti-corruption for Executive Program (ACEP) (8/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Advanced Audit Committee Program (AACP) (38/2020)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
(21/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Boards that Make a Difference (BMD) (10/2020)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• วิทยากรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ
Audit Committee Program (ACP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5)
• ตั้งแต่ 2562
ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัทส�ำนัก
หักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2562
ประธานกรรมการอุทธรณ์ บริษัทตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2562
ประธานกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา
กรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
• ตั้งแต่ 2556
(ประเทศไทย)
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือ ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2560 – 2563 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
• 2560 – 2561      ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2558 – 2561 กรรมการธรรมาภิบาล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2558 – 2561 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2552 – 2558 รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
อายุ 65 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 3
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” (นมธ.)
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง
ประเทศ การบริหารความเสีย่ ง การด�ำเนินนโยบายการเงิน และ
การธนาคารกลาง
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ต�ำแหน่ง • กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 21 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• Master of Business Administration (Finance), Katholieke
University ประเทศเบลเยียม
• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• Advanced Management Program, Wharton School of
Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
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• 2558 – 2559
• 2556 – 2560

• ด้านการบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านบัญชีและการเงิน  
• ด้านกลยุทธ์การลงทุน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 262/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5)
• ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลการลงทุน
หาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ตั้งแต่ 2562 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง
• ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกองทุนดัชนี
พันธบัตรไทยเอบีเอฟ (ABFTH) ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2559 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหาร
การลงทุน กองทุนประกันสังคม
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือ ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2561 – 2563 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• 2561
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• 2559 – 2563 ประธานคณะกรรมการ
บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด  

ทีป่ รึกษาผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ ในคณะกรรมการค่าจ้าง
ชุดที่ 19 กระทรวงแรงงาน
• 2555 – 2558   กรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ
• 2555 – 2558   กรรมการ ในคณะกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2553 – 2554 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2552 – 2553 ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสีย่ ง
สายนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2548 – 2552 ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและ
บริหารเงินส�ำรอง สายตลาดการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
อายุ 65 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562)
• วุฒบิ ตั รผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 4
• ประกาศนียบัตรหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Director
Executive Program) School of Management
มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate of
Completion on Company Directors)
สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
• ประกาศนียบัตรส�ำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive
Program) เจแอล เคลล็อค มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ต�ำแหน่ง • กรรมการอิสระ
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 21 สิงหาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• LL.M., The University of British Columbia, ประเทศแคนาดา
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย  
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์
ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
• วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการค้า (TEPCoT)
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• ตั้งแต่ 2562

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
อ�ำนวยการ ส�ำนักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ   
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย   
กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์
• ตั้งแต่ 2561
รัชคาร จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ด�ำเนินการปฏิรปู กฎหมายในระยะเร่งด่วน
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ในคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
• ตั้งแต่ 2560
ประธานคณะกรรมการ บริษัทชีวามิตร
วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด
กรรมการ บริษัทเดอะฮับ 99 จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2560
• ตั้งแต่ 2560
รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย
• ตั้งแต่ 2555   ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและ
กฎระเบียบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2552   ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร์
แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2542   กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ รีเทล
โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2542   กรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์
จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2536   กรรมการ บริษทั กลยุทธ์ธรุ กิจโฮลดิง้ จ�ำกัด
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2557 – 2558   สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
• 2542   กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
• ด้านกฎหมายตลาดทุน ภาษี การควบรวมกิจการ
การปรับโครงสร้าง และธุรกิจครอบครัว
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียน
อืน่ ในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2562   กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์การ  
บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)  
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ / กิจการอืน่ (20)
• ตั้งแต่ 2563
ประธานกรรมการ บริษัทโชติวัฒน์
อุตสาหกรรมการผลิต จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2563
อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม
• ตั้งแต่ 2563
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ทีป่ รึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ตั้งแต่ 2563
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการในคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) (ศบศ.)

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ศ์
อายุ 61 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563)
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ต�ำแหน่ง • กรรมการอิสระ
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 24 มีนาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานตา
คลาร่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
043

ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท และตลาดผู้บริโภค
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ด้านการพัฒนาชุมชน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 70/2006 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (58)
• ตั้งแต่ 2561
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัทเบทาโกร จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ กลุ่มบริษัทเบทาโกร (34 บริษัท)
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
• กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(มจธ.)
• ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
• กรรมการอ�ำนวยการส�ำนักเคเอ็กซ์  
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
• กรรมการบริหารสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตร (สท.)   
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.)
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาภารกิจการส่งเสริมระบบ
การน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มวิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(สกสว.)
• กรรมการอ�ำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
• กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ ปี่ รึกษาการจัดท�ำกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนาก�ำลังคนของ
ประเทศ ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)   
• กรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาก�ำลังคนให้มีทักษะ
ชัน้ สูงตามความต้องการของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
• กรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
รูปแบบ Partnership School เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ นการปฏิรปู
การศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0  ส�ำนักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  
• กรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย   
• กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
• กรรมการสรรหากรรมการอ�ำนวยการ สมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประธานมูลนิธิสายธาร
• ประธานกรรมการมูลนิธิเบทาโกร
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2561 - 2562 คณะกรรมการด�ำเนินงานพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการสถานทีศ่ กึ ษาในรูปแบบ
Partnership School ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
• 2560 - 2562 คณะท�ำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(ศ. คลินิก นพ. อุดม คชินทร)
• 2559 - 2562 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
• 2557 - 2561 กรรมการสภาผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันอาชีวะ
ศึกษาเกษตรภาคกลาง
• 2556 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร
• 2556 - 2559 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
• 2530 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร  
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

044

นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ
อายุ 55 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 24 มีนาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the
Organization to Drive Results, Michigan Ross Executive Education,
University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross
Executive Education, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Leading in a Disruptive world (LDW), Stanford Center for
Professional Development, Stanford University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57)
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 16)
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท และตลาดผู้บริโภค
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล

• การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
• ด้านการตลาดในและต่างประเทศ
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (22)
• ตั้งแต่ 2562
ที่ปรึกษา  หอการค้าไทย
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการ
บริษัทไอคอนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2558
กรรมการ บริษัทท๊อปที 2015 จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2556
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ (18 บริษัท)
• ตั้งแต่ 2544
กรรมการ บริษัทแพดดี้ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ย่อยของกลุม่ บริษทั นันยางเท็กซ์ไทล์
• กรรมการ  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิง่ ทอไทย
• กรรมการ  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 1,042 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.00002)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
อายุ 57 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 23 มีนาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหลักของบริษทั และธุรกิจในห่วงโซ่ธรุ กิจของบริษทั
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล

045

• ตั้งแต่ 2562

Chairman of the Members’ Council, Long Son
Petrochemicals Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม
• ตั้งแต่ 2561
อนุกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัท
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่างประเทศในเอสซีจี
ตามที่ได้รับมอบหมาย (36)
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2558 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
• 2558 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ
พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2558 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัทกลุ่มสยาม
บรรจุภัณฑ์  จ�ำกัด
• 2558 – 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2558 – 2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• 2557 – 2561 กรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
• 2555 – 2558 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
• ด้านตลาดผู้บริโภค บัญชี และการเงิน
• ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (45)
• ตั้งแต่ 2563
Chairman of PTIT Refining and Petrochemical
Standing Committee
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการ SENFI Swiss GmbH
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการ SENFI UK Limited
สหราชอาณาจักร
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS)
ประเทศนอร์เวย์
• ตั้งแต่ 2562
ประธานกรรมการ Norner AS
ประเทศนอร์เวย์
• ตั้งแต่ 2562
President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.,
ประเทศอินโดนีเซีย*
• ตั้งแต่ 2562
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk, ประเทศอินโดนีเซีย*

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ 51 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 1 ตุลาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MBA (Distinction), London Business School
สหราชอาณาจักร
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Management Development Program, The Wharton School,
The University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Executive Development Program, Columbia University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหลักของบริษทั และธุรกิจในห่วงโซ่ธรุ กิจของบริษทั
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ

046

• ตั้งแต่ 2561

Authorized Representative at the Members
Council, Long Son Petrochemicals
Company Limited, Vietnam
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทอื่น ๆ ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
เอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย (38)
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals
Company Limited, Vietnam
• 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals
Company Limited, Vietnam
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2561
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (42)
• ตั้งแต่ 2563
Project Director โครงการพัฒนาระบบ
ต้นแบบการช�ำระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจทิ ลั
ที่ออกโดยธนาคารกลาง
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการ  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ตั้งแต่ 2561
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk, Indonesia*

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายวิชาญ จิตร์ภักดี
อายุ 54 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
					 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 1 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pulp & Paper Technology
มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
• Advanced Management Program (AMP),  Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Executive Education Program – Columbia Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Management Development Program XIX, The Wharton School,
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Building Competitive Advantage Through Operations Program,
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Top Executive Program in Commerce
and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจ
ของบริษัท

• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (2)
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
• ตั้งแต่ 2562
Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.,
ประเทศอินโดนีเซีย*
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง (42)
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี
แพคเกจจิ้งที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม
ที่ได้รับมอบหมาย

047

• 2553 – 2554

ผู้อ�ำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2550 – 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp
and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2562
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยาม
บรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
• 2560 – 2561 นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเยือ่ และ
กระดาษไทย
• 2557 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ�ำกัด
• 2554 – 2557 President & CEO, United Pulp and Paper
Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์
• 2554
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายจัดหา บริษทั สยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ�ำกัด

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

048

รายละเอียดเกีย
่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกํากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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Ļǰ &YFDVUJWFǰ%FWFMPQNFOUǰ1SPHSBN ǰ*OUFSOBUJPOBMǰ*OTUJUVUFǰGPSǰ
ǰ .BOBHFNFOUǰ%FWFMPQNFOU
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ*OUFSOBUJPOBMǰ*OTUJUVUFǰGPSǰ
ǰ .BOBHFNFOUǰ%FWFMPQNFOUǰ *.% ǰðøąđìýÿüĉêđàĂøŤĒúîéŤ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ *5ǰ(PWFSOBODFǰBOEǰ$ZCFSǰ3FTJMJFODFǰ1SPHSBNǰ *5( ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
ĕöŠöĊ
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ $IJFGǰ"DDPVOUJOHǰ0GųDFSǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđÙöĉÙĂúÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ )FBEǰPGǰ'JOBODFǰBOEǰ"DDPVOUJOHǰ0QFSBUJPOTǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰïøĉþĆìÖãĀöć÷đĂÿàĊÝĊǰÝĞćÖĆé
ǰ ǰ ǰ ǰǰ Ļǰ ðøąíćîÙèąìĞćÜćîǰ$PNQMJBODFǰ.BOBHFNFOU
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ĀĆüĀîšćÜćîÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉêćöÖãđÖèæŤĒúąÖãĀöć÷ǰ
$PNQMJBODF ǰ îć÷Öĉêêĉǰ êĆĚÜÝĉêøöèĊýĆÖéćǰ êĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø
ñĎ š ÝĆ é Öćøǰ ïøĉ þĆ ì ÖãĀöć÷đĂÿàĊ ÝĊ ǰ ÝĞ ć ÖĆ é ǰ àċę Ü đðŨ î ïøĉ þĆ ì ÷Š Ă ÷ǰ
đðŨîñĎšìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĔĀšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÙèąìĞćÜćîǰ
$PNQMJBODFǰ.BOBHFNFOUǰöĊĀîšćìĊøę ïĆ ñĉéßĂïĔîÖćøđÿîĂîē÷ïć÷ǰ
Öú÷čìíŤǰ ĒúąÖĞćÖĆïéĎĒúĔĀšïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ðãĉïĆêĉêćö
ÖãđÖèæŤĒúąÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰ øüöìĆĚÜßŠü÷ÿøšćÜÙüćöøĎšǰ
Ùüćöđ×šćĔÝǰÖćøÿČĂę ÿćøǰĒúąÖćøÿøšćÜÙüćöêøąĀîĆÖøĎĔš ĀšđÖĉé×ċîĚ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ îĉêĉýćÿêøŤöĀćïĆèæĉêǰ --. ǰ$PSOFMMǰ6OJWFSTJUZ ǰ64"ǰ
Ļǰ đîêĉïĆèæĉêĕì÷ǰ
Ļǰ îĉêĉýćÿêøŤïĆèæĉêǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷ö ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Ļǰ ĀúĆÖÿĎêøÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøÿĞćĀøĆïÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø
ǰ øąéĆïÿĎÜ×ĂÜøĆåüĉÿćĀÖĉÝĒúąĂÜÙŤÖćøöĀćßîǰ 1%*ǰ ǰ
ǰ ÿëćïĆîóøąðÖđÖúšćǰǰ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰĒúąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĂöêąǰüĊđĂĘîǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĔîÙèąÖøøöÖćøøŠüöõćÙđĂÖßîǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰÿëćïĆîǰ ÿõćĀĂÖćøÙšćĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿõćĂčêÿćĀÖøøöǰĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÿöćÙöíîćÙćøĕì÷ ǰ ÖÖø
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøðøąÝĞćÿëćïĆîđìÙēîēú÷Ċǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
îćîćßćêĉÿĉøĉîíøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰ 4**5 ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øĂÜðøąíćîÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøðøąÝĞćÙèąîĉêĉýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĕì÷óúćÿêĉÖĒúąđÙöĊõè
Ć æŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĒúąðøąđöĉîñúðøąÝĞć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖøąìøüÜóćèĉß÷Ťǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąÖøøöÖćøðäĉøðĎ ðøąđìýéšćîÖãĀöć÷ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîÿõćóĆçîćÖćøđýøþåÖĉÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąÖøøöÖćøóĆçîćÖãĀöć÷ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖùþãĊÖć
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąĂîčÖøøöÖćøóĉÝćøèćðøĆïðøčÜÖãĀöć÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìĊęđðŨîĂčðÿøøÙêŠĂÖćøðøąÖĂïǰĂćßĊóĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜðøąßćßîǰÿĞćîĆÖÜćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĆïđÙúČĂę îÖćøðäĉøðĎ ðøąđìýǰ÷ìč íýćÿêøŤßćêĉǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÖćøÿøšćÜÙüćöÿćöĆÙÙĊðøĂÜéĂÜǰ

Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąĂîčÖøøöÖćøðäĉøðĎ ÖãĀöć÷đóČĂę ôŚîŪ ôĎ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đýøþåÖĉÝĀúĆÜÖćøĒóøŠøąïćéēøÙêĉéđßČĚĂ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĕüøĆÿēÙēøîćǰǰÿĞćîĆÖÜćî×ĆïđÙúČęĂî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøðäĉøĎððøąđìýǰ÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøÿøšćÜÙüćöÿćöĆÙÙĊðøĂÜéĂÜǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąĂîčÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đÖĊę÷üÖĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúą÷ÖøąéĆïÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖĔîÖćøóĉÝćøèć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ăîčâćê×ĂÜìćÜøćßÖćøĒúąÖćøðøąÖĂï
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íčøÖĉÝǰÿćĞ îĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøóĆçîćøąïï
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øćßÖćø
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉĔîÙèąÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøĒ×ŠÜ×ĆîìćÜÖćøÙšćǰÖøöÖćøÙšćõć÷Ĕîǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖøąìøüÜóćèĉß÷Ť
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÙèąÖøøöÖćøÖúćÜüŠćéšü÷øćÙćÿĉîÙšć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąïøĉÖćøǰÖøöÖćøÙšćõć÷ĔîǰÖøąìøüÜóćèĉß÷Ťǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰ đú×ćíĉÖćøÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜǰðøąđìýĕì÷
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøĔîÙèąÖøøöÖćøýĎî÷ŤÿŠÜđÿøĉö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ýĉúðćßĊóøąĀüŠćÜðøąđìýǰ ýýð
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøĔîÙèąÖøøöÖćøÿëćïĆîøąĀüŠćÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđìýđóČęĂÖćøÙšćĒúąÖćøóĆçîćǰ *5%
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćøǰÖúčŠöÖćøðøĆïĒÖš
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖãĀöć÷ĒúąÖúĕÖõćÙøĆåǰ & ǰÙèąìĞćÜćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿćîóúĆÜðøąßćøĆå
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÙèąĂîčÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đÖĊę÷üÖĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúą÷ÖøąéĆïÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖĔîÖćøóĉÝćøèćĂîčâćê
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĂÜìćÜøćßÖćøĒúąÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćø
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÖćøðäĉøĎðÖãĀöć÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ĕîøą÷ąđøŠÜéŠüîǰÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÙèąĂîčÖøøöÖćøóĉÝćøèćðøĆïðøčÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĀøČĂ÷ÖđúĉÖÖãĀöć÷ìĊđę ðŨîĂčðÿøøÙêŠĂÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąÖĂïĂćßĊóĒúąÖćøéĞćđîĉîíøčÖĉÝ×ĂÜǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąßćßîǰ 3FHVMBUPSZǰ(VJM PUJOF ǰÿćĞ îĆÖîć÷Ö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĆåöîêøĊ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÙèąìĞćÜćîđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöéšćîÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ùčöš ÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰÖøąìøüÜéĉÝìĉ úĆ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙö
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
Ļǰ ĕöŠöĊ

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

051

1

สินทรัพย์ทใ่ี ช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของเอสซีจี เท่ากับ 749,381 ล้านบาท โดยร้อยละ 29 เป็ นสินทรัพย์
หมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เงิ นลงทุนชั่วคราว ลูกหนี ก้ ารค้าและลูกหนี ้
หมุนเวียนอื่น และสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ท่เี หลือร้อยละ 71 ส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์รวมตามที่แสดงในงบการเงินรวมของเอสซีจี ส่วนใหญ่เป็ นทรัพย์สินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและ
บริษัทย่อย เพื่อใช้ในการดําเนินงานของธุรกิจ
สินทรัพย์รวมสามารถแยกได้ตามกลุม่ ธุรกิจหลัก ดังนี ้
ปี 2563
ปี 2562
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
212,615
211,573
ล้านบาท
ธุรกิจเคมิคอลส์
283,614
230,543
ล้านบาท
ธุรกิจแพคเกจจิง้
172,429
139,513
ล้านบาท
ส่วนงานอื่น
318,831
307,424
ล้านบาท
จากข้อมูลในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เอสซีจีมีสนิ ทรัพย์ที่เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่า
ตามบัญชีรวม 363,425 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 48 ของสินทรัพย์รวม

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
กลุม่ ธุรกิจ

ที่ดนิ

อาคาร

เครือ่ งจักรและอื่นๆ

รวม

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

ธุรกิจซีเมนต ์และผลิตภัณฑ์ก่อสร ้าง

18,899

16,680

24,908

23,938

63,095

65,197

106,902

105,815

ธุรกิจเคมิคอลส ์

10,258

2,681

6,788

5,632

151,203

107,200

168,249

115,513

ธุรกิจแพคเกจจิง้

7,533

6,660

10,458

9,468

69,280

66,736

87,271

82,864

232

180

1,457

1,579

918

898

2,607

2,657

35,737

25,286

42,914

40,414

284,774

240,286

363,425

305,986

ส่วนงานอื่น
งบการเงินรวมเอสซีจี

หมายเหตุ: ข้อมูลงบการเงินจําแนกตามประเภทธุรกิจก่อนปรับปรุงรายการระหว่างส่วนงานธุรกิจ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

2

สินทรัพย์ทไ่ี ม่มีตัวตน
•

สิทธิบัตร
ณ สิน้ ปี 2563 เอสซีจี มีสิทธิ บตั รที่สามารถบังคับใช้สิทธิได้จาํ นวนทัง้ สิน้ 789 ฉบับ แบ่งเป็ นสิทธิ บตั รการประดิษฐ์จาํ นวน 325 ฉบับ อนุสิทธิ บตั รจํานวน 116 ฉบับและสิทธิ บตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 348 ฉบับ โดยเป็ นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 8 ฉบับ ธุรกิจเคมิคอลส์ จํานวน 372 ฉบับ ธุรกิจแพคเกจจิง้ จํานวน 66 ฉบับ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จํานวน 325 ฉบับ ธุรกิจเคมิคอลส์รว่ มกับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 15 ฉบับ ธุรกิจแพคเกจจิง้ ร่วมกับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 1 ฉบับ ธุรกิจแพคเกจจิง้ ร่วมกับธุรกิจเคมิคอลส์
2 ฉบับ โดยรายชื่อสิทธิบตั รที่สามารถบังคับใช้สทิ ธิได้ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีการดําเนินธุรกิจมีดงั นี ้

ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

1502000122

14 ม.ค. 58

-

25 ก.ค. 61

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

15001396.9

8 เม.ย. 58

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าในการเตรียม 1,3บิวตะไดอีนจากเอทานอล

25 ก.ค. 61

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

15001396.9

8 เม.ย. 58

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าในการเตรียม 1,3บิวตะไดอีนจากเอทานอล

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
71209
22 ส.ค. 62
1

2

3

สิทธิบตั ร
ES2690073
(สเปน)
สิทธิบตั ร
DE602015013 848.1
(เยอรมัน)

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ลวดลายกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์
-

-

วันสิน้ อายุ

13 ม.ค. 68
7 เม.ย. 78

7 เม.ย. 78

3
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

4

สิทธิบตั ร
3090801
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3090801
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
3090801 (ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร 6793719
(ญี่ปนุ่ )
สิทธิบตั ร
10-2018-7026734
(เกาหลี)

25 ก.ค. 61

5

6
7
8

ธุรกิจเคมิคอลส์
65437
9
65438
10
65439
11

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

15001396.9

8 เม.ย. 58

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าในการเตรียม 1,3บิวตะไดอีนจากเอทานอล

25 ก.ค. 61

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

15001396.9

8 เม.ย. 58

25 ก.ค. 61

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

15001396.9

8 เม.ย. 58

12 พ.ย. 63

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2018-510693

4 พ.ค. 59

25 ก.ค. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

102004111

9 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

1602000062
1602000063
1602000064

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าในการเตรียม 1,3บิวตะไดอีนจากเอทานอล

-

7 เม.ย. 78

-

7 เม.ย. 78

-

4 พ.ค. 79

23 ก.พ. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าในการเตรียม 1,3บิวตะไดอีนจากเอทานอล
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าในการเตรียม 1,3บิวตะไดอีนจากเอทานอล
สูตรปูนหล่อแบบฟั นป้องกันจุลชีพที่
มีกรดเบนโซอิกและ 3-ไอโอโด-2โพรไพนิวบิวทิลคาร์บาเมทความ
เข้มข้นตํ่าเป็ นสารต้านจุลชีพและชิน้
หล่อแบบฟั นจากสูตรดังกล่าว

-

22 ก.พ. 80

8 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59

-

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

จาน
จาน
ชาม

7 เม.ย. 78

7 ม.ค. 69
7 ม.ค. 69
7 ม.ค. 69

4
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

12
13
14
15
16
17
18
19

65440
65435
65436
70032
70375
70373
70374
30201906955Y
(สิงคโปร์)
30201906956X
(สิงคโปร์)
30201906954U
(สิงคโปร์)
30201906957V
(สิงคโปร์)
อนุสิทธิบตั ร 7762
สิทธิบตั ร 60106
(อิหร่าน)

9 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61
29 พ.ค. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
22 ส.ค. 62

20
21
22
23
24

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

วันสิน้ อายุ

-

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ชาม
แก้ว
ช้อน
ทุน่ ลอยนํา้
ทุน่ ลอยนํา้
ทุน่ ลอยนํา้
ทุน่ ลอยนํา้
ตัวยึด

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

1602000065
1602000066
1602000067
1702003384
1702003383
1702003386
1702003385
30201906955Y

8 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
22 ส.ค. 62

22 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

30201906956X

22 ส.ค. 62

-

ตัวเชื่อมทุ่น

21 ส.ค. 72

22 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

30201906954U

22 ส.ค. 62

-

ที่ยดึ

21 ส.ค. 72

22 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

30201906957V

22 ส.ค. 62

-

แผงทุน่

21 ส.ค. 72

16 ม.ค. 56
22 ก.ค. 52

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

1103000619
387091337

21 มิ.ย. 54
20 ธ.ค. 51

ถังเก็บนํา้
วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เอทธิลีน

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

-

7 ม.ค. 69
7 ม.ค. 69
7 ม.ค. 69
4 ก.ย. 70
3 ก.ย. 70
3 ก.ย. 70
3 ก.ย. 70
21 ส.ค. 72

20 มิ.ย. 64
19 ธ.ค. 71

5
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

25

สิทธิบตั ร
11201403491T
(สิงคโปร์)

9 ก.ค. 58

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

11201403491T

20 มิ.ย. 57

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

2 ก.ย. 57

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

4/13336/2014

2 ก.ย. 57

-

สิทธิบตั ร
2816051B1
(เยอรมนี)

4 พ.ย. 58

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

13172833.9

19 มิ.ย. 56

-

18 มิ.ย. 76

28

สิทธิบตั ร
602014002301.0
(เยอรมนี)

15 มิ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14166673.5

30 เม.ย. 57

องค์ประกอบพอลิเมอร์และอุปกรณ์
รัง้ สายเคเบิล (Cable spacer)
ประกอบรวมด้วยองค์ประกอบ
พอลิเมอร์ดงั กล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับพอลิเมอร์ไร
เซชันของโอเลฟิ น, วิธีการเตรียม
และ การใช้งานตัวเร่งปฏิกิรยิ า
ดังกล่าว
องค์ประกอบพอลิเมอร์สาํ หรับ
ฝาปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์

18 ธ.ค. 75
(นับจาก PCT
filing date18
ธ.ค. 55)
1 ก.ย. 77

26

สิทธิบตั ร
4/13336/2014 (พม่า)

27

-

29 เม.ย. 77

29

สิทธิบตั ร
2939814
(ฝรั่งเศส)

15 มิ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14166673.5

30 เม.ย. 57

องค์ประกอบพอลิเมอร์สาํ หรับ
ฝาปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์

-

29 เม.ย. 77

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

6
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

30

สิทธิบตั ร
502016000090465
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร 2939814
(ออสเตรีย)
สิทธิบตั ร 2939814
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร
9382123
(สหรัฐอเมริกา)

15 มิ.ย. 59

34

35

31
32
33

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14166673.5

30 เม.ย. 57

องค์ประกอบพอลิเมอร์สาํ หรับ
ฝาปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์

15 มิ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14166673.5

30 เม.ย. 57

15 มิ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14166673.5

30 เม.ย. 57

5 ก.ค. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14/367,437

20 มิ.ย. 57

สิทธิบตั ร
2012800702770
(จีน)

14 ก.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2012800702770

สิทธิบตั ร
6034399B2 (ญี่ปนุ่ )

4 พ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2014-548249

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

29 เม.ย. 77

องค์ประกอบพอลิเมอร์สาํ หรับ
ฝาปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์
องค์ประกอบพอลิเมอร์สาํ หรับ
ฝาปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์
การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

29 เม.ย. 77

-

29 เม.ย. 77

-

20 มิ.ย. 57

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

20 มิ.ย. 57

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

17 ธ.ค. 75
(นับจาก PCT
filing date
18 ธ.ค. 55)
17 ธ.ค. 75
(นับจาก PCT
filing date
18 ธ.ค. 55)
17 ธ.ค. 75
(นับจาก PCT
filing date
18 ธ.ค. 55)

7
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

36

สิทธิบตั ร
2786978
(เยอรมนี)

7 ธ.ค. 59

37

สิทธิบตั ร
2786978
(ฝรั่งเศส)

38

39

40

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

602013014937.2

3 เม.ย. 56

7 ธ.ค. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

13162080.9

สิทธิบตั ร
2786978
(เนเธอร์แลนด์)

7 ธ.ค. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

13162080.9

สิทธิบตั ร
272518
(อินเดีย)
สิทธิบตั ร9,765,264B2
(สหรัฐอเมริกา)

5 เม.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2658/MUM/2008

19 ก.ย. 60

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

13/518,751

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

กระบวนการสําหรับเปลี่ยนสาร
พาราฟิ นเป็ นสารโอเลฟิ นและตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าที่ใช้ในกระบวนการ
ดังกล่าว
3 เม.ย. 56 กระบวนการสําหรับเปลี่ยนสาร
พาราฟิ นเป็ นสารโอเลฟิ นและตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าที่ใช้ในกระบวนการ
ดังกล่าว
3 เม.ย. 56 กระบวนการสําหรับเปลี่ยนสาร
พาราฟิ นเป็ นสารโอเลฟิ นและตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าที่ใช้ในกระบวนการ
ดังกล่าว
22 ธ.ค. 51 วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เอทธิลีน
22 มิ.ย. 55

กรรมวิธีสาํ หรับลดดรรชนีโบรมีน
ของวัสดุปอ้ นแอโรแมติกด้วย
กระบวนการดูดซับ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

2 เม.ย. 76

-

2 เม.ย. 76

-

21 ธ.ค. 71

-

21 ธ.ค. 72
(นับจาก PCT
filing date
24 ธ.ค. 52)

2 เม.ย. 76

8
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

41

สิทธิบตั ร I609904
(ไต้หวัน)

1 ม.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

105120175

27 มิ.ย. 59

องค์ประกอบพลาสติไซเซอร์

42

สิทธิบตั ร I620709
(ไต้หวัน)

11 เม.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

102134589

25 ก.ย. 56

43

สิทธิบตั ร
11201500993U
(สิงคโปร์)

6 มิ.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

11201500993U

44

สิทธิบตั ร
10,065,172
(สหรัฐอเมริกา)

4 ก.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

45

สิทธิบตั ร
6360832
(ญี่ปนุ่ )

29 มิ.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

26 ก.ย. 76

9 ก.พ. 58

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

14/432,019

27 มี.ค. 58

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

2015-534439

27 มี.ค. 58

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

26 ก.ย. 76
(นับจาก PCT
filing date
27 ก.ย. 56)
26 ก.ย. 76
(นับจาก PCT
filing date
27 ก.ย. 56)
26 ก.ย. 76
(นับจาก PCT
filing date
27 ก.ย. 56)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

26 มิ.ย. 79

9
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

46

สิทธิบตั ร
2018/0354809 A1
(สหรัฐอเมริกา)

13 ธ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

16/054,324

27 มี.ค. 58

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

47

สิทธิบตั ร
2014800186210
(จีน)

16 มี.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2014800186210

25 ก.ย. 58

-

สิทธิบตั ร
6353527
(ญี่ปนุ่ )

15 มิ.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2016-520342

4 ธ.ค. 58

49

สิทธิบตั ร
10,040,695B2
(สหรัฐอเมริกา)

7 ส.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15/129,137

26 ก.ย. 59

กระบวนการสําหรับเปลี่ยนสาร
พาราฟิ นเป็ นสารโอเลฟิ นและตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าที่ใช้ในกระบวนการ
ดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับพอลิเมอไร
เซซันของโอเลฟิ น วิธีการสําหรับการ
เตรียมและ การใช้ตวั เร่งปฏิกิรยิ า
ดังกล่าว
เลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์ท่มี ีพืน้ ที่
ผิวสูง

48

50

สิทธิบตั ร
2993163
(เยอรมนี)

21 ก.พ. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

602014021085.6

5 ก.ย. 57

กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

-

-

วันสิน้ อายุ

26 ก.ย. 76
(นับจาก PCT
filing date
27 ก.ย. 56)
27 มี.ค. 77
(นับจาก PCT
filing date
28 มี.ค. 57)
19 พ.ค. 77
(นับจาก PCT
filing date
22 พ.ค. 57)
23 มี.ค. 78
(นับจาก PCT
filing date
25 มี.ค. 58)
4 ก.ย. 77

10
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

51

สิทธิบตั ร
2993163 (ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร 2993163
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร 2993163
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
10,143,997
(สหรัฐอเมริกา)

21 ก.พ. 61

สิทธิบตั ร
3152218
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3152218
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3152218
(เนเธอร์แลนด์)

52
53
54

55

56

57

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14003073.5

5 ก.ย. 57

21 ก.พ. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14003073.5

5 ก.ย. 57

21 ก.พ. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

502018000014208

5 ก.ย. 57

4 ธ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15/524,026

3 พ.ค. 60

กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน
กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน
กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าวิวธิ พันธ์ซง่ึ มีรีเนียม
เป็ นพืน้ ฐานซึง่ ถูกทําให้เสถียร และ
การใช้ส่งิ ดังกล่าว

26 ธ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15725660.3

31 ธ.ค. 59

กระบวนการสําหรับสังเคราะห์
อินดีน

26 ธ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15725660.3

31 ธ.ค. 59

26 ธ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15725660.3

31 ธ.ค. 59

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

4 ก.ย. 77

-

4 ก.ย. 77

-

-

3 ส.ค. 78
(นับจาก PCT
filing date
5 ส.ค. 58)
30 ธ.ค. 79

กระบวนการสําหรับสังเคราะห์
อินดีน

-

30 ธ.ค. 79

กระบวนการสําหรับสังเคราะห์
อินดีน

-

30 ธ.ค. 79

4 ก.ย. 77

11
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

58

สิทธิบตั ร
3152218
(นอร์เวย์)
สิทธิบตั ร
2014800351824
(จีน)

26 ธ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15725660.3

31 ธ.ค. 59

กระบวนการสําหรับสังเคราะห์
อินดีน

1 ก.พ. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2014800351824

18 ธ.ค. 58

60

สิทธิบตั ร
I654228
(ไต้หวัน)

21 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

106142557

5 ธ.ค. 60

61

สิทธิบตั ร
31942
(ยูเรเชีย)

29 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

201691938

62

สิทธิบตั ร
11201700375Q
(สิงคโปร์)

25 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

11201700375Q

59

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับพอลิเมอไร
เซซันของโอเลฟิ น วิธีการสําหรับการ
เตรียมและ การใช้ตวั เร่งปฏิกิรยิ า
ดังกล่าว
องค์ประกอบพลาสติไซเซอร์

-

25 ต.ค. 59

เลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์ท่มี ีพืน้ ที่
ผิวสูง

-

17 ม.ค. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าวิวธิ พันธ์ซง่ึ มีรีเนียม
เป็ นพืน้ ฐานซึง่ ถูกทําให้เสถียร และ
การใช้ส่งิ ดังกล่าว

-

19 พ.ค. 77
(นับจาก PCT
filing date
22 พ.ค. 57)
12 พ.ย. 80
(นับจาก PCT
filing date
11 พ.ย. 60)
23 มี.ค. 78
(นับจาก PCT
filing date
27 มี.ค. 58)
3 ส.ค. 78
(นับจาก PCT
filing date
4 ส.ค. 58)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

-

30 ธ.ค. 79

12
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

63

สิทธิบตั ร
10,221,259
(สหรัฐอเมริกา)

5 มี.ค. 62

64

สิทธิบตั ร
313835
(อินเดีย)

65

66

67

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15/541,663

5 มิ.ย. 60

7 มิ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

201717006708

25 ก.พ. 60

ไมโครสเฟี ยร์ SiO2-เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ และการใช้พวก
มันเป็ นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิรยิ าใน
การพอลิเมอไรซ์เอทิลีน
กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน

สิทธิบตั ร
6563457
(ญี่ปนุ่ )

21 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017-201447

18 ต.ค. 60

สิทธิบตั ร
170946A
(มาเลเซีย)
สิทธิบตั ร I670258
(ไต้หวัน)

20 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2014701028

25 เม.ย. 57

1 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

104127863

26 ส.ค. 58

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

กระบวนการสําหรับเปลี่ยนสาร
พาราฟิ นเป็ นสารโอเลฟิ นและตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าที่ใช้ในกระบวนการ
ดังกล่าว
องค์ประกอบพอลิเมอร์และอุปกรณ์
รัง้ สายเคเบิล้ ประกอบรวมด้วย
องค์ประกอบพอลิเมอร์ดงั กล่าว
กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

-

-

วันสิน้ อายุ

4 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
6 ม.ค. 59)
3 ก.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
4 ก.ย. 59)

-

27 มี.ค. 77
(นับจาก PCT
filing date
28 มี.ค. 57)
24 เม.ย. 77

-

24 ส.ค. 78

13
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

68

สิทธิบตั ร 2794486
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร 2794486
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร 2794486
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร
2794486
(สาธารณรัฐเช็ก)
สิทธิบตั ร
2794486
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
2794486
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
6596027
(ญี่ปนุ่ )

11 ก.ย. 62

69
70
71

72

73

74

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

602012063968.7

20 มิ.ย. 57

11 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

12837660.5

20 มิ.ย. 57

11 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

12837660.5

20 มิ.ย. 57

11 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

12837660.5

20 มิ.ย. 57

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์
การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์
การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์
การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

11 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

12837660.5

20 มิ.ย. 57

11 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

12837660.5

4 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2016-572311

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

19 มิ.ย. 77

-

19 มิ.ย. 77

-

19 มิ.ย. 77

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

19 มิ.ย. 77

20 มิ.ย. 57

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

19 มิ.ย. 77

8 ธ.ค. 59

กระบวนการสําหรับสังเคราะห์
อินดีน

-

30 พ.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
2 มิ.ย. 59)

19 มิ.ย. 77

14
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

75

สิทธิบตั ร 6616782
(ญี่ปนุ่ )
สิทธิบตั ร
10,479,743
(สหรัฐอเมริกา)

12 พ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2016-559183

25 มี.ค. 58

19 พ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15/506,363

24 ก.พ. 60

เลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์ท่มี ีพืน้ ที่
ผิวสูง
กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน

77

สิทธิบตั ร
18697 (เวียดนาม)

5 มี.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

1-2008-03080

18 ธ.ค. 51

78

สิทธิบตั ร
102121026 (เกาหลี)

11 มิ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2015-7006890

18 มี.ค. 58

79

สิทธิบตั ร
10,329,219B2
(สหรัฐอเมริกา)

25 มิ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14/782,457

5 ต.ค. 58

76

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

24 มี.ค. 78

-

3 ก.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
4 ก.ย. 58)

กรรมวิธีเตรียมตัวเร่งปฏิกิรยิ า
สําหรับกระบวนการเอททีลีนโพลิ
เมอร์ไรเซชั่นและโคโพลิเมอร์ไรเซชั่น
ของเอททีลีน
การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

17 ธ.ค. 71

-

กระบวนการสําหรับเปลี่ยนสาร
พาราฟิ นเป็ นสารโอเลฟิ นและตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าที่ใช้ในกระบวนการ
ดังกล่าว

-

26 ก.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
27 ก.ย. 58)
27 มี.ค. 77
(นับจาก PCT
filing date
28 มี.ค. 57)

15
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

80

สิทธิบตั ร
10,329,220B2
(สหรัฐอเมริกา)

25 มิ.ย. 62

81

สิทธิบตั ร
9556286
(สหรัฐอเมริกา)

82

83

84
85

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15/616,975

8 มิ.ย. 60

31 ม.ค. 60

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14/896,555

22 พ.ค. 57

สิทธิบตั ร
2016/06526
(แอฟริกาใต้)

25 มี.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2016/06526

21 ก.ย. 59

กระบวนการสําหรับเปลี่ยนสาร
พาราฟิ นเป็ นสารโอเลฟิ นและตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าที่ใช้ในกระบวนการ
ดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับพอลิเมอไร
เซซันของโอเลฟิ น วิธีการสําหรับการ
เตรียมและ การใช้ตวั เร่งปฏิกิรยิ า
ดังกล่าว
เลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์ท่มี ีพืน้ ที่
ผิวสูง

สิทธิบตั ร
3122687
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร 3122687
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร 3122687
(เนเธอร์แลนด์)

22 พ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15719621.3

25 มี.ค. 58

เลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์ท่มี ีพืน้ ที่
ผิวสูง

22 พ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

502019000038415

25 มี.ค. 58

22 พ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15719621.3

25 มี.ค. 58

เลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์ท่มี ีพืน้ ที่
ผิวสูง
เลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์ท่มี ีพืน้ ที่
ผิวสูง

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

27 มี.ค. 77

-

21 พ.ค. 77

-

-

24 มี.ค. 78
(นับจาก PCT
filing date
25 มี.ค. 58)
24 มี.ค. 78

-

24 มี.ค. 78

-

24 มี.ค. 78

16
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

86

สิทธิบตั ร
106488901
(จีน)

12 มิ.ย. 63

87

สิทธิบตั ร
3152218
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
6629842
(ญี่ปนุ่ )
สิทธิบตั ร
ZL
2015800465373.4
(จีน)
สิทธิบตั ร
2673663
(รัฐเซีย)

88

89

90

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

201580030543.0

8 ธ.ค. 59

กระบวนการสําหรับการสําหรับ
สังเคราะห์อินดีน

26 ธ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

1410202.4

9 มิ.ย. 57

กระบวนการสําหรับการสําหรับ
สังเคราะห์อินดีน

-

13 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017-512705

3 มี.ค. 60

กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน

-

9 มิ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

201580046537.4

28 ก.พ. 60

กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน

-

29 พ.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017111205

4 เม.ย. 60

กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

1 มิ.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
2 มิ.ย. 58)
8 มิ.ย. 77

3 ก.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
4 ก.ย. 58)
3 ก.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
4 ก.ย. 58)
3 ก.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
4 ก.ย. 58)

17
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

91

สิทธิบตั ร
6758289
(ญี่ปนุ่ )

3 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017-525809

12 พ.ค. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ า

92

สิทธิบตั ร
6695341
(ญี่ปนุ่ )

23 เม.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017-535735A

4 ก.ค. 60

ไมโครสเฟี ยร์ SiO2-เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ และการใช้พวก
มันเป็ นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิรยิ าใน
การพอลิเมอไรซ์เอทิลีน

-

5 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
6 ม.ค. 59)

93

สิทธิบตั ร
ZL 201680005130.1
(จีน)

21 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

201680005130.1

6 ก.ค. 60

ไมโครสเฟี ยร์ SiO2-เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ และการใช้พวก
มันเป็ นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิรยิ าใน
การพอลิเมอไรซ์เอทิลีน

-

5 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
6 ม.ค. 59)

94

สิทธิบตั ร
11201705079R
(สิงคโปร์)

9 มิ.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

11201705079R

6 ม.ค. 59

ไมโครสเฟี ยร์ SiO2-เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ และการใช้พวก
มันเป็ นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิรยิ าใน
การพอลิเมอไรซ์เอทิลีน

-

5 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
6 ม.ค. 59)

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

12 พ.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
13 พ.ย. 58)

18
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

95

สิทธิบตั ร
6739435
(ญี่ปนุ่ )

27 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017-535733

6 ก.ค. 60

ไมโครสเฟี ยร์ SiO2-เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ และวิธีการทํา
สิ่งดังกล่าว

96

สิทธิบตั ร
10,773,246
(สหรัฐอเมริกา)

15 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15/541,655

6 ก.ค. 60

ไมโครสเฟี ยร์ SiO2-เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ และวิธีการทํา
สิ่งดังกล่าว

-

5 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
6 ม.ค. 59)

97

สิทธิบตั ร
2016800304841
(จีน)

19 พ.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2016800304841

24 พ.ย. 60

องค์ประกอบพลาสติไซเซอร์

-

28 มิ.ย. 79
(นับจาก PCT
filing date
29 มิ.ย. 59)

98

สิทธิบตั ร
6659740
(ญี่ปนุ่ )

10 ก.พ. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017-568442

28 ธ.ค. 60

องค์ประกอบพลาสติไซเซอร์

-

28 มิ.ย. 79
(นับจาก PCT
filing date
29 มิ.ย. 59)

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

5 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
6 ม.ค. 59)

19
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

99

สิทธิบตั ร
10-2104480 (เกาหลี)

20 เม.ย. 63

100

สิทธิบตั ร
10,538,644
(สหรัฐอเมริกา)

101

สิทธิบตั ร
11201710650S
(สิงคโปร์)
สิทธิบตั ร
11201809887W
(สิงคโปร์)
สิทธิบตั ร
3455231B1
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร 3455231B1
(เยอรมนี)

102

103

104

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017-7036643

19 ธ.ค. 60

องค์ประกอบพลาสติไซเซอร์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

21 ม.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15/567,993

20 ต.ค. 60

องค์ประกอบพลาสติไซเซอร์

-

26 ก.พ. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

11201710650S

15 ก.ค. 59

-

15 เม.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

11201809887W

7 พ.ย. 61

โครงข่ายสารอนินทรียท์ ่มี ีรูพรุ นวัสดุเลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์
แกน-เปลือก
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมทัลโลซีนชนิดไม่
สมมาตรและการใช้ส่ิงดังกล่าว

28 มิ.ย. 79
(นับจาก PCT
filing date
29 มิ.ย. 59)
28 มิ.ย. 79
(นับจาก PCT
filing date
29 มิ.ย. 59)
14 ก.ค. 79

-

6 พ.ย. 81

30 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

17724406.8

10 พ.ค. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมทัลโลซีนชนิดไม่
สมมาตรและการใช้ส่ิงดังกล่าว

-

10 พ.ค. 80

30 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

17724406.8

10 พ.ค. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมทัลโลซีนชนิดไม่
สมมาตรและการใช้ส่ิงดังกล่าว

-

10 พ.ค. 80

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

วันสิน้ อายุ

20
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

105

สิทธิบตั ร
3455231B1 (สวีเดน)
สิทธิบตั ร
3318544
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร 3318544
(สวีเดน)
สิทธิบตั ร 3318544
(เยอรมนี)
48910

30 ก.ย. 63

106

107
108
109

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

17724406.8

10 พ.ค. 60

18 มี.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

16197563.6

7 พ.ย. 59

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมทัลโลซีนชนิดไม่
สมมาตรและการใช้ส่ิงดังกล่าว
กระบวนการสําหรับเตรียม
พอลิเอทิลีนแวกซ์ท่ถี กู พอลิเมอไรซ์

18 มี.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

16197563.6

7 พ.ย. 59

18 มี.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

602016031913.6

7 พ.ย. 59

28 มี.ค. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1102000372

4 ก.พ. 54

ผู้ทรงสิทธิ

กระบวนการสําหรับเตรียม
พอลิเอทิลีนแวกซ์ท่ถี กู พอลิเมอไรซ์
กระบวนการสําหรับเตรียม
พอลิเอทิลีนแวกซ์ท่ถี กู พอลิเมอไรซ์
-

110

อนุสิทธิบตั ร
10718

11 พ.ย. 58

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จํากัด

1403000584

11 มิ.ย. 57

กระบวนการจัดการกากตะกอนโดย
ใช้ไส้เดือนดิน

111

74485

29 ม.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1702003849

26 ก.ย. 60

-

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

10 พ.ค. 80

-

6 พ.ย. 79

-

6 พ.ย. 79

-

6 พ.ย. 79

อุปกรณ์ยดึ
ภาชนะเพาะปลูก

3 ก.พ. 64

-

10 มิ.ย. 67

ฝาล็อคกล้อง
เลนส์ผ่าตัด

25 ก.ย. 70

21
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

112

อนุสิทธิบตั ร
14173

18 ก.ค. 61

1703001899

26 ก.ย. 60

ถุงคลุมกล้องผ่าตัด

113

สิทธิบตั ร
104609450B (จีน)

20 เม.ย. 59

2014105284565

9 ต.ค. 57

114

อนุสิทธิบตั ร
16533
สิทธิบตั ร
3272821B1
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร
3272821B1 (สเปน)
สิทธิบตั ร 3272821B1
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
3272821B1 (ตุรกี)

24 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมี และบริษัท
เทคเลเยอร์ จํากัด และมหาวิทยาลัย
ออกซฟอร์ด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

1903001470

115

116
117
118

29 ส.ค. 61

29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

กระบวนการผลิตเลเยอร์ดบั เบิลไฮ
ดรอกไซด์ท่มี ีการกระจายตัวสูง

-

6 ต.ค. 77

5 มิ.ย. 62

อุปกรณ์กกั ขยะ

-

4 มิ.ย. 72

16180302.8

20 ก.ค. 59

อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ

-

18 ก.ค. 79

16180302.8

20 ก.ค. 59

-

18 ก.ค. 79

16180302.8

20 ก.ค. 59

-

18 ก.ค. 79

16180302.8

20 ก.ค. 59

อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ
อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ
อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ

-

18 ก.ค. 79

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

24 ก.ย. 70

22
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

119

สิทธิบตั ร
3272821B1(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3272821B1 (สหราช
อาณาจักร)
สิทธิบตั ร 3272821B1
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3272821B1 (อิตาลี)
สิทธิบตั ร
3293210B1
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3293210B1(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3293210B1 (ตุรกี)
สิทธิบตั ร
3293210B1
(สเปน)

29 ส.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16180302.8

20 ก.ค. 59

16180302.8

20 ก.ค. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16180302.8

20 ก.ค. 59

16180302.8

20 ก.ค. 59

602016010626.4

12 ก.ย. 59

16188335

12 ก.ย. 59

16188335

12 ก.ย. 59

16188335

12 ก.ย. 59

120

121
122
123

124
125
126

29 ส.ค. 61

29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
6 มี.ค. 62

6 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

18 ก.ค. 79

อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ
อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ
ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

18 ก.ค. 79

-

18 ก.ค. 79

-

11 ก.ย. 79

ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ
อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ

18 ก.ค. 79

23
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

127

สิทธิบตั ร
3293210B1
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
3293210B1
(ฮังการี)
สิทธิบตั ร 3293210B1
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
3293210B1
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร 3293211B1
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3293211
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3293211
(ฝรั่งเศส)

6 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188335

12 ก.ย. 59

ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

6 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188335

12 ก.ย. 59

6 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188335

12 ก.ย. 59

16188335

12 ก.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

602016015824.8

12 ก.ย. 59

16188337.6

12 ก.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188337.6

12 ก.ย. 59

128

129
130

131
132

133

6 มี.ค. 62

26 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62

26 มิ.ย. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

11 ก.ย. 79

24
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

134

สิทธิบตั ร
3293211
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
3293211
(สเปน)
สิทธิบตั ร
3293211 (ตุรกี)
สิทธิบตั ร 3293211
(ฮังการี)
สิทธิบตั ร 3293211
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร 3293207
(สเปน)
สิทธิบตั ร 3293207
(ตุรกี)
สิทธิบตั ร
3293207
(ฮังการี)

26 มิ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

502019000061668

12 ก.ย. 59

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

26 มิ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188337.6

12 ก.ย. 59

26 มิ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

2019/13075T4

12 ก.ย. 59

16188337.6

12 ก.ย. 59

16188337.6

12 ก.ย. 59

16188322.8

135

136
137
138
139
140
141

26 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

12 ก.ย. 59

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188322.8

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188322.8

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

11 ก.ย. 79

25
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

142

สิทธิบตั ร
3293207 (โปตุเกส)
สิทธิบตั ร
3293207
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3293207
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3293207
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
3293207
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3293213
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3293213 (สเปน)

7 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188322.8

12 ก.ย. 59

16188322.8

7 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

7 ส.ค. 62

143

144

145

146

147

148

วันสิน้ อายุ

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188322.8

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188322.8

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

7 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188322.8

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

602016018482.6

12 ก.ย. 59

ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188343.4

12 ก.ย. 59

ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

7 ส.ค. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

11 ก.ย. 79

26
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

149

สิทธิบตั ร 3293213
(ตุรกี)
สิทธิบตั ร 3293213
(ฮังการี)
สิทธิบตั ร
3293213
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
3293213
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3293213
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
3293213
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3293209
(ฝรั่งเศส)

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188343.4

12 ก.ย. 59

16188343.4

12 ก.ย. 59

16188343.4

12 ก.ย. 59

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188343.4

12 ก.ย. 59

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188343.4

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

150
151

152

153

154

155

14 ส.ค. 62
14 ส.ค. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

12 ก.ย. 59

ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188343.4

12 ก.ย. 59

ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188329.3

12 ก.ย. 59

ฟิ ลม์ บางที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล
ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล
ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล

11 ก.ย. 79

27
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

156

สิทธิบตั ร
3293209
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3293209 (ตุรกี)
สิทธิบตั ร
3293209 (สเปน)
สิทธิบตั ร
3293209
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
3293209
(ออสเตรีย)
สิทธิบตั ร
3293209
(ฮังการี)
สิทธิบตั ร
3293205
(สเปน)

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

602016018481.8

12 ก.ย. 59

ฟิ ลม์ บางที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188329.3

12 ก.ย. 59

16188329.3

12 ก.ย. 59

16188329.3

12 ก.ย. 59

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188329.3

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

28 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

157
158
159

160

161

162

14 ส.ค. 62
14 ส.ค. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ฟิ ลม์ บางที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฟิ ลม์ บางที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฟิ ลม์ บางที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

12 ก.ย. 59

ฟิ ลม์ บางที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188329.3

12 ก.ย. 59

ฟิ ลม์ บางที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188318.6

12 ก.ย. 59

ระบบเครื่องปฏิกรณ์สาํ หรับพอลิ
เมอไรเซชันของพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

11 ก.ย. 79

28
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

163

สิทธิบตั ร
3293205
(ตุรกี)
สิทธิบตั ร
3293205
(ฮังการี)
สิทธิบตั ร
3293205
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
3293205
(ออสเตรีย)
สิทธิบตั ร 3293206
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3293206
(สเปน)
สิทธิบตั ร
3293206 (ตุรกี)

28 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188318.6

12 ก.ย. 59

28 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

E047204

12 ก.ย. 59

28 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188318.6

12 ก.ย. 59

28 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188318.6

12 ก.ย. 59

23 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188319.4

12 ก.ย. 59

ระบบเครื่องปฏิกรณ์สาํ หรับพอลิ
เมอไรเซชันของพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ระบบเครื่องปฏิกรณ์สาํ หรับพอลิ
เมอไรเซชันของพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ระบบเครื่องปฏิกรณ์สาํ หรับพอลิ
เมอไรเซชันของพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ระบบเครื่องปฏิกรณ์สาํ หรับพอลิ
เมอไรเซชันของพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

16188319.4

12 ก.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188319.4

12 ก.ย. 59

164

165

166

167
168

169

23 ต.ค. 62

23 ต.ค. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

11 ก.ย. 79

29
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

170

สิทธิบตั ร
3293206
(ฮังการี)
สิทธิบตั ร
3293206
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
3293206 (ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3293206 (อิตาลี)
สิทธิบตั ร
3293206
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3293214
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3293214
(โปแลนด์)

23 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188319.4

12 ก.ย. 59

23 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188319.4

23 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

171

172
173
174

175

176

23 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62

วันสิน้ อายุ

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188319.4

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

502019000107475

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188319.4

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

พอลิเอทิลีนนํา้ หนักโมเลกุลสูงเป็ น
พิเศษชนิดมัลติโมดัลที่มี
ประสิทธิภาพสูง
พอลิเอทิลีนนํา้ หนักโมเลกุลสูงเป็ น
พิเศษชนิดมัลติโมดัลที่มี
ประสิทธิภาพสูง

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

25 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188347.5

12 ก.ย. 59

25 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188347.5

12 ก.ย. 59

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

11 ก.ย. 79

30
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

177

สิทธิบตั ร
3293214
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3293214
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3510086
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร
3510086 (เยอรมนี)

25 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188347.5

12 ก.ย. 59

25 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

602016026729.2

12 ก.ย. 59

19 ส.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17764410.1

11 ก.ย. 60

19 ส.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17764410.1

11 ก.ย. 60

พอลิเอทิลีนนํา้ หนักโมเลกุลสูงเป็ น
พิเศษชนิดมัลติโมดัลที่มี
ประสิทธิภาพสูง
พอลิเอทิลีนนํา้ หนักโมเลกุลสูงเป็ น
พิเศษชนิดมัลติโมดัลที่มี
ประสิทธิภาพสูง
พอลิเอทิลีนนํา้ หนักโมเลกุลสูงเป็ น
พิเศษชนิดมัลติโมดัลที่มี
ประสิทธิภาพสูง
พอลิเอทิลีนนํา้ หนักโมเลกุลสูงเป็ น
พิเศษชนิดมัลติโมดัลที่มี
ประสิทธิภาพสูง
องค์ประกอบพอลิเมอร์สาํ หรับฝา
ปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์

178

179

180

181

สิทธิบตั ร
2017/05981
(แอฟริกาใต้)

26 ก.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

2017/05981

4 ก.ย. 60

182

สิทธิบตั ร
3293214
(อิตาลี)

25 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

502020000025867

12 ก.ย. 59

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

พอลิเอทิลีนนํา้ หนักโมเลกุลสูงเป็ น
พิเศษชนิดมัลติโมดัลที่มี
ประสิทธิภาพสูง

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

11 ก.ย. 79

-

10 ก.ย. 80

11 ก.ย. 79

-

10 ก.ย. 80

-

31 ส.ค. 59
(นับจาก PCT
filing date
1 ก.ย. 60)
11 ก.ย. 79

-

31
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

183

สิทธิบตั ร
3510054
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3510054
(ออสเตรีย)
สิทธิบตั ร
3510054
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3510053 (เยอรมนี)

4 พ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17768063.4

8 ก.ย. 60

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

4 พ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17768063.4

8 ก.ย. 60

4 พ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17768063.4

8 ก.ย. 60

29 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17767780.4

29 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17767780.4

8 ก.ย. 60

25 พ.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

2019-7010004

8 เม.ย. 62

184

185

186

187

188

สิทธิบตั ร
3510053
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
2722148
(เกาหลี)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

8 ก.ย. 60

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

7 ก.ย. 80

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

7 ก.ย. 80

องค์ประกอบพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัลและฟิ ลม์ ที่ประกอบรวม
ด้วยสิ่งดังกล่าว
องค์ประกอบพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัลและฟิ ลม์ ที่ประกอบรวม
ด้วยสิ่งดังกล่าว
ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

7 ก.ย. 80

-

7 ก.ย. 80

-

6 ก.ย. 80
(นับจาก PCT
filing date
7 ก.ย. 60)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

7 ก.ย. 80

32
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

189

สิทธิบตั ร
2670962
(รัสเซีย)

26 ต.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

2017111206

4 เม.ย. 60

กระบวนการแยกสําหรับของผสม
C8 อะโรมาติก

190

สิทธิบตั ร
2670963
(รัสเซีย)

26 ต.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

2017111207

4 เม.ย. 60

กระบวนการสําหรับแยกเอทิล
เบนซีนที่ดีขนึ ้

-

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)

191

สิทธิบตั ร
I670259 (ไต้หวัน)

1 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

104127868

26 ส.ค. 58

กระบวนการแยกสําหรับของผสม
C8 อะโรมาติก

-

24 ส.ค. 78

192

สิทธิบตั ร I675825
(ไต้หวัน)
สิทธิบตั ร
329995
(อินเดีย)

1 พ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

104127865

26 ส.ค. 58

-

24 ส.ค. 78

201717007563

3 มี.ค. 60

กระบวนการสําหรับแยกเอทิล
เบนซีนที่ดีขนึ ้
กระบวนการแยกสําหรับของผสม
C8 อะโรมาติก

-

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)

193

22 ม.ค. 63

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)

33
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

194

สิทธิบตั ร
10,427,994B2
(สหรัฐอเมริกา)

1 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

15/505,593

21 ก.พ. 60

กระบวนการแยกสําหรับของผสม
C8 อะโรมาติก

195

สิทธิบตั ร
6735752
(ญี่ปนุ่ )

16 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

2017-533157A

3 มี.ค. 60

กระบวนการสําหรับแยกเอทิล
เบนซีนที่ดีขนึ ้

-

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)

196

สิทธิบตั ร
ZL2014800816111
(จีน)

31 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

201480081611.1

28 ก.พ. 60

กระบวนการสําหรับแยกเอทิล
เบนซีนที่ดีขนึ ้

-

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)

197

สิทธิบตั ร
323494
(อินเดีย)

23 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

201717007569

3 มี.ค. 60

กระบวนการสําหรับแยกเอทิล
เบนซีนที่ดีขนึ ้

-

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)

34
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

198

สิทธิบตั ร
10,435,340 B2
(สหราชอาณาจักร)

8 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

15/505,590

21 ก.พ. 60

กระบวนการสําหรับแยกเอทิล
เบนซีนที่ดีขนึ ้

199

สิทธิบตั ร 10,647,641
(สหรัฐอเมริกา)
สิทธิบตั ร 3176213B1
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร 3176213B1
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร 3176213B1
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร 3176213B1
(มาซิโดเนีย)
สิทธิบตั ร 10604643
(สหรัฐอเมริกา)
สิทธิบตั ร
10201807201W
(สิงคโปร์)

12 พ.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
มิตซุย เคมิคอล อิงค์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
มิตซุย เคมิคอล อิงค์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
มิตซุย เคมิคอล อิงค์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
มิตซุย เคมิคอล อิงค์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
มิตซุย เคมิคอล อิงค์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
อิงค์ สแควร์ จํากัด

16/516,656

19 ก.ค. 62

-

602015028782.7

3 ธ.ค. 58

กระบวนการแยกสําหรับของผสม
C8 อะโรมาติก
องค์ประกอบเอทิลีนโคพอลิเมอร์

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)
19 ก.ค. 82

-

30 พ.ย. 78

15197727.9

3 ธ.ค. 58

องค์ประกอบเอทิลีนโคพอลิเมอร์

-

30 พ.ย. 78

15197727.9

3 ธ.ค. 58

องค์ประกอบเอทิลีนโคพอลิเมอร์

-

30 พ.ย. 78

MK/P/2019/609

3 ธ.ค. 58

องค์ประกอบเอทิลีนโคพอลิเมอร์

-

30 พ.ย. 78

15/780,645

15 พ.ย. 59

องค์ประกอบเอทิลีนโคพอลิเมอร์

-

14 พ.ย. 79

10201807201W

24 ส.ค. 61

สุขา

-

23 ส.ค. 81

200
201
202
203
204
205

24 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62
31 มี.ค. 63
22 ส.ค. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

35
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

206

สิทธิบตั ร
10201807199W
(สิงคโปร์)
สิทธิบตั ร
10201807200Q
(สิงคโปร์)
สิทธิบตั ร
28126

22 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
อิงค์ สแควร์ จํากัด

10201807199W

24 ส.ค. 61

สุขา

6 ม.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
อิงค์ สแควร์ จํากัด

10201807200Q

24 ส.ค. 61

30 มิ.ย. 53

บริษัทไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

101003359

21 ส.ค. 44

4 พ.ย. 63

บริษัทไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17155580.8

10 ก.พ. 60

6 ต.ค. 63

บริษัทไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

10201903296W

12 เม.ย. 62

20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1502000277
1502000278

30 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58

207

208

209

210

211
212

สิทธิบตั ร
3360918
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
10201903296W
(สิงคโปร์)
55522
55523

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชือ้ โรคและวิธีการ
สําหรับบําบัดของเสีย

-

23 ส.ค. 81

องค์ประกอบไทเทเนียมคะตะลิสต์
ในการทําเอททิลีนโพลีเมอไรเซชัน
และขบวนการทําเอททิลีนโพลีเมอ
ไรเซชั่นด้วยคะตะลิสต์ดงั กล่าว
วิธีการเตรียมพอลิเมอร์นาโน
คอมโพสิตมาสเตอร์แบท

-

20 ส.ค. 64

-

9 ก.พ. 80

องค์ประกอบพอลิโพรพิลีนสําหรับ
การใช้งานเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับ
รีทอร์ต
-

-

11 เม.ย. 82

ท่อข้อต่อ
ท่อข้อต่อ

29 ม.ค. 68
29 ม.ค. 68

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

23 ส.ค. 81

36
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

55524
55525
57200
57201
57202
57203
57204
57205
59102
62069
59861
59862

20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
21 พ.ย. 60
20 เม.ย. 61
8 ม.ค. 61
8 ม.ค. 61

225
226

62938
65636

12 มิ.ย. 61
17 ต.ค. 61

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1502000279
1502000280
1402000197
1402000198
1402000199
1402000200
1402000201
1402000202
1502000281
1402002514
1402002516
1402002517

30 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
30 ม.ค. 58
5 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57

-

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1502000282
1502002935

30 ม.ค. 58
27 ส.ค. 58

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ท่อข้อต่อ
ท่อข้อต่อ
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
ข้อต่อท่อ
ฝาปิ ดปลาย
หน้าตัด
ชิน้ ส่วนยึด
ระแนง
อุปกรณ์ยดึ ท่อ
เครื่องมือสําหรับ
ช่วยติดตัง้
ผลิตภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง

วันสิน้ อายุ

29 ม.ค. 68
29 ม.ค. 68
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
29 ม.ค. 68
4 ก.ย. 67
4 ก.ย. 67
4 ก.ย. 67
29 ม.ค. 68
26 ส.ค. 68

37
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

227

60359

30 ม.ค. 61

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1502002937

27 ส.ค. 58

-

228

60360

30 ม.ค. 61

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1502002936

27 ส.ค. 58

-

229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

60356
60357
60358
64153
64154
64155
64156
65040
71388
71939
72109
73175
62421

30 ม.ค. 61
30 ม.ค. 61
30 ม.ค. 61
10 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61
20 ก.ย. 61
5 ก.ย. 62
8 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
13 ธ.ค. 62
11 พ.ค. 61

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1502002939
1502002940
1502002938
1502003693
1502003694
1502003695
1502003696
1502002941
1502000276
1702000760
1702000466
1702000465
1502003340

27 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
27 ส.ค. 58
30 ม.ค. 58
8 มี.ค. 60
9 ก.พ. 58
9 ก.พ. 60
29 ก.ย. 58

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัดโลหะ
หน้าตัด
ข้อต่อท่อ
หน้าตัด
หน้าตัด
ข้อต่อท่อระบาย
นํา้

วันสิน้ อายุ

26 ส.ค. 68
26 ส.ค. 68
26 ส.ค. 68
26 ส.ค. 68
26 ส.ค. 68
25 ต.ค. 68
25 ต.ค. 68
25 ต.ค. 68
25 ต.ค. 68
26 ส.ค. 68
29 ม.ค. 68
5 มี.ค. 70
5 ก.พ. 70
5 ก.พ. 70
26 ก.ย. 68

38
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

242

62423

11 พ.ค. 61

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1502003341

29 ก.ย. 58

-

243
244

74375
74376

12 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1702000767
1702000768

8 มี.ค. 60
8 มี.ค. 60

-

245

79677

6 พ.ย. 63

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1702001528

5 พ.ค. 60

-

246

79676

6 พ.ย. 63

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1702001527

5 พ.ค. 60

-

247
248
249
250
251
252
253
254

52998
52999
53000
57195
57196
57197
57198
59898

22 ธ.ค. 59
22 ธ.ค. 59
22 ธ.ค. 59
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
9 ม.ค. 61

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1402002979
1402002980
1402002981
1402000203
1402000204
1402000206
1402000207
1402002977

8 ต.ค. 57
8 ต.ค. 57
8 ต.ค. 57
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
8 ต.ค. 57

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ข้อต่อท่อระบาย
นํา้
ข้อต่อท่อ
อุปกรณ์ถ่วง
นํา้ หนักสําหรับ
ท่อระบายนํา้
รางสําหรับ
เพาะปลูก
รางสําหรับ
เพาะปลูก
ตะขอแขวนราง
ตะขอแขวนราง
แผ่นปรับองศา
รางนํา้
รางนํา้
รางนํา้
รางนํา้
รางนํา้

วันสิน้ อายุ

26 ก.ย. 68
7 มี.ค. 70
7 มี.ค. 70

4 พ.ค. 70
4 พ.ค. 70
7 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
7 ต.ค. 67

39
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

255
256
257
258
259
260

59899
59900
59901
59902
59903
59904

9 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61

261
262

อนุสิทธิบตั ร 9500
อนุสิทธิบตั ร
10795
อนุสิทธิบตั ร
11343
อนุสิทธิบตั ร
11417
อนุสิทธิบตั ร
13423
อนุสิทธิบตั ร13891
อนุสิทธิบตั ร 11978

263
264
265
266
267

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1402002978
1402002982
1402002983
1402002984
1402002985
1402002986

8 ต.ค. 57
8 ต.ค. 57
8 ต.ค. 57
8 ต.ค. 57
8 ต.ค. 57
8 ต.ค. 57

-

5 ก.พ. 58
26 พ.ย. 58

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1403000069
1403001034

31 ม.ค. 57
5 ก.ย. 57

วงกบแบบติดตัง้ ได้รวดเร็ว
ระบบระแนง

4 เม.ย. 59

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1503000102

30 ม.ค. 58

25 เม.ย. 59

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1403000501

5 ม.ค. 61

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

28 พ.ค. 61
29 ก.ย. 59

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ฝาปิ ดปลายราง
ครอบรางนํา้
ครอบรางนํา้
ครอบรางนํา้
ครอบรางนํา้
อุปกรณ์เชื่อมต่อ
รางนํา้
-

30 ม.ค. 67
4 ก.ย. 67

รางระบายนํา้ ฝน

-

29 ม.ค. 68

23 พ.ค. 57

องค์ประกอบพีวีซี

-

22 พ.ค. 67

1603001707

8 ก.ย. 59

ชุดวงกบและวิธีการติดตัง้ ชุดวงกบ

-

7 ก.ย. 69

1703002412
1503001613

1 ธ.ค. 60
29 ก.ย. 58

อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ
ข้อต่อระบายนํา้ กันซึม

-

30 พ.ย. 70
26 ก.ย. 68

7 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67

40
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

268

10 เม.ย. 63

271
272

อนุสิทธิบตั ร
16127
อนุสิทธิบตั ร
15805
อนุสิทธิบตั ร
2392
สิทธิบตั ร 54709
61035

273

61036

27 ก.พ. 61

274

61034

27 ก.พ. 61

275

61033

27 ก.พ. 61

269
270

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1703000205

9 ก.พ. 60

8 ม.ค. 63

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1703000768

5 พ.ค. 60

ชุดแผงฉนวนกันเสียงและวิธีการ
ติดตัง้ ชุดแผงฉนวนกันเสียง
รางสําหรับใช้ในการเกษตร

27 ก.ค. 63

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

2-2016-00031

29 ม.ค. 59

รางระบายนํา้ ฝน

-

28 ม.ค. 69

21 เม.ย. 60
27 ก.พ. 61

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด

1401006089
1602002942

8 ต.ค. 57
5 ส.ค. 59

ระบบรางนํา้ ฝน
-

กล่องพักสายไฟ

6 ต.ค. 77
4 ส.ค. 69

1602002943

5 ส.ค. 59

-

กล่องพักสายไฟ

4 ส.ค. 69

1602002944

5 ส.ค. 59

-

กล่องพักสายไฟ

4 ส.ค. 69

1602002945

5 ส.ค. 59

-

กล่องพักสายไฟ

4 ส.ค. 69

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

8 ก.พ. 70
4 พ.ค. 70

41
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

276

67420

14 ม.ค. 62

277

67421

14 ม.ค. 62

278

74379

12 ก.พ. 63

279

74377

12 ก.พ. 63

280

74378

12 ก.พ. 63

281

อนุสิทธิบตั ร
4/13546/2016

13 ต.ค. 59

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

วันสิน้ อายุ

-

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
หน้าตัด

1602003566

16 ก.ย. 59

1602003568

16 ก.ย. 69

-

หน้าตัด

15 ก.ย. 69

1702003319

28 ส.ค. 60

-

ชิน้ ส่วนเชื่อมต่อ
รางนํา้

27 ส.ค. 70

1702003317

28 ส.ค. 60

-

ฝาปิ ดปลายราง
นํา้

27 ส.ค. 70

1702003318

28 ส.ค. 60

-

ตะขอรับรางนํา้

27 ส.ค. 70

4/13546/2016

13 ต.ค. 59

-

12 ต.ค. 69

ข้อต่อระบายนํา้ กันซึม

15 ก.ย. 69

42
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

282

อนุสิทธิบตั ร
2452

21 เม.ย. 60

2-2016-00350

28 ก.ย. 59

283

อนุสิทธิบตั ร
KH/GUM/00005

18 ก.พ. 63

KH/UM/2016/0001
5

284

อนุสิทธิบตั ร
4/13942/2015
70033

16 ต.ค. 58

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี)
จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์
เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์
เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์
เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท เนชั่นแนล
เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

285
286
287

อนุสิทธิบตั ร
13153
69092

29 พ.ค. 62
3 ต.ค. 60
29 มี.ค. 62

288

30201805823Q
(สิงคโปร์)

1 พ.ย. 61

289

006396750-002 /

25 เม.ย. 62

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

ข้อต่อระบายนํา้ กันซึม

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

29 ก.ย. 59

ข้อต่อระบายนํา้ กันซึม

-

28 ก.ย. 69

4/13942/2015

16 ต.ค. 58

ระบบรางนํา้ ฝน

-

15 ต.ค. 68

1602003569

16 ก.ย. 59

มีดผ่าตัด

15 ก.ย. 69

1603002548

14 ธ.ค. 59

-

11 ธ.ค. 69

1602003570

16 ก.ย. 59

-

ถัง

15 ก.ย. 69

30201805823Q

1 พ.ย. 61

-

1 พ.ย. 76

639675

25 เม.ย. 62

-

เครื่องมือสําหรับ
ตรวจสอบการกัด
กร่อน
เครื่องมือสําหรับ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

ทุน่ แผงพลังงานแสงอาทิตย์

27 ก.ย. 69

24 เม.ย. 72

43
ลําดับ

290
291
292
293
294

295

296

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

006396750-001
(สหราชอาณาจักร)
IDD000055165
27 ธ.ค. 62
(อินโดนีเซีย)
30-1041621 (เกาหลี) 10 ม.ค. 63
อนุสิทธิบตั ร
11586
อนุสิทธิบตั ร
14816
สิทธิบตั ร
2016102
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร
3259570
(สเปน)
สิทธิบตั ร
3259570
(ฝรั่งเศส)

8 มิ.ย. 59
14 ม.ค. 62
2 ส.ค. 60

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

A00201901351

24 เม.ย. 62

-

30-2019-0020603

30 เม.ย. 62

-

1503001900

6 พ.ย. 58

1703002476

12 ธ.ค. 60

เครื่องมือสําหรับตรวจสอบการกัด
กร่อน
หุน่ ยนต์ตรวจสอบพืน้ ผิวสายเคเบิล

2016102

15 ม.ค. 59

จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

27 ก.พ. 62

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

17730285.8

22 ก.ย. 60

27 ก.พ. 62

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

17730285.8

22 ก.ย. 60

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องตรวจสอบแบบเคลื่อนที่ได้
และวิธีการสําหรับตรวจสอบ
อุปกรณ์ใช้งาน
เครื่องตรวจจับแบบเคลื่อนที่ได้และ
วิธีการสําหรับตรวจสอบสิ่งที่คล้าย
ท่อยาวในอุปกรณ์
เครื่องตรวจจับแบบเคลื่อนที่ได้และ
วิธีการสําหรับตรวจสอบสิ่งที่คล้าย
ท่อยาวในอุปกรณ์

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบการกัด
กร่อน
เครื่องมือ
ตรวจสอบโลหะ
เครื่องมือ
ตรวจสอบโลหะ
-

23 เม.ย. 72

-

10 ธ.ค. 70

-

14 ม.ค. 79

-

21 ก.ย. 80

-

21 ก.ย. 80

29 เม.ย. 72
5 พ.ย. 68

44
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

297

สิทธิบตั ร
3259570
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3259570
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร
3259570
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
10201609261X
(สิงคโปร์)
สิทธิบตั ร
10656120B
(สหรัฐอเมริกา)

27 ก.พ. 62

298

299

300

301

302

สิทธิบตั ร
2024040
(เนเธอร์แลนด์)

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

17730285.8

22 ก.ย. 60

27 ก.พ. 62

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

17730285.8

22 ก.ย. 60

27 ก.พ. 62

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

17730285.8

22 ก.ย. 60

1 ก.ย. 63

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

10201609261X

4 พ.ย. 59

เครื่องตรวจจับแบบเคลื่อนที่ได้และ
วิธีการสําหรับตรวจสอบสิ่งที่คล้าย
ท่อยาวในอุปกรณ์
เครื่องตรวจจับแบบเคลื่อนที่ได้และ
วิธีการสําหรับตรวจสอบสิ่งที่คล้าย
ท่อยาวในอุปกรณ์
เครื่องตรวจจับแบบเคลื่อนที่ได้และ
วิธีการสําหรับตรวจสอบสิ่งที่คล้าย
ท่อยาวในอุปกรณ์
เครื่องมือสําหรับตรวจสอบการกัด
กร่อน

19 พ.ค. 63

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

15/755,306

26 ก.พ. 61

2 ธ.ค. 63

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

2024040

1 พ.ย. 61

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

21 ก.ย. 80

-

21 ก.ย. 80

-

3 พ.ย. 79

เครื่องตรวจจับแบบเคลื่อนที่ได้และ
วิธีการสําหรับตรวจสอบสิ่งที่คล้าย
ท่อยาวในอุปกรณ์

-

เครื่องตรวจจับแบบเคลื่อนที่ได้และ
วิธีการสําหรับตรวจสอบสิ่งที่คล้าย
ท่อยาวในอุปกรณ์

-

15 ม.ค. 80
(นับจาก PCT
filing date
16 ม.ค. 60)
31 ต.ค. 81

21 ก.ย. 80

45
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

303

สิทธิบตั ร
10,131,594
(สหรัฐอเมริกา)

10 พ.ย. 61

304

สิทธิบตั ร
11201706042V
(สิงคโปร์)

305

306

307

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

15/515,732

30 มี.ค. 60

10 พ.ย. 61

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

11201706042V

25 ก.ค. 60

สิทธิบตั ร
3277421
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3277421
(โปแลนด์)

15 พ.ค. 62

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

16732668.5

19 ต.ค. 60

15 พ.ค. 62

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

16732668.5

19 ต.ค. 60

สิทธิบตั ร
3277421
(เบลเยียม)

15 พ.ค. 62

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

16732668.5

19 ต.ค. 60

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมต้าทีสีสบนตัว
รองรับออกไซด์ของโลหะ-ซีโอไลต์
แบบผสมและกระบวนการใช้ส่งิ
ดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมต้าทีสิส และ
กระบวนการสําหรับการผลิต
โอเลฟิ น

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว

-

27 ต.ค. 77
(นับจาก PCT
filing date
28 ต.ค. 57)
28 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
29 ม.ค. 57)
16 ต.ค. 80

-

16 ต.ค. 80

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว

-

16 ต.ค. 80

-

46
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

308

สิทธิบตั ร
3277421
(สเปน)
สิทธิบตั ร
3277421
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3277421
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร 10,472,304
(สหรัฐอเมริกา)

15 พ.ค. 62

สิทธิบตั ร
10,457,616
(สหรัฐอเมริกา)
สิทธิบตั ร
11201702901V
(สิงคโปร์)

309

310

311

312

313

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

16732668.5

19 ต.ค. 60

15 พ.ค. 62

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

16732668.5

19 ต.ค. 60

15 พ.ค. 62

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

16732668.5

19 ต.ค. 60

12 พ.ย. 62

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

15/737,848

29 มิ.ย. 59

29 ต.ค. 62

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

15/515,703

29 ม.ค. 59

10 ต.ค. 62

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

11201702901V

28 ม.ค. 57

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมด้าทีสิสและ
กระบวนการสําหรับผลิตโอเลฟิ น
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมต้าทีสีสบนตัว
รองรับออกไซด์ของโลหะ-ซีโอไลต์
แบบผสมและกระบวนการใช้ส่งิ
ดังกล่าว

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

16 ต.ค. 80

-

16 ต.ค. 80

-

28 มิ.ย. 79

-

28 ม.ค. 79

-

27 ม.ค. 77

16 ต.ค. 80

47
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

314

สิทธิบตั ร
6595606
(ญี่ปนุ่ )

4 ต.ค. 62

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

2017-540252

28 ก.ค. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมต้าทีสิส และ
กระบวนการสําหรับการผลิต
โอเลฟิ น

315

สิทธิบตั ร
I651128B
(ไต้หวัน)
สิทธิบตั ร
10336947
(สหรัฐอเมริกา)

21 ก.พ. 62

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

105103017

30 ม.ค. 59

-

2 ก.ค. 62

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

15/737,762

19 ธ.ค. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมต้าทีสิส และ
กระบวนการสําหรับการผลิต
โอเลฟิ น
กระบวนการสาหรับเปลี่ยนสารป้อน
ไฮโดรคาร์บอน

สิทธิบตั ร
11201705448V
(สิงคโปร์)
สิทธิบตั ร
I694862
(ไต้หวัน)

1 มี.ค. 62

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

11201705448V

16 มี.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับเมต้าที
สีสของโอเลฟิ น

-

28 มิ.ย. 79
(นับจาก PCT
filing date
29 มิ.ย. 59)
15 มี.ค. 79

1 มี.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

104135215

27 ต.ค. 58

-

26 ต.ค. 78

13 มี.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

2017-545707S

30 ส.ค. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมต้าทีสีสบนตัว
รองรับออกไซด์ของโลหะ-ซีโอไลต์
แบบผสมและกระบวนการใช้ส่งิ
ดังกล่าว
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ

-

15 มี.ค. 79

316

317

318

319

สิทธิบตั ร

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

-

วันสิน้ อายุ

28 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
29 ม.ค. 59)
29 ม.ค. 79

48
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

6676063
(ญี่ปนุ่ )

320
321

322

323

324

325

สิทธิบตั ร 3238819
(สเปน)
สิทธิบตั ร
3238819
(โปแลนด์)
สิทธิบตั ร
3238819
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร
3238819
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3238819
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร
3238819

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น

วันสิน้ อายุ

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น

-

(นับจาก PCT
filing date
16 มี.ค. 59)
15 มี.ค. 79

-

15 มี.ค. 79

16 มี.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น

-

15 มี.ค. 79

17171366.2

16 มี.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น

-

15 มี.ค. 79

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

17171366.2

16 มี.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น

-

15 มี.ค. 79

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

17171366.2

16 มี.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น

-

15 มี.ค. 79

4 พ.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

17171366.2

16 มี.ค. 59

4 พ.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

17171366.2

16 มี.ค. 59

4 พ.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

17171366.2

4 พ.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

4 พ.ย. 63

4 พ.ย. 63

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

49
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326
327
328
329

330

331

332

เลขที่
สิทธิบัตร
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร 3238819
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร 3238819
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร I692466
(ไต้หวัน)
สิทธิบตั ร
6698110
(ญี่ปนุ่ )
สิทธิบตั ร
3335791
(สเปน)
สิทธิบตั ร
3335791
(โปแลนด์)
สิทธิบตั ร
3335791

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

4 พ.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

17171366.2

16 มี.ค. 59

-

15 มี.ค. 79

4 พ.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

17171366.2

16 มี.ค. 59

-

15 มี.ค. 79

1 พ.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

105120546

29 มิ.ย. 59

-

28 มิ.ย. 79

30 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

017-567290A

26 ธ.ค. 60

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น
กระบวนการสาหรับเปลี่ยนสารป้อน
ไฮโดรคาร์บอน
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว

-

8 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203704.8

13 ธ.ค. 59

-

8 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203704.8

13 ธ.ค. 59

-

12 ธ.ค. 79

30 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203704.8

13 ธ.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการที่ใช้ระบบตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ า
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการที่ใช้ระบบตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ า
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการที่ใช้ระบบตัวเร่ง

28 มิ.ย. 79
(นับจาก PCT
filing date
29มิ.ย. 59)
12 ธ.ค. 79

-

12 ธ.ค. 79

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

50
ลําดับ

333

เลขที่
สิทธิบัตร
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร
602016033454.2
(เยอรมนี)

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

30 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203704.8

13 ธ.ค. 59

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ปฏิกิรยิ า
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการที่ใช้ระบบตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ า

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

12 ธ.ค. 79

334

สิทธิบตั ร
3335791
(เนเธอร์แลนด์)

30 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203704.8

13 ธ.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการที่ใช้ระบบตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ า

-

12 ธ.ค. 79

335

สิทธิบตั ร
3335792
(สเปน)

1 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203692.5

13 ธ.ค. 59

-

12 ธ.ค. 79

336

สิทธิบตั ร
3335792
(โปแลนด์)

1 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203692.5

13 ธ.ค. 59

-

12 ธ.ค. 79

337

สิทธิบตั ร
3335792

1 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203692.5

13 ธ.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการสําหรับการเปลี่ยนสาร
ป้อนไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ระบบ
ตัวเร่งปฏิกิรยิ า
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการสําหรับการเปลี่ยนสาร
ป้อนไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ระบบ
ตัวเร่งปฏิกิรยิ า
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการสําหรับการเปลี่ยนสาร

-

12 ธ.ค. 79

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

51
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เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

(เบลเยียม)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ป้อนไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ระบบ
ตัวเร่งปฏิกิรยิ า
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการสําหรับการเปลี่ยนสาร
ป้อนไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ระบบ
ตัวเร่งปฏิกิรยิ า
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการสําหรับการเปลี่ยนสาร
ป้อนไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ระบบ
ตัวเร่งปฏิกิรยิ า
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าการเปลี่ยน
ไฮโดรคาร์บอน

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

12 ธ.ค. 79

-

12 ธ.ค. 79

-

12 ธ.ค. 79

338

สิทธิบตั ร
602016032936.0
(เยอรมนี)

1 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203692.5

13 ธ.ค. 59

339

สิทธิบตั ร
3335792
(เนเธอร์แลนด์)

1 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203692.5

13 ธ.ค. 59

340

สิทธิบตั ร
3335793
(สเปน)
สิทธิบตั ร
3335793
(โปแลนด์)
สิทธิบตั ร 3335793
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร

18 มี.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203690.9

13 ธ.ค. 59

18 มี.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203690.9

13 ธ.ค. 59

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าการเปลี่ยน
ไฮโดรคาร์บอน

-

12 ธ.ค. 79

18 มี.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203690.9

13 ธ.ค. 59

-

12 ธ.ค. 79

18 มี.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203690.9

13 ธ.ค. 59

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าการเปลี่ยน
ไฮโดรคาร์บอน
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าการเปลี่ยน

-

12 ธ.ค. 79

341

342
343

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

52
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344
345

346

347

348

349

เลขที่
สิทธิบัตร
3335793
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร 3335793
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร
2809717
(โรมาเนีย)
สิทธิบตั ร
2809717
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
2809717
(โปแลนด์)
สิทธิบตั ร
2809717
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
2809717
(ฮังการี)

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

12 ธ.ค. 79

-

28 ม.ค. 76

-

28 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

ไฮโดรคาร์บอน
18 มี.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203690.9

13 ธ.ค. 59

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าการเปลี่ยน
ไฮโดรคาร์บอน
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว

53
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เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

350

สิทธิบตั ร
2809717
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
2809717
(สเปน)
สิทธิบตั ร
2809717
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
2809717
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร
2809717
(ออสเตรีย)

13 ก.ค. 59

สิทธิบตั ร
2809717
(ตุรกี)

351

352

353

354

355

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

54
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เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

356

สิทธิบตั ร
ZL201380017952.8
(จีน)
สิทธิบตั ร
6272237
(ญี่ปนุ่ )
สิทธิบตั ร
2049537
(เกาหลี)
สิทธิบตั ร
2930205
(ออสเตรีย)
สิทธิบตั ร
2930205
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร
2930205
(เยอรมนี)

12 ต.ค. 59

357

358

359

360

361

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

Norner AS

201380017952.8

31 ม.ค. 56

12 ม.ค. 61

Norner AS

2014-555196

31 ม.ค. 56

21 พ.ย. 62

Norner AS

10-2014-7024238

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

55
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

362

สิทธิบตั ร
2930205
(สเปน)
สิทธิบตั ร
2930205
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
2930205
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
2930205
(ฮังการี)
สิทธิบตั ร
2930205
(โปแลนด์)
สิทธิบตั ร
2930205
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร

10 พ.ค. 60

363

364

365

366

367

368

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

56
ลําดับ

369

370

371
372
373

374

375

เลขที่
สิทธิบัตร
2930205
(โรมาเนีย)
สิทธิบตั ร
2930205
(ตุรกี)
สิทธิบตั ร
2930205
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร 9340646
(สหรัฐอเมริกา)
สิทธิบตั ร 2731981
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
2731981
(สเปน)
สิทธิบตั ร
2731981
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

17 พ.ค. 59

Norner IP AS

14/232,250

11 ก.ค. 55

31 ส.ค. 59

Norner IP AS

12733739.2

11 ก.ค. 55

31 ส.ค. 59

Norner IP AS

12733739.2

11 ก.ค. 55

31 ส.ค. 59

Norner IP AS

12733739.2

11 ก.ค. 55

31 ส.ค. 59

Norner IP AS

12733739.2

11 ก.ค. 55

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
กรรมวิธีสาํ หรับทําโพลิ (อัลคิลีน
คาร์บอเนต)
กรรมวิธีสาํ หรับทําโพลิ (อัลคิลีน
คาร์บอเนต)
กรรมวิธีสาํ หรับทําโพลิ (อัลคิลีน
คาร์บอเนต)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

10 ก.ค. 75

-

10 ก.ค. 75

-

10 ก.ค. 75

กรรมวิธีสาํ หรับทําโพลิ (อัลคิลีน
คาร์บอเนต)

-

10 ก.ค. 75

กรรมวิธีสาํ หรับทําโพลิ (อัลคิลีน

-

10 ก.ค. 75

57
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

2731981
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
376
103842406 (จีน)
สิทธิบตั ร
377
ZL201480004698.2
(จีน)
378 สิทธิบตั ร 6479680
(ญี่ปนุ่ )
สิทธิบตั ร
379
10370503
(สหรัฐอเมริกา)
สิทธิบตั ร
380
2694769
(รัสเซีย)
ธุรกิจแพคเกจจิง้
50419
381

382

78568

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

คาร์บอเนต)
2 พ.ย. 59

Norner IP AS

201280044028.4

11 ก.ค. 55

-

10 ก.ค. 75

10 ม.ค. 57

กรรมวิธีสาํ หรับทําโพลิ (อัลคิลีน
คาร์บอเนต)
กระบวนการผลิต

15 ม.ค. 62

Norner IP AS

201480004698.2

-

9 ม.ค. 77

15 ก.พ. 62

Norner IP AS

2015-552059

10 ม.ค. 57

กระบวนการผลิต

-

9 ม.ค. 77

6 ส.ค. 62

Norner IP AS

14/760,356

10 ม.ค. 57

กระบวนการผลิต

-

9 ม.ค. 77

16 ก.ค. 62

Norner Verdandi AS

2017126222

21 ก.ค. 58

โพลิเอธิลีนสําหรับท่อ

-

20 ก.ค. 78

14 ก.ค. 59

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)

1102001273

3 พ.ค. 54

-

เฝื อก

2 พ.ค. 64

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)

0901000582

11 ก.พ. 52

แบบพับเก้าอีแ้ ละเก้าอีท้ ่ไี ด้จากการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

-

10 ก.พ. 72

58
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

383

อนุสิทธิบตั ร 11664

28 มิ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)

1503001838

29 ต.ค. 58

384

อนุสิทธิบตั ร
12725
อนุสิทธิบตั ร 14843
อนุสิทธิบตั ร
9259

7 มิ.ย. 60

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)

1503001837

29 ต.ค. 58

21 ม.ค. 62
24 ต.ค. 57

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั

1703002391
1203000685

29 มี.ค. 60
29 มิ.ย. 55

1103000736

28 ก.ค. 54

1903001921

26 ก.ค. 62

2 ก.ค. 58

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทโรงพยาบาลผิวหนังอโศก จํากัด
บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด

1403000945

22 ส.ค. 57

24 ม.ค. 60

บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด

1403001694

12 ธ.ค. 57

385
386

387

อนุสิทธิบตั ร
10340

4 ก.ย. 58

388

อนุสิทธิบตั ร
16465
อนุสิทธิบตั ร
10041
อนุสิทธิบตั ร

9 ก.ค. 63

389
390

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ประกอบขึน้ รู ปแบบพับเก้าอีน้ นั้
วิธีการตรวจสอบมาโครสติก๊ กีใ้ นเยื่อ
กระดาษ
รถขนส่งวัสดุท่ีมีพืน้ สําหรับบรรทุก
วัสดุหลายชัน้
วัสดุคลุมดินแบบชัน้ โครงสร้าง
วัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยและ
เถ้าชีวมวลจากการเผาแบบฟูลอิด
ไดซ์เบดผสมร่วมกับเถ้าลอยจากการ
เผาแบบใช้ถ่านหินบดและยิปซัม
กรรมวิธีการปรับสภาพเยื่อใน
ขัน้ ตอนการบดเยื่อของกระบวนการ
ผลิตกระดาษโดยใช้เอนไซม์
อุปกรณ์ยดึ ปากแผล
เครื่องวัดความชืน้ ชนิดส่งข้อมูล
แบบไร้สาย
อุปกรณ์ทบั รอยวัสดุแบบ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

28 ต.ค. 68

-

28 ต.ค. 68

-

28 มี.ค. 70
28 มิ.ย. 65

-

27 ก.ค. 64

-

25 ก.ค. 72

-

21 ส.ค. 67

-

11 ธ.ค. 67

59
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

391

12351
19467

13 มิ.ย. 61

บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด

1-2015-04170

28 มี.ค. 57

เคลื่อนย้ายได้
วัสดุแผ่นที่มีตวั เติมอินทรีย์

392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

(เวียดนาม)
46617
49033
49034
53597
58761
63990
66067
66068
66433
66472
66471
69428
69429
70253
70254

26 ต.ค. 58
4 เม.ย. 59
4 เม.ย. 59
1 ก.พ. 60
3 พ.ย. 60
3 ส.ค. 61
6 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
23 เม.ย. 62
23 เม.ย. 62
11 มิ.ย. 62
11 มิ.ย. 62

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

1202002433
1202002432
1202002431
1402003369
1402003368
0701005183
1502003764
1502003765
0701006255
1302001479
1302001480
1702000703
1702000704
1702002115
1702002116

14 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
3 พ.ย. 57
3 พ.ย. 57
15 ต.ค. 50
29 ต.ค. 58
29 ต.ค. 58
7 ธ.ค. 50
4 มิ.ย. 56
4 มิ.ย. 56
3 มี.ค. 60
3 มี.ค. 60
8 มิ.ย. 60
8 มิ.ย. 60

แท่นรองรับนํา้ หนัก
แท่นรองรับนํา้ หนัก
-

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

27 มี.ค. 77

แบบพับกล่อง
กล่อง
กล่อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เก้าอี ้
แบบพับเก้าอี ้
กล่อง
แบบพับกล่อง
กล่อง
แบบพับกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์
แบบพับบรรจุ

13 ก.ย. 65
13 ก.ย. 65
13 ก.ย. 65
2 พ.ย. 67
2 พ.ย. 67
14 ต.ค. 70
28 ต.ค. 68
28 ต.ค. 68
6 ธ.ค. 70
3 มิ.ย. 66
3 มิ.ย. 66
2 มี.ค. 70
2 มี.ค. 70
7 มิ.ย. 70
7 มิ.ย. 70

60
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

407
408

70255
70256

11 มิ.ย. 62
11 มิ.ย. 62

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

1702002117
1702002118

8 มิ.ย. 60
8 มิ.ย. 60

-

409

71053

08 ส.ค. 62

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

1702002533

7 ก.ค. 60

-

410

71054

08 ส.ค. 62

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

1702002534

7 ก.ค. 60

-

411
412

25 พ.ย. 62
28 เม.ย. 58

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

0701006254
1403000528

7 ธ.ค. 50
30 พ.ค. 57

413

72812
อนุสิทธิบตั ร
9838
อนุสิทธิบตั ร11075

26 ม.ค. 59

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

1503000291

9 มี.ค. 58

414
415
416
417
418

อนุสิทธิบตั ร 15813
55526
55527
55528
55529

10 ม.ค. 63
20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1803002959
1402002351
1402002352
1402002353
1402002354

21 ธ.ค. 61
22 ส.ค. 57
22 ส.ค. 57
22 ส.ค. 57
22 ส.ค. 57

เก้าอีแ้ บบถอดประกอบได้
ปลอกกันนํา้ สําหรับขาแท่นรองรับ
สินค้า
กล่องที่มีแนวทับรอยและวิธีการทํา
แนวทับรอยบนกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์ท่รี ะบายอากาศได้
-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์
แบบพับบรรจุ
ภัณฑ์
แบบพับบรรจุ
ภัณฑ์
แบบพับบรรจุ
ภัณฑ์
-

6 ธ.ค. 70
29 พ.ค. 67

-

8 มี.ค. 68

-

20 ธ.ค. 71
21 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67

กล่อง
แบบพับกล่อง
แบบพับกล่อง
แบบพับกล่อง

7 มิ.ย. 70
7 มิ.ย. 70
6 ก.ค. 70
6 ก.ค. 70

61
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

419
420
421
422
423

55530
55531
58757
58758
58759

20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
3 พ.ย. 60
3 พ.ย. 60
3 พ.ย. 60

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1402002355
1402002356
1502004293
1502004294
1502004295

22 ส.ค. 57
22 ส.ค. 57
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58

-

424

58760

3 พ.ย. 60

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1502004296

17 ธ.ค. 58

-

425
426
427
428
429
430
431
432
433

61702
61703
61704
61705
63510
66313
66314
71076
71077

30 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61
5 ก.ค. 61
13 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
9 ส.ค. 62
9 ส.ค. 62

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1502003338
1502004005
1502004006
1502004007
1602001211
1702002966
1502003339
1702002840
1702002841

29 ก.ย. 58
24 พ.ย. 58
24 พ.ย. 58
24 พ.ย. 58
31 มี.ค. 59
4 ส.ค. 60
29 ก.ย. 58
27 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
แบบพับกล่อง
แบบพับกล่อง
ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ
แบบพับภาชนะ
บรรจุ
แบบพับภาชนะ
บรรจุ
ภาชนะบรรจุ
กล่อง
แบบพับกล่อง
แบบพับกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์
ฝา
แบบพับกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์
แบบพับบรรจุ
ภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

21 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67
16 ธ.ค. 68
16 ธ.ค. 68
16 ธ.ค. 68
16 ธ.ค. 68
28 ก.ย. 68
23 พ.ย. 68
23 พ.ย. 68
23 พ.ย. 68
30 มี.ค. 69
3 ส.ค. 70
28 ก.ย. 68
26 ก.ค. 70
26 ก.ค. 70

62
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

434

72457

8 พ.ย. 62

435

72458

436
437
438
439
440
441
442
443

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1702004851

30 พ.ย. 60

-

8 พ.ย. 62

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1702004852

30 พ.ย. 60

-

72459

8 พ.ย. 62

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1702004853

30 พ.ย. 60

-

73657
73658
73659
อนุสิทธิบตั ร
12796
อนุสิทธิบตั ร
13983
อนุสิทธิบตั ร
15101
AU349045
(ออสเตรเลีย)

10 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
23 มิ.ย. 60

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1702005000
1702004999
1702005001
1603001729

14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
9 ก.ย. 59

ภาชนะสําหรับบรรจุอาหาร

15 มิ.ย. 61

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1603000174

1 ก.พ. 59

-

31 ม.ค. 69

17 เม.ย. 62

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1703001413

4 ส.ค. 60

ภาชนะที่มีส่วนบรรจุแบบแยกส่วน
และถอดออกได้
ชุดภาชนะบรรจุ

-

3 ส.ค. 70

6 มิ.ย. 56

Visy R&D Pty Ltd

201310113

7 ม.ค. 56

-

ฝาเกลียวสําหรับ
ขวดโหล

6 ม.ค. 66

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
แบบพับสายคาด
ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ
พร้อมสายคาด
ภาชนะบรรจุ
พร้อมสายคาด
บรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์
-

วันสิน้ อายุ

29 พ.ย. 70
29 พ.ย. 70

29 พ.ย. 70
13 ธ.ค. 70
13 ธ.ค. 70
13 ธ.ค. 70
8 ก.ย. 69

63
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

444

CN302813835S
7 พ.ค. 57
(จีน)
3-2013-000811
14 พ.ค. 57
445
(ฟิ ลิปปิ นส์)
USD723370S
3 มี.ค. 58
446
(สหรัฐอเมริกา)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
47306
8 ธ.ค. 58
447

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

Visy R&D Pty Ltd

201330308180.6

5 ก.ค. 56

-

Visy R&D Pty Ltd

3-2013-000811

5 ก.ค. 56

-

Visy R&D Pty Ltd

29/459,982

5 ก.ค. 56

-

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1102000780

21 มี.ค. 54

-

ผู้ทรงสิทธิ

448
449

49089
49090

8 เม.ย. 59
8 เม.ย. 59

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1102000784
1102000782

21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54

-

450
451
452
453

51916
52081
54694
อนุสิทธิบตั ร
9756
อนุสิทธิบตั ร

18 ต.ค. 59
26 ต.ค. 59
20 เม.ย. 60
4 เม.ย. 58

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1102000781
1102000783
1402003424
1103000179

21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
6 พ.ย. 57
23 ก.พ. 54

4 ส.ค. 59

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1203001476

7 ธ.ค. 55

กรรมวิธีสงั เคราะห์หนิ มวลเบาจาก
เถ้าชีวมวลและผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้
วัสดุปอซโซลานจากดินที่มีแร่เหล็ก

454

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ฝาเกลียวสําหรับ
ขวดโหล
ฝาเกลียวสําหรับ
ขวดโหล
ฝาเกลียวสําหรับ
ขวดโหล

วันสิน้ อายุ

โครงสร้างรองรับ
อิฐทนไฟ
อิฐทนไฟ
อิฐทนไฟ

20 มี.ค. 64

อิฐทนไฟ
อิฐทนไฟ
ผานพรวนดิน
-

20 มี.ค. 64
20 มี.ค. 64
5 พ.ย. 67
22 ก.พ. 64

-

4 ก.ค. 66
4 ก.ค. 66
2 มี.ค. 72

20 มี.ค. 64
20 มี.ค. 64

6 ธ.ค. 65

64
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

11798

455

21 มี.ค. 60

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1603000176

2 ก.พ. 59

23 มิ.ย. 60

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1603001632

2 ก.ย. 59

3 พ.ย. 60

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1603001194

6 มิ.ย. 59

3 พ.ย. 60

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1603001193

6 มิ.ย. 59

459
460

7 ก.พ. 61
28 ก.พ. 61

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1603000177
1603000645

2 ก.พ. 59
20 เม.ย. 59

461

อนุสิทธิบตั ร13745

11 เม.ย. 61

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1703001856

22 ก.ย. 60

462
463

อนุสิทธิบตั ร 15051
สิทธิบตั รUS8864903
(สหรัฐอเมริกา)

8 มี.ค. 62
21 ต.ค. 57

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1703001373
US13/717,054

27 ก.ค. 60
29 ต.ค. 55

457
458

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

1 ก.พ. 69

-

1 ก.ย. 69

-

5 มิ.ย. 69

-

5 มิ.ย. 69

-

1 ก.พ. 69
19 เม.ย. 69

-

21 ก.ย. 70

-

26 ก.ค. 70
28 ต.ค. 75

สูงและกรรมวิธีการผลิต

อนุสิทธิบตั ร
12528
อนุสิทธิบตั ร
12794
อนุสิทธิบตั ร
13228
อนุสิทธิบตั ร
13229
อนุสิทธิบตั ร13535
อนุสิทธิบตั ร13614

456

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ชิน้ งานคอนกรีตที่สามารถตบแต่ง
ผิวได้
ชุดอุปกรณ์ยกถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด
ใหญ่ประเภทที่มีหหู วิ ้
ปูนซีเมนต์ผสมชนิดแห้งตัวเร็ว
สําหรับงานก่อหรืองานฉาบ
ผลิตภัณฑ์ผงสีท่กี ระจายตัวได้ดีใน
วัสดุซีเมนต์และกรรมวิธีการผลิตนัน้
ปูนซีเมนต์สาํ หรับซ่อม
ปูนมอร์ตาร์ยืดหยุ่นตัวสําหรับยึด
รอยต่อแผ่นวัสดุก่อสร้าง
ชุดอุปกรณ์ดนั แผ่นเหล็กเข้าไป
แทรกระหว่างก้อนอิฐทนไฟ
สารเพิ่มการขยายตัว
ปลาสเตอร์ผสมที่รวมถึงสารเติม
แต่งอินทรีย์

65
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

464

สิทธิบตั ร
20285
สิทธิบตั ร
25337
อนุสิทธิบตั ร
8528

28 ก.ค. 49

465
466

467
468

469

470

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

0301003134
(084687)
0301003133

22 ส.ค. 46

21 ส.ค. 66

-

21 ส.ค. 66

1203000839

10 ส.ค. 55

กรรมวิธีการบรรจุอิฐเบสิกที่
ปรับปรุ งการลดการอับอากาศ
อิฐทนไฟที่พ่น ราด หรือฉาบผิวหน้า
สําเร็จด้วยปูนทนไฟ
ผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงแข็งจากของเสีย
(Solid as fuel )

-

11 ธ.ค. 56

บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิ เซส จํากัด

-

9 ส.ค. 65

สิทธิบตั ร
75620
อนุสิทธิบตั ร 16130

15 เม.ย. 63

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1801003726

24 ธ.ค. 58

-

23 ธ.ค. 78

15 เม.ย. 63

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1603001865

21 ก.ย. 59

-

20 ก.ย. 69

สิทธิบตั ร
11201807807Y
(สิงคโปร์)
สิทธิบตั ร

12 มิ.ย. 63

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

11201807807Y

11 ก.ย. 61

วิธีการสร้างโครงสร้างแบบชัน้ และ
อุปกรณ์สาํ หรับวิธีการดังกล่าว
ระบบอุปกรณ์ลดก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ในการผลิตซีเมนต์ท่ตี อ่
โดยตรงกับหม้อบดวัตถุดบิ และ
วิธีการลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
นัน้
องค์ประกอบสูตรซีเมนต์สาํ หรับ
ก่อสร้างวัสดุแบบหลายชัน้

-

10 ก.ย. 81

28 ก.ค. 49

บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ

0301003134

22 ส.ค. 46

กรรมวิธีการบรรจุอิฐเบสิกที่

-

21 ส.ค. 66

23 ม.ค. 52

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

22 ส.ค. 46

66
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

477

20285
สิทธิบตั ร
25337
อนุสิทธิบตั ร
8528
49595
51075
77851
อนุสิทธิบตั ร
15396
49317

478

49596

30 พ.ค. 59

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1402000487

14 มี.ค. 57

-

479
480
481

53439
53440
53971

20 ม.ค. 60
20 ม.ค. 60
24 ก.พ. 60

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1302002661
1302002660
1402003915

24 ก.ย. 56
24 ก.ย. 56
19 ธ.ค. 57

-

471
472
473
474
475
476

(084687)
0301003133

22 ส.ค. 46

11 ธ.ค. 56

จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิ เซส จํากัด

1203000839

10 ส.ค. 55

30 พ.ค. 59
6 ก.ย. 59
29 ก.ค. 63
9 ส.ค 62

บริษัทกระเบือ้ งกระดาษไทย จํากัด
บริษัทกระเบือ้ งกระดาษไทย จํากัด
บริษัทกระเบือ้ งกระดาษไทย จํากัด
บริษัทกระเบือ้ งกระดาษไทย จํากัด

1202002887
1302000153
1702001616
1703000818

2 พ.ย. 55
24 ม.ค. 56
15 พ.ค 60
15 พ.ค 60

4 พ.ค. 59

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1202002474

17 ก.ย. 55

-

23 ม.ค. 52

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

ปรับปรุ งการลดการอับอากาศ
อิฐทนไฟที่พ่น ราด หรือฉาบผิวหน้า
สําเร็จด้วยปูนทนไฟ
ผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงแข็งจากของเสีย
(Solid as fuel )
ที่น่งั
ศาลา
แบบจําลองรู ปไข่
ชุดตัวต่อสําเร็จรู ป
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
ลวดลายบนแผ่น
วัสดุ
อุปกรณ์ยดึ
อุปกรณ์ยดึ
ลวดลายบนแผ่น
วัสดุ

วันสิน้ อายุ

21 ส.ค. 66
9 ส.ค. 65
1 พ.ย. 65
23 ม.ค. 66
14 พ.ค 70
14 พ.ค 70
16 ก.ย. 65
13 มี.ค. 67
23 ก.ย. 66
23 ก.ย. 66
18 ธ.ค. 67

67
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

482

53972

24 ก.พ. 60

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1402003916

19 ธ.ค. 57

-

483

53973

24 ก.พ. 60

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1402003917

19 ธ.ค. 57

-

484

58152

11 ต.ค. 60

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1502000029

6 ม.ค. 58

-

485

58153

11 ต.ค. 60

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1402000734

28 มี.ค. 57

-

486

60014

12 ม.ค.61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1502001733

29 พ.ค. 58

-

487

60804

16 ก.พ. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1502001416

30 เม.ย. 58

-

488

60805

16 ก.พ. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1502001741

29 พ.ค. 58

-

489

61072

28 ก.พ. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1402000291

12 ก.พ. 57

-

490

61919

11 เม.ย. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1502001738

29 พ.ค. 58

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ลวดลายบนวัสดุ
แผ่นผืน
ลวดลายบนวัสดุ
แผ่นผืน
ลวดลายบนวัสดุ
แผ่นผืน
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
ลวดลายบนวัสดุ
แผ่นผืน
ลวดลายบนวัสดุ
แผ่นผืน
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
ลวดลายบนแผ่น
วัสดุ
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง

วันสิน้ อายุ

18 ธ.ค. 67
18 ธ.ค. 67
5 ม.ค. 68
27 มี.ค. 67
28 พ.ค. 68
29 เม.ย. 68
28 พ.ค. 68
11 ก.พ. 67
28 พ.ค. 68

68
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

491
492
493
494
495
496
497

62386
62387
62388
63420
63421
63425
65195

30 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
3 ก.ค. 61
3 ก.ค. 61
3 ก.ค. 61
28 ก.ย. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1502004404
1502004405
1502004406
1602002718
1602002720
1602002719
1502001136

24 ธ.ค. 58
24 ธ.ค. 58
24 ธ.ค. 58
15 ก.ค. 59
15 ก.ค. 59
15 ก.ค. 59
10 เม.ย. 58

-

498

65196

28 ก.ย. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1502001135

10 เม.ย. 58

-

499

65826

25 ต.ค. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1402001287

14 พ.ค. 57

-

500

75617

14 เม.ย. 63

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1702000696

2 มี.ค. 60

-

501
502
503
504

77525
77523
16485
77524

3 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1602001299
1702000609
1703000309
1702000610

8 เม.ย. 59
24 ก.พ. 60
24 ก.พ. 60
24 ก.พ. 60

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ลวดลายฝ้า
ลวดลายฝ้า
ลวดลายฝ้า
ลวดลายฝ้า
ลวดลายฝ้า
ลวดลายฝ้า
ลวดลายบนวัสดุ
แผ่นผืน
ลวดลายบนวัสดุ
แผ่นผืน
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
ตะปูเกลียว
ดอกไขควง
แผ่นปิ ดขัน้ บันได
ชิน้ ส่วน

วันสิน้ อายุ

23 ธ.ค. 68
23 ธ.ค. 68
23 ธ.ค. 68
14 ก.ค. 69
14 ก.ค. 69
14 ก.ค. 69
9 เม.ย. 68
9 เม.ย. 68
13 พ.ค. 67
1 มี.ค. 70
7 เม.ย. 69
23 ก.พ. 70
23 ก.พ. 70
23 ก.พ. 70

69
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

505
506

77522
77920

3 ก.ค. 63
11 ส.ค. 63

507

77921

508

อนุสิทธิบตั ร
8721
อนุสิทธิบตั ร
10440
อนุสิทธิบตั ร 11004
อนุสิทธิบตั ร 11738
อนุสิทธิบตั ร
12648
อนุสิทธิบตั ร
13560

509
510
511
512
513

514

อนุสิทธิบตั ร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1802004601
1802004229

25 ต.ค. 61
28 ก.ย. 61

-

11 ส.ค. 63

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1802004228

28 ก.ย. 61

-

17 มี.ค. 57

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1303001128

24 ก.ย. 56

ระบบการติดตัง้ แผ่นวัสดุ

28 ก.ย. 58

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1403001403

30 ต.ค. 57

11 ม.ค. 59
15 ก.ค. 59
15 พ.ค. 60

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1503000960
1503001907
1603000339

25 มิ.ย. 58
9 พ.ย. 58
1 มี.ค. 59

16 ก.พ. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1603001100

24 มิ.ย. 59

3 ก.ค. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1603000590

8 เม.ย. 59

อุปกรณ์ปิดปลายหลังคา และการ
ติดตัง้ ของอุปกรณ์นนั้
เชิงชาย
ฝ้าระบายอากาศ
อุปกรณ์ตดิ ตัง้ วงกบและวิธีการ
ติดตัง้ วงกบด้วยอุปกรณ์นนั้
กระบวนการพิมพ์ดว้ ยระบบดิจิตอล
บนวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากสิ่งนัน้
ตะปูเกลียว

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
แผ่นปูผนัง
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
-

วันสิน้ อายุ

-

30 ต.ค. 67

-

24 มิ.ย. 68
8 พ.ย. 68
28 ก.พ. 69

-

23 มิ.ย. 69

-

7 เม.ย. 69

24 ต.ค. 71
27 ก.ย. 71
27 ก.ย. 71
23 ก.ย. 66

70
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

519
520
521
522

14047
อนุสิทธิบตั ร
14707
อนุสิทธิบตั ร
14708
อนุสิทธิบตั ร
15362
อนุสิทธิบตั ร
16485
อนุสิทธิบตั ร 16535
54434
54435
56127

523
524

515
516
517
518

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

6 เม.ย. 70

-

28 พ.ค. 70

13 ธ.ค. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1703000595

7 เม.ย. 60

13 ธ.ค. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1703000915

29 พ.ค. 60

ฝ้าระบายอากาศและระบบการ
ติดตัง้ ของสิ่งนัน้
เชิงชาย

25 ก.ค. 62

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1703001274

14 ก.ค 60

ระบบและวิธีปิดขอบแผ่นวัสดุ

-

13 ก.ค 70

3 ก.ค. 63

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1703000309

24 ก.พ. 60

แผ่นปิ ดขัน้ บันได

-

23 ก.พ. 70

29 ก.ค.63
27 มี.ค. 60
27 มี.ค. 60
21 ก.ค. 60

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1703001860
0701004624
0701004625
0701004623

22 ก.ย. 60
13 ก.ย. 50
13 ก.ย. 50
13 ก.ย. 50

-

21 ก.ย. 70
12 ก.ย. 70
12 ก.ย. 70
12 ก.ย. 70

56256

27 ก.ค. 60

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

0901001969

4 พ.ค. 52

-

3 พ.ค. 72

64005

3 ส.ค. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
และบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด

0701004776

21 ก.ย. 50

อุปกรณ์เว้นร่อง
วัสดุมงุ หลังคา
อุปกรณ์ยดึ ติดวัสดุมงุ หลังคา
ระบบติดตัง้ วัสดุมงุ หลังคาและ
วิธีการติดตัง้
กรรมวิธีและชุดเครื่องสําหรับขึน้ รู ป
วัสดุชนิดผง
ชุดเครื่องและกรรมวิธีการทํา
ลวดลายและการขึน้ รู ปเซรามิกแบบ

-

20 ก.ย. 70

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

71
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

(มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

7 เม.ย. 74

-

26 ส.ค. 75

525

68316

22 ก.พ. 62

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1101000516

8 เม.ย. 54

526

69124

29 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1201004386

27 ส.ค. 55

527
528
529
530
531
532
533

79974
44001
44641
48365
48366
48367
48368

26 พ.ย. 63
30 เม.ย. 58
12 มิ.ย. 58
1 มี.ค. 59
1 มี.ค. 59
1 มี.ค. 59
1 มี.ค. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1101000132
1102000953
1202001166
1102001140
1102001137
1102001138
1102001139

28 ม.ค. 54
31 มี.ค. 54
3 พ.ค. 55
12 เม.ย. 54
12 เม.ย. 54
12 เม.ย. 54
12 เม.ย. 54

แผ่นและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกรรมวิธี
นี ้
ระบบระบายอากาศสําหรับสิ่งปลูก
สร้าง
เครื่องรวบรวมจัดเรียงและรัด
กระเบือ้ งหลังคา
ระบบการติดตัง้ ผนัง
-

534

48471

7 มี.ค. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1202001165

3 พ.ค. 55

-

อุปกรณ์ยดึ

2 พ.ค. 65

535

48472

7 มี.ค. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1302002137

31 ก.ค. 56

-

พัดลมระบาย
อากาศ

30 ก.ค. 66

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

แผ่นปูพืน้
อุปกรณ์ยดึ
วัสดุปพู ืน้
วัสดุปพู ืน้
วัสดุปพู ืน้
วัสดุปพู ืน้

27 ม.ค. 74
31 มี.ค. 64
3 พ.ค. 65
11 เม.ย. 64
11 เม.ย. 64
11 เม.ย. 64
11 เม.ย. 64

72
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

536

49321

4 พ.ค. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1202000189

26 ม.ค. 55

537
538

52230
52231

4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1302002995
1302002994

539
540
541

52234
52235
55988

4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
14 ก.ค. 60

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

542
543
544
545

56898
58157
60803
60813

22 ส.ค. 60
11 ต.ค. 60
16 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61

546
547

60816
61073

548

61924

ผู้ทรงสิทธิ

วันสิน้ อายุ

-

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ผนังสําเร็จรู ป

26 ม.ค. 65

18 ต.ค. 56
18 ต.ค. 56

-

อุปกรณ์ยดึ
อุปกรณ์ยดึ

17 ต.ค. 66
17 ต.ค. 66

1302002996
1302003588
1102000097

18 ต.ค. 56
6 ธ.ค. 56
11 ม.ค. 54

-

17 ต.ค. 66
5 ธ.ค. 66
10 ม.ค. 64

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1402000375
1302003804
1502000028
1502001743

28 ก.พ. 57
27 ธ.ค. 56
6 ม.ค. 58
29 พ.ค. 58

-

16 ก.พ. 61
28 ก.พ. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1602001695
1502003708

4 พ.ค. 59
27 ต.ค. 58

-

11 เม.ย. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1602000691

1 มี.ค. 59

-

อุปกรณ์ยดึ
อุปกรณ์ยดึ
กระเบือ้ งมุง
หลังคา
ภาชนะเพาะปลูก
บล็อกปูพืน้
ชุดระบายอากาศ
อุปกรณ์ปอ้ งกัน
ความร้อน
อ่างล้างหน้า
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
ชิน้ ส่วน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

27 ก.พ. 67
26 ธ.ค. 68
5 ม.ค. 68
28 พ.ค. 68
3 พ.ค. 69
26 ต.ค. 68
28 ต.ค. 69

73
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

549

62509

17 พ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1502003709

27 ต.ค. 58

-

550

65194

28 ก.ย. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1602004273

4 พ.ย. 59

-

551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

66881
66882
66883
66884
66885
66886
66887
66888
66889
68318
69463

13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
22 ก.พ. 62
24 เม.ย. 62

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1602004282
1602004281
1602004280
1602004279
1602004278
1602004277
1602004276
1602004275
1602004274
1702001392
1602004272

4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
28 เม.ย. 60
4 พ.ย. 59

-

562

70401

20 มิ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702000374

2 ก.พ. 60

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
อุปกรณ์ยดึ
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นหลังคา

วันสิน้ อายุ

26 ต.ค. 68
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
27 เม.ย. 70
3 พ.ย. 69
1 ก.พ. 70

74
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574

70402
70403
70404
70405
70406
70407
70408
70409
70410
70411
70412
70898

20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
25 ก.ค. 62

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702000376
1702000377
1702000378
1702000379
1702000380
1702000383
1702000384
1702000385
1702000386
1702000392
1702000393
1702003751

2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
22 ก.ย. 60

-

575

184579

25 ก.ค. 62

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702004859

1 ธ.ค. 60

-

576
577

71302
75544

30 ส.ค. 62
2 เม.ย. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1802001216
1702000818

23 มี.ค. 61
10 มี.ค. 60

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
อุปกรณ์แขวน
เพดาน

วันสิน้ อายุ

อุปกรณ์ควบคุม
พัดลม
ชุดระบายอากาศ
แผ่นมุงหลังคา

30 พ.ย. 70

1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
21 ก.ย. 70

22 มี.ค. 71
9 มี.ค. 70

75
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

578

75545

2 เม.ย. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702000819

10 มี.ค. 60

-

579

76830

23 มิ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1202001164

3 พ.ค. 55

-

580

6831

23 มิ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1202001163

3 พ.ค. 55

-

581
582
583
584
585
586
587
588
589
590

76822
76823
76825
76828
76824
76826
76829
76821
76827
76820

23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702001385
1702001386
1702001387
1702001388
1702001389
1702001390
1702001391
1702001384
1702003936
1702004860

28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
27 ก.ย. 60
1 ธ.ค. 60

-

591

77518

3 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1602001440

22 เม.ย. 59

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
แผ่นหลังคาเซลล์
แสงอาทิตย์
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
ลวดลายสําหรับ
จอแสดงผล
ช่องระบาย

วันสิน้ อายุ

9 มี.ค. 70
2 พ.ค. 65
2 พ.ค. 65
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
26 ก.ย. 70
30 พ.ย. 70
21 เม.ย. 69

76
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

592

77517

3 ก.ค. 63

593

77852

594
595
596
597
598
599

600
601
602

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702001615

15 พ.ค. 60

-

29 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702004861

1 ธ.ค. 60

-

78576
78581
78577
78580
78579
อนุสิทธิบตั ร
6471

16 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63
11 ส.ค. 54

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702002846
1702002847
1702004173
1702004174
1702004175
1103000368

27 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
11 ต.ค. 60
11 ต.ค. 60
11 ต.ค. 60
12 เม.ย. 54

อนุสิทธิบตั ร 6889
อนุสิทธิบตั ร
7794
อนุสิทธิบตั ร
7898

26 ม.ค. 55
24 ม.ค. 56

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1103000303
1103001300

25 มี.ค. 54
6 ธ.ค. 54

แผ่นปูพืน้ ที่มีการปรับปรุ งเพื่อให้
เหมาะสมกับแผ่นซึง่ มีวสั ดุประเภทซิ
เมนต์ทเิ ชียสเป็ นส่วนประกอบ
ระบบการติดตัง้ ไม้ระแนง
อุปกรณ์สาํ หรับการกรองนํา้ ฝน

4 มี.ค. 56

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1203000406

24 เม.ย. 55

ระบบติดตัง้ ฐานโครงสร้าง

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
อากาศ
กระเบือ้ งระบาย
อากาศ
ลวดลายสําหรับ
จอแสดงผล
ครอบหลังคา
ครอบหลังคา
ครอบหลังคา
ครอบหลังคา
ครอบหลังคา
-

26 ก.ค. 70
26 ก.ค. 70
10 ต.ค. 70
10 ต.ค. 70
10 ต.ค. 70
11 เม.ย. 64

-

24 มี.ค. 64
5 ธ.ค. 64

-

23 เม.ย. 65

14 พ.ค. 70
30 พ.ย. 70

77
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

603

อนุสิทธิบตั ร
8140
อนุสิทธิบตั ร
8327
อนุสิทธิบตั ร
8637
อนุสิทธิบตั ร
8916
อนุสิทธิบตั ร 9162
อนุสิทธิบตั ร 9215
อนุสิทธิบตั ร 9216
อนุสิทธิบตั ร 9217
อนุสิทธิบตั ร
9218
อนุสิทธิบตั ร 9306
อนุสิทธิบตั ร 9592
อนุสิทธิบตั ร 10188
อนุสิทธิบตั ร 10438

15 ก.ค. 56

604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1103001301

6 ธ.ค. 54

อุปกรณ์สาํ หรับการกรองนํา้ ฝน

24 ก.ย. 56

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1303000079

24 ม.ค. 56

12 ก.พ. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1303000336

27 มี.ค. 56

9 มิ.ย. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1303000299

20 มี.ค. 56

24 ก.ย. 57
13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1303001541
1403000092
1403000050
1303001325
1303001540

6 ธ.ค. 56
12 ก.พ. 57
17 ม.ค. 57
18 ต.ค. 56
6 ธ.ค. 56

10 พ.ย. 57
27 ก.พ. 58
7 ส.ค. 58
28 ก.ย. 58

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1203000444
1403000991
1503000012
1403000776

3 พ.ค. 55
1 ก.ย. 57
6 ม.ค. 58
17 ก.ค. 57

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

อุปกรณ์ดกั และระบายความร้อนใต้
หลังคา
ชิน้ ส่วนสําหรับการติดตัง้ กรอบ

-

23 ม.ค. 66

-

26 มี.ค. 66

ระบบจัดการจ่ายไฟฟ้าในอาคารที่มี
หน่วยผลิตไฟฟ้าสํารองในตัวเอง
ชุดปรับระดับสําหรับพัดลม
ระบบการปลูกต้นไม้ในแนวตัง้
ระบบการติดตัง้ กระเบือ้ งหลังคา
ชุดระบายอากาศสําหรับหลังคา
อุปกรณ์สาํ หรับการติดตัง้ วัตถุบน
หลังคา
ระบบการติดตัง้ แผ่นพืน้
แผ่นพืน้ ห้องนํา้ คอนกรีตสําเร็จรู ป
ชุดระบายอากาศสําหรับหลังคา
อุปกรณ์สาํ หรับเสริมแปและติดตัง้

-

19 มี.ค. 66

-

5 ธ.ค. 66
11 ก.พ. 67
16 ม.ค. 67
17 ต.ค. 66
5 ธ.ค. 66

-

2 พ.ค. 65
31 ส.ค. 67
5 ม.ค. 68
16 ก.ค. 67

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

5 ธ.ค. 64

78
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
เชิงชาย และการติดตัง้ ของอุปกรณ์
นัน้
ระบบผลิตไฟฟ้าสําหรับอาคารจาก
เซลล์เชือ้ เพลิง
อุปกรณ์ปลูกพืชบนผิวนํา้
ระบบระบายอากาศ

616

อนุสิทธิบตั ร 10441

28 ก.ย. 58

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1303001502

28 พ.ย. 56

617
618

อนุสิทธิบตั ร 10857
อนุสิทธิบตั ร
11005
อนุสิทธิบตั ร
11006
อนุสิทธิบตั ร
11636
อนุสิทธิบตั ร12333
อนุสิทธิบตั ร 12334
อนุสิทธิบตั ร 12857
อนุสิทธิบตั ร 13813
อนุสิทธิบตั ร 13862
อนุสิทธิบตั ร13861
อนุสิทธิบตั ร 14048

4 ธ.ค. 58
11 ม.ค. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1403001721
1503000330

19 ธ.ค. 57
16 มี.ค. 58

11 ม.ค. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1503000815

29 พ.ค. 58

17 มิ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1403000091

12 ก.พ. 57

อุปกรณ์ตดั การนําความร้อนและลด
การสั่นสะเทือน
ภาชนะเพาะปลูก

20 ม.ค. 60
20 ม.ค. 60
14 ก.ค. 60
3 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61
3 ก.ค. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1503001396
1603000755
1503001858
1603002401
1703000917
1703000916
1603000655

4 ก.ย. 58
4 พ.ค. 59
30 ต.ค. 58
21 พ.ย. 59
31 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
22 เม.ย. 59

อุปกรณ์ตดั การนําความร้อน
ชุดอ่างชําระสําเร็จรู ป
ระบบควบคุมการส่องสว่างอัตโนมัติ
ระบบการติดตัง้ ผนัง
ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ
ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ
ช่องอากาศ

619
620
621
622
623
624
625
626
627

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

27 พ.ย. 66

-

18 ธ.ค. 67
15 มี.ค. 68

-

28 พ.ค. 68

-

11 ก.พ. 67

-

3 ก.ย. 68
3 พ.ค. 69
29 ต.ค. 68
20 พ.ย. 69
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
21 เม.ย. 69

79
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

628

13 ธ.ค. 61

629
630
631
632
633
634
635

อนุสิทธิบตั ร
14706
อนุสิทธิบตั ร 14851
อนุสิทธิบตั ร 15233
อนุสิทธิบตั ร 15696
อนุสิทธิบตั ร 15697
อนุสิทธิบตั ร 15741
อนุสิทธิบตั ร 15928
อนุสิทธิบตั ร 15929

636
637
638
639
640
641

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1703001857

22 ก.ย. 60

23 ม.ค. 62
7 มิ.ย. 62
14 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
6 ธ.ค. 62
17 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1703000719
1703002028
1703002120
1703000718
1703000717
1703001275
1703001371

28 เม.ย. 60
11 ต.ค. 60
25 ต.ค. 60
28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
14 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60

อนุสิทธิบตั ร 15930
อนุสิทธิบตั ร 16398
อนุสิทธิบตั ร 16597

17 ก.พ. 63
23 มิ.ย. 63
11 ส.ค. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1803002230
1703001858
1703001370

28 ก.ย. 61
22 ก.ย. 60
27 ก.ค. 60

อนุสิทธิบตั ร 16797
อนุสิทธิบตั ร
16977
สิทธิบตั ร

30 ก.ย.63
26 พ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1803000694
1803000695

23 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61

อุปกรณ์ตดั การนําความร้อนและลด
การสั่นสะเทือน
ระบบการติดตัง้ แผงระแนง
ครอบหลังคา
แผ่นปกคลุมที่มีชดุ ระบายอากาศ
แผ่นป้องกันการกระแทก
แผ่นปูพืน้ สําเร็จรู ป
แผ่นหลังคา
ระบบระบายอากาศสําหรับสิ่งปลูก
สร้าง
ภาชนะเพาะปลูก
ระบบแจ้งเตือนการเคลื่อนที่
ระบบระบายอากาศสําหรับสิ่งปลูก
สร้าง
แผ่นปูพืน้ สําเร็จรู ป
แผ่นปูพืน้ สําเร็จรู ป

7 ส.ค. 54

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

ZL200710305114.7

20 ก.ย. 50

กรรมวิธีการทําลวดลายและการขึน้

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

27 เม.ย. 70
10 ต.ค. 70
24 ต.ค. 70
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
13 ก.ค. 70
26 ก.ค. 70

-

27 ก.ย. 71
21 ก.ย. 70
26 ก.ค. 70

-

22 มี.ค. 71
22 มี.ค. 71

-

19 ก.ย. 70

21 ก.ย. 70

80
ลําดับ

642

เลขที่
สิทธิบัตร
ZL200710305114.7
(จีน)
สิทธิบตั ร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

18 ธ.ค. 55

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

11/859684

21 ก.ย. 50

16 เม.ย. 56

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1-2007-01913

20 ก.ย. 50

5 มี.ค. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

07116535.1

17 ก.ย. 50

5 มี.ค. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

07116535.1

17 ก.ย. 50

5 มี.ค. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

07450217.0

27 เม.ย. 50

5 มี.ค. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

07450217.0

27 เม.ย. 50

US8333916 B2

643

644

645

646

647

(สหรัฐอเมริกา)
สิทธิบตั ร
11310
(เวียดนาม)
สิทธิบตั ร
EP2036694B1
(อิตาลี)
สิทธิบตั รEP2036694
(สเปน)
สิทธิบตั ร
602007035323.8
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

20 ก.ย. 70

กรรมวิธีการทําลวดลายและการขึน้
รู ปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกรรมวิธีนี ้
กรรมวิธีการทําลวดลายและการขึน้
รู ปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกรรมวิธีนี ้
กรรมวิธีการทําลวดลายและการขึน้
รู ปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกรรมวิธีนี ้
อุปกรณ์การทําลวดลายภายในเนือ้
กระเบือ้ ง

-

19 ก.ย. 70

-

16 ก.ย. 70

-

16 ก.ย. 70

-

26 เม.ย. 70

อุปกรณ์การทําลวดลายภายในเนือ้

-

26 เม.ย. 70

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
รู ปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกรรมวิธีนี ้
กรรมวิธีการทําลวดลายและการขึน้
รู ปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกรรมวิธีนี ้

81
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

650
651
652
653
654

2065150
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร 2065150
(สเปน)
ZL2017303396490
(จีน)
ZL2017303393539(จีน)
68537 (อินเดีย)
63841 (อินเดีย)
50454
61920

655

648

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

26 เม.ย. 70

กระเบือ้ ง
5 มี.ค. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

07450217.0

27 เม.ย. 50

5 ม.ค. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

2017303396490

28 ก.ค. 60

อุปกรณ์การทําลวดลายภายในเนือ้
กระเบือ้ ง
-

30 ม.ค. 61
22 พ.ย 61
22 มี.ค 61
15 ก.ค. 59
11 เม.ย. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

2017303393539
296226
29227
1302000201
1602000240

28 ก.ค. 60
28 ก.ค 60
28 ก.ค 60
1 ก.พ. 56
29 ม.ค. 59

-

61921

11 เม.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1602000241

29 ม.ค. 59

-

656

61925

11 เม.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1602000693

1 มี.ค. 59

-

657

71886

4 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001123

31 มี.ค. 60

-

649

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

แผ่นหลังคา

27 ก.ค. 70

แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นปูพืน้
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง

27 ก.ค. 70
27 ก.ค 70
27 ก.ค 70
31 ม.ค. 66
28 ม.ค. 69
28 ม.ค. 69
28 ก.พ. 69
30 มี.ค. 70

82
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

658

71887

4 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001124

31 มี.ค. 60

-

659

71888

4 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001125

31 มี.ค. 60

-

660

71889

4 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001126

31 มี.ค. 60

-

661

73001

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001127

31 มี.ค. 60

-

662

73002

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001128

31 มี.ค. 60

-

663

73003

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001129

31 มี.ค. 60

-

664

73004

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001130

31 มี.ค. 60

-

665

73005

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001131

31 มี.ค. 60

-

666

73006

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001132

31 มี.ค. 60

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง

วันสิน้ อายุ

30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70

83
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

667

73007

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001133

31 มี.ค. 60

-

668

73008

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001134

31 มี.ค. 60

-

669

73009

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001135

31 มี.ค. 60

-

670

73010

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001137

31 มี.ค. 60

-

671

73011

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001138

31 มี.ค. 60

-

672

73012

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001139

31 มี.ค. 60

-

673

73013

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001140

31 มี.ค. 60

-

674

73014

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001142

31 มี.ค. 60

-

675

73015

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001143

31 มี.ค. 60

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง

วันสิน้ อายุ

30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70

84
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

676

73018

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001141

31 มี.ค. 60

-

677

73019

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001136

31 มี.ค. 60

-

678

77922

11 ส.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001642

24 เม.ย. 61

-

679

185121

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001659

24 เม.ย. 61

-

680

78584

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001660

24 เม.ย. 61

-

681

78578

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001652

24 เม.ย. 61

-

682

78585

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001653

24 เม.ย. 61

-

683

78575

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001654

24 เม.ย. 61

-

684

78586

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001655

24 เม.ย. 61

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง

วันสิน้ อายุ

30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
23 เม.ย. 71
23 เม.ย. 71
23 เม.ย. 71
23 เม.ย. 71
23 เม.ย. 71
23 เม.ย. 71
23 เม.ย. 71

85
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

685

78582

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001656

24 เม.ย. 61

-

686

อนุสิทธิบตั ร 10186

7 ส.ค. 58

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1503000634

30 เม.ย. 58

เกรียงสําหรับปรับระดับพืน้ ผิวและ
ติดตัง้ กระเบือ้ ง

687

อนุสิทธิบตั ร 10439

28 ก.ย. 58

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1503000635

30 เม.ย. 58

688
689

40369
44002

9 มิ.ย. 57
30 เม.ย. 58

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด

1102003513
1102003514

6 ธ.ค. 54
6 ธ.ค. 54

เกรียงหวีสาํ หรับติดตัง้ และวาง
กระเบือ้ งบนวัสดุซเิ มนต์
-

690
691

46643
58154

27 ต.ค. 58
11 ต.ค. 60

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด

1102003516
1402000975

6 ธ.ค. 54
25 เม.ย. 57

-

692

58155

11 ต.ค. 60

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด

1402000974

25 เม.ย. 57

-

693
694
695

60015
60009
60010

12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด

1402001809
1402003353
1402003352

17 ก.ค. 57
30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
-

23 เม.ย. 71

-

30 เม.ย. 68

ภาชนะบรรจุ
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
ที่น่งั
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
บล็อคปูพืน้
แผ่นปูพืน้
แผ่นปูพืน้

30 เม.ย. 68

5 ธ.ค. 64
6 ธ.ค. 64
6 ธ.ค. 64
24 เม.ย. 67
24 เม.ย. 67
16 ก.ค. 67
29 ต.ค. 67
29 ต.ค. 67

86
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707

60011
60012
60013
60806
60807
60814
60815
61795
71654
73777
73778
44791

12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
16 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
4 เม.ย.61
23 ก.ย. 62
16 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
25 มิ.ย. 58

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1402003351
1402003350
1402003349
1502001857
1502001858
1502001859
1502001860
1502001376
1201002592
1001001355
1001001891
1102002691

30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
12 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
27 เม.ย. 58
1 มิ.ย. 55
3 ก.ย. 53
13 ธ.ค. 53
6 ก.ย. 54

อุปกรณ์สาํ หรับเกี่ยวหลังคา
อุปกรณ์ปอ้ งกันการตกจากหลังคา
อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวบนหลังคา
-

708

51074

6 ก.ย. 59

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1102000098

11 ม.ค. 54

-

709
710
711

52232
52233
55987

4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
14 ก.ค. 60

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1402000099
1402000100
1502000543

17 ม.ค. 57
17 ม.ค. 57
27 ก.พ. 58

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
แผ่นปูพืน้
แผ่นปูพืน้
แผ่นปูพืน้
อิฐบล็อค
อิฐบล็อค
อิฐบล็อค
อิฐบล็อค
กระถาง
ขอยึดกระเบือ้ ง
หลังคา
อุปกรณ์ขอยึด
กระเบือ้ ง
อุปกรณ์ยดึ
อุปกรณ์ยดึ
อุปกรณ์ยดึ

วันสิน้ อายุ

29 ต.ค. 67
29 ต.ค. 67
29 ต.ค. 67
11 มิ.ย. 68
11 มิ.ย. 68
11 มิ.ย. 68
11 มิ.ย 68
26 เม.ย. 68
31 พ.ค. 75
2 ก.ย. 73
12 ธ.ค. 73
6 ก.ย. 64
10 ม.ค. 64
16 ม.ค. 67
16 ม.ค. 67
26 ก.พ. 68

87
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

712
713

55989
60016

14 ก.ค. 60
12 ม.ค. 61

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1502000544
1402001810

27 ก.พ. 58
17 ก.ค. 57

714

61573

23 มี.ค. 61

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1602000766

7 มี.ค. 59

715

64257

16 ส.ค 61

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1602003634

21ก.ย. 59

716
717
718
719
720

73000
77521
77519
77520
79307

6 ธ.ค. 62
3 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63
20 ก.ค. 63

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1602001694
1602003417
1702000697
1702000698
1802002254

4 พ.ค. 59
6 ก.ย. 59
2 ก.ย.60
2 ก.ย.60
8 มิ.ย. 61

721
722
723
724

80231
อนุสิทธิบตั ร 8719
อนุสิทธิบตั ร 10187
อนุสิทธิบตั ร
11253

14 ธ.ค. 63
14 มี.ค. 57
7 ส.ค. 58
7 มี.ค. 59

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1802002794
1203001424
1403000775
1503000803

10 ก.ค 61
1 มิ.ย. 55
17 ก.ค. 57
29 พ.ค. 58

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ยดึ
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
กระเบือ้ ง
หลังคา
กระเบือ้ งมุง
หลังคา
กระเบือ้ งหลังคา
กระเบือ้ งหลังคา
ครอบหลังคา
ครอบหลังคา
กระเบีอ้ งมุง
หลังคา
ครอบหลังคา
แผ่นติดหลังคา
ระบบการติดตัง้ ครอบปั้นลม
อุปกรณ์เพิ่มพืน้ ที่ทางเดินที่สามารถ
ปรับระยะอุปกรณ์ได้

วันสิน้ อายุ

26 ก.พ. 68
16 ก.ค. 67
6 มี.ค. 69
20 ก.ย.69
3 พ.ค. 69
5 ก.ย. 69
1 ก.ย.70
1 ก.ย.70
7 มิ.ย. 71
9 ก.ค 71
31 พ.ค. 65
16 ก.ค. 67
28 พ.ค. 68

88
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

725
726

25 ต.ค. 61
11 ต.ค. 63

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1703002027
1903002592

11 ต.ค. 60
4 ต.ค. 62

727
728
729

อนุสิทธิบตั ร14513
อนุสิทธิบตั ร
16598
อนุสิทธิบตั ร 9002
72311
72312

23 ก.ค. 57
31 ต.ค 62
31 ต.ค 62

บริษัทเอสซีจี เทรดดิง้ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด

1103000443
1201002379
1301005911

3 พ.ค. 54
23 พ.ค. 55
15 ต.ค 56

730

72313

31 ต.ค 62

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด

1501001269

9 มี.ค 58

731
732

40572
41048

25 มิ.ย. 57
6 ส.ค. 57

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด

1102001262
1102001263

29 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54

733

41049

6 ส.ค. 57

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด

1102001261

29 เม.ย. 54

-

อ่างล้างหน้า

28 เม.ย. 64

734
735

41695
42053

1 ต.ค. 57
11 พ.ย. 57

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด

1102003640
1102001259

20 ธ.ค. 54
29 เม.ย. 54

-

โถสุขภัณฑ์
อ่างล้างหน้า

19 ธ.ค. 64
28 เม.ย. 64

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

แผ่นปิ ดเชิงชาย
ระบบการติดตัง้ อุปกรณ์สาํ หรับ
ป้องกันสัตว์
เชือ้ เพลิงถ่านหินเหลว
อุปกรณ์ภายในหม้อนํา้ โถสุขภัณฑ์
โถสุขภัณฑ์และระบบชําระล้าง
ภายในโถสุขภัณฑ์ดงั กล่าว
ระบบลําเลียงแผ่นรองรับชิน้ งาน
หล่ออัตโนมัตสิ าํ หรับการผลิตเครื่อง
สุขภัณฑ์
ก๊อกนํา้
อ่างล้างหน้า

วันสิน้ อายุ

10 ต.ค. 70
3 ต.ค. 72
2 พ.ค. 64
22 พ.ค. 75
14 ต.ค 76
8 มี.ค 78

28 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64

89
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

736

42054

11 พ.ย. 57

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด

1102001260

29 เม.ย. 54

737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752

43147
51555
51556
51557
51558
51559
51560
51562
51563
51564
51565
51566
51567
51940
54269
71216

9 มี.ค. 58
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
18 ต.ค. 59
16 มี.ค. 60
22 ส.ค 62

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด

1202001026
1302001680
1302001681
1302001682
1302001683
1302001684
1302001685
1302002772
1302002773
1302002775
1302002776
1302002777
1302002778
1302002774
1402002184
1802000452

23 เม.ย. 55
19 มิ.ย. 56
19 มิ.ย. 56
19 มิ.ย. 56
19 มิ.ย. 56
19 มิ.ย. 56
19 มิ.ย. 56
7 ต.ค. 56
7 ต.ค. 56
7 ต.ค. 56
7 ต.ค. 56
7 ต.ค. 56
7 ต.ค. 56
7 ต.ค. 56
6 ส.ค. 57
30 ม.ค. 61

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

-

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
อ่างล้างหน้า

28 เม.ย. 64

-

ถังเก็บนํา้
ถังเก็บนํา้
ถังเก็บนํา้
ถังเก็บนํา้
ถังเก็บนํา้
ถังเก็บนํา้
ถังเก็บนํา้
โถสุขภัณฑ์
โถสุขภัณฑ์
โถสุขภัณฑ์
อ่างล้างหน้า
อ่างล้างหน้า
อ่างล้างหน้า
โถสุขภัณฑ์
อ่างล้างหน้า
ฝารองนั่ง

23 เม.ย. 65
18 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66
6 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66
5 ส.ค. 67
29 ม.ค. 71

90
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

753
754
755
756
757

40144
49197
54455
55511
61965

23 พ.ค. 57
21 เม.ย. 59
28 มี.ค. 60
19 มิ.ย. 60
17 เม.ย. 61

758
759
760
761
762
763
764
765
766

61966
61967
61968
62930
66002
74764
74765
อนุสิทธิบตั ร 9302
73016

17 เม.ย. 61
17 เม.ย. 61
17 เม.ย. 61
12 มิ.ย. 61
2 พ.ย. 61
12 ก.ค 62
12 ก.ค 62
7 พ.ย. 57
6 ธ.ค. 62

767

73017

6 ธ.ค. 62

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด

1102001189
1202001997
1402000964
1402000963
1602001432

21 เม.ย. 54
30 ก.ค. 55
24 เม.ย. 57
24 เม.ย. 57
21 เม.ย. 59

-

บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จํากัด

1602001860
1602001861
1602001862
1602001431
1602001430
1702002392
1702002393
1403000383
1702001283

18 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
21 เม.ย. 59
21 เม.ย. 59
27 มิ.ย 60
27 มิ.ย 60
24 เม.ย. 57
12 เม.ย. 60

-

1702001284

12 เม.ย. 60

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

-

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ก๊อกนํา้
วาล์วเปิ ด-ปิ ดนํา้
ก๊อกนํา้
ก๊อกนํา้
ราวจับสําหรับโถ
สุขภัณฑ์
ราวจับ
ราวจับ
ราวจับ
ก๊อกนํา้
ก๊อกนํา้
ก๊อกนํา้
ก๊อกนํา้
แผงระแนง

-

แผงระแนง

ก๊อกนํา้

วันสิน้ อายุ

20 เม.ย. 64
29 ก.ค. 65
23 เม.ย. 67
23 เม.ย. 67
20 เม.ย. 69
17 พ.ค. 69
17 พ.ค. 69
17 พ.ค. 69
20 เม.ย. 69
20 เม.ย. 69
26 มิ.ย 70
26 มิ.ย 70
23 เม.ย. 67
11 เม.ย. 70
11 เม.ย. 70

91
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

768

ผู้ทรงสิทธิ

อนุสิทธิบตั ร
22 ส.ค. 60 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
12995
จํากัด
อนุสิทธิบตั ร
30 ก.ย. 63 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
769
16798
จํากัด
อนุสิทธิบตั ร
30 ก.ย. 63 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
770
16799
จํากัด
7 มิ.ย 62 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด
771 อนุสิทธิบตั ร 15234
ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
สิทธิบตั ร
22 มิ.ย. 59 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
772
11201402718T
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
(สิงคโปร์)
จํากัด
สิทธิบตั ร
29 ก.ค. 58 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
773
I500721
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
(ไต้หวัน)
จํากัด
16 ส.ค. 59 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
774 สิทธิบตั ร2.863.294
(แคนาดา)
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
สิทธิบตั ร
31 ส.ค. 59 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
775
5982502
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

1703000308

24 ก.พ. 60

1803002977

วันสิน้ อายุ

ชุดอุปกรณ์สาํ หรับการทดสอบผนัง

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

23 ก.พ. 70

24 ธ.ค. 61

อุปกรณ์สาํ หรับช่วยพลิกตัวผูป้ ่ วย

-

23 ธ.ค. 71

1803002978

24 ธ.ค. 61

อุปกรณ์สาํ หรับช่วยพลิกตัวผูป้ ่ วย

-

23 ธ.ค. 71

1703000715

28 เม.ย 60

แผ่นฉนวนกันเสียง

-

27 เม.ย 70

11201402718T

29 ก.พ. 55

-

28 ก.พ. 75

102107293

1 มี.ค. 56

-

28 ก.พ. 76

2.863.294

29 ก.พ. 55

-

28 ก.พ. 75

2014-559867

2 เม.ย. 57

ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ

-

1 เม.ย. 77

92
ลําดับ

776

777

778

779

780

781

เลขที่
สิทธิบัตร
(ญี่ปนุ่ )
สิทธิบตั ร9,587,120B2
(สหรัฐอเมริกา)

สิทธิบตั ร
602012030318.2
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
2820364
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร
2820364
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
2820364
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
1908000

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

7 มี.ค. 60

22 มี.ค. 60

22 มี.ค. 60

22 มี.ค. 60

22 มี.ค. 60

8 ต.ค. 61

ผู้ทรงสิทธิ

จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

14/240,550

24 ก.พ. 57

12869694.5

29 ก.พ. 55

12869694.5

29 ก.พ. 55

12869694.5

29 ก.พ. 55

12869694.5

29 ก.พ. 55

2014-7018583

4 ก.ค. 57

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

23 ก.พ. 77

-

28 ก.พ. 75

-

28 ก.พ. 75

-

28 ก.พ. 75

-

28 ก.พ. 75

-

3 ก.ค. 77

93
ลําดับ

782

เลขที่
สิทธิบัตร
(สาธารณรัฐเกาหลี)
สิทธิบตั ร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

30 ม.ค. 62

6461050
(ญี่ปนุ่ )

783

สิทธิบตั ร
10,400,150

8 ต.ค. 62

(สหรัฐอเมริกา)

ผู้ทรงสิทธิ

จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด

เลขทีค่ าํ ขอ

2016-127184

15/421,241

วันยื่นคําขอ

28 มิ.ย. 59

31 ม.ค. 60

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์กา
businessรปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

27 ก.พ. 75
(นับจาก PCT
filing date

-

29 ก.พ. 57)
27 ก.พ. 75
(นับจาก PCT
filing date
29 ก.พ. 57)

784

สิทธิบตั ร
75579

10 เม.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด

1301001031

28 ก.พ. 56

ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน

-

27 ก.พ. 75
(นับจาก PCT
filing date
29 ก.พ. 57)

785

70030

29 พ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
อนุรกั ษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด

1702003753

22 ก.ย. 60

-

โครงทุน่ ลอยนํา้

21 ก.ย. 80

786

70031

29 พ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท

1702003754

22 ก.ย. 60

-

โครงทุน่ ลอยนํา้

21 ก.ย. 80

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

94
เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

อนุรกั ษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด
ธุรกิจแพคเกจจิง้ ร่วมกับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
อนุสิทธิบตั ร
12 มี.ค. 62 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
787
15003
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จํากัด

1703000534

29 มี.ค. 60

ธุรกิจแพคเกจจิง้ ร่วมกับธุรกิจเคมิคอลส์
อนุสิทธิบตั ร
22 ก.ค. 63
788
16520

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัท นวอินเตอร์เทค จํากัด

1903002389

16 ก.ย. 62

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัท นวอินเตอร์เทค จํากัด

1903002390

16 ก.ย. 62

ลําดับ

789

เลขที่
สิทธิบัตร

อนุสิทธิบตั ร
16521

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

22 ก.ค. 63

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

องค์ประกอบวัสดุประสานสําหรับ
งานก่อสร้าง

-

28 มี.ค. 70

ชุดพับขึน้ รู ปภาชนะบรรจุแบบ
กระดาษสําหรับเครื่องขึน้ รู ปภาชนะ
บรรจุแบบกระดาษ
เครื่องขึน้ รู ปภาชนะบรรจุแบบ
กระดาษ

-

15 ก.ย. 72

-

15 ก.ย. 72

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

95
• ใบอนุญาตสัมปทาน
ประทานบัตรในการทําเหมืองแร่หินปูนและยิปซัมเป็ นประทานบัตรที่มีอายุระยะยาว และมักจะได้รบั สิทธิในการต่ออายุ
ประทานบัตรต่อเนื่อง เนื่องจากปูนซีเมนต์เป็ นสินค้าพืน้ ฐานที่ใช้ในการก่อสร้าง และเกี่ยวข้องกับภาพรวมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย
รายละเอียดประทานบัตรเหมืองแร่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทในธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่ใช้ประโยชน์ในปั จจุบัน
เจ้าของใบอนุญาต
สัมปทาน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง

ชนิดของแร่

สระบุรี

หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
ไพโรฟิ ลไลท์

นครสวรรค์
บริษัทเอสซีจี
ซิเมนต์ จํากัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(ลําปาง) จํากัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จํากัด

จํานวน
ประเภท
ประทานบัตร
พืน้ ที่
(ฉบับ)

ลําปาง

ลําปาง

สระบุรี

ยิปซัม
ถ่านหิน,
บอลเคลย์
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
หินดินดานเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
หินดินดานเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

อายุ
ปี ที่
เนือ้ ที่ (ไร่) ประทานบัตร ใบอนุญาต
ทีเ่ หลืออยู่ (ปี ) สิน้ อายุ

15

ป่ าไม้

3,312

15

2579

1
2
1
1

ป่ าไม้
ป่ าไม้
ป่ าไม้
ป่ าไม้

96
139
298
278

7
11
10
4

2571
2575
2574
2568

1

ป่ าไม้

210

11

2575

17

ป่ าไม้

4,977

21

2585

2

ป่ าไม้

596

18

2582

3

ป่ าไม้

846

21

2585

1
1

กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์

51
280

8
14

2572
2578

10

ป่ าไม้

2,571

6

2570

3

กรรมสิทธิ์

874

6

2570

96
เจ้าของใบอนุญาต
สัมปทาน

สถานที่ตั้ง

ลพบุรี
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จํากัด

ปราจีนบุรี
นครราชสีมา

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(ท่าหลวง) จํากัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(ทุง่ สง) จํากัด

บริษัทศิลาสานนท์
จํากัด

บริษัทศิลาไทยสงวน
(2540) จํากัด

ชนิดของแร่

จํานวน
ประเภท
ประทานบัตร พืน้ ที่
(ฉบับ)

ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์
ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์
ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์

สระบุรี
ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
นครศรีธรรมราช
ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์
ดินอุตสาหกรรม
กระบี่
ชนิดดินซีเมนต์
สุราษฎร์ธานี
ยิปซัม
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์, เพื่อ
สระบุรี
ทําปูนขาว และ
เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
ก่อสร้าง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

เนือ้ ที่ (ไร่)

อายุ
ปี ที่
ประทานบัตร ใบอนุญาต
ทีเ่ หลืออยู่ (ปี ) สิน้ อายุ

1

กรรมสิทธิ์

218

17

2581

2

กรรมสิทธิ์

507

16

2580

4

กรรมสิทธิ์

997

21

2585

5

ป่ าไม้

956

9

2573

13

ป่ าไม้

3,877

21

2585

1
3
1
1

กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์

280
840
86
208

5
17
3
20

2569
2581
2567
2584

19

ป่ าไม้

4,971

14

2578

1
1

กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์

118
65

20
12

2584
2576

2

กรรมสิทธิ์

372

17

2581

1

กรรมสิทธิ์

39

5

2569

1

ป่ าไม้

257

13

2577

1

กรรมสิทธิ์

167

(อยู่ระหว่าง
ขอต่ออายุ)

2563

97
เจ้าของใบอนุญาต
สัมปทาน

บริษัทคําม่วน
ซิเมนต์ จํากัด

สถานที่ตั้ง

สปป. ลาว

ชนิดของแร่

จํานวน
ประเภท
ประทานบัตร พืน้ ที่
(ฉบับ)

หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
Laterite เพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์

Kampot Cement
Co.,Ltd.

PT Tambang
Semen Sukabumi
(สําหรับ PT. SEMEN
JAWA)

Mawlamyine
Cement Limited

ประเทศกัมพูชา

ประเทศ
อินโดนีเซีย

ประเทศ
เมียนมา

หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
(Mt. Guha)
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
(Mt. Batu)
หินดินดานเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

อายุ
ปี ที่
ประทานบัตร ใบอนุญาต
ทีเ่ หลืออยู่ (ปี ) สิน้ อายุ

21,500
(3,440 ha)

26

2590

5,300
(848 ha)

26

2590

4,675
(748 ha)

26

2590

1

Ministry of
industry,
Mines and
Energy

6,133

45

2609

1

Ministry of
forestry

3,006

17

2581

1

ยังเป็ น
กรรมสิทธิ์
ชาวบ้าน

741

18

2582

1

Ministry of
forestry

743

17

2581

1

Ministry of
forestry

800
(320 Acre)

15

2579

1

ป่ าไม้

Clay
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์

เนือ้ ที่ (ไร่)

98
• บัตรส่งเสริมการลงทุน
เอสซีจีถือเป็ นนโยบายปฏิบัติในทุกกลุ่มธุรกิจที่จะขอรับส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่มีสิทธิ ได้รบั ส่งเสริมการลงทุน
เนื่องจากเอสซีจีมีการดําเนินงานที่โปร่งใสตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี และเชื่อมั่นว่าจะสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ทกุ ประการ
o ธุรกิจเคมิคอลส์
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (BOI) โดยได้รบั สิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และการยกเว้น
การเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อน
ภาษี เงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 50 เป็ นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

วิจยั และพัฒนา (SCG CHEM) กระบวนผลิต
เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน

6 พ.ค. 2554

ต.ค. 2569

วิจยั และพัฒนา (SCG CHEM) ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี

10 พ.ย. 2554

ธ.ค. 2567

วิจยั และพัฒนา (SCG CHEM) การสังเคราะห์
สารเคมี / เคมีภณ
ั ฑ์สาํ หรับงานอุตสาหกรรม
บริการสอบเทียบมาตรฐาน

9 ก.ย. 2558

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

22 พ.ค. 2555
22 พ.ค. 2557
24 ก.ค. 2562

พ.ย. 2568
ก.พ. 2573
13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (CI Bot)

16 ก.พ. 2559

พ.ย. 2573

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (Oval Bot)

16 ก.พ. 2559

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

16 ธ.ค. 2554

ม.ค. 2570

Mould

25 พ.ย. 2553

พ.ย. 2566

กิจการผลิตเครื่องจักรที่เป็ นระบบอัตโนมัติ

25 ต.ค. 2561

ก.พ. 2575

13 ธ.ค. 2561

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

15 ก.พ. 2562

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (ADC)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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กรณีได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (BOI) โดยได้รบั สิทธิ
และประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และการ
ยกเว้นการเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นระยะเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่
รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ
50 เป็ นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

PP 3

1 พ.ย. 2556

มี.ค. 2566

HDPE 4

1 พ.ย. 2556

ก.พ. 2566

ท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์

12 ธ.ค. 2550

มี.ค. 2566

14 ส.ค. 2552

ก.ย. 2566

5 มี.ค. 2553

พ.ค. 2567

26 มิ.ย. 2555
4 ส.ค. 2557

ธ.ค. 2568
มี.ค. 2571

โอเลฟิ นส์ (MOC)

25 ธ.ค. 2549

ธ.ค. 2565

ผลิตสไตรีนโมโนเมอร์

19 เม.ย. 2561

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

ผลิต Ethylene และ Propylene (Side
Cracker)
PE Compound

23 เม.ย. 2561

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

1 พ.ย. 2556

ก.ค. 2563

5 ม.ค. 2558

มี.ค. 2569

5 ม.ค. 2558

ก.พ. 2571

ไอนํา้

1 พ.ย. 2556

เม.ย. 2567

Catalyst

1 พ.ย. 2556

ส.ค. 2576

Industrial Wax

1 พ.ย. 2556

พ.ย. 2569

เม็ดพลาสติก LDPE (DPEX)

22 พ.ย. 2556

เม.ย. 2573

บําบัดนํา้ เสีย กําจัดหรือขนถ่ายขยะ

20 มี.ค. 2551

เม.ย. 2566

กากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีท่เี ป็ นพิษ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

100

โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

PVC Resin

5 ส.ค. 2548

ก.ค. 2563

Profile ท่อ ข้อต่อ

1 ต.ค. 2562

มี.ค. 2563

1 ต.ค. 2562

ม.ค. 2567

1 ต.ค. 2562

พ.ค. 2567

1 ต.ค. 2562

มี.ค. 2568

1 ต.ค. 2562

ต.ค. 2568

1 ต.ค. 2562

มี.ค. 2568

1 ต.ค. 2562

ต.ค. 2570

1 ต.ค. 2562

ก.พ. 2572

1 ต.ค. 2562

ก.ย. 2572

1 ต.ค. 2562

ม.ค. 2576

1 ต.ค. 2562

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

กิจการนําวัสดุท่ไี ม่ตอ้ งการใช้แล้วนํากลับมาใช้
ใหม่

16 ต.ค. 2556

ก.ย. 2573

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้ บน
ทุ่นลอยนํา้

22 ส.ค. 2560

พ.ค. 2575

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

29 มี.ค. 2561

ธ.ค. 2574

อุปกรณ์จบั ยึด และ ชิน้ ส่วนโลหะ

27 ธ.ค. 2560

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

27 ธ.ค. 2560

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

27 ธ.ค. 2560

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

กรณีที่ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ แต่
ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล โดยมีรายละเอียดดังนี ้

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

วิจยั และพัฒนา (SCG CHEM) กระบวนการ
เพิ่มความบริสทุ ธิ์ของสารอะโรเมติกส์ใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี

27 ส.ค. 2552

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

วิจยั และพัฒนา (SCG CHEM) ผลิตภัณฑ์
ตัวเร่งปฎิกิรยิ าในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี

20 ต.ค. 2554

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

วิจยั และพัฒนา (SCG CHEM) สารเติมแต่ง
ของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

21 ก.ค. 2559

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (CPP)

9 มิ.ย. 2560

ม.ค. 2570

วิจยั และพัฒนา (TPE) เทคโนโลยีกระบวนการ
ผลิตเม็ดพลาสติก (SMX)

20 เม.ย. 2559

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

วิจยั และพัฒนา (TPE) สูตรและกระบวนการ
ของตัวเร่งปฏิกิรยิ า (PP Pilot Plant)

21 เม.ย. 2559

พ.ย. 2570

วัจยั และพัฒนาระดับโรงงานสาธิตเพื่อผลิต
PYROLYSIS NAPHTHA (CIRPLAS) จาก
พลาสติกที่ใช้แล้ว

6 ต.ค. 2563

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

ผลิตนํา้ มันสังเคราะห์ PYROLYSIS
(CIRPLAS)

24 ก.ย. 2563

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

กรณี ที่ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ เป็ นเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100
ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้ แต่ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติ
บุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

วิจยั และพัฒนา (PVC) เคมีภณ
ั ฑ์เพื่อ
อุตสาหกรรม

11 ต.ค. 2560

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

Thermal cracked PE WAX

3 เม.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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กรณีที่ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 7 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ แต่ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ท่อ ข้อต่อ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

1 ต.ค. 2562

มี.ค. 2563

1 ต.ค. 2562

ก.พ. 2565

1 ต.ค. 2562

ม.ค. 2566

1 ต.ค. 2562

พ.ย. 2566

1 ต.ค. 2562

ก.ค. 2566

1 ต.ค. 2562

ม.ค. 2570

1 ต.ค. 2562

7 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

กรณี ที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมเป็ น
ระยะเวลา 6 ปี นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ แต่ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE
SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

13 ก.ย. 2559

พ.ย. 2565

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ นี ้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติ
บุคคลจากรายได้ของกิจการที่ดาํ เนินการอยูเ่ ดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

10 ต.ค. 2555

ต.ค. 2563

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิตด้านประหยัดพลังงาน และปรับเปลีย่ นเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ทัง้ นี ้ นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รบั บัตร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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โครงการ
LLDPE, MDPE

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

5 พ.ค. 2560

พ.ค. 2563

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ นี ้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติ
บุคคลจากรายได้ของกิจการที่ดาํ เนินการอยูเ่ ดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

21 มิ.ย. 2560

มิ.ย. 2563

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 6 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล
ในอัตราร้อยละ 50 เป็ นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
Raw Water Plant

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

15 ม.ค. 2561

ส.ค. 2572

o ธุรกิจแพคเกจจิง้
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (BOI) โดยได้รบั สิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และการยกเว้น
การเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นระยะเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้ หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50
เป็ นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษ
ลูกฟูก

24 ก.ค. 2550

ม.ค. 2565

ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก

27 มี.ค. 2552

ก.ย. 2565

27 มี.ค. 2556

ก.ค. 2569

17 เม.ย. 2557

ก.ค. 2570

19 มี.ค. 2558

ส.ค. 2571

19 มี.ค. 2558

ก.ค. 2573
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กรณีที่ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้
แต่ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

ปลูกป่ ายูคาลิปตัส

6 ก.พ. 2556

มิ.ย. 2564

ผลิตไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะ
อันตราย

26 ก.ค. 2560

ต.ค. 2569

บริการด้านจัดการพลังงาน

3 ต.ค. 2561

ต.ค. 2573

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 150 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

1 เม.ย. 2556

ก.ย. 2563

14 พ.ค. 2556

มิ.ย. 2568

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน ทัง้ นี ้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิ ติบุคคลจากรายได้ของกิ จการที่ด าํ เนินการอยู่เดิม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

ผลิตสิ่งพิมพ์

12 ต.ค. 2558

ต.ค. 2566

ผลิตไฟฟ้าและไอนํา้

11 ธ.ค. 2557

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้ บน
หลังคา

26 ต.ค. 2561

มิ.ย. 2570

26 ต.ค. 2561

มี.ค. 2571

22 พ.ย. 2562

มิ.ย. 2571

22 พ.ย. 2562

ธ.ค. 2571

22 พ.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

22 พ.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

8 ก.พ. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้ บนทุ่นลอยนํา้
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กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ นี ้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติ
บุคคลจากรายได้ของกิจการที่ดาํ เนินการอยูเ่ ดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ผลิตกระดาษคราฟท์

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

14 ก.พ. 2556

ธ.ค. 2563

20 พ.ค. 2556

พ.ค. 2564

20 ก.พ. 2557

ก.พ. 2565

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 6 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

ผลิตกระดาษเคลือบพลาสติกชนิด Hygienic

7 มี.ค. 2556

พ.ค. 2563

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 5 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ผลิตสิ่งพิมพ์

ผลิตเยื่อกระดาษชนิดพิเศษหรือกระดาษชนิด
พิเศษ (Glassine paper)

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

26 ส.ค. 2558

มี.ค. 2564

19 ต.ค. 2560

5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

18 ต.ค. 2560

เม.ย. 2565

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

19 เม.ย. 2561

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

12 มิ.ย. 2561

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

ผลิตถุงกระดาษอุตสาหกรรม

5 ม.ค. 2561

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก

28 ก.ค. 2559

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

28 ก.ค. 2559

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

ผลิตกระดาษคราฟท์
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โครงการ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากกระดาษปลอดเชือ้

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

18 ธ.ค. 2560

ก.พ. 2564

2 ก.พ. 2561

มี.ค. 2564

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ ดิ น และทุน หมุน เวี ย น สําหรับ โครงการตามมาตรการปรับ ปรุ ง ประสิท ธิ ภ าพการผลิ ต เพื่ อ การลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ นี ้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลจากรายได้ของกิจการที่ดาํ เนินการอยูเ่ ดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ผลิตเยื่อกระดาษ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

21 ก.ค. 2560

ก.ค. 2563

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน สําหรับโครงการตามมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทน ทัง้ นี ้
ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลจากรายได้ของกิจการที่ดาํ เนินการอยูเ่ ดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

12 เม.ย. 2560

เม.ย. 2563

27 ก.พ. 2561

ก.พ. 2564

3 ก.ย. 2561

ก.ย. 2564

3 ก.ย. 2561

ก.ย. 2564

20 ส.ค. 2562

ส.ค. 2565

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน สําหรับโครงการปรับเปลี่ยนเครือ่ งจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทัง้ นี ้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุ คลจากรายได้ของกิจการที่ดาํ เนินการอยูเ่ ดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

20 ส.ค. 2562

ส.ค. 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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o ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (BOI) โดยได้รบั สิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และการยกเว้น
การเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 50 เป็ นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

โครงการห้องปฏิบตั ิการสิ่งแวดล้อม

29 มิ.ย. 2555

พ.ค. 2570

โครงการผลิตเชือ้ เพลิงจากขยะ
(RDF – Refuse Derived Fuel)

8 ม.ค. 2557

ก.ค. 2570

โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอนํา้ จากขยะ
หรือเชือ้ เพลิงขยะ (RDF – Refuse Derived
Fuel)

25 ม.ค. 2562

ธ.ค. 2574

ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (BOI) โดยได้รบั สิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และการยกเว้น
การเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้ หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 50 เป็ น
เวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

ผลิตชิน้ ส่วนหรืออุปกรณ์ประกอบห้องนํา้ และ
ห้องครัว

31 ต.ค. 2555

ก.พ. 2570

กรณีที่ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ แต่
ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

โครงการผลิตเชือ้ เพลิงจากขยะ (RDF –
Refuse Derived Fuel)

22 มิ.ย. 2558

ก.ย. 2566

5 เม.ย. 2559

ก.พ. 2567

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวลและ

2 ธ.ค. 2557

ม.ค. 2567

ไอนํา้

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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กรณีที่ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้ แต่ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบุคคล
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

21 ก.พ. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

29 เม.ย. 2562

ก.ค. 2571

29 เม.ย. 2562

มิ.ย. 2570

29 เม.ย. 2562

พ.ค. 2570

29 เม.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

29 เม.ย. 2562

มิ.ย. 2570

22 พ.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

13 ธ.ค. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

29 เม.ย. 2562

มิ.ย. 2570

22 พ.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

22 พ.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

22 พ.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

27 ก.พ. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

29 เม.ย. 2562

ก.พ. 2570

22 พ.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

4 ต.ค. 2561

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

โครงการผลิตเชือ้ เพลิงจากขยะ (RDF –
Refuse Derived Fuel)

18 ส.ค. 2559

พ.ค. 2568

กิจการขนถ่ายสินค้าสําหรับเรือเดินทะเล

20 ส.ค. 2556

ธ.ค. 2565

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
ติดตัง้ บนทุ่นลอยนํา้ (Solar Floating)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
ติดตัง้ บนหลังคา

(วัดบันได)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

109
กรณีที่ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 7 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ แต่ ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

ขยายกําลังการผลิตกระเบือ้ งมุงหลังคา
เซรามิค LINE 4

4 ธ.ค. 2555

พ.ย. 2563

ขยายกําลังการผลิต ฉนวนใยแก้ว

9 พ.ย. 2553

ก.พ. 2563

ผลิตกระเบือ้ งเซรามิค

19 ต.ค. 2561

มี.ค. 2566

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิตบิ คุ คลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
สําหรับการปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิต เป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

โครงการผลิตอิฐทนไฟและคอนกรีตทนไฟ

21 มี.ค. 2561

มี.ค. 2564

ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (ยกเว้น Earthen
Ware และกระเบือ้ งเซรามิกส์)

21 ก.พ. 2561

ก.พ. 2564

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิตบิ คุ คลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
เป็ น สัด ส่ว นร้อ ยละ 100 ของเงิ น ลงทุน ในการปรับ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ในระบบอัต โนมัติ ห รือ หุ่น ยนต์ มี
กําหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รบั บัตรส่งเสริม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (ยกเว้น Earthen
Ware และกระเบือ้ งเซรามิกส์)

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

10 ก.ย. 2563

ก.ย. 2566

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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o Corporate & Investments
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (BOI) โดยได้รบั สิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และการยกเว้น
การเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อน
ภาษี เงินได้นติ ิบคุ คลในอัตราร้อยละ 50 เป็ นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
ติดตัง้ บนหลังคา

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

20 มี.ค. 2557

ก.พ. 2570

เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าที่สาํ คัญของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เช่น เครื่องหมายรู ปช้าง
ในหกเหลี่ย ม เครื่องหมายรู ป ช้างในวงกลม เครื่อ งหมายรู ป ช้างเอราวัณ ในวงกลม เครื่องหมายรู ป เสือในวงกลม
เครื่องหมายรู ปช้างในหกเหลี่ยมและคําว่า SCG ฯลฯ โดยมีเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวง
พาณิชย์รบั จดทะเบียนไว้ประมาณ 537 รูป

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

111

นโยบายการลงทุน ในบริษัท ย่อ ยและบริษัท ร่วม
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทโฮลดิง โดยเข้าไปถือหุน้ หรือลงทุนในธุรกิจ
ต่างๆ ดังนัน เพื อให้เกิ ดความชัดเจนในการบริหารงาน การจัดการทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิ ภาพ เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว และสอดคล้องกับการบริหารองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลบริษัท
ได้จัดผังการบริหารงาน โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์
และธุรกิจแพคเกจจิง นอกจากนันยังมี ธุรกิจการลงทุน ทําหน้าทีบริหารการลงทุนในธุรกิจร่วมทุนของ เอสซีจีในธุรกิจอืนๆ
เช่น ธุรกิจเครืองจักรกลการเกษตร ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจชินส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ และธุรกิจเหล็ก ทังนี จะได้รบั
ผลตอบแทนจากการลงทุน ในรู ปของเงินปั นผล และค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 สัดส่วนการลงทุนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยบริษัทร่วม กิจการที
ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอืนซึงเป็ นบริษัททีมีการประกอบธุรกิจทีเป็ นสาระสําคัญ แยกตามกลุ่มธุรกิจ ได้เปิ ดเผยไว้แล้ว
ในหัวข้อ รายชือบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอืนทีประกอบธุรกิจอันเป็ นสาระสําคัญ
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
เอสซีจี ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมากว่า 100 ปี ภายใต้การกํากับดูแลอย่างจริงจังของคณะกรรมการ
บริษัท โดยมุ่งมั่นในการดําเนินธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรมและรับผิ ดชอบต่อผู้มี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และยึดถื อ
อุดมการณ์ซ่งึ ได้ปฏิบตั ิมาเป็ นเวลานานตัง้ แต่เริ่มก่อตัง้ บริษัท ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา บนพืน้ ฐานของการเติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่ า หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การหรื อ หลั ก บรรษั ท ภิ บ าล (Corporate
Governance) เป็ นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เป็ นเรื่องที่สอดคล้องกับอุดมการณ์และ
จรรยาบรรณของเอสซีจี จึงได้รวบรวมองค์ความรู แ้ ละแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดาํ เนิน
ธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบตั ิสืบทอดต่อๆ กันมา จน
พิสูจน์ให้เห็นและเป็ นที่ ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิ บัติดังกล่าวนั้น สอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์
เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้นาํ มาประมวลไว้เป็ นคูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่มจัดพิมพ์
เผยแพร่ครัง้ แรกตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546
เนื่องจากพัฒนาการด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคม
โลกที่ พ ยายามกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ก ารบริ ห ารจัด การองค์ก รที่ เ ป็ น มาตรฐานสากลตามหลัก
บรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผูม้ ีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรให้ปรับปรุ งเนือ้ หาของคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึน้
โดยยึดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่ตอ้ งการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
อาเซียนให้มีความเป็ นสากลมากยิ่งขึน้
เอสซี จีมีความมุ่งหวังที่ จะพัฒนาองค์กรให้เป็ นแบบอย่างทางด้านบรรษั ทภิ บาล โดยได้กาํ หนดไว้ใน
วิสยั ทัศน์ของเอสซีจี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็ นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็ นธรรม
โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ าย และสนันสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

(พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)
ประธานกรรมการ
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บุคคลเจริญได ดวยจริยธรรมในการดําเนินชีวิตฉันใด
บริษัทก็เจริญได ดวยจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจฉันนั้น
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อุดมการณ์เอสซีจี

ส่วนที่ 1 บทนํา

การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปั จจุบนั เพราะมีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม ซึ่งทัง้ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบตั ิและให้ความสําคัญ
อย่างสมํ่าเสมอตลอดมา คือ
ตั้งมั่นในความเป็ นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
ตั้งมั่นในความเป็ นธรรม
เอสซีจี มีความรับผิดชอบที่จะให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้รบั ความเป็ นธรรมกล่าวคือ
• ให้ผใู้ ช้สินค้าและบริการได้รบั ประโยชน์สงู สุด ทัง้ ด้านคุณภาพและราคา
• ให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
• ให้พนักงานได้รบั ผลประโยชน์และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
• ให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายได้รบั การปฏิบตั ทิ ่ีเป็ นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
เอสซีจี มุง่ กระทําสิ่งที่ถกู ต้องด้วยความตัง้ ใจให้เกิดผลในทางที่เป็ นเลิศเสมอ
พนักงานทุกระดับและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกคนตระหนักดีวา่ เราต้องทุม่ เทกําลังกาย กําลังใจ ความรูแ้ ละ
ความสามารถที่มีอยูใ่ ห้มากยิ่งขึน้ ไปกว่าเดิมอยูเ่ สมอ ใฝ่ เรียนรูแ้ ละศึกษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อฟั นฝ่ าอุปสรรค
และก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อผลที่ดีท่ีสดุ แก่เอสซีจีและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
เอสซีจีถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีคา่ ที่สดุ
การที่เอสซีจีเจริญรุ ่งเรืองมาได้ตราบเท่าทุกวันนี ้ ก็เพราะมีคนเก่งและดีท่ีมีความรูค้ วามสามารถและ
คุณธรรมเป็ นประการสําคัญเอสซีจีจึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเข้าทํางาน และพัฒนาคนให้พร้อมที่จะเผชิญ
สภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให้พนักงาน
มีความรักเอสซีจี ทําให้พนักงานเกิดความมั่นใจที่จะทํางานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
เอสซี จีปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศที่ดาํ เนินธุรกิ จ โดยคํานึงถึงหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมทัง้ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
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จรรยาบรรณเอสซีจี
แนวทางจรรยาบรรณ
1. บุคคลทีม่ ีหน้าทีต่ ้องปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
พนักงานเอสซีจีทกุ คนมีหน้าที่ปฏิบตั ติ ามหลักการและแนวปฏิบตั ิท่ีกาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี โดยมี
กรรมการบริษัทปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี
2. ข้อแนะนําเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
1) ทําความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน
2) ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาหรือสอบถามในระบบให้คาํ ปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีเมื่อท่านไม่ม่ นั ใจว่าสิ่งที่
จะกระทําถูกต้องตามจรรยาบรรณเอสซีจีหรือไม่
3) สื่อสารให้บุคคลอื่นที่ท่านร่วมงานด้วยหรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง เข้าใจแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
เอสซีจีตามหลักจรรยาบรรณเอสซีจี
4) แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําที่ไม่ถกู ต้องตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางที่เอสซีจีกาํ หนด
ไว้และให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
3. การไม่ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี
• การไม่ปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิท่ีกาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี อาจมีความผิดทางวินยั
หรือกฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนด
• นอกจากการไม่ ป ฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณเอสซี จี ข้า งต้น แล้ว การสนั บ สนุ น ให้ผู้อ่ื น กระทํา ผิ ด
จรรยาบรรณ การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ การขัดขวางกระบวนการสืบสวน
ข้อเท็จจริง และการกระทําอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูใ้ ห้ขอ้ เท็จจริง ถือเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
เอสซีจีเช่นกัน
4. การดําเนินการเมื่อพบการกระทําผิดจรรยาบรรณ
เอสซีจีมีระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System) ซึ่งเป็ นไปตามหลักสากล
ในกรณีท่ีทา่ นทราบ หรือพบเห็นการกระทํา หรือเป็ นผูเ้ ดือดร้อนเสียหายที่เกี่ยวกับการทุจริต ไม่ปฏิบตั ติ าม
กฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ ท่านสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว
ได้โดยดําเนินการ ดังนี ้
• แจ้งไปที่ผรู้ บั ข้อร้องเรียน ตามช่องทางการร้องเรียนที่กาํ หนด ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เป็ นการร้องเรียนข้อมูลเท็จ
หรือเป็ นการกลั่นแกล้ง ซึ่งเอสซีจีถือว่าผิดวินยั ตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
• บริษั ท มี ก ระบวนการดํา เนิ น การเมื่ อ ได้รับ ข้อ ร้อ งเรี ย น และมี ก ารคุ้ม ครองแก่ พ นัก งานที่ แ จ้ง ข้อ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
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5. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
เอสซีจีมีนโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส คณะทํางาน
หาข้อเท็จจริง กรรมการสอบสวน เกี่ ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) ดังนี ้
1. กรณี ผรู้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปิ ดเผยชื่อ บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้
ทราบได้ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้
2. เอสซี จี ถื อ ว่ า ข้อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้อ งถื อ เป็ น ความลับ และจะเปิ ด เผยเท่ า ที่ จ าํ เป็ น โดยคํา นึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีท่ีผรู้ อ้ งเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผูร้ อ้ งเรียนสามารถ
ร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุม้ ครอง
โดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือ
ความไม่ปลอดภัย
4. ผู้ท่ี ไ ด้รับความเดื อ ดร้อ นเสี ย หายจะได้รับ การบรรเทาความเสี ย หายด้ว ยกระบวนการที่ มี ค วาม
เหมาะสม และเป็ นธรรม
แนวปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี
1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
เอสซี จี ต ระหนัก ถึง ความสํา คัญ ต่อ การเคารพสิท ธิ ม นุษ ยชนของบุค คลทุก คน โดยปฏิ บ ตั ิต ่อ ทุก คน
อย่า งเท่า เที ย ม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิ มนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็ น
การละเมิดสิทธิ ม นุษยชน นอกจากนีเ้ อสซีจี ยัง ตระหนักถึง ความสําคัญ ในด้านแรงงานโดยปฏิ บัติต่อ
พนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็ นธรรม
2. สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
2.1 สิ่งแวดล้อม
เอสซีจีม่งุ มั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการของการดําเนินธุรกิจ โดยเริ่มตัง้ แต่การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนจะลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ การออกแบบ กระบวนการผลิต เครื่องจักร
อุปกรณ์ และการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิ ดขึน้
จากการประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลูกฝั งจิตสํานึกในเรื่องดังกล่าวให้พนักงานและผูท้ ่ีเกี่ ยวข้อง
กับการดําเนินธุรกิจ ให้ดาํ เนินการตามแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องต่าง ๆ
2.2 สุขภาพและความปลอดภัย
เอสซีจีให้ความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คูธ่ ุรกิจ ลูกค้า ชุมชน
และผูม้ ีส่วนได้เสีย ตลอดกระบวนการของการดําเนินธุรกิ จ โดยเริ่มตัง้ แต่การประเมินผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใด ๆ รวมทัง้ การ
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ดูแลสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดบิ ให้มีความปลอดภัย
ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อใช้งาน ตลอดจนปลูกฝั งจิตสํานึกในเรื่องดังกล่าวให้กบั พนักงานและ
ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ให้ดาํ เนินการตามแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องต่าง ๆ
2.3 ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
เอสซี จี มี การดําเนิ นการให้ม่ ันใจว่าสิ น ค้าและบริก ารมี ม าตรฐานความปลอดภัยสอดคล้อ งหรื อ
มากกว่าที่กฎหมายกําหนด มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลที่
เกี่ ยวข้อง และเป็ นไปตามข้อกําหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ตัง้ แต่กระบวนการออกแบบ ผลิต จนถึง
การให้ข ้อมูล หรื อ คําเตื อ นเกี่ ย วกับสิ น ค้า บริการ และวิ ธี การใช้ง านที่ ถูก ต้อง เพี ยงพอต่อความ
ปลอดภัยของลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle) รวมทัง้ ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของ
สินค้าที่เอสซีจีวา่ จ้างให้ผลิต นําเข้า และนํามาประกอบการส่งเสริมการขายด้วย
3. การต่อต้านคอร์รัปชัน
การดําเนินธุรกิจของเอสซีจีกับผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุรกิจ ต้องดําเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส
ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และไม่คอร์รปั ชัน โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
ของเอสซีจี รวมทัง้ ไม่ทาํ ให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
4. ของกํานัลและการเลีย้ งรับรอง
การรับหรือให้ผลประโยชน์ตา่ ง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอํานวยความสะดวก หรือการเลีย้ งรับรองกับ
ผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็ นไปตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในแต่ละท้องถิ่ นหรือแต่ละประเทศ รวมทัง้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมลู ค่าเหมาะสม และไม่เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เอสซีจีม่งุ กระทําสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตัง้ ใจให้เกิดผลที่เป็ นเลิศเสมอ ดังนัน้ การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ต้องยึดถือประโยชน์สงู สุดของเอสซีจี ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ
6. การดําเนินการด้านการเมือง
เอสซีจีวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือ
รูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุม่ แนวร่วมทางการเมือง ผูม้ ีอาํ นาจทางการเมือง หรือผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้
ทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ อย่างไรก็
ตาม เอสซีจีให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญไม่วา่ จะ
เป็ นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
7. การปฏิบัตติ ่อข้อมูลและทรัพย์สิน
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
เอสซี จีเคารพสิทธิ ความเป็ นส่วนตัวของผูท้ ่ีเกี่ ยวข้อง ดังนัน้ ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผูท้ ่ี
เกี่ ยวข้องในการดําเนินธุรกิ จ เช่น สถานะบุคคล ชี วประวัติ ประวัติการทํางาน ข้อมูลทางการเงิ น
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ข้อมูลสําหรับการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ต้องได้รบั ความคุม้ ครองไม่ให้ถูกใช้
เปิ ดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นอันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือรายงานข้อมูล
ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีเอสซีจีกาํ หนดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษา
ข้อมูลจะต้องดําเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และสามารถนํามาใช้อา้ งอิงหรือใช้ประโยชน์กับ
เอสซีจีได้เมื่อต้องการ
7.3 การซือ้ ขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน
การใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นข้อมูลสําคัญต้องดําเนินการให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสียโดยรวมและความถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด และต้องไม่ใช้ขอ้ มูลนัน้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรือบุคคลอื่น
7.4 การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
เอสซีจีใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงาน
ดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้เสียหาย สูญหาย หรือนําไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
7.5 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญา
เอสซี จี ถือว่าทรัพย์สิ นทางปั ญญาเป็ นทรัพย์สิ นที่ มี ค่าของเอสซี จี พนักงานมี หน้าที่ ตอ้ งปฏิ บัติ ตาม
“นโยบายทรัพย์สินทางปั ญญาเอสซี จี (SCG IP Policy)” อย่างเคร่งครัด โดยต้องปกป้องและดูแล
รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของเอสซี จี ใ ห้ พ ้ น จากการนํา ไปใช้ หรื อ เผยแพร่ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต รวมทัง้ ต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ่ืน
8. การเปิ ดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
8.1 การเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลของเอสซีจี ยึดถื อหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่า
เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะ
เปิ ดเผยอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้วยวาจา การแถลงข่าว หรือโดยช่องทางอื่นใด
8.2 การสื่อสาร
การสื่ อ สารของเอสซี จี ซึ่ง รวมถึง การสื่ อ สารแบรนด์เ อสซี จีทัง้ ภายในและภายนอกองค์ก ร การ
สื่ อสารการตลาดของแบรนด์สิน ค้าในเอสซีจี การใช้ตราสัญ ลักษณ์เ อสซีจี และการสื่ อสารผ่าน
สื่ อ สัง คมออนไลน์ จะต้อ งดําเนินการอย่างเหมาะสม ถูก ต้อ งตามความเป็ น จริง คํา นึง ถึง ความ
เป็ นธรรมต่อผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย และไม่ก่อให้เ กิ ดความเสี ยหายต่อเอสซี จี โดยปฏิ บตั ิตาม
แนวทางการสื่ อ สารแบรนด์ และนโยบายการใช้สื่ อ สัง คมออนไลน์ข องเอสซีจี (SCG Social
Media Policy) อย่างเคร่งครัด

11

9. การทําธุรกรรมของเอสซีจี
9.1 การทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี
การดําเนินธุรกิจหรือปฏิบตั ิงานที่ เป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซี จี ต้องคํานึง ถึง
กฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอํานาจดําเนินการของเอสซีจี
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น
9.2 การทําธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก
การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนัน้ จะต้องปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่
กําหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รบั
การอนุมตั ิตามอํานาจดําเนินการของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด นอกจากนีจ้ ะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ได้
ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่ อาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่วา่ ต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก
10. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ
10.1 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นการตัง้ บริษัท โรงงาน สํานักงาน สาขา ตัวแทน การทํา
ธุรกรรมการค้ากับผูจ้ ดั จําหน่าย หรือการเข้าซือ้ กิจการในต่างประเทศ จะต้องคํานึงถึงและปฏิบตั ิให้
ถูกต้องตามกฎหมายภายในที่เกี่ ยวข้องของประเทศต่าง ๆ ที่เอสซีจีเข้าไปลงทุน และปฏิบตั ิตนเป็ น
พลเมืองที่ดีในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนีย้ งั ต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วย
10.2 การค้าระหว่างประเทศ
การนําเข้า-ส่งออกสินค้า หรือการทําธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจีท่ี เกี่ ยวข้องกับต่างประเทศ จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายการนําเข้าและส่งออก กฎหมายศุลกากร
กฎหมายเกี่ ยวกับความปลอดภัยของสินค้า กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมถึงระเบียบ
และแนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
11. การแข่งขันทางการค้า
เอสซีจีตงั้ มั่นที่จะดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ที่เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจ ทัง้ ต่อลูกค้าและคู่คา้ ของเอสซีจี รวมถึง
ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจีท่ีเกี่ยวข้อง
12. การป้ องกันการฟอกเงิน
เอสซีจียึดถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ เอสซีจี
จะไม่รบั โอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดใช้เอสซีจีเป็ นช่องทางหรือเป็ นเครื่องมือในการ
ถ่ายเท ปกปิ ด หรืออําพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทัง้ นีร้ ายละเอียดปรากฏตามคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ www.scg.com
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สวนที่ 2
โครงสราง นโยบายและ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ส่วนที่ 2 โครงสร้าง นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

โครงสร้างบรรษัทภิบาลเอสซีจี
สร้างผลตอบแทน และเพิ่ม
มูลค่าในระยะยาว

ผูถือหุน
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

แต่งตัง้ ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทน

สํานักงาน
เลขานุการบริษัท
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สายรายงาน

นโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี
เอสซีจีดาํ เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็ นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซ่งึ ได้ถือปฏิบตั ิ
สืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพืน้ ฐานแห่งประโยชน์สขุ อย่างสมดุลและยั่งยืน โดย
มีกรรมการบริษัทเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
นโยบายบรรษัทภิ บาลของเอสซี จี เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการดําเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาทํา หน้า ที่ ก ํา กับ ดูแ ลด้า นบรรษั ท ภิ บ าลของเอสซี จี ทั้ง การกํา หนดนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิ ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการเอสซีจีให้เป็ นไปตามนโยบาย
บรรษัทภิ บาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิ บตั ิตามนโยบายบรรษัทภิ บาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวน
แนวปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิทางด้านบรรษัทภิบาลทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับสากล เป็ นประจําทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็ นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 243 (8/2563) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2563)
คณะกรรมการบริษัท เป็ น ผู ข้ ับ เคลื่ อ นองค์ก รมี บ ทบาทและหน้า ที ่ ใ นการกํา หนดกลยุท ธ์แ ละ
นโยบายในการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิ บัติห น้าที่ ดว้ ยความรับผิ ด ชอบ
ระมัดระวังและรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) นอกจากนัน้ ยังมีบทบาทและหน้าที่ในการกํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะจัดการเอสซีจี และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในการบริหารกิจการเอสซีจีให้สาํ เร็จตามแผนงานที่ได้กาํ หนดไว้
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคน
ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และเพื่ อสร้างคุณค่าอย่าง
ยั่งยืน ให้แก่ทงั้ เอสซีจี ลูกค้า ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
รับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
1.1 บริหารกิจการให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ แก่ผถู้ ือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั สิ าํ คัญ
4 ประการ คือ
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.1.2 การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
1.1.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience)
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1.1.4 การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ื อหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of
Disclosure)
1.2 กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีต่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
ให้แก่ทงั้ เอสซีจี ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และให้มีการทบทวนและอนุมตั ิเป็ นประจํา
ทุกปี
1.3 จัดการบริษัทให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบัง คับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท
และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
1.4 กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบตั ิ และเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
เอสซีจี
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
1.1 พิ จ ารณาแผนหลัก ในการดํา เนิ น งาน งบประมาณ เป้า หมายและนโยบายในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของเอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสากล
เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทั ที่มีประสิทธิผล
1.2 กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่ องจํานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิ ส ระ
คุณสมบัติท่ีหลากหลาย ทัง้ ในด้านความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะ
ด้านของกรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้ แต่งตัง้ กรรมการชุดย่อยเพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และอาจแต่งตัง้ ประธานกรรมการ
ชุดย่อยด้วยก็ได้
1.3 ประเมินผลการปฏิ บัติหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี โดยให้มีการประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานเป็ น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole)
ประเมิ นตนเองเป็ นรายบุค คล (Self-Assessment) และประเมิน ผลการปฏิ บัติง านของประธาน
กรรมการ รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
พิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
1.4 กํากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
1.5 อุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้
เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสดุ วิสยั โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธาน
กรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
1.6 พัฒนาความรู ค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิงานเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ ยวข้องกับการ
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ปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
1.7 พิจารณาแผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกํากับดูแลให้มี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็ นประจําทุกปี และมีระบบการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
และผลการดําเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
1.8 กํา กับ ดูแ ลและสนับ สนุน การสร้า งนวัต กรรมที ่ก ่อ ให้เ กิด มูล ค่า แก่เ อสซีจ ีค วบคู ก่ บั การสร้า ง
คุณประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ ดูแลให้
ฝ่ ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.9 กํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโลยีสารสนเทศ
1.10 ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิ และติดตามการวัดผลการดําเนินงานทัง้ ในระดับกลุม่
ธุรกิจ และระดับเอสซี จี โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ ให้
นโยบายเพื่ อการพัฒนาและปรับปรุ ง การดําเนินงานของธุ รกิ จ โดยคํานึงถึง ความปลอดภัยและ
สุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
1.11 กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทัง้ มีการ
ทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการ
เปลี่ยนแปลง
1.12 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของเอสซีจี พร้อมทัง้ กํากับดูแลให้มีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการทุจริตและการใช้อาํ นาจ
อย่างไม่ถกู ต้อง รวมทัง้ ป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย
1.13 ติ ด ตามดูแลและจั ดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี อาจเกิ ดขึ น้ ระหว่ างบริ ษั ทกั บฝ่ ายจั ดการ
คณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ กํากับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สินของ
เอสซีจีและการทําธุรกรรมกับผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับเอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
1.14 ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้ รวมทัง้ แผนหรือกลไกในการ
แก้ไขหากเกิดปั ญหา
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1.15 กํากับดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางเงิ นและการเปิ ดเผยข้อสําคัญ ต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ ่ีเกี่ยวข้อง
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
1.16 ดูแลให้ม่ นั ใจว่าผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบตั ิตอ่
ผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ รายใหญ่ รายย่อยและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย อย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส กํากับดูแลให้มี
กระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูท้ ่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผูม้ ี
ส่วนได้เ สี ยทุกฝ่ ายอย่างมี ประสิ ทธิ ผ ล และเปิ ดโอกาสให้ผู้มี ส่วนได้เ สี ย ทุกฝ่ ายสามารถติ ด ต่ อ /
ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็ นปั ญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสม
2. บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการ
ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
2.1 พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และดูแลให้กรรมการ
บริษัทได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัท
สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2.2 เป็ นผูน้ าํ ของคณะกรรมการบริษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ ายอย่างครบถ้วน
2.2.3 สรุปมติท่ีประชุมและสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.2.4 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ ายจัดการ
2.3 เป็ นผูน้ าํ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดย
จัดสรรเวลาให้เ หมาะสม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และ
ดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส
2.4 สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
2.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
2.6 กํากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.7 กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2.8 กํากับดูแลให้การปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และ
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กรรมการบริษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบดังนี ้
3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตัง้ และ
ถอดถอนโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร
3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
บริษัททัง้ หมด กรรมการบริษัทที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และกรรมการบริษัทที่มาจากคณะ
จัดการเอสซีจี
3.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษทั คนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
เมื่อบุคคลใดได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะนําส่ง
คู่มือกรรมการบริษัท และข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทที่ เข้าใหม่ทุกคนเพื่ อให้ทราบถึง
บทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
4. คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
4.1 มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทกําหนด
รวมทัง้ ต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
4.2 มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
4.3 กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบตั หิ น้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลา
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4.4 ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ไม่เกิน 4 บริษัท
5. วาระการดํารงตําแหน่ง
ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้า
จํานวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตําแหน่งนัน้ ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้
ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งอีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
1) ขาดคุณ สมบัติ ข องการเป็ น กรรมการบริษัท ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษั ท หรื อ ตามกฎหมายและ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนับตัง้ แต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครัง้ ติดต่อกันโดยมิได้ลาการประชุม และ
คณะกรรมการบริษัทมี มติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัท
ทัง้ หมด
4) ผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกจากตําแหน่งตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
5) ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
6) ตาย
ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พน้ จากตําแหน่งยังคงต้อง
อยูร่ กั ษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จาํ เป็ นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุด
ใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนัน้ จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการ
บริษัทแทนอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 8 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ จะมีการกําหนดวาระ
หลักในการประชุมไว้ลว่ งหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครัง้ พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญหรือ
เร่งด่วน ในการพิจารณากําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะพิจารณาร่วมกัน
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทโดย
คําสั่งของประธานกรรมการแจ้งกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ น
รีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานในที่ประชุมอาจกําหนดให้มีการ
ประชุม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม ที่ แ ม้จ ะมิ ไ ด้อ ยู่ใ นสถานที่ เ ดี ย วกัน สามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนด
7. องค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ต้องมี กรรมการบริษัท เข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ง ของจํา นวน
กรรมการบริษัททัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมการประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่
มีรองประธานกรรมการหรื อมี แ ต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ไ ด้ ให้กรรมการบริษัทซึ่ง เข้าร่วมประชุม เลื อก
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ในกรณี ตาํ แหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลื อน้อยกว่าจํานวนที่จ ะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการ
บริษัทที่เหลืออยู่กระทําการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
เลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนตําแหน่งที่ว่างทัง้ หมดเท่านัน้ และการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ดังกล่าวต้องจัดให้มีขึน้
ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่จาํ นวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม
8. อํานาจอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมี อาํ นาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ท่ี กาํ หนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงการกําหนดตารางกําหนด
อํานาจอนุมตั ิ (Delegation of Authority) การกําหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน
แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกิจ
ประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกําหนดเป้าหมายที่ตอ้ งการของผลของการดําเนินงาน การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)
รายการระหว่างกันที่สาํ คัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน
9. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการบริษัทได้รบั ค่าตอบแทนตามจํานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะได้อนุมตั ิ
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2563)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจ คือ “ตัง้ มั่นในความเป็ นธรรม มุ่งมั่นใน
ความเป็ นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถื อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของจริยธรรมที่
บริษัทยึดถื อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิ จอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด บริษัทได้ประมวลจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจและข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิของพนักงาน ซึ่งเป็ นสิ่งที่ได้ถือปฏิบตั ิกนั อย่างสมํ่าเสมอตลอดมา แต่กระจัด
กระจายอยู่ใ นที่ ต่าง ๆ บางเรื่ องก็ ถือเป็ น ประเพณี สื บทอดกันมารวบรวมไว้เ ป็ นลายลัก ษณ์อัก ษรเรี ย กว่ า
“จรรยาบรรณ” และประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2530
การมีคณะกรรมการตรวจสอบถื อเป็ นส่วนหนึ่งของการมี บรรษัทภิ บาลที่ ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้มี ม ติ
กําหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนีข้ นึ ้ โดยใช้แนวทางจรรยาบรรณของบริษัทเป็ นหลัก ตลอดจนได้
นําหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของกฎบัตรฉบับนี ้
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
ด้านการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
1.1 สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ
1.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.3 สอบทานให้บริษัทมี กระบวนการบริหารความเสี่ ยง กระบวนการทํางาน การควบคุม การกํากับดูแล
ด้านการปฏิบตั งิ าน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
1.4 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รปั ชันอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามแนวทางของ
หน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ เช่น แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เริ่มตัง้ แต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทําความผิด การตรวจสอบ จนถึง
การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันตามที่สาํ นักงานตรวจสอบได้
ตรวจสอบและประเมินแล้ว
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1.5 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิ บตั ิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
1.6 สอบทานให้บริษัทมี ระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control
Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตาม
วิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน” ซึ่งสํานักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
1.7 สอบทานสรุ ป ผลตรวจสอบทุจ ริ ตและกําหนดมาตรการป้องกันภายในองค์ก ร รวมทั้ง สอบทาน
กระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
1.8 สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านให้ดีย่งิ ขึน้
ด้านอื่น ๆ
1.9 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่ผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท รวมทัง้ เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริษัท และประเมินประสิทธิ ภาพการทํางานของ
ผูส้ อบบัญชี
1.10 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.11 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิ บตั ิงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้
1.12 พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกําลังพลของสํานักงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้ง ให้ค วามเห็ น ชอบในการแต่ง ตั้ง ถอดถอน โยกย้า ย หรื อ เลิ ก จ้า งผู้อ าํ นวยการสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
1.13 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิ บตั ิหน้าที่ และ
รายงานต่าง ๆ รวมทัง้ สายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
1.14 สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองเป็ นประจําทุกปี
1.15 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
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ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องจําเป็ น รวมทัง้ แสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็ นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บั ติ ง านภายในขอบเขตหน้าที่ แ ละความรับผิ ดชอบตามคําสั่ ง ของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ น
ได้เสียและบุคคลทั่วไป
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 กรรมการตรวจสอบต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และต้องเป็ นผูท้ ่ีมีความรู แ้ ละ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจได้รบั แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
ให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการบริษัทที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัท
ประกาศ และภายใต้ขอ้ กําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ใ นตําแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวัน
ประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทัง้ นีเ้ มื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งต่อไปอีกได้
ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตําแหน่ง
ต้องอยู่รกั ษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้า
รับหน้าที่
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี ้
3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ทาํ เป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทัง้ นีก้ าร
ลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้พน้ จากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งให้บริษัท
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกให้พน้ จากตําแหน่งสามารถชีแ้ จงถึง
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สาเหตุดงั กล่าว ให้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยก็ได้
ในกรณี ท่ี ต ํา แหน่ ง กรรมการตรวจสอบว่ า งลงเพราะเหตุ อ่ื น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
5. การประชุม
ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยคําสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานในที่ประชุมอาจกําหนดให้
มี การประชุมผ่านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่ เดียวกันสามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนด
คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่
6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเข้าร่วม
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีก
เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.1 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ
ผูจ้ ัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา
309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบ
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และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
7.2 ในการปฏิ บัติหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมี ข้อสงสัยว่ามี รายการหรื อการกระทํา
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีส่งิ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาํ เนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุ งภายในเวลาที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนตามจํานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2563)
คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหาเป็ นส่วนหนึ่งของการมี ระบบการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี (Good Corporate
Governance) โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่เสนอแนะแนวปฏิ บตั ิและการดําเนินการ
ด้า นบรรษัท ภิบ าลของเอสซีจ ีต อ่ คณะกรรมการบริษ ัท รวมทัง้ มีห น้า ที ่พ ิจ ารณาสรรหาผู ท้ ี ่ม ีค ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมมาดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท แทนกรรมการบริ ษั ท ที่ ค รบวาระหรื อ ในกรณี อ่ื น ๆ ดัง นั้น
คณะกรรมการบริ ษั ทจึ ง ได้มี ม ติ ก ํา หนดกฎบัต รคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาฉบับ นี ข้ ึน้ เพื่ อให้
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบตั ิหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 กําหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิ บาลของเอสซี จี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ
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1.2 เสนอแนะแนวปฏิบตั ิดา้ นบรรษัทภิบาลของเอสซีจีตอ่ คณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ ให้คาํ แนะนําแก่
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
1.3 ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิ
บาลของเอสซีจี
1.4 พิ จ ารณาทบทวนแนวปฏิ บัติ ดา้ นบรรษั ท ภิ บาลของเอสซี จี ใ ห้เ หมาะสมกับ การดํา เนิ น ธุ รกิ จ และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณา
ปรับปรุงให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
1.5 กํากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ
1.6 พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้ การมี ผลประโยชน์ขัดแย้งที่ อาจ
เกิดขึน้ ในการปฏิบตั หิ น้าที่
1.7 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
1.8 พิจารณาจัดทําแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู ้ ทักษะ แก่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ มาตรฐาน ความเสี่ยง
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้
จัดทําแบบความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) เพื่อพิจารณาความหลากหลายของ
กรรมการให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
1.9 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และ
ประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็ นประจําทุกปี รวมทัง้ ติดตามและสรุ ปผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนําไปปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานและเสริมสร้างความรู ้
ความสามารถของกรรมการบริษัท
1.10 รายงานความคื บ หน้า และผลการปฏิ บัติ ง านต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุก ครั้ง หลัง มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างสมํ่าเสมอ
1.11 กําหนดกระบวนการและแนวทางการสรรหาและคัดเลื อกบุค คลที่ มี คุณ สมบัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกําหนด และพิจารณาสรรหาบุคคลผูม้ ี คุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รบั มอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
โดยคํา นึ ง ถึ ง ความหลากหลายในโครงสร้า งคณะกรรมการ ทั้ง ในด้า นความรู ้ ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กับบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
1.12 จัด ทํา แผนสื บ ทอดตํา แหน่ ง กรรมการผู้จัด การใหญ่ และคณะจัด การของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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1.1.3 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ
รวมทัง้ แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เป็ นประจําทุกปี
1.1.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นประจําทุกปี โดยประเมินการ
ปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมิน
ตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment)
1.1.5 ส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับ มีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี และ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.1.6 ปฏิบตั หิ น้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิ บัติ งานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหามี อ าํ นาจเรี ยกสั่งการให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็ น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี ้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หาก
เห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในเรื่องค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
2.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.3 ประธานกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาอาจได้รั บ แต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3.1 เป็ นกรรมการบริษัท
3.2 มีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องบรรษัทภิบาลเป็ นอย่างดี
3.3 มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นํามาปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
3.4 สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ท่ี ไ ด้รับ
มอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเพียงพอ
3.5 มี ความเป็ นกลางในการสรรหาและคัดเลื อกบุคคลผู้ท่ี ส มควรได้รับการเสนอชื่ อให้ดาํ รงตําแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณี อ่ืน ๆ รวมทัง้ จัดเตรียมข้อมูลของบุคคล
ดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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4. วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตาม
วาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทั้งนี เ้ มื่ อครบกําหนดออกตามวาระก็ อาจได้รบั แต่งตัง้ ให้ด าํ รง
ตําแหน่งต่อไปอีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามกฎบัตรนี ้
3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการบรรษั ทภิ บ าลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ท าํ เป็ น หนัง สื อ ยื่ น ต่อประธาน
กรรมการบริษัท ทัง้ นีก้ ารลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีท่ีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาที่ พ ้น จากตํา แหน่ ง ต้อ งอยู่ รัก ษาการในตํา แหน่ ง เพื่ อ ดํา เนิ น งานต่ อ ไปพลางก่ อ นจนกว่ า
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ท่ีตาํ แหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลงเพราะเหตุอ่ื นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
แทน เพื่อให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่
เข้าเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งตนแทน
5. การประชุม
ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาหรือประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการ
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครัง้
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
หรือเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยคําสั่งของประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
แจ้งไปยังกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วน
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา หรือ
ประธานในที่ประชุมอาจกําหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่แม้จะมิได้อยู่ใน
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สถานที่ เ ดี ย วกัน สามารถประชุม ปรึ ก ษาหารื อ และแสดงความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกั น ได้ โดยปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่
6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเข้าร่วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่ได้เข้าร่วมการประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสี ย งชี ข้ าด กรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาซึ่ ง มี ส่ ว นได้เ สี ย ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้
การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจกระทําได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุมและมีผล
สมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนได้ลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ในมตินนั้ ๆ
7. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้รบั ค่าตอบแทนตามจํานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2563)
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็ นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนทําหน้าที่พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง
ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ รวมทัง้ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของคณะ
จัดการเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลตอบแทนฉบับนี ข้ ึน้ เพื่ อให้กรรมการพิจ ารณาผลตอบแทนทุกคนตระหนักถึง หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของตน และปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
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1.1 เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุด
ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ ซึ่งรวมถึงโบนัสประจําปี และเบีย้ ประชุม
1.2 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัดการเอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่ง
รวมถึงเงินเดือน โบนัสประจําปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะจัดการเป็ นรายบุคคล ในกรณี ท่ีเห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ ปรึกษาเพื่อให้คาํ แนะนําการ
ดําเนินโครงการ
1.3 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อกําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี
1.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะจัดการเอสซีจีเป็ นรายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เพื่อกําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี
1.5 พิจารณางบประมาณการขึน้ ค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจําปี ของ
พนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
1.6 พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทัง้ คณะจัดการเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
1.7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการเอสซีจีเปรียบเทียบกับบริษัท
จดทะเบียนชัน้ นําอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้เอสซีจีรกั ษาความเป็ นผูน้ าํ ในตลาด
ธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ ๆ และเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
1.8 รายงานความคื บ หน้า และผลการปฏิ บัติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ครั้ง หลัง มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ
1.9 ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
1.10 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ ยวกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ปิ รับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.11 ปฏิบตั หิ น้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตหน้ าที่ ให้คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนมี อ ํานาจเรี ยก สั่ ง การให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็ น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี ้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็น
ว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในเรื่องค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
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2. องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
2.2 กรรมการพิจารณาผลตอบแทนต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.3 ประธานกรรมการพิจาณาผลตอบแทนอาจได้รบั แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
3.1 เป็ นกรรมการบริษัท
3.2 มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานของเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอเพื่อ
นํามาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน
3.3 สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่ ท่ี ได้รบั
มอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4. วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระ
ในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทัง้ นีเ้ มื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้
ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาผลตอบแทนพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1)
ลาออก
2)
ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามกฎบัตรนี ้
3)
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนคนใดจะลาออกจากตํา แหน่ ง ให้ท าํ เป็ น หนัง สื อ ยื่ น ต่อ ประธาน
กรรมการบริษัท ทัง้ นีก้ ารลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณี ท่ี ก รรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนพ้น จากตํา แหน่ ง ทั้ง คณะ ให้ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทนที่ พ ้น จากตํา แหน่ ง ต้อ งอยู่ รัก ษาการในตํา แหน่ ง เพื่ อ ดํา เนิ น งานต่ อ ไปพลางก่ อ นจนกว่ า
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแทน เพื่อให้
กรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนมี จ าํ นวนครบตามที่ คณะกรรมการบริ ษัท กําหนด โดยบุคคลที่ เ ข้า เป็ น
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพี ยงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนซึ่งตนแทน
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5. การประชุม
ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
หรือประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการ
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 5 ครัง้
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนให้ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน หรือเลขานุการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนโดยคํา สั่ งของประธานกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน
แจ้งไปยังกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรีบด่วน
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน หรือประธาน
ในที่ ประชุมอาจกําหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่
เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาํ หนด
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่
6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเข้าร่วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ท่ี ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่ได้เข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ไ ด้ ให้กรรมการพิจ ารณาผลตอบแทนซึ่ง เข้าร่วมประชุม เลื อกกรรมการพิจ ารณา
ผลตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
การลงมติของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อาจกระทําได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุมและมีผล
สมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทุกคนได้ลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ในมตินนั้ ๆ
7. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้รบั ค่าตอบแทนตามจํานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
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กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพีอ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2563)
เอสซีจีม่งุ มั่นดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในประเทศที่
เอสซีจีลงทุน โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
สมดุล ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่ อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (คณะกรรมการกิจการสังคมฯ) ฉบับนีข้ ึน้ เพื่ อให้กรรมการกิจการสังคมฯ ทุกคนตระหนัก ถึง หน้า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของตน และปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 กําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และงบประมาณ ด้านกิจการสังคมเพื่ อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมตั เิ ป็ นประจําทุกปี
1.2 ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานตามแผนงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกิจการสังคมฯ
ตามนโยบายและเป้าหมายที่กาํ หนดไว้
1.3 รายงานความคื บ หน้า และผลการปฏิ บัติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ภายหลัง ที่ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ อย่างสมํ่าเสมอ
1.4 ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ และรายงานผลการประเมิ น ให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
1.5 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ ยวกับกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.6 ปฏิบตั หิ น้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ใ ห้คณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ มี อ ํานาจเรี ยกสั่ งการให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็ น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฏบัตรฉบับนี ้ คณะกรรมการ
กิจการสังคมฯ อาจคําขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามี
ความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในเรื่องค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
บริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดในการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีองค์ประกอบดังนี ้
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2.1 คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และฝ่ ายจัดการของเอสซีจี
ไม่เกิน 3 คน โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นกรรมการกิจการสังคมฯ โดยตําแหน่ง
2.2 กรรมการกิจการสังคมฯ ต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.3 ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ อาจได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการกิจการ
สังคมฯ
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการกิจการสังคมฯ
3.1 เป็ นกรรมการบริษัทหรือฝ่ ายจัดการของเอสซีจีตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
3.2 มีความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องกิจการสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็ นอย่างดี
3.3 มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกิจการสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสากล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนํามาปรับปรุงนโยบายด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาพรวมของ
เอสซีจี
3.4 สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมาย
ได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4. วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้กรรมการกิจการสังคมฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นีเ้ มื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปอีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกิจการสังคมฯ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1)
2)
3)

ลาออก
ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการกิจการสังคมฯ ตามกฎบัตรนี ้
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง

กรรมการกิจการสังคมฯ คนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ทาํ เป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท
ทัง้ นีก้ ารลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณี ท่ี กรรมการกิ จการสังคมฯ พ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการกิ จการสังคมฯ ที่ พน้ จาก
ตําแหน่งต้องอยูร่ กั ษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไชชปพลางก่อนจนกว่ากรรมการกิจการสังคมฯ ชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ท่ี ตาํ แหน่งกรรมการกิจการสังคมฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่ง ตัง้ บุคคลที่ มี คุณ สมบัติครบถ้วนขึน้ เป็ น กรรมการกิ จ การสัง คมฯ แทน เพื่ อให้
กรรมการกิ จการสังคมฯ มี จาํ นวนครบตามที่ คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการ
กิจการสังคมฯ แทนอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งตนแทน
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5. การประชุม
ให้มี ก ารประชุม คณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ ตามที่ ค ณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ หรื อ ประธาน
กรรมการกิจการสังคมฯ เห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครัง้
ในการประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ ให้ประธานกรรมการกิ จ การสั ง คมฯ หรื อเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกิ จการสังคมฯ โดยคําสั่งของประธานกรรมการกิ จการสังคมฯ แจ้งไปยังกรรมการกิ จการ
สังคมฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่นหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ หรือประธานในที่ประชุม
อาจกําหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน
สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนด
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ควรจัดให้มีการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่
6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการกิ จการสังคมฯ ต้องมี กรรมการกิ จการสังคมฯ เข้าร่วมประชุมรวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการกิจการสังคมฯ ทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณี ท่ีประธานกรรมการกิจการสังคมฯ ไม่ได้เข้าร่วมในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
กรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการกิจการสังคมฯ ที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานใน
ที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกิจการสังคมฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึน้ อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี ข้ าด
กรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
การลงมติของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ อาจกระทําได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือน
หนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการกิจการสังคมฯ ทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินนั้ ๆ
7. ค่าตอบแทน
กรรมการกิจการสังคมฯ ปฏิบตั หิ น้าที่โดยไม่มีคา่ ตอบแทนใด ๆ
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กฎบัตรสํานักงานตรวจสอบ

(มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 131 (2/2563) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2563)
กฎบัตรนีจ้ ดั ทําโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน อํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตลอดจนแนวทางการดําเนินการและการปฏิบตั งิ านของสํานักงานตรวจสอบ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ และพนักงานทุกระดับของเอสซีจี มีความเข้าใจ โดยสรุปในเรื่องดังต่อไปนี ้
พันธกิจ
สํานักงานตรวจสอบมีพนั ธกิจในการเสริมสร้าง ป้องกัน และรักษาคุณค่าขององค์กรโดยการให้ความเชื่อมั่น
ตามความเสี่ยงอย่างเที่ยงธรรม การให้คาํ แนะนําและเข้าใจธุรกิจในเชิงลึก สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์
ขององค์กร
นิยาม
สํานักงานตรวจสอบมีภารกิจในการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และการบริการให้คาํ ปรึกษา
(Consulting Service) อย่างเป็ นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุ งการดําเนินงานของบริษัทในเอสซีจี
โดยสํานักงานตรวจสอบมีส่วนช่วยให้ธุรกิจในเอสซีจีบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีกาํ หนดด้วยการประเมินและปรับปรุ ง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกํากับดูแล
กิจการโดยใช้วิธีการที่เป็ นระบบและมีแบบแผน
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
สํานักงานตรวจสอบมีหน้าที่ ดังนี ้
ด้านการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลการปฏิบัตงิ าน และการควบคุมภายใน
1. ตรวจสอบให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการ
จัดทําและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใสและเชื่อถื อได้ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทัง้ การพิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงและการเลือกใช้นโยบายการบัญชีให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบรายการที่เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ประเมิ น ระบบการบริหารความเสี่ ยงและกระตุน้ ให้บริษัท ในเอสซี จี บริห ารความเสี่ ยงอย่างเป็ นสากล
สามารถบ่งชี ถ้ ึงความเสี่ ยงที่ สาํ คัญ และได้จดั การความเสี่ ยงอย่างมี ประสิทธิ ภาพ มี ดชั นี ชีว้ ัดที่ เ หมาะสม
รวมทัง้ การกําหนดสัญญาณเตือนภัย และตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
การบริหารความเสี่ ยง การควบคุม กํากับดูแล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้อ มูล และระบบ
เครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
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4. ประเมิ น ประสิ ทธิ ผลของการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) การประเมิ นความเสี่ ยง การ
ควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ รวมทัง้ ทบทวนการประเมินแบบประเมิ น
ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน ให้สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ เช่น แนว
ร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั งิ านเพื่อให้เป็ นไปตามกระบวนการกํากับดูแลที่ดี
6. ตรวจสอบกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตั งิ าน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. ประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้กิจกรรมทางธุรกิจที่สาํ คัญของบริษัทในเอสซีจี มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ป้องกันความเสียหายที่เป็ นสาระสําคัญ มีการประเมินภาพรวมของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั ที่เข้าตรวจสอบตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ COSO 2013
8. ตรวจสอบการทุจริตและข้อร้องเรียนเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อกําหนดของกฎหมายและกําหนดแนว
ทางการแก้ไขและป้องกันการทุจริต
9. กําหนดและพัฒนาระบบเชิงป้องกันและวิธีการตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัทในเอสซีจีใน
แนวทางเชิงป้องกันให้เกิ ดประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าแก่องค์กรยิ่งขึน้ โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท รวมทัง้ กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ
ด้านอื่น ๆ
10. พิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนรวมทัง้ ประสานงาน
กับผูส้ อบบัญชีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณาและลงนามเพื่อเปิ ดเผย
ในรายงานประจําปี ของบริษัท
12. จัดทํางบประมาณและกําลังพลของสํานักงานตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมตั ิ
13. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบมีหน้าที่แสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได้ในกรณีท่ี
มีความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดําเนินการต่าง ๆ ของบริษัท โดยบริษัท
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี
15. ปฏิ บัติ การอื่ นใดตามที่ กฎหมายกําหนด หรื อคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อคณะกรรมการตรวจสอบจะ
มอบหมาย
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ขอบเขตการตรวจสอบ
สํานักงานตรวจสอบรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัทย่อยที่เอสซีจีมีอาํ นาจควบคุม
ส่วนบริษัทร่วมทุนและบริษัทอื่นจะตรวจสอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ ายบริหาร
ระดับสูงของแต่ละธุรกิจหรือกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการกํากับดูแลกิจการของเอสซีจีเพียงพอมีประสิทธิ ภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ ทัง้ นีส้ าํ นักงาน
ตรวจสอบยังมีส่วนในการเสนอให้มีการปรับปรุ งในทุก ๆ ด้าน เช่น การควบคุมทางการบริหาร โอกาสในการสร้าง
กําไร รวมทัง้ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ในเรื่องต่อไปนี ้
1. มีการระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
2. การควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย
2.1 ข้อมูลด้านการเงิน การบริหาร และการปฏิบตั งิ านที่สาํ คัญถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
2.2 การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตั ิ รวมทัง้ กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4 การจัดหาสินทรัพย์ได้มาอย่างประหยัด ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมดูแลป้องกันอย่างเพียงพอ
อํานาจในการตรวจสอบ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบอาวุโส และผูต้ รวจสอบได้รบั อนุมตั ิและมีอาํ นาจในการเข้าถึงข้อมูล
ระบบงาน และบุคคลของบริษัท ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามความจําเป็ นและเหมาะสม
ฝ่ ายจัดการทุกระดับของบริษัทในเอสซี จีมีหน้าที่ สนับสนุนให้การปฏิ บัติงานของสํานักงานตรวจสอบบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อเอสซีจี
เอกสารและข้อมูลใด ๆ ซึ่งผูต้ รวจสอบได้มา หรือรับรู จ้ ากการตรวจสอบจะถูกรักษาไว้เ ป็ นความลับและไม่
เปิ ดเผยแก่บคุ คลอื่นใดโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากผูม้ ีอาํ นาจที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามกฎหมาย
การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ
1. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบมีหน้าที่ควบคุมและบริหารให้มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และ
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ ายจัดการของบริษัทที่ เข้าตรวจสอบ และจัดทํารายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบเสนอคณะจัดการเอสซีจีและคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับงานด้านการบริหารให้ผอู้ าํ นวยการ
สํานักงานตรวจสอบรายงานต่อ ชจญ-การเงินและการลงทุน
2. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบมีหน้าที่กาํ หนดและควบคุมให้มีระบบการติดตาม ผลการตรวจสอบ และสร้าง
ระบบงานเชิงป้องกัน
ความเป็ นอิสระและความเทีย่ งธรรม
1. กิจกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นอิสระจากอิทธิพลอื่นใดทัง้ ขอบเขตการตรวจสอบ ขัน้ ตอน ระยะเวลา และเนือ้ หา
ของรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และ
แผนการตรวจสอบที่วางไว้
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2. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบอาวุโส และผูต้ รวจสอบต้องมีทศั นคติท่ีเป็ นกลาง ไม่ลาํ เอียง ไม่มี
อคติ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
3. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบอาวุโส และผูต้ รวจสอบควรละเว้นการตรวจสอบงานที่ตนเองเคย
รับผิดชอบมาก่อน การที่ผตู้ รวจสอบอาวุโสหรือผูต้ รวจสอบให้ความเชื่อมั่นแก่กิจกรรมที่เคยรับผิดชอบในรอบปี
ที่ผา่ นมา อาจพิจารณาได้วา่ เป็ นเหตุบ่นั ทอนความเที่ยงธรรม
4. กรณีท่ีความเป็ นอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกบั่นทอน ควรเปิ ดเผยรายละเอียดของเหตุบ่ นั ทอนดังกล่าวต่อ
ผูเ้ กี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิ ดเผยขึน้ อยูก่ บั เหตุบ่นั ทอนที่เกิดขึน้
คุณสมบัตขิ องผู้ตรวจสอบภายใน
1. มีความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
2. มีความรู แ้ ละความเข้าใจในหลักการเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง สําหรับผูต้ รวจสอบด้านสารสนเทศจะต้องมีความรู ใ้ นการควบคุมและเทคนิคในการตรวจสอบ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
3. มี การพัฒนาความรู ค้ วามสามารถทางวิ ชาชี พ ประสิทธิ ผล และคุณภาพของงานตรวจสอบภายในอย่ า ง
ต่อเนื่อง
4. มี มนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ รับฟั งความคิดเห็ นของผู้อ่ื น และให้ค าํ แนะนําที่ เป็ นประโยชน์กับเอสซี จี แ ละ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. มีความเป็ นอิสระและไม่มีสว่ นได้สว่ นเสียในเรื่องที่ตรวจสอบ
จรรยาบรรณ
ผูต้ รวจสอบภายในต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ โดยยึดถื อตามจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ประกอบด้วยหลัก 5 ประการ คือ
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
3. การรักษาความลับ (Confidentiality)
4. ความรู ค้ วามสามารถ (Competency)
5. ความโปร่งใส (Transparency)
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านวิชาชีพ
การปฏิบตั งิ านของสํานักงานตรวจสอบจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน
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สวนที่ 3
นโยบายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตต
ิ าม
หลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
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ส่วนที่ 3 นโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัตติ ามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตสิ าํ หรับกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการกําหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษัท
1. หลักการ
การสรรหาและคัด เลื อ กกรรมการถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามสํา คัญ อย่ า งยิ่ ง ตามหลัก บรรษั ท ภิ บ าลเอสซี จี
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็ นผูท้ ่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสซีจี คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายการกําหนดคุณสมบัติ
และการสรรหากรรมการบริษัทขึน้
2. นโยบายการกําหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กําหนด และข้อบังคับของบริษัท และควรมี ความหลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู แ้ ละความ
ชํานาญเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท ตลอดจนไม่จาํ กัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ
ศาสนา ประเทศต้นกําเนิด วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม เป็ นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ี
ก่อให้เกิดความเป็ นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผูถ้ ื อหุน้ และสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ซึ่งจะช่วยนําพาให้เอสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืน
3. การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัท ภิ บาลและสรรหาพิจ ารณาสรรหาบุค คลที่ มี
คุณ สมบัติเ หมาะสมเป็ น กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกําหนดออกตามวาระหรื อ กรณี อ่ื น ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมีพืน้ ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์
กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทัง้ มีความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยควรคํานึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี ้
3.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูท้ ่ี จะ
คัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น
- ความมีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
- ความมีวฒ
ุ ิภาวะและความมั่นคง เป็ นผูร้ บั ฟั งที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
- ยึดมั่นในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสําคัญ
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3.2 ความรูค้ วามชํานาญที่ตอ้ งการให้มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณากําหนดองค์ประกอบของความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้านที่
จําเป็ นต้องมีในคณะกรรมการ และจัดทํา Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหาและเสนอชื่ อบุคคลที่
เหมาะสมเป็ นกรรมการ ความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้านดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถกําหนด
กลยุทธ์และนโยบาย รวมทัง้ กํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น
- ความรูท้ างบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริหารจัดการองค์กรซึ่ง รวมถึ ง การบริหารจัดการด้านทรัพ ยากรบุคคล (Organization and
Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
- ความรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การกําหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and Strategic Planning)
- ความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจําเป็ นต่อ
บริษัทในระยะ 3 – 5 ปี ขา้ งหน้า เช่น ความรูเ้ กี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การวิจยั และ
พั ฒ นา (Research and Development) การควบรวมกิ จ การ (Merger & Acquisition) ทั ก ษะด้า น
เทคโนโลยี / Cybersecurity การบริ ห ารจัดการข้อมู ล (Data Management) ธุ รกิ จ ค้าปลี ก (Retail
Business) ซัพพลายเชน (Supply Chain) สุขภาพและความปลอดภัย และประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการองค์กรระดับภูมิภาค/หรือระดับโลก ฯลฯ
3.3 ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการกําหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหายังอาจพิจารณากําหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัตอิ ่ืน ๆ ของกรรมการทัง้
คณะ เช่น เพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศต้นกําเนิด วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ฯลฯ
4. การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม
กรณีท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้เป็ นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรคํานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวด้วย
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กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
วัตถุประสงค์
กรรมการบริษัทเป็ นผูน้ าํ องค์กรที่มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญมาก เพื่อให้การสรรหา
และคัดเลือกกรรมการมีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิท่ีชดั เจน เป็ นระบบแบบแผนและโปร่งใส สอดคล้องกับนโยบายการ
กําหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท และหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี เพื่อสามารถสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ขนึ ้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ ประกอบด้วยขัน้ ตอนรวม 4 ขัน้ ตอน มีรายละเอียดดังนี ้
1. การวางแผน
เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณากําหนดแนวทางและวางแผนในการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ และในเวลาที่เหมาะสม
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดงั ต่อไปนีแ้ ละเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณา
- ทบทวนความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการใน Board Skill Matrix

2.

- จัดเตรียมตารางกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งรวมถึงการครบวาระในคณะกรรมการชุดย่อยของ
กรรมการแต่ละคน
- ทบทวนการกําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษัท
- รวบรวมแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการบริษัท ข้อกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ีเกี่ยวข้อง
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เสนอกําหนดเวลาในการดําเนิ น การเพื่ อให้ส อดคล้องกับกําหนดเวลาประชุม ของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
การสรรหารายชื่อ

การสรรหารายชื่ อ บุค คลที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสมเข้ารับ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ง เป็ น กรรมการใหม่ควร
พิจารณาจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี ้
2.1 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยกรรมการบริษัท
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ประธานกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอให้กรรมการ
เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตาม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการดําเนินธุรกิจภายในเวลาที่กาํ หนด
2.2 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้มีกระบวนการที่จะทําให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถมีสว่ นร่วมในการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ
และมั่นใจได้ว่าผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเลือกตัง้ กรรมการที่เป็ นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตน
ได้ บริษัทจะเปิ ดโอกาสเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้า
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนที่กาํ หนด โดยคณะกรรมการ
บรรษั ทภิ บาลและสรรหาเป็ นผูพ้ ิจ ารณาเสนอให้ท่ี ประชุม คณะกรรมการบริษัท อนุมัติช่วงเวลาที่
เหมาะสมและเพี ยงพอต่อการพิจารณาคัดเลื อกและเสนอเลื อกตัง้ ในขัน้ ตอนต่อไป ซึ่งเลขานุการ
บริษัทจะดําเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบถึงช่วงเวลาและรายละเอียดต่างๆ รวมทัง้ เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท
2.3 การรวบรวมรายชื่อจากแหล่งข้อมูลที่นา่ เชื่อถือ
เลขานุการบริษัทรวบรวมรายชื่ อบุคคลที่ มี ความสามารถในการเป็ นกรรมการบริษัทจดทะเบียน
(Chartered Director) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรายชื่ อกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับ Board Skill Matrix ของบริษัท
เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อประกอบการพิจารณา
3. การคัดเลือก
เลขานุการบริษัทรวบรวมรายชื่อที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 2 เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาพิจารณา
ที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ย) จะพิจารณาความ
เหมาะสมในคุณสมบัติของกรรมการจาก Board Skill Matrix เพื่อกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม
เป็ นกรรมการใหม่จากรายชื่ อในขัน้ ตอนที่ 2 ที่ สอดคล้องกับนโยบายการกําหนดคุณสมบัติและการสรรหา
กรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและคัดเลือกบุคคลที่มี
ความรู ้ ความชํานาญ หรื อประสบการณ์ท่ี จ ะให้ข้อแนะนําอัน จะเป็ น ประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และ
นโยบายการดําเนิ นธุ ร กิ จ ตามแนวทางการพัฒ นาอย่างยั่ง ยื น เพื่ อเสนอให้ท่ี ประชุม คณะกรรมการบริษั ท
พิจารณา
ทัง้ นีเ้ ลขานุการบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นของผูท้ ่ีได้รบั การเสนอชื่อจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ
ที่เกี่ยวกับการเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
และคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการอิสระ
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4.

การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่ อ
ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ/หรือกรรมการที่เหมาะสม
ติดต่อทาบทามบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และรายงาน
ความคืบหน้าผลการทาบทามบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ/ พิจารณา
จากนัน้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งเรื่องที่ จะขออนุมัติท่ี ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจําปี ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ
รวมทัง้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ลงบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกระหว่างกาล
ดําเนิ น การตามกระบวนการเช่น เดี ยวกับการเลื อกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาเลื อกตัง้ กรรมการ โดยไม่ตอ้ งเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้
อนึ่ง ในกรณี ท่ี กรรมการที่ ลาออกระหว่างกาลคงเหลื อวาระการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการน้อยกว่า 2
เดือน กฎหมายกําหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกนัน้
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ข้อกําหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุ งข้อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
ซึ่ง มีค วามเข้ม งวดกว่าหลักเกณฑ์ข องคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) โดยกรรมการอิ ส ระ (Independent
Director) ของบริษัท ต้องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มี อาํ นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถื อหุ้นของผู้ท่ี เกี่ ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่ น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุม ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจ ารณญาณอย่างอิส ระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่ อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คํา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
ทัง้ นี ก้ ารคํานวณภาระหนี ด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธี การคํานวณมูล ค่าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํา นาจควบคุม ของบริ ษั ท และไม่ เ ป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย ผู้มี อ าํ นาจควบคุม หรื อ หุ้น ส่ ว นของสํา นัก งาน
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สอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่ มีนัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มี นัยกับกิ จการของบริษัท บริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงิ นเดือนประจํา หรือถื อหุน้ เกิ นร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทัง้ หมดของบริษัท อื่ นซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เ คยต้อ งคํา พิ พ ากษาว่ า ได้ก ระทํา ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานอง
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมายนัน้
ทัง้ นีใ้ นความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มี
ลักษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
ทัง้ นี ้ ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective
Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ในกรณีท่ีบคุ คลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาํ หนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคย
มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิ นมูลค่าดังกล่าว ก็ ต่อเมื่ อบริษัทได้จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แล้วว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
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นโยบายการกําหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความโปร่งใส หลากหลาย และมีจาํ นวนกรรมการ
อิสระมากพอ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดสัดส่วนของกรรมการที่มีคณ
ุ สมบติเป็ นกรรมการอิสระให้มี
ไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัททัง้ หมด

นโยบายกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนทีก่ รรมการสามารถไปดํารงตําแหน่งได้
เพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรกําหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไม่เกิน 4 บริษัท

นโยบายการเป็ นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องนโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับพนักงานเป็ นกรรมการหรือใช้เวลาของ
บริษัททํางานในสถาบันนอกเอสซีจี ดังนี ้
1. คณะกรรมการไม่ขัดข้องในกรณี เข้าร่วมเป็ นกรรมการในองค์กรของภาครัฐ บาลซึ่งไม่ได้ตงั้ ขึ น้ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของพรรคการเมือง เพราะถือเป็ นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
2. คณะกรรมการไม่ขดั ข้องในกรณีเข้าร่วมเป็ นกรรมการในองค์การของภาคเอกชนที่ตงั้ ขึน้ เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมจัดการธุรกิจ ฯลฯ
3. หากเป็ นองค์การภาคเอกชนที่ตงั้ ขึน้ เพื่อการค้าและไม่ขดั กับผลประโยชน์ของเอสซีจี และไม่ใช้เวลาอัน
จะเป็ นผลเสียแก่บริษัท

นโยบายกําหนดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อส่งเสริมให้กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
กําหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี ควรมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจํานวนครัง้ ของการประชุมทัง้ ปี
ในกรณีมีเหตุจาํ เป็ นที่ทาํ ให้กรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในครัง้ ใดได้
ให้กรรมการคนนัน้ แจ้งเหตุจาํ เป็ นดังกล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรกและก่อนการประชุมครัง้ นัน้
ทัง้ นี ้ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายนี ้ ให้หมายความรวมถึงการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงกรรมการที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความ
คิดเห็นระหว่างกันได้
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กระบวนการจัดทําแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการ
การดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั ต้องเผชิญกับการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีท่ีรวดร็ว เพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ดงั กล่าว และรองรับกับการเติบโตของเอสซีจีได้อย่างยั่งยืน กรรมการบริษัทในฐานะผูน้ าํ
องค์กร ควรได้รบั การเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่ อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้
กําหนดกระบวนการจัดทําแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการบริษั ทอย่ างเป็ นระบบ มี ขั้นตอน และเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ดังนี ้
ขั้นตอน
สิ่งทีต่ ้องดําเนินการ
1
กํา หนดจํา นวน/สั ด ส่ ว นกรรมการที่ มี ทั ก ษะ ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ ใ นโครงสร้ า งของ
คณะกรรมการบริษัทที่ บริษัทต้องการ โดยพิจารณาให้
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แผนธุ ร กิ จ ระยะปานกลาง
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของเอสซีจี รวมทัง้ หลักบรรษัทภิ
บาล ข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2
ประเมินตนเองในเรื่องต่อไปนี ้
2.1 ทักษะ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีมีตาม
Board Skill Matrix
2.2 ความต้องการพัฒนาความรู แ้ ละประสบการณ์ในเรื่องที่
สนับสนุนการดําเนิ นธุ รกิ จของเอสซี จี และการปฏิ บัติ
หน้าที่กรรมการ
3
จัดทําข้อมูลดังต่อไปนี ้
3.1 ทะเบียนประวัตกิ ารฝึ กอบรม การเสวนา ของกรรมการแต่ละคน
ตารางเปรียบเทียบระหว่างจํานวน/สัดส่วนกรรมการที่มี
3.2 ทักษะ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ี บริษัท
ต้องการกับที่มีอยู่
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ผู้รับผิดชอบ/อนุมัติ
กําหนดเวลา
คณะกรรมการ
พฤษภาคม - มิถนุ ายน
บรรษัทภิบาลและสรรหา

กรรมการแต่ละคน

กรกฎาคม – สิงหาคม

เลขานุการ
พฤศจิกายน - ธันวาคม
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

ขั้นตอนที่
สิ่งทีต่ ้องดําเนินการ
4
จัดให้มีแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการ โดย
เน้นในเรื่องที่กรรมการบริษัทยังขาดอยู่หรือเรื่องที่อยู่
ในความสนใจของกรรมการ ดังต่อไปนี ้
4.1
แผนฯ สําหรับคณะกรรมการ เช่น การรวบรวมข้อมูล
ที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ให้กรรมการทราบ การ
จัดเสวนาให้กรรมการร่วมแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น
การจัดให้กรรมการเยี่ ยมชมกิ จการหรือนิทรรศการ
ภายในเอสซีจี
แผนฯ สําหรับกรรมการรายบุคคล เช่น การจัดให้เข้า
4.2
รับการอบรม หรือสัมมนาที่หน่วยงานภายนอกจัด
5
ดําเนินการตามแผนฯ ที่ได้รบั อนุมตั ิ
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ผู้รับผิดชอบ/อนุมัติ
กําหนดเวลา
เลขานุการ
พฤศจิกายน คณะกรรมการ
ธันวาคม
บรรษัทภิบาลและสรรหา
เสนอให้ท่ีประชุม
คณะ กรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาพิจารณา
ก่อนเสนอขออนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการ
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนฯ และขอข้อคิดเห็น กรรมการและ
จากกรรมการเพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงแผนฯ ในปี เลขานุการ
ต่อไปให้ดีย่ิงขึน้
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
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มกราคม - ธันวาคม
ปี ถดั ไป
พฤศจิกายน –
ธันวาคม ปี ถดั ไป

นโยบายการจัดการข้อมูลภายในทีม่ ีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy)

ในการดําเนินธุรกิ จของเอสซีจี กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซี จี และผูเ้ กี่ ยวข้องจะต้องพิจารณาและ
รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และยังไม่สามารถเปิ ดเผยต่อผูถ้ ื อหุน้ ผูล้ งทุน หรือ
สาธารณชนทั่วไปได้ ดังนัน้ การใช้ขอ้ มูลภายในของเอสซีจีจงึ เป็ นเรื่องที่สาํ คัญที่ตอ้ งมีการจัดการอย่างเหมาะสม
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลรั่วไหล อาจถูกนําไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถกู ต้อง และเป็ นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ซึ่งนอกจาก
จะเป็ นความผิดตามกฎหมายแล้วยังกระทบต่อชื่อเสียงของเอสซีจีอีกด้วย
ปั จจุบนั เอสซีจีมีแนวทางการจัดการข้อมูลภายในที่ใช้ปฏิบตั ิอยู่ในเอกสารหลายแห่ง เช่น จรรยาบรรณเอสซีจี
คู่มื อบรรษั ทภิ บาลเอสซี จี ข้อบัง คับพนักงาน และมาตรการกํากับดูแลต่าง ๆ และเมื่ อปี 2559 กฎหมาย
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ฉ บับ ใหม่ ไ ด้มี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หลัก เกณฑ์ท่ี เ กี่ ย วข้อ งกั บ ข้อ มู ล ภายใน
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการรวบรวมหลักปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ในเรื่องนีข้ ึน้ และจัดทําเป็ น
นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่ มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ฉบับนีข้ ึน้ เป็ นลายลักษณ์อักษร โดยให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซีจีทกุ คน ถือปฏิบตั แิ ละสื่อสารอย่างถูกต้อง
นโยบาย
1. เอสซีจียดึ มั่นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายในที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ในทุกประเทศที่เอสซีจีเข้าไปหรือจะเข้าไปดําเนินธุรกิจ
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจี และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั หิ น้าที่ซ่งึ รู ห้ รือครอบครองข้อมูลภายใน
ของเอสซีจีตอ้ ง
2.1 เก็บรักษาข้อมูลภายในของเอสซีจีดว้ ยความระมัดระวังและมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูล
ภายในของเอสซีจีร่วั ไหลออกไปภายนอก
2.2 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน เพื่อป้องกันการที่ขอ้ มูลภายใน
อาจถูกนําไปใช้ไม่วา่ จะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่ืน
เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจีหรือบริษัท
จดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน หรืออาจมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจี บุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั หิ น้าที่ซ่งึ รูห้ รือครอบครองข้อมูลภายในของ
เอสซี จี ต ้อ งไม่ ซื ้อ หรื อ ขายหลั ก ทรัพ ย์ท่ี เ กี่ ย วข้อ งกั บ ข้อ มู ล ภายในที่ ยัง ไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ ประชาชน
ซึ่งเป็ นการเอาเปรียบบุคคลอื่นที่ซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยไม่ทราบข้อมูลภายใน
4. เอสซีจีตอ้ งมีมาตรการห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนและหลังการเปิ ดเผยข้อมูลภายใน(Blackout
Period)* เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ
5. เอสซี จีตอ้ งจัดให้มีระบบการจัดการข้อมูลภายในที่ ทาํ ให้ม่ นั ใจได้ว่าข้อมูลภายในจะไม่ร่ วั ไหล และถูก
นําไปใช้ประโยชน์ในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ไม่วา่ เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
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6. ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ให้นาํ จรรยาบรรณเอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และ
แนวปฏิบตั กิ ารจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านด้วย
7. การไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนีถ้ ือเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี

มาตรการห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของเอสซีจี
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง้ คูส่ มรส หรือผูท้ ่ีอยู่
กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนในเอสซีจี หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ดเผย
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
นอกจากนีใ้ นกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง้
คู่สมรส หรือผูท้ ่ีอยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลที่ ยงั ไม่ได้
เปิ ดเผยซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพ ย์ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซี จี หรือบริษัทจดทะเบียนอื่ นที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทาํ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ สูส่ าธารณะทัง้ หมดแล้ว
----------------------------------------------หมายเหตุ หากมีการใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อประชาชนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยเป็ นการเอา
เปรียบบุคคลอื่น (Insider Trading) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ บุคคลที่กระทําการดังกล่าวมี
ความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอาจมีโทษ ดังนี ้
1. โทษทางอาญา
จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 500,000 -2,000,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
2. มาตรการลงโทษทางแพ่ง
- ค่าปรับเป็ นเงินไม่เกิน 2 เท่า ของประโยชน์ท่ีได้รบั หรือพึงได้รบั แต่ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า 500,000 บาท ในกรณี
ที่ไม่สามารถคํานวณผลประโยชน์ได้ ให้ปรับตัง้ แต่ 500,000 - 2,000,000 บาท
- ชดใช้เงินในจํานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ท่ีได้รบั หรือพึงได้รบั
- ห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
- ห้ามเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
- ชดใช้คา่ ใช้จา่ ยจากการตรวจสอบการทําความผิดให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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3.2 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารจัดการองค์กร

นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของเอสซีจี
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อเป็ นทิศทางใน
การกํากับดูแลการปฏิ บัติงานของเอสซี จี เพื่อนําไปใช้ตัดสินใจในการปฏิ บัติงานได้อย่างเหมาะสมโดยเอสซี จี
คาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริต น่าเชื่อถื อ ยึดมั่นในอุดมการณ์ 4 คือ “ตัง้ มั่นใน
ความเป็ นธรรม มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็ น
แนวทางสําคัญในการปฏิ บตั ิงาน อยู่บนพื น้ ฐานการประพฤติปฏิ บตั ิท่ี ดีตามหลักจรรยาบรรณเอสซี จี รวมทั้งมี
คุณธรรมการเป็ นพลเมืองดีของทุกประเทศที่เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
ที่ จะมีผลกระทบต่อเอสซีจี กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจี และความเชื่ อมั่นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ดังนัน้ จึงได้มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน ดังนี ้
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซีจีทกุ คนต้องยึดมั่นที่จะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ซึ่งครอบคลุมถึง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท ข้อปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ าน ข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ีดี รวมถึงพันธสัญญาต่อสังคม ในทุกประเทศที่เอสซีจีดาํ เนินธุรกิจ
2) การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตั ิตามกฎหมายทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
เป็ นเรื่องจําเป็ นที่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซี จีทุกคนต้องเคารพและปฏิ บตั ิตาม การทํา
ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายจึงเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
3) การปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของการปฏิ บัติ ง านที่ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งาน
เอสซีจีทกุ คนต้องปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีการสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรู ค้ วาม
เข้าใจ มีการกําหนดแนวทาง และกํากับดูแลให้ปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ สร้างความตระหนักรู แ้ ละ
สืบทอดวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต และการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเอสซีจีให้เข้มแข็ง
4) เอสซีจีม่งุ เน้นให้มีระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และพันธสัญญาต่อ
สังคมที่สาํ คัญที่คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีหรือกลุ่มธุรกิจกําหนด โดยจัดให้มีกระบวนการที่ใช้
ในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทัง้ มีการปรับปรุ งระบบดังกล่าว
ให้ดีขึน้ อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดําเนิ นธุ รกิ จทั้งภายใน ภายนอก และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้
5) พนักงานเอสซีจีท่ีรายงานหรือให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการกระทําที่เป็ นหรืออาจเป็ นการละเมิดกฎหมายและ
พันธสัญญาต่อสังคมที่สาํ คัญจะได้รบั ความคุม้ ครองตามนโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่
พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสของเอสซีจี (SCG Whistleblowing Policy)
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แนวปฏิบัตกิ ารกํากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
การเสริมสร้างและสนับสนุนระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน จะทําให้ม่ ันใจได้ว่าการดําเนินธุรกิจ
ของเอสซีจีมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐานการ
ทํางานที่จะช่วยป้องกันการเกิ ดความไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ได้อย่างมี ประสิทธิผล รวมทัง้ มีการปรับปรุ ง
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านประจําวันได้อย่างเหมาะสม ควรดําเนินการดังนี ้
1) การกําหนดขอบเขตของเรื่องและผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องในการจัดทําและนําระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานไป
ปฏิบตั ิ ผูบ้ ริหารพิจารณากําหนดขอบเขตของกฎหมายและพันธสัญญาต่อสังคมที่สาํ คัญที่จะนําไปจัดทํา
ระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และระบุบคุ คล หน่วยงาน กิจกรรม หรือพืน้ ที่ท่ีเกี่ยวข้องที่ตอ้ งจัดทํา
ระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านและนําระบบฯ นีไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
2) การจัดให้มีมาตรฐานการทํางาน
2.1) ผูเ้ กี่ยวข้องรวบรวมกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องตามขอบเขตที่ผบู้ ริหารกําหนดในข้อ 1)
2.2) จัดให้มีมาตรฐานการทํางานที่ ใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิ บัติง านที่ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่ี ต ้อง
ปฏิบตั ติ าม
3) การกํากับดูแลและการปรับปรุงสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านประจําวัน
3.1) ควบคุมการทํางานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการทํางานที่กาํ หนด
3.2) เฝ้าติดตาม (Monitoring) และตรวจประเมิน (Audit) การทํางาน เพื่อให้ม่นั ใจว่าได้มีการดําเนินการ
ตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.3) รายงานการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ใ ห้กับผูท้ ่ี มี อาํ นาจในการตัดสิ นใจและผู้เกี่ ยวข้อง เพื่อจัดการ
ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4) ปฏิ บตั ิการแก้ไข เมื่ อพบว่ามี เรื่องที่ ไม่สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ เพื่ อแก้ไขเรื่องที่ ไม่สอดคล้องให้
ถูกต้อง ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ตามมา และป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นนั้ เกิดซํา้ ในอนาคต
3.5) บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยความเสี่ยงที่สาํ คัญต้องได้รบั การจัดการอย่าง
เหมาะสม ทันเวลา
3.6) ทบทวนการดําเนินงานด้านปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการดําเนินงาน
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีตอ้ งการ
4) การสนับสนุนการดําเนินงานต่าง ๆ ในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ โดย
4.1) จัดสรรทรัพยากรที่จาํ เป็ น อย่างเพียงพอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์จะบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการ
4.2) พัฒ นาความรู ้ ความสามารถของพนัก งาน เพื่ อ ให้พ นัก งานมี ค วามสามารถที่ จ ะปฏิ บัติ ต าม
กฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องอยูเ่ สมอ
4.3) สร้างความตระหนักรู แ้ ละวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยดําเนินการได้
หลายวิธี เช่น การสอนงาน การบอกเล่าประสบการณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ การจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่อง
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สําคัญต่างๆ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสร้างค่านิยมและแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงจูงใจด้วย
ของรางวัลหรือสิ่งตอบแทน และการกําหนดมาตรการลงโทษที่เหมาะสม เป็ นต้น
4.4) จัดให้มี การควบคุม เอกสารและสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดํา เนิ นงานด้านการปฏิ บัติ ต าม
กฎเกณฑ์ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าเอกสารและสารสนเทศที่ตอ้ งใช้ในการดําเนินงานมีความเหมาะสมกับ
การใช้งาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัยจากการสูญหาย เสียหาย ถูกแก้ไข สามารถรักษา
ความลับ ควบคุมการแพร่กระจาย และสะดวกต่อการค้นหาและจัดเก็บ
บทบาทและความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเอสซีจี และกํากับดูแลใน
ระดับ นโยบาย โดยมอบหมายให้ค ณะจั ด การบริ ห ารความเสี่ ย งเอสซี จี (SCG Risk Management
Committee) กํากับดูแลให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
กรรมการ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกที่ดี ส่งเสริมการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และกระตุน้ ให้
พนักงานทุกคนเห็นคุณค่าและความสําคัญของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเอสซีจี
2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้มีกระบวนการควบคุมและติดตามการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของเอสซีจี รวมถึงระบบการควบคุมภายใน และสอบทานสรุปผลตรวจสอบด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
3) คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี (SCG Risk Management Committee) มีหน้าที่กาํ กับดูแลการนํา
นโยบายการกํากับดูแลการปฏิ บตั ิงานไปปฏิ บตั ิ โดยจัดให้มีกระบวนการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานที่ มี
ประสิทธิ ภาพและเหมาะสม เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการดําเนินงานของเอสซีจี เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยคณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีมีหน้าที่รายงานการไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท่ีมีผลกระทบกับเอส
ซีจีอย่างมีสาระสําคัญและความคืบหน้าในการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4) ผูบ้ ริหารเป็ นผู้รับผิ ดชอบสําคัญ ในการนํานโยบายไปสู่การปฏิ บัติอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่ อง โดย
ผูบ้ ริหารต้องทําความเข้าใจในนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน แนวปฏิบตั ิ และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงานของตน จัดให้มีการสื่อสาร สร้างจิตสํานึกที่ดี ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ กระตุน้
ให้พนักงานที่ อยู่ในความรับผิดชอบเห็นคุณค่าและความสําคัญของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ กําหนด
แนวทางและกํากับดูแลให้แน่ใจว่าพนักงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบได้ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
อยูเ่ สมอ รวมทัง้ เป็ นแบบอย่างที่ดี เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเอสซีจี
5) พนัก งานเอสซี จี ต ้อ งเข้า ใจบทบาท หน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของตน ในการปฏิ บัติ ต ามนโยบาย
การกํากับดูแลการปฏิ บตั ิงาน และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้อง พนักงานเอสซีจีตอ้ งพัฒนาตนเองให้มีความรู ้
ความสามารถและความเข้าใจในหน้าที่ ท่ี ตนปฏิ บัติอย่างผู้รูจ้ ริง ตัง้ ใจและเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ท่ี ไ ด้ร ับ
มอบหมาย มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั งิ าน
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ในกรณี ท่ี มีขอ้ สงสัยในการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ ให้สอบถามผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่วยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน หน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
ในกรณีท่ีพบการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ให้พนักงานเอสซีจี
ทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ที่
กําหนดไว้ เช่น ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System) เป็ นต้น และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยเอสซีจีจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการ
กระทําที่ไม่ถกู ต้องตามกฎเกณฑ์หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการรายงานตามที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ใน Whistleblowing Policy
6) หน่วยงานต่างๆ ต้องรวบรวมข้อมูลและแจ้งการกระทําที่ไม่ถกู ต้องหรือหลีกเลี่ยงการปฎิบตั ิตามกฎหมาย
และพันธสัญญาต่อสังคมที่สาํ คัญต่อเอสซีจีให้หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเอสซีจี หรือกลุ่ม
ธุรกิจทราบ ตลอดจนให้ความร่วมมืออื่นๆ กับหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เพื่อประโยชน์ในการ
สนับสนุนการแก้ปัญหา การป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้ การปรับปรุงและยกระดับ
การกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของเอสซีจีให้ดีย่งิ ขึน้ โดยข้อมูลต่างๆ ที่แจ้งมานัน้ จะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ
และคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เป็ นสําคัญ
7) หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเอสซีจี หรือกลุ่มธุรกิจเป็ นหน่วยงานกลางในการกํากับดูแลการ
ปฏิ บัติ ง าน ให้ค าํ ปรึ ก ษา สนับ สนุ น ติ ด ตาม วิ เ คราะห์ข ้อ มู ล ประเมิ น และรายงานประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิ ผลของการกํากับดูแ ลการปฏิ บัติงาน เพื่ อให้ม่ นั ใจว่าการดําเนิ นธุรกิ จของเอสซี จี เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ รวมทัง้ นําไปสูก่ ารปรับปรุงและยกระดับการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของเอสซีจีให้ดีย่งิ ขึน้

57

นโยบายการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
1. หลักการ
การแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยเพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแลและบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทย่อยเป็ นกลไกสําคัญในการกํากับดูแลเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบตั ิตาม
แนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการ
และผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยขึน้
2. นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
การแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ได้
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม มีความรู ค้ วามสามารถ มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ มีภาวะผูน้ าํ ที่จะ
บริหารจัดการบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผถู้ ือหุน้ และ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ตลอดจนส่งเสริมการตรวจสอบและถ่ วงดุลอย่างเหมาะสมใน
บริษัทย่อย และสนับสนุนให้มีการนําแนวนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างยั่งยืน
3. อํานาจในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของแต่
ละกลุ่มธุรกิจเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ และโยกย้ายบุคคลที่จะเป็ นตัวแทนของบริษัทไปเป็ นกรรมการ และ
ผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยโดยพิจ ารณาตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบหลักการรวมทัง้ ข้อกําหนดของ
นโยบายนี ้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตามคูม่ ืออํานาจดําเนินการ
4. คุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
(1) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้
(2) มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ เหมาะสมต่อการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะผูน้ าํ สามารถให้มมุ มองความคิดที่กว้างขวางและจําเป็ นในการขับเคลื่อนและบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริษัทย่อย
(4) มีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลตามแนวทางบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
5. การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
การพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยควรพิจารณาตามขนาดและ
ความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทย่อยที่เป็ น Holding Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท
ให้พิจารณาเลือกกรรมการของคณะจัดการ เอสซีจี เป็ นกรรมการบริษัทย่อยในจํานวนที่เหมาะสมโดย
คํานึงถึงความหลากหลายและการถ่วงดุลในการตัดสินใจ โดยอย่างน้อยควรมีผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่-การเงิน
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(2)

(3)

(4)

(5)

และการลงทุน เอสซีจี ร่วมเป็ นกรรมการบริษัทย่อย และอาจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารในระดับ จ4 ของ
บริษัทเป็ นกรรมการบริษัทย่อยด้วยอีกไม่เกิน 1 คน
บริษัทย่อยที่เป็ น Holding Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ/หรือผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
เป็ นกรรมการ ทัง้ นีอ้ าจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารในระดับ จ4 ของบริษัทเป็ นกรรมการบริษัทย่อยด้วยไม่
เกิน 2 คน
บริษัทย่อยที่เป็ น Operating Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท
ให้พิจารณาเลื อกกรรมการของคณะจัดการ เอสซีจี เป็ นกรรมการบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยควรมี ผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี เป็ นกรรมการบริษัทย่อยดังกล่าวร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และ/หรือผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อยและอาจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารใน
ระดับ จ4 ขึน้ ไป ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อยเป็ นกรรมการบริษัทย่อยด้วยก็ได้
บริษัทย่อยที่เป็ น Operating Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,000-10,000 ล้านบาท
ให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และ/หรือผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ของกลุ่มธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
เป็ นกรรมการ และอาจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารในระดับ จ3 ขึน้ ไป ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อยเป็ น
กรรมการบริษัทย่อยด้วยก็ได้
บริษัทย่อยที่เป็ น Operating Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าตํ่ากว่า 1,000 ล้านบาท
ให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และ/หรือผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ของกลุ่มธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
เป็ นกรรมการ และอาจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารในระดับ จ2 ขึน้ ไป ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
เป็ นกรรมการบริษัทย่อยด้วยก็ได้

อย่างไรก็ตามในการพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลใดนัน้ นอกจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นแล้ว ให้
คํานึงถึงลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง เช่น
(1) การเป็ นบริษัทที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดที่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง เช่น การ
เป็ นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ
(2) สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อยกรณีท่ีมีผรู้ ว่ มทุน ซึ่งต้องคํานึงถึงข้อกําหนดตามสัญญาร่วมทุน
(3) ข้อกําหนดตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อยประกอบกิจการหรือจัดตัง้ ขึน้
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
(1) กํากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง มีการบริหาร
จัดการที่ ดี ปฏิ บตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของเอสซีจี
และนโยบายอื่นของบริษัทหรือที่สอดคล้องกับของบริษัท
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(2) ให้แนวทางในการกําหนดทิศทางของกลยุทธ์ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของบริษัท รวมทัง้ ส่งเสริมนวัตกรรมและการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทย่อย
(3) รายงานผลประกอบการและการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการสําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทย่อย และรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่างมีนยั สําคัญ
(4) ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีประสิทธิ ภาพและบริหารจัดการผลตอบแทนการลงทุน
ของบริษัทในบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์
เอสซีจีให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร โดยกําหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เป็ นระบบตามมาตรฐานสากลและบูรณาการเข้ากับการดําเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้สามารถระบุความ
เสี่ยงหรือโอกาสในการดําเนินธุรกิจที่คาดว่าต้องเผชิญในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาํ หนด ตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย สนับสนุนต่อการดําเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
2. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีนี ้ ใช้บงั คับกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัท
ในกรณี ท่ีบริษัทย่อยเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของประเทศอื่ น
ใดที่มีความแตกต่าง ให้พิจารณาดําเนินการหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้า ที่ ก ํา กั บ ดูแ ลการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบติดตามและสอบทานให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล มีการ
ระบุความเสี่ยงที่สาํ คัญขององค์กร รวมทัง้ การประเมินและการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมอบหมาย
ให้ฝ่ายจัดการทําหน้าที่ดูแลบริหารความเสี่ยงของเอสซี จี และรายงานการบริหารจัดการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับอย่างสมํ่าเสมอ
2. ให้ฝ่ายจัดการกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
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มาตรฐานสากล เพื่ อนําไปปฏิ บตั ิใช้ท่ วั ทัง้ องค์กรและเป็ นส่วนประกอบสําคัญในการตัดสินใจดําเนิน
ธุรกิจ โดยกําหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตัง้ แต่ระดับการวางกลยุทธ์ การ
ปฏิบตั งิ าน และการตัดสินใจเพื่อการลงทุน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทนั สมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
3. กําหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานของเอสซีจีมีความรับผิดชอบเป็ นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่ระบุ วิเคราะห์
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาส จัดทํากลยุทธ์ทางธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
อย่างสมดุล รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิ ผล โดยมีการติดตาม ทบทวนและรายงานประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง
และสัญญาณเตือนภัยที่สาํ คัญอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี ้ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ ยงตามที่เอสซี จี
กําหนด
4. ปลูกฝั งให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของ
พนักงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ ต่อ
องค์กร

รายการระหว่างกันและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้กาํ หนดนโยบายการทํา
ธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี ้
1. การทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย
การที่เอสซีจีประกอบด้วยบริษัทจํานวนมาก และบริษัทเหล่านัน้ ดําเนินธุรกิจที่ตอ้ งทําธุรกรรมระหว่างกัน
เช่น การบริการ การซือ้ ขายวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิค
หรือบุคลากร ฯลฯ นัน้ ในการดําเนินธุรกิจหรือปฏิบตั ิงานที่เป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี
ดัง กล่าว ต้องคํานึง ถึ ง กฎหมาย และกฎระเบี ย บที่ อ อกโดยหน่ว ยงานของรัฐ รวมถึง ระเบีย บและอํา นาจ
ดําเนินการของเอสซีจี ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น
2. การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนัน้ จะต้องปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กาํ หนดไว้
ตามกฏหมาย กฏระเบียบที่ ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซี จี รวมถึงได้รบั การอนุมัติตาม
อํา นาจดํา เนิ น การของเอสซี จี อ ย่ า งเคร่ ง ครัด นอกจากนี ้ยัง ต้อ งปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ไ ด้ต กลงไว้ อ ย่ า ง
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ตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายไม่วา่ ต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก
บริษั ท ได้ก ํา หนดนโยบายการปฏิ บัติ ต่อ ผู้มี ส่ว นได้เ สี ย (Stakeholder Engagement Policy) และแนว
ปฏิ บัติ ต่อ ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย กลุ่ม ต่า งๆ โดยกํา หนดให้บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกรอบการแข่ ง ขัน ทางการค้า ที่ สุจ ริต
พิจารณาราคาซือ้ ที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่
ได้รบั รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ บริษัทได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิและกระบวนการในการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
รายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ ผูบ้ ริหารจะแจ้งให้
บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็ นรายการที่จะต้องขออนุมตั ิ
ตามเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลให้นกั ลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดย
กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มีสว่ นได้เสียจะไม่มีสว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการแต่อย่างใด
3. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็ นรายการที่ดาํ เนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบาย
ซื อ้ ขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิ จ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิ จการหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริษัทมี นโยบายในการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ข องประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่ า ด้วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิ ด เผยข้อ มูล และการปฏิ บ ตั ิก ารของบริษัทจดทะเบีย นในรายการที่ เ กี่ ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)
เอสซี จี มี อุดมการณ์ใ นการดําเนินธุ รกิ จ อย่างมีคุณ ธรรม โดยยึดมั่น ในความรับผิดชอบต่อสัง คมและ
ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณเอสซีจี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่
ผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของเอสซีจี ในปี 2555 เอสซีจี ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ใน
การต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุง่ มั่นในการต่อต้านคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบ
เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า เอสซี จี มี น โยบายการกํา หนดความรับ ผิ ด ชอบ แนวปฏิ บัติ และข้อ กํา หนดในการ
ดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รปั ชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี และเพื่อให้การตัดสินใจและ
การดําเนิ นการทางธุ ร กิ จ ที่ อ าจมี ความเสี่ ยงด้านการทุจ ริต คอร์รัป ชันได้รับการพิ จ ารณาและปฏิ บัติ อ ย่ า ง
รอบคอบ เอสซีจี จึงได้จดั ทํา “นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ
ที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยั่งยืน
คํานิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
คอร์รปั ชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่า
จะให้ มอบให้ ให้คาํ มั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ ีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให้กับ
บริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทําได้
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของเอสซีจีดาํ เนินการหรือยอมรับการคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทาน
การปฏิ บัติ ต ามนโยบายต่ อ ต้า นคอร์รัป ชัน นี ้อ ย่ า งสมํ่า เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิ บัติ และ
ข้อกําหนดในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนด
ของกฎหมาย
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้า ที่ แ ละรับ ผิ ด ชอบในการกํา หนดนโยบายและกํา กับ ดูแ ลให้มี ร ะบบที่
สนับสนุนการต่อต้านคอร์รปั ชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับ
การต่อต้านคอร์รปั ชันและปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุ ม ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ม่ ั น ใจว่ า เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คณะจัดการและผูบ้ ริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและ
ให้การส่ง เสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่ อสื่ อสารไปยัง พนักงานและผู้เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย
รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย
4. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงาน
ว่า เป็ น ไปอย่ า งถูก ต้อ ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิ บัติ อํา นาจดํา เนิ น การ ระเบี ย บปฏิ บัติ และกฎหมาย
ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อให้ม่ นั ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
เสี่ยงด้านคอร์รปั ชันที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริ ษั ท ผู้บริ หาร พนักงานเอสซี จี ทุกระดับ ต้องปฏิ บัติ ตามนโยบายต่ อ ต้า นคอร์รัปชั น และ
จรรยาบรรณเอสซีจี โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รปั ชัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานเอสซีจี ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี
ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่า งๆ หากมี ข ้อ สงสัย หรื อ ข้อ ซัก ถามให้ป รึก ษากั บ ผู้บัง คับ บัญ ชา หรื อ บุค คลที่ ก ํา หนดให้ท ํา หน้า ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาํ หนดไว้
3. เอสซีจีจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รปั ชันที่เกี่ ยวข้องกับเอสซี จี
โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รปั ชัน ตามที่เอสซี
จีกาํ หนดไว้ใน Whistleblowing Policy
4. ผูท้ ่ีกระทําคอร์รปั ชัน เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบ
ที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ ผิดกฎหมาย
5. เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ
หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับเอสซีจี หรืออาจเกิดผลกระทบต่อเอสซีจี ในเรื่องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชันนี ้
6. เอสซีจี มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รปั ชันเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทงั้ การทํา
ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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ข้อกําหนดในการดําเนินการ
1. นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี ้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้
ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรม
ทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
เอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทัง้ ระเบียบ และคูม่ ือ
ปฏิบตั งิ านของเอสซีจีท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั อิ ่ืนใดที่เอสซีจีจะกําหนดขึน้ ต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รปั ชัน กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร
และพนักงานเอสซีจีทกุ ระดับต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี ้
3.1 ของกํานัล การเลีย้ งรับรองและค่าใช้จา่ ย
การให้ มอบ หรือรับ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในจรรยาบรรณเอสซีจี
3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู นําไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ
ห้ามให้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของเอสซีจี และการติดต่องาน
กับภาครัฐจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่ อสัตย์ และต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณเอสซีจี
(Whistleblowing Policy)
ผู้มีสิทธิร้องเรียน
1. พนักงานที่พบเห็นการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจของเอสซีจี
2. พนักงานที่ถกู กลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ถูกลดขัน้ เงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือ
ถูกเลื อกปฏิ บัติ ด ้ว ยวิ ธี ก ารอันไม่ช อบที่ เ กี่ ย วเนื่ องกับสภาพการจ้า งงาน อันเนื่ องมาจากการที่ ต นได้
ร้องเรียน ให้ขอ้ มูล หรือจะให้ขอ้ มูล ช่วยเหลือในขัน้ ตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้
แก้ผรู้ บั ข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดําเนินคดี การเป็ นพยาน การให้ถอ้ ยคํา หรือการให้ความร่วมมือ
ใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับข้อร้องเรียน
1.
2.
3.
4.
5.

ผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานการบุคคลกลาง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด

วิธีการร้องเรียน
ร้องเรียนต่อผูร้ บั ข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร
ผ่านทาง E-mail Address ของผูร้ บั ข้อร้องเรียน
ทําเป็ นจดหมายถึงผูร้ บั ข้อร้องเรียน
ในกรณีท่ีผรู้ อ้ งเรียนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริวหรือหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอ
ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่ อว่ามี การกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีเกิดขึน้

ทัง้ นี ก้ ารร้องเรียนจะถื อเป็ นความลับที่ สดุ และผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่
จําเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผูร้ อ้ งเรียน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทําให้เอสซีจีสามารแจ้งผลการดําเนินการหรื อ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รอ้ งเรียนให้ทราบได้
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ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
1. ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเป็ นผูด้ าํ เนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือ
หน่วยงานที่ไว้วางใจเป็ นผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผูร้ บั ข้อร้องเรียนนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ขอ้ มูล หรือขอให้
จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นความจริงเอสซีจีจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
- ในกรณีท่ีขอ้ ร้องเรียนเป็ นเรื่องที่เอสซีจีกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของ
เอสซี จี จ ะเสนอเรื่ อ งพร้อ มความเห็ น และกํา หนดแนวทางในการปฎิ บัติ ท่ี ถู ก ต้อ งต่ อ ผู้มี อ ํา นาจ
ดําเนินการในเอสซี จีพิจ ารณาดําเนิ นการ และในกรณี ท่ี เป็ นเรื่ องสําคัญ เช่น เป็ นเรื่องที่ กระทบต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
หรือเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นต้น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา
- ในกรณี ท่ี ข ้อ ร้อ งเรี ย นให้เ กิ ด ความเสี ย หายต่อ ผู้ใ จผู้หนึ่ ง จะเสนอวิ ธี ก ารบรรเทาความเสี ย หายที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมให้กบั ผูเ้ สียหาย
การคุ้มครองปกป้ องผู้ทแี่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
1. ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทําให้เกิดความเสียหายกับ
ตนเอง แต่ตอ้ งระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเขื่อ
ว่ามีการกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ของเอสซี จี เ กิ ด ขึ น้ อย่ า งไรก็ ต ามหากเลื อ กที่ จ ะเปิ ด เผยตนเองก็ จ ะทํา ให้ผู้รับ ข้อ ร้อ งเรี ย นสามารถ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึน้
2. ข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง เอสซีจีถือเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาํ เป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ ยวข้อง ทัง้ นีผ้ รู้ บั ผิดชอบในทุกขัน้ ตอน
จะต้องเก็ บรักษาข้อมูลที่ ไ ด้รับรู ช้ นั้ ความลับสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่ น หากฝ่ าฝื นถื อเป็ น การ
กระทําความผิดวินยั
4. กรณี ท่ี ผู้ ร ้อ งเรี ย นเห็ น ว่ า ตนอาจได้รั บ ความไม่ ป ลอดภั ย หรื อ อาจเกิ ด ความเดื อ ดร้อ นเสี ย หาย
ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุม้ ครองที่เ หมาะสมก็ไ ด้ หรือบริษัท อาจกําหนด
มาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย
หรือความไม่ปลอดภัย
5. พนักงานที่ ปฏิ บัติ ต่อ บุค คลอื่ น ด้ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่เ ป็ น ธรรม เลื อกปฏิ บัติด ้ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่เ หมาะสม หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนัน้ อันมีเหตุจงู ใจมาจากการที่บคุ คลอื่นนัน้ ได้รอ้ งเรียน ได้แจ้งข้อมูล
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ร้องเรี ยนหรื อให้เบาะแสเกี่ ยวกับกรทุจ ริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบัง คับ หรือ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมไปถึงการที่บคุ คลอื่นนัน้ ฟ้องร้องดําเนินคดี เป็ นพยาน ให้
ถ้อยคํา หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็ นการกระทําความผิดวินยั ที่ตอ้ งได้รบั
โทษ ทัง้ นีอ้ าจได้รบั โทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้หากการกระทําความผิดตามกฎหมาย
6. ผูท้ ่ีได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความ
เหมาะสม และเป็ นธรรม

นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)
การเปิ ดเผยข้อมู ลของเอสซี จี ยึ ดถื อหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักบรรษั ทภิ บาล
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรให้มีการรวบรวม
แนวปฏิบตั ิต่างๆ และกําหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของเอสซีจีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เป็ นครัง้ แรก เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2551 เพื่อให้ผูถ้ ื อหุน้ นักลงทุน สาธารณชน และผูม้ ีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิ ดเผย
ข้อมูลของเอสซีจี มีความถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน
เนื่ องจากมี การแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้
ปรับปรุงนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของเอสซีจีให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
นโยบาย
1. เอสซีจียดึ มั่นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลในทุกประเทศที่เอสซีจีเข้าไปหรือ
จะเข้าไปดําเนินธุรกิจ
2. การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) เอสซีจีตอ้ ง
เปิ ด เผยอย่ า งระมัด ระวัง ถูก ต้อ ง ครบถ้ว น ไม่ ท าํ ให้เ กิ ด ความสํา คัญ ผิ ด ในสาระสํา คัญ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ทันเหตุการณ์ ทันเวลา มีการ
เปิ ดเผยให้ท่ วั ถึงและเป็ นธรรม พร้อมทัง้ ดําเนินการให้ม่ นั ใจได้ว่าผูถ้ ือหุน้ หรือนักลงทุนจะได้รบั ข้อมูลต่างๆ
อย่างเพี ยงพอต่อการตัดสินใจ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยอาจพิจารณาใช้ช่อง
ทางการเปิ ดเผยผ่านเว็บไซท์ของเอสซีจี หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกําหนดไว้ในแต่ละ
เรื่องตามความเหมาะสม ทัง้ นีค้ วรระมัดระวังเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะเปิ ดเผยด้วย
นอกจากนีเ้ อสซีจีตอ้ งมีการกําหนดผูม้ ีสทิ ธิเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะและขอบเขต
หน้าที่ของบุคคลเหล่านัน้ ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลสําคัญของบริษัทออกมาจากแหล่งเดียว มี
ข้อมูลที่ตรงกัน หรือเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ทาํ ให้เกิดความสับสน และไม่อนุญาตให้พนักงานเอสซีจี
เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะไม่ว่าในเวลาใดๆ เว้นแต่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี หรือ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี หรือ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี หรือกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ของกลุม่ ธุรกิจ
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3. การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่ เปิ ดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) เอสซี จีตอ้ งเปิ ดเผย
อย่างชัดเจน ครบถ้วน โดยไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนีก้ ารให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสําคัญที่ได้
เปิ ดเผยไปแล้วต้องมีความชัดเจนและสอดคล้อง ไม่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิดกับข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไป
4. การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นการคาดการณ์เกี่ ยวกับสภาวะ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัท (Forward-Looking Information) เอสซีจีตอ้ งเปิ ดเผยด้วยความระมัดระวัง ไม่ทาํ ให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ และให้อธิบายถึงเงื่อนไขหรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบในการคาดการณ์นนั้ โดย
จะต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและพิจารณาถึงความถูกต้องของข้อมูลก่อนนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์หรือคาดการณ์ดงั กล่าว
5. การเปิ ดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ขอ้ มูลสําคัญ (Non-material Information) เอสซีจีตอ้ งเปิ ดเผยบนพืน้ ฐาน
ของความเป็ นจริง และต้องไม่มี เ จตนาให้ผู้อ่ื น สําคัญ ผิดในข้อเท็จ จริง เกี่ ยวกับฐานะการเงิ น ผลการ
ดําเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ หรือเปิ ดเผยในทํานองที่อาจทําให้บคุ คลอื่นเข้าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึน้ หรือ
ลดลง
6. การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ ยวข้องเป็ นเรื่องที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างยิ่ง เอสซีจี
ต้องไม่เผยแพร่ขอ้ มูลสําคัญดังกล่าวก่อนวันที่เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญนัน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์และสาธารณชน
7. การเปิ ดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เอสซีจีตอ้ งจัดให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ทาํ ให้ม่ นั ใจได้ว่าการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําคัญมีความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน
8. ในการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ให้นาํ จรรยาบรรณเอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึง
แนวปฏิบตั กิ ารเปิ ดเผยข้อมูลไปใช้ในการปฏิบตั งิ านด้วย
9. การไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนีร้ วมถึงถือเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี
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จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทได้จัดทําจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึน้ เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ยึดถื อเป็ นกรอบแนวทางในการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมี หลักการพื น้ ฐานในเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูล การรักษาข้อมูล
ภายใน การปฏิ บตั ิต่อกลุ่มผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นธรรมและเท่าเที ยมกัน รวมทัง้ การปฏิ บัติหน้าที่ ดว้ ยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ซึ่งสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี อันจะทําให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริษัทและสร้าง
ความมั่นใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน สาธารณชน และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบด้วยแนวปฏิบตั ิ 4 ประการหลัก ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตในวิชาชีพ

1. การเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าํ คัญและจําเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
1.1 เปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่าง ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตาม
หลักเกณฑ์ข องหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 ใช้วิจ ารณญาณในการให้ข ้อมูล ต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ปฏิ เ สธการให้ข้อมูล ที่ เป็ น
ความลับทางการค้าหรือเป็ นข้อมูลที่อาจทําให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขันได้
1.3 เปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ มีความชัดเจน ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการตีความผิด ให้
ข้อเท็จจริงทัง้ เชิงบวกและลบ มีรายละเอียดเพียงพอต่อการทําความเข้าใจ และตระหนักเสมอว่าการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์จะช่วยให้ประมาณการและความคาดหวังต่อผลประกอบการของบริษัททัง้ ใน
ปั จจุบนั และอนาคตของผูไ้ ด้รบั ข้อมูลมีความใกล้เคียงกับความจริงมากขึน้
1.4 ชี แ้ จงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะภายในเวลาที่ เหมาะสมตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ในกรณีท่ีมีข่าวลือ ข่าวรั่ว ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย หรือได้รบั ทราบข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
การตัดสินใจลงทุน หรือส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์
1.5 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่เป็ นการประมาณการหรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ว่า
ด้วยวาจาหรือเอกสารก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อผลักดันให้มีการซือ้ หุน้ ของบริษัท
1.6 ไม่ให้ขอ้ มูลในเชิงลบหรือให้รา้ ยแก่บริษัทคูแ่ ข่งหรือผูม้ ีสว่ นได้เสียต่าง ๆ
1.7 กําหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้ขอ้ มูลได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน
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2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
2.1 ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ่ืน และ
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บคุ คลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามกฏเกณฑ์ตา่ งๆ
แล้ว
2.2 ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทที่ เ กี่ ยวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในให้
ถูกต้อง โดยข้อมูลที่มีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานควรเปิ ดเผยในช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน
เปิ ดเผยให้ผลู้ งทุนกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
2.3 กําหนดช่วงเวลาอย่างน้อ ย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดเผยงบการเงิ น เพื่ องดให้ข้อมูล หรื อ ตอบคํา ถาม
เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period)
3. การเปิ ดเผยข้อมูล อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
3.1 จัดให้มีกิจกรรมสําหรับผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้บคุ คลแต่ละกลุ่ม
ได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม ไม่ทาํ ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการ
ลงทุน
3.2 จัดให้มีชอ่ งทางที่เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่เลือกปฏิบตั ทิ ่ีจะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุม่ หนึ่งกลุม่ ใดเป็ นพิเศษ
3.3 เปิ ดเผยข้อมูลที่นาํ เสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น Roadshow Presentation และ Analyst Presentation
บนเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สาธารณะรับทราบทั่วกันโดยเร็ว
3.4 ปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ ตามแนวทางดังนี ้
(1) การปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุน
- ปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก
- ให้โอกาสแก่นกั ลงทุนรายบุคคลได้เข้าถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน
สถาบัน
- ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับนักลงทุนสถาบันหรือกลุม่
นักลงทุน
(2) การปฏิบตั ิตอ่ นักวิเคราะห์
- เชิญและเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์จากทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์
(Analyst Meeting) อย่างเท่าเทียมกัน
- ไม่ให้ส่ิงของตอบแทนหรือของขวัญแก่นกั วิเคราะห์เพื่ อจูงใจหรือโน้มน้าวให้เขียนบทวิเคราะห์
ให้แก่บริษัท และ/หรือ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านัน้
- เคารพในผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์ โดยสามารถชีแ้ จงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องได้ หาก
เห็นว่ามีการใช้หรือให้ขอ้ มูลที่คลาดเคลื่อน
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(3)

การปฏิบตั ติ อ่ สื่อมวลชน
- เปิ ดโอกาสให้ส่ือมวลชนได้รบั ทราบข้อมูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน และตรงประเด็นอย่างเท่าเทียมกัน
- ไม่ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่กาํ ลังจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรือสื่อมวลชนรายใดรายหนึ่งก่อนเป็ น
พิเศษ
- ไม่ให้ส่ิงของตอบแทนหรือของขวัญแก่ส่ือมวลชนเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้ส่ือมวลชนเขียน
บทความหรือข่าวให้แก่บริษัทในเชิงสร้างข่าวที่ไม่เป็ นจริง
(4) การปฏิบตั ติ อ่ หน่วยงานทางการ
- ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและเหมาะสมแก่หน่วยงานทางการตามที่ถกู ร้องขอ
- ไม่ให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือใด ๆ เป็ นกรณีพิเศษ
(5) การปฏิบตั ติ อ่ บุคคลภายในองค์กร
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ผูบ้ ริหารของบริษัทได้พบปะกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ ตามโอกาสที่
สมควร
- รายงานให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้รบั ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
องค์กร เช่น ผลการดําเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน
และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้น
นักลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้น
- สื่ อสารให้พนักงานในองค์กรได้รบั ทราบถึงจรรยาบรรณนีเ้ พื่ อให้มีแนวทางในการปฏิ บัติ
เช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์
(6) การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น ๆ
- เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ในกรณี
ที่มีความจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อการดําเนินธุรกิจต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวัง
ภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับ
4. การปฏิบัตหิ น้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ
4.1 ไม่รบั อามิสสินจ้างใด ๆ ที่เป็ นเหตุจงู ใจส่วนบุคคลและเอือ้ ประโยชน์สว่ นตน
4.2 หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของ
บริษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตน
4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทําหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์
4.4 ปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณเอสซีจีท่ีได้กาํ หนดไว้ และรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันทีหาก
เกิดกรณีฝ่าฝื นจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy)
เอสซีจี มีอดุ มการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี ในด้านการคุม้ ครองสิทธิ มนุษยชนนัน้ เอสซีจี ได้
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบตั ิตามปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact: UNGC) หลักการชีแ้ นะเรื่องสิทธิมนุษยชนสําหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
และสิทธิ ขนั้ พืน้ ฐานในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO)
เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี ป ลอดจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน คณะกรรมการจึ ง
เห็นสมควรให้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิทธิมนุษยชนขึน้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุก
กิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงคูธ่ ุรกิจในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Partner in
Business Value Chain) และผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture)
ขอบเขตการดําเนินการ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนีใ้ ช้สาํ หรับทุกกิจกรรมของเอสซีจี (พนักงาน กิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง สินค้าและ
บริการ) ที่ เ อสซีจีมีอาํ นาจในการบริห าร เช่น กิจการของเอสซีจี บริษัท ที่เ อสซีจีถือหุน้ ทัง้ หมด บริษัทย่อย
และผูร้ ่วมธุรกิจ (Joint Ventures)
เอสซี จีมุ่งหวังและส่งเสริมให้ค่ธู ุรกิ จของเอสซีจี ที่ เอสซี จีไม่มีอาํ นาจในการบริหาร เช่น บริษัทร่วมและ
บริษัทที่เอสซี จีร่วมลงทุนอื่ นๆ รวมถึง ผูร้ บั เหมา (Contractors) ผูส้ ่งมอบ (Suppliers) และผูเ้ กี่ ยวข้องอื่ นๆ
สนับสนุนและปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายนี ้
นิยามศัพท์ทใี่ ช้กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิท่ีมีโดยธรรมชาติของมนุษย์ทกุ คนโดยไม่คาํ นึงถึงความ
แตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ประเทศต้นกําเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา
สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตาม
สนธิสญ
ั ญาที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีจะต้องปฏิบตั ิ สิทธิมนุษยชน รวมถึง สิทธิในการดํารงชีวิตและเสรีภาพ
การพ้นจากการเป็ นทาสและการทรมาน การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกลุ่มกัน สิทธิในการทํางาน
การศึกษา และอื่นๆ มนุษย์ทกุ คนมีสิทธิตา่ งๆ เหล่านีโ้ ดยเท่าเทียมไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ
เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซี จี ทุกระดับ ต้องตระหนักถึ งความสําคัญและเคารพต่อสิ ทธิ
มนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตาม
สนธิสญ
ั ญาที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีท่ีตอ้ งปฏิบตั ิ โดยรวมถึง
•
•
•
•

ปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
หลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ทําความเข้าใจ กําหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุนอื่น
ใด แก่ คู่ธุ ร กิ จ ในห่ ว งโซ่ คุณ ค่า ของธุ ร กิ จ (Business Partner in Business Value Chain) ผู้ส่ ง มอบ
สินค้าและบริการ (Supplier) ผูร้ บั เหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ ่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม เคารพต่อสิทธิ มนุษยชน และปฏิบตั ิต่อทุกคนตามหลัก
สิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี ้

แนวทางปฏิบัติ

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน และปฏิบตั ิต่อกัน
อย่างเท่าเที ยมโดยไม่แ บ่ง แยกความแตกต่างทางกาย จิ ตใจ เชื อ้ ชาติ สัญ ชาติ ประเทศต้นกําเนิ ด
เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ
เรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิ ดการละเมิดสิทธิ มนุษยชนในการ
ดําเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนส่งเสริมการดําเนินการเพื่อคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ทําความเข้าใจ กําหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่คู่ธุรกิจในห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผูส้ ง่ มอบสินค้าและบริการ (Supplier)
ผูร้ บั เหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีสว่ นร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี ้
5. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิ มนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่า ย
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ
และให้ความร่วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่างๆ หากมี ขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาํ หนดไว้
6. เอสซีจีจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่เกี่ ยวข้องกับ
เอสซี จี โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมื อในการรายงานการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชน ตามที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ใน Whistleblower Protection Policy
74

7. เอสซีจีจะพัฒนาและดําเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่ อที่ จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิ มนุษยชน
กําหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รบั ผลกระทบ วางแผนและกําหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกัน จัดการ
แก้ไขและป้องกันปั ญหาการละเมิดสิทธิ มนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการ
บรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
8. เอสซี จี จะตรวจสอบและติ ดตามผลของการจัดการและแก้ไขปั ญหาการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนตาม
กระบวนการตรวจสอบและติดตามผล รวมถึงให้การสนับสนุนและร่วมมือในการเยียวยาผลกระทบที่ เกิ ด
จาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจากเอสซีจี
9. เอสซีจีม่งุ มั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนนี ้
10. ผูก้ ระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณา
ทางวินยั ตามระเบียบที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ นอกจากนีอ้ าจจะได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้
ผิดกฎหมาย
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG Privacy Policy)

เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ พนักงานของเอสซีจี และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเอสซีจี และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวได้รบั ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อให้เอสซีจี
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จึงอนุมตั ิให้ใช้นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
เอสซีจี (SCG Privacy Policy) เพื่อให้เอสซีจีมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกํากับดูแล และการบริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม
1. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ ใช้บงั คับกับเอสซีจี พนักงานของเอสซีจี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของเอสซีจี
2. คํานิยาม
2.1 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดําเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การ
เก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ ทําโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กูค้ ืน ใช้ เปิ ดเผย
ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน ลบ ทําลาย
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทําให้สามารถ
ระบุตวั ตนของบุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์
IP Address รู ปภาพ เชือ้ ชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูล
ทางชีวภาพ (Biometric data)
2.3 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลสามารถ
ระบุตวั ตนของบุคคลนัน้ ได้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
2.4 ผู้ควบคุม ข้อมูล ส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคล ซึ่ง มี
อํานาจหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2.5 ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลซึ่ง
ดําเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
2.6 เอสซีจี หมายถึง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกํากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล
(Personal Data Protection Governance)
3.1 เอสซีจีจะจัดให้มีโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกําหนดวิธีการและมาตรการ
ที่เหมาะสมในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ดังนี ้
(1) กําหนดให้มี โ ครงสร้า งองค์ก ร (Organizational Structure) รวมทั้ง กําหนดบทบาท
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ภารกิจ และความรับผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องให้ชดั เจน เพื่อ
สร้างกลไกการกํากับดูแล การควบคุม ความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิงาน การบังคับใช้
และการติดตามมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
(2) แต่ ง ตั้ง เจ้า หน้า ที่ คุ้ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเอสซี จี (SCG Data Protection
Officer: SCG DPO) โดยมีบทบาทและหน้าที่ตามที่กาํ หนดในนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
3.2 เอสซี จี จ ะจั ด ทํา นโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Standards) แนวปฏิ บัติ
(Guidelines) ขัน้ ตอนปฏิบตั ิ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
3.3 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการบริหารการปฏิบตั ิตามนโยบาย (Policy Management Process)
เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีอย่าง
ต่อเนื่อง
3.4 เอสซีจีจะดําเนินการฝึ กอบรมพนักงานของเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานของเอสซีจี
ตระหนักถึงความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และทําให้ม่ นั ใจได้ว่าพนักงานของ
เอสซีจีท่ีเกี่ยวข้องทุกคนผ่านการฝึ กอบรม และมีความรูค้ วามเข้าใจในการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล และปฏิบตั ติ ามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
4. นโยบายการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล: ด้านการประมวลผลข้ อมูลส่ ว นบุ คคล (Personal
Data Processing)
4.1 เอสซีจีจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นธรรม โปร่งใส และคํานึงถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ การกําหนดขอบเขตวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ
ระยะเวลาในการจัดเก็ บข้อมูลส่วนบุคคล ให้ทาํ ได้เท่าที่จาํ เป็ นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบ
ด้วยกฎหมายและแนวทางการดําเนิ นธุ รกิ จ ของเอสซี จี อี กทั้ง เอสซี จี จ ะดําเนิ นการรัก ษา
ความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
4.2 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในทุกขัน้ ตอน
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
4.3 เอสซีจีจะจัดทําและรักษาบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing:
RoP) สําหรับบันทึกรายการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทัง้ จะปรับปรุงบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4.4 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการที่ชดั เจนเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม
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และรายละเอี ย ดการประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุค คล (Privacy Notices) และการขอความ
ยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับกฎหมาย รวมทัง้ จัดให้มีมาตรการดูแล
และตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว
4.5 เอสซีจีจะจัดให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ จัดให้มีกลไก
การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง
4.6 ในกรณีท่ีเอสซีจีสง่ โอน หรือให้บคุ คลอื่นใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล เอสซีจีจะจัดทําข้อตกลงกับผูท้ ่ีรบั
หรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ เพื่อกําหนดสิทธิและหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
4.7 ในกรณีท่ีเอสซีจีส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ เอสซีจีจะปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย
4.8 เอสซี จี จ ะทําลายข้อมูล ส่วนบุคคลเมื่ อครบกําหนดระยะเวลา โดยปฏิ บัติใ ห้ส อดคล้องกับ
กฎหมายและแนวทางการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
4.9 เอสซีจีจะประเมินความเสี่ยงและจัดทํามาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง และลดผลกระทบที่จะเกิด
ขึน้ กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล (Data Subject Rights)
เอสซีจีจะจัดให้มีมาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิของตน
ได้ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้ จะดําเนินการบันทึก และประเมินผลการตอบสนองต่อคําขอใช้สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมู ลส่วน
บุคคล (Personal Data Security)
6.1 เอสซี จีจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพี ยงพอ
รวมทั้ง ดําเนิ นการป้องกัน ไม่ให้เ กิดการรั่วไหลของข้อมูล ส่วนบุคคลและการนําข้อมูลส่วน
บุคคลไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
6.2 เอสซีจีจะจัดให้มีนโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ
(Incident Response Program) เพื่ อ ให้ส ามารถระบุ แ ละจัด การกั บ เหตุ ก ารณ์ผิ ด ปกติ ท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที
6.3 เอสซี จี จ ะจัดให้มี กระบวนการแจ้ง เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล รวมถึง เจ้าพนักงานของรัฐ ผู้
ควบคุม ข้อมูล ส่วนบุคคล (ในกรณี ท่ี เ อสซี จี เ ป็ น ผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล หรือเป็ น ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน) และบุคคลอื่น ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
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7. นโยบายการคุ้ ม ครองข้ อ มู ลส่ ว นบุ ค คล: ด้า นการกํา กั บ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติต ามมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Compliance)
7.1 เอสซี จี จ ะจัด ให้มี ก ระบวนการติ ด ตามในกรณี ท่ี ก ฎหมายเปลี่ ย นแปลงไป และปรับ ปรุ ง
มาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยูเ่ สมอ
7.2 เอสซี จี จ ะจัด ให้มี ก ารทบทวนและปรับ ปรุ ง นโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิ บัติ ง าน
(Standards)แนวปฏิ บั ติ (Guidelines) ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ (Procedures) และเอกสารอื่ น ที่
เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นประจํา เพื่อให้ทนั สมัยสอดคล้องกับกฎหมาย
และสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
8. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
8.1 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) กํา กับ ให้เ กิ ด โครงสร้า งการกํา กับ ดูแ ลข้อ มูล ส่ ว นบุค คล และการควบคุม ภายในที่
เกี่ ยวข้องของเอสซี จี เพื่ อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
(2) กํ า กั บ ดู แ ลและสนั บ สนุ น ให้ เ อสซี จี ด ํา เนิ น การคุ้ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย
8.2 คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Committee)
ให้ค ณะจัด การบริ ห ารความเสี่ ย งของเอสซี จี (Risk Management Committee) ทํา
หน้าที่เป็ นคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้มีโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้อง
รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิ ดปกติท่ี เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุค คล
(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อ เหตุก ารณ์
ผิดปกติ (Incident Response Program) เพื่อให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์
ผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที
(2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจําอย่างน้อย 1
ครัง้ ต่อปี รวมถึงควบคุมดูแลให้ม่ นั ใจได้ว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคลได้รบั การจัดการและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
(3) กํ า หนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Standards) และแนวปฏิ บั ติ
(Guidelines) เพื่อให้การดําเนินงานของเอสซีจีสอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
(4) แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG DPO)
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8.3 ผูบ้ ริหาร มี บทบาท หน้าที่ และความรับผิ ดชอบในการติดตามควบคุม ให้หน่วยงานที่ ดูแ ล
ปฏิ บัติตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคลของเอสซี จี และส่ง เสริมการสร้างความ
ตระหนักรูใ้ ห้เกิดขึน้ กับพนักงานของเอสซีจี
8.4 เจ้าหน้าที่ คุม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุค คลของเอสซี จี (SCG DPO) มี บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) รายงานสถานะการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบอย่างสมํ่าเสมอ และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของเอสซีจีให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย
(2) ให้คาํ แนะนําเอสซีจีและพนักงานของเอสซีจีเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีได้
(3) ตรวจสอบการดําเนินงานของเอสซีจี เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
8.5 พนักงานของเอสซีจี มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน (Standards) แนวปฏิบตั ิ (Guidelines) ขัน้ ตอนปฏิบตั ิ (Procedures) และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(2) รายงานเหตุการณ์ผิ ดปกติท่ี เ กี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคล และการไม่
ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย และนโยบายการคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเอสซี จี ใ ห้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
9. โทษของการไม่ปฏิบัตติ ามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีอาจมีความผิดและถูก
ลงโทษทางวินยั รวมทัง้ อาจได้รบั โทษตามที่กฎหมายกําหนด
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นโยบายทรัพย์สินทางปั ญญา
คํานิยาม
• ทรัพย์สินทางปั ญญา หมายถึงสิทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า
องค์ความรู ้ แผนภูมิวงจรรวม สิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์ สิทธิหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวข้างต้น
• เอสซีจี หมายถึง
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน)
2. บริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน) ซึ่งหมายถึงบริษัทย่อยตามงบการเงิ นรวม
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน)
• บริษัท หมายถึง บริษัทใดบริษัทหนึ่งในเอสซีจี
• พนักงาน หมายถึงพนักงานประจําภายใต้สญ
ั ญาจ้างแรงงาน พนักงานทดลองงาน และพนักงานที่มี
สัญญาจ้างงานเป็ นพิเศษ ซึ่งสังกัดบริษัทในเอสซีจีในทุกๆประเทศที่เอสซีจีประกอบธุรกิจอยู่
• ผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุรกิจ หมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลใดก็ตามที่เอสซีจีมีการติดต่อสัมพันธ์
ทางธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ นรัฐบาล หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน เป็ นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานและหน่วยงานในเอสซีจีรบั ทราบและเข้าใจแนวทางการทํางานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปั ญญา และนําแนวทางดังกล่าวไปปฏิบตั ิ
2. เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องทางธุรกิจรับทราบและเข้าใจแนวทางการทํางานที่เกี่ ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญา
และเอสซีจีคาดหวังว่าผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจจะนําแนวทางดังกล่าวไปใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ขอบเขต
นโยบายนีใ้ ช้กบั พนักงานทุกคนและทุกหน่วยงานในเอสซีจี
หลักการพืน้ ฐาน
นโยบายทรัพย์สินทางปั ญญาของเอสซีจีตงั้ อยู่บนหลักการพืน้ ฐานต่อไปนี ้
1. เอสซีจีเคารพกฎหมาย และยึดหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
2. เอสซีจีสง่ เสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
3. เอสซีจีใช้ระบบการให้รางวัลชื่นชมและเป็ นกําลังใจแก่พนักงานที่มีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์ทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
1. โครงสร้างองค์กร
เอสซีจีจดั ให้มีหน่วยงานที่ดแู ลเรื่องการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปั ญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
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2. การสร้างความตระหนักรู้ในทรัพย์สินทางปั ญญา
2.1 เอสซีจีสง่ เสริมและสนับสนุนการให้ความรูเ้ รื่องทรัพย์สินทางปั ญญาแก่พนักงาน
2.2 พนักงานต้องเรียนรูเ้ รื่องทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทรัพย์สินทางปั ญญากับการสร้างสรรค์นวัตกรรม
3.1 พนักงานต้องเคารพสิทธิในความเป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ่ืน
3.2 เอสซีจีให้ความสําคัญต่อการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อเป็ นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
3.3 เอสซีจีเป็ นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ว่าจะขอรับความคุม้ ครองตามกฎหมายหรื อไม่
สําหรับการประดิษฐ์ซ่งึ พนักงานได้ประดิษฐ์ขนึ ้ ดังต่อไปนี ้
(1) การประดิษฐ์ตามสัญญาจ้างหรือโดยสัญญาจ้างที่ มีวัตถุประสงค์ให้ทาํ การประดิษฐ์ เว้นแต่
สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
(2) การประดิษฐ์โดยใช้วิธีการ สถิติหรือรายงานซึ่งพนักงานสามารถใช้หรือล่วงรู ไ้ ด้เพราะการเป็ น
ลูกจ้างตามสัญญาจ้างนัน้ แม้วา่ สัญญาจ้างจะมิได้เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
3.4 เอสซี จี ใ ห้ร างวัล แก่ พ นักงานเพื่ อส่ง เสริมในการสร้างสรรค์น วัตกรรม และให้เ กิ ดความเป็ นธรรม
สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับที่กาํ หนด
4. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา
4.1 เอสซีจีจดั ให้มีการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างเหมาะสม
4.2 พนักงานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ ในการรักษาสิทธิ และขอรับความคุม้ ครองสิทธิ ของ
บริษัท
4.3 พนักงานเข้าใจการดําเนินการคุม้ ครองความลับทางการค้า และปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
4.4 พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการแสดงให้เห็นสิทธิความคุม้ ครองตามกฎหมายตามรู ปแบบ
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่เหมาะสมบน ผลงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ ตราสัญลักษณ์หรือโฆษณา
5. การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปั ญญา
5.1 เอสซี จี ส นับสนุน ให้มี การใช้ประโยชน์ใ นทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจ
5.2 เอสซีจีจดั ให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญาเพื่อประโยชน์ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือโอน
สิทธิแก่บคุ คลหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
5.3 เอสซีจีจดั ให้มีแนวปฏิบตั ิและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โอน ซือ้ หรือขายสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทัง้ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารทรัพย์สินทางปั ญญา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจและงานวิจยั รวมถึงการวางแผนธุรกิจ
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6. การติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินทางปั ญญาและการบังคับใช้กฎหมาย
6.1 เอสซี จี จัด ให้มี ก ระบวนการติ ด ตามและตรวจสอบทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญา สิ น ค้า และบริ ก าร เพื่ อ
ดําเนินการตามความเหมาะสมในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท
และต่อผูอ้ ่ืน
6.2 เอสซีจีจะดําเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย หากพบการละเมิดหรือการกระทําที่อาจนําไปสู่
การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
6.3 พนักงานมี หน้าที่ ให้ความร่วมมื อและสนับสนุนกระบวนการติดตามและตรวจสอบทรัพ ย์สิ นทาง
ปั ญญา สินค้าและบริการตามข้อ 6.1
7. ความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาเรื่องทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือข้อตกลงแต่
ละประเภทอย่างเหมาะสม ตัวอย่างข้อสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาที่อาจพิจารณาเขี ยน
ไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง เช่น การรักษาความลับ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม ความเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
ทางปั ญญา การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาและการแบ่งปั นผลประโยชน์
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3.3 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy)
เอสซี จี ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ การปฎิ บัติ ต่อ ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ของเอสซี จี ม าโดยตลอด ซึ่ ง เห็ น ได้จ ากการมี
อุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ การเป็ นพลเมือง
ที่ดี การมีจรรยาบรรณเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มีหลักบรรษัทภิบาลที่เป็ นแนวทางในการ
บริหารองค์กร และมีแนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาสูค่ วามยั่งยืนของเอสซีจี
ด้วยสภาวะทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการดําเนินธุรกิ จที่ เปลี่ ยนแปลงไป กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียมีความ
ซับซ้อนมากขึน้ และมี ความคาดหวังสูงขึน้ ในการที่ จะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการดําเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบ การปฎิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียจึงเป็ น
เรื่องที่มีความสําคัญมากขึน้ เอสซีจีจงึ ได้จดั ทํา “นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียของเอสซีจี” เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรขึน้ ในปี 2553 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจโดยการเพิ่มมูลค่าให้ผถู้ ือ
หุน้ ในระยะยาวพร้อมไปกับการคํานึงถึงประโยชน์รว่ มกับผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่นๆ ของเอสซีจีดว้ ย
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถึง
บุคคลหรือกลุม่ บุคคลที่ได้รบั ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมี
ผลประโยชน์ใดๆ กับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลใดที่อาจทําให้เกิดผลกระทบกับการ
ดําเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ ผูน้ าํ
ทางความคิด ฯลฯ
นโยบายการปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจียึดมั่นในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่เอสซีจีเข้าไปดําเนิน
ธุรกิ จ ด้วยการเคารพสิทธิ แ ละปฏิ บัติต่อผู้มีส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นธรรม รับฟั งความคิดเห็นหรือความกัง วล
รวมทัง้ สร้างความเข้าใจกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเรื่องที่ผมู้ ีส่วนได้เสียให้ความ
สนใจ รวมทัง้ ร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เอสซีจีสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
ขั้นตอนการกําหนดแนวทางการปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย
1. การกําหนด จําแนก และวิเคราะห์ผมู้ ีสว่ นได้เสีย
กําหนด จําแนก และจัดกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้ชัดเจนตามความเกี่ ยวข้องของแต่ละธุรกิจ เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่มีตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ ได้อย่างครบถ้วน
และชัดเจน โดยตระหนักว่าผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีมมุ มองและความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึง
ควรกําหนดกลยุทธ์ และจัดลําดับขัน้ ตอนในการดําเนินการสําหรับผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน
ด้วย
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กําหนดประเด็นสําคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) ที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจ การดําเนินงาน
และประสิทธิผลการดําเนินงานของเอสซีจีหรือผูม้ ีสว่ นได้เสีย ในการจัดทํากลยุทธ์ของธุรกิจ ระบุความสัมพันธ์
และความสําคัญของประเด็นดังกล่าวที่มีตอ่ เอสซีจีและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
พัฒนาแผนผังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย (Stakeholder Mapping) เพื่อระบุผมู้ ีส่วนได้เสียและผูท้ ่ีมีสว่ นเกี่ยวข้องใน
เอสซีจี และรับรู ม้ มุ มองของผูม้ ีส่วนได้เสีย ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่ม แผนผังของผูม้ ีส่วนได้เสียนีจ้ ะถูกนําไปออกแบบแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย กลยุทธ์และการสื่อสารที่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานอย่างยั่งยืนของเอสซีจี
ทัง้ นี ้ ควรเริ่ม สร้า งความสัม พัน ธ์กับ ผูม้ ี ส ่ว นได้เ สี ย ตัง้ แต่เ นิ่ น ๆ กล่า วคื อ ตัง้ แต่ขั้น ตอนการวางแผน
เพื่อให้สามารถปรับแผนหรือแก้ไขกระบวนการทํางานได้ทนั เวลา
2. การกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
สื่อสารอย่างใกล้ชิดและสร้างความเข้าใจอย่างสมํ่าเสมอกับผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกู ต้อง
อันจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ท่ีดีและได้รบั ความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสียโดยกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
วิ ธี ก าร รู ป แบบ และลํา ดับ ขั้น ตอนให้เ หมาะสมกับ กลุ่ม ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย สถานการณ์ ระยะเวลา และ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ หรือประโยชน์ท่ีอาจจะ
เสียไปหากเพิกเฉยหรือไม่ดาํ เนินการ
3. การเปิ ดเผยข้อมูล
เปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่คลุมเครือ โปร่งใส และทั่วถึง เพื่ อให้เกิ ดความมั่นใจในการได้รบั ข้อมูลอย่าง
เพี ยงพอ สมํ่าเสมอ และทันเหตุการณ์ เช่น เปิ ดเผยข้อมูลที่ เ ป็ นประโยชน์ในเวลาที่ เ หมาะสม เปิ ดเผย
วัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของข้อมูล และต้องมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการที่โปร่งใสในการรายงานข้อมูลให้แก่ผมู้ ี
ส่วนได้เสีย
อย่างไรก็ตามในการเปิ ดเผยข้อมูลให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และต้องเป็ นไปตามนโยบายการเปิ ดเผย
ข้อมูลของเอสซีจี
4. การมีสว่ นร่วม
เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียเข้ามามีสว่ นร่วมในเรื่องที่มีผลกระทบกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย จัดให้มีช่องทางในการ
รับ ข้อ เสนอแนะ ปั ญ หา ข้อ ร้อ งเรี ย นจากผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย โดยให้ค วามสํา คัญ รวมทั้ง ยิ น ดี รับ ฟั ง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Dialogue) อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ทราบความ
คิดเห็น ความคาดหวังและความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสีย ทัง้ นีก้ ารหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย ต้องคํานึงถึงความแตกต่างที่อาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็น เช่น อายุ เพศ การศึกษา
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ รวมทัง้ ควรให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นก่อนการหารือ จัดทํารายงานผลการหารือและแจ้ง
ให้ผทู้ ่ีเข้าหารือทราบ ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รบั ให้เป็ นระบบ ในขณะเดียวกันเอสซีจีควรเข้าไป
มีส่วนร่วมในการให้ขอ้ คิดเห็น ชีแ้ จงปั ญหาหรืออุปสรรคกับผูอ้ อกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
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5. การบริหารความเสี่ยงของการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
คาดการณ์ ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อเตรียมแผน
รองรับและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ ีสว่ นได้เสียได้อย่าง
สร้างสรรค์ ความเสี่ยงต่างๆ ที่ควรถูกนําไปพิจารณา เช่น ความไม่เต็มใจในการเข้าร่วม ความเหนื่อยล้าใน
การเข้าร่วม ความไม่พงึ พอใจต่อการตอบรับของเอสซีจี การที่มีผทู้ ่ีไม่กล้าแสดงความคิดเห็นรวมอยูใ่ นกลุ่ม
ที่มีผทู้ ่ีชอบแสดงความคิดเห็น ผูม้ ีสว่ นได้เสียที่มีเจตนาขัดขวางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ที่ไม่ได้รบั ข้อมูล ผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจในการต่อรอง ปั ญหาขัดข้องด้านเทคนิคในการแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็น ความขัดแย้งในกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วม เป็ นต้น
6. การทบทวนและรายงานผล
ตรวจสอบและประเมิ นผลของการปฏิ บัติต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นระบบเพื่ อให้เ กิ ดการปรับปรุ ง การ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแผนปฏิบตั งิ าน สร้างความร่วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสียและ
ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในเอสซีจี ติดตามกระบวนการสร้างความร่วมมือ และแจ้งผลการดําเนินงานต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
นอกจากนัน้ เอสซีจีจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียในภาพรวมสูส่ าธารณชนที่ครอบคลุมถึง
สิ่งที่ได้รบั ผลกระทบ และขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงการแสดงความเชื่อมโยงระหว่างประโยชน์ท่ีได้
จากการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียต่อผลการดําเนินงานของเอสซีจี
หน้าทีข่ องฝ่ ายจัดการ
ฝ่ ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการให้การดําเนินการตามนโยบายการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น จัดสรรงบประมาณ กําหนดให้มี
ผูร้ บั ผิดชอบที่ชดั เจนซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ทักษะ และมีจาํ นวนที่เพียงพอ จัดให้มีระบบการรับข้อเสนอแนะจากผูม้ ี
ส่วนได้เสีย การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตาม และการประเมินผล พร้อมทัง้ นําข้อมูลจากการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ี
ส่วนได้เสียไปบูรณาการเข้ากับการกํากับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริหารจัดการในทุกระดับของเอสซีจี
เพื่อให้เกิดการยอมรับและพัฒนาแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทั่วทัง้ องค์กร
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อผู้มสี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
เอสซีจีกาํ หนดเป็ นกรอบนโยบายและแนวปฏิ บตั ิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ 12 กลุ่ม เพื่อเป็ นหลักในการ
ดําเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี ้
1. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้น
เอสซีจีให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นเจ้าของธุรกิจ จึงกําหนดให้กรรมการในฐานะเป็ นตัวแทนของผู้
ถือหุน้ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงานของเอสซีจี มีหน้าที่ตอ้ งดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์
ของเอสซีจีเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1.1 บริหารจัดการองค์กรให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ และหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจีดว้ ยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกราย
อย่างยั่งยืน
1.2 เคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ื อหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระทํา
การใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
1.3 เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น และชื่ อกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน
สมควร
1.4 ชีแ้ จงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตอ้ ง
ให้ผถู้ ือหุน้ ตัดสินใจในที่ประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
1.5 ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่ืนในทางมิชอบอันเป็ นการเอาเปรียบผูถ้ ือหุน้
1.6 จัดให้มีกรรมการอิสระที่ ทาํ หน้าที่ดแู ลผูถ้ ื อหุน้ รายย่อยและรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ
จากผูถ้ ือหุน้ ผ่านช่องทางที่บริษัทจัดขึน้ และเข้าถึงได้ง่าย
1.7 กําหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
1.8 เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ ต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงิ น และผลการดําเนินงาน อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ง ใสน่าเชื่อถือ เพื่อให้ท ราบถึง สถานะการดําเนิน งานของบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอผ่านช่องทางที่ผถู้ ือหุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
2. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อพนักงาน
เอสซีจีเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็จ จึงปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่า
เทียมกันบนหลักสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เอสซีจี คํานึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อ
มุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมให้ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
2.1 สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลื อกและเงื่ อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิ ภาพและเป็ นธรรม เพื่อให้ได้
พนักงานที่เป็ นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณ
ุ ภาพสูงและซื่อสัตย์เข้ามาร่วมปฏิบตั งิ าน
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2.2 ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานไม่ให้ถูก
ล่วงละเมิด รวมทัง้ สนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างเป็ นอิสระ
2.3 จัดให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบตั ิท่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี รวมถึงมี
การปกป้องพนักงานไม่ให้ถกู กลั่นแกล้ง หรือได้รบั โทษจากการร้องเรียน (Whistleblower Policy)
2.4 พัฒนาพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึงเพียงพอและต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของหน้าที่
และความรับผิดชอบ รวมทัง้ สร้างจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมให้แก่พนักงานทุกคน
2.5 ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้มี ก ารทํา งานร่ว มกัน เป็ น ทีม เพื่ อ ให้เ กิ ด ความเป็ น อัน หนึ่ง อัน เดีย วกันของ
องค์กร รวมทัง้ สร้างจิตสํานึกให้พนักงานมีวินยั ในการปฏิบตั งิ าน
2.6 ประเมิ นผลการปฏิ บัติงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิ จารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล รวมทัง้ จัดให้มีสวัสดิการที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุ งอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี ต้ อ้ งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัท
ชัน้ นําที่ อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
2.7 ปลูกจิตสํานึกและส่งเสริมในเรื่องการทํางานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และจัดให้เกิด
บรรยากาศและภาวะแวดล้อมในสถานที่ทาํ งานที่ดีให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่ง
คนในครอบครัวเดียวกัน
2.8 บริห ารงานตามระบบการจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย และระบบการจัด การด้า น
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
2.9 ส่งเสริมให้พนักงานมีดลุ ยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว
2.10 จัดให้มีช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู ค้ วามเข้าใจในการ
ดําเนิน ธุรกิจและผลการดําเนินงานในธุรกิจต่างๆ ของเอสซีจี
3. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อลูกค้า
เอสซี จีมีความมุ่งมั่นที่ จะให้ผู้ใช้สิ นค้าและบริการได้รบั ประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทัง้ ด้าน
คุณภาพและราคาที่เป็ นธรรม ตลอดจนมุง่ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่ งั ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
3.1 ส่งมอบสินค้าและบริการที่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคและผูค้ นรอบข้าง รวมถึงร่วมเป็ นส่วน
หนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้สงั คมเติบโตอย่างยั่งยืน
3.2 สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง มี
คุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายมิติ
3.3 พัฒนาสินค้าและบริการที่ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง ประหยัดพลังงาน
สามารถหมุนเวียนใช้ซาํ้ ได้ และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว
3.4 ผลิตสินค้าและบริการที่ ปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคและไว้วางใจได้ รวมทัง้
ให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องและเพียงพอแก่ผบู้ ริโภค
3.5 จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็ นระบบ ปลอดภัย และไม่นาํ ข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางไม่ถกู ต้อง
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3.6 กําหนดราคาของสินค้าและบริการในอัตราที่เป็ นธรรม
3.7 จัดให้มีระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3.8 จัดให้มีหน่วยงานที่ รับผิ ดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คําปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อ
ร้องเรียน เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ
4. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อคู่ค้า
เอสซีจีปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถื อการปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณเอสซีจี
และคํามั่นที่ให้ไว้กบั คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
4.1 พิจารณาราคาซือ้ ที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และ
บริการที่ได้รบั รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ
4.2 ชําระเงินให้คคู่ า้ อย่างถูกต้องและตรงเวลา
4.3 กําหนดระเบียบในการจัดหาและดําเนินการต่างๆ ที่ชดั เจน
4.4 ทําธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กาํ หนดไว้ และมีความ
เป็ นธรรมแก่ผทู้ ่ีมีสว่ นเกี่ยวข้อง
4.5 ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ า้
4.6 เยี่ยมเยียนคูค่ า้ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟั งข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงต่างๆ
4.7 สนับสนุนการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
4.8 หลีกเลี่ยงการซือ้ สินค้าที่คคู่ า้ ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
4.9 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคูค่ า้ กับผูอ้ ่ืน เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากคูค่ า้
4.10 ไม่ทาํ ธุรกิจกับคูค่ า้ ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
4.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คคู่ า้ ดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ยดึ มั่นปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct)
5. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อคู่ธุรกิจ
เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทัง้ ในเรื่องมาตรฐานสิทธิ มนุษยชน สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการ
ทํางาน และผลตอบแทนที่จะได้รบั นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรูท้ งั้ ในงาน
และนอกงานของคูธ่ ุรกิจให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดังต่อไปนี ้
5.1 พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม และดูแลให้คธู่ ุรกิจจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ไม่ต่าํ กว่าที่กฎหมายกําหนด
5.2 ส่งเสริมและดูแลในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของคูธ่ รุ กิจ
5.3 เปิ ดโอกาสให้คู่ธุ รกิ จได้เข้าพบผู้บริหาร และรับฟั งความคิดเห็ นต่างๆ เพื่ อให้การทํางานเป็ นไปตาม
เป้าหมาย ที่วางไว้
5.4 สนับสนุนให้คธู่ ุรกิจมีการพัฒนาความรู ้ เพื่อให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ค่ธู ุรกิจดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมั่นปฏิ บัติตามจรรยาบรรณคู่ธุ รกิ จเอสซี จี (SCG Supplier Code of
Conduct)
6. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อผู้ร่วมลงทุน
เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผูร้ ว่ มลงทุนและปฏิบตั ิตอ่ ผูร้ ว่ มลงทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม ส่งเสริมผูร้ ว่ มลงทุน
ให้เคารพสิทธิของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ให้ความร่วมมืออย่าง
ดีกบั ผูร้ ว่ มลงทุน ทัง้ นีเ้ พื่อให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วม
ทุน โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
6.1 ประสานความร่วมมื อกับผูร้ ่วมลงทุนเพื่ อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกิ จการร่วมทุนให้มี
ความแข็งแกร่ง
6.2 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับผูร้ ว่ มลงทุน ตลอดจนร่วมกันพิจารณา
กําหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทุนเพื่อให้กิจการร่วมทุนพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
6.3 ติดตาม และผลักดันให้การดําเนินงานของกิ จการร่วมทุนเป็ นไปตามกรอบของกฎหมายและแนว
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6.4 พิจารณาร่วมกับผูร้ ่วมลงทุนในการจัดสรรผลประโยชน์ท่ีได้จากการดําเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่าง
เป็ นธรรม และโปร่งใส
6.5 ไม่เอาเปรียบผูร้ ว่ มทุนไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ
7. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อเจ้าหนี้
เอสซี จีมีนโยบายในการปฏิ บัติต่อเจ้าหนี ด้ ว้ ยความเสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในการ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี ้
7.1 จัดทําสัญญากับเจ้าหนีท้ กุ ประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่งใส โดย
ไม่เอาเปรียบคูส่ ญ
ั ญา
7.2 ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสําคัญใดๆ ที่อาจทําให้เจ้าหนีไ้ ด้รบั ความเสียหาย
7.3 ปฏิบ ตั ิต ามเงื่ อ นไขข้อ ตกลงของสัญ ญาต่า งๆ ที่ ไ ด้ท าํ ไว้ก ับ เจ้า หนี ท้ ุก ประเภทอย่า งเคร่ง ครัด
ถูกต้องตรงไปตรงมา
7.4 ชําระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้ ให้กบั เจ้าหนีท้ กุ ประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
8. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อชุมชน
เอสซีจีเคารพต่อสิทธิมนุษชนและการปฏิบตั ิอย่างเท่าทียมกันต่อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย ดําเนินธุรกิจ
อย่างมีคณ
ุ ธรรมและถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุง่ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เสริมสร้างประโยชน์สขุ ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจทัง้ ในประเทศไทยและอาเซียน รวมถึงให้
พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีท่ีทาํ ประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคม โดยมีแนว
ปฏิบตั ดิ งั นี ้
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8.1 สนับ สนุน และให้ค วามช่ว ยเหลื อ ที่ เ หมาะสมกับ สัง คมและชุม ชน โดยเฉพาะชุม ชนที่ อ ยู ่ร อบ
สถานประกอบการของเอสซีจี
8.2 ดูแ ลรัก ษาสิ ่ง แวดล้อ มรอบชุม ชน ควบคุม ดูแ ลการบริห ารจัด การการกํา จัด ของเสีย ทั ง้ จาก
กระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเปื ้อนต่างๆ สู่สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ม่งุ พัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน ทัง้
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ตลอดจนปลูกฝั งคุณธรรมและจริยธรรมให้
เยาวชนเป็ นทัง้ คนเก่งและดี
8.4 สนันสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ ระสบภัยอย่างเร่งด่วน รวมทัง้ พัฒนา
ศักยภาพและชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในสังคมให้ดีขนึ ้ อาทิ การพัฒนาอาชีพ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
8.5 สนันสนุนกิ จกรรม/โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่ อให้คนในชุมชนและสังคมมี สุข ภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้
8.6 ส่ง เสริมและสนับสนุนกิจ กรรมด้านศิล ปะ การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และการทํานุบาํ รุงศาสนาตาม
ความเหมาะสม
8.7 สนันสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือและปั นโอกาสให้ผดู้ อ้ ยโอกาสในสังคมมีชีวิตที่ดี
ขึน้ ตลอดจนสนันสนุนองค์กรที่สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8.8 เปิ ดโอกาสให้ชุมชนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิ จกรรม/โครงการต่างๆ รวมทัง้ เสนอความ
คิดเห็ น ข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องเรียน ที่ เ ป็ น ผลมาจากการดําเนิน งานของเอสซี จี โดยมุ่ง หวัง ให้
อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างยั่งยืน
9. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อหน่วยงานราชการ
เอสซี จี ให้ความสําคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มี ส่วนได้เสี ย โดยได้กาํ หนดแนวปฏิ บัติในการทํา
ธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี เพื่อให้พนักงานดําเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทัง้ ทางด้านวิชาการและการสนันสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
9.1 ปฏิ บ ตั ิต ามกฎหมายและระเบีย บปฏิบ ตั ิที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่า งเคร่ง ครัด และตระหนัก อยู่เ สมอว่า
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ในแต่ละท้องถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขัน้ ตอน หรือ
วิธีปฏิบตั ทิ ่ีแตกต่างกัน
9.2 ไม่กระทําการใดๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการ มีการดําเนินการที่ไม่ถกู ต้องเหมาะสม
9.3 สร้างองค์ความรูใ้ นการพัฒนาชุมชนให้กบั หน่วยงานราชการ อาทิ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
9.4 สนับสนุนกิจกรรมของราชการ
9.5 ร่วมประชุมให้ขอ้ คิดเห็น สนับสนุน และช่วยเหลือทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
9.6 รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานราชการ
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9.7 รับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
10. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อสื่อมวลชน
เอสซีจีเห็นความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ส่ือมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
10.1 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน และตรงประเด็น
10.2 สื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
10.3 เปิ ดโอกาสให้ส่ือมวลชนสามารถพบปะ พูดคุยกับผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด
10.4 อํานวยความสะดวกแก่ส่ือมวลชนที่มาติดต่อ
10.5 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับสื่อมวลชน เช่น จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน เพื่อให้เห็นกระบวนการ
ผลิตและระบบการบริหารจัดการภายในโรงงาน รวมถึงได้รบั ข้อมูลต่างๆ ที่ถกู ต้อง
11. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นาํ ความคิด
เอสซีจีดาํ เนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุ่ม เปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
และถูกต้อง รวมถึงรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้เกิดแนวทาง
ร่วมกันในการดําเนินธุรกิจที่ย่ งั ยืน เคียงคูไ่ ปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
11.1 เปิ ดเผยข้อมูลการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
11.2 เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจําปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทัง้ บทความและข่าวสารต่างๆ
และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
11.3 ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงผลักดันให้ผทู้ ่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
11.4 สร้างความสัมพันธ์และกระบวนการการมีสว่ นร่วมของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11.5 รับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอและหรือข้อร้องเรียนจากผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการ
ประสานความร่วมมือ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้อง
12. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อคู่แข่ง
เอสซีจีดาํ เนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่
สุจริต โดยยึดมั่นการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี คํานึงถึง
จริยธรรมในการประกอบการค้า และกฎหมายแข่งขันทางการค้า โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
12.1 ปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทัง้ ไม่
เอาเปรียบคูแ่ ข่งด้วยวิธีอนั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
12.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
12.3 ไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของคูแ่ ข่ง
12.4 ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง
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12.5 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทําความตกลงใดๆ กับคูแ่ ข่งที่เป็ นการลด
หรือจํากัดการแข่งขันทางการค้า

นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
(Diversity and Inclusion Policy)
เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่างเท่า
เทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ และยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ตามที่ปรากฎใน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี ซึ่งรวมถึงการเคารพในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง
ของบุคคล
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีมีการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของ
บุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้กาํ หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการดําเนินงานในทุกสินค้าและบริการ และกิจกรรมทางธุรกิ จของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงคู่
ธุรกิจในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) และผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture)
นิยามศัพท์ทใ่ี ช้กับนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
ความหลากหลาย (Diversity) หมายความว่า ความแตกต่างของบุคคลไม่วา่ จะเป็ นความแตกต่างทางกาย
จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ประเทศต้นกําเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม
วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยม หรื อเรื่ องอื่ นใดตามกฎหมายของแต่ล ะประเทศ และตามสนธิ สัญ ญาที่ แ ต่ล ะ
ประเทศมีพนั ธกรณีจะต้องปฏิบตั ติ าม
การยอมรับความแตกต่าง (Inclusion) หมายความว่า การให้คณ
ุ ค่าและการยอมรับต่อความแตกต่างของบุคคล
เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน) ตามงบการเงินรวม
นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเอสซี จี ทุกระดับ ตระหนักและให้ค าํ มั่นต่ อการเคารพในความ
หลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคล โดย
• ปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียม เคารพในความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่างของบุคคลทุก

คน ทัง้ ต่อบุคคลภายในองค์กร และสังคมภายนอก โดยปฏิบตั ิตามนโยบายของเอสซีจี กฎหมายของแต่ละ
ประเทศ และตามสนธิสญ
ั ญาที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีท่ีตอ้ งปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
• เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจีให้เป็ นแบบอย่างของการให้ความเคารพในความหลากหลายและ

การยอมรับความแตกต่างของบุคคล ไม่ยอมรับต่อการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบตั ทิ ่ีไม่เท่าเทียม
• ส่งเสริมและให้การสนับสนุน แก่คธู่ ุรกิจในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value
Chain) ผูส้ ่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผูร้ บั เหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture)
เพื่อให้มีสว่ นร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม เคารพและปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามแนวนโยบายนี ้
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แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิต่อกันอย่างเท่าเทียม ให้ความเคารพในความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลทุกคน
รับฟั งและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นที่ แตกต่างของบุคคลอื่ น สร้างบรรยากาศในการทํางานและ
วัฒนธรรมองค์กรที่เคารพต่อความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลทุกคนตามนโยบายนี ้
2. พิจารณาเรื่องการเคารพในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคลเป็ นส่วนหนึ่งของกล
ยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ อันจะส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มและการพัฒนาทางธุรกิจของเอสซีจี
3. ผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา และผูน้ าํ ในองค์กรทุกระดับให้การสนับสนุนส่งเสริมต่อการเคารพในความหลากหลาย
และการยอมรับความแตกต่างของบุคคลทั่วทัง้ องค์กร
4. ส่งเสริมให้มีการสรรหาคณะกรรมการบริษัทหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน โดยนําเรื่องความหลากหลาย
และการยอมรับความแตกต่างของบุคคลมาเป็ นปั จจัยประกอบการพิจารณา เพื่อสรรหาบุคคลเข้าร่วมเป็ น
กรรมการในทุกระดับอย่างเหมาะสม
5. นําเรื่องการเคารพในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคลไปใช้ในเรื่องการบริหารงาน
บุคคลอย่างเคร่งครัดตัง้ แต่การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การพัฒนาพนักงาน การเติบโตในหน้าที่การ
งาน การบริหารผลการปฏิบตั งิ านและค่าตอบแทน การเกษียณอายุ และอื่นๆ
6. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ทําความเข้าใจ กําหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่คธู่ ุรกิจในห่วง
โซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผูส้ ง่ มอบสินค้าและบริการ (Supplier)
ผูร้ บั เหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีสว่ นร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม เคารพและปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามแนวนโยบายนี ้
7. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิของบุคคล สอดส่องดูแล
เรื่องการเคารพต่อความหลายหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลทุกคน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือ
บุคคลที่ รบั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี ขอ้ สงสัยหรือข้อ
ซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาํ หนดไว้
8. เอสซี จี จ ะให้ความเป็ นธรรมและคุ้ม ครองบุ ค คลที่ แจ้ง เรื่ องการละเมิ ดสิ ทธิ ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เอสซีจี โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ี ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ ของ
บุคคล ตามที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ใน Whistleblower Protection Policy
9. ผูก้ ระทําการละเมิดสิทธิ สิทธิ ของบุคคลอันเกิ ดจากความหลากหลายและความแตกต่างของบุคคล เป็ นการ
กระทําผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ นอกจากนี ้
อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้ ผิดกฎหมาย
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม แต่ใน
กรณีท่ีมีความจําเป็ น หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปั น
ผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้
สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถื อหุน้ ร้อยละ 100 เป็ นส่วนใหญ่ นนั้ บริษัท
พิจารณาถึงผลการดําเนินงาน และคํานึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของ
บริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
เอสซีจีได้จดั ทําจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คธู่ ุรกิจของเอสซีจีมี
ความเข้าใจที่ถกู ต้อง และนําไปใช้เป็ นมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ดังต่อไปนี ้
1) จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ: ดําเนินธุรกิ จอย่างซื่ อสัตย์สุจริต เป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย เปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รักษาความลับ และเคารพในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ่ืน
2) แรงงานและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน: ไม่เ ลื อกปฏิ บัติโดยไม่เ ป็ นธรรม ให้ความสําคัญ กับการคุม้ ครอง
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้าว ไม่บงั คับใช้แรงงานในลักษณะแรงงาน
ทาส ดูแลการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการกําหนดระยะเวลาการทํางานอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
3) อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย : ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ถูกสุข ลักษณะและ
ปลอดภัย ควบคุม ความเสี่ ย งของการเกิ ด อุบัติ เ หตุแ ละผลกระทบต่ อสุขภาพที่ อาจเกิ ดจากการ
ปฏิบตั งิ าน และการจัดให้มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ
4) สิ่งแวดล้อม: ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3R
ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การนํากลับมาใช้ซาํ้ หรือใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และการ
สร้างทดแทน (Replenish)
5) กฎหมายและข้อกําหนด: ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกําหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด

นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-Trust Policy)
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็ นกฎหมายเศรษฐกิ จที่ มี ความสําคัญต่อการประกอบธุรกิ จ รัฐได้ออก
กฎหมายควบคุมผูป้ ระกอบธุรกิจในตลาดให้ดาํ เนินการแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรม ไม่ให้มีการกีดกันทางการค้า
ตลอดจนควบคุมการใช้อาํ นาจเหนื อตลาดไม่ให้สร้างความเสี ยหายแก่ผูป้ ระกอบธุรกิ จรายอื่น กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าจึงมีความเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบธุรกิจโดยตรง นอกจากนีก้ ฎหมายการแข่งขันทางการค้ายังมี
บทลงโทษอย่างร้ายแรงทัง้ ทางแพ่งและอาญาทัง้ ต่อตัวบริษัทและผูบ้ ริหารที่เกี่ ยวข้อง และอาจส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อชื่อเสียงในการประกอบธุรกิจของเอสซีจีทงั้ ในและต่างประเทศ เอสซีจีให้ความสําคัญต่อการดําเนิน
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ธุรกิจอย่างเป็ นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า ประโยชน์ของลูกค้า
และคูค่ า้ รวมถึงความเป็ นธรรมในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่นและที่ผ่านมาได้กาํ หนดนโยบายการแข่งขัน
ทางการค้าไว้ในจรรยาบรรณเอสซี จี เนื่ องจากพระราชบัญญัติ การแข่ง ขัน ทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้ผ่า นการ
พิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ต่างๆ
ที่ สาํ คัญหลายประการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการทบทวน ตรวจสอบ รวบรวมและจัดทําแนว
ปฎิบตั ติ า่ ง ๆ ขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้พนักงานเอสซีจีทาํ ความเข้าใจและถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
นโยบาย
1. เอสซีจีจะต้องประกอบธุรกิจอย่างเป็ นธรรม มีจริยธรรม เคารพกฎกติกา และปฏิบตั ติ ามกฎหมายเรื่องการ
แข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ เอสซีจีจะไม่กระทําการใดๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็ น
ธรรมทางการค้า ขัดขวางกลไกตลาดหรือการแข่งขันเสรี หรือมีผลเป็ นการทําลาย ทําให้เสียหาย กีดกัน
หรือจํากัดการประกอบธุรกิจของผูอ้ ่ืน
2. ในกรณี ท่ี เอสซี จีมีสถานะเป็ นผูม้ ี อาํ นาจเหนื อตลาดตามที่กฎหมายกําหนด เอสซี จีตอ้ งหลีกเลี่ ยงไม่ใช้
อํานาจเหนื อตลาดไปในทางที่ มิ ชอบ ไม่เ ป็ น ธรรม หรือไม่มี เ หตุผ ลอัน สมควร ที่ อาจจะส่ง ผลเป็ นการ
บิดเบือนกลไกของตลาด
3. เอสซีจีจะต้องไม่ดาํ เนินการใดๆ อันมีผลเป็ นการยุติการแข่งขันกับคู่แข่งในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม รวมทัง้ ต้องไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ทําความตกลงกับคูแ่ ข่ง คูค่ า้ หรือลูกค้า
เพื่อลดหรือจํากัดการแข่งขันในตลาด
4. หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ ยวข้องกับการทําธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศต้องทําความเข้าใจและปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบตั ิว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าของประเทศที่เข้าไปทํา
ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกรณีควบรวมกิจการ
5. พนักงานเอสซีจีจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการปฏิบตั ิตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็ นเรื่องสําคัญ
อย่างยิ่ง ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีตอ้ งใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้ม่นั ใจว่าการประกอบธุรกิจของเอสซี
จี เคารพกฎหมายการแข่งขันทางการค้า มี จริยธรรมทางการค้า ตลอดจนให้ความรู แ้ ก่ค่คู า้ ของเอสซี จี
เกี่ยวกับความสําคัญของการปฏิบตั ติ ามกฎหมายแข่งขันทางการค้า
6. หน่วยงานที่ มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการทําธุรกรรมและการลงทุนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบ
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าได้ดาํ เนินการตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ให้นาํ จรรยาบรรณเอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และ
แนวปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้าไปใช้ในการปฏิบตั งิ านด้วย
8. การไม่ปฎิบตั ติ ามนโยบายฉบับนีถ้ ือเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี
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นโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการจัดหาและคัดเลื อกคู่คา้ /คู่ธุรกิ จของเอสซีจี และให้เปิ ดเผยไว้ให้เป็ นที่
ทราบ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่ นั ใจว่าเอสซี จี จ ะดําเนินการคัด เลื อ กคู่ค า้ /คู่ธุรกิจ อย่างมี ระบบ เป็ น ธรรม โปร่ง ใส และ
สนับสนุนคู่ค า้ / คู่ธุรกิ จที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จ อย่างมี จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจะไม่
ทําธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบคุ คลที่กระทําผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต
นิยาม
การจัดหา หมายถึง การจัดซือ้ การจ้างทําของ การจ้างเหมาบริการ การจ้างขนส่ง การเช่า และการเช่าซือ้
คู่ค้า/คู่ธุรกิจ หมายถึง ผูจ้ าํ หน่าย ผูร้ บั จ้าง ผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ห้เช่า หรือผูใ้ ห้เช่าซือ้ ที่สง่ มอบสินค้าหรือบริการให้เอสซีจี
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ (Vendor List) หมายถึง คูค่ า้ หรือคูธ่ ุรกิจ ที่มีการทําธุรกรรม และมีรายชื่ออยูใ่ นระบบของเอสซีจี
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ขึน้ ทะเบียน (Approved Vendor List) หมายถึง คูค่ า้ หรือคูธ่ ุรกิจที่อยู่ในรายชื่อคูค่ า้ /คู่
ธุรกิจของเอสซีจี ซึ่งได้ผา่ นกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลงานในกลุม่ สินค้าและบริการที่เอสซีจีกาํ หนด
นโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
เอสซีจีจะดําเนินการจัดหาอย่างมี ระบบ ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซี จีท่ีมีการควบคุมอย่าง
รัดกุม คํานึงถึงความต้องการทัง้ ในด้านคุณภาพ ราคา จํานวน เวลา การให้บริการ การส่งมอบ การบริการ
หลัง การขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ทาํ ธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย
ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต
เอสซีจี จ ะดํา เนิน การคัด เลื อ กคู่ค า้ /คู่ธุร กิ จ อย่า งมี ร ะบบ เป็ น ธรรม โปร่ง ใส และสนับ สนุน คู่ค า้ /คู่
ธุรกิ จที่ดาํ เนินธุรกิ จ อย่างมี จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัตขิ องคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
1. เป็ นผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ ผูจ้ าํ หน่าย ผูแ้ ทนจําหน่าย ผูใ้ ห้บริการ หรือผูร้ บั จ้าง ซึ่งมีสถานประกอบการที่
สามารถตรวจสอบได้
2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้า บริการ คลังสินค้า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการ
ดําเนินกิจการที่นา่ เชื่อถือ
3. ยอมรับที่จะปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct)
4. เป็ นผูท้ ่ีมีผลงานเป็ นที่น่าพอใจ โดยเอสซีจีจะประเมินผลงานจากคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงการ
ส่งมอบ การให้บริการหลังการขาย การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการทําธุรกรรม
5. เป็ นคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจ ที่ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของเอสซีจี
6. ไม่เป็ นคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจที่มีประวัตติ อ้ งห้ามทําการค้าอันเนื่องมาจากการกระทําทุจริต
97

การสมัครเป็ นของคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
1. ผูส้ นใจสมัครเป็ น คู่คา้ /คู่ธุรกิ จของเอสซี จีสามารถยื่ นใบสมัครตามแบบพิมพ์ท่ี กาํ หนดพร้อมข้อมูล
รายละเอียดและเอกสารประกอบ ได้แก่ เอกสารรับรองทะเบียนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หนังสือ
รับรองอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เอกสารผูร้ บั มอบอํานาจ เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร และสําเนาหนังสื อ
จดทะเบียนกับกรมสรรพากรต่างๆ เช่น สําเนาใบทะเบี ยนภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) เป็ นต้น โดยยื่ นต่อ
หน่วยงานที่ดาํ เนินการจัดหาของเอสซีจี
2. คู่คา้ /คู่ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี ตอ้ งลงนามตอบรับที่ จ ะปฏิ บัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิ จ ของเอสซี จี (SCG
Supplier Code of Conduct)
ขั้นตอนการทําธุรกิจกับเอสซีจี
1. คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจที่ทาํ ธุรกิจกับเอสซีจีได้ตอ้ งเป็ นคู่คา้ /คูธ่ ุรกิจมีรายชื่อในระบบของเอสซีจีแล้ว นอกจากใน
บางกรณี ท่ีใช้การสืบราคาหรือการประกวดราคา คู่คา้ /คูธ่ ุรกิจอาจได้รบั เชิญเข้าเสนอราคาก่อนจะมี
รายชื่อในระบบและเมื่อได้รบั การคัดเลือกแล้วจึงจะสมัครเป็ นคู่คา้ /คู่ธุรกิจก็ได้ ทัง้ นีเ้ อสซีจีอาจขอให้
คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจ ตอบรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกรวดเร็วภายใต้กฎหมายที่บงั คับ
ใช้กบั ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. ใบสั่งซื อ้ หรือสัญญาตามข้อตกลงระหว่างคู่คา้ /คู่ธุรกิจและเอสซีจี ที่จดั ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะ
ถื อเป็ นข้อผูกมัดในการทําธุรกรรมระหว่างเอสซีจีและคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี
3. ในการเสนอราคาหรือการทําสัญญา เอสซี จีอาจขอให้ค่คู า้ /คู่ธุ รกิจวางหลักประกันการปฏิบัติ ตาม
ข้อตกลงโดยเอสซีจีจะแจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเอสซีจีจะคืนหลักประกันให้เมื่อสิน้ สุด
ภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนัน้ ๆ แล้ว
4. เมื่อคู่คา้ /คู่ธุรกิ จปฏิ บตั ิตามข้อตกลง สัญญา หรือใบสั่งซื อ้ แล้วคู่คา้ /คู่ธุรกิ จจะต้องส่งมอบใบกํากับ
ภาษี ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือเอกสารประกอบอื่นที่จาํ เป็ นเพื่อขอรับชําระเงิน ณ สถานที่และกําหนดเวลา
ตามที่เอสซีจีกาํ หนด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางานของทุกหน่วยงาน และเอสซีจีจะชําระเงิน
โดยการโอนค่าสินค้า/บริการหลังหักภาษี ณ ที่จา่ ย ตามที่ทางราชการกําหนดและภาระผูกพันอื่นๆ ตาม
สัญญา เช่น เงินคํา้ ประกันผลงาน ให้ท่ีบญ
ั ชีธนาคารที่คคู่ า้ /คูธ่ ุรกิจแจ้งไว้แล้ว หรือเว้นแต่คคู่ า้ /คูธ่ ุรกิจจะ
ขอรับเป็ นเช็ค ทัง้ นี ้ เอสซีจีขอสงวนสิทธิการชําระเป็ นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีเท่านัน้
5. คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจสามารถขอแก้ไขข้อมูลคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจในระบบของเอสซีจีได้ โดยติดต่อกับหน่วยงานที่ดาํ เนินการ
จัดหาของเอสซีจี พร้อมส่งเอกสารประกอบการแก้ไขที่ได้รบั การรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจของคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจ
6. คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจสามารถแจ้งร้องเรียนการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อคู่คา้ /คูธ่ ุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
เอสซี จี ไ ด้ ต ามช่ อ งทางที่ เ อสซี จี ก ํ า หนดไว้ ที่ ร ะบบรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและแจ้ ง เบาะแสเอสซี จี
https://whistleblower.scg.com
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นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเอสซีจี

เอสซีจี มุง่ มั่นสูค่ วามเป็ นผูน้ าํ ทางธุรกิจในภูมิภาคด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตระหนักว่าสิ่งสําคัญที่ ขับเคลื่ อนธุรกิ จให้เติบโตอย่างยั่งยื นได้คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศ เอสซีจี จึงได้กาํ หนดนโยบายฉบับนี ้ โดยปรับปรุ งจากนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ฉบับก่อน
หน้านี ้ (1 เมษายน 2559) เพื่ อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิท่ี มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ดังแสดงเจตนารมณ์ไว้ในอุดมการณ์เอสซีจี
นโยบายฉบับนีใ้ ห้ครอบคลุมทุกการดําเนินงานการผลิต การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ การดําเนินงาน
ของหุน้ ส่วนธุรกิ จในห่วงโซ่คุณค่าและผูร้ ่วมธุรกิจของเอสซี จี ตัง้ แต่การออกแบบ การจัดซื อ้ จัดหา การผลิต
สินค้า บริการ และโซลูชนั การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ตลอดจนการจัดการของเสียและผลิตภัณฑ์หลังการ
ใช้งาน นอกจากนี ย้ ัง ครอบคลุม ถึง คู่ธุรกิ จ และผูใ้ ห้บริการ รวมถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิ จ ที่ สาํ คัญ อื่นๆ เช่น การ
ดําเนินงานที่ไม่มีอาํ นาจบริหาร หุน้ ส่วนในผูร้ ว่ มธุรกิจ การจัดจ้างภายนอก การดําเนินโครงการใหม่ โครงการ
ปรับปรุง การจัดทําข้อตกลงต่างๆ รวมถึงการควบรวมกิจการ ดังนี ้
1. ดําเนินธุรกิ จบนพื น้ ฐานข้อกําหนดทางกฎหมาย โดยสอดคล้องกับประเด็นระดับโลกและคํานึง ถึ ง
ประเด็นระดับท้องถิ่น ตามแนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และนโยบายอื่นๆ ของเอสซีจี
2. ดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การอนุรกั ษ์ส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยการธรรมชาติ พลังงาน และนํา้ อย่างยั่งยืน ผ่านการดําเนินงาน
ด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศและเศรษฐกิจหมุนเวียน: การดําเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามความตกลง
ปารีส การไม่มีของเสียไปฝั งกลบ อนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวิภาพและระบบนิเวศ การบริหารจัดการห่วง
โซ่อปุ ทาน การจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสินค้า บริการ และโซลูช่นั ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. จัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและการตรวจประเมินระบบการจัดการ เพื่อยกระดับการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. ประเมินหาประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) และจัดทําการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศ พร้อมทัง้ กําหนดดัชนีชีว้ ดั ที่สาํ คัญและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดําเนินงาน
5. เปิ ดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อการรายงานอย่างต่อเนื่องของข้อมูลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศตามความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
6. เสริม สร้างความรู ้และความตระหนักเรื่ องการบริ หารจัด การสิ่ ง แวดล้อมและสภาพภูมิ อากาศให้
พนักงาน ลูกค้า คูธ่ ุรกิจ และผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศฉบับนี ้ ได้ถกู ปลูกฝั งเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
และนําไปปฏิ บัติ อ ย่ างเป็ น รู ปธรรม จึง ให้ทุกบริษัท นํา ไปปรับใช้ใ ห้เ หมาะสมกับ การดําเนิน ธุร กิ จ เพื่ อให้
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ เอสซีจี ต่อไป
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สวนที่ 4
ภาคผนวก
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
นิยาม
เอสซีจี หมายถึง
1) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และ
2) บริษทั ย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท หมายถึงบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย หมายถึง
1) บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)เป็ นเจ้าของหรือถื อหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงใน
บริษัทหรือนิตบิ คุ คลนัน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ไม่วา่ จะถือหุน้ เองโดยตรงหรือถือหุน้ โดยอ้อม หรือ
2) บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)มีอาํ นาจควบคุมในเรื่องการกําหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทหรือนิตบิ คุ คลนัน้
คณะกรรมการบริษัท หมายถึงคณะกรรมการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
พนักงาน หมายถึงผูท้ ่ีทาํ สัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาจ้างพิเศษกับเอสซีจี
ผู้ มีส่วนได้เสีย หมายถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับเอสซีจีในด้านต่างๆ เช่น กรรมการบริษัท พนักงาน ผูถ้ ื อหุน้
คูส่ ญ
ั ญา ผูร้ บั เหมา ผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ เจ้าหนี ้ ลูกหนี ้ สังคม ชุมชนรอบโรงงาน เป็ นต้น
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สารจาก
ประธานกรรมการ
ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษทั เมือ่ ปี พ.ศ. 2456 จนถึงปัจจุบนั เอสซีจไี ด้เผชิญกับการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจมาอย่างต่อเนือ่ ง แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ อสซีจยี ดึ มัน่ อยูเ่ สมอคือการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีคณ
ุ ธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตามอุดมการณ์เอสซีจี ซึง่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของ
การประพฤติปฏิบัติที่ดีของพนักงานเอสซีจี ที่ได้รวบรวมขึ้นเป็น “จรรยาบรรณเอสซีจี”
จรรยาบรรณเอสซีจีได้จัดท�ำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 และได้
มีการปรับปรุงต่อมาอีก 5 ครั้ง โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 ซึ่งมีการแบ่ง
หมวดหมู่และปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจน  ครอบคลุมกฎเกณฑ์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขวางขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันยิ่งขึ้น
พนักงานเอสซีจีทุกคนจะต้องศึกษาคู่มือจรรยาบรรณเล่มนี้ให้เข้าใจเป็นอย่างดี และใช้
ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนหลักการของจรรยาบรรณเอสซีจี เพื่อสืบทอดสิ่ง
ที่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความ
ส�ำคัญอย่างจริงจังกว่า 100 ปีที่ผ่านมา
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณพนักงานเอสซีจที กุ คนทีป่ ฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี รวมทัง้
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญในการรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของเอสซีจี
ให้คงอยู่ตลอดไป

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
23 ธันวาคม 2558
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อุดมการณ์เอสซีจี
การที่เอสซีจี เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปัจจุบันเพราะมีอุดมการณ์ ใน
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งทั้งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจน
พนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความส�ำคัญอย่างสม�ำ่ เสมอตลอดมา คือ

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

เอสซีจี มีความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ได้รับความเป็นธรรม กล่าวคือ
• ให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้าน
คุณภาพและราคา
• ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ รั บ ผลตอบแทนการลงทุ น ในอั ต ราที่
เหมาะสม
• ให้พนักงานได้รับผลประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
• ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

เอสซีจี มุง่ กระท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องด้วยความตัง้ ใจให้เกิดผลในทาง
ที่เป็นเลิศเสมอ พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
ตระหนักดีวา่ เราต้องทุม่ เทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ความรูแ้ ละความ
สามารถที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรู้และ
ศึกษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและก้าวหน้า
ต่อไปด้วยความมัน่ คงและยัง่ ยืนเพือ่ ผลทีด่ ที สี่ ดุ แก่เอสซีจี และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
• ท�ำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติ
ต่อผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตรและ
เป็นธรรม
• ท�ำงานโดยเสมอภาค ไม่แบ่งพวก รุ่น หรือสถาบัน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
• ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าอย่างเต็ม
ความสามารถ ให้เกิดประโยชน์กบั ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย
• ท�ำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ความรู้
ความสามารถ ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่า
เสมอเพือ่ พัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศตลอดมา โดยค�ำนึงถึงการ
ผสานประโยชน์และผลกระทบทุกด้านทีม่ ตี อ่ ผูเ้ กีย่ วข้อง
• ทันโลกทันเหตุการณ์และพร้อมทีจ่ ะเผชิญกับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
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บุคคลเจริญได้ด้วยจริยธรรมในการด�ำเนินชีวิต
องค์กรก็เจริญได้ด้วยจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

เอสซีจี ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีคา่ ทีส่ ดุ การทีเ่ อสซีจี
เจริญรุ่งเรืองมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ก็เพราะมีคนเก่งและดีที่มี
ความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นประการส�ำคัญ เอสซีจี
จึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเข้าท�ำงาน และพัฒนาคนให้พร้อม
ที่จะเผชิญสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะ
เดียวกันก็สร้างความมัน่ คงและความผูกพันทางใจให้พนักงาน
มีความรักเอสซีจี ท�ำให้พนักงานเกิดความมัน่ ใจทีจ่ ะท�ำงานเพือ่
ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต

เอสซีจี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศ
ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่
มี ต ่ อ สั ง คม รวมทั้ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
• ท�ำงานร่วมกันเหมือนพี่น้อง ห่วงใย เอื้ออาทร ยกย่อง
ชมเชย แนะน�ำเพือ่ ให้กำ� ลังใจกันและกัน เคารพความคิด
เห็นของกันและกัน
• ท�ำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
• ท� ำ งานด้ ว ยความใส่ ใ จในมาตรฐานความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• มี จิ ต ส� ำ นึ ก ในการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า รั ก ษา
สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากที่บ้าน ที่ท�ำงาน และขยายผล
สู่ภายนอก
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลชุมชน
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
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บทน�ำ

จรรยาบรรณเอสซีจี
คืออะไร

จรรยาบรรณเอสซีจี หมายถึง แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการด�ำเนิน
ธุรกิจซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์เอสซีจี เพื่อให้
พนักงานเอสซีจียึดถือปฏิบัติร่วมกัน และใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ระเบียบข้อบังคับพนักงาน
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ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี?
พนักงานเอสซีจที กุ คน มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามหลักการและแนวปฏิบตั ิ
ที่ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี

ท่านต้องท�ำอะไรกับ
จรรยาบรรณเอสซีจี?
1. ท�ำความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก�ำหนด
ไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน
2. ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาหรือสอบถามในระบบให้คำ� ปรึกษา
จรรยาบรรณเอสซีจีเมื่อท่านไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะกระท�ำ
ถูกต้องตามจรรยาบรรณเอสซีจีหรือไม่
3. สื่อสารให้บุคคลอื่นที่ท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเอสซีจีตาม
หลักจรรยาบรรณเอสซีจี
4. แจ้ ง เบาะแสเมื่อพบเห็น การกระท� ำที่ไม่ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางทีเ่ อสซีจกี ำ� หนดไว้และให้
ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี
จะมีผลอย่างไร?
•

•

การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก การและแนว
ปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี
อาจมีความผิดทางวินยั หรือกฎหมายตาม
แต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
เอสซีจีข้างต้นแล้ว การสนับสนุนให้ผู้อื่น
กระท�ำผิดจรรยาบรรณ การเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จ
จริง และการกระท�ำอย่างไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเอสซีจีเช่นกัน
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เอสซี จี มี ร ะบบรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและ
แจ้ ง เบาะแส (Whistleblower
System) ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลัก สากล
ในกรณี ที่ ท ่ า นทราบ หรื อ พบเห็ น
การกระท� ำ  หรื อ เป็ น ผู ้ เ ดื อ ดร้ อ น
เสียหายทีเ่ กีย่ วกับการทุจริต ไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริษทั และจรรยาบรรณ ท่านสามารถ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�ำดังกล่าว
ได้โดยด�ำเนินการ ดังนี้ี
• แจ้งไปที่ผู้รับข้อร้องเรียน ตาม
ช่องทางการร้องเรียนที่ก�ำหนด
ทั้ ง นี้ ต ้ อ งไม่ เ ป็ น การร้ อ งเรี ย น
ข้อมูลเท็จหรือเป็นการกลัน่ แกล้ง
ซึ่ ง เอสซี จี ถื อ ว่ า ผิ ด วิ นั ย ตามข้ อ
บังคับการบริหารงานบุคคล
• บริษัทมีกระบวนการด�ำเนินการ
เมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมีการ
คุ ้ ม ครองแก่ พ นั ก งานที่ แ จ้ ง ข้ อ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ผังกระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน
• ผ่านทางเว็บไซต์ระบบรับ
ข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
(Whistleblower System)

ผู้รับข้อร้องเรียน
• ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานการบุคคลกลาง • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
• ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานตรวจสอบ
• กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
• ผูบ้ ังคับบัญชาที่ท่านไว้วางใจในทุกระดับ

บริษัทหรือส�ำนักงานตรวจสอบท�ำหน้าที่
01

หรือ

รวบรวมข้อเท็จจริงท�ำเป็นความลับ*
• ผู้รับข้อร้องเรียน หรือมอบหมายให้ผู้อื่นรวบรวมข้อเท็จจริง
• โดยหลักการต้องเชื่อมั่นว่าผู้ถูกร้องเรียนสุจริต
* พิจารณาและสรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้น ใช้เวลาประมาณ 30-60 วัน
(ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในการหาข้อเท็จจริง)

ตั้งคณะท�ำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นทางการ
(ข้อเท็จจริงมีแนวโน้มผิดวินยั /จรรยาบรรณจ�ำเป็นต้องตัง้ คณะ
ท�ำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง เพือ่ หาข้อมูลและหลักฐาน จากหลาย
และ/หรือ หน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก และสรุปผล/เสนอการลงโทษ)
02

03

04

รายละเอี ย ด สามารถอ่ า นเพิ่ ม เติ ม
ได้ที่ SCG Whistleblower Policy หรือ
“นโยบายการคุ้มครองและให้ความ
เป็นธรรมแก่พนักงานทีแ่ จ้งข้อมูลหรือ
ให้ เ บาะแสเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต หรื อ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับบริษทั และจรรยาบรรณ” ซึง่
อยูใ่ นเว็บไซต์ SCG Intranet

• ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร/
E-mail address/จดหมาย (โดยระบุชื่อ
หรือไม่ระบุชื่อผู้แจ้งก็ได้)
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ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นทางการ
(ข้อร้องเรียนเป็นกรณีทจุ ริต และสรุปผล/เสนอการลงโทษ)
การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ
• MDC พิจารณาพนักงานระดับจัดการ 3 ขึ้นไป
• พนักงานระดับอื่น ๆ ผู้พิจารณาฯ ตามที่กำ� หนดในอ�ำนาจ
ด�ำเนินการของบริษัท (ตามข้อสรุปของคณะท�ำงานตรวจ
สอบข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการสอบสวน)
รายงานตามความเหมาะสม
คณะจัดการบริษัท คณะจัดการกลุ่มธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั

กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายในก�ำหนดระยะเวลา 7 วันท�ำการนับแต่วันที่สรุปผล

ท่านควรท�ำอย่างไร
เมื่อพบการกระท�ำ
ผิดจรรยาบรรณ?
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ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับ
การคุ้มครองอย่างไร
เอสซี จี มี น โยบายการคุ ้ ม ครองและให้ ค วามเป็ น ธรรมแก่
พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส คณะท�ำงานหาข้อเท็จ
จริ ง กรรมการสอบสวน เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ
(Whistleblower Policy) ดังนีี้
1. กรณีผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลเปิดเผยชื่อ บริษัทสามารถ
รายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบได้ หรือ
บรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. เอสซีจถี อื ว่าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องถือเป็นความลับ และจะเปิด
เผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความ
เสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

a
b

c

หัวข้อเรื่อง

3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจ
เกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอ
ให้บริษัทก�ำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือ
บริษทั อาจก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ ง
ร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดความ
เดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความ
เสียหายด้วยกระบวนการทีม่ คี วามเหมาะสม และเป็นธรรม

0

หลักการ

e

แนวปฏิบัติ

นิยาม

SCG
Code of
Conduct
d

ตัวอย่าง
01

02

03

จรรยาบรรณเอสซีจี

คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย
a
b
c

หัวข้อเรื่อง
หลักการ
แนวปฏิบัติ

d
e

ตัวอย่าง
นิยามศัพท์
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นิยามค�ำศัพท์ทั่วไป
บริษัทย่อย
เอสซีจี
1.  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2.  บริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
     จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยตามงบการเงินรวม
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

ผู้มีส่วนได้เสีย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจ
ของเอสซีจีโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ กับ
การด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี หรือ
มีส่วนที่อาจท�ำให้เกิดผลกระทบ
การด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น
กรรมการบริษัท พนักงาน ผู้ถือหุ้น
คู่สัญญา ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สังคม
ชุมชนรอบโรงงาน เป็นต้น

พนักงานเอสซีจี
กรรมการบริษัท
กรรมการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน)

พนักงานประจ�ำภายใต้สัญญาจ้าง
แรงงาน พนักงานทดลองงาน และ
พนักงานที่มีสัญญาจ้างงานเป็นพิเศษ
ซึ่งสังกัดบริษัทในเอสซีจีในทุก ๆ
ประเทศที่เอสซีจีประกอบธุรกิจอยู่
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ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่เอสซีจี
มีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะ
เป็นรัฐบาล หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรภาคเอกชน เป็นต้น

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท�ำนิติกรรม
สัญญา หรือการด�ำเนินการใด ๆ
กับผู้อื่นทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือ
การด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
เช่น การบริการ การซื้อ การขาย
การว่าจ้าง  การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน การสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ

คู่ค้า
ผู้จำ� หน่ายสินค้า ผู้ให้เช่า
หรือผู้ให้เช่าซื้อ ที่ส่งมอบ
สินค้าให้เอสซีจี

คู่ธุรกิจหรือผู้รับเหมา
ผู้รับจ้าง หรือให้บริการแก่เอสซีจี
หรือคู่สัญญาที่ทำ� สัญญาจ้างท�ำ
ของกับเอสซีจี

ธุรกรรม (Transaction)

คู่สัญญา
ผู้ที่ยอมเข้าผูกพันตนและมี
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ตามที่ปรากฏในสัญญาที่ได้
ท�ำไว้กับเอสซีจี

ลูกค้า
ผู้ซื้อสินค้า ผู้ใช้งานสินค้า และ
ผู้รับบริการ

เชื่อมั่นใน
คุณค่าของคน
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แนวปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
เอสซีจี

1

13

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
หลักการ
เอสซีจตี ระหนักถึงความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน
โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่ง
เสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
นอกจากนี้เอสซีจียังตระหนักถึงความส�ำคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบัติต่อ
พนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซงึ่ กันและกัน และปฏิบตั ิ
ต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย
จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา
สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งจากผู้
ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิ
มนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการกระท�ำที่
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตัง้ แต่
การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาท�ำงานและวันหยุด การมอบ
หมายงาน การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การฝึกอบรมและพัฒนา
การวางแผนความก้าวหน้า และอื่น ๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงาน
เด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณ
ร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขัง
หน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรง
ในรูปแบบใด

นิยาม
สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
หมายความว่า สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์
ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่
ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่าง
ทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะ
ทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เป็นไปตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ หรือตามสนธิ
สัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่จะ
ต้องปฏิบัติตาม

1
ตัวอย่าง
01

02

หากท่ า นพบคู ่ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ใช้ แ รงงานเด็ ก ใน หากท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาต้องประเมินผล
โรงงาน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
การปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ปี แ ก่ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี
ปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกับท่าน ท่านจะต้อง
ค�ำแนะน�ำ
ปฏิบัติอย่างไร
รายงานต่ อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาทั น ที เนื่ อ งจากเอสซี จี
สนับสนุนให้คธู่ รุ กิจด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตาม ค�ำแนะน�ำ
คูม่ อื จรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจเอสซีจี หากคูธ่ รุ กิจปฏิบตั ไิ ม่ ต้องปฏิบตั ติ อ่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียม
สอดคล้องกับจรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจเอสซีจี เอสซีจจี ะขอ ไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงกระท�ำการที่ไม่สมควร
สงวนสิทธิ์ในการด�ำเนินการใด ๆ กับคู่ธุรกิจนั้นโดย ปราศจากเหตุผลและความชอบธรรม และประเมิน
พิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น ผลการปฏิบัติงานจากผลการท�ำงาน ความรู้ความ
สามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยต้องไม่ยอมให้
ความรู้สึกส่วนตัว อคติหรือความล�ำเอียงมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ

03

04

หากท่านพบเห็นเพื่อนพนักงานที่เป็นสตรีมีครรภ์ หากท่านพบเห็นเพื่อนร่วมงานพูดจาดูหมิ่นผู้อื่น
ปฏิบัติงานล่วงเวลาในส�ำนักงาน ท่านควรปฏิบัติ หรื อ กระท� ำ การอื่ น ใดที่ อ าจเป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ
อย่างไร
มนุษยชนของผู้อื่น ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพราะพนักงานทีเ่ ป็นสตรีมี
ครรภ์นนั้ จะได้รบั การคุม้ ครองเป็นพิเศษตามกฎหมาย
แรงงาน  ซึ่งโดยปกติน้ันห้ามมิให้พนักงานซึ่งเป็น
หญิงมีครรภ์ท�ำงานล่วงเวลา  หรือท�ำงานในวันหยุด
เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย

ค�ำแนะน�ำ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อจะได้น�ำข้อเท็จจริง
พิจารณาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดแนวทางการ
ด�ำเนินการส�ำหรับแต่ละกรณี เนื่องจากเรื่องการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น ต้องพิจารณาข้อเท็จจริง
ในรายละเอียด ประกอบกับข้อกฎหมาย รวมถึงต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก�ำหนด
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ถือมั่นใน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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2.1
สิ่งแวดล้อม
หลักการ
เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการของการด�ำเนินธุรกิจ โดย
เริม่ ตัง้ แต่การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมก่อนจะลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ การออกแบบ
กระบวนการผลิต เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และการน�ำเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาใช้เพือ่ ป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลูกฝัง
จิตส�ำนึกในเรือ่ งดังกล่าวให้พนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ให้ดำ� เนินการ
ตามแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่าง ๆ

แนวปฏิบัติ
1. ด�ำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงระดับสากลในเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่ ช่วยป้องกัน
หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2. ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อาทิ พลังงาน น�้ำ วัตถุดิบ และวัสดุต่าง ๆ ตามหลักการ 3R (Reduce:
การลดการใช้ Reuse/Recycle: การน�ำกลับมาใช้ใหม่/ ใช้ซ�้ำ  และ Replenish: การฟื้นฟู)
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. พิจารณาเลือกใช้วตั ถุดบิ หรือวัสดุตา่ ง ๆ ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจตาม “แนวปฏิบตั กิ ารจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
4. สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของเอสซีจี
5. เปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส�ำหรับ
โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
6. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ร่วมงาน และชุมชน
รอบด้าน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม เช่น ผ่านการประชุม การอบรมสัมมนา
ระหว่างการเดินส�ำรวจพืน้ ทีท่ ำ� งาน หรือการร่วมกิจกรรมเพือ่ สังคมกับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ

2.1

ตัวอย่าง
01

02

หากมีคนมาเสนอขายสินค้าให้ท่านในราคาถูกกว่า
ที่ใช้ในปัจจุบัน แต่สินค้าชนิดนั้นยังไม่ได้รับการ
ขึน้ ทะเบียนสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ของเอสซีจี ในขณะทีม่ ผี ผู้ ลิตสินค้าประเภทเดียวกัน
นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว ท่านควรพิจารณา
ซือ้ สินค้าอย่างไร

ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของท่านรายงานว่า ได้ยนิ ชาวบ้าน
คุยกันเรือ่ งความเดือดร้อนจากน�ำ้ สีดำ� ทีม่ กี ลิน่ เหม็น
ไหลออกจากบริเวณโรงงานของท่านลงไปในที่ดิน
ชาวบ้าน แต่ไม่ทราบว่าจะติดต่อหรือร้องเรียนไป
ที่ใด และอย่างไร ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะ
ปฏิบัติอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ต้ อ งด� ำ เนิ น การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ตามแนวปฏิ บั ติ ข อง
เอสซีจี ในกรณีที่สินค้าประเภทนั้นมีผู้ผลิตรายอื่น
ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว ผู้ซื้อจะต้องเลือกซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น แต่ใน
กรณีที่มีผู้ผลิตรายอื่นต้องการได้รับการขึ้นทะเบียน
ท่านสามารถเข้าไปช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำในการ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานของผู้ผลิต และสนับสนุนให้
ขอขึ้นทะเบียนได้ เพื่อที่ท่านจะสามารถพิจารณาซื้อ
สินค้าชนิดนั้นได้ในอนาคต

ค�ำแนะน�ำ
ต้ อ งประสานงานและ/หรื อ ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขโดย
ด่ ว น เมื่ อ เกิ ด เหตุ ร ้ อ งเรี ย น หรื อ มี แ นวโน้ ม จะ
เกิ ด การร้ อ งเรี ย นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง มาจากการ
ด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี โดยเริ่มจากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ขอ้ มูล ด�ำเนินการแก้ไข ก�ำหนด
ผูร้ บั ผิดชอบพร้อมก�ำหนดแล้วเสร็จ และต้องสือ่ สาร
การด�ำเนินการต่อผู้ได้รับผลกระทบ และผู้บังคับ
บั ญ ชาเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา และลดความเดื อ ดร้ อ น
ร�ำคาญที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด
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สุขภาพและความปลอดภัย

2.2

หลักการ
เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ในเรือ่ งสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
คูธ่ รุ กิจ ลูกค้า ชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดกระบวนการของการด�ำเนินธุรกิจ
โดยเริม่ ตัง้ แต่การประเมินผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ และความปลอดภัย
ก่อนทีจ่ ะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใด ๆ รวมทัง้ การดูแลสถานประกอบการ
กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครือ่ งจักร อุปกรณ์ วัตถุดบิ ให้มคี วามปลอดภัย ไม่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมือ่ ใช้งาน ตลอดจนปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรือ่ งดังกล่าวให้
กับพนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ให้ดำ� เนินการตามแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่าง ๆ

แนวปฏิบัติ
1. ด�ำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงระดับสากลในเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่ ช่วยป้องกัน
หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. ดูแลและตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพตนเอง เพือ่ นร่วมงาน คูธ่ รุ กิจ และบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องก่อน
ปฏิบัติงาน และต้องหยุดหรือสั่งให้หยุดปฏิบัติงานทันทีหากพบว่ามีสุขภาพร่างกายไม่พร้อม เพื่อลด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน หรือที่เกี่ยวกับงาน
3. ประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มการท�ำงาน รวมถึงต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพการท�ำงานที่ไม่
ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตราย เพื่อวางแผนหรือเตรียมการป้องกันที่เหมาะสม
4. ในกรณีทไี่ ด้รบั มอบหมายงานทีม่ อี นั ตราย  หรือหากไม่มคี วามมัน่ ใจถึงความปลอดภัยจากการท�ำงาน
ควรหยุดหรือชะลอการด�ำเนินการนั้น และปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือผู้เชี่ยวชาญโดยทันที
5. รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติทั้งจากเครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ในบริเวณ
ที่ทำ� งาน ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย
6. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน  ต้องก�ำหนด หรือ
เผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการดูแลสุขภาพพนักงานตาม
ความเสี่ยงของงาน
7. เปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส�ำหรับ
โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
8. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงาน
และชุมชนรอบด้าน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม เช่น ผ่านการประชุม การอบรมสัมมนา
ระหว่างการเดินส�ำรวจพื้นที่ทำ� งาน หรือการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ

2.2
ตัวอย่าง
01

02

บริษัทให้ท่านสั่งซื้อสีสเปรย์ และท่านรู้จักพนักงาน
บริษัทผลิตสีสเปรย์รายหนึ่งซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ใน
ราคาถูกกว่ายี่ห้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่สีสเปรย์ดัง
กล่าวยังไม่ได้รบั การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
ท่านควรพิจารณาอย่างไร

ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ซึ่งท�ำงานในพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยง
จากอันตรายทางเสียง รายงานว่าหูของเขาไม่ค่อยได้ยินเสียง
เรียกอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าอาจมาจาก 2
สาเหตุ คือ ได้ยินเสียงดังมาก ๆ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี
เสียงดังเป็นประจ�ำ ท่านในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาจะปฏิบตั อิ ย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ต้องไม่เลือกซื้อสินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภั ย ในการสั่ ง ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ โดย
เฉพาะประเภทที่เป็นสารเคมีส�ำหรับใช้ในส�ำนักงาน
หรือโรงงาน ท่านต้องมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และมีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ

ค�ำแนะน�ำ
ต้องด�ำเนินการให้มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันทีเมื่อได้รับ
รายงานความผิดปกติ โดยในเบื้องต้นควรให้พนักงานคนนั้น
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่นซึ่งมีเสียงดังน้อยกว่า และให้
สืบค้นหาสาเหตุที่ท�ำให้เกิดอาการดังกล่าวเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป ทัง้ นีพ้ นักงานทุกคนมีหน้าทีใ่ นการรายงานความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบแม้ว่าเป็นความผิดปกติเพียง
เล็กน้อย  เพื่อเป็นการป้องกันหรือยับยั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

03

04

บริษัทของท่านมีงานก่อสร้างเพื่อขยายกระบวนการ
ผลิต ซึ่งจะมีคู่ธุรกิจเข้ามาท�ำงานก่อสร้างในพื้นที่ แต่
พบว่าคู่ธุรกิจไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ
บริษัท ท่านในฐานะพนักงานที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ก่อสร้างนี้จะปฏิบัติอย่างไร

ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ขึ้นไปซ่อมแซม
หลังคาสูง 4 เมตร ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ แต่พบว่าจ�ำนวน
เข็มขัดนิรภัยกันตก (Safety Harness) ถูกน�ำไปใช้หมด ท่าน
จะปฏิบัติอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ต้องควบคุม ดูแล และแนะน�ำให้คธู่ รุ กิจปฏิบตั ติ ามกฎ
ความปลอดภัยของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงาน เพื่อ
ให้เกิดความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
และปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจเสมือนเป็นพนักงานของบริษัท
โดยก่อนเริ่มงานต้องมีการอบรมและชี้แจงเกี่ยวกับ
ข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัยให้ คู่ธุรกิจรับทราบ

ค�ำแนะน�ำ
หยุดหรือชะลอการปฏิบัติงาน หากงานที่ได้รับมอบหมายนั้น
อันตราย หรือพบว่าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและไม่มั่นใจ
ถึงความปลอดภัยจากการท�ำงาน โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อ
จัดหาอุปกรณ์ให้ครบถ้วนก่อน ทั้งนี้การปฏิบัติงานบนที่สูงถือ
เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ท�ำงาน
ให้ปลอดภัยและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้ครบถ้วน
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ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
หลักการ

2.3

เอสซีจมี กี ารด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าสินค้าและบริการมีมาตรฐานความปลอดภัย
สอดคล้องหรือมากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็นไปตามข้อก�ำหนดทีไ่ ด้ตกลง
ไว้กบั ลูกค้า ตัง้ แต่กระบวนการออกแบบ ผลิต จนถึงการให้ขอ้ มูลหรือค�ำเตือนเกีย่ ว
กับสินค้า บริการ และวิธกี ารใช้งานทีถ่ กู ต้อง เพียงพอต่อความปลอดภัยของลูกค้า
ตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle)  รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของ
สินค้าทีเ่ อสซีจวี า่ จ้างให้ผลิต น�ำเข้า และน�ำมาประกอบการส่งเสริมการขายด้วย

แนวปฏิบัติ
1. ผลิตและให้บริการโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน และหากจะเปลีย่ นแปลงวิธกี าร
ผลิตสินค้าและการให้บริการทีม่ ผี ลต่อความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับ
บัญชาหรือผู้ที่รับผิดชอบก่อน และมีการบันทึกรายละเอียดและเหตุผลไว้เพื่อการอ้างอิง  
2. ดูแลจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าและบริการในความรับผิดชอบไว้เพื่อการทวนสอบ
(Verification) ได้
3. รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบทันที กรณีทพี่ นักงานได้รบั ทราบหรือมีขอ้ กังวลเกีย่ วกับความปลอดภัยของสินค้า
และบริการอันเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า และ/หรือกระบวนการการให้บริการ หรือสถานการณ์ทอี่ าจก่อให้
เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของลูกค้า
4. ยินดีรับข้อร้องเรียนในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และด�ำเนินการประสานหรือปรับปรุงแก้ไขให้
ั หา ผูร้ บั ผิดชอบต้องรายงานข้อมูลและสถานะให้ลกู ค้า
ทันท่วงที กรณีมขี อ้ จ�ำกัดหรือต้องใช้เวลาในการแก้ปญ
ทราบในเวลาอันควร รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเป็นระยะด้วย

ตัวอย่าง
01

ท่านสังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมงานของท่านข้ามขั้นตอนในการผลิตซึ่งอาจมีผลท�ำให้สินค้านั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐาน
และส่งผลต่อความปลอดภัยต่อสินค้าได้ ท่านควรจะด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาของท่านทันที เนื่องจากขั้นตอนในการผลิตที่บริษัทก�ำหนดไว้นั้น ก็เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ
คุณสมบัติ และความปลอดภัยในการน�ำไปใช้งานของลูกค้า ซึง่ จะช่วยให้บริษทั สามารถรักษามาตรฐาน คุณภาพ และชือ่ เสียง
ไว้ได้ โดยการปรึกษาดังกล่าวบริษัทไม่ถือว่าเป็นการกล่าวหาเพื่อนร่วมงาน

2.3
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03

หากท่านมีหน้าที่บริการจัดรถเพื่อไปส่งสินค้าให้แก่
ลูกค้า และมีข้อตกลงกับลูกค้าเรื่องการส่งมอบที่ตรง
ต่อเวลา อย่างไรก็ตามท่านตรวจพบว่ารถขนส่งที่จะ
ใช้งานอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยถ้าจะจัดหารถคัน
ใหม่อาจไปส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันก�ำหนด ท่านจะ
ด�ำเนินการอย่างไร

บริษัทของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้ารายการใหม่
และผู้ใต้บังคับบัญชาได้มาปรึกษาเรื่องการจัดงานและเสนอ
ว่าจะมีการแจกของช�ำร่วยให้ผู้ร่วมงานเป็นน�้ำผลไม้บรรจุขวด
ภายใต้ตราของบริษทั โดยจะว่าจ้างผูอ้ นื่ ผลิตให้ ในฐานะผูบ้ งั คับ
บัญชาท่านควรจะด�ำเนินการอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ต้องรายงานให้ลกู ค้าทราบสถานการณ์ทนั ที พร้อมทัง้
จัดหารถขนส่งคันใหม่ ซึ่งอาจท�ำให้การส่งมอบสินค้า
ล่าช้าไปบ้าง แต่สนิ ค้าจะไปถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย
การใช้รถขนส่งที่ไม่ปลอดภัยในการส่งสินค้าให้ลูกค้า
นอกจากมีโอกาสท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการขนส่ง
ท�ำให้รถและสินค้าเสียหายไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้
แล้ว ยังอาจท�ำให้ผู้ขนส่งเกิดอันตรายได้อีกด้วย

ค�ำแนะน�ำ
ต้องมีความตระหนักในเรือ่ งความปลอดภัย และมอบหมายผูใ้ ต้
บังคับบัญชาให้ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าทีว่ า่ จ้างผลิต
และให้ผู้ผลิตระบุชื่อในฉลากน�้ำผลไม้บรรจุขวดด้วย เนื่องจาก
แม้วา่ บริษทั ไม่ได้เป็นผูผ้ ลิตหรือผูข้ าย แต่ในฐานะทีเ่ ป็นผูว้ า่ จ้าง
ผลิตและแจกจ่ายเพือ่ ผลประโยชน์ทางการค้า บริษทั ก็ยงั คงต้อง
มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของของช�ำร่วยเทียบเท่า
สินค้าที่บริษัทผลิตเองอยู่
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หากสิ น ค้ า ของบริ ษั ท ของท่ า นไม่ มี ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สินค้า ค�ำแนะน�ำการใช้สินค้า ค�ำเตือนอันตรายจาก
การใช้สินค้า เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material
safety data sheet: MSDS) วิธีการเก็บรักษา ท่านจะ
ด�ำเนินการอย่างไร

หากพบว่าบริษัท/หน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าจัดการ
ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าล่าช้า โดยไม่มีการแจ้งความคืบ
หน้าให้ลูกค้าทราบ และลูกค้ามีแนวโน้มไม่พอใจสูง ท่านควร
จะด�ำเนินการอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
แนะน�ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�ำเนินการวิเคราะห์
อั น ตรายสิ น ค้า (Product Hazard Analysis) ให้
ครอบคลุมการใช้งานสินค้าตลอดอายุการใช้งานของ
สินค้า (Product Life Cycle) แล้วพิจารณาประเด็น
อันตรายที่เข้าข่ายเป็น  Warning มาจัดท�ำค�ำเตือน
ค�ำแนะน�ำ/วิธกี ารใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
(Material safety data sheet: MSDS) วิธเี ก็บรักษา ให้
มีเพียงพอและเหมาะสมในการป้องกันอันตราย

ค�ำแนะน�ำ
ประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวและแนะน�ำให้รายงานสิ่งที่
ก�ำลังด�ำเนินการแก้ไขให้ลูกค้าทราบ เพราะการที่ลูกค้าได้รับ
ทราบความคืบหน้าเป็นระยะจะท�ำให้ลูกค้ารู้ว่าปัญหาได้รับ
การดูแลและเป็นการลดความไม่พึงพอใจ หากเรื่องที่ลูกค้าร้อง
เรียนใหญ่เกินกว่าที่จะตัดสินใจได้ หรือความเสียหายเกินกว่า
อ�ำนาจอนุมัติของบริษัท/หน่วยงานที่รับข้อร้องเรียน ต้องมีการ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างทันท่วงทีเพื่อขอความเห็น
และเพื่อพิจารณาตามอ�ำนาจอนุมัติต่อไป หากบริษัทไม่ดำ� เนิน
การให้เหมาะสม ลูกค้าอาจร้องเรียนโดยใช้สื่อสาธารณะ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียงของบริษทั หรือเอสซีจไี ด้ และอาจท�ำให้
บริษัทเสียค่าชดเชยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

22

ตั้งมั่นใน
ความเป็นธรรม
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การต่อต้าน
คอร์รัปชัน

3

ของก�ำนัลและ
การเลี้ยงรับรอง

4

5
การด�ำเนินการ
ด้านการเมือง 6

ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

3
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การต่อต้านคอร์รัปชัน
หลักการ
การด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้อง
ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส ซือ่ สัตย์ ตรวจ
สอบได้และไม่คอร์รปั ชัน โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของเอสซีจี รวมทัง้ ไม่ทำ� ให้เกิด
ข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

แนวปฏิบัติ

นิยาม

1. ไม่คอร์รัปชันและต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ความเสีย่ งสูง เช่น การขายและการตลาด การจัดซือ้ งานโครงการ
ลงทุน การท�ำสัญญา การให้และรับของก�ำนัล การเลีย้ งรับรอง การ
ให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน เป็นต้น
2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน
ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ
3. ด�ำเนินการเรื่องการให้ หรือรับเงินบริจาค เงินสนับสนุน อย่าง
โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบบริษทั และถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ต้องมัน่ ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู น�ำไปใช้เพือ่ การ
ติดสินบน
4. พึงระมัดระวังในการท�ำธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร
ใด ๆ  ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption)
หมายความว่า การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่
ในรูปแบบใด ๆ  โดยการเสนอให้ สัญญา
ว่าจะให้ มอบให้ ให้ค�ำมั่นว่าจะให้ รวม
ถึงการเรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วย
งานของเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคล
ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง
ธุรกิจ หรือแนะน�ำธุรกิจให้กับเอสซีจีโดย
เฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผล
ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

3
ตัวอย่าง
01

02

03

บริษัทที่ท่านปฏิบัติงานก�ำลังอยู่ระหว่าง
การขอใบอนุ ญ าต และมี บุ ค คลหนึ่ ง
แนะน�ำว่าสามารถอ�ำนวยความสะดวก
ในเรื่องการขอใบอนุญาตได้ เนื่องจาก
รูจ้ กั กับเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีอำ� นาจพิจารณาใบ
อนุญาตได้เป็นพิเศษ โดยท่านจะต้องจ่าย
ค�ำแนะน�ำ
ผลประโยชน์ให้บุคคลนี้ ท่านจะด�ำเนิน
ชี้แจงให้บุคคลนั้นเข้าใจว่าตามแนว
การอย่างไร
ปฏิบตั ขิ องเอสซีจี พนักงานเอสซีจจี ะ
ไม่จา่ ยผลประโยชน์หรือผลตอบแทน ค�ำแนะน�ำ
หากไม่เป็นไปตามประเพณีทางการ ต้องไม่จ่ายผลประโยชน์ให้บุคคลใด ๆ
ค้าที่เอสซีจียึดถือปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษในการขอใบ
อนุญาต เนื่องจากไม่เป็นไปตามขั้นตอน
ที่กฎหมายก�ำหนด
มี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องโครงการหนึ่ ง ถาม
เรื่องผลตอบแทนที่เขาจะได้รับหาก
เขาสามารถจูงใจให้เจ้าของโครงการ
สั่งซื้อสินค้าของเอสซีจี ท่านจะตอบ
เจ้าหน้าที่ผู้นี้ว่าอย่างไร

04

เอสซีจีได้สั่งซื้อเครื่องจักรผลิตวัสดุ
ก่อสร้างจากต่างประเทศ และท่านได้
รับแจ้งจากผู้ขายว่าเป็นธรรมเนียม
ที่จะให้ค่าตอบแทนแก่ท่านในฐานะ
ผู ้ จั ด ซื้ อ ร้ อ ยละ 3 ท่ า นควรปฏิ บั ติ
อย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ต้ อ งไม่ รั บ ผลประโยชน์ จ ากผู ้ ข าย
กรณีนี้ท่านต้องรายงานให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบ และเจรจากับผู้ขายให้
คืนผลประโยชน์ให้เอสซีจี

05

มี เ จ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก รหนึ่ ง แจ้ ง ว่ า ก� ำ ลั ง อยู ่ ร ะหว่ า ง ในกรณีที่มีหน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ เรียกรับสินบนจาก
การปรับปรุงส�ำนักงาน จึงขอความอนุเคราะห์ให้บริษัท บริษัท ซึ่งหากบริษัทไม่จ่ายแล้วจะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจ
สนับสนุนเครื่องใช้ส�ำนักงาน เช่น ตู้เย็น เครื่องพริ้นเตอร์ ของบริษทั ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
เพื่อใช้ในส�ำนักงาน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ค�ำแนะน�ำ
ต้องไม่จ่ายสินบน  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึง
สามารถให้การสนับสนุนหรือบริจาคได้ โดยให้องค์กรนั้น ผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบ หากผู้
ท�ำหนังสือที่ระบุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งรายละเอียดมายัง บังคับบัญชาไม่แน่ใจว่าจะด�ำเนินการอย่างไร ให้ปรึกษา
บริษัท และพนักงานของบริษัทจะต้องขออนุมัติให้ถูกต้อง ตามล�ำดับขั้นไปจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อพิจารณา  
ทั้งนี้บริษัทต้องมอบให้องค์กรเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวม

26

27

ของก�ำนัลและการเลี้ยงรับรอง
หลักการ
การรับหรือให้ผลประโยชน์ตา่ ง ๆ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ บริการ การอ�ำนวยความ
สะดวก หรือการเลีย้ งรับรองกับผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีในแต่ละท้องถิน่ หรือแต่ละประเทศ รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยต้อง
มีมลู ค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจทีไ่ ม่ชอบธรรม

4

แนวปฏิบัติ
1. ก่อนการรับหรือให้ของก�ำนัลและการเลีย้ งรับรองกับผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิง่ เหล่านัน้
มีมูลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่นนั้นก�ำหนดให้กระท�ำได้
2. ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองที่อาจท�ำให้เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่ง
อย่างใดและท�ำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม
3. ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของทรัพย์สิน บริการ หรือการเลี้ยงรับรองนั้นเพื่อให้สามารถตรวจ
สอบได้
4. กรณีได้รบั มอบหมายหรือได้รบั อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับทรัพย์สนิ
บริการ การเลี้ยงรับรองได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นก�ำหนดไว้
5. พึงระมัดระวังทั้งกรณีการให้ทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน และ
การรับทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน โดยการให้และการรับ
ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม

ตัวอย่าง
01

02

ผู้รับเหมารายหนึ่งที่ท่านติดต่องานด้วยมีบ้านพักตาก
อากาศริมทะเลเสนอให้ท่านและครอบครัวไปพักผ่อน
ได้เป็นการส่วนตัวโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยบ้านพัก และออก
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ เช่น ค่ารับรอง ค่าเดินทางให้ โดยอ้างว่า
ตามปกติไม่คอ่ ยมีใครใช้ ท่านจะรับข้อเสนอนีไ้ ด้หรือไม่

บริษทั ได้ออกค่าใช้จา่ ยให้ทา่ นเข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมมนาภายนอก
และท่านได้รบั รางวัลจากการจับฉลากจากผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมด ท่านจะ
สามารถเก็บรางวัลดังกล่าวเป็นของตนเองได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ไม่ควรรับข้อเสนอนี้ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดอิทธิพลใน
การตัดสินใจ

ค�ำแนะน�ำ
สามารถรับเป็นของตัวเองได้ หากรางวัลที่ได้จากการจับฉลากมา
จากการสุม่ จากตัวเลือกจ�ำนวนมาก ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยู่แล้ว แต่ถ้าของรางวัลมีมูลค่าสูง
จะต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้
แน่ใจว่าการให้นั้นไม่มีเจตนาเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจ

4

03

04

บริษัทมอบหมายให้ท่านไปร่วมแข่งกอล์ฟซึ่งบริษัทจัด
ขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า และในการแข่งขัน
ครั้งนี้ ท่านได้รับรางวัลประเภทบุคคล ท่านจะสามารถรับ
รางวัลดังกล่าวเป็นของตนเองได้หรือไม่

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท�ำหนังสือเชิญท่านเป็นผู้บรรยาย
พิเศษในวันและเวลาท�ำงานปกติ และมอบเงินค่าตอบแทน
ให้ท่านจ�ำนวนหนึ่งตามอัตราที่หน่วยงานก�ำหนดไว้ ท่าน
ควรท�ำอย่างไร และท่านสามารถเก็บเงินค่าตอบแทนนี้เป็น
ของตนเองได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
สามารถรับรางวัลดังกล่าวได้ เนื่องจากการที่ท่านได้รับ
มอบหมายให้ไปร่วมแข่งขันถือว่าเป็นการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย  การแข่งขันเป็นไปตามกติกาการ
แข่งขันซึง่ ได้แจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมแข่งขันทราบแล้ว และต้องใช้
ทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการแข่งขัน แต่อย่างไร
ก็ตามหากของรางวัลมีมลู ค่าสูง ให้ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

ค�ำแนะน�ำ
ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท�ำหนังสือเชิญถึงผูบ้ งั คับบัญชา
เนือ่ งจากได้ใช้เวลาท�ำงานปกติ และขออนุมตั ผิ บู้ งั คับบัญชา
หากค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวนเงินที่ไม่มากเกินวิสัย และเป็น
อัตราทีห่ น่วยงานภาครัฐก�ำหนดไว้เป็นมาตรฐานปกติอยูแ่ ล้ว
ท่านสามารถเก็บเงินจ�ำนวนนั้นเป็นของตนเองได้ แต่หากค่า
ตอบแทนทีไ่ ด้เป็นสินทรัพย์ หรือผลประโยชน์ทมี่ มี ลู ค่าสูง ให้
ปรึกษาผู้บังคับบัญชา

05

06

07

การให้ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง
แก่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูง หรือ
หน่วยงาน องค์กรใด ๆ ควรปฏิบัติ
อย่างไร

หากมีหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ขอ
เข้ า เยี่ ย มชมโรงงาน และได้ ม อบของ
ขวัญ ของที่ระลึกให้ท่านซึ่งเป็นตัวแทน
บริษัทท�ำหน้าที่ให้การต้อนรับ ท่านควร
ปฏิบัติอย่างไร

ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ รั บ ของขวั ญ ที่
มี มู ล ค่ า สู ง จากผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
คนหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาควรปฏิบัติ
อย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ไม่
ว่าจะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
หรือพนักงานทุกระดับ เนื่องจากการ
ให้ มอบ หรือรับ ของก�ำนัล การเลี้ยง
รับรอง เป็นเรือ่ งทีเ่ อสซีจถี อื ว่ามีความ
เสี่ยงสูงในการเกิดคอร์รัปชัน หากมี
ข้อสงสัย หรือสิ่งผิดปกติให้ปรึกษา
ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่ให้
ค�ำปรึกษา

ค�ำแนะน�ำ
ควรชี้แ จงผู้ใ ต้บังคับบัญชาว่า ไม่
ค�ำแนะน�ำ
สามารถรับของขวัญหรือของที่ระลึกได้ ขอรับของขวัญเนื่องจากอาจเป็นที่
โดยต้องส่งมอบให้บริษัท หากของที่ได้ ครหา และอาจสร้างแรงจูงใจในการ
มีมูลค่าสูงให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพื่อ ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่
พิจารณาการปฏิบัติที่เหมาะสม
เป็นธรรมได้

28

5

29

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หลักการ
เอสซีจมี งุ่ กระท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องด้วยความตัง้ ใจให้เกิดผลทีเ่ ป็นเลิศเสมอ ดังนัน้
การปฏิบตั งิ านของพนักงานต้องยึดถือประโยชน์สงู สุดของเอสซีจี ภายใต้
ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีก่ อ่ ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ

แนวปฏิบัติ
1. ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น
ที่มีอ�ำนาจตัดสินใจ กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการ
แข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของเอสซีจี
2. ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องในการท�ำธุรกรรมกับคูส่ ญ
ั ญาทีม่ คี วามเกีย่ วพัน
กับตน เช่น เป็นครอบครัว ญาติสนิท บุคคลที่มีความใกล้ชิด หรือ
ที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับเอสซีจี
ก็ตาม
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิง่ ทีต่ นหรือผูอ้ นื่ รูเ้ นือ่ งมา
จากต�ำแหน่งหน้าที่การงาน และความรับผิดชอบ
4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท�ำไม่ว่ากับผู้เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจของเอสซีจหี รือพนักงานของเอสซีจที อี่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อเอสซีจี
5. หลีกเลี่ยงการท�ำงานอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจากการ
ท�ำงานของเอสซีจี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบ
และภาพลักษณ์ของเอสซีจี
6. ห้ามพนักงานใช้เวลาท�ำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ ใ ด ๆ อย่ า งเป็ น ประจ� ำ  เพื่ อ
ประโยชน์สำ� หรับตนเองหรือบุคคลอืน่ และไม่เป็นไปเพือ่ ประโยชน์
ของเอสซีจี
7. กรณีมีรายการที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
เอสซีจีต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

นิยาม
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมายความว่า สถานการณ์หรือการกระท�ำ
ที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนมากจน
มีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่
ในต�ำแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น และส่ง
ผลกระทบต่อประโยชน์ของเอสซีจี ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม

ตัวอย่าง
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01

02

03

หากท่ า นมี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด สรร
สิ น ค้ า ให้ กั บ ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ย
และมีตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าของ
เอสซี จี ร ายหนึ่ ง ที่ เ ป็ น ญาติ ส นิ ท
กับท่าน ขอร้องให้ท่านช่วยจัดสรร
สินค้าที่ขาดตลาดให้ โดยเสนอ
ราคาซื้ อ แพงกว่ า ปกติ ท่ า นจะ
สามารถท�ำได้หรือไม่่

บริษทั ทีเ่ ป็นผูร้ บั เหมาของเอสซีจไี ด้เชิญท่าน
เข้าร่วมสัมมนา โดยผูร้ บั เหมาเป็นผูส้ นับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก
อาหาร และให้เงินเบี้ยเลี้ยงการเดินทางกับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน และยินยอมให้ท่าน
น�ำครอบครัวไปด้วยได้ ท่านควรเข้าร่วมการ
สัมมนาในครั้งนี้หรือไม่

หากมี เ พื่ อ นสนิ ท ชั ก ชวนท่ า นให้
เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ท่านควร
ท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ไม่สามารถท�ำได้ ถึงแม้ว่าเงื่อนไข
ที่ ไ ด้ รั บ นั้ น จะเป็ น ประโยชน์ กั บ
บริ ษั ท ก็ ต าม และให้ ชี้ แ จ้ ง ว่ า
ท่ า นจะน� ำ เรื่ อ งดั ง กล่ า วหารื อ
กับผู้บังคับบัญชา และยินดีที่จะ
ประสานงานให้และจะแจ้งผลคืบ
หน้าให้ทราบ

ค�ำแนะน�ำ
ไม่ควรเข้าร่วมสัมมนาเพราะมีข้อเสนอที่ดู
เป็นการจูงใจเกินกว่าปกติ แต่ถ้าเป็นการ
สัมมนาที่น่าสนใจและมีประโยชน์ทางธุรกิจ
อาจขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของท่าน
เป็นกรณีไป อย่างไรก็ตาม หากตอบรับเข้า
สัมมนาก็จะต้องไม่นำ� ครอบครัวไปด้วย และ
ต้องไม่รับเงินเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง เพราะ
ถือว่าเป็นประโยชน์มากกว่าปกติที่ควรได้

ค�ำแนะน�ำ
พิ จ ารณาว่ า การเข้ า ร่ ว มเป็ น หุ ้ น
ส่วนธุรกิจนั้น กระทบกับเวลาการ
ท�ำงานของบริษัท หรือมีความขัด
แย้ ง ทางผลประโยชน์ กั บ เอสซี จี
เช่น เป็นธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับ
บริษัทหรือไม่ อย่างไรก็ดีให้ด�ำเนิน
การตามแนวปฏิบัติข องเอสซีจีที่
ก�ำหนดไว้

04

05

เอสซีจีต้องการสั่งซื้อสินค้าชนิดหนึ่งอย่างเร่งด่วน โดยมอบให้ท่านมีอ�ำนาจอนุมัติ
จัดซื้อรายการดังกล่าวและท่านมีเพื่อนสนิทขายสินค้าชนิดดังกล่าวอยู่ ท�ำให้ท่าน
สามารถจัดหาสินค้าได้รวดเร็วในราคาที่ไม่แพงไปกว่าที่เคยจัดซื้อตามปกติ ท่าน
สามารถท�ำได้หรือไม่

พนักงานสามารถเข้าถือหุน้ ในบริษทั
ที่ เ ป็ น ลู ก ค้ า ของเอสซี จี หรื อ เป็ น
บริ ษั ท ภายนอกที่ ท� ำ ธุ ร กรรมกั บ
เอสซีจีได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ไม่สามารถท�ำได้ เนื่องจากการอนุมัติและการจัดซื้อโดยบุคคลคนเดียวกันอาจ
ท�ำเกิดข้อสงสัยเรื่องความไม่เป็นธรรม ในกรณีน้ีท่านต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ   โดยให้ชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนโปร่งใส และต้องด�ำเนินการ
ส่วนอื่น ๆ ตามอ�ำนาจด�ำเนินการและระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซีจี โดยไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหานั้น

ค�ำแนะน�ำ
สามารถท�ำได้ แต่หากเอสซีจตี อ้ งท�ำ
ธุรกรรมกับบริษัทที่พนักงานถือหุ้น
นั้น พนักงานจะต้องไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ

30
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การด�ำเนินการด้านการเมือง
หลักการ
เอสซีจวี างตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท�ำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือ
รูปแบบอืน่ แก่พรรคการเมือง กลุม่ แนวร่วมทางการเมือง ผูม้ อี ำ� นาจทางการเมือง หรือผูล้ งสมัครรับ
เลือกตัง้ ทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับภูมภิ าค หรือระดับ
ประเทศ อย่างไรก็ตาม เอสซีจใี ห้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองทีด่ ี
ตามรัฐธรรมนูญไม่วา่ จะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

6

แนวปฏิบัติ
1. ใช้สิทธิทางการเมืองในนามตนเอง และหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ท�ำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า
กระท�ำในนามเอสซีจี
2. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธใี ด ๆ ทีท่ ำ� ให้ผอู้ นื่ เข้าใจว่าเอสซีจเี กีย่ วข้อง ฝักใฝ่หรือสนันสนุน
การด�ำเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอ�ำนาจ
ทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
3. ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดที่ท�ำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็น
พนักงานเอสซีจใี นการเข้าร่วมประชุมทางการเมือง หรือร่วมชุมนุมในทีส่ าธารณสถาน
ใด ๆ อันมีลักษณะทางการเมือง
4. พึงหลีกเลีย่ งการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานทีท่ ำ� งานหรือ
ในเวลางานอันอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งในการท�ำงาน

ตัวอย่าง
01

02

ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของท่านมาปรึกษาว่าต้องการลงสมัครเข้ารับการเลือกตัง้ เป็น พนักงานเอสซีจสี ามารถขออนุมตั ลิ างานเพือ่ ไป
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ท่านจะแนะน�ำผูใ้ ต้บงั คับบัญชาว่าอย่างไร ร่วมแสดงออกทางการเมืองได้หรือไม่
ค�ำแนะน�ำ
ชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านทราบว่าสามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง
ได้ หากไม่กระทบต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน แต่จะต้องไม่อ้างความ
เป็นพนักงานของเอสซีจี เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการสมัคร
รับเลือกตั้งหรือการหาเสียงเลือกตั้ง และจะต้องไม่แอบอ้างหรือท�ำให้
สาธารณชนหลงเข้าใจผิดได้วา่ เอสซีจใี ห้การสนับสนุน มีสว่ นเกีย่ วข้อง หรือ
ฝักใฝ่กบั กลุม่ การเมืองด้วย และหากได้รบั การด�ำรงต�ำแหน่งต้องลาออกจาก
การเป็นพนักงานเอสซีจี

ค�ำแนะน�ำ
พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพตามกฎหมาย
ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งนี้
การแสดงออกทางการเมืองต้องกระท�ำในนาม
ตนเอง ไม่กระท�ำการในนามเอสซีจี หรือท�ำให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเอสซีจีเกี่ยวข้อง ฝักใฝ่ หรือ
สนับสนุนพรรคการเมือง กลุม่ แนวร่วมทางการ
เมือง ผู้มีอ�ำนาจทางการเมือง หรือผู้สมัครรับ
เลือกตั้งทางการเมือง
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การปฏิบัติต่อข้อมูล
และทรัพย์สิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน
การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
การใช้ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
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7.1

ข้อมูลส่วนบุคคล
หลักการ
เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ชีวประวัติ
ประวัตกิ ารท�ำงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส�ำหรับการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ หรือ
ข้อมูลส่วนตัวอืน่ ๆ  ต้องได้รบั ความคุม้ ครองไม่ให้ถกู ใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนไป
ยังบุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

แนวปฏิบัติ
1. ต้องเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยหากจะใช้ เปิด
เผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
2. ผู้ท�ำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการ
ดูแลรักษาของบริษัท ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้นการใช้ เปิดเผย หรือถ่าย
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องจะกระท�ำได้เท่า
ที่จ�ำเป็นตามหน้าที่การงานปกติ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตาม
กฎหมาย

7.1
ตัวอย่าง
01

02

หากท่านเป็นเลขานุการของกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการ
โรงงานขอให้ท่านส่งประวัติของกรรมการผู้จัดการเพื่อน�ำ
ไปเปิดเผยในหนังสือเล่มหนึ่งโดยอ้างว่าได้รับอนุญาตจาก
กรรมการผู้จัดการแล้ว แต่ท่านไม่ทราบเรื่อง ท่านจะปฏิบัติ
อย่างไร

หากท่ า นไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ เ ก็ บ รั ก ษา
เกี่ยวข้อง หรือต้องใช้ข้อมูลประวัติบุคคล
ของบริษัท แต่ท่านต้องการทราบผลการ
ตรวจสุขภาพของผู้ที่สมัครเข้าท�ำงาน ท่าน
จะปฏิบัติอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนด�ำเนินการใด ๆ
เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ผู้ที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบในความเสีย
หายที่อาจเกิดขึ้น

ค�ำแนะน�ำ
ขอข้อมูลจากผู้สมัครงานซึ่งเป็นเจ้าของ
ข้อมูลโดยตรง เนือ่ งจากข้อมูลผลการตรวจ
สุขภาพถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทไม่
สามารถเปิดเผยให้ท่านทราบได้

03

04

อดีตพนักงานของบริษัทที่ท่านรู้จักได้โทรศัพท์มาขอข้อมูลชื่อ
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของพนักงานในหน่วยงานของท่านโดย
แจ้งว่าจะน�ำไปใช้ในการติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นเพื่อเสนอ
สิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต บริการเงิน
กูย้ มื ท่านจะสามารถให้ขอ้ มูลแก่อดีตพนักงานผูน้ นั้ ได้หรือไม่

การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ของพนักงาน ต้อง
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ต้องเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่น การใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอน
ค�ำแนะน�ำ
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นจะท�ำได้
ไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่อดีตพนักงานผู้นั้น เนื่องจาก ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ
ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แม้ว่าจะเป็นข้อมูลซึ่งเป็นที่ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ทราบโดยทั่วไปในหน่วยงานหรือกลุ่มเพื่อน ก็ยังคงถือว่าเป็น
ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ก่อนเปิดเผย
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7.2

การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
หลักการ
เอสซีจตี ระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือ
รายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทเี่ อสซีจกี ำ� หนดและถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องด�ำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และ
สามารถน�ำมาใช้อา้ งอิงหรือใช้ประโยชน์กบั เอสซีจไี ด้เมือ่ ต้องการ

แนวปฏิบัติ
1. บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เอสซีจีก�ำหนด
หรือที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี เป็นต้น
2. รายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง
3. ดูแลเอกสารส�ำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการเฉพาะที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละระดับ
แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล และต้องมั่นใจได้ว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและ
เหมาะสม ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในของบริษัทและข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น
ลูกค้า คู่ค้า หรือคู่ธุรกิจ เป็นต้น
4. เก็บรักษาข้อมูลตามก�ำหนดเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่เอสซีจีก�ำหนดไว้ หรือภายใต้ข้อ
ก�ำหนดของกฎหมาย โดยเก็บรักษาอย่างระมัดระวังและเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการเรียก
ใช้งาน และเมือ่ พ้นช่วงระยะเวลาทีต่ อ้ งเก็บรักษาข้อมูล พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องจัดให้มกี าร
ท�ำลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท

7.2
ตัวอย่าง
01

02

เพือ่ นของท่านขอคัดลอกบทความอิเล็กทรอนิกส์ในฐาน
ข้อมูลของบริษทั เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ในการท�ำงานของ
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเอสซีจี ท่านจะให้เพื่อนของ
ท่านท�ำได้หรือไม่

หากท่านเป็นผู้บรรยายความรู้ของเอสซีจีให้กับ
นิสิตนักศึกษาที่มาดูงาน และนิสิตนักศึกษานั้น
ได้ขอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน�ำไปใช้ประกอบ
การท�ำรายงาน ท่านจะท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ไม่สามารถท�ำได้ ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท
เป็นสมบัติของเอสซีจี ต้องไม่น�ำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

ค�ำแนะน�ำ
ควรปรึกษา หรือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาและ
เจ้าของข้อมูลก่อนน�ำไปใช้หรือเผยแพร่ และต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอสซีจี

03

04

ช่วงสิ้นปีมีการจัดระเบียบเอกสารต่าง ๆ ในหน่วยงาน
ของท่าน ซึง่ เอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารทางด้านบัญชี
หากท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่เกิน
อายุที่ต้องเก็บตามกฎหมายเพื่อเตรียมน�ำไปท�ำลายทั้ง
กล่อง ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร

หากท่านมีกระดาษที่ใช้แล้วเพียงด้านเดียวและ
ต้องการน�ำกระดาษอีกด้านมาใช้งานต่อ ท่าน
สามารถท�ำได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
สามารถท�ำได้ โดยก่อนที่ท่านจะน�ำกระดาษที่
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แล้วมาใช้ใหม่ ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ควรตรวจสอบเอกสารและจัดท�ำรายการเอกสารที่จะ ก่อนว่ากระดาษนั้นไม่ใช่เอกสารที่มีข้อมูลที่เป็น
ท�ำลายไว้เป็นหลักฐานก่อนการท�ำลาย  เพื่อให้แน่ใจว่า ความลับ โดยหากเป็นเอกสารลับทีแ่ ม้จะไม่ได้ใช้
ไม่มีเอกสารที่ยังไม่ครบอายุท�ำลายหลุดรอดไป
งานแล้ว ท่านต้องไม่น�ำเอกสารกลับมาใช้ และ
ขอให้ท�ำลายอย่างถูกวิธี
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7.3
การซื้อขายหลักทรัพย์ และการ
ใช้ข้อมูลภายใน
หลักการ
การใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลส�ำคัญต้องด�ำเนินการให้
เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
และความถูกต้องตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และต้องไม่ใช้ขอ้ มูล
นั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น

แนวปฏิบัติ
1. ไม่ ใ ช้ ข ้ อ มู ล ภายในที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณะในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคล
ภายนอก ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด
2. ไม่ให้ค�ำแนะน�ำหรือให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท  เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบ
หมายจากบริษัท
3. ห้ามเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง
เป็นต้น                    
4. พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำข้อมูลงบการเงิน
รวมถึงบุคคลในครอบครัว ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วงระยะเวลาก่อนที่มีการเปิดเผยงบการเงินหรือการเปิดเผย
ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

นิยาม
ข้อมูลส�ำคัญ
หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของเอสซีจี ที่หากมีการเปิดเผยโดย
วิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของเอสซีจี ต่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น
ข้อมูลในงบการเงิน ข้อมูลโครงการลงทุน
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล เป็นต้น

7.3

ตัวอย่าง
01

02

03

ท่ า นได้ รั บ มอบหมายให้ ท� ำ งาน
เกีย่ วข้องกับข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบ
กั บ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง
งานของท่านไม่มีความจ�ำเป็นที่ต้อง
พบปะติดต่อกับตัวแทนของบริษัท
หลักทรัพย์ แต่วันหนึ่งตัวแทนของ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านไม่เคยติดต่อ
หรือรู้จักเป็นการส่วนตัวได้โทรศัพท์
ขอนัดเลี้ยงอาหารเย็นโดยไม่ช้ีแจง
เหตุผล ท่านจะท�ำอย่างไร

เกิดข่าวลือว่าเอสซีจจี ะลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญ่ซึ่งหากประสบความส�ำเร็จจะ
เกิดผลดีต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมาก
ข่าวลือดังกล่าวท�ำให้ราคาหุ้นของบริษัท
ในเอสซี จี เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น มาก ทั้ ง นี้ เอสซี จี
มีแผนจะลงทุนในโครงการนั้นจริงและ
ก� ำ ลั ง เตรี ย มการเปิ ด เผยรายละเอี ย ด
ออกสู่สาธารณะ หากท่านเป็นผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องในการเตรียมข้อมูลเพือ่ เปิดเผย
นั้น จะสามารถซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
ที่ท่านถืออยู่ได้หรือไม่

หากท่ า นเป็ น กรรมการเปิ ด ซอง
ประกวดราคาในงานจั ด หา และ
เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานของท่าน
สอบถามข้ อ มู ล ของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการ
ประกวดราคาดังกล่าว ท่านจะให้
ข้อมูลแก่เพื่อนร่วมงานได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
สอบถามสาเหตุในการนัดเลี้ยง ถ้า
เห็ น ว่ า ไม่ ชั ด เจนหรื อ ไม่ แ น่ ใ จควร
ปฏิเสธด้วยวิธีที่สุภาพ โดยแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบด้วย และพยายาม
หลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคคลใด ๆ
โดยไม่มีเหตุผลตามสมควรซึ่งอาจ
ท�ำให้บคุ คลอืน่ เข้าใจผิดได้วา่ มีความ
เกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ

ค�ำแนะน�ำ
ต้ อ งไม่ ซื้ อ หรื อ ขายหุ ้ น ของบริ ษั ท ที่
เกี่ ย วข้ อ งในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว เพราะ
เป็นการใช้ขอ้ มูลภายในทีม่ คี วามผิดตาม
ระเบียบของเอสซีจี และเป็นความผิดตาม
กฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา

ค�ำแนะน�ำ
ไม่ ส ามารถให้ ข ้ อ มู ล กั บ ผู ้ ที่ ไ ม่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกวดราคา
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวต้องใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการประกวดราคา
เท่านั้น
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การใช้ และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของบริษัท
หลักการ
เอสซีจใี ช้ทรัพย์สนิ อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อม
ทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาทรัพย์สนิ มิให้เสียหาย สูญหาย หรือน�ำไปใช้
เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวหรือเพือ่ บุคคลอืน่

แนวปฏิบัติ

นิยาม

1. ใช้ทรัพย์สินของเอสซีจีอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของเอสซีจี
2. ไม่น�ำทรัพย์สินของเอสซีจีไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้ในทางที่
ผิดกฎหมาย
3. ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของเอสซีจีไม่ให้เสียหายหรือ
สูญหาย

ทรัพย์สินของเอสซีจี
หมายความว่า ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่าจะ
เป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่เอสซีจีเป็นเจ้าของ
หรือเป็นผู้รับผิดชอบครอบครอง ดูแลรักษา

ตัวอย่าง
01

02

หากท่านได้เบิกเงินทดรองจ่ายมาใช้ในกิจการของบริษทั หากหน่วยงานทีท่ า่ นรับผิดชอบมีอะไหล่เครือ่ งจักร
ท่านควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ที่เสื่อมสภาพการใช้งานเก็บอยู่ในโรงงาน ท่านจะ
ต้องปฏิบัติอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ต้องน�ำเงินทดรองจ่ายไปใช้ในการด�ำเนินงานของบริษทั ค�ำแนะน�ำ
เท่านั้น ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ต้องดูแลรักษาและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยในการเบิกและคืนเงินทดรองจ่ายต้องปฏิบัติตาม ไม่ น� ำ ไปใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองหรื อ ผู ้ อื่ น
ระเบียบของเอสซีจี ทัง้ นีผ้ ้บู ังคับบัญชามีหน้าทีด่ ูแลการ เนือ่ งจากอะไหล่เครือ่ งจักรทีเ่ สือ่ มสภาพการใช้งาน
เบิกจ่ายเงินของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบ แล้วยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท
อย่างเคร่งครัด

มุ่งมั่นใน
ความเป็นเลิศ
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7.5
การใช้ และดูแลรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการ
เอสซีจีเน้นให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมี ค วามปลอดภั ย ตามนโยบายและระเบี ย บในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ (SCG e-Policy) โดยจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้พ้นจากการ
ถูกล่วงละเมิดหรือน�ำไปใช้โดยไม่มีสิทธิ  

แนวปฏิบัติ
1. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ข้อมูลต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นระบบฯ
เพื่อประโยชน์ของเอสซีจี หลีกเลี่ยงการใช้ระบบฯ ที่อาจละเมิด
สิทธิในการใช้งานตามปกติของผู้อื่นในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ท�ำงาน หรืออาจกระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ของระบบ
2. ห้ า มใช้ ง านระบบฯ เพื่ อ เข้ า ถึ ง หรื อ ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี เ นื้ อ หาขั ด ต่ อ
ศีลธรรมอันดี เกี่ยวกับการพนัน กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น
3. ใช้งานระบบให้ถกู ต้องตามสิทธิทไี่ ด้รบั อนุญาต เก็บรักษาและไม่
ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านส�ำหรับเข้าใช้งานระบบ
4. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และการใช้อุปกรณ์
บันทึกข้อมูลทีเ่ คยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทนี่ า่ สงสัยว่าอาจมีไวรัส
คอมพิวเตอร์ หรือมีซอฟท์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
5. หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง การแก้ไข
เปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าระบบฯ ทีอ่ าจมีผลต่อความปลอดภัย หาก
ประสบปัญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใช้งาน ให้ติดต่อ
ผู้ดูแลด้าน IT

นิยาม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายความว่า เครื่องมือและระบบงานต่าง ๆ
ที่ใช้ในการประมวลผลและส่งต่อข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่าย อินเตอร์เน็ต อีเมล รหัสผ่าน หรือ
โปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น

7.5

ตัวอย่าง
01

02

หากท่านได้รับอีเมลจากบริษัทภายนอกซึ่งสนใจจะ
เป็นผู้ขายวัตถุดิบให้เอสซีจี โดยอีเมลดังกล่าวมีเนื้อ
ความที่ไม่ได้เจาะจงถึงหน่วยงานใด และมีไฟล์แนบ
และที่อยู่เว็บไซต์ส�ำหรับคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านจะท�ำอย่างไร

หากมี บุ ค คลภายนอกที่ ท ่ า นมอบหมายให้ จั ด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายให้ กั บ เอสซี จี ได้ ข อใช้
คอมพิ ว เตอร์ ข องท่ า นเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ข อง
เอสซีจีให้รองรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ท่านจะ
ให้บุคคลนั้นใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงระบบงาน
ภายในได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ไม่ควรเปิดไฟล์แนบหรือเปิดเว็บไซต์ทสี่ ง่ มาพร้อมกับ
อีเมลทีท่ า่ นไม่คนุ้ เคย หรือไม่ปรากฏชัดเจนว่าส่งจาก
ใครหรือต้องการส่งถึงใคร เพื่อป้องกันซอฟท์แวร์ไม่
พึงประสงค์ที่อาจแอบแฝงมากับอีเมล และในกรณี
ที่มีการติดต่อท�ำธุรกรรมผ่านอีเมล ท่านควรยืนยัน
ตัวตนของผู้ที่ท่านติดต่อด้วยโดยใช้โทรศัพท์หรือ
โทรสาร เป็นต้น

ค�ำแนะน�ำ
ไม่สามารถให้บคุ คลภายนอกเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์
บัญชีผู้ใช้ หรือเครือข่ายภายในของเอสซีจีได้ ท่าน
ควรหารื อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ขออนุ ญ าตให้ สิ ท ธิ
บุคคลภายนอกตามความเหมาะสม
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การใช้ และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินทางปัญญา
หลักการ
เอสซี จี ถื อ ว่ า ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ค ่ า ของเอสซี จี พนั ก งาน
มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต าม “นโยบายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเอสซี จี (SCG IP
Policy)” อย่างเคร่งครัด โดยต้องปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของ
เอสซีจใี ห้พน้ จากการน�ำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุญาต รวมทัง้ ต้องเคารพ
และไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

แนวปฏิบัติ

นิยาม

1. ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทางปัญญาของเอสซีจไี ม่
ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ท�ำซ�้ำ  ดัดแปลง หรือ
กระท�ำการใด ๆ  โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เอสซีจี
2. ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น ตรวจสอบผลงานอันเป็น
สิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะ
น�ำมาใช้กับเอสซีจี
3. ในการเข้าท�ำสัญญา หรือนิติกรรมใด ๆ ควร
ตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยให้หารือผู้ดูแลงาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจี หรือที่
ปรึกษากฎหมายของเอสซีจี
4. ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับ
ความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เอสซีจีเป็นเจ้าของ
5. รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูด้ แู ลงานด้าน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเมือ่ พบการกระท�ำทีเ่ ห็น
ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ อาจน�ำไปสูก่ ารละเมิด
สิทธิ หรือการกระท�ำทีอ่ าจก่อให้เกิดข้อพิพาท
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจี  

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์
ของมนุษย์
สิทธิบัตร (Patent)
หมายถึง หนังสือส�ำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ (Copyright)
หมายถึง งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพวาด ภาพถ่าย บทความ เป็นต้น
เครื่องหมายการค้า (Trademark)
หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้า
หรือบริการ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม
ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
หมายถึง ข้อมูลทางการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และมี
มูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับ และมีการ
ด�ำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ

7.6

ตัวอย่าง
01

02

03

หลั ง จากท� ำ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
สินค้าใหม่มาระยะหนึ่ง ทีมขายมี
แผนจะน�ำสินค้าตัวอย่างไปแสดง
ในงานแสดงสินค้า หัวหน้างานได้
แนะน�ำท่านให้จดสิทธิบตั ร ท่านควร
ปฏิบัติอย่างไร

หากท่ า นว่ า จ้ า งบริ ษั ท ภายนอกเพื่ อ จั ด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย โดยบริ ษั ท ดั ง
กล่า วจะออกแบบตัวการ์ตูนตัวหนึ่งเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ� ำ กิ จ กรรม ในกรณี นี้ ตั ว
การ์ตูนดังกล่าวจะเป็นลิขสิทธิ์ของใคร

หากท่ า นก� ำ ลั ง จั ด ท� ำ หนั ง สื อ เผย
แพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร และพบ
ว่ารูปภาพประกอบที่ถูกน�ำ มาใช้
เป็นรูปภาพอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ท่านจะต้องท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
หากสั ญ ญาจ้ า งไม่ ไ ด้ ร ะบุ ข ้ อ ตกลงเรื่ อ ง
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ลิขสิทธิท์ เี่ กิดจากงาน
ออกแบบสร้างสรรค์ภายใต้สัญญาจ้างถือ
เป็นของผู้สร้างสรรค์ทั้งหมด ทั้งนี้ ท่านอาจ
ปรึกษาฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจ
ส�ำนักงานเทคโนโลยี และ/หรือที่ปรึกษา
กฎหมายเอสซีจี เพื่อท�ำข้อตกลงเกี่ยวกับ
สิทธิในผลงานของให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ก่อนตกลงว่าจ้าง

ค�ำแนะน�ำ
ควรแจ้งให้ผู้ที่จัดหารูปภาพทราบ
และติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์รูปภาพนั้น ๆ และให้เครดิต
กับเจ้าของผลงาน หรือเปลี่ยนไป
ใช้รูปภาพอื่นที่เอสซีจีเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์

04

05

06

หากท่ า นต้ อ งการใช้ โ ปรแกรมที่
ไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท
และพบว่ า มี ร ้ า นจ� ำ หน่ า ยแผ่ น
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ดั ง กล่ า ว
ท่านจะสามารถใช้แผ่นโปรแกรม
มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของบริษัท
ได้หรือไม่่

บริ ษั ท ได้ ส ่ ง ออกสิ น ค้ า ไปขายในต่ า ง
ประเทศผ่ า นตั ว แทนจ� ำ หน่ า ย และท่ า น
พบว่ามีผู้ขายสินค้าประเภทเดียวกันด้วย
ตราสินค้าคล้ายกับตราของเอสซีจี ท่านควร
ปฏิบัติอย่างไร

ระหว่างร่วมงานประชุมทางวิชาการ
มี ผู ้ ส นใจมาเยี่ ย มชมนิ ท รรศการ
ของเอสซี จี เ ป็ น จ� ำ นวนมากและ
สอบถามข้อมูลด้านการผลิต รวมถึง
เทคโนโลยีที่ใช้ ท่านควรท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
แจ้ ง ฝ่ า ยทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของธุ ร กิ จ
ส� ำ นั ก งานเทคโนโลยี แ ละ/หรื อ ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายเอสซีจเี พือ่ ด�ำเนินการโดยเร็วทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ ควรจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าของ
สินค้าในประเทศที่ท�ำการผลิตและท�ำการ
ค้ า ก่ อ นออกสู ่ ต ลาด และหากมี ตั ว แทน
จ�ำหน่ายควรมีข้อตกลงที่เกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

ค�ำแนะน�ำ
ใช้ความระมัดระวังในการให้ขอ้ มูล
โดยก่อนเปิดเผยควรเตรียมการคัด
กรองข้อมูลที่เปิดเผยได้ออกจาก
ข้อมูลส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
เนื่ อ งจากอาจมี ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น องค์
ความรู้ ความลับทางการค้า และ
ข้อมูลในสิทธิบัตรอยู่

ค�ำแนะน�ำ
ปรึกษาฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา
ของธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น การวิ จั ย
เพื่อวางแผนเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาโดยการขอรับความคุม้ ครอง
สิทธิบตั รล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยสู่
สาธารณะอย่างน้อย 1-2 เดือน

ค�ำแนะน�ำ
ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยตนเองเนือ่ งจากเป็นการละเมิด
ลิ ข สิ ท ธิ์ ซึ่ ง อาจน� ำ ไปสู ่ ก ารฟ้ อ ง
ร้องเรียกค่าเสียหายได้ หากท่าน
ต้องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่น ควรปรึกษาผู้ดูแลด้าน IT
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การเปิดเผยข้อมูล
และการสื่อสาร
การเปิดเผยข้อมูล
การสื่อสาร

8.1
8.2

8.1
การเปิดเผยข้อมูล
หลักการ
การเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจี ยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมัน่ ใจได้วา่
เป็นการเปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะ
เปิดเผยอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร ด้วยวาจา การแถลงข่าว หรือโดยช่องทางอืน่ ใด

แนวปฏิบัติ
1. การเปิดเผยข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบใด ๆ ต่อเอสซีจี ต้องกระท�ำโดยผูม้ อี ำ� นาจโดยตรง
ในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ�ำนาจในการเปิดเผยข้อมูลนั้นเอง
2. การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลผูม้ ีสทิ ธิในการเปิดเผย
ข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งด�ำเนินการให้
แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน
3. การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง และต้องไม่มีเจตนา
ให้ผู้อื่นส�ำคัญผิดในข้อเท็จจริง

ตัวอย่าง
01

02

สือ่ มวลชนโทรมาสอบถามข่าวลือเกีย่ วกับผลประกอบการของบริษทั ท่านจะ หากท่านมีเพือ่ นท�ำงานอยูใ่ นบริษทั คูแ่ ข่ง ท่าน
สามารถชีแ้ จงข้อเท็จจริงได้หรือไม่
จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาด
เช่น อัตราการเจริญเติบโตของสินค้าของบริษทั
ค�ำแนะน�ำ
ได้หรือไม่
การตอบข้อซักถามหรือให้ขอ้ มูลส�ำคัญต่าง ๆ ต้องด�ำเนินการโดยบุคคลทีม่ ี
สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น เว้นแต่ได้รับมอบหมายก็สามารถเปิดเผย ค�ำแนะน�ำ
ข้อมูลเฉพาะเรือ่ งทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ ทัง้ นีห้ ากไม่แน่ใจให้ตดิ ต่อหน่วยงาน ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ยกเว้นข้อมูลของ
ที่รับผิดชอบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
บริษัทที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
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การสื่อสาร
หลักการ

8.2

การสือ่ สารของเอสซีจี ซึง่ รวมถึงการสือ่ สารแบรนด์เอสซีจที งั้ ภายในและภายนอกองค์กร การสือ่ สารการตลาดของแบรนด์สนิ ค้า
ในเอสซีจี การใช้ตราสัญลักษณ์เอสซีจี และการสือ่ สารผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ จะต้องด�ำเนินการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามความ
เป็นจริง ค�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย และไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อเอสซีจี โดยปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
สือ่ สารแบรนด์ และนโยบายการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของเอสซีจี (SCG Social Media Policy) อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ
1. สื่อสารโดยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการค�ำนึงถึงค่านิยมของสังคมในแต่ละ
ประเทศที่เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
2. ห้ามใช้วิธีการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง
3. ไม่นำ� เสนอสิง่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความคิดเห็นเรื่องเพศ หรือเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม ความเลื่อมล�้ำทางสังคม การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. ไม่สื่อสารเกินจริงในเชิงมุ่งให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแง่คุณภาพสินค้า บริการหรือคุณลักษณะอื่นใดของ
องค์กร เว้นแต่กรณีใช้เทคนิคที่ผู้บริโภคสามารถตระหนักได้ว่าไม่ใช่ความจริง แต่เป็นการสร้างความ
น่าสนใจให้กับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และควรระบุให้ผู้บริโภคทราบชัดเจนว่ามิใช่ความเป็นจริง
5. ใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์กรให้ถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ (Corporate Identity
Manual: CI Manual)  และการที่จะน�ำตราสัญลักษณ์ขององค์กรไปใช้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วย
งานผู้รับผิดชอบด้านแบรนด์ก่อน และไม่นำ� ตราสัญลักษณ์องค์กรไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
6. ไม่เพิกเฉย และช่วยกันสอดส่องดูแลให้กับองค์กรในกรณีที่พบการสื่อสารที่พาดพิงถึงองค์กร หรือการ
ปฏิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง รวมถึงการน�ำตราสัญลักษณ์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรืออาจก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อแบรนด์ ให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาทันที
7. ในการเผยแพร่ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่องต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ควรแสดง
ข้อความว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไว้อย่างชัดเจน ด้วยความระมัดระวังในฐานะทีเ่ ป็นพนักงานเอสซีจี

ตัวอย่าง
01

ท่านได้รับมอบหมายให้ผลิตสื่อโฆษณาขององค์กรที่สามารถสร้าง
กระแสให้โด่งดังในสังคมได้ โดยบริษัทโฆษณาได้เสนอแนวทางให้
น�ำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาเป็นหลักในการด�ำเนินเรื่อง หนึ่งใน
นั้นคือการใช้เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อ
เรื่อง หรือมีการเสียดสีบุคคลที่ชื่นชอบเพศเดียวกันเพื่อสร้างความ
สนุกสนานชวนติดตาม ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ไม่ควรน�ำเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะดังกล่าว รวมทั้ง
ต้องระมัดระวังรูปแบบและเนื้อหาที่จะน�ำเสนอไม่
ให้พาดพิงบุคคลหรือล้อเลียนเหตุการณ์ทอี่ าจส่งผล
กระทบต่อสังคม โดยเฉพาะประเด็นที่อ่อนไหวและ
ก�ำลังเป็นทีถ่ กเถียง ซึง่ อาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้

02

03

ท่านได้รับมอบหมายให้ผลิตสื่อขององค์กร
เพื่อสะท้อนความเป็นผู้น�ำการด�ำเนินธุรกิจ
ในภูมิภาคอาเซียน  โดยวางแผนจะใช้ภาพ
แผนที่ของภูมิภาคและธงชาติของประเทศ
ต่าง ๆ ภายหลังจากเผยแพร่สื่อดังกล่าว
ไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้ว มีผู้ร้องเรียนว่า
เนื้อหาและรูปภาพที่ท่านใช้ไม่ถูกต้อง ท่าน
จะด�ำเนินการอย่างไร

ท่ า นได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู ้
รั บ ผิ ด ชอบงานแสดงสิ น ค้ า ของ
บริษัท และท่านต้องการที่จะแสดง
คุณภาพของสินค้าว่าดีกว่าสินค้า
ชนิดเดียวกันที่ผลิตโดยผู้ผลิตราย
อื่น ท่านจะสามารถน�ำสินค้าของ
ผู้ผลิตรายอื่นมาทดสอบคุณภาพ
ต่อหน้าผู้ที่มาร่วมงานแสดงสินค้า
ได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ต้องตรวจสอบข้อมูล ภาพแผนที่ ธงชาติ
หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ของแต่ละประเทศให้
ถูกต้อง  โดยต้องพิจารณาที่มาของข้อมูล
และรูปภาพให้ชัดเจน และควรตรวจสอบ
เพิ่ ม เติ ม กั บ หน่ ว ยงานราชการที่ ส ามารถ
รับรองได้ หากไม่มั่นใจว่าถูกต้องหรือไม่ ไม่
ควรใช้ข้อมูลหรือรูปภาพนั้น ๆ ในการผลิต
สื่อ ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าไม่ถูกต้อง
ควรประสานงานกับผู้ร้องเรียนและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง ท�ำความเข้าใจ
และยกเลิกการใช้สื่อดังกล่าวทันที จากนั้น
จึงหาแนวทางแก้ไขสื่อให้ถูกต้อง

ค�ำแนะน�ำ
ไม่ ส ามารถน� ำ สิ น ค้ า ของผู ้ ผ ลิ ต
รายอื่ น มาร่ ว มทดสอบได้ แม้ ว ่ า
จะเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็ตาม
เพราะเป็นการกระท�ำที่ผิดมารยาท
ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามหากท่าน
ต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
ของสินค้าก็สามารถท�ำการทดสอบ
เปรียบเทียบได้ ต้องไม่ระบุแหล่ง
ผลิตสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าที่น�ำมา
ทดสอบเปรียบเทียบ

8.2

04

ท่ า นทราบว่ า คู ่ แ ข่ ง ก� ำ ลั ง จะออก
โฆษณาเปิดตัวสินค้าใหม่ ซึ่งเป็น
สินค้าชนิดเดียวกับที่เอสซีจีด�ำเนิน
การ แต่ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มออกสู ่ ต ลาด
ท่านจะเผยแพร่โฆษณาว่าเอสซีจี
มีสินค้าใหม่ตัดหน้าคู่แข่งเพื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจได้หรือไม่
ค�ำแนะน�ำ
สามารถด�ำเนินการก่อนได้หากอยู่
ระหว่ า งการเตรี ย มการและใกล้
เปิดตัวอยูแ่ ล้ว โดยควรสือ่ สารระยะ
เวลาทีส่ นิ ค้าดังกล่าวจะออกสูต่ ลาด
ให้ผู้บริโภครับทราบด้วย ทั้งนี้การ
สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการเปิด
ตัวสินค้าก่อนคู่แข่ง ควรค�ำนึงถึง
ความพร้อมของเอสซีจีด้วย โดยไม่
ควรบิดเบือนข้อเท็จจริงถ้ายังไม่มี
ความพร้อม

05

06

07

หากท่านลาพักร้อนเพือ่ เดินทางไป
ท่องเทีย่ วทีป่ ระเทศเวียดนาม และ
ระหว่างทางออกจากสนามบินนั้น
ท่านเห็นป้ายโฆษณาของเอสซีจี
หลุดร่วงและช�ำรุดเสียหาย ท่าน
ควรปฏิบัติอย่างไร

ท่ า นต้ อ งการจะระดมทุ น หาเงิ น เพื่ อ ช่ ว ย
เหลือผู้ประสบปัญหาน�้ำท่วมโดยการท�ำ
เสือ้ ยืด และน�ำตราสัญลักษณ์ของเอสซีจมี า
สกรีนบนเสื้อเพื่อขายให้กับเพื่อนพนักงาน
ด้วยกันเอง ท่านสามารถท�ำได้เลยหรือไม่

หากท่านพบการกล่าวหาว่ามีการ
เลือกปฏิบัติในการรับพนักงานของ
เอสซีจี ที่ถูกส่งต่อมาผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ท่านจะต้องท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ควรหาช่ อ งทางในการแจ้ ง ผู ้
เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบที่ดูแล
ป้ายดังกล่าว หรือแจ้งส�ำนักงาน
สื่อสารองค์กร หรือผู้บังคับบัญชา
ทันทีเพื่อประสานงานแก้ไขต่อไป

ค�ำแนะน�ำ
ค�ำแนะน�ำ
ไม่ส่งต่อและไม่แสดงความคิดเห็น
ควรท�ำจดหมายขออนุญาตเป็นลายลักษณ์ ใด ๆ ต่อข้อมูลนัน้ และแจ้งให้หน่วย
อั ก ษรไปยั ง หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลเรื่ อ งการใช้ งานที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชา
ตราสัญลักษณ์นั้น ๆ โดยระบุวัตถุประสงค์ ของท่านทราบ
การน�ำไปใช้และผูป้ ระสานงานอย่างชัดเจน
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถ
ด�ำเนินการได้
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9

การท�ำธุรกรรม
ของเอสซีจี
การท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี
การท�ำธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก

9.1
9.2

9.1
การท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี
หลักการ
การด�ำเนินธุรกิจหรือปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นการท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษทั ใน
เอสซีจี ต้องค�ำนึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบทีอ่ อกโดยหน่วยงานของรัฐ รวม
ถึงระเบียบและอ�ำนาจด�ำเนินการของเอสซีจี ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ต่าง ๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ในแต่ละท้องถิน่

แนวปฏิบัติ
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขัน้ ตอน อ�ำนาจด�ำเนินการตามกระบวนการทีเ่ อสซีจกี ำ� หนด
ไว้ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนด�ำเนินการ
2. ไม่ด�ำเนินการหากมีการร้องขอให้มีการข้ามขั้นตอนหรือเพิกเฉยต่อกระบวนการใด ๆ
ที่ต้องด�ำเนินการตามปกติ
3. ด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการท�ำรายการ
ระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเอสซีจี ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
4. ด�ำเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทในเอสซีจี

ตัวอย่าง
01

02

บริษทั A ขอซือ้ ซากมอเตอร์ทไี่ ม่สามารถใช้งานได้แล้วจากบริษทั B
เพือ่ น�ำไปใช้ในการศึกษาอบรมช่างซ่อมมอเตอร์ โดยบริษทั B จะไม่
คิดค่าใช้จา่ ยจากบริษทั A เนือ่ งจากเห็นว่าเป็นบริษทั ในเอสซีจเี หมือน
กัน กรณีนสี้ ามารถท�ำได้หรือไม่

การขอยืมตัวพนักงานจากบริษัทอื่นในเอสซีจีเพื่อมา
ช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านเป็นการชั่วคราว
โดยให้ผบู้ ริหารของทัง้ สองบริษทั ตกลงกันด้วยวาจา จะ
สามารถท�ำได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ค�ำแนะน�ำ
ไม่สามารถท�ำได้ เนื่องจากการซื้อขายสินทรัพย์ระหว่างบริษัทใน ไม่สามารถท�ำได้ การยืมตัวบุคลากรระหว่างบริษัทใน
เอสซีจีจะต้องมีการซื้อขายตามราคาตลาด หรือมูลค่าตามบัญชี เอสซีจีต้องปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคล  
และระบุ Cost center เพือ่ เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยให้ถกู ต้อง

50
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การท�ำธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก
หลักการ
การท�ำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และ
กระบวนการที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และ
นโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอ�ำนาจด�ำเนินการของเอสซีจีอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนีจ้ ะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลีย่ งการท�ำธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายไม่วา่ ต่อเอสซีจหี รือบุคคลภายนอก

แนวปฏิบัติ
1. ศึกษา ท�ำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
2. ในการจัดหาต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ตามระเบียบและวิธีการการจัดหาของ
เอสซีจี และให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการจัดหากับบุคคล
ธรรมดา เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ในการ
ด�ำเนินการใด ๆ ของเอสซีจี
3. การท�ำธุรกรรมต้องค�ำนึงถึงมูลค่า ราคาทีเ่ ป็นไปตามกลไกตลาด คุณภาพและบริการทีไ่ ด้รบั
ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันการท�ำธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. หลีกเลี่ยงการท�ำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม หรืออาจท�ำให้
เอสซีจีต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรมนั้นจะท�ำให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม
5. ในการท�ำธุรกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับเอสซีจี ห้ามแอบอ้างใช้ชอื่ ของเอสซีจี คณะกรรมการบริษทั
ฝ่ายจัดการ หรือพนักงาน แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อเอสซีจีก็ตาม

9.2
ตัวอย่าง
01

02

บริษทั จากต่างประเทศได้เสนอขายเครือ่ งจักรในราคาที่ หากมีบุคคลที่ต้องการซื้อสินค้าจากเอสซีจี โดย
ถูกกว่าการจัดหาจากผู้ผลิตโดยตรง ท่านจะสามารถซื้อ ขอให้ เ อสซี จี ไ ม่ ต ้ อ งออกใบก� ำกั บ ภาษี มู ล ค่ า
เครื่องจักรนี้ได้หรือไม่
เพิ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่าน
สามารถท�ำได้หรือไม่
ค�ำแนะน�ำ
สามารถซื้อเครื่องจักรได้ แต่ต้องตรวจสอบรายละเอียด ค�ำแนะน�ำ
ให้ครบถ้วนเพื่อให้ม่ันใจว่าเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถท�ำได้ เพราะต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตาม
เหมาะสมกับจ�ำนวนเงินที่จ่ายไป รวมถึงมีแหล่งที่มา กฎหมายภาษีอากร
ถูกต้อง ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด
โดยอาจตรวจสอบผ่านหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม กรมศุลกากร หรือส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เป็นต้น

03

ท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าส�ำหรับตัวท่านเองจากผู้ผลิตรายหนึ่งซึ่งเป็นคู่ค้ากับเอสซีจี ซึ่งท่านทราบว่าหากมี
การท�ำสัญญาโดยใช้ชื่อของเอสซีจีแล้วจะได้รับส่วนลดมากกว่าปกติ ท่านจะสามารถใช้ชื่อเอสซีจีในการ
สั่งซื้อได้หรือไม่
ค�ำแนะน�ำ
ไม่สามารถใช้ชอื่ เอสซีจใี นการท�ำธุรกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับเอสซีจี ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ เพราะการกระท�ำเช่นนัน้
อาจท�ำให้ผอู้ นื่ หลงเชือ่ ได้วา่ เป็นการท�ำธุรกรรมกับเอสซีจี และอาจเกิดความเสียหายกับเอสซีจไี ด้ อย่างไรก็ดี
หากเอสซีจไี ด้มขี อ้ ตกลงกับผูข้ ายให้พนักงานสามารถสัง่ ซือ้ ส่วนตัวได้ พนักงานสามารถสัง่ ซือ้ ได้ในนามของ
พนักงานเอง
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10

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
และการค้าระหว่างประเทศ
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ

10.1
10.2

10.1

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
หลักการ

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่วา่ จะเป็นการตัง้ บริษทั โรงงาน ส�ำนักงาน สาขา ตัวแทน การท�ำ
ธุรกรรมการค้ากับผูจ้ ดั จ�ำหน่าย หรือการเข้าซือ้ กิจการในต่างประเทศ จะต้องค�ำนึงถึงและปฏิบตั ใิ ห้
ถูกต้องตามกฎหมายภายในทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศต่าง ๆ ทีเ่ อสซีจเี ข้าไปลงทุน และปฏิบตั ติ นเป็น
พลเมืองทีด่ ใี นแต่ละท้องถิน่ นอกจากนีย้ งั ต้องค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิน่ ประกอบด้วย

แนวปฏิบัติ
1. ด�ำเนินการตามกฎหมายภายในของประเทศทีเ่ อสซีจเี ข้าไปด�ำเนินการให้ครบถ้วน ทัง้ นี้
กรณีเอสซีจีมีแนวปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนที่สูงหรือดีกว่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ให้
ด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนที่เอสซีจีก�ำหนดไว้
2. ปฏิเสธการด�ำเนินการใด ๆ ที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายท้องถิ่น และ
เมือ่ เห็นว่ามีการด�ำเนินการทีไ่ ม่ชดั เจน ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรืออาจขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย หรือขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิน่ ให้รายงานผูบ้ งั คับ
บัญชาหรือหารือที่ปรึกษากฎหมายเอสซีจี
3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในแต่ละประเทศที่เข้าไป
ประกอบธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ หากไม่แน่ใจให้ขอค�ำแนะน�ำจากที่ปรึกษากฎหมาย
เอสซีจี หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง
01

02

หากมีผเู้ สนอให้ความช่วยเหลือในการขอใบอนุญาตจัดตัง้ โรงงานใน
ต่างประเทศ โดยอ้างว่าสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี ำ� นาจ
เพือ่ ให้ออกใบอนุญาต โดยไม่เป็นไปตามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ท่านจะปฏิบตั อิ ย่างไร

ในกรณีซอื้ กิจการในต่างประเทศ ผูข้ ายเสนอให้กำ� หนด
ราคาในเอกสารต่าง ๆ ต�ำ่ กว่าราคาซือ้ ขายทีแ่ ท้จริง เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกให้ผขู้ ายเสียภาษีตำ�่ กว่าทีค่ วร ท่าน
จะปฏิบัติอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ค�ำแนะน�ำ
ปฏิเสธข้อเสนอนั้น โดยให้ด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ก�ำหนดตาม ปฏิเสธการด�ำเนินการดังกล่าว และหารือกับที่ปรึกษา
ปกติ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
กฎหมายเอสซี จี ศึ ก ษาและด� ำ เนิ น การในแนวทาง
อื่น ๆ ที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
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การค้าระหว่างประเทศ
หลักการ
การน�ำเข้า-ส่งออกสินค้า หรือการท�ำธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายการน�ำเข้าและส่งออก กฎหมายศุลกากร
กฎหมายเกีย่ วกับความปลอดภัยของสินค้า กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมถึงระเบียบและ
แนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจที เี่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ
1. ศึกษาและติดตามข้อมูลของลูกค้าและคู่ธุรกิจที่จะประกอบธุรกิจด้วย โดยหลีกเลี่ยง
การประกอบธุรกิจกับลูกค้าหรือคูธ่ รุ กิจทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือมีการ
ด�ำเนินธุรกิจที่ไม่น่าไว้วางใจ
2. ติดตามตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย
3. รายงานข้อมูลพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าหรือส่งออกต่อผู้มีหน้าที่รับผิด
ชอบเกี่ยวกับการน�ำเข้าหรือส่งออก เช่น หน่วยงานภายในเอสซีจี หรือหน่วยงานของ
รัฐ เป็นต้น โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นหลักฐานที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง
01

02

ท่านได้รับใบก�ำกับสินค้าน�ำเข้าซึ่งราคาที่แสดงไว้ไม่ถูกต้องตาม กรณีลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศขอให้ท่านจัดท�ำเอกสาร
มูลค่าเต็ม หรือระบุรายละเอียดของสินค้าไม่ชดั เจน ท่านจะปฏิบตั ิ ทีไ่ ม่ตรงกับธุรกรรมทีต่ กลงกัน เพือ่ ให้ได้รบั ผลประโยชน์
อย่างไร
ทางภาษีท่ปี ระเทศผู้น�ำเข้า ท่านจะปฏิบัติอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
แจ้งให้คู่ธุรกิจแก้ไขใบก�ำกับสินค้าให้ชัดเจนและถูกต้อง

ค�ำแนะน�ำ
ปฏิเสธการท�ำเอกสารดังกล่าวและรายงานให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบ
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การแข่งขันทางการค้า
หลักการ
เอสซีจตี งั้ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ทีเ่ อสซีจเี ข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ ต่อลูกค้าและคูค่ า้ ของเอสซีจี รวม
ถึงด�ำเนินการตามแนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจที เี่ กีย่ วข้อง

แนวปฏิบัติ
1. ไม่ทำ� ความตกลงใด ๆ กับคูแ่ ข่งขันหรือบุคคลใด ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการลดหรือจ�ำกัดการ
แข่งขันทางการค้า
2. ในกรณีทเี่ อสซีจเี ป็นผูม้ อี ำ� นาจเหนือตลาดในสินค้าใด  ต้องไม่ใช้อำ� นาจเหนือตลาดดัง
กล่าวในลักษณะทีไ่ ม่เป็นธรรมทางการค้า เช่น การจ�ำกัดทางเลือกของลูกค้าในการซือ้
สินค้าหรือใช้บริการ รวมถึงการก�ำหนดราคา หรือเงือ่ นไขการขายสินค้าหรือบริการทีไ่ ม่
เป็นธรรม
3. กฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายทีม่ คี วามสลับซับซ้อนและมีความแตกต่างใน
แต่ละประเทศ จึงควรท�ำความเข้าใจแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า
ของเอสซีจี ในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยควรหารือกับทีป่ รึกษากฎหมายของเอสซีจตี งั้ แต่เริม่ ต้น

ตัวอย่าง
01

ท่านได้รับการเชิญชวนจากคู่แข่งของเอสซีจีเพื่อ
พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับแผนทางการ
ตลาดเพือ่ จัดสรรกลุม่ ลูกค้า และพืน้ ทีก่ ารขายเพือ่ ลด
การขายตัดราคาระหว่างกัน ท่านควรปฏิบตั อิ ย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ปฏิเสธการเข้าร่วมสนทนาในประเด็นดังกล่าว และยืนยันว่าเป็น
นโยบายของเอสซีจที หี่ า้ มพนักงานแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็น
ดังกล่าว หลังจากนั้นรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน

12
การป้องกันการฟอกเงิน
หลักการ
เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ
เอสซีจีจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ
ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิด เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดใช้เอสซีจเี ป็นช่องทางหรือ
เป็นเครือ่ งมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออ�ำพรางแหล่งทีม่ าของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แนวปฏิบัติ
1. ก่อนท�ำธุรกรรมกับคูส่ ญ
ั ญา ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งทีม่ าของเงินได้มาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
2. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีทไี่ ม่เป็นทีร่ จู้ กั หรือรับโอนเงินทีม่ ีลกั ษณะการจ่ายทีผ่ ดิ ปกติ โดย
เฉพาะจากประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น
3. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

ตัวอย่าง
01

02

การที่ลูกหนี้จากต่างประเทศรายหนึ่งขอโอนเงินช�ำระหนี้ให้เอสซีจี หากลูกหนีต้ ามสัญญาต้องการให้เอสซีจรี บั โอนเงินเพือ่
โดยผ่านประเทศทีม่ ี Tax Haven (ประเทศทีม่ สี ทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ช�ำระหนี้จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญาซึ่งเอสซีจีไม่รู้จัก
ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร
อากรอย่างใดอย่างหนึง่ ) จะสามารถท�ำได้หรือไม่
ค�ำแนะน�ำ
สามารถท�ำได้ เนื่องจากการโอนเงินหรือช�ำระเงินตามสัญญา
โดยผ่านประเทศที่มี Tax Haven นั้นไม่ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ผิด
ั ญานัน้ ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามน่าเชือ่
กฎหมาย แต่ตอ้ งมัน่ ใจได้วา่ คูส่ ญ
ถือ และมีความเป็นมาทางธุรกิจที่ตรวจสอบได้

ค�ำแนะน�ำ
หลีกเลี่ยงการรับเงินช�ำระหนี้ตามสัญญาจากผู้ที่ไม่ใช่
คู่สัญญา แต่หากจ�ำเป็นควรตรวจสอบถึงแหล่งที่มา
ของเงินทุกธุรกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างลูกหนี้และ
ผู้โอน รวมถึงประวัติของผู้โอน
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êîđĂÜǰàċęÜñúÖćøðøąđöĉîĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤéĊǰ ĀĆü×šĂìĊęðøąđöĉîǰĕéšĒÖŠǰ
ēÙøÜÿøšćÜĒúąÙčèÿöïĆêĉǰ ïìïćìĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂïǰ
ÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĒúąÖćøðøąßčöǰÙüćöđĀĘîēé÷øüöǰÖćøðäĉïĆêĉ
Üćî×ĂÜđú×ćîčÖćøÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰĒúąÖćøðäĉïêĆ Üĉ ćî
×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïǰìĆĚÜîĊĚĔîðŘǰ ǰöĊÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊę
ìĊęÿĞćÙĆâéĆÜîĊĚ

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มา
จําหน่ายไป หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšÿĂïìćîøć÷ÖćøìĊđę ÖĊ÷ę üē÷ÜÖĆîĒúą
øć÷ÖćøìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤǰ øć÷Üćî×ĂÜ
ÖøøöÖćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰóïüŠćøć÷ÖćøéĆÜÖúŠćüÿöđĀêčÿöñúĒúą
öĊÖćøđðŗéđñ÷ĔĀšêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ìøćïĂ÷ŠćÜ
ëĎÖêšĂÜêćöđüúćìĊęÖĞćĀîéǰ
3. การสอบทานการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ǰ đĂÿàĊ ÝĊ
öčŠÜöĆęîéĞćđîĉîíčøÖĉÝêćöĒîüìćÜÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čîõć÷Ĕêš
ĀúĆ Ö ïøøþĆ ì õĉ ï ćúǰ ēé÷Ăš ć ÜĂĉ Ü êćööćêøåćîÿćÖúĔîÖćø
ðäĉïĆêĉÜćîǰĕéšĒÖŠǰ 0SHBOJ[BUJPOǰGPSǰ&DPOPNJDǰ$PPQFSBUJPOǰ BOEǰ
%FWFMPQNFOUǰ 0&$% ǰ ÿĞ ć îĆ Ö ÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĞ ć ÖĆ ï ĀúĆ Ö
ìøĆ ó ÷Ť Ē úąêúćéĀúĆ Ö ìøĆ ó ÷Ť ǰ Öúê ǰ êúćéĀúĆ Ö ìøĆ ó ÷Ť
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ êúì ǰĒúąÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćø
ïøĉ þĆ ì ĕì÷ǰ *0% ǰ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéš ÿ Ăïìćî
ðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñúéšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊǰ
óïüŠćǰÖøøöÖćøïøĉþĆìǰòść÷ÝĆéÖćøǰĒúąóîĆÖÜćîðäĉïĆêĉêćö
îē÷ïć÷ìĊęÖĞćĀîéĕüšĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆéǰēé÷öĊÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì
Ēúąòść÷ÝĆéÖćøđðŨîĒïïĂ÷ŠćÜìĊęéĊǰ óîĆÖÜćîǰ ǰÙîǰñŠćî
ÖćøìéÿĂïǰ&UIJDTǰF5FTUJOHǰøšĂ÷úąǰǰàċÜę éĞćđîĉîÖćøêŠĂđîČĂę Ü
đðŨîðŘìǰĊę ǰöĊÖćøîĞćîē÷ïć÷êŠĂêšćîÙĂøŤøðĆ ßĆîĕððäĉïêĆ Ĕĉ ßšĂ÷ŠćÜ
ÝøĉÜÝĆÜǰ ēé÷ĕéšøĆïÖćøêŠĂĂć÷čÖćøøĆïøĂÜÝćÖÙèąÖøøöÖćø
ĒîüøŠüöðäĉïĆêĉ×ĂÜõćÙđĂÖßîĕì÷ĔîÖćøêŠĂêšćîÖćøìčÝøĉê
đðŨîÙøĆĚÜìĊęǰ ǰđöČęĂüĆîìĊęǰ ǰÖčöõćóĆîíŤǰ ǰĒúą×÷ć÷ñúĕðÿĎŠ
ÙĎíŠ øč ÖĉÝēé÷ÝĆéìĞćÝøø÷ćïøøèÙĎíŠ øč ÖĉÝđĂÿàĊÝǰĊ ǰđóČĂę ĔßšđðŨîĒîüìćÜ
ĔîÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝǰøŠüöÖĆîðäĉïêĆ êĉ îđðŨîóúđöČĂÜéĊÙüïÙĎĕŠ ðÖĆï
ÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊÙę ćĞ îċÜëċÜÿĆÜÙöĒúąÿĉÜę ĒüéúšĂöĂ÷ŠćÜđðŨî
øĎðíøøöîĂÖđĀîČĂÝćÖìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîéǰ àċęÜÙĎŠíčøÖĉÝĕéšúÜ
îćöđóČęĂéĞćđîĉîíčøÖĉÝêćöÝøø÷ćïøøèÙĎŠíčøÖĉÝđĂÿàĊÝĊĒúšüÖüŠćǰ

1. การสอบทานงบการเงินǰÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéš
ÿĂïìćî×šĂöĎúìĊÿę ćĞ ÙĆâ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîøć÷ĕêøöćÿĒúąðøąÝĞćðŘǰ
ǰ×ĂÜïøĉþìĆ ðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰÜïÖćøđÜĉîøüö
×ĂÜïøĉþìĆ ðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷àċÜę ĕéš
ÝĆéìĞćêćööćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜĕì÷ǰÿĂéÙúšĂÜ
ÖĆïöćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîøąĀüŠćÜðøąđìýǰ ēé÷ĕéš
ÿĂïìćîðøąđéĘîìĊęđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâǰøć÷ÖćøóĉđýþǰĒúąĕéšøĆï
ÙĞćßĊĒĚ ÝÜÝćÖñĎÿš ĂïïĆâßĊǰòść÷ÝĆéÖćøǰĒúąñĎĂš ćĞ îü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćî
êøüÝÿĂïÝîđðŨîìĊęóĂĔÝüŠćÖćøÝĆéìĞćÜïÖćøđÜĉîǰøüöìĆĚÜÖćø
đðŗéđñ÷Āöć÷đĀêčðøąÖĂïĔîÜïÖćøđÜĉîǰđðŨîĕðêćö×šĂÖĞćĀîé
×ĂÜÖãĀöć÷ĒúąöćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîǰÝċÜĕéšĔĀš
ÙüćöđĀĘîßĂïÜïÖćøđÜĉîéĆÜÖúŠćüìĊęñĎšÿĂïïĆâßĊĕéšÿĂïìćî
ĒúąêøüÝÿĂïĒúšüǰàċęÜđðŨîøć÷ÜćîÙüćöđĀĘîĂ÷ŠćÜĕöŠöĊđÜČęĂîĕ×ǰ
îĂÖÝćÖîĊĚÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšðøąßčöøŠüöÖĆïñĎšÿĂï
ïĆâßĊēé÷ĕöŠöĊòść÷ÝĆéÖćøđóČęĂðøċÖþćĀćøČĂÖĆîĂ÷ŠćÜĂĉÿøąëċÜ
ÖćøĕéšøĆï×šĂöĎúǰ ÖćøêøüÝÿĂï×šĂöĎúìĊęöĊÿćøąÿĞćÙĆâĔîÖćø
ÝĆéìĞćÜïÖćøđÜĉîĒúąÖćøđðŗéđñ÷×šĂöĎúìĊęđðŨîĕðêćööćêøåćî
Öćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉ î ĒúąđðŨ î ðøąē÷ßîŤ ÖĆ ï ñĎ š Ĕßš Ü ïÖćø
đÜĉ î ǰ đøČę Ă ÜÿĞ ć ÙĆ â ÝćÖÖćøêøüÝÿĂïǰ ,FZǰ "VEJUǰ .BUUFST ǰ
øüöìĆĚ Ü óùêĉ Ö ćøèŤ ĂĆ î ÙüøÿÜÿĆ ÷ êćööćêøćǰ ĒĀŠ Ü
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ìĊęöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïđĂÿàĊÝĊĕéšëĎÖîĞćĕððäĉïĆêĉ
ĕéšĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜĒúąìĆîìŠüÜìĊ

 ǰøć÷ǰîĂÖÝćÖîĊĚÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĂîčöĆêĉÖćøðäĉïĆêĉ
êćöðøąÖćýǰ ĶÙĎ Š öČ Ă ĒîüìćÜÖćøÖĞ ć ĀîéöćêøÖćøÙüïÙč ö
õć÷ĔîìĊđę ĀöćąÿöÿĞćĀøĆïîĉêïĉ Ùč ÙúĔîÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøĔĀšÿîĉ ïî
đÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆåǰđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆåêŠćÜðøąđìýǰĒúąđÝšćĀîšćìĊę
×ĂÜĂÜÙŤÖćøøąĀüŠćÜðøąđìýķǰêćöðøąÖćýǰ×ĂÜÙèąÖøøöÖćø
ðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćöÖćøìčÝøĉêĒĀŠÜßćêĉǰ ððß ǰêćöÙüćö
đĀĘî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰĒúąÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ
đĂÿàĊÝĊÿČęĂÿćøëċÜóîĆÖÜćîìčÖÙîñŠćîǰĶ.FTTBHFǰGSPNǰ$&0ķǰđóČęĂ
ĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜÖćøĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜòść÷ïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜÿčéǰ
5POFǰBUǰUIFǰUPQ ǰ

6. การสอบทานระบบการควบคุมภายในǰÙèąÖøøöÖćø
êøüÝÿĂïĕéšÿĂïìćîñúÖćøðøąđöĉîøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
ìĆĚ Ü øąïïÖćøðäĉ ïĆ êĉ Ü ćîĒúąøąïïđìÙēîēú÷Ċ ÿ ćøÿîđìýìĊę
ÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïĕéšøć÷ÜćîđðŨîøć÷đéČĂîĒúąøć÷ĕêøöćÿǰ
øüöëċ Ü Öćøðøąđöĉ î êćöĒïïðøąđöĉ î ÙüćöđóĊ ÷ ÜóĂ×ĂÜ
øąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆï
ĀúĆ Ö ìøĆ ó ÷Ť Ē úąêúćéĀúĆ Ö ìøĆ ó ÷Ť ǰ Öúê ǰ óïüŠ ć öĊ Ù üćö
đóĊ ÷ ÜóĂǰ đĀöćąÿöÖĆ ï ÖćøéĞ ć đîĉ î íč ø Öĉ Ý ×ĂÜđĂÿàĊ ÝĊ Ē úą
ÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙüćöđĀĘî×ĂÜñĎšÿĂïïĆâßĊìĊęøć÷ÜćîüŠćÝćÖÖćø
ÿĂïìćîĕöŠóï×šĂïÖóøŠĂÜìĊęđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâàċęÜöĊñúÖøąìï
êŠĂ ÜïÖćøđÜĉ î ×ĂÜïøĉ þĆ ì àċę Ü đðŨî õćøÖĉÝ ĀîċęÜ ìĊę ÖĞć ĀîéĕüšĔ î
ÖãïĆêøÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïǰ ēé÷ĔîðŘîĊĚòść÷ÝĆéÖćø÷ĆÜÙÜđîšî
Öćøÿøš ć ÜÙüćöêøąĀîĆ Ö øĎ š đ óČę Ă ÿŠ Ü đÿøĉ ö Ùč è íøøöǰ Ýøĉ ÷ íøøöǰ
Ýøø÷ćïøøèÖĆïóîĆÖÜćîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰēé÷đîšîÖćøóĆçîć
øąïïđßĉÜðŜĂÜÖĆîǰàċÜę ðøąÖĂïéšü÷ǰǰ&UIJDTǰǰF5FTUJOHǰĒúąǰǰF1PMJDZǰ
F5FTUJOHǰĒîüìćÜÙüćöøĆïñĉéßĂïÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜĒúą
ÖćøÙüïÙčöìĊęéĊêćöĒîüðŜĂÜÖĆîǰǰéŠćîǰ 5ISFFǰ-JOFTǰ.PEFM ǰĒúą
ÿČęĂÿćøÖøèĊýċÖþćǰđøČęĂÜǰÖćøìčÝøĉêǰÖćøĕöŠðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ǰ
øąđïĊ÷ïǰ îē÷ïć÷ïøĉþĆìĒúąÝøø÷ćïøøèǰîĂÖÝćÖîĊĚĕéšîĞć
đÙøČęĂÜöČĂĒïïðøąđöĉîêîđĂÜǰĀøČĂÖćøêĆĚÜìĊöêøüÝÿĂïêîđĂÜ
ĕððøą÷čÖêŤĔßšĔĀšđĀöćąÿöêćöÙüćöóøšĂö×ĂÜĒêŠúąíčøÖĉÝìĆĚÜ
ĔîðøąđìýĒúąêŠ ć Üðøąđìýǰ ĒúąÿĂéÙúš Ă ÜÖĆ ï ÖãĀöć÷ǰ
×šĂïĆÜÙĆïìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰøüöìĆĚÜđîšîÖćøúéÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜïøĉþĆììĊę
úÜìčîĔîêŠćÜðøąđìýǰēé÷ÝĆéðøąßčöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøǰ 8PSLTIPQ ǰ
ĔĀšÖĆïñĎšïøĉĀćøñĎšðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜĒêŠúąïøĉþĆìĔîêŠćÜðøąđìý
êøąĀîĆÖđøČĂę ÜÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰÙüćöđÿĊ÷ę ÜǰÖćøðäĉïêĆ êĉ ćöÖãĀöć÷ǰ
øąđïĊ÷ïêŠćÜǰėǰĒúąÖćøÙüïÙčöǰÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïøŠüöÖĆï
ñĎšðäĉïĆêĉÜćîǰ 'JSTUǰ-JOF ǰóĆçîćøć÷Üćîēé÷Ĕßšǰ %BUBǰ"OBMZUJDTǰ
%" ǰđóĉęö×ċĚîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰđóČęĂĔĀšíčøÖĉÝĔßšÖĞćÖĆïéĎĒúÜćîĔî
ÙüćöøĆïñĉéßĂïǰĒúąñĎšêøüÝÿĂïÿćöćøëĔßšĔîÜćîêøüÝÿĂïǰ
öĊ Ö ćøÝĆ é òř Ö Ăïøöđßĉ Ü ðäĉ ïĆ êĉ Ö ćøĔĀš Ē ÖŠ Ā îŠ ü ÷íč ø Öĉ Ý êŠ ć Üǰ ėǰ
ēé÷îĞ ć ðøąđéĘ î ÿĞ ć ÙĆ â ìĊę ê øüÝóïöćđðŨ î ÖøèĊ ýċ Ö þćđóČę Ă
đÿøĉöÿøšćÜĔĀšñøšĎ ïĆ ñĉéßĂïìčÖøąéĆïđÖĉéÙüćöđ×šćĔÝøŠüöÖĆîĔîđøČĂę Ü
ÙüćöđÿĊ÷ę ÜǰñúÖøąìïĒúąÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊÿę ćĞ ÙĆâ×ĂÜĒêŠúą
×ĆĚîêĂîðäĉïĆêĉÜćîǰ

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ ง
ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšÿĂïìćîÙüćööĊðøąÿĉìíĉõćó
Ēúąðøąÿĉìíĉñú×ĂÜÖøąïüîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Üǰ ēé÷öĊ
ÙèąÝĆ é Öćøïøĉ Ā ćøÙüćöđÿĊę ÷ ÜđĂÿàĊ ÝĊ đ ðŨ î ñĎ š øĆ ï ñĉ é ßĂïǰ
ÙèąÝĆéÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜđĂÿàĊÝĊðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćø
ñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠđĂÿàĊÝĊđðŨîðøąíćîǰ ĒúąÙèąÝĆéÖćøđĂÿàĊÝĊđðŨî
ÖøøöÖćøǰìĞćĀîšćìĊęóĉÝćøèćēÙøÜÿøšćÜǰ îē÷ïć÷ǰ ÖøĂïÖćø
ïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜǰĒñîÖćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜǰÖćøìïìüîÙüćö
đÿĊę÷ÜĒúąêĉéêćöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜđĂÿàĊÝĊøć÷đéČĂî
Ēúąøć÷ĕêøöćÿǰēé÷öĊĀîŠü÷ÜćîïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰìĞćĀîšćìĊę
ÝĆ é ìĞ ć øć÷ÜćîÙüćöđÿĊę ÷ ÜĒúąÖćøïøĉ Ā ćøÙüćöđÿĊę ÷ Ü×ĂÜ
đĂÿàĊÝĊĔîøĎðǰ3JTLǰ%BTICPBSEǰðŘǰ ǰđĂÿàĊÝĊĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïǰ
&NFSHJOHǰ3JTLǰđßŠîǰÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝõć÷ĔêšÿëćîÖćøèŤǰ$07*%ǰǰ
%JHJUBMǰ5SBOTGPSNBUJPOǰ$ZCFSTFDVSJUZǰÖćøßąúĂêĆü×ĂÜđýøþåÖĉÝēúÖǰ
ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜóùêĉÖøøö×ĂÜñĎšïøĉēõÙÝćÖÖøąĒÿđøČęĂÜøąïï
đýøþåÖĉÝĀöčîđüĊ÷îǰđðŨîêšîǰàċęÜđðŨîÖćøóĉÝćøèćÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęöĊ
îĆ÷ÿĞćÙĆâĒúąöĊēĂÖćÿÝąđÖĉé×ċĚîĔîĂîćÙêǰÙèąÝĆéÖćøïøĉĀćø
ÙüćöđÿĊę÷ÜĕéšđêøĊ÷ööćêøÖćøøĂÜøĆïēé÷ÖĞćĀîéĒñîÜćîøą÷ą
ðćîÖúćÜǰĒñîÜćîðøąÝĞćðŘǰĒúąēÙøÜÖćøúÜìčî
5. การสอบทานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานǰđĂÿàĊÝĊ
ĕéšóĆçîćøąïïÖćøÝĆéÖćøéšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰ
àċęÜÿĂéÙúšĂÜêćööćêøåćîǰ *40ǰ ǰ ĒúąîĞćĕððøą÷čÖêŤ
ĔßšĔĀšđĀöćąÿöÖĆïÖúčŠöíčøÖĉÝǰēé÷ïĎøèćÖćøÖĆïøąïïïøĉĀćø
ÜćîêŠćÜǰėǰđĂÿàĊÝĊĕéšÝĆéìĞćĒîüðäĉïĆêĉǰ (VJEFMJOF ǰĒúąøć÷Öćø
êøüÝðøąđöĉîǰ $IFDLMJTU ǰđóČęĂĔßšđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøðäĉïĆêĉêćö
îē÷ïć÷ÿĞćÙĆâ×ĂÜđĂÿàĊÝǰĊ ĕéšĒÖŠǰ îē÷ïć÷ÖćøĒ×ŠÜ×ĆîìćÜÖćøÙšć
"OUJUSVTUǰ1PMJDZ ǰ îē÷ïć÷ÖćøÝĆéÖćø×šĂöĎúõć÷ĔîìĊęöĊñúêŠĂ
øćÙćĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ *OTJEFSǰ5SBEJOHǰ1PMJDZ ǰĒúąîē÷ïć÷Öćøđðŗéđñ÷
×šĂöĎúǰ %JTDMPTVSFǰ1PMJDZ ǰöĊÖćøĒêŠÜêĆÜĚ ǰ4$(ǰ1FSTPOBMǰ%BUBǰ1SPUFDUJPOǰ
4UFFSJOHǰ$PNNJUUFFǰìĞćĀîšćìĊęÖĞćĀîéîē÷ïć÷ǰĒîüðäĉïĆêĉǰøąïï
ÝĆéÖćø×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙú×ĂÜïøĉþìĆ ĔîđĂÿàĊÝǰĊ đóČĂę ĔĀšÖćøéĞćđîĉî
ÖćøéšćîÖćøÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúöĊÙüćöðúĂéõĆ÷đðŨîĕð
êćöÖãĀöć÷ĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïöćêøåćîÿćÖúǰîĞćøąïïÖćø
øĆïÿŠÜĒúąðøąđöĉîÖãĀöć÷ĔĀöŠđðúĊ÷ę îĒðúÜöćĔßšïøĉĀćøÜćîǰ
$PNQMJBODFǰ.BOBHFNFOUǰ4ZTUFN ǰđóČĂę ĔĀšÖãĀöć÷ĔĀöŠǰÖãĀöć÷

7. การตรวจสอบภายในǰ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéš
óĉÝćøèćìïìüîÖãïĆêøÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰĒúąÖãïĆêø
ÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïđðŨîðøąÝĞćìčÖðŘǰ ĔîðŘǰ ǰÿĞćîĆÖÜćî
êøüÝÿĂïĕéšìïìüîĒúąðøĆïÖú÷čìíŤÖćøðäĉïĆêĉÜćîêøüÝ
ÿĂïĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿëćîÖćøèŤǰ $07*%ǰĒúąÙüćöđÿĊę÷Ü
Ĕî÷čÙǰ /FXǰ /PSNBMǰ ēé÷Ĕßšǰ .BDIJOFǰ -FBSOJOHǰ .- ǰ 3PCPUJDTǰ
1SPDFTTǰ "VUPNBUJPOǰ 31" ǰ %BUBǰ "OBMZUJDTǰ %" ǰ üĉ đ ÙøćąĀŤ
ÙüćöđÿĊ÷ę ÜĔĀšöðĊ øąÿĉìíĉõćóöćÖ÷ĉÜę ×ċîĚ ǰúÜǰ'JFMEXPSLǰđìŠćìĊÝę ćĞ đðŨîǰ
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ĔîøąïïÜćîêŠ ć Üǰ ėǰ øüöìĆĚ Ü ĕéšÿ ĂïìćîöćêøÖćøìïìüî
øąđïĊ ÷ ïÖćøÿĂïÿüîĔĀš ìĆ î ÿöĆ ÷ ĒúąđĀöćąÿöÖĆ ï ÿõćó
ÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ

ÝšćÜñĎšđßĊę÷üßćâÝćÖõć÷îĂÖǰ 0VUTPVSDF ǰêøüÝÿĂïðøąđìýìĊę
ÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïĕöŠÿćöćøëðäĉïĆêĉÜćîĕéšđîČęĂÜÝćÖÿćđĀêč
Öćøǰ-PDLǰEPXOǰĒúąǰĕöŠöǰĊ -PDBMǰ4UBGGǰÿøšćÜÙüćöêøąĀîĆÖøĎéš ćš îÖćø
ÖĞćÖĆïéĎĒúǰÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰ
ĒúąÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîđøČĂę Üǰ$ZCFSTFDVSJUZǰøüöëċÜÖćøÝĆéÿĆööîćǰ
0OMJOFǰÝĆéĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøéšćîǰ%BUBǰ4DJFODFǰĔĀšñĎšêøüÝÿĂï
đóČęĂÿćöćøëđ×Ċ÷îēðøĒÖøöđïČĚĂÜêšîĕéšǰ ÝĆéÖĉÝÖøøöǰ)BDLBUIPOǰ
êŠ Ă đîČę Ă ÜđðŨ î ðŘ ìĊę ǰ ǰ ýċ Ö þćĒúąñúĆ Ö éĆ î ĒîüðŜ Ă ÜÖĆ î ǰ ǰ éŠ ć îǰ
5ISFFǰ-JOFTǰ.PEFM ǰĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰđßŠîǰĔĀšǰ'JSTUǰ-JOFǰúĞćéĆïÿĎÜÿčé
×ĂÜĀîŠü÷ÜćîöĊïìïćìÿĞćÙĆâĒúąđðŨîĒïïĂ÷ŠćÜìĊęéĊĔĀšÖĆï
óîĆÖÜćîǰ ÿČęĂÿćøĒúąĔĀšÙĞćĒîąîĞćÖĆïñĎšĔêšïĆÜÙĆïïĆâßćđóČęĂ
øŠüöÖĆîðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖĞćĀîéÖćøÙüïÙčöǰĒúąêĉéêćö
ñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰĄúĄǰìĆĚÜøąïïÜćîđéĉöǰøąïïÜćîĔĀöŠǰíčøÖĉÝ
ĔĀöŠǰ ĀøČĂøąïïđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýĔĀöŠ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ óĆçîć
ñĎêš øüÝÿĂïßćüđüĊ÷éîćöĒúąĂĉîēéîĊđàĊ÷đóČĂę ìĞćĀîšćìĊðę øąđöĉî
ðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñú×ĂÜÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰÖćøïøĉĀćø
ÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ǰøąđïĊ÷ïêŠćÜǰėǰĒúąÖćø
ÙüïÙč ö õć÷Ĕî×ĂÜđĂÿàĊ ÝĊ Ē úąïøĉ þĆ ì ÷Š Ă ÷ĔîêŠ ć Üðøąđìýǰ
õć÷ĔêšÖćøÖĞćÖĆïéĎĒú×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïĔîðøąđìýĕì÷ǰ
ÝĆ é ìĞ ć ðøĆ ï ðøč Ü đĂÖÿćøÖćøÙüïÙč ö õć÷ĔîđóČę Ă øĂÜøĆ ï
ÖøąïüîÖćøðäĉïĆêĉÜćîìĊęđðúĊę÷îĒðúÜÝćÖÖćøîĞćđìÙēîēú÷Ċ
öćðøą÷čÖêŤĔßšǰÝĆéðøąßčöđßĉÜðäĉïêĆ Öĉ ćøǰ 8PSLTIPQ ǰĔĀšêüĆ Ēìîǰ*5
×ĂÜÖúčŠöíčøÖĉÝđóČęĂđñ÷ĒóøŠÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïöćêøåćîÿćÖúǰ
ÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîǰĒúąñúÖćøêøüÝÿĂïéšćîǰ*5ǰ

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบ
บัญชีประจําปี 2564ǰǰïøĉþĆìđÙóĊđĂĘöÝĊǰõĎöĉĕß÷ǰÿĂïïĆâßĊǰÝĞćÖĆéǰ
ĕéš øĆ ï ÖćøÙĆ é đúČ Ă ÖđðŨ î ÿĞ ć îĆ Ö ÜćîÿĂïïĆ â ßĊ × ĂÜïøĉ þĆ ì Ēúą
ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰêĆÜĚ ĒêŠðǰŘ ǰǰǰñúÖćøðäĉïêĆ Üĉ ćîĔîðŘìñĊę ćŠ îöć
đðŨîìĊęîŠćóĂĔÝǰñĎšÿĂïïĆâßĊöĊÙüćöđðŨîĂĉÿøąǰöĊìĆÖþąÙüćöøĎš
Ùüćöÿćöćøëǰ öĊ ð øąÿïÖćøèŤ Ĕ îÖćøêøüÝÿĂïíč ø Öĉ Ý Ĕî
đĂÿàĊÝĊǰ ĒúąĔĀšÙüćöøĎšìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïíčøÖĉÝîĂÖđĀîČĂÝćÖÖćø
ÿĂïïĆâßĊǰ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïđÿîĂĔĀšÙèąÖøøöÖćø
ïøĉþĆìóĉÝćøèćđÿîĂ×ĂĂîčöĆêĉÝćÖìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîĒêŠÜêĆĚÜ
îć÷ĕüēøÝîŤǰ ÝĉîéćöèĊóĉìĆÖþŤǰ ñĎšÿĂïïĆâßĊøĆïĂîčâćêđú×ìĊę
ǰĀøČĂîćÜÿćüíĆâúĆÖþèŤǰ đÖêčĒÖšüǰñĎšÿĂïïĆâßĊøĆïĂîčâćê
đú×ìĊǰę ǰĀøČĂîćÜÿćüéčþèĊ÷ǰŤ ÷öĉĚ ÿčüøøèǰñÿšĎ ĂïïĆâßĊøïĆ Ăîčâćê
đú×ìĊęǰ ǰĒĀŠÜïøĉþĆìđÙóĊđĂĘöÝĊǰ õĎöĉĕß÷ǰÿĂïïĆâßĊǰ ÝĞćÖĆé
đðŨ î ñĎ š ÿ ĂïïĆ â ßĊ × ĂÜïøĉ þĆ ì ðøąÝĞ ć ðŘ ǰ ǰ ĒúąĂîč öĆ êĉ
ÙŠ ć ÿĂïïĆ â ßĊ Ü ïÖćøđÜĉ î ðøąÝĞ ć ðŘ ǰ ǰ ĒúąÙŠ ć ÿĂïìćî
ÜïÖćøđÜĉîøć÷ĕêøöćÿ×ĂÜïøĉþĆìĒúąÜïÖćøđÜĉîøüöǰđðŨîđÜĉî
ìĆĚÜĀöéǰǰúšćîïćìǰøüöìĆĚÜøĆïìøćïÙŠćÿĂïïĆâßĊÜïÖćøđÜĉî
ðøąÝĞćðŘǰ ǰ ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰ ĒúąÙŠćÿĂïìćîÜïÖćøđÜĉî
øć÷ĕêøöćÿ×ĂÜïøĉ þĆ ì ÷Š Ă ÷ìĊę Ý éìąđïĊ ÷ îĄǰ àċę Ü êøüÝÿĂï
ēé÷đÙóĊ đ ĂĘ ö ÝĊ ǰ ðøąđìýĕì÷ǰ ĒúąđÙóĊ đ ĂĘ ö ÝĊ Ĕ îêŠ ć Üðøąđìýǰ
ēé÷ïøĉþĆì÷ŠĂ÷đðŨîñĎšøĆïñĉéßĂïÙŠćÿĂïïĆâßĊđðŨîÝĞćîüîđÜĉîǰ
ǰúšćîïćì

8. การสอบทานการตรวจสอบการทุ จ ริ ต ǰ đĂÿàĊ ÝĊ
óĆ ç îćøąïïøĆ ï ×š Ă øš Ă ÜđøĊ ÷ îĒúąĒÝš Ü đïćąĒÿđĂÿàĊ ÝĊ × ĂÜ
ïč Ù Ùúõć÷îĂÖǰ îĂÖđĀîČ Ă ÝćÖÖćøøĆ ï ×š Ă øš Ă ÜđøĊ ÷ îõć÷Ĕî
×ĂÜóîĆÖÜćîǰēé÷ÿćöćøëøšĂÜđøĊ÷îñŠćîđüĘïĕàêŤǰ XXXTDHDPNǰ
đóĉęöđêĉöÝćÖÖćøøĆï×šĂøšĂÜđøĊ÷îēé÷üćÝćǰ FNBJMǰ ÝéĀöć÷
ëċ Ü ǰ ÖøøöÖćøïøĉ þĆ ì ǰ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰ ÿĞ ć îĆ Ö Üćî
êøüÝÿĂïǰ ÿĞ ć îĆ Ö Üćîđú×ćîč Ö ćøÙèąÖøøöÖćøïøĉ þĆ ìǰ
ĔîðŘ ǰ ǰ öĊ × š Ă øš Ă ÜđøĊ ÷ îñŠ ć îøąïïøĆ ï ×š Ă øš Ă ÜđøĊ ÷ îìĊę
ïčÙÙúõć÷îĂÖĒúąóîĆÖÜćîöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøĒÝšÜđïćąĒÿ
×ĂÜñĎšÖøąìĞćÙüćöñĉéĂĆîđÖĉéÝćÖÖćøĕöŠðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ǰ
øąđïĊ÷ïïøĉþĆìǰ îē÷ïć÷êŠĂêšćîÙĂøŤøĆðßĆîđĂÿàĊÝĊǰ îē÷ïć÷
ïøøþĆ ì õĉ ï ćúǰ Ăč é öÖćøèŤ ǰ ǰ Ýøø÷ćïøøèóîĆ Ö Üćîǰ ĀøČ Ă
Ýøø÷ćïøøèÙĎŠíčøÖĉÝǰøüöìĆĚÜÿĉĚîǰǰđøČęĂÜǰéĞćđîĉîÖćøÿĂïÿüî
×šĂđìĘÝÝøĉÜĒúšüđÿøĘÝøüöǰǰđøČęĂÜǰ đðŨî×šĂøšĂÜđøĊ÷î×ĂÜðŘǰǰ
ÝĞćîüîǰǰđøČĂę Ü ǰĒïŠÜđðŨîÖćøĕöŠðäĉïêĆ êĉ ćöøąđïĊ÷ïïøĉþìĆ ǰǰđøČĂę Üǰ
ñĉéÝøø÷ćïøøèǰǰđøČęĂÜǰĕöŠöĊđøČęĂÜđÖĊę÷üÖĆïîē÷ïć÷êŠĂêšćî
ÙĂøŤøĆðßĆîǰîē÷ïć÷ÖćøĒ×ŠÜ×ĆîìćÜÖćøÙšćǰĒúąÿĉìíĉöîčþ÷ßîǰ
ēé÷ĕöŠöĊöĎúÙŠćÙüćöđÿĊ÷Āć÷ǰ ×šĂđìĘÝÝøĉÜÝćÖÖćøÿĂïÿüî
ĕéšîĞćöćÖĞćĀîéüĉíĊðäĉïĆêĉĒúąĒîüìćÜÖćøðŜĂÜÖĆîǰîĂÖÝćÖîĊĚ
ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéš ÿ ĂïìćîñúÖćøêøüÝÿĂï
ÖćøìčÝøĉêǰÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊ÷ę ÜēĂÖćÿđÖĉéÖćøìčÝøĉêǰñúÖøąìïǰ
đóČę Ă ÖĞ ć ĀîéĒîüìćÜđßĉ Ü ðŜ Ă ÜÖĆ î Öćøìč Ý øĉ ê ìĊę Ý ąđÖĉ é ×ċĚ î ĕéš

ĔîîćöÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï

ธาริษา วัฒนเกส
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2. การเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของกรรมการ
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Ļǰ ÝĆéđÿüîćÖøøöÖćøǰǰÙøĆĚÜǰēé÷đßĉâñĎšđßĊę÷üßćâõć÷îĂÖ
ìĆÜĚ ĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìýîĞćđÿîĂöčööĂÜĒúąĒúÖđðúĊ÷ę î
ÙüćöÙĉéđĀĘîÖĆïÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøǰÙøĆĚÜìĊęĀîċęÜÝĆéđÿüîć
đøČĂę Üǰ)PXǰEFFQǰǰ)PXǰMPOHǰ×ĂÜüĉÖùêĉǰ$07*%ǰıǰǰĔîöčööĂÜ×ĂÜ
îĆÖđýøþåýćÿêøŤǰ ĒúąÙøĆĚÜìĊęÿĂÜÝĆéđÿüîćđøČęĂÜǰÙüćöÿĆöóĆîíŤ
øąĀüŠćÜÿĀøĆåĂđöøĉÖćÝĊîǰ ÖĆïñúÖøąìïĔîĕì÷ĒúąđĂđßĊ÷
êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêš
Ļǰ ÝĆéĒÿéÜÿĉîÙšćîüĆêÖøøöđìÙēîēú÷ĊøüöìĆĚÜÿĉîÙšćĒúą
ïøĉÖćøÝćÖÜćîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîć×ĂÜÖúčŠöíčøÖĉÝĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
ðøąÖĂïÖćøðøąßčöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøǰ .FEJVNǰ5FSNǰ1MBO ǰ×ĂÜ
ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĔĀšÖøøöÖćøđ×šćøŠüöÖćøðøąßčöĒúąÿĆööîć
ĔîđøČęĂÜêŠćÜǰ ėǰ ìĊęÝąđðŨîðøąē÷ßîŤĔîÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊęǰ đßŠîǰ
ĀúĆÖÿĎêøǰ*5ǰ(PWFSOBODFǰBOEǰ$ZCFSǰ3FTJMJFODFǰ1SPHSBNǰ *5( ǰ
ÿĆööîćǰ$IBJSNBOǰ'PSVNǰĔîĀĆü×šĂǰĶ-FBEJOHǰ#PBSESPPNǰ5ISPVHIǰ
%JTSVQUJPOǰǰ8IBUǰ%JSFDUPSTǰTIPVMEǰLOPXķǰĒúąǰ%JSFDUPSĴTǰ#SJFųOHǰ
%FNPOTUSBUJOHǰ $PSQPSBUFǰ 1VSQPTFǰ àċęÜÝĆéēé÷ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷ǰ *0% ǰ
Ļǰ ÿøčðĀúĆÖđÖèæŤÿĞćÙĆâéšćîïøøþĆìõĉïćúđĂÿàĊÝĊǰ ÙĎŠöČĂ
ÖøøöÖćøǰĒúą×šĂöĎúÿĞćÙĆâ×ĂÜïøĉþĆììĊęÝĞćđðŨîĔîÖćøðäĉïĆêĉ
ĀîšćìĊę×ĂÜÖøøöÖćøǰ %JSFDUPSǰ*OEVDUJPO ǰĔĀšÖøøöÖćøĔĀöŠìøćï
ĒúąóċÜðäĉïêĆ ǰĉ øüöìĆÜĚ ÝĆéĔĀšöÖĊ ćøóïðąĀćøČĂøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĔĀöŠ
ÖĆïÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ ñĎšïøĉĀćøǰ ĒúąñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷
êŠćÜǰėǰđóČęĂøĆïìøćïǰĒúąÿĂïëćö×šĂöĎúđßĉÜúċÖđÖĊę÷üÖĆïÖćø
éĞćđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ ĔîßŠüÜðúć÷ðŘǰǰïøĉþĆìĕéšđøĉęöÖøąïüîÖćøÿøøĀć
ìĊęðøċÖþćĂĉÿøąõć÷îĂÖđóČęĂðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊę×ĂÜ
ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìǰ ÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ǰ Ēúąðøąíćî
ÖøøöÖćøǰđóĉęöđêĉöÝćÖÖćøðøąđöĉîêîđĂÜìĊęéĞćđîĉîÖćøðøąÝĞć
ìčÖðŘǰ đóČęĂĔĀšöĆęîĔÝüŠćÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì
đìĊ÷ïđÙĊ÷ÜĕéšÖĆïĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊêćööćêøåćî
ĔîøąéĆïÿćÖúǰ ĒúąĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊìĊę÷ĂöøĆï
ēé÷ìĆę ü ĕðǰ ēé÷Ýąđøĉę ö ðøąđöĉ î ñúÖćøðäĉ ïĆ êĉ Ā îš ć ìĊę × ĂÜ
ÙèąÖøøöÖćøĔîðŘǰǰǰ

ĔîðŘǰ ǰ ÙèąÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀćĕéš
ðäĉ ïĆ êĉ Ā îš ć ìĊę ê ćöÙüćöøĆ ï ñĉ é ßĂïìĊę ĕ éš øĆ ï öĂïĀöć÷ÝćÖ
ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆììĆĚÜĔîéšćîÖćøđÿîĂĒîąîē÷ïć÷Ēúą
ĒîüðäĉïĆêĉéšćîïøøþĆìõĉïćú×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ ĒúąéšćîÖćøÿøøĀć
ñĎìš öĊę ÙĊ è
č ÿöïĆêđĉ Āöćąÿöđ×šćđðŨîÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĒìîÖøøöÖćø
ìĊęÙøïÖĞćĀîéĂĂÖÝćÖêĞćĒĀîŠÜêćöüćøąĔîðŘǰ
ĔîðŘǰ ǰÙèąÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀćǰöĊÖćø
ðøąßčöøüöǰǰÙøĆĚÜǰàċęÜÖøøöÖćøđ×šćøŠüöðøąßčöÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
ǰĒúąĕéšĔĀš×šĂÙĉéđĀĘîìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂòść÷ÝĆéÖćøĔîÖćø
óĆçîćÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰÿøčðÿćøąÿĞćÙĆâĔî
ÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĔîðŘǰǰĕéšéĆÜîĊĚ
1. การเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัท
ภิบาลของเอสซีจี
ĔîðŘǰ ǰ ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšöĊöêĉđĀĘîßĂïêćö
×šĂđÿîĂ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀćĔĀšöĊÖćø
ÖĞćĀîéĒúąìïìüîîē÷ïć÷ĒúąĒîüðäĉïĆêéĉ šćîïøøþĆìõĉïćú
×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰéĆÜîĊĚǰǰ
Ļǰ ìïìüîÖćøîĞćĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊÿĞćĀøĆï
ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îðŘǰ ǰĀøČĂǰ$PSQPSBUFǰ(PWFSOBODFǰ$PEFǰ
$(ǰ$PEF ǰ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ
Öúê ǰöćðøĆïĔßšÖïĆ ïøĉïììćÜíčøÖĉÝ×ĂÜđĂÿàĊÝĂĊ ÷ŠćÜúąđĂĊ÷é
øĂïÙĂïǰđóČĂę ĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤĒúąÿøšćÜÙčèÙŠćĔĀšĒÖŠïøĉþìĆ Ă÷ŠćÜ
÷ĆęÜ÷Čîǰēé÷ĕéšÖĞćĀîéöćêøÖćøìéĒìîÿĞćĀøĆïĀúĆÖðäĉïĆêĉìĊę÷ĆÜ
ĕöŠĕéšîĞćöćðøĆïĔßšĔîðŘǰ
Ļǰ ìïìüîÖãïĆêøÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĔîđøČęĂÜ×Ăïđ×ê
ĀîšćìĊę×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìǰēé÷ðøĆïðøčÜĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆï
ĀúĆÖðäĉïĆêĉǰǰĀĆü×šĂǰêćöĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊÿĞćĀøĆï
ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îðŘǰǰ $(ǰ$PEF ǰ×ĂÜǰÖúêǰ
Ļǰ ðøĆ ï ðøč Ü ÙĎ Š öČ Ă ïøøþĆ ì õĉ ï ćúđĂÿàĊ ÝĊ ē é÷đóĉę ö đêĉ ö
îē÷ïć÷ĒúąĒîüðäĉ ïĆ êĉ é š ć îïøøþĆ ì õĉ ï ćúìĊę Ē Öš ĕ×ĒúąìĊę
ðøąÖćýĔßš Ā úĆ Ü ÖćøðøĆ ï ðøč Ü ÙĎ Š öČ Ă ïøøþĆ ì õĉ ï ćúđĂÿàĊ ÝĊ Ĕ î
ðŘǰ ǰ ǰ đßŠîǰ îē÷ïć÷ìøĆó÷ŤÿĉîìćÜðŦââćǰ îē÷ïć÷éšćî
ÖćøïøĉĀćøÙüćöĀúćÖĀúć÷Ēúą÷ĂöøĆïÙüćöĒêÖêŠćÜ×ĂÜ
ïč Ù Ùúǰ îē÷ïć÷éš ć îÿĉ ì íĉ ö îč þ ÷ßîǰ îē÷ïć÷ÖćøÙč š ö ÙøĂÜ
×š Ă öĎ ú ÿŠ ü îïč Ù Ùú×ĂÜđĂÿàĊ ÝĊ ǰ Ēúąîē÷ïć÷Öćøïøĉ Ā ćø
ÙüćöđÿĊę ÷ Üǰ øüöìĆĚ Ü ÖãïĆ ê øÙèąÖøøöÖćøïøĉ þĆ ì Ēúą
ÙèąÖøøöÖćøßč é÷Š Ă÷ìĊę ðøĆïĒÖš ĕ×ĕüš Ĕ îÙĎ Š öČĂïøøþĆì õĉ ï ćúǰ
ēé÷ĕéšðøĆïøĎðĒïïÖćøÝĆéÖúčŠöîē÷ïć÷ĔîÙĎŠöČĂïøøþĆìõĉïćú
êćöĒîüìćÜÙĎ Š öČ Ă ÖćøóĆ ç îćíč ø Öĉ Ý đóČę Ă Ùüćö÷Ćę Ü ÷Č î ÿĞ ć ĀøĆ ï
ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îǰ×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰǰ

3. การส่ ง เสริ ม ความตระหนั ก รู ้ แ ละการปฏิ บั ติ ต าม
หลักบรรษัทภิบาลเอสซีจแี ละจรรยาบรรณเอสซีจใี ห้แก่พนักงาน
ÝĆéÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöĔĀšóîĆÖÜćîøĆïøĎšđøČęĂÜǰ*OUFHSBUFEǰ(3$ǰ
(PWFSOBODF ǰ 3JTLǰ BOEǰ $PNQMJBODF ǰ đóČęĂĔĀšóîĆÖÜćîìčÖÙî
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Ļǰ ĔĀšÿĉìíĉĒÖŠñĎšëČĂĀčšîĔîÖćøđÿîĂüćøąÖćøðøąßčöĒúą
đÿîĂßČĂę ÖøøöÖćøúŠüÜĀîšćÖŠĂîüĆîðøąßčöÿćöĆâñĎëš ĂČ Āčîš ðøąÝĞć
ðŘǰ ǰøąĀüŠćÜüĆîìĊęǰ ǰÿĉÜĀćÙöǰǰǰóùýÝĉÖć÷îǰǰ
ēé÷ïøĉþìĆ ĕéšđñ÷ĒóøŠĀúĆÖđÖèæŤéÜĆ ÖúŠćüñŠćîìćÜøąïïǰ4&5ǰ-JOLǰ
×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĒúąđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆìǰ
Ļǰ ÿøøĀćøć÷ßČĂę ïčÙÙúìĊöę ÙĊ è
č ÿöïĆêđĉ ĀöćąÿöđðŨîÖøøöÖćø
ĒúąÖøøöÖćøĂĉÿøąđóČęĂđêøĊ÷öĕüšđðŨîǰ%JSFDUPSǰ1PPMǰđóČęĂđÿîĂ
ĔĀš Ù èąÖøøöÖćøïøĉ þĆ ì óĉ Ý ćøèćđúČ Ă ÖêĆĚ Ü đðŨ î ÖøøöÖćø
ĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÖú÷čìíŤĒúąĒîüìćÜéĞćđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ ìïìüîÙč è ÿöïĆ êĉ × ĂÜÖøøöÖćøĂĉ ÿ øą×ĂÜïøĉ þĆ ì
ĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïĀúĆÖđÖèæŤ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïêúćéìčîǰ
îĂÖÝćÖîĊĚĔîðŘǰǰöĊÖćø
ǰìïìüîîē÷ïć÷ÖĞćĀîéÝĞćîüîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îìĊę
ÖøøöÖćøÿćöćøëĕðéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĕéš
ǰìïìüîÖãïĆ ê ø×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉ þĆ ì Ēúą
ÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ðøąÝĞćðŘǰ
ǰì ï ì ü î Ē ï ï ð ø ą đ öĉ î ñ ú Ö ć ø ð äĉ ïĆ êĉ Ü ć î × Ă Ü
ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ǰĒúąðøąíćîÖøøöÖćøǰ
ðøąÝĞćðŘǰǰǰ

đĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâĔîÖćøîĞćǰ(3$ǰöćĔßšĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰĒúą
ÿîĆïÿîčîÖćøìĞćÜćî×ĂÜóîĆÖÜćîĔĀšîĞćĕðÿĎŠÖćøđêĉïēê×ĂÜ
íčøÖĉÝĂ÷ŠćÜ÷ĆÜę ÷ČîǰĕéšĒÖŠǰÝĆéÖĉÝÖøøöǰ(3$ǰ8PSLTIPQǰĔîÜćîǰ:PVOHǰ
5BMFOUǰ.BOBHFNFOUǰðøąßćÿĆöóĆîíŤÙĞćîĉ÷ćö×ĂÜǰ4$(ǰ(3$ǰĒúą
ðøąßćÿĆöóĆîíŤĒúąđóĉöę ßŠĂÜìćÜøąïïĔĀšÙćĞ ðøċÖþćǰ(3$ǰ)FMQMJOFǰ
øüöìĆÜĚ đóĉöę ×šĂÙĞćëćöđøČĂę Üǰ(3$ǰĔîĒïïìéÿĂïǰ&UIJDTǰF5FTUJOHǰ
4. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดีระหว่างผู้ถือหุ้นและเอสซีจี
ĔîðŘǰ ǰÿČïđîČęĂÜÝćÖÿëćîÖćøèŤÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜ
ēøÙêĉéđßČĚĂĕüøĆÿēÙēøîćǰǰ $07*% ǰøĆåïćúĕéšÖĞćĀîé
öćêøÖćøđòŜćøąüĆÜêŠćÜǰėǰđóČĂę ĔĀšĀîŠü÷ÜćîĒúąĂÜÙŤÖøìčÖõćÙÿŠüî
ĔĀš Ù üćöÿĞ ć ÙĆ â ÖĆ ï ÖćøðŜ Ă ÜÖĆ î ÖćøĒóøŠ ø ąïćéēé÷đÞóćą
×šĂÖĞćĀîéêŠćÜǰ ėǰ đÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöìĊęöĊúĆÖþèąÖćø
øüöÖúč Š ö ÖĆ î ×ĂÜÙîÝĞ ć îüîöćÖìĊę öĊ Ù üćöĒĂĂĆ é ĒúąöĊ
ÙüćöđÿĊę÷ÜÿĎÜìĊęêšĂÜöĊöćêøÖćøìĊęđĀöćąÿöǰ Ēúąéšü÷ïøĉþĆì
÷ĆÜÙÜđúĘÜđĀĘîëċÜÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøÿøšćÜÙüćöÿĆöóĆîíŤĒúą
ÖćøÿČęĂÿćøÖĆïñĎšëČĂĀčšîǰ ēé÷đÞóćąÖúčŠöìĊę ĒÿéÜÙüćöÿîĔÝ
đ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö×ĂÜïøĉþĆìǰïøĉþĆìÝċÜĕéšðøĆïøĎðĒïïÖĉÝÖøøö
ĔĀš đ ĀöćąÿöÖĆ ï ÿëćîÖćøèŤ éĆ Ü ÖúŠ ć üđóČę Ă ÙüćöðúĂéõĆ ÷
éš ć îÿč × ĂîćöĆ ÷ ×ĂÜñĎ š ëČ Ă Āč š î ēé÷ÿŠ ü îøüöǰ ïøĉ þĆ ì Ýċ Ü ðøĆ ï
øĎðĒïïđðŨîÖćøÝĆéÿŠÜđĂÖÿćøĒñŠîóĆïĔĀšĒÖŠñĎšëČĂĀčšîìĊęÿöĆÙø
đ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö×ĂÜđĂÿàĊÝĊÝĞćîüîǰ ǰÙîǰĒìîÖćøđ×šćøŠüö
ÖĉÝÖøøöĔîøĎðĒïïðÖêĉǰàċÜę ĒñŠîóĆïéĆÜÖúŠćüÝąđðŨîÖćøĔĀš×Ăš öĎú
đÖĊę÷üÖĆïîüĆêÖøøöðŜĂÜÖĆîÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜǰ $07*%ǰìĊę
ñúĉêēé÷đĂÿàĊÝĊđóČęĂðÖðŜĂÜïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤĒúąÙîĕì÷
ĔĀšðúĂéõĆ÷ÝćÖÖćøêĉéđßČĚĂǰēé÷öĂïĔĀšĒÖŠēøÜó÷ćïćúêŠćÜǰėǰ
5. การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2564
Ļǰ ìïìüîĒúąðøĆïðøčÜîē÷ïć÷ÖćøÖĞćĀîéÙčèÿöïĆêĉ
ĒúąÖćøÿøøĀćÖøøöÖćøïøĉþĆìđóČęĂÿøøĀćïčÙÙúìĊęđĀöćąÿö
ēé÷ĂšćÜĂĉÜÝćÖĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊÿĞćĀøĆïïøĉþĆì
ÝéìąđïĊ÷î×ĂÜǰÖúêǰêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄǰêúĂéÝîĀúĆÖđÖèæŤ
×ĂÜǰ *0%ǰ ĒúąÖćøðøąđöĉîéĆßîĊÙüćö÷ĆęÜ÷ČîéćüēÝîÿŤǰ %+4*ǰ
4VTUBJOBCJMJUZǰ "TTFTTNFOU%+4* ǰ éšćîǰ $PSQPSBUFǰ (PWFSOBODFǰ
ēé÷ÙĞćîċÜëċÜÙüćöĀúćÖĀúć÷×ĂÜēÙøÜÿøšćÜÙèąÖøøöÖćøǰ
ðøąÖĂïÖĆïÙčèÿöïĆêǰĉ ÙüćöøĎǰš ÙüćößĞćîćâ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøǰ
#PBSEǰ4LJM ǰ .BUSJY ǰĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÖú÷čìíŤĔîÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ
×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰǰ

ĔîîćöÙèąÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀćǰ

นายชุมพล ณ ลําเลียง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

060

รายงานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìîĕéšðäĉïĆêĉĀîšćìĊęêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìǰõć÷ĔêšĀîšćìĊęĒúą
ÙüćöøĆïñĉéßĂïìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîÖãïĆêøĂ÷ŠćÜøĂïÙĂïǰđðŨîíøøöǰĒúąÿöđĀêčÿöñúǰēé÷óĉÝćøèćñúêĂïĒìîđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïïøĉþĆì
ÝéìąđïĊ÷îĒúąïøĉþĆìßĆĚîîĞćĂČęîǰėǰìĊęĂ÷ĎŠĔîĂčêÿćĀÖøøöđéĊ÷üÖĆîĀøČĂìĊęöĊ×îćéĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆî
ĔîøąĀüŠ ć ÜðŘ ǰ ǰ ÙèąÖøøöÖćøóĉ Ý ćøèćñúêĂïĒìîĕéš öĊ Ö ćøðøąßč ö ÝĞ ć îüîǰ ǰ ÙøĆĚ Ü ǰ Ēúąðøąßč ö îĆ é óĉ đ ýþÝĞ ć îüîǰ
ǰ ÙøĆĚÜǰ øüöđðŨîÝĞćîüîǰ ǰ ÙøĆĚÜǰ đóČę ĂóĉÝćøèćÙŠ ćêĂïĒìî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉ þĆ ì ĒúąÙèąÖøøöÖćøßč é ÷ŠĂ ÷êŠć Üǰėǰ ÖŠĂî
đÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąñĎšëČĂĀčšîđóČęĂóĉÝćøèćĂîčöĆêĉǰ øüöëċÜóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî×ĂÜÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠĒúą
ñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ ĔĀšđĀöćąÿöÖĆïñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïñúðøąÖĂïÖćøēé÷øüö×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ đóČęĂøĆÖþć
ÙüćöđðŨîñĎšîĞćĔîĂčêÿćĀÖøøö
ǰ îĂÖÝćÖîĊĚÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìî÷ĆÜĔĀšÙüćöđĀĘîĒúąÙĞćĒîąîĞćêŠĂòść÷ÝĆéÖćøĔîđøČęĂÜÖćøïøĉĀćøÜćîïčÙÙúǰ
đóČęĂÿøšćÜ×üĆâĒúąÖĞćúĆÜĔÝĔĀšóîĆÖÜćîǰêúĂéÝîøĆÖþćïčÙúćÖøìĊęöĊÙüćöÿćöćøëĔĀšÙÜĂ÷ĎŠÖĆïĂÜÙŤÖø
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ĔîîćöÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìî

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ÿëćîÖćøèŤ Ù üćöđðúĊę ÷ îĒðúÜ×ĂÜēúÖìĊę đ Öĉ é ×ċĚ î Ēúą
ìüĊÙüćöøčîĒøÜöćÖ÷ĉęÜ×ċĚîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĔîßŠüÜĀúć÷ðŘìĊęñŠćî
öćǰēé÷đÞóćąüĉÖùêéšćîÿĉęÜĒüéúšĂöǰìĆĚÜõćüąēúÖøšĂîǰÖćø
đðúĊę ÷ îĒðúÜ×ĂÜÿõćóõĎ öĉ Ă ćÖćýǰ õĆ ÷ óĉ ïĆ êĉ ǰ õĆ ÷ íøøößćêĉǰ
ðŦâĀć×÷ąǰĒúąĔîðŘìĊęñŠćîöćǰìĆęüēúÖêšĂÜđñßĉâÖĆïÿëćîÖćøèŤ
ÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜǰđßČĂĚ ĕüøĆÿēÙüĉé ǰìĆÜĚ üĉÖùêéšćîÿĉÜę ĒüéúšĂö
ĒúąēÙüĉé ǰĕéšÿøšćÜÙüćöđðúĊ÷ę îĒðúÜĒúąÿŠÜñúÖøąìïĂ÷ŠćÜ
øčîĒøÜêŠĂÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠ×ĂÜìčÖßĊüĉêïîēúÖ
ÖćøÿøšćÜÙüćöêøąĀîĆÖĔĀšøĎšđìŠćìĆîÿëćîÖćøèŤǰ óøšĂö
ÿŠÜđÿøĉöĔĀšðøĆïêĆüøĆïöČĂÖĆïÙüćöđðúĊ÷ę îĒðúÜǰđðŨîðŦÝÝĆ÷ÿĞćÙĆâ
ĔîÖćøßŠü÷øĆÖþćēúÖĔïîĊĚĔĀšđêĉïēêĒúąĂ÷ĎŠøĂéĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîëċÜ
øčŠîúĎÖĀúćîǰđĂÿàĊÝĊǰ ÝċÜÿŠÜđÿøĉöĔĀšÿĆÜÙöĒúąßčößîđøŠÜðøĆïêĆü
óøšĂöÿøšćÜõĎöÙĉ öšč ÖĆîĔĀšÿćöćøëđñßĉâìčÖüĉÖùêǰēé÷öĊđðŜćĀöć÷
ÿĞćÙĆâÙČĂǰóĆçîćßčößîĔĀšÿćöćøëĒÖšðâ
Ŧ ĀćĒúąóċÜę óćêîđĂÜĕéš
Ă÷ŠćÜ÷ĆÜę ÷ČîǰêćöĒîüìćÜ×ĂÜđĂÿàĊÝìĊ öĊę ÜŠč ÿøšćÜÿøøÙŤÙüćöđÝøĉâ
Ă÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîĔîìčÖõĎöĉõćÙìĊęđ×šćĕðéĞćđîĉîÜćîǰ éšü÷đßČęĂöĆęîüŠć
ÙčèõćóßĊüĉêìĊęéĊ×ĂÜÙîĔîßčößîǰÙČĂÝčéđøĉęöêšî×ĂÜÖćøêŠĂ÷Ăé
ĕðÿĎÖŠ ćøóĆçîćĔîöĉêêĉ ćŠ ÜėǰìĆÜĚ éšćîÿĆÜÙöǰÿĉÜę ĒüéúšĂöǰđýøþåÖĉÝǰ
ĒúąÿŠÜñúêŠĂÖćøđóĉęöýĆÖ÷õćóÖćøóĆçîćðøąđìýßćêĉĔĀšđÝøĉâ
ÖšćüĀîšćĒúąÖšćüìĆîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜǰǰēé÷ĕéšÖĞćĀîéÖú÷čìíŤ
éšćîÖĉÝÖćøÿĆÜÙöđóČęĂÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîǰéĆÜîĊĚ
1. เสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน ēé÷ĔßšÙüćöđßĊę÷üßćâ×ĂÜđĂÿàĊÝĊĀøČĂñĎšđßĊę÷üßćâǰđóČęĂ
ĒÖšĕ×ðŦâĀćĒúąóĆçîćÙčèõćóßĊüĉêìĊęéĊ×ċĚîǰǰ öĊÙüćööĆęîÙÜĔî
ĂćßĊóǰĒúąóċęÜóćêîđĂÜĕéšĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî
2. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนǰìĆĚÜ
óîĆÖÜćîǰõćÙðøąßćÿĆÜÙöǰõćÙđĂÖßîǰĒúąõćÙøĆåǰđóČęĂÿøšćÜ
đÙøČĂ×Šć÷ÙüćöøŠüööČĂìĊęĒ×ĘÜĒÖøŠÜĔîÖćø×ĆïđÙúČęĂîÙüćöÿĞćđøĘÝ
ĒúąÿøšćÜÙčèÙŠćìĊę÷ĆęÜ÷ČîÿĎŠÿĆÜÙö
3. พัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการชุมชน
และแก้ไขปัญหาสังคมǰîĞćÙüćöøĎÙš üćöđßĊ÷ę üßćâéšćîîüĆêÖøøö
×ĂÜđĂÿàĊÝĊĀøČĂñĎšđßĊę÷üßćâǰÙĉéÙšîóĆçîćîüĆêÖøøöǰđóČęĂßŠü÷
êĂïēÝì÷ŤÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜßčößîǰĒúąĒÖšĕ×ðŦâĀćÿĆÜÙö
4. สร้างและขยายผลต้นแบบการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน ÿøšćÜßčößîêšîĒïïìĊęðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝĔîÖćøóĆçîć
ĒúąĒÖšðŦâĀćéšü÷êîđĂÜǰ đóČęĂÿøšćÜĒøÜïĆîéćúĔÝĒúąđðŨî
ĒïïĂ÷ŠćÜĔĀšđÖĉéÖćø×÷ć÷ñúÙüćöÿĞćđøĘÝĕðÿĎŠßčößîĂČęîėǰĔî
üÜÖüšćÜêŠĂĕð
đĂÿàĊÝĊöčŠÜöĆęîđðŨîÿŠüîĀîċęÜĔîÖćøßŠü÷đĀúČĂĒÖšðŦâĀć
ÿĞćÙĆâìĊęÿĆÜÙöĕì÷đñßĉâĂ÷ĎŠĔîðŦÝÝčïĆîǰ ĒöšÿëćîÖćøèŤÖćø
ĒóøŠ ø ąïćé×ĂÜĕüøĆ ÿ ēÙüĉ é ǰ ÷Ć Ü Ùč Ö ÙćößĊ üĉ ê Ēúąÿč × õćó
×ĂÜÙîĕì÷ĒúąìĆęüēúÖǰ ĒêŠðŦâĀćĔĀâŠìĊęđøćêšĂÜđñßĉâĒúą
ÿŠÜñúÖøąìïĕöŠĒóšÖîĆ ǰÙČĂǰðŦâĀćēúÖøšĂîĒúąÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜ
ÿõćóõĎöĉĂćÖćýǰðŦâĀćìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉìĊęúéúÜǰðŦâĀć

îĞĚćĒúšÜîĞĚćìŠüöǰðŦâĀćÙüćö÷ćÖÝîǰĒúąðøąßćßî×ćéÙüćöøĎšǰ
ÝċÜĕéšéĞćđîĉîēÙøÜÖćøǰǰéšćî
โครงการด้านพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ชุมชน (Advancing
Community)

đĂÿàĊÝĊǰöčŠÜóĆçîćßĊüĉêÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠìĊęéĊ×ċĚîĔĀšĒÖŠßčößîĒúą
ÿĆÜÙöĔîìčÖìĊęìĊęđ×šćĕðéĞćđîĉîíčøÖĉÝǰĒúąóøšĂöđðŨîÿŠüîĀîċęÜĔî
ÖćøßŠü÷đĀúČĂĒÖšðŦâĀćĂ÷ŠćÜđêĘöìĊęǰ ĔîßŠüÜđüúćìĊęÙîĕì÷êšĂÜ
đñßĉâÿëćîÖćøèŤüĉÖùêǰ éĆÜđßŠîÿëćîÖćøèŤÖćøĒóøŠøąïćé
×ĂÜĕüøĆÿēÙüĉé ǰ đĂÿàĊÝĊĕéšîĞćÙüćöđßĊę÷üßćâǰ îüĆêÖøøöǰ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊìĊęöĊĂ÷ĎŠøŠüöÖĆïìĊöĒóì÷ŤñĎšđßĊę÷üßćâđøŠÜóĆçîć
îüĆêÖøøöðŜĂÜÖĆîǰēÙüĉé ǰìĊĀę úćÖĀúć÷ǰđóČĂę ßŠü÷úéÙüćöđÿĊ÷ę Ü
ĔîÖćøêĉéđßČĚĂĒúąðÖðŜĂÜïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤĔĀšðúĂéõĆ÷ǰ
ÿćöćøëðäĉïêĆ Āĉ îšćìĊßę üŠ ÷đĀúČĂñĎðš üś ÷ĕéšĂ÷ŠćÜđêĘöÙüćöÿćöćøë
ĒúąøüéđøĘüǰ
ÿëćîÖćøèŤõĆ÷ĒúšÜðŘǰ ǰàċęÜøčîĒøÜìĊęÿčéĔîøĂïǰǰðŘǰ
đĂÿàĊÝĊ ĕ éš ø ŠüöÖĆ ï öĎ ú îĉ íĉ ĂčìÖóĆçîŤǰ ĒúąÿëćïĆ îÿćøÿîđìý
ìøĆó÷ćÖøîĞĚćǰ ĂÜÙŤÖćøöĀćßî ǰÝĆéēÙøÜÖćøǰĶđĂÿàĊÝĊøšĂ÷ĔÝǰ
ǰßčößîǰøĂéõĆ÷ĒúšÜķǰđóČęĂÿŠÜđÿøĉößčößîìĊęðøąÿïõĆ÷ĒúšÜǰ
đøĊ÷îøĎšÖćøÝĆéÖćøîĞĚćêćöĒîüóøąøćßéĞćøĉǰ Ēúąðøą÷čÖêŤĔßš
đìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýĔîÖćøĒÖšðŦâĀćĔĀšÿćöćøëøĂéĒúšÜǰ
öĊîĞĚćĔßšđóćąðúĎÖñúñúĉêÖćøđÖþêøǰ ĕöŠ×ćéøć÷ĕéšǰ Ēúąǰ ĕöŠ
ðøąÿïõĆ÷ĒúšÜĂĊÖêŠĂĕðǰ
ēÙøÜÖćøÿŠÜđÿøĉöÙčèõćóßĊüĉêìĊéę ĊǰĂćìĉǰĶēÙøÜÖćøÿćîóúĆÜ
ðøąßćøĆåÖćøóĆçîćóČîĚ ìĊïę Üċ ïćÜàČĂę ķǰóúĉÖôŚîŪ óČîĚ ìĊĂę ÷ĎĂŠ ćýĆ÷ìĊę
đÿČęĂöēìøöǰĕöŠöĊìąđïĊ÷îïšćîǰĕøšĕôôŜćîĞĚćðøąðćǰđðŨîïšćîĔĀöŠ
óøšĂöìąđïĊ÷îïšćîǰøąïïÿćíćøèĎðēõÙǰĒúąÿõćóĒüéúšĂö
ìĊęðúĂéõĆ÷ǰéšü÷ÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜßčößîïċÜïćÜàČęĂǰĶēÙøÜÖćø
óúĆÜßčößîķǰĀúĆÖÿĎêøđÿøĉöÙüćöøĎšÙĎŠÙčèíøøöǰÿøšćÜĒøÜïĆîéćú
ĔÝĔĀšßčößîóĆçîćêîđĂÜǰđøĊ÷îøĎšĀúĆÖÖćøêúćéǰêŠĂ÷ĂéǰĒðøøĎð
đóĉęööĎúÙŠćñúĉêõĆèæŤǰ đðúĊę÷îßĊüĉêđÖþêøÖøđðŨîîĆÖ×ć÷ǰđÿøĉö
øć÷ĕéšĒúąÿøšćÜĂćßĊóìĊęöĆęîÙÜ
โครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ÙüćöêšĂÜÖćøĔßšìøĆó÷ćÖøìĊęöĊđóĉęööćÖ×ċĚîÝćÖÝĞćîüî
ðøąßćÖøēúÖìĊęđóĉęö×ċĚîĂ÷ŠćÜøüéđøĘüǰìĞćĔĀšēúÖêšĂÜđñßĉâÖĆï
ðŦâĀćìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĕöŠóĊ÷ÜóĂǰĒúąÿŠÜñúĔĀšđÖĉé×÷ą
ÝĞ ć îüîöćÖǰ ÖćøĀöč î đüĊ ÷ îìøĆ ó ÷ćÖøÖúĆ ï öćĔßš ð øąē÷ßîŤ
ĔĀöŠêćöĒîüÙĉéđýøþåÖĉÝĀöčîđüĊ÷îǰđðŨîìćÜĂĂÖìĊęÝąßŠü÷
úéðŦâĀćÖćø×ćéĒÙúîìøĆó÷ćÖøǰĒúąúéðŦâĀć×÷ąǰđĂÿàĊÝĊ
öčÜŠ öĆîę ñúĆÖéĆîĔĀšđÖĉéÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø×÷ąǰ 8BTUFǰNBOBHFNFOU ǰ
Ă÷ŠćÜđðŨîøąïïĒúąđðŨîøĎðíøøöǰõć÷ĔêšĒîüðäĉïêĆ ǰĉ 4$(ǰ$JSDVMBSǰ
8BZǰ ÿîĆïÿîčîÖćøĔßšìøĆó÷ćÖøĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčéǰēé÷
đøĉęöÝćÖóîĆÖÜćîđĂÿàĊÝĊǰ éšü÷ēÙøÜÖćøǰĶïćÜàČęĂēöđéúķǰïøĉĀćø
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ĔîēĂÖćÿöĀćöÜÙúüĆîđÞúĉöóøąßîöóøøþćóøąïćì
ÿöđéĘÝóøąüßĉøđÖúšćđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüǰ ĕéšÝĆéēÙøÜÖćøǰ ĶðúĎÖêšîĕöš
đÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉúéēúÖøšĂîķǰÝĞćîüîǰ ǰêšîǰēé÷øüö
óúĆÜóîĆÖÜćîĒúąÝĉêĂćÿćìčÖõćÙÿŠüîǰøŠüöðúĎÖĕöš÷ČîêšîĒúą
ðśćìąđúǰĂćìĉǰêšîēÖÜÖćÜĒúąĀâšćìąđúǰàċÜę ðśćìąđúöĊÙè
č ÿöïĆêĉ
éĎéàĆïÙćøŤïĂîĕéĂĂÖĕàéŤĕéšöćÖÖüŠćĕöš÷îČ êšîǰǰđìŠćǰßŠü÷úé
õćüąēúÖøšĂîĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊ
îĂÖÝćÖîĊĚǰÝćÖÿëćîÖćøèŤõćüąēúÖøšĂîǰĒúąòčśîǰ1.ǰǰ
ìĊęìüĊÙüćöøčîĒøÜǰÝċÜĕéšøŠüööČĂÖĆïõćÙøĆåǰđĂÖßîǰĒúąßčößîǰ
ìĞćēÙøÜÖćøǰ Ķ;FSPǰ #VSOķǰ øĆïàČĚĂđýþñúñúĉêÖćøđÖþêøǰ đßŠîǰ
êĂàĆÜĔï×šćüǰ ĔïĂšĂ÷ǰ àĆÜ×šćüēóéǰ đóČęĂúéÖćøđñćĒúąîĞćöć
ĒðøøĎðđðŨîóúĆÜÜćîßĊüöüúǰĂćĀćøÿĆêüŤǰĀøČĂïøøÝčõĆèæŤǰàċęÜÝą
ßŠü÷ĒÖšðŦâĀćǰ1.ǰǰĒúąúéõćüąēúÖøšĂîǰìĆĚÜđðŨîÖćøÿøšćÜ
öĎúÙŠćđóĉęöÝćÖđýþüĆÿéčđĀúČĂĔßšêćöĒîüÙĉéđýøþåÖĉÝĀöčîđüĊ÷îǰ
ĒúąÿøšćÜøć÷ĕéšđóĉęöĔĀšđÖþêøÖøĕì÷ĂĊÖéšü÷ǰ
đĂÿàĊÝĊǰđßČęĂöĆęîüŠćēÙøÜÖćøđĀúŠćîĊĚÝąßŠü÷ÿŠÜđÿøĉöĔĀšßčößî
ĒúąÿĆÜÙöđøĊ÷îøĎšǰĒÖšðŦâĀćǰóøšĂöðøĆïêĆüøĆïöČĂìčÖÿëćîÖćøèŤǰ
đóČęĂÿĆÜÙöóĆçîćĂ÷ŠćÜđ×šöĒ×ĘÜĒúąßčößîđêĉïēêĂ÷ŠćÜĂ÷ŠćÜ
÷ĆęÜ÷ČîêŠĂĕð

ÝĆéÖćø×÷ąõć÷ĔîÿĞćîĆÖÜćîĔĀâŠǰïćÜàČęĂǰĔĀšĀöčîđüĊ÷îÖúĆïöć
Ĕßšðøąē÷ßîŤĂ÷ŠćÜÙčšöÙŠćǰđóČęĂđðŜćĀöć÷ĕöŠöĊ×÷ąĕðòŦÜÖúïĂĊÖ
êŠĂĕðǰĒúą÷ĆÜ×÷ć÷ñúÖćøÝĆéÖćø×÷ąÿĎŠßčößîÝîÿĞćđøĘÝǰĂćìĉǰ
ĶïšćîēðśÜēöđéúķǰÝćÖßčößîêšîĒïïïšćîøćÜóúĆïǰàċęÜĕöŠđóĊ÷Ü
ÝĆéÖćøúéðŦâĀć×÷ąúšîĀöĎŠïšćîǰĒêŠÿćöćøëÿøšćÜøć÷ĕéšÝćÖ
×÷ąǰĒúąÿøšćÜĒøÜïĆîéćúĔÝĔĀšßöč ßîêŠćÜóČîĚ ìĊöę ćđ÷Ċ÷ę ößöđøĊ÷î
øĎǰš ìĆÜĚ îĞćĕðÿĎÖŠ ćø×÷ć÷ñúÝĆéÖćø×÷ąìčÖßčößîĔîĂĞćđõĂïšćîēðśÜǰ
ÝĆÜĀüĆéøćßïčøĊǰ
îĂÖÝćÖîĊĚǰ ĕéšøüïøüöđøČęĂÜøćüÖćøÝĆéÖćø×÷ąìĊęĀúćÖ
Āúć÷öćëĂéïìđøĊ÷îÙüćöÿĞćđøĘÝǰĶ8BTUFǰUPǰ8FBMUIļđÜĉîìĂÜ
ÝćÖÖĂÜ×÷ąķǰøüöǰǰđøČĂę ÜøćüêšîĒïïÝĆéÖćø×÷ąǰđóČĂę ×÷ć÷ñú
êšîĒïïÙüćöÿĞćđøĘÝǰÿĎđŠ ÙøČĂ×Šć÷ÖćøÝĆéÖćø×÷ąĔîüÜÖüšćÜêŠĂĕðǰ
Öćø×ĆïđÙúČęĂîĒîüÙĉéđýøþåÖĉÝĀöčîđüĊ÷î÷ĆÜéĞćđîĉîÖćø
Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰéšü÷ÖćøÝĆéÜćîǰ4%ǰ4ZNQPTJVNǰǰĶ$JSDVMBSǰ
&DPOPNZǰ"DUJPOTǰGPSǰ4VTUBJOBCMFǰ'VUVSFķǰēé÷ñîċÖÖĞćúĆÜǰǰ
ĂÜÙŤÖøóĆîíöĉêøÝćÖìčÖõćÙÿŠüîǰĒÖšüĉÖùêÿĉęÜĒüéúšĂöĂ÷ŠćÜ
÷ĆęÜ÷Čîǰéšü÷ĒîüÙĉéđýøþåÖĉÝĀöčîđüĊ÷îǰĕéšĒÖŠǰ ǰĒÖšõĆ÷ĒúšÜéšü÷
øąïïîĞĚćĀöčîđüĊ÷îǰǰĒÖšðŦâĀćòčśîǰ1.ǰǰéšü÷ÖćøÿŠÜđÿøĉö
đÖþêøǰĶðúĂéÖćøđñćǰķǰǰÖćøÝĆéÖćø×÷ąóúćÿêĉÖđðŨî
üćøąĒĀŠÜßćêĉǰ ĒúąǰǰÿîĆïÿîčîüÜÖćøÖŠĂÿøšćÜđðŨîǰ(SFFOǰBOEǰ
$MFBOǰ$POTUSVDUJPOǰēé÷ĔßšđìÙēîēú÷ĊÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøĔĀšđÖĉé
ðøąÿĉìíĉõćóÿĎÜÿčé
โครงการด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
(Climate Emergency)

õćüąēúÖøšĂîÿŠÜñúÖøąìïđðŨîüÜÖüšćÜǰìĆÜĚ ÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜ
ÿõćóõĎöĉĂćÖćýĒúąõĆ÷óĉïĆêĉǰ àċęÜöĊĒîüēîšöìüĊÙüćöøčîĒøÜ×ċĚîǰ
ÿŠÜñúÖøąìïêŠĂøąïïîĉđüýǰĒúąÖćøéĞćøÜßĊüêĉ ×ĂÜñĎÙš îǰđĂÿàĊÝĊ
ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÖćøǰúéñúÖøąìïÝćÖõćüąēúÖøšĂîǰéšü÷Öćø
ÖćøôŚŪîôĎøąïïîĉđüýǰēé÷ÖćøÿøšćÜòć÷ßąúĂîĞĚćøŠüöÖĆïßčößî
ĔîóČĚîìĊęøĂïēøÜÜćîǰēé÷îšĂöîĞćĒîüóøąøćßéĞćøĉ×ĂÜóøąïćì
ÿöđéĘ Ý óøąðøöĉ î ìøöĀćõĎ öĉ ó úĂéč ú ÷đéßǰ ïøöîćëïóĉ ê øǰ
éšćîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøîĞĚćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîöćđðŨîĒîüìćÜéĞćđîĉî
ÜćîĂ÷ŠćÜÝøĉÜÝĆÜöćêŠĂđîČęĂÜÖüŠćǰǰðŘǰ øüöìĆĚÜÿČïÿćîǰøĆÖþćǰ
êŠĂ÷ĂéǰêćöóøąøćßðèĉíćîóøąïćìÿöđéĘÝóøąðøđöîìø
øćöćíĉïéĊýøĊÿĉîìøöĀćüßĉøćúÜÖøèǰ óøąüßĉøđÖúšćđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüǰ
éš ć îÖćøïøĉ Ā ćøÝĆ é ÖćøîĞĚ ć øŠ ü öÖĆ ï Ýĉ ê ĂćÿćĒúąñĎ š đ ÖĊę ÷ ü×š Ă Ü
ìčÖõćÙÿŠüîǰñŠćîēÙøÜÖćøǰĶøĆÖþŤîĞĚćǰÝćÖõĎñćÿĎŠöĀćîìĊķǰĔîðŘǰ
ǰđĂÿàĊÝĒĊ úąđÙøČĂ×Šć÷ǰÿøšćÜòć÷ßąúĂîĞĚćĕéšÙøïǰ ǰ
òć÷ǰòć÷ßąúĂîĞĚćßŠü÷ÖĆÖđÖĘïîĞĚćĔĀšéĉîßčŠößČĚîǰêšîĕöšđêĉïēêđðŨî
ðśćĂčéöÿöïĎøèŤǰ ĒúąßŠü÷éĎéàĆïÙćøŤïĂîĕéĂĂÖĕàéŤĔîĂćÖćý
ìĊęÖŠĂĔĀšđÖĉéõćüąēúÖøšĂîǰĕöŠđóĊ÷ÜñúÿĞćđøĘÝéšćîÿĉęÜĒüéúšĂöǰ
òć÷ßąúĂîĞĚć÷ĆÜđðŨîđÙøČęĂÜöČĂßŠü÷ÿøšćÜÙüćöđ×šöĒ×ĘÜĔĀšßčößî
öĊÙüćöÿćöĆÙÙĊǰ ĒúąøŠüööČĂøŠüöĔÝÖĆîóĆçîćìšĂÜëĉęîĔĀšđêĉïēê
ÿŠÜêŠĂÿĎŠúĎÖĀúćîĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî

ĔîîćöÙèąÖøøöÖćøÖĉÝÖćøÿĆÜÙöđóČęĂÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čîǰ
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