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วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ในการประกอบธุรกิจ

01

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 108 เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นน�าในภูมิภาค

อาเซียนที่มุ ่งม่ัน พัฒนาและปรับการด�าเนินธุรกิจมาอย่าง 

ต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน ภายใต้หลัก

บรรษัทภิบาลที่ดี  โดยเริ่มก ่อตั้งในประเทศไทย ต้ังแต ่ 

ปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซิเมนต์ วัสดุ

ก่อสร้างที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศและทดแทนการน�า

เข้า ต่อมาได้ขยายกิจการและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนได้

รับการยอมรับในวงกว้างและเป็นต้นแบบการด�าเนินธุรกิจ 

ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และในระดับโลก ปัจจุบัน 

เอสซีจีประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และ

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ เอสซีจีจะเป็นผู้น�าตลาดภูมิภาค

อาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวตักรรมสนิค้า บรกิาร และโซลชูัน่

ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อม 

มุ่งมั่นขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) สร้างความเจริญก้าวหน้าในทุก

สังคมและชุมชนที่เข้าไปด�าเนินงาน ด้วย Passion ของทุกคนใน

องค์กร เพื่อส่งต่อ “ส่ิงที่ดีกว่า” ให้ลูกค้าภายใต้ค�ามั่นสัญญา 

“Passion for Better” 

ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงและผลกระทบจากวิกฤตการ

แพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ เอสซีจี ต้องเร่ง

ปรับตัวเพื่อก้าวข้ามผ่านความท้าทายและให้ธุรกิจเดินหน้าต่อ 

(Resiliency) ด้วยความทุ่มเทเชิงรุก ปรับกลยุทธ์สู้ศึกดิสรัปชัน 

ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีมีมาตรฐานด้านความปลอดภยัสงู 

และใช้ความรวดเร็วในการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการ

ด�าเนนิธรุกิจ เพือ่สร้างคณุค่าให้กับลกูค้า พนกังาน และผูมี้ส่วน

เก่ียวข้องทุกฝ่าย ภายใต้การบรหิารงานตามหลกับรรษทัภบิาล

ท่ีด ีตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื จนท�าให้เป็นองค์กรแรก

ในอาเซียน ที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของ  

Dow Jones Sustainable Indices (DJSI) ดชันท่ีีใช้ประเมนิประสทิธิผล

การด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

ชั้นน�าระดับโลก ให้เป็นที่ 1 ของโลกในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุ

ก่อสร้าง (Industry Leader - Construction Materials) และอยู่ใน

ระดับ Gold Class รวมถึงได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ร่วมในกลุ่ม

อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Industry Group Leader – Materials) 

ทั้งนี้ เอสซีจี นับเป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่ได้รับการประเมิน

ให้เป็นสมาชกิตัง้แต่ปี 2547 ต่อเนือ่งยาวนานเป็นปีที ่17 สะท้อน

ให้เหน็ถงึผลส�าเรจ็ของการพฒันาอย่างยัง่ยนืตามวิสยัทศัน์ของ

เอสซีจีได้อย่างแท้จริง
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รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก 
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“พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง
ปรับตัวเพ่ือเดินหน้าต่อ

อย่างยั่งยืน”

สารจากคณะกรรมการ

02

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจโลกซบเซาอย่างหนัก ในปี 2563  
คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวประมาณร้อยละ 4.3(1) และฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ในต้นปี 2564 เนื่องจากหลาย
ประเทศยังเผชญิกบัการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และการกระจายวคัซนีให้ได้ทัว่ทัง้โลกจะใช้เวลาอกีพอสมควร 
ส�าหรับผลกระทบทางเศรษฐกจิต่อภมูภิาคอาเซยีน ในปี 2563 คาดว่าจะหดตวัร้อยละ 4.4(2) โดยเวยีดนามได้รบั 
ผลกระทบจากโควิด 19 น้อยที่สุด และเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ ส่วน
ประเทศไทย คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวร้อยละ 6.6(3) จากจ�านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง รวมถึงผลจาก
วิกฤตภัยแล้ง ในปี 2564 คาดว่าจะเศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 3.2(3) แม้มีแนวโน้มฟื้นตัว แต่ก็ 
ยังมีความไม่แน่นอนสูง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19

ทางรอดคือ การปรับตัว
เอสซีจี มุ่งปรับตัวฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วยความรวดเร็ว  

คมุเข้มมาตรการบริหารจดัการความต่อเนือ่งในการด�าเนนิธรุกิจ 
ไม่ยอมจ�านนต่อความเปล่ียนแปลง พัฒนาให้องค์กรมีความ
แข็งแกร่งขึ้น และบุคลากรมีความสามารถมากขึ้น เดินหน้า
รกัษาเสถยีรภาพของธุรกจิในระยะยาว ด้วยการมองไปข้างหน้า 
(Proactive) และน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
และโซลูชนัทีต่อบโจทย์ทกุความต้องการลกูค้ายคุ New Normal 

เพื่อก้าวข้ามทุกความท้าทายและฟื้นคืนสู่ความแข็งแกร่ง 
เอสซีจียังเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์เลวร้ายที่สุด  
(Prepare for the Worst) และวางแผนส�าหรับโอกาสทางธุรกิจที่
เข้ามาได้ทุกเมื่อ (Plan for the Best) ความพร้อมปรับตัวให้ทัน
ต่อความเปลีย่นแปลง วางแผนบรหิารจดัการความต่อเนือ่งของ
ธุรกิจ และลงมือปฏิบัติให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ คือ กุญแจ
ส�าคัญของการเอาชนะวิกฤต 

หมายเหต ุ:  ตวัเลขเศรษฐกจิอ้างองิจาก (1) ธนาคารโลก (มกราคม 2564) (2) ธนาคารพฒันาเอเซีย (ธันวาคม 2563) (3) ธนาคารแห่งประเทศไทย (มกราคม 2564)
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ธุรกิจเคมิคอลส ์
ธุรกิจเคมิคอลส์ ปรับตัวต่อเนื่องเพื่อให้มีผลการด�าเนิน 

งานที่ดี โดยปรับกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถ
การแข่งขันในตลาดที่ผันผวนและท้าทาย เพิ่มมาตรการเชิงรุก
ด้านการป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ 19  พฒันาและใช้ Digital 
Commerce Platform (DCP) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้า
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น ท้ังยังเร่งพัฒนาสินค้าให้
ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลและ 
ตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์ พร้อมกันน้ีได้เปิดศูนย์ i2P (Ideas to 
Products Center) ให้ลูกค้าได้เห็นถึงนวัตกรรมสินค้าและบริการ

โครงการปิโตรเคมีครบวงจร Long Son Petrochemicals  
Company Limited ประเทศเวียดนามที่จะเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของเอสซีจีในภูมิภาคให้มีศักยภาพมากขึ้น 
ในระยะยาว เดินหน้าก่อสร้างได้ตามแผน มีการปรับแผนงาน 
การก่อสร้าง ใช้ระบบตรวจสอบทางไกลและผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกในการตรวจสอบเครื่องจักรจากประเทศต้นทาง
ก่อนที่จะน�าเข้ามายังประเทศเวียดนาม ท�าให้ด�าเนินการได ้
ต ่อเนื่องและคืบหน ้าตามแผนโดยไม ่มีการระบาดของ 
โควิด 19 ในพื้นที่โครงการ 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เร่งปรับโมเดลธุรกิจ 

เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการก่อสร้างและทีอ่ยู่อาศัย โดยเน้นการ
ใช้เทคโนโลยดีจิทิลั อาทิ โซลชูนัและช่องทางค้าปลกีในรปูแบบ 
Active Omni-channel ทีเ่ชือ่มต่อช่องทางออนไลน์ (SCGHOME.com) 
และออฟไลน์ (เครือข่ายร้านค้าวสัดกุ่อสร้างทัง้หมดของเอสซจี)ี  
เพ่ืออ�านวยความสะดวกสูงสุดให้กับลูกค้า แพลตฟอร์ม 
nocnoc เพ่ือสร้างความสะดวกสบายให้กับเจ้าของบ้านตาม
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ด้านการขนส่งสินค้า 
ได้เพิ่มมาตรการเชิงรุกด้านสุขอนามัยในการให้บริการเพื่อให้
ลูกค้ามั่นใจทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยเมื่อใช้บริการ 
เทคโนโลยี BIM (Building Information Modelling) และ AR-VR 
(Augmented & Virtual Reality) ส�าหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
ด้วยแบบจ�าลองตรวจสอบงานออกแบบก่อนลงมือก่อสร้าง 
ช่วยท�าให้งานรวดเร็วขึ้น ประหยัดงบประมาณ และลดของเสีย
จากการก่อสร้าง 

พร้อมกันนี้ ได้เพิ่มมาตรการเชิงรุกด้านสุขอนามัยในการ
ให้บริการ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้และมาตรการช่วยลด
ความเสีย่งจากการตดิเชือ้โควดิ 19 ให้คูค้่าในวงการก่อสร้าง ทัง้ 
ผู้พัฒนาโครงการ ผู ้รับเหมา และช่าง ตลอดจนร้านผู้แทน
จ�าหน่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน 

10 สุดยอดนวัตกรรม SCG ปี 2020

“ความพร้อมปรับตัวให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง วางแผนบริหาร
จัดการความต่อเน่ืองของธุรกิจ 
และลงมือปฏิบัติให้รวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์ คือ กุญแจส�าคัญของ
การเอาชนะวิกฤต”

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 
เพือ่ก้าวสูเ่ป้าหมาย “ผูน้�าด้านโซลชูนับรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร

ในภูมิภาคอาเซียน” ธุรกิจแพคเกจจิ้ง (เอสซีจีพี) มุ่งสร้างสรรค์
โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการของ 
ผู ้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น พฤติกรรมการ 
สั่งอาหารเดลิเวอรี่และการซื้อสินค้าออนไลน์ ด้วยการสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยในการผลิตและการขนส่งบรรจุ
ภณัฑ์ในสถานการณ์โควิด 19 รวมทั้งการท�างานร่วมกับลูกค้า 
อย่างใกล้ชิด ท�าให้ปรับกระบวนการส่งมอบสินค้าและ
บริการยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้ธุรกิจของ
ลูกค้าเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วไปพร้อมกับการเติบโตอย่าง 
มีเสถียรภาพของเอสซีจีพี 

ในปีท่ีผ่านมา เอสซีจีพีได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นับเป็นก้าวส�าคัญท่ีจะช่วยเพิ่มศักยภาพการ
ด�าเนินธุรกิจด้วยฐานะการเงินท่ีเข้มแขง็ขึน้ เพือ่รองรบัแผนงาน 
การขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต และได้ขยายธุรกิจด้วยการ 
ควบรวมกจิการ (Merger & Partnership) อาทิ Bien Hoa Packaging  
Joint Stock Company (SOVI) ประเทศเวยีดนาม ท่ีจะช่วยเสรมิธรุกจิ
ให้แขง็แกร่งและเติบโตครอบคลมุภูมิภาคอาเซยีน รวมท้ังมกีาร
เปิดตัว “เอสซีจีพี อินสไปร์ โซลูชันส์ สตูดิโอ” (SCGP-Inspired 
Solutions Studio) เพื่อให้บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและรองรับ
ความต้องการของตลาดในอนาคต
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ในช่วงที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 บริษัทติดตามและ
ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถตรียม
แผนการรองรับได้ทันท่วงที ประกอบกับการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ ปรับแผนการด�าเนินธุรกิจ และรูปแบบการท�างานท่ี
รวดเร็ว ท�าให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให ้
ผลประกอบการโดยรวมของเอสซีจีมีรายได้จากการขาย 
399,939 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน จากราคาและ
ปริมาณขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง และมีก�าไรส�าหรับปี 
34,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน จากผลการ
ด�าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกธุรกิจ โดยปี 2563 เอสซีจีมียอดขาย
สินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products 
& Services – HVA) 126,115 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32  
ของยอดขายรวม

ฐานะทางการเงินโดยรวมของเอสซีจี ณ สิ้นปี 2563  
ยังแข็งแกร่ง Net Debt to EBITDA มีสัดส่วนอยู่ท่ี 2.1 เท่า เงินกู้
อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.9% กระแสเงินสดมีเสถียรภาพจาก
ผลการด�าเนินงานของธุรกิจหลักที่มั่นคง คณะกรรมการบริษัท
จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 อนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 14.0 บาท 
รวมเป็นเงินประมาณ 16,800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
49 ของก�าไรส�าหรับปีตามงบการเงินรวม แบ่งเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 5.5 บาท และเงินปันผลประจ�าปี
ส่วนท่ีเหลือในอัตราหุ้นละ 8.5 บาท

 คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
กู้ ผู้ร่วมทุน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สถาบัน
การเงินทั้งในและต่างประเทศที่สนับสนุนการด�าเนินงานด้วย
ดีตลอดมา รวมทั้งขอขอบคุณพนักงานเอสซีจีทุกคนที่มุ่งมั่น
ทุ่มเทแรงกายแรงใจท�างานในช่วงเวลาวิกฤต เพื่อให้องค์กร
พร้อมเผชิญสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและก้าวผ่านไปได้อย่าง
แข็งแกร่ง  แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ขยายวง 
ทั่วประเทศ เอสซีจี ยังมุ่งมั่นรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง และ
เร่งสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมส่งมอบโซลูชันสินค้าบริการให้
ตรงใจลูกค้า น�าดิจิทัลและเทคโนโลยีมาปรับใช้ ร่วมกับการ
ผนึกพลังเครือข่าย เพื่อให้องค์กรเดินหน้าเติบโตได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนต่อไป

กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 มกราคม 2564

ธุรกจิรุดหน้าต่อ ผนึกพลังพนัธมิตร ก้าวสูค่วามยัง่ยนื
เอสซีจี ด�าเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติ ตามแนวทาง ESG (Environment Social 
และ Governance) ทีค่รอบคลมุมติสิิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษัท
ภิบาล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ส่งเสริมการ
ใช้ทรพัยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
และลดภาวะโลกร้อน รวมถงึการบริหารธรุกจิด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
การสร้างความยั่งยืนให้เกิดผลส�าเร็จนั้น เอสซีจีไม่สามารถ
ท�าเพียงล�าพัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรร่วมกัน 
ขับเคลื่อนสร้างต้นแบบ และขยายผลเครือข่ายความส�าเร็จ 
ออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

เอสซีจี มุ่งมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งในไทย
และอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 เอสซีจีได้จัดงาน
สัมมนาออนไลน์ระดับโลก “SD Symposium 2020” (Sustainable  
Development Symposium 2020) ภายใต้แนวคดิ “Circular Economy 
: Actions for Sustainable Future” ผนึกก�าลังผลักดันหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ร่วมกับ 180 พันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ 
ชุมชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมกันระดมสมองแก้ 4 ปัญหา 
เร่งด่วนอย่างยั่งยืน คือ 1.แก้ภัยแล้ง ด้วยระบบน�้าหมุนเวียน  
2.แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการส่งเสริมเกษตร “ปลอดการเผา 
100%” และการเข้าถงึเครือ่งจกัรการเกษตรเพือ่สร้างรายได้ทีม่ัน่คง 
3.การจัดการขยะพลาสติกเป็นวาระแห่งชาติ 4.การสนับสนุน
วงการก่อสร้างเป็น Green and Clean Construction 

นอกจากนี้ ทุกธุรกิจยังเดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วม
มอื อาท ิ ธุรกจิเคมิคอลส์ ได้ร่วมมอืกบัภาครฐั ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม เพ่ือจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (Public 
Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management) 
ตลอดจนความร่วมมอืระดบัโลก The Ocean Cleanup และ Alliance 
to End Plastic Waste (AEPW) พนัธมติรเพือ่จัดการพลาสติกใช้แล้ว
ทีม่สีมาชกิมากกว่า 50 บรษิทัท่ัวโลก ธรุกจิซีเมนต์และผลติภณัฑ์
ก่อสร้าง ผลกัดันเครอืข่ายความร่วมมอืธรุกจิอตุสาหกรรมก่อสร้าง
ไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy in Construction 
Industry – CECI) เพือ่ร่วมกนัยกระดบัอตุสาหกรรมก่อสร้างสู่การ
พฒันาอย่างยัง่ยนื และธรุกจิแพคเกจจ้ิง ร่วมกับอ�าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี ขยายผลการจัดการขยะชุมชนให้ครบทั้ง 183 
ชมุชนในปี 2566 เพือ่สร้างอ�าเภอบ้านโป่งให้เป็นอ�าเภอต้นแบบ
ทีม่กีารจัดการขยะอย่างมปีระสิทธผิล พร้อมขยายผลสู่พ้ืนท่ีอืน่ๆ 
ต่อไป เป็นต้น ทัง้นี ้ด้วยเป้าหมายสร้างการเตบิโตอย่างสมดลุของ
การด�าเนนิธรุกิจ และอนาคตของโลกทีย่ั่งยืน 
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สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความ
ผันผวนจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 
2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควดิ 19 ได้เปลีย่นวถิชีวีติของคนทัว่โลก สู ่“New Normal” 
หรือ “ความปกติใหม่” นับเป็นความท้าทายระลอกใหญ ่
ที่ท�าให้เอสซีจีต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น (Resilience) 
โดยเน้นความรวดเร็ว (Speed) ความคล่องตัว (Agility) 
ในการท�างาน และเตรยีมพร้อมมองไปข้างหน้า (Proactive)  
เพื่อให้คงความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า (Customer Centric) ควบคู่กับการ
ดูแลช่วยเหลือสังคม (Social Contribution) ตลอดจน
สร้างความเชือ่มัน่ (Trust) ให้กับผูมี้ส่วนเกีย่วข้องทกุฝ่าย 

เอสซจี ีพร้อมรบัมือทกุวกิฤต และไม่หยดุท่ีจะหาโอกาส
ในตลาดใหม่ เพื่อก้าวข้ามความท้าทายและเติบโตอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
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ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ทุกชีวิตท�างานอย่างปลอดภัย 

เอสซีจีมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถด�าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Management-BCM) แม้ไม่ได้อยู ่
ในกลุม่อตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ 
โควิด 19 แต่ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
เพื่อให้สามารถปรับตัวทางธุรกิจ (Business Transformation)  
ตอบสนองความต้องการของตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมา ได้ปรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ (Digital Transformation) มาแล้วอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถ
พัฒนาและน�าเสนอสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ 
ผู้บริโภคในยุคธุรกิจอีคอมเมิร์ซและออนไลน์ได้อย่างทันท่วงที  
นอกจากนี ้ยังเตรยีมพร้อมหาโอกาสทางธรุกิจ รอการฟ้ืนตัวของ
ตลาด เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว 

 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด เอสซจียีดึถอืความปลอดภยั 
ของพนักงานและครอบครัวเป็นส�าคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การติดเชื้อโควิด 19 ได้น�าศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมา 
ช่วยให้พนักงานสามารถท�างานได้จากที่บ้าน (Work from home) 
ด้วยการประชมุผ่าน Teleconference หรอื Online ขณะท่ีพนักงานที่
ยงัต้องท�างานในโรงงาน (Work on site) เช่น สายการผลติ มมีาตรการ  
“ไข่แดง ไข่ขาว” หรอืแยกผูท้ีท่�างานในสายการผลติออกจากกลุม่ 
พนักงานทั่วไป โดยจัดที่พัก อาหาร รถรับส่ง เพื่อไม่สัมผัส
กันระหว่างเปลี่ยนกะ ตลอดจนวางแผนก�าลังพลเพื่อให้มี
พนักงานส�ารอง สามารถท�างานทดแทนกันได้ พร้อมส่งมอบ
สินค้าและบริการให้ลูกค้ามั่นใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบ
โจทย์ผู ้บริโภคในยุคธุรกิจอีคอมเมิร์ซและออนไลน์ได้อย่าง
ทันท่วงที ท้ังได้พัฒนาสู่ “Hybrid workplace” การท�างานรูป
แบบใหม่ท่ีมีความยืดหยุ่น ด้วยการเลือกท�างานตามสถาน
ท่ีท่ีบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความปลอดภัย มีการจัดสถานที่
แบบ Physical Distancing อย่างเหมาะสม แต่ยังคงท�างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์กลยุทธ์การ
ด�าเนินธุรกิจ และรักษามาตรฐานในการสร้างประสบการณ ์
ที่ดีให้กับลูกค้า 

แม้สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบรุนแรง แต่ก็น�ามาสู่
การปรบัตัวท่ีไม่เคยเกิดขึน้ การใช้วิกฤตให้เป็นประโยชน์ เปลีย่น
รูปแบบการท�างานใหม่ จึงถือเป็นโอกาสขององค์กรในการ 
ปรับตัว เพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ต่อไปในอนาคต

Hybrid workplace
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ช่วยเหลือบรรเทาวิกฤตสังคม

เอสซีจีมุ่งมั่นเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นใน
สังคม ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอุบัติใหม่จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด 19 หรือวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ�้าซาก รวม
ทัง้ส่งเสรมิพฒันาอาชพีท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดส�าหรบัผูว่้าง
งาน เพือ่ให้สงัคมและองค์กรสามารถอยู่รอดและเตบิโตไปพร้อม
กันได้อย่างยั่งยืน

รวมนวัตกรรมป้องกันโควิด 19 
จาก SCG
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นวตักรรมป้องกันโควดิ 19 เพือ่ช่วยเหลอืบุคลากรทางการแพทย์
เอสซีจีได้น�าความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ที่มีอยู ่ร ่วมงานกับทีมแพทย์ผู ้ช ่วยชาญในการเร ่งพัฒนา
นวัตกรรมป้องกันโควิด 19 ที่หลากหลาย ตอบโจทย์และ
ทันต่อความต้องการ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเช้ือ
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นก�าลังส�าคัญในการดูแล
ประชาชน ด้วยนวัตกรรมป้องกนัโควิด 19 จ�านวน 31 นวตักรรม 
อาทิ Modular Screening & Swab Unit, Mobile Isolation Unit 
หุ ่นยนต์ส่งอาหารและยาระยะไกล ถุงซักผ้าละลายน�้าได้  
เตียงกระดาษถอดประกอบได้ เป็นต้น รวมถึงการซ่อมบ�ารุง
เครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ได้ร่วมกับ
บรษิทัคูโบต้าและโตโยต้า โดยได้เชือ่มโยง 230 เครอืข่าย ให้เป็น
ผู้สนับสนุนและกระจายความช่วยเหลือไปยัง 979 โรงพยาบาล
และหน่วยงานทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการ
ของสังคมในช่วงที่สถานการณ์ก�าลังวิกฤต 

เอสซีจี  ยังได ้รับสนองพระราชด�าริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีให้ด�าเนนิ
การผลติและตดิตัง้ “ห้องตรวจหาเชือ้ (Modular Swab Unit)” ซึ่ง
เป็นหนึ่งใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์
พระราชทาน” ให้แก่โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ รวมถึง
มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบ “นวัตกรรมป้องกันโควิด 19 แบบ
เคล่ือนที ่(Mobile Isolation Unit)” และ “ห้องคดักรองและห้องตรวจ
หาเชื้อ (Modular Screening & Swab Unit)” ช่วยเหลือโรงพยาบาล 
ในพื้นท่ีห่างไกล ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าท่ี และ 
ช่วยปกป้องประชาชนท่ีมารับการตรวจรักษา ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
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วัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อคนไทยปลอดภัย
เอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจี ได้ประสานความร่วมมือระหว่าง

รัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด พันธมิตรร่วมงาน 
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับเอสซีจีมายาวนาน และ
แอสตร้าเซนเนก้า บริษัทผู้ผลิตชีวภัณฑ์ชั้นน�าสัญชาติอังกฤษ-
สวีเดน ในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในประเทศไทย  
เพื่อให้คนไทยได้ใช้วัคซีนในกลางปี 2564 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความ
เช่ือมั่นให้กับประชาชนในความปลอดภัยด้านสุขภาพ และ 
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยฟื้นกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง 

วิกฤตภัยแล้ง แก้ได้ด้วยความร่วมมือ
สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2563 ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี 

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของชุมชนอย่างมาก  
เอสซีจีมุ่งหวังที่จะแก้วิกฤตภัยแล้งอย่างย่ังยืน จึงได้ร่วมกับ
มูลนิธิอุทกพัฒน์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (สสน.) 
และสยามคูโบต้า จัดโครงการ “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน 
รอดภัยแล้ง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 108 ปี ในป ี
2564 โดยส่งเสริมให้ 108 ชุมชนที่ประสบภัยแล้งซ�้าซาก แต่มี 
ความสามัคคี เข้มแข็ง พร้อมเรียนรู ้การจัดการน�้าตามแนว 
พระราชด�าร ิให้สามารถวางแผนการจดัการน�า้ ด้วยการประยกุต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งได้ด้วยตนเอง 
และมีน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถท�าการเกษตรแบบ 
ผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ โดยมีชุมชนแกนน�าของ
มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และเอสซีจีร่วมเป็นพี่เล้ียง เพื่อให้ชุมชน
รอดพ้นวิกฤตและไม่ประสบภัยแล้งอีกต่อไป 

สร้างอาชีพเสริมรายได้ ผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบ 

อย่างหนักต่อสภาพเศรษฐกิจ หลายองค์กรเลิกจ้างงาน ท�าให้
แรงงานจ�านวนมากขาดรายได้ และเดินทางกลับภูมิล�าเนา  
ช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสของการพัฒนาแรงงานให้สามารถ 
ยกระดบัทักษะ ต่อยอดทักษะแรงงานเดมิ ปรบัตัวเข้ากับทักษะ
ใหม่ ๆ ท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในยุค New Normal  
เอสซีจี จึงได้ด�าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ 
เสริมรายได้ให้กับผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ผ่านโครงการต่าง ๆ  
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน อาทิ โครงการ
พลังชุมชม พัฒนาทักษะชุมชนเสริมความรู ้ วิสาหกิจ 
คู่คุณธรรม โครงการสุภาพบุรุษนักขับ พัฒนาทักษะพนักงาน
ขับรถปลอดภัยใส่ใจงานบริการ โครงการนายช่างดีมีงาน  
เสริมสร้างทักษะช่างก่อสร้างช่างซ่อมที่อยู ่อาศัย เป็นต้น  
เพื่อให้แรงงานไทยอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤต และต่อยอด 
สู่อาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

เม่ือธุรกิจต้องก้าวไปสู ่ New Normal อย่างเลี่ยงไม่ได้  
เอสซีจีจึงเตรียมพร้อมส�าหรับ Next Normal ในอนาคต 
ด ้วยการตัดสินใจ ท่ี ฉับไวแต ่ยืดหยุ ่นพร ้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลง และการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยเทคโนโลยี รวมท้ังการถอดบทเรยีนเพือ่ปรบัการด�าเนนิงาน
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน
ในการเร่งปรับตัวไปพร้อมกัน นับเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วย 
ขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถคว้าโอกาสใหม่ๆ พร้อมพาทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องและสังคมรอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี
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1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2  ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
3  อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของก�าไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562
4 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น

  

  2563 2562 2561 2560 2559

งบก�าไรขาดทุนรวม
(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย 399,939 437,980 478,438 450,921 423,442 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1 373,564  419,241 445,392 408,995 376,825 

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA)1 74,600  75,105 86,641  102,080 97,816 

ก�าไรส�าหรับปี 2 34,144  32,014 44,748  55,041  56,084

ก�าไรส�าหรับปีก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัต ิ     
 คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562   34,049

งบแสดงฐานะการเงินรวม
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ 749,381 634,733  589,787 573,412 539,688 

หนี้สิน 353,255 306,990  271,918  271,587  258,070 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 396,126  327,743 317,869 301,825  281,618 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 320,972 280,215  277,097  261,098  240,023 

อัตราส่วนทางการเงิน

จ�านวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น) 1,200 1,200  1,200 1,200 1,200 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 267.5  233.5  230.9  217.6 200.0 

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 28.5 26.7  37.3  45.9 46.7 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 14.0  14.0 18.0  19.0 19.0 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรส�าหรับปี (%)3 49.2  52.5 48.3 41.4 40.7 

อัตราก�าไรส�าหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%) 8.5 7.3  9.4  12.2  13.2 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 11.4  11.5  16.6  22.0  25.1 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.9  5.2  7.7 9.9 10.7 

อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการด�าเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%) 10.8 12.2  14.9  18.3  18.6 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)4 0.9  0.9  0.9  0.9  0.9 

อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อก�าไรต่อหุ้น (เท่า) 13.3  14.7 11.7  10.5  10.6 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการด�าเนินงาน (EBITDA) (เท่า) 2.1  2.4  1.7 1.4 1.5 

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

04
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* ก�าไรส�าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
** อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของก�าไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562

ผลประกอบการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายไดจากการขาย

สินทรัพย์รวมในอาเซียน 
278,454 ล้านบาท (ร้อยละ 37% ของสินทรัพย์รวม)
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*สาเหตุที่สัดส่วน HVA ในปี 2563 ลดลงเนื่องจาก บริษัทได้มีการปรับเกณฑ์
การพิจารณาสินค้าและบริการที ่ม ีมูลค่าเพิ ่มให้สูงขึ ้น โดยมุ ่งเน้นที ่
การพัฒนานวัตกรรมสินค้า

ร้อยละของยอดใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและ
นวัตกรรมต่อรายได้จากการขายรวม
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>> เป็นรายได้จากการขายของบริษัทย่อยของเอสซีจี
 ในภูมิภาคอาเซียน (ไม่รวมประเทศไทย)

การดำเนินงานของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน 

>> เป็นรายได้จากการส่งออกของบริษัทย่อย
 ในประเทศไทย

การส่งออกไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ

438.0

0 100 200 300 400 500

399.9

75.1

74.6

32.0
34.1

*

014

สรุปผลการด�าเนินงาน
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*   รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วม
** ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

เอสซีจี
 ผลการด�าเนินงานปี 2563 เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากับ 399,939  
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน จากราคาและปริมาณขายของสินค้า
เคมีภัณฑ์ที่ลดลง ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 74,600 ล้านบาท ลดลงเพียง 
ร้อยละ 1 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อ
เนื่องและต้นทุนการผลิตที่ลดลงในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ก�าไร
ส�าหรับปี 2563 เท่ากับ 34,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน จากผลการ
ด�าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกธุรกิจ แม้ว่าจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19   

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
 ในปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 171,720 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7  
จากปีก่อน เน่ืองจากผลของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ 19 และ 
สภาพเศรษฐกิจที่ยังคงมีความท้าทาย ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 21,591 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน และก�าไรส�าหรับปีเท่ากับ 6,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 18 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสทิธิภาพการด�าเนนิงานอย่าง 
ต่อเนื่องรวมไปถึงต้นทุนการผลิตที่ลดลง โดยธุรกิจยังคงมุ่งเน้นการยกระดับ
ความแข็งแกร่งในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเป็นผู้น�าด้าน Construction  
Solutions, Living Solutions และ ธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Active Omni-Channel เพื่อ 
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การด�าเนินงานด้วย

ธุรกิจเคมิคอลส์
 ธุรกิจมีรายได้จากการขาย 146,870 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน 
สาเหตหุลกัมาจากราคาสนิค้าทีป่รบัตวัลดลงและปรมิาณขายทีล่ดลง จากการหยดุ
ซ่อมบ�ารุงโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ (MOC) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ในขณะที่ 
EBITDA ลดลงร้อยละ 4 มาอยูท่ี ่30,965 ล้านบาท เนือ่งจากเงนิปันผลรบัจากบรษิทั
ร่วมลดลง ก�าไรส�าหรับปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 อยู่ที่ 17,667 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมา
จากส่วนต่างราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ยังคงมุ่งพัฒนานวัตกรรม
สินค้ามูลค่าเพิ่มสูงและโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ของทัง้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ตามแนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวยีน

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
 ในปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 92,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4  
จากปีก่อน EBITDA เท่ากับ 16,884 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน  
ก�าไรส�าหรับปีเท่ากับ 6,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน จากการท่ี
บริษทัมีลูกค้าอยูใ่นหลากหลายอตุสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มสนิค้าอปุโภคบรโิภค
ที่มีความจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน อาหารและเคร่ืองดื่ม สินค้าเก่ียวกับการดูแล 
สุขภาพอนามัย การซ้ือสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ และการสร้างประโยชน์จาก
การผนกึพลัง (Synergy) จากการควบรวมกิจการในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซยี 
รวมถึงการด�าเนินกลยุทธ์การมอบโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและมีนวัตกรรม รวมถึงการบริหาร
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ครอบคลุมแนวด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้บรรษัทภิบาล (ESG)

ส่วนงานอื่น
 มี EBITDA 5,462 ล้านบาท และก�าไรส�าหรับปี 3,862 ล้านบาท ซึ่งเป็น 
ผลการด�าเนินงานของเอสซีจี โดยธุรกิจการลงทุนมี EBITDA รวมเงินปันผลจาก
บริษัทร่วมทุน 3,234 ล้านบาท และมีก�าไรส�าหรับปี 4,790 ล้านบาท หักด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางและอื่น ๆ
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การดำเนินงานของ
เอสซีจีในภูมิภาคอื่นๆ

8%
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อาเซียน
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ขายใน

ประเทศ

18%
การดำเนินงานของ
เอสซีจีในภูมิภาค
อาเซียน

ธุรกิจเคมิคอลส   30%
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 44%
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง  9%
อื่น ๆ 16%

ยอดใชจายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมรายธุรกิจในป 2563
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>> เป็นรายได้จากการขายของบริษัทย่อยของเอสซีจี
 ในภูมิภาคอาเซียน (ไม่รวมประเทศไทย)

การดำเนินงานของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน 

>> เป็นรายได้จากการส่งออกของบริษัทย่อย
 ในประเทศไทย

การส่งออกไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ
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 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 และความ
ผนัผวนของเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ธุรกจิ
ซเีมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง ได้เร่งปรบัตวัและปรบัโมเดล
ธรุกจิเพือ่ให้สามารถตอบรบักบัรปูแบบการด�าเนินชวิีตและ
พฤตกิรรมของผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นไป โดยมเีป้าหมายในการ
ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยแบบครบ
วงจร ทั้งสินค้า บริการ โซลูชัน และช่องทางจัดจ�าหน่าย
ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยยังคงมุ่งด�าเนินธุรกิจ
ตามวิสัยทัศน์ คือ การสร้างความแข็งแกร่งของตลาดใน
ภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อ
การเติบโตอย่างยัง่ยืน ร่วมกับทกุสงัคมและชุมชน ทีธ่รุกิจ
เข้าไปด�าเนินงาน

ความท้าทายของธุรกิจ
•	 ปี 2563 ภาคธุรกิจท่ัวโลกต้องเผชิญกับความท้าทายจากไวรัส

โควิด 19 หลายประเทศใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อจ�ากัดการแพร่ระบาด 

ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ัวโลกต้องหยุดชะงัก ซึ่งธุรกิจซีเมนต์และ

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เป็นความท้าทายในการ 

เตรยีมมาตรการรองรบัเพือ่ให้พนกังาน คูธ่รุกจิ รวมไปถงึลูกค้า ปลอดภยั

มากทีส่ดุ ในขณะเดยีวกนักต้็องบรหิารให้ธุรกจิได้รับผลกระทบน้อยทีส่ดุ 

•	 นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัย

ส�าคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง รูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้คน 

ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการ

เปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรุกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล 

ให้เกดิกระแสตืน่ตวัในการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม ท�าให้ธรุกจิต้องปรบัตวั

เพื่อให้ยังสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
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“ปัจจุบัน หลายอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
ที่ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ทั้งการแข่งขันใน
ตลาดที่รุนแรงมากขึ้น ความต้องการของลูกค้าท่ี
เปลี่ยนแปลงไป การมาถึงของยุคการเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) 
และการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 ท�าให้ธรุกิจของ
เราต้องปรบัตวัอยูต่ลอดเวลา เพือ่ให้สามารถอยูร่อด
ได้ในทุกสถานการณ์ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดย 
สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากเรา คือ ราคาถูก บริการ
รวดเร็ว และคุณภาพดี เพื่อช่วยเสริมสร้างความ
สามารถในการแข่งขันและการเตบิโตให้ลกูค้า ซ่ึงเป็น
ความท้าทายอย่างยิง่ เราได้น�าเทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามา
ปรบัใช้ในองค์กร เช่น Robotic & IoT, Logistics Control  
Tower, AR/VR, Mobile Application เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท�างานให้สะดวกรวดเร็ว และช่วย
ลดความผดิพลาดในการท�างาน รวมถงึ End-to-End  
Logistics Solution บริการด้านโจลิสติกส์ครบวงจร 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทีพ่ร้อมให้บรกิารในทกุ
กลุม่อตุสาหกรรมตัง้แต่ต้นทาง จนถงึปลายทาง เพือ่
ตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า  นอกจากนี้ 
เรายังจับมือกับสตาร์ตอัพชั้นน�าของประเทศ เพ่ือ
ศึกษาโอกาสในการต่อยอดธุรกิจร่วมกัน รวมท้ัง
การน�าข้อมูล (Data) ที่ได้จากการด�าเนินธุรกิจ มาหา
โอกาสพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ในอนาคต”

การปรับตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจในปี 2563
•	 ธรุกจิซเีมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง สามารถพลกิวิกฤตเป็น

โอกาส โดยปรบัปรุงและพฒันาประสิทธภิาพการด�าเนนิงานในด้าน

ต่างๆ ดังนี้

  o ระยะสั้น – ด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พนักงาน  

คู่ธุรกิจ รวมถึงลูกค้ามีความปลอดภัยมากที่สุดในช่วงที่ยังมีการ

ระบาดของโควิด 19 โดยจัดให้มีมาตรการที่รัดกุมและสอดคล้อง

กับมาตรการป้องกันโรคระบาดที่ประกาศโดยทางราชการ ทั้งใน

ส�านกังาน โรงงาน ร้านค้าและพ้ืนทีก่่อสร้าง นอกจากนี ้ยังได้ด�าเนิน

การในด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เช่น การ

ควบคมุค่าใช้จ่าย ต้นทนุ และเงนิลงทนุ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

การเตรียมพร้อมด้านการผลิต และ Supply Chain เพื่อลดผลกระทบ

จากการปิดเมือง การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ทกุฝ่าย ส่งผลให้ธรุกจิด�าเนนิงานได้ไม่ตดิขดั  และการพัฒนาสนิค้า

ทีม่คีวามหลากหลาย ครอบคลุมทกุความต้องการของลกูค้า รวมทัง้ 

น�าเสนอสินค้าที่เน้นการประหยัดพลังงาน และสุขอนามัย เพิ่มขึ้น 

  o ระยะยาว – ปรับโมเดลธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค 

โดยเน้นการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและโซลูชันต่างๆ ที่ช่วย

แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นการ

พฒันาช่องทางการจัดจ�าหน่ายออนไลน์เพือ่รองรบัการขยายตวัของ

การจับจ่ายใช้สอยผ่านทางช่องทางออนไลน์ของลูกค้าซึ่งเพิ่มขึ้น 

อย่างมีนัยส�าคัญ รวมไปถึงการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และ 

ควบรวมกลุม่ธรุกิจค้าปลีกเพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจดัการ

ของธรุกจิ นอกจากนีย้งัมุง่เน้นการขยายธรุกจิในภมูภิาคอาเซยีนด้วย

ไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์
Head of Logistics Business

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
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    2563 2562 2561 2560 2559

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 58,655 59,539 64,031 56,466 58,702 

สินทรัพย์ 212,615 211,573 218,316 213,134 203,068

หนี้สิน 91,448 98,484 105,775 106,913 103,198 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 121,167 113,089 112,541  106,221  99,870 

ข้อมูลจากงบกำาไรขาดทุน     

รายได้จากการขาย 171,720 184,690 182,952 175,255 170,944 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1 167,483 180,904 178,874 170,300 163,956 

ก�าไรส�าหรับปี 2 6,422 5,455 5,277  6,457 8,492 

EBITDA 3 21,591  21,009 20,382 21,450 23,639 

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ 
2 ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก ่อสร้าง

ก็ได้พยายามปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับสถานการณ์

ตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอันเกิดจากการ 

แพร่ระบาดของโควิด 19 โดยได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของ

การด�าเนินงาน การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าผ่านทาง

ช่องทางต่างๆ การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการท่ีเปลี่ยนไปของลูกค้าและสอดคล้อง

กับสถานการณ์ตลาด 

การปรับตัวขององค์กรเพื่อตอบรับกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในปี 2563 
•	 ด้านธุรกิจ

  o ให้ความส�าคัญกับการสื่อสารและท�างานร่วมกับ 

คู ่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่มีการปิดเมือง อาทิ 

CPAC Construction Solution ได้ปรับระบบ Supply Chain ใหม่ และ 

จัดเตรียมแผนส�ารอง รวมถึงปรับขั้นตอนการด�าเนินการต่างๆ 

ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดในพื้นท่ีก่อสร้าง เป็นต้น 

 เพื่อให้งานก่อสร้างสามารถเดินหน้าต่อได้ ไม่หยุดชะงัก 

CPAC Construction Solution

SCG Logistics Management

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขาย

รวม 171,720 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน โดยมี EBITDA 

21,591 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 3 จากปีก่อน และมกี�าไรส�าหรบั

ปี 6,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อน เนื่องจากการ

บริหารต้นทุนในการด�าเนินงานที่ดีขึ้น

ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศปรับตัวลดลงจาก

ปีที่ผ่านมา ซ่ึงเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด 19 โดยความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศยังคง 

มาจากงานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานเป็นหลกั ในขณะเดยีวกนั

ความต้องการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในประเทศก็ยังคง 

ได้รับผลกระทบจากก�าลังซื้อภาคครัวเรือนที่ทรงตัว ส�าหรับ 

ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน สถานการณ์ตลาดของ 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างต่างก็ได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท�าให้ตลาดชะลอตัว โดยเฉพาะ

ในประเทศทีม่กีารระบาดในระดบัทีส่งูและต้องมกีาร lock down  

เช่น อินโดนีเซีย เมียนมา และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ข้อมูลทางการเงิน 
(ล้านบาท) 
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  o ปรับความหลากหลายของสินค้า (Product Portfolio) 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสถานการณ์

เศรษฐกิจ รวมท้ังน�าเสนอสินค้าและโซลูชัน ที่ช่วยประหยัด

พลังงานภายในบ้าน ตามพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีใ่ช้เวลาอยูกั่บ

บ้านมากข้ึน และสนิค้ากลุม่เน้นด้านสขุอนามยั ซึง่เป็นประเดน็

ที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน    

  o ผนวกสนิค้าและบริการ เพือ่ตอบสนองความต้องการ

ลูกค้าอย่างครบวงจร เช่น การให้บริการงานหลังคาบ้านครบ

วงจร การให้บรกิารออกแบบ ตดิตัง้ และดแูลรกัษาสวนรอบบ้าน  

การให้บริการซ่อมสุขภัณฑ์ ก๊อกน�้า เป็นต้น  

  o มุง่ขยายธรุกจิค้าปลกีในรูปแบบ Active Omni-channel 

โดยในประเทศได้ขยายร้านค้าปลีกในรูปแบบแฟรนไชส์จาก  

11 สาขา เป็น 18 สาขา นอกจากน้ียังร่วมกบัพนัธมติรทางธรุกจิ 

หาสินค้าใหม่ๆ ที่ตอบความต้องการของลูกค้า ส�าหรับธุรกิจ

ออนไลน์ได้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มความสามารถในการ 

ตอบสนองลูกค้า เช่น nocnoc.com, scghome.com และ Q-Chang 

เป็นต้น รวมทัง้ร่วมกบัผู้แทนจ�าหน่าย ปรับรปูแบบการขายมาใช้

ช่องทางออนไลน์มากขึน้ 

  o เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ และลดต้นทนุ ด้วยการน�า

ระบบ Industry 4.0 มาประยุกต์ใช้ รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตร

ทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ ในการน�าเทคโนโลยีที่น�าสมัย 

อย่างระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automation) และระบบตรวจสอบ

คุณภาพสินค้า (Image Processing Detection) เป็นต้น 

  o น�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการด�าเนินงาน 

ได้แก่ Optimization / Robotic Process Automation (RPA) ของ 

ธรุกจิโลจสิตกิส์ส�าหรบัลกูค้าธุรกจิ (B2B) เพือ่ลดต้นทนุค่าใช้จ่าย 

และเพิ่มการขายให้ครบวงจรยิ่งขึ้น ขณะที่ธุรกิจโลจิสติกส์

ส�าหรับลูกค้ารายย่อย (B2C) นั้น สามารถพัฒนาการให้บริการ

ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 

ท�าให้ผลประกอบการดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโควิด 19 และ 

ได้สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าจนเป็น viral ใน social media

  o เพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้า ไปยังตลาดใหม่ๆ อาทิ 

ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศออสเตรเลีย โดยมีปริมาณสูง

กว่าปีท่ีแล้ว +70% ในสินค้ากลุ่มซีเมนต์ และ +47% ในกลุ่ม

เหล็กและแร่ 

 

•	 ด้านบุคคล

  o ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset)  

ท่ีเน้นความคล่องตัว (Agility) และความยืดหยุ่น (Resilience)  

เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น 

  o ด้านการพัฒนาพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ 

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ และ

เน้นการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ�าเป็น อาทิ Digital Skill และ Data 

Analytics เป็นต้น

  o ปรับรูปแบบท�างานเป็น Hybrid Workplace เพ่ือให้

พนักงานทุกคนยังคงปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งมอบ

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า 

•	 ด้านนวัตกรรม

  o เร่งสร้างนวัตกรรมทีช่่วยแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้หลงัจาก

เกิดการระบาดของไวรัสโควิด 19 เช่น การคิดค้นอิฐทนไฟที่ไม่

ดดูซบัความชืน้ ช่วยให้ลกูค้าสามารถจัดเก็บอฐิทนไฟได้นานขึน้

โดยไม่เสือ่มสภาพโดยเฉพาะในช่วงท่ีการขนส่งระหว่างประเทศ

ท�าได้ยาก 

  o พัฒนาระบบงานหลังบ้าน (Back End) ตลอด

กระบวนการ เช่น ระบบการส�ารวจหน้างาน ออกแบบ เสนอ
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ราคา การจ่ายเงิน ระบบ Supply Chain รวมถึงระบบการควบคุม

งานก่อสร้าง เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายการให้บริการได้

ครอบคลุมยิ่งขึ้น

  o พัฒนานวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab 

Unit) จากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living Solution ซึ่ง

ออกแบบให้มรีะบบควบคมุแรงดนัและการหมนุเวียนอากาศให้

สะอาด ปลอดภยั และมรีะบบการป้องกนัอากาศรัว่ไหล ทีท่�าให้

ห้องปิดสนทิ ป้องกนัอากาศเข้า-ออก ช่วยลดโอกาสการติดเชือ้ 

สร้างความมั่นใจให้แก่ทีมแพทย์

การด�าเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
•	 ธุรกิจซีเมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง	ยงัมุง่มัน่ในการน�า

แนวคดิเรือ่งเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) มาปรบัใช้ใน

การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งไปใน 3 แนวทาง ได้แก่ 

 1. ออกแบบผลติภัณฑ์และบรกิารทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

(Green Product & Solution) โดยได้ขึ้นทะเบียนสินค้าที่ผ่าน

มาตรฐาน SCG Green Choice เพิ่มมากขึ้น จาก 45 รายการ เป็น 

54 รายการ หรอืเพิม่ขึน้ 20% ในปี 2563 สร้างยอดขายประมาณ 

45,348 ล้านบาท 

2. ผลกัดนัเครอืข่ายความร่วมมอืองค์กรธรุกจิอตุสาหกรรม

ก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ “Circular Economy in 

Construction Industry- CECI” โดยเน้นการแลกเปล่ียนแนวคดิและ

การน�าไปประยกุต์ใช้ในแต่ละธรุกิจ โดยร่วมกันก�าหนดวสิยัทศัน์ 

พนัธกิจ แนวทางในการน�าแนวคดิเศรษกิจหมนุเวยีนไปใช้ ซึง่มี

ประเด็นหลัก คือ “ร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง สู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน�า Circular Economy มาประยุกต์ใช้และ

เพิ่มความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีและผลตอบแทนทางสังคม”  

 3. การเปล่ียนของเหลือทิ้งจากการผลิต ให้เป็นวัตถุดิบ

ทดแทน (Waste to Value) โดยแนวทางการเปลี่ยนของเหลือทิ้ง

จากแต่ละโรงงาน เป็นเป้าหมายท่ีธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์

ก่อสร้างยังคงด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งปรับสภาพของ

สิง่เหลอืทิง้จากการผลติสนิค้า ให้มคีณุสมบติัทีส่ามารถน�าไปใช้

ประโยชน์เป็นวัตถุดิบทดแทนที่มีมูลค่าเพิ่มได้ เช่น การน�าวัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตร มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 

(Energy Pellet) เพือ่ใช้เป็นพลังงานทดแทนในหม้อเผาปูนซเีมนต์ 

ซึง่ช่วยลดการเผาในพืน้ทีเ่พาะปลกูและสามารถสร้างรายได้ให้

เกษตรกรอีกด้วย 

SCG Green Choice
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ธุรกิจเคมิคอลส ์ ได ้แสดงให ้ เห็นถึงความสามารถ 
ในการปรับตัว เพื่อให้มีผลการด�าเนินงานที่ดีต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ทั้งในระยะสั้นจากการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโควดิ 19 และในระยะยาวที่
มุง่เน้นการสร้างนวตักรรมสนิค้ามลูค่าเพิม่สงูชนดิใหม่ ๆ  
โซลูชันที่ตอบโจทย์ New Normal และการเข้าสู่ธุรกิจด้าน
เศรษฐกจิหมนุเวยีน ตลอดจนการพฒันาและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริหารจัดการตลอดทั้ง Value Chain เพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความท้าทายของธุรกิจที่ต้องเผชิญ
ปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์พบความท้าทายหลักจากสถานการณ์

โรคระบาดโควิด 19 ซ่ึงส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรงทั่วโลก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และสินค้าคงทน 

ที่ความต้องการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจากมาตรการปิดเมืองเ พื่ อ 

ป้องกันการระบาดของโควิด 19 อีกทั้งยังมีปัจจัยด้านก�าลังการผลิต

ปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ลดลงจากปีก่อน แต่ในขณะ

เดยีวกันมาตรการจ�ากดัการเดนิทางส่งผลให้ความต้องการและราคาน�า้มนั

ดบิลดลง ท�าให้ราคาวัตถดุบิของธรุกิจปรับตัวลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้

ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ธุรกิจเคมิคอลส์



 

  

17รอยละ 4รอยละ
จากป 2562

ลานบาท

รายไดจากการขาย

จากป 2562

ลานบาท

EBITDA

จากป 2562

ลานบาท

กำไรสำหรับป

146,870 30,965

17,667
14รอยละ

ผลการดำเนินงาน ป 2563
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ผลส�าเรจ็ทีเ่กดิจากการปรบัตวัอย่างรวดเรว็ 
การปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด 19

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ธุรกิจ 

เคมิคอลส์ได้ปรับเปลี่ยนการท�างานอย่างทันท่วงที เพื่อลดความ

เสี่ยงการติดเชื้อให้พนักงานและครอบครัว โดยที่ธุรกิจยังด�าเนินไป

ได้อย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธิภาพ เช่น การให้พนกังานท�างานจาก

ทีพ่กัอาศยั โดยบรษิทัสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและเครือ่งมือในการ

ท�างาน การปรบัเปลีย่นรปูแบบการท�างาน ทัง้ในด้านวธีิการท�างาน 

สถานที่ และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการท�างานในรูปแบบใหม่ หรือ 

“New Way of Working”

ในส่วนของโรงงานมีการปรับกระบวนการท�างานเพื่อให้

สามารถด�าเนนิการผลติได้ต่อเนือ่ง โดยแยกพนักงานต�าแหน่งส�าคญั

ที่ปฏิบัติงานใน Critical Area เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ส่งผล

ให้ไม่มีสายการผลิตใดได้รับผลกระทบทั้งในประเทศไทยและต่าง

ประเทศ ในส่วนของการขายมีการปรับเพิ่มการขายในกลุ่มสินค้า

ที่จ�าเป็นต่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งยังคงมีความต้องการสูงอย่างต่อ

เนือ่ง เช่น บรรจภุณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ บรรจุภัณฑ์เพือ่การขนส่ง

อีคอมเมิร์ซ เป็นต้น และเพิ่มการขายไปยังตลาดประเทศที่ได้รับ

ผลกระทบน้อยจากมาตรการปิดประเทศ และยังเพิม่ความคล่องตัว

โดยการปรับปรุงระบบการจัดการงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ท�าให้

สามารถคงยอดขายได้ในระดับสูง

“เราได้น�าเทคโนโลยดิีจทิลั เช่น ปัญญาประดิษฐ์ 
(A I )  มาประยุกต ์ ใช ้ ในกระบวนการผลิต ซึ่ ง 
สามารถวิ เคราะห ์และป ้องกันป ัญหาที่จะ เกิด 
ในกระบวนการผลิตได้ล่วงหน้า ท�าให้สามารถเดิน
โรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา อีกทั้ง 
เรายังได ้น�ามาประยุกต ์ ใช ้ ในการบริหารการ
ผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน และสามารถท�าให้เกิด  
Real-time Optimization ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากนี้ ในมุมของการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ที่เดิมต้องรอการตรวจสอบ
ราคาและ Inventory สนิค้า ทกุวนันีเ้ราได้พฒันาและใช้  
Digital Commerce Platform (DCP) บริหารจัดการ
ข้อมูล แบบ Real-time Visibility ตั้งแต่รับค�าสั่ง
ซื้อจนถึงการส่งสินค้า ท�าให้ลูกค้าตัดสินใจได้ทันที  
โดยพนักงานสามารถท�างานได้จากทุกสถานที่  
และยังใช้ประโยชน์จากการเก็บ Customer Voice  
มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีกด้วย 
การลดเวลาการท�าข้อมูลและเอกสารท�าให้เราใช้ 
เวลากับลูกค้าได้มากขึ้นและเป็นคู่คิดให้กับลูกค้าได้ด ี
ยิ่งขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ธุรกิจด�าเนินไปได้อย่าง 
ราบรื่นในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา”

สัญญา จินดาประเสริฐ
Digital Director

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี
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ด้านโครงการขนาดใหญ่ สามารถด�าเนินการได้อย่าง 

ราบรืน่ไม่มกีารหยุดชะงัก โดยโครงการ Long Son Petrochemicals 

(LSP) มีการปรับแผนงานการก่อสร้าง ใช้ระบบตรวจสอบทาง

ไกลและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการตรวจสอบเครื่องจักร

จากประเทศต้นทางก่อนที่จะน�าเข้ามายังประเทศเวียดนาม 

ท�าให้ด�าเนินการได้ต่อเน่ืองและคืบหน้าตามแผนโดยไม่มีการ

ระบาดของโรคในพื้นท่ีโครงการ เช่นเดียวกับโครงการหยุด

ซ่อมบ�ารุงคร้ังใหญ่ของบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด  

ได้ปรับก�าหนดการจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 4 เพื่อลด 

ความเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงในช่วงดังกล่าว 

โดยน�ารูปแบบ Green Turnaround มาใช้ตลอดการซ่อมบ�ารุง 

นอกจากนี้  ยังได้ร ่วมมือกับบุคลากรหลายภาคส่วน  

ทัง้วศิวกร นกัออกแบบ บคุลากรทางการแพทย์และผูเ้ชีย่วชาญ  

เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยง 

ในการตดิเชือ้ให้กบับคุลากรทางการแพทย์ อาท ิ อปุกรณ์ครอบ 

ศรีษะคนไข้เพือ่ลดการฟุง้กระจายของเชือ้ส�าหรับงานทันตกรรม 

(Dent Guard) ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคล่ือนท่ี 

(Negative Pressure Isolation Room) แคปซลูเคลือ่นย้ายผูป่้วยความ

ดันลบ (Patient Isolation Capsule) เป็นต้น

ผลการด�าเนนิงานของธรุกจิ
ในปี 2563 ธุรกิจเคมิคอลส์มีรายได้จากการขายรวม 

146,870 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน จากราคาขาย 

ของสินค้าและปริมาณขายท่ีปรับตัวลดลง ในขณะท่ี EBITDA  

ลงลงร้อยละ 4 จากปีก่อนมาอยู่ที่ 30,965 ล้านบาท เนื่องจาก

เงินป ันผลรับจากบริษัทร ่วมลดลง และก�าไรส�าหรับป ี 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 14 จากปีก่อน มาอยูท่ี ่17,667 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผล 

มาจากส่วนต่างราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น

การปรบัตวัขององค์กรเพ่ือตอบรับกบั
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในปี 2563
ด้านธรุกจิ
การปรับปรุงธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

•		ปรับปรุงการบริหาร	Value	Chain	

ธุรกิจเคมิคอลส์ใช้ Digital Commerce Platform (DCP) เพ่ือ

เชื่อมต่อข้อมูลจากค�าสั่งซื้อลูกค้าเข้ากับข้อมูลการบริหาร

จัดการห่วงโซ่อุปทาน ท�าให้สามารถลดเวลาการตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าได้ถึง 70% โดยลูกค้าสามารถติดตาม

สถานะค�าสั่งซื้อได้ทุกท่ีทุกเวลา ตามรูปแบบการท�างาน New 

Normal และธุรกิจเคมิคอลส์ยังสามารถใช้ฐานข้อมูลจากระบบ

มาวเิคราะห์เพือ่ปรบัปรงุการบรหิาร Value Chain ได้อย่างรวดเรว็

และแม่นย�า  

    2563 2562 2561 2560 2559

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 55,275 49,258 55,241 45,183  49,463 

สินทรัพย์ 283,614 230,543 213,263 193,183 193,465 

หนี้สิน 125,102 76,364 57,028  49,257 64,321 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  158,512  154,179 156,235 143,926 129,144 

ข้อมูลจากงบกำาไรขาดทุน     

รายได้จากการขาย 146,870 177,634 221,538  206,280 188,163 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1 130,668 167,539 197,693  170,317 147,209 

ก�าไรส�าหรับปี2 17,667  15,480 28,410 41,273  42,084  

EBITDA3 30,965 32,262 45,237  63,656  60,713

Dent Guard อปุกรณ์ครอบศรีษะคนไข้
เพ่ือป้องกันเชื้อโควิด 19 ส�าหรับงาน
ทันตกรรม

เบื้องหลังแนวคิดนวัตกรรม 
Mobile Isolation Unit สู้โควิด 19

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ 
2 ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
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นอกจากนี ้ยงัใช้เทคโนโลยีดจิิทลัเพือ่น�าข้อมลูราคาตลาด

จากท้ังภายในและภายนอกองค์กรมาวิเคราะห์และประเมิน

ราคาวัตถุดิบและโอกาสการเข้าซื้อ ท�าให้การจัดหาวัตถุดิบ

มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสถานการณ์ตลาดมากขึ้น  

อีกทั้งยังได้พัฒนาระบบต้นแบบเพื่อใช้รวบรวมข้อมูลการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงแบบจ�าลองในการผลิต ท�าให้

สามารถลดระยะเวลาการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ที่ตรงตามความต้องการลูกค้าสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

•		ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ธุรกิจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ Internet of Things 

(IoT) เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัในหลากหลายรปูแบบ 

อาทิ การร่วมมือกับคู่ธุรกิจระดับโลกเพื่อขยายผลการพัฒนา 

Artificial Intelligence และ Machine Learning ส�าหรับระบบ Predictive 

Maintenance เครื่องจักรไปยังทุกโรงงานหลัก โดยสามารถจับ

ความผิดปกติของเครื่องจักรก่อนเกิดความเสียหายได้มากกว่า 

100 คร้ัง และยงัสามารถน�าไปเสนอขายเชงิพาณชิย์ให้กับลูกค้า

ภายนอกได้อกีด้วย นอกจากนีย้งัได้ร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา

ระดับโลกเพื่อสร้างอุปกรณ์ IoT ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น อุปกรณ์

ตรวจวดัการกดักร่อนภายใต้ฉนวน และเซนเซอร์วิเคราะห์สภาพ

มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยกระบวนการ Data Analytics เป็นต้น โดยผนวก

เข้ากบั Digital Platform เพือ่สร้างเป็นโซลชูนั และพฒันา Application 

เพื่อการรายงานผล และการตัดสินใจที่รวดเร็ว

การรักษาความเป็นผู้นำาในตลาด ASEAN

ธรุกิจเคมคิอลส์อยู่ในระหว่างด�าเนินการก่อสร้างโครงการ

ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีการเชื่อม

โยงจากโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นถึงขั้นปลาย ปัจจุบันโครงการ

ด�าเนินการก่อสร้างได้ตามแผน และคาดว่าจะสามารถด�าเนิน

การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด อยู ่ใน

ระหว่างด�าเนินโครงการขยายก�าลังการผลิต โดยจะเพิ่มก�าลัง

การผลิตโอเลฟินส์ต่อปีได้ประมาณ 350,000 ตัน รวมถึงเพ่ิม

ความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน  

ด้านบคุคล
ธุรกิจเคมิคอลส์มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทั้ง

พนักงานชาวไทยและต่างชาติ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ 

สร้างความรู้และทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างาน เพื่อให้พร้อมรับ

การเปลีย่นแปลงได้อย่างรวดเรว็ ผ่านการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ  

เช่น การวิเคราะห์ระดับทักษะและก�าหนดแผนการพัฒนาส่วน

บุคคล การเรียนรู้ออนไลน์ การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญา

โทถึงเอก เป็นต้น ทั้งนี้ธุรกิจเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ใส่ใจใน

ความต้องการของลูกค้า โดยธุรกิจมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของ

คนและยอมรบัความหลากหลายของคนในสงัคม พร้อมส่งเสริม

สิทธิมนุษยชนในทุกกระบวนการท�างาน

ด้านนวตักรรม
การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและโซลูชัน

ธุรกิจเคมิคอลส์มุ่งพัฒนานวัตกรรมสินค้าและโซลูชัน 

ตอบโจทย์ความยั่งยืน เพื่อให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตลอดท้ัง Value Chain บรรลเุป้าหมายด้านความยัง่ยนื และช่วยแก้

ปัญหาสิง่แวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม โดยได้ก�าหนดแนวทางการ

พัฒนานวัตกรรมสินค้าและโซลูชันเพื่อความยั่งยืน รวม 5 ด้าน  

ได้แก่ ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ด้านเศรษฐกิจ
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พลาสติกเกรดใหม่ เช่น เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนที่มีความ

แข็งแรงและการไหลตัวสูง เพ่ือใช้ผลิตคอมพาวนด์ส�าหรับ

ชิ้นส่วนกันชนรถยนต์รุ่นใหม่ เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเกรด

พิเศษจากเทคโนโลยี SMX™ ส�าหรับการใช้งานในหลากหลาย

อตุสาหกรรม ได้แก่ ฟิล์มอตุสาหกรรม บรรจภุณัฑ์สนิค้าอปุโภค

ท่ีทนแรงกระแทกได้ดีขึ้น ฝาขวดน�้าอัดลมรุ่นน�้าหนักเบา และ 

ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ (Intermediate Bulk Container หรือ 

IBC) ท่ีมีความแขง็แรงและมีคณุสมบัติการทนสารเคมีสงู เป็นต้น 

หมนุเวยีน ด้านภาวะฉกุเฉนิทางภมูอิากาศ ด้านพลงังานสะอาด 

และด้านการบริหารจัดการน�า้  

•		ระบบจัดการนวัตกรรม

ธุรกิจเคมิคอลส์ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาระบบ

จัดการนวัตกรรม (Innovation Management Process: IMP) อย่าง 

ต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมามีการคิดค้นแนวคิดสินค้านวัตกรรม

มากกว่า 400 รายการ น�าไปสู่การพัฒนากว่า 100 โครงการ 

และออกสูก่ารขายได้เฉลีย่ 15 สินค้าต่อปี คาดว่าจะสามารถเพิม่ 

EBITDA ได้มากกว่า 400 ล้านบาทต่อปี เช่นเดียวกับการด�าเนิน

งานศูนย์ i2P (Ideas to Products) จังหวัดระยองที่เปิดให้ลูกค้า

เยี่ยมชมได้ทั้งในรูปแบบ Virtual Tour และสถานที่จริงแบบ New 

Normal รักษาระยะห่าง ให้ลูกค้าได้เห็นถึงนวัตกรรมสินค้าและ

บริการของธุรกิจ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าท้ัง

จากในประเทศและต่างประเทศที่มาเย่ียมชม และก่อให้เกิด

แนวคิดในการพัฒนาสินค้าร่วมกันได้กว่า 100 รายการ
ธรุกจิเคมิคอลส์ยงัคงพฒันาต่อยอดนวตักรรมธรุกจิโซลาร์

ฟาร์มลอยน�้า เพื่อตอบโจทย์การใช้พลังงานทางเลือก โดยได้

พัฒนาระบบทุ่นลอยน�้าให้ติดต้ังได้หลายรูปแบบ รองรับแผง

โซลาร์เซลล์ได้หลายประเภท และรับน�้าหนักได้มากถึง 200 

กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยในปีท่ีผ่านมาธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม 

ลอยน�้ามีการเติบโตถึง 260% และได้ท�าการส่งมอบทุ่นลอย

น�้าเพื่อประกอบ  ติดตั้ง และมีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวมถึง 25.8 

เมกะวัตต์ (MW)
•		ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	

ในปีที่ผ่านมาธุรกิจเคมิคอลส์ได้พัฒนาเม็ดพลาสติกเกรด

ใหม่ 11 เกรดออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง และมีคุณสมบัติ

สนบัสนุนความยัง่ยืนในมมุต่าง ๆ  เช่น ลดปรมิาณการใช้วตัถดุบิ 

ประหยัดเวลาและพลังงานในการผลิต เป็นต้น ตัวอย่างเม็ด

ค้นหาโอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต
กับศูนย์ i2P แหล่งรวมไอเดีย
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

SMX™ 551BU 
ส�าหรับถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ 
นวัตกรรมเม็ดพลาสติกรักษ์โลก 
ตอบโจทย์ Circular Economy

SCG Floating Solar Solutions 
โซลาร์ฟาร์มลอยน�้าครบวงจร 
พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน
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•		โซลูชันเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจร

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภคตาม

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ธุรกิจเคมิคอลส์ได้ร่วมมือกับบริษัทรีไซเคิลระดับ

สากล ผลิตสินค้าพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิดพอลิเอทิลีน  

(Post-consumer Recycled Polyethylene) จากขยะชุมชน โดย

ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผสมสูตรพิเศษของธุรกิจ

เคมิคอลส์และความร่วมมือจากคู ่ธุรกิจระดับโลก ซึ่งจะ

เป็นรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน EuCertPlast ใน

ประเทศไทย 

ธุรกิจเคมิคอลส์ยังส่งเสริมการรีไซเคิลขยะในชุมชนผ่าน

เว็บแอปพลิเคชัน “KoomKah” (คุ้มค่า) ส�าหรับบริหารจัดการ

ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธนาคารขยะและส่งเสริมให้ชุมชน

แยกขยะมากขึ้น โดยขยายฐานสมาชิกแล้วกว่า 8,000 ราย  

คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ถึง 1,493 ตัน ทั้งนี้ ยังมีการร่วมมือกับ

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อส่ิงแวดล้อม 

(TIPMSE) สนับสนุนการใช้งาน “คุ้มค่า” ในธนาคารขยะใน

จังหวัดเลย และได้ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มอมตะ พัฒนาระบบ

การจัดการขยะ KoomKah Smart Manifest ส�าหรับใช้งานภายใน

นิคมอุตสาหกรรมที่มีโรงงานกว่า 500 โรงงาน

แล้วอย่างยั่งยืน โดยน�ามาผ่านกระบวนการรีไซเคิลทางเคมี 

(Chemical Recycling) ได้ผลติภณัฑ์เป็นวตัถดุบิทางเลอืกทีส่ามารถ 

น�ากลับมาเข้าโรงงานโอเลฟินส์และพอลิโอเลฟินส์ เพื่อผลิต

เม็ดพลาสติก Green Polymer คุณภาพสูงได้อีกครั้ง โดยปัจจุบัน

ได้ด�าเนินการก่อสร้างโรงงานสาธิตการผลิตแห่งแรกแล้วเสร็จ

เม่ือปลายปี 2563 และคาดว่าจะสามารถเปิดด�าเนนิการทดลอง

การผลิตได้ในช่วงต้นป ี2564

นอกจากนี้ ธุรกิจยังอยู ่ระหว่างการพัฒนาสินค้าใหม ่

เพื่อตอบโจทย์การน�าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)  

กลับไปรีไซเคิลได ้  100% ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

อีกด้วย

การด�าเนนิธรุกจิตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื
นวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธรุกิจเคมิคอลส์ ด�าเนนิธรุกิจควบคูกั่บการด�าเนนิงานตาม

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื หรอื SDGs (Sustainable Development 

Goals) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดภาวะ

โลกร้อน

ธุรกิจเคมิคอลส์ ได้ส่งเสริมชุมชนสู ่วิถีใหม่เป็น “วิถี

ออนไลน์” โดยเปิดพื้นที่บนเฟซบุ๊กเป็นตลาดนัดออนไลน์ 

“ระยองชอปฮิ” และยังได้แนะน�าวิธีการโพสต์ขายและจัดส่ง

สินค้า เพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้ชุมชนในช่วงวิกฤต 

โควิด 19 ตลอดจนส่งเสริมโครงการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการ

เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังร่วมกับสถานีต�ารวจ

ภูธรมาบตาพุด และมูลนิธิเมาไม่ขับ เดินหน้าสร้างสังคมระยอง

“KoomKah” (คุ้มค่า) 
นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะ
ที่ง่ายขึ้นส�าหรับทุกคน

ในปีทีผ่่านมา ธรุกจิเคมคิอลส์ยงัได้ร่วมลงทนุในการพฒันา

เทคโนโลยีใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการพลาสติกที่ใช้
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ปลอดภัย ผ่านโครงการ “The Lifesaver in School” เพื่อรณรงค์

สร้างความตระหนกัรูแ้ละพฤตกิรรมความปลอดภัยบนท้องถนน 

ธุรกิจเคมิคอลส์ร ่วมกับหลากหลายองค์กรและภาคี 

เครือข่ายเพ่ือท�าภารกิจพิทักษ์ทะเล ตลอดจนความร่วม

มือระดับโลก กับ The Ocean Cleanup, Alliance to End Plastic 

Waste (AEPW) และ Ellen MacArthur Foundation เพื่อร่วมกัน

แก้ปัญหาขยะโดยเฉพาะในมหาสมุทรให้ได้อย่างยั่งยืน 

และเดินหน้าจัดการปัญหาขยะทะเลด้วยนวัตกรรม “ทุ่น

กักขยะลอยน�้า จาก HDPE-Bone” โดยพัฒนาและปรับปรุง

จากรุ ่นแรก ด้วยการน�าพลาสติกเกรดพิเศษ HDPE–Bone  

มาใช้ทดแทนวัสดุเดิม ท�าให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

ขยะลอยน�้า ทนทานต่อรังสียูวี เพิ่มอายุการใช้งาน และ

สามารถน�ากลับมารีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  

ติดตั้งแล้ว 37 ชุด ใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ และสามารถ 

กักขยะได้กว่า 49 ตัน (ณ ส้ินปี 2563) 

ในส่วนของการรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง นิคม

อตุสาหกรรม อาร์ไอแอล ได้รบัการรบัรองเป็นนคิมอตุสาหกรรม

เชิงนิเวศระดับ Eco-World Class ระดับสูงสุดด้วยคะแนนสูงสุด 

จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ถือเป็น 

นคิมฯ แห่งแรกในประเทศไทยทีไ่ด้รบัรางวลันีต่้อเนือ่ง 2 ปีซ้อน 

ตอกย�้าความเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมท่ีใส่ใจด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน�้า 
จาก HDPE–Bone

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

ธุรกิจเคมิคอลส์ยังได้เข้าไปส่งเสริมความรู้ในการคัดแยก 

และรวบรวมพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางให้กับเยาวชนใน

โครงการ “เก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน” โดยน�าถุงนม

โรงเรียนมาล้าง ตากให้แห้ง รวบรวมเป็นพลาสติกประเภท 

LLDPE เพื่อส่งขายและอีกส่วนหนึ่งน�ากลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อ

ผลิตเป็น “เก้าอ้ีรีไซเคิล” ที่สวยงามและแข็งแรงทนทาน และ

ยังได้ขยายผลโครงการถนนพลาสติกรีไซเคิลผ่านความร่วม

มือกับบริษัทต่าง ๆ อาทิ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 

จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จ�ากัด (มหาชน) และ

บรษิทั ซีพี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ปัจจุบนัได้ด�าเนินการท�าถนน

แอสฟัลต์คอนกรีตต้นแบบที่มีพลาสติกเหลือใช้เป็นส่วนผสม 

รวมความยาวทัง้สิน้ 7.7 กโิลเมตร สามารถน�าพลาสติกเหลอืใช้ 

หมุนเวียนกลับมาสร้างคุณค่าได้รวม 23 ตัน นอกจากนี้ ยังได้ 

ลงนามความร่วมมือกับ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย และมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ร่วมมอื

ศึกษาและพัฒนาการน�าพลาสติกเหลือใช้ มาผสมในแอสฟัลต์

คอนกรีตส�าหรับงานก่อสร้างทาง เพิ่มความแข็งแรงและยืด

อายุการใช้งานของถนน สอดคล้องตามนโยบาย BCG Economy 

(Bio – Circular – Green Economy) ของรัฐบาล
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ธรุกจิแพคเกจจิง้ (เอสซจีพี)ี ยงัคงเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ
ผ่านการท�างานร่วมกบัลกูค้าอย่างใกล้ชดิ ท่ามกลางความ
ผันผวนของสภาพเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด 19 และมาตรการจ�ากัดการ
แพร่ระบาดที่ภาครัฐในหลายประเทศได้น�ามาใช้ ด้วยการ
สร้างสรรค์โซลชูนัด้านบรรจุภณัฑ์ใหม่ ๆ เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป การบรหิาร
ห่วงโซ่อุปทานให้สามารถด�าเนนิธรุกจิได้อย่างต่อเนือ่ง และ
การดแูลสขุภาพลกูค้า คูธ่รุกจิ และพนกังานอย่างทัว่ถงึ และ
ยงัมุง่มัน่เดนิหน้าสูก่ารเป็นผูน้�าด้านโซลชูนับรรจุภณัฑ์แบบ
ครบวงจรในภมูภิาค ด้วยการขยายก�าลงัการผลติ และการ
ควบรวมกิจการผ่านความร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธรุกจิ 
(Merger & Partnership) เพ่ือตอบรับกับความปกตใิหม่ที่
จะเกดิขึน้ในอนาคต

ความท้าทายของธุรกิจที่ต้องเผชิญ
เอสซีจีพีเผชิญกับความท้าทายจากความผันผวนทางเศรษฐกิจท้ัง

ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นทั่วโลกจากวิกฤตโรคระบาด 

โควิด 19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้าคงทน 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ และความต้องการ

ใช้กระดาษพิมพ์เขียนปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม

ความต้องการซือ้สนิค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมสนิค้าอปุโภคบรโิภค อาหาร

และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังคง 

เติบโตอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากผูบ้รโิภคหนัมาใส่ใจในเร่ืองสขุอนามยั และ

ปรับพฤติกรรมมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น 

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง



 

  

4 รอยละ 11 รอยละ
จากป 2562

ลานบาท

รายไดจากการขาย

จากป 2562

ลานบาท

EBITDA

จากป 2562

ลานบาท

กำไรสำหรับป

92,786 16,884

6,457

ผลการดำเนินงาน ป 2563

23 รอยละ
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ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
เอสซีจีพีได้ด�าเนินงานเชิงรุกและมีการจัดการอย่าง
รวดเร็วผ่านกลยุทธ์การท�างานแบบใกล้ชิดลูกค้า 
(Customer-centricity)  ด้วยการเข้าใจปัญหาและ
เพิ่มความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ 
ส่งมอบโซลูชันด้านบรรจภุณัฑ์ทีค่รบวงจรให้กับลกูค้า 

ทั้งน้ี เพื่อให้ผู ้เกี่ยวข้องทุกคน ได้แก่ ลูกค้า  
รวมไปถงึลกูค้าของลกูค้า (Consumer) และพนกังาน 
ยืนอยู่บนความเข้าใจและเห็นภาพค�าว่า “โซลูชัน”  
ในทางเดียวกนั อนัก่อให้เกดิประสทิธผิลในการพัฒนา
โซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากที่สุด เอสซีจีพี  
จึงได้ลงทุนสร้าง SCGP-Inspired Solutions Studio 
เพ่ือน�าเสนอโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีหลากหลาย
และสามารถจับต้องได้ ช่วยเพิ่มประสบการณ์ท่ี 
แตกต่าง รวมถึงจุดประกายความคิดให้กับลูกค้า
ในการต่อยอดพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ เอสซีจีพี 
ยังยินดีที่จะให้สตูดิโอแห่งนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมและ
ร่วมมือกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้าน
การส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรมนี้  มาช่วยยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและภูมิภาค
ให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ต่อไป

ผลส�าเร็จที่เกิดจากการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
ขยายธุรกิจปลายน�้าและฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม

สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) เพื่อสร้างการเติบโต

โดยในป ีที่ ผ ่ านมา ธุรกิจได ้ด� า เ นินการเข ้าซื้อธุ รกิจผ ่าน 

ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใน Bien Hoa Packaging Joint 

Stock Company (SOVI) บริษัทชั้นน�าด้านบรรจุภัณฑ์จากเยื่อ 

และกระดาษในประเทศเวียดนาม รวมถึงขยายก�าลังการผลิต 

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ของ Tin Thanh  

Packing Joint Stock Company (BATICO) ที่ประเทศเวียดนาม

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด ้วยการพัฒนา

นวัตกรรมโซลูชันบรรจุภัณฑ์ ด้วยการสร้างความแตกต่างของ 

สินค้าและบริการ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยในปีที่ผ่านมา   

เอสซีจีพีได ้ เป ิดตัว เอสซี จีพี  อินสไปร ์  โซลูชันส ์  สตูดิโอ  

(SCGP-Inspired Solutions Studio) ซึ่งให้บริการโซลูชันด้านการ 

ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

มุ ่งมั่นรักษาความเป็นผู ้น�าด ้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับอาเซียน ด�าเนินธุรกิจ 

ภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดการ 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและน�าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการ 

ผลิตกลับเข้าสู ่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด โดยในปี  

2563 เอสซีจีพีมีศูนย์จัดการวัสดุรีไซเคิลจ�านวนรวม 68 แห่ง  

ทัง้ในประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม และประเทศฟิลปิปินส์ รวมถงึ 

มีเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกเพื่อจัดหาวัตถุดิบหลักในการผลิต
สุชัย กอประเสริฐศรี 

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตักิาร 
กจิการบรรจุภณัฑ์จากเยือ่และกระดาษ 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 

SCGP-Inspired Solutions Studio 
เบื้องหลังการพัฒนาโซลูชัน
ด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ตอบโจทย์
ทุกความต้องการของลูกค้า



ข้อมูลทางการเงิน 
(ล้านบาท) 

 

  

4 รอยละ 11 รอยละ
จากป 2562

ลานบาท

รายไดจากการขาย

จากป 2562

ลานบาท

EBITDA

จากป 2562

ลานบาท

กำไรสำหรับป

92,786 16,884

6,457

ผลการดำเนินงาน ป 2563

23 รอยละ
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    2563 2562 2561 2560 2559

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 62,919  35,383 30,074  29,317 24,574 

สินทรัพย์ 172,429 139,513 93,246  91,312  85,369 

หนี้สิน 62,588 76,697 39,986 35,661 32,617 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 109,841 62,816 53,260 55,651 52,752 

ข้อมูลจากงบกำาไรขาดทุน     

รายได้จากการขาย 92,786 89,070 87,255 81,455 74,542 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1 85,148 83,147 79,661 76,617  70,469 

ก�าไรส�าหรับปี 2 6,457  5,268  6,066 4,651  3,565  

EBITDA 3  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  ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
3  ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจ
ในปี 2563 เอสซีจีพีมีรายได้จากการขายรวม 92,786  

ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัย 

เกื้อหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการใช้ 

สินค้าจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน และการรวมผลการด�าเนินงาน

ของ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) และ Visy Packaging  

(Thailand) Limited (Visy Thailand) ส�าหรับ EBITDA เท่ากับ 16,884 

ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 จากปีก่อน จากการมุง่เน้นน�าเสนอ

สนิค้าบรกิารรวมทัง้โซลชูนัทีห่ลากหลายและการบรหิารต้นทนุ

อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับก�าไรปี 2563 เท่ากับ 6,457 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อน

การปรับตัวขององค์กรเพื่อตอบรับกับสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นในปี 2563 
•	 ด้านธุรกิจ

  o  เริม่ท�าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยมีมูลค่า Market Capitalization 

ประมาณ 150,000 ล้านบาท (ณ ราคาเสนอขาย IPO) และได้ถูก

จดัให้อยูใ่น SET 50 โดยได้เงนิจากการระดมทนุ IPO (รวมการขาย

หุ้นส่วนเกิน Over-allotment) ประมาณ 40,000 ล้านบาท เพื่อใช้

ในการลงทุนขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้ใน

การปรับโครงสร้างทางการเงินรวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ภายในกิจการ

  o  เข้าร่วมพันธมิตรทางธุรกิจกับ Rengo Co., Ltd 

(Rengo) ใน United Pulp and Paper Co., Inc. (UPPC) ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ในสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างเอสซีจีพีกับ Rengo 

ร้อยละ 74.8 และร้อยละ 25.0 ตามล�าดับ เพื่อเพิ่มโอกาสของ 

UPPC ในการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าในประเทศ

ฟิลิปปินส์ รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสายธุรกิจ 

บรรจภุณัฑ์แบบครบวงจรของเอสซีจีพีในภูมิภาคอาเซียน

  o  เข้าซื้อหุ้น SOVI ในสัดส่วนร้อยละ 94.1 โดย SOVI  

เป็นผู้ผลติชัน้น�าด้านบรรจภุณัฑ์จากเยือ่และกระดาษในประเทศ

เวียดนาม  

  o  ลงนามในสญัญาซือ้หุน้เพือ่เข้าถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 

100 ใน Go-Pak UK Limited (Go-Pak) โดยได้ข้อสรุปของการ

ลงทุนในเดือนมกราคม 2564 

•	 ด้านบุคคล

  o จดัท�าแผนพฒันาความสามารถขององค์กร (Organization 

Capability) ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ และออกแบบ Platform เพื่อพัฒนา 

People Capability ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่า 

พนักงานจะสามารถน�าความรู้ และทักษะต่าง ๆ ไปปรับใช้ใน

การท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  o สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

และสร้างให้เกดิภาวะผูน้�าในทกุระดบั (Leadership Development) 

ผ่านการพัฒนาความรู้ ทักษะที่จ�าเป็นมาต่อยอดในการท�างาน 

รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Coaching Culture) การสร้าง

SCGP First Trading Day
เปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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พฤติกรรม และวิธีคิดวิธีการท�างาน (Mindset & Behavior) ของ

ผู้น�าที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Drive 

Value & Culture) พฒันาทมีงานให้มีความรูค้วามสามารถ  (People  

Development) ผลักดันให้เกิดการท�างานเป็นทีม (Collaboration) 

การสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเตรียมพร้อม

รับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว 

o ท�าแผนสืบทอดธุรกิจ (Succession Plan) เพื่อการเปลี่ยน

ผ่านผู้บริหารแต่ละรุ่นของเอสซีจีพี และดูแลความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ (Career Path) รวมถึงการพัฒนาผ่านกระบวนการ

เรยีนรูต่้าง ๆ  ทัง้ด้านการพฒันาตามวชิาชพี (Functional) และการ

พัฒนาภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง (Transformative Leadership) 

เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการสนับสนุนการขยายธุรกิจ

โดยเฉพาะในต่างประเทศของเอสซจีพี ีรวมถงึการขึน้สู่การเป็น

ผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคต 

•	 ด้านนวัตกรรม	(Product	&	Innovation)

  -  R-1 บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัว (Flexible  

Packaging) ท่ีผลิตจากฟิล์มประกบหลายชัน้ แต่ละชัน้เป็นพอลเิมอร์

ชนิดเดียวกัน (Multi-layer mono material) สามารถปกป้องสินค้า

และทนแรงกระแทกสูง น�ากลบัมารไีซเคลิเป็นเมด็พลาสติกและ

วัสดุอ่ืนๆ ได้อย่างมีคุณภาพช่วยให้เกิดการหมุนเวียนวัตถุดิบ

ทดแทนกลับเข้าสู่ระบบ

  - Opt iSorb-X บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติป ้องกัน

ออกซิเจนและไอน�้าสูงร่วมกับเทคนิคการดูดซับออกซิเจนใน

บรรจภุณัฑ์ภายหลงัการบรรจ ุจงึช่วยคงคณุภาพของสนิค้า และ

ยดือายกุารเกบ็สนิค้าให้ยาวนานขึน้ เหมาะส�าหรบั ขนม เบเกอรี่ 

เนื้อสัตว์แปรรูป ฯลฯ

  -  Odorlock บรรจุภัณฑ์ควบคุมกลิ่นอาหารไม่ให้ 

แพร่กระจายรบกวนสินค้าอื่น เช่น ทุเรียน ช่วยให้ขนส่งและ 

วางจ�าหน่ายร่วมกับสินค้าอื่นได้

  -  Detect Odor & Monitoring (DOM) นวัตกรรมด้านการ

ส�ารวจตรวจวัด การประเมินผลกระทบกลิ่นจากแหล่งก�าเนิด 

รวมไปถึงระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่น แก๊ส และมลพิษทาง

อากาศแบบต่อเนื่องที่มีการน�าผลตรวจวัดมาใช้ร่วมกับสภาพ

ภูมิอากาศ และแสดงผลตรวจวัดบนเว็บแพลตฟอร์มที่สะดวก 

และเข้าถึงได้ง่าย มีการแจ้งเตือนเม่ือมีความเสี่ยง นอกจากนี้ 

มีการใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือในการสร้างฐานข้อมูล 

เพื่อใช้ในการระบุอัตลักษณ์ของกลิ่นน�าไปสู่การวิเคราะห์และ

ประมวลผลที่แม่นย�าและรวดเร็วขึ้นในอนาคต

การด�าเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
•	 บริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

โดยยึดหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และ Circular Economy 

ด้วยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต ตลอดจนวิจัย

และพัฒนานวตักรรมเพือ่ให้สามารถใช้วตัถุดบิและของเหลอืใช้

จากกระบวนการผลติอย่างคุม้ค่าและมีประสทิธภิาพสงูสดุ โดย

การน�ามาหมุนเวียนน�ากลับมาใช้ใหม่ในตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เป็นการช่วยลดการใช้

วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ

•	 จัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

ภูมิอากาศ ด้วยการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

ในกระบวนการผลิต เพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนและ

พลังงานทางเลือก และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าท้ังในพื้นท่ีโรงงานและ 

พืน้ทีป่่าชมุชน เพือ่เพิม่การเกบ็กกัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดย

ธรรมชาติ
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•	 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์

แนวโน้มสถานการณ์น�้า ซึ่งมีกรมชลประทาน และหน่วยงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์น�้า 

ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นประจ�าทุก 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ 

ยงัมหีน่วยงานบรหิารความต่อเน่ืองของการด�าเนนิงาน (Business  

Continuity Management) ติดตามสถานการณ์น�้าในพื้นที่ต่าง ๆ  

ที่มีโรงงานตั้งอยู ่ เพื่อร่วมกันก�าหนดมาตรการป้องกันการ

ขาดแคลนน�า้กับโรงงานอย่างต่อเนื่อง

•	 ร่วมกบัสภาหอการค้าไทย	รบัซือ้ใบอ้อยจากชาวไร่อ้อย	

เพ่ือน�ามาใช้เป็นพลังงานทดแทน ภายในหม้อเผาไอน�้าที่ม ี

ระบบดักจับฝุ่นด้วย Electrostatic precipitator ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อช่วยลดปัญหามลภาวะจากการเผาไร่ อีกท้ังยังสร้างรายได้

ให้กบัเกษตรกรไทย สอดคล้องกบัแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

•	 ด�าเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ	 ทั้งการ 

ปลกูป่าบกในพืน้ทีข่องโรงงาน และพืน้ทีน่อกโรงงานในจงัหวัด

ต่าง ๆ เช่น ก�าแพงเพชร ขอนแก่น กาญจนบุรี ราชบุรี และ

ปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้น 48,170 ต้น และร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น

ฟื้นฟูป่าต้นน�้าด้วยการสร้างฝายชะลอน�า้กว่า 687 ฝาย

•	 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  - โครงการห้องเรียนสร้างบญุ สู่เรยีนรูค้วามมัน่คงทาง

อาหาร ด้วยการสอนเทคนิคการปลูกผักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร เพื่อส่งมอบความรู้และเทคนิคการปลูก

ผักหาเลี้ยงชีพให้กับคนในชุมชน ให้สามารถเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัวได้ด้วยการสร้างแหล่งอาหารในครอบครัวตนเอง 

และขยายผลเป็นอาชีพแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

  -  พัฒนากระดาษอนามัยใช ้คลุมตัดผม ให ้แก ่ 

ผูป้ระกอบการร้านตัดผมและร้านเสรมิสวยในพืน้ทีร่อบโรงงาน 

เพือ่ให้ร้านท�าผมใช้กระดาษนีส่้วนบคุคลแทนการใช้ผ้าคลมุซ�า้ 

ซ่ึงจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโควดิ 19 และเพิม่ความปลอดภยั

ของผู้ใช้บริการร้านตัดผม 

  -  สร้างสรรค์ “โต๊ะกระดาษ 3 in 1” ร่วมกับมูลนิธิ

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อส่งมอบให้เด็ก ๆ ได้ใช้โต๊ะเรียนที่

เหมาะสมตามหลกัการยศาสตร์ และสามารถน�ามาปรบัเป็นกระเป๋า 

และที่เก็บของ มอบให้แก่นักเรียนในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ 

  -  จดักจิกรรม “รกัษ์น�า้ จากภผูา สูม่หานที” โดยร่วมกับ

กองพลทหารราบท่ี 9 สร้างฝายชะลอน�้าในจังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เนือ่งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จ�านวน 

268 ฝาย ณ บ้านใหม่ห้วยน�า้ขาว ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 

ช่วยให้ผืนป่ากลับมาชุ่มชื้น เห็นผลเชิงนเิวศทีห่ลากหลายและ

กลบัมาสูส่มดลุ ชมุชนมรีายได้เพิม่ขึน้ เป็นการปลูกฝังและสร้าง

ความตระหนักในความส�าคัญในคุณค่าของทรัพยากรน�้าและ 

ป่าไม้ ก่อให้เกดิความร่วมมอืในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

  -  ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างอ�าเภอ

บ้านโป่งให้เป็นอ�าเภอต้นแบบท่ีมีการจัดการขยะอย่างมี

ประสิทธิผล ด้วยการด�าเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลชุมชน

ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยอ�าเภอบ้านโป่งเป็นปีที่ 2 โดย

ก�าหนดให้ชมุชนทีเ่ข้าร่วมมีปรมิาณขยะลดลงร้อยละ 40 ท�าให้

ในปี 2563 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการขยะได้

ทั้งหมด 41 ชุมชน และมีประชาชนที่สนใจมาศึกษาดูงานเป็น

จ�านวนมาก
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ปี 2563

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

•	 ลงนามในสัญญาเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท	Oitolabs	 

  Technologies Private Limited จ�ากัด (หรือ “OITOLABS”)  

  ประเทศอินเดียจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อสนับสนุน 

  การพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ของธุรกิจ 

  ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยการเข้าซื้อกิจการนี้  

  จะช่วยส่งเสริมแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการขยาย 

  ธุรกจิค้าปลีกทัง้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ส�าหรบั 

  ลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน โดยการลงทุนมีมูลค่า 2 ล้าน 

  ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 62.4 ล้านบาท 

•	 เข ้าร ่วมทุนกับ	 SHO-BOND	 &	 MIT	 Infrastructure	 

  Maintenance Corporation (หรือ “SB&M”) ในการจัดตั้ง 

  บริษัทร่วมทุน ส�าหรับด�าเนินธุรกิจ Lifetime Solution  

  แบบครบวงจรในประเทศไทย เพือ่รองรบัการเติบโตของ 

  ตลาดงานซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน 

  ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ใ น ภู มิ ภ า ค อ า เซี ย น ใ น อ น า ค ต  

  โดยธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่า 150 ล้านบาท และ CPAC  

  จะเข้าถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51 

•	 เข้าท�าสญัญาร่วมทุนกบับรษิทับญุถาวรกรุ๊ป	จ�ากัด	และ 

  บรษิทับญุถาวรเซรามิค จ�ากดั และจดัต้ังบรษิทัเอสซจี-ี 

  บุญถาวร โฮลดิ้ง จ�ากัด เพื่อขยายความร่วมมือใน 

  การด�าเนนิธรุกจิร้านค้าปลกีออกแบบสินค้าและบรกิาร 

  เกี่ยวกับบ้านแบบครบวงจร ทั้งในประเทศไทย และ 

  ภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทร่วมทุนน้ีมีทุนจดทะเบียน  

  525 ล้านบาท เอสซีจี รีเทลมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ท่ี 

  ร้อยละ 51 

•	 เข้าร่วมทุนกับ	 PT	Marindo	 Inticor	 (หรือ	 “MI”)	ซึ่งเป็น 

  บริษัทโฮลดิ้งในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจัดต้ังบริษัท  

  PT Renos Marketplace Indonesia (“บริษัทใหม่” หรือ  

  “Renos”) ให้บริการดิจิทัลมาร์เก็ตแพลตฟอร์มส�าหรับ 

  ซ้ือขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งบ้าน 

  ในประเทศอินโดนีเซีย โดยการขยายธุรกิจนี้ เป ็น 

  ตามแผนกลยุทธ์ของ SCC ในการพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ต 

  แพลตฟอร์มในภูมิภาคอาเซียน บริษัทใหม่ที่จัดต้ังขึ้น 

  ดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 17.2 พันล้านรูเปีย หรือ 

  ประมาณ 39 ล้านบาท โดยบริษัทเบ็ตเตอร์บีจะเข้า 

  ถือหุ้นใน Renos สัดส่วนร้อยละ 49 

•	 เข้าร่วมทนุกบับรษิทับลิค์	วัน	กรุป๊	จ�ากดั	(หรอื	“BUILK”)	 

  เพื่อจัดตั้งบริษัทที่ให ้บริการระบบควบคุมต้นทุน 

  การก่อสร้าง B2B E-Commerce แพลตฟอร์ม และระบบ 

  บรหิารจัดการความสมัพนัธ์ลกูค้าส�าหรบัธุรกจิก่อสร้าง 

  ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีการเติบโตของอุตสาหกรรม 

  ก่อสร้างและมีจ�านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 

  อย่างต่อเนื่อง ธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่า 25 ล้านเปโซ 

  ฟิลิปปินส์หรือประมาณ 15.5 ล้านบาท โดยเอสซีจี  

  ดิสทริบิวชั่นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 

•	 เข้าท�าสัญญาร่วมทุนกับผู้ถือหุ ้นรายบุคคล	 2	 ราย 

  ในประเทศกัมพูชา เพื่อร่วมลงทุนและจัดตั้ง SCG  

  Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd. (หรอื “บรษิทัร่วมทนุ”)  

  ในประเทศกัมพูชา ตามแผนกลยุทธ์ของ SCG ในการ 

  ขยายตลาดธุรกิจค้าปลีกท้ังช่องทางออนไลน์และ 

  ออฟไลน์ในอาเซียน ธุรกิจร่วมทุนนี้ จะเป็นร้านค้าใน 

  ต่างประเทศแห่งแรกของเอสซีจี-บุญถาวร และจะช่วย 

  เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ SCG ในการเข้าถึงตลาด 

  ของผู้บริโภคที่มีความต้องการได้ มูลค่าการลงทุนอยู่ที่  

  383 ล้านบาท (ประมาณ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  

  โดย SCGBTV ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนสัดส่วนร้อยละ 80

•	 จัดต้ังบริษัทร่วมทุนกับ	 BIMobject	 AB	ประเทศสวีเดน	 

  ท่ีประกอบธรุกจิให้บรกิารระบบแบบจ�าลองสารสนเทศ 

  ส�าหรบัอาคาร (Building Information Modeling หรอื “BIM”)  

  ในรปูแบบดจิทิลัและฐานระบบส�าหรบัการออกแบบ คดั 

  เลือกวัสดุก่อสร้าง และจ�าลองการก่อสร้างอาคารและ 

  โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ SCG 

  ในการเป็นผู ้ให้บริการนวัตกรรมโซลูชันด้านการ 

  ก ่อสร ้างแบบครบวงจร บริษัท BIMobject TH มี 

  ทุนจดทะเบียนอยูท่ี่ 5 ลา้นบาท โดย CPAC เข้าถือหุ้นใน 

  สัดส่วนร้อยละ 51 

ธุรกิจเคมิคอลส์

•	 เข้าซื้อหุ ้นใน	 HTExplore	 S.R.L.	 (หรือ	 HTExplore)	 

  ผู้ประกอบธุรกิจด้านการทดสอบสารเร่งปฏิกิริยาแบบ 

  ให้ผลผลิตสูง ตั้งอยู่ที่เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี  

  ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อเพิ่มความสามารถในการ 

  สร้างสนิค้ามลูค่าเพิม่สงู (High Value Added) ) โดยจะช่วย 

  เสริมความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของ SCG 

  ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

•	 เข้าซื้อหุ้นในบริษัท	 เอ.	 เจ.	 พลาส	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

  (หรือ AJ) ในสัดส่วนร้อยละ 9.22 โดย AJ หนึ่งในผู้ผลิต 

  ฟิล์มส�าหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (FIexible Packaging)  

  ชั้นน�าของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และจัดตั้ง 

  บรษัิทร่วมทนุกบั AJ เพือ่ผลติและจ�าหน่ายฟิล์ม Biaxially  

  Oriented (หรือ “BO Fi lm”) ในประเทศเวียดนาม  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
เอสซีจีมีการลงทุนที่ส�าคัญในระหว่างปี 2561 – 2563 ดังนี้
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  ทุนจดทะเบียนมูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท โดย SCG  

  Chemicals จะถือหุน้ในบรษิทัร่วมทนุในสัดส่วนร้อยละ 45 

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

•	 เอสซีจีพี	เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท	Bien	Hoa	Packaging	 

  Joint Stock Company (หรือ “SOVI”) ในสัดส่วนร้อยละ 

  94.11 โดยมรีาคาหุน้ละ 171,450 ดอง รวมเป็นเงินทัง้สิน้  

  2,070 พันล้านดอง หรอืประมาณ 2,700 ล้านบาท โดย 

  ด�าเนนิธุรกรรมผ่านบริษัทย่อย TCG Solutions Pte. Ltd.  

  ที่ถอืหุน้ทัง้หมดโดยบรษิทักลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จ�ากัด  

  (หรอื “TCG”) ทัง้นี ้SOVI เป็นหนึง่ในผูน้�าด้านบรรจภัุณฑ์ 

  จากเยือ่และกระดาษในเวียดนาม การเข้าลงทนุน้ี จะส่งผลให้  

  SCGP สามารถขยายฐานลกูค้าในกลุม่อาหาร เครือ่งดืม่  

  และสินค้าอุปโภคบริโภค อีกทั้งเป็นการเพิ่มสัดส่วน 

  การบรูณาการในแนวตัง้กบัโรงงานกระดาษบรรจภุณัฑ์

•	 บรษิทัเอสซจีี	แพคเกจจิง้	จ�ากดั	(มหาชน)	(หรอื	เอสซจีพี)ี	 

  ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ ้นเพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 

  ร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK Limited (หรือ Go-Pak)  

  โดยได้ข้อสรุปของการลงทุนในเดือนมกราคม 2564  

  Go-Pak เป็นหนึ่งในผู้น�าในการให้บริการโซลูชันด้าน 

  บรรจุภัณฑ์อาหารในสหราชอาณาจักร ยุโรป และ 

  อเมริกาเหนือ และมีฐานลูกค้าเป็นผู้จัดจ�าหน่ายใน 

  ภาคธุรกิจการบริการด้านอาหาร ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่ง  

  การเข้าซื้อหุ้น Go-Pak เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ ์

  อาหารของ เอสซีจีพี ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง  

  ของฐานตลาดผู้บริโภคของบริษัท และเป็นการขยาย 

  ฐานลูกค้าไปยังตลาดสหราชอาณาจักร ยุโรป และ 

  อเมริกาเหนือ อีกทั้งเป็นการเสริมศักยภาพในการ 

  แข่งขันด้วยการเพิ่มความหลากหลายของโซลูชันด้าน 

  บรรจภุณัฑ์อาหาร และขยายฐานการผลติเพือ่การเตบิโต 

  ของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

•	 ที่ประชุมคณะกรรมการของ	 เอสซีจีพี	 ได้มีมติอนุมัติ 

  การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวนไม่เกนิ 1,296,680,000  

  หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายต่อ 

  ประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการมอบ 

  อ�านาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น โดยที่ เอสซีจีพี 

  ได้ก�าหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ท่ีราคา  

  35.00 บาทต่อหุ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และเม่ือ 

  วนัที ่25 พฤศจกิายน 2563 เอสซจีพี ีได้จดัสรรหุ้นสามัญ  

  เพ่ิมทุนจ�านวนดังกล่าวให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน และ 

  ได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช�าระแล้วกบักรมพฒันา 

  ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และ 

  ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกนิได้ส่งมอบหุน้คนืให้แก่ SCG ซึง่ส่งผล 

  ให้จ�านวนหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้โดยตรงใน เอสซจีพี ี

  ของ SCG มีจ�านวน 3,095,882,660 หุ ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 72.1

	•	 เอสซีจีเข้าร่วมพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท	 Rengo	 

  Co., Ltd. ประเทศญีปุ่น่ (หรอื “Rengo”) ในประเทศฟิลปิปินส์  

  โดยการท�าสัญญาจ�าหน่ายหุ้นออกใหม่อย่างมีเงื่อนไข 

  มูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยการเข้าร่วม 

  พันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสของ  

  บริษัท United Pulp and Paper Co.,Inc. (หรือ “UPPC”)  

  ในการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าในประเทศ 

  ฟิลิปปินส์ รวมท้ังเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสาย 

  ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของเอสซีจีพี  ใน 

  ภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

ปี 2562

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

•	 ปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิกในประเทศอินโดนีเซีย	 

  ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุน 

  การด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจาก 

  การรวมการผลิตไว้ที่โรงงานแห่งเดียว โดยการหยุด 

  ด�าเนินการผลิตกระเบื้องเซรามิกปูผนังของบริษัท  

  PT Keramika Indonesia Assosiasi ที่โรงงานในเขต Cileungsi  

  จังหวัดชวาตะวันตก โดยจะรวมการผลิตไว้ท่ีโรงงาน 

  อกีแห่งหนึง่ในเมอืง Karawang จงัหวดัชวาตะวนัตก และ 

  รวมถึงการเลิกบริษัทและช�าระบัญชีของบริษัท PT KIA  

  Sepih Mas (หรือ “KSM”)  ซึ่งตั้งอยู่ในเขต Cileungsi และ 

  เมือง Karawang จังหวัดชวาตะวันตก

•	 จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ที่เก่ียวเนื่องกับ 

  ท่าเรือในประเทศไทย กับ PSA Thailand โดยโอนส่วน 

  การลงทุนของ SCG ในบริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี  

  เทอมินอล จ�ากดั (หรอื “TCT”) (เดมิชือ่ บรษิทัไทยพรอส 

  เพอริตี้ เทอมินอล จ�ากัด) และบริษัทบางกอก อินเตอร์  

  เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จ�ากัด (หรือ “BIFC”) ให้แก่บริษัท 

  ร่วมทุนท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 300  

  ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนของ SCG ใน TCT  

  และ BIFC ลดลงจากปัจจุบนัที ่ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51



038

•	 เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ	Jumbo	Barges	(Cambodia)	(หรือ	 

  “JBC”) ซึง่เป็นบรษิทัจ�ากดัทีด่�าเนนิธรุกจิด้านการขนส่ง 

  สนิค้าทางน�า้ ทะเล และชายฝ่ังในประเทศกมัพชูา ท้ังนี ้

  ธุรกรรมข ้างต ้นมีมูลค ่าการลงทุนรวมประมาณ  

  17 ล้านบาท การเข้าถือหุ้นทั้งหมดใน JBC จะช่วย 

  เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจโลจิสติกส ์

  ของ SCC ในประเทศกัมพูชา

ธุรกิจเคมิคอลส์

	 •	 อยู่ระหว่างด�าเนินโครงการขยายก�าลังการผลิต	บริษัท 

  มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด (MOC) โดยจะท�าให้ MOC มี 

  ความยดืหยุน่ในการเลอืกใช้วตัถดิุบ และสร้างโอกาสใน 

  การใช้ก๊าซโพรเพนซึ่งมีต้นทุนต�่าเป็นวัตถุดิบได้ ก�าลัง 

  การผลติโอเลฟินส์ต่อปีจะเพิม่ขึน้ 350,000 ตนั คาดว่าจะ 

  แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

•	 จัดต้ังบริษัท	 PT.	 Berjaya	 Nawaplastic	 Indonesia	 (BNI)	 

  เพื่อผลิตสินค้าพีวีซีส�าเร็จรูปรวมถึงท่อและข้อต่อ 

  พีวีซีในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถือหุ ้นร ้อยละ 51  

  โดยบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ากัด ซึ่งเป็น 

  บริษัทย่อยในเอสซีจี

•	 ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ	 (Startup)	ที่เป็นเทคโนโลยี 

  เชิงลึก เพ่ือร่วมมือวิจัยพัฒนา สร้างโอกาสในการ 

  เข้าถึงเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีมี 

  มูลค่าเพิ่มสูงใหม่ๆ ตามกลยุทธ์ของธุรกิจ

•	 ก่อต้ังและเปิดใช้งานศูนย์นวัตกรรม	 I2P	 (Ideas	 to	 

  Products) ทีจั่งหวัดระยอง เพือ่เร่งกระบวนการสร้างสรรค์ 

  นวตักรรมและผลติภณัฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการ 

  ของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นตามกลยุทธ์ของธุรกิจ

•	 ขายหุ ้นทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ	 25	 ในบริษัท	 GTC	 

  Technology US, LLC และ GTC Technology International  

  ซ่ึงเป็นผู ้ประกอบธุรกิจ Technology licensing และ 

  ให้บริการทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ 

  โรงกลั่น

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

•	 เข้าซื้อหุ้น	PT	Fajar	Surya	Wisesa	Tbk.	ในสัดส่วนร้อยละ	 

  55.24 ซึ่งเป็นผู ้น�าด้านธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ ์

  ในอินโดนีเซีย โดยการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากใน Fajar  

  จะช ่วยขยายการเติบโตของเอสซีจีพีในอาเซียน  

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอินโดนีเซียซึ่งมีโอกาสใน 

  การเติบโตอย่างมากในอนาคต 

•	 ขยายการลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป	 

  โดยเข้าซ้ือหุ ้นร้อยละ 80 ในบริษัทวีซี่  แพ็คเกจิ้ง  

  (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัชัน้น�าทีผ่ลติบรรจภุณัฑ์ 

  อาหารข้ึนรปูให้แก่แบรนด์ผูผ้ลติอาหารชัน้น�าระดบัโลก  

  ทั้งนี้  Visy ใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติความเร็วสูง 

  มาตรฐานสากล ซึ่งมีเทคโนโลยีเฉพาะที่สามารถผลิต 

  บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุอาหารและผลไม้ให้ยาวนาน

•	 ปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

  คงรปูโดยมี Toppan Printing Company Limited (หรอื Toppan)  

  ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงทุนในบริษัท 

  เอสซจีพี-ีที พลาสติกส์ จ�ากัด (หรอื SCGP-T) โดย SCGP-T  

  เป็นบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป  

  โดยถือหุ้นร้อยละ 75 ในบริษัทคอนิเมก จ�ากัด ทักษะ 

  และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการผลิตบรรจุภัณฑ ์

  ในระดับสูงของ Toppan จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง 

  ด้านการผลิตและขยายฐานลูกค้าของคอนิเมกได ้

  มากยิ่งขึ้น

•	 ได้รับมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 

  ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอสซีจี  

  แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (หรือ เอสซีจีพี) และได้รับ 

  อนมุตักิารน�าหุ้นสามัญของเอสซจีพี ีเข้าจดทะเบียนใน 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก�าหนดสัดส่วน 

  จ�านวนหุ้นท่ีจะเสนอขายข้างต้นเป็นจ�านวนไม่เกิน 

  ร้อยละ 30 ของทุนช�าระแล้วของ SCGP ภายหลังการ 

  เพิ่มทุน โดย SCGP จะน�าเงินที่ได้รับจากการเสนอ 

  ขายหุ ้นสามัญเพิ่ มทุนข ้ างต ้น เพื่ อใช ้ลงทุนใน 

  การขยายธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ และใช ้

  ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงใช้เป็น 

  เงินทุนหมุนเวียน

ปี 2561

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

•	 จัดตั้งบริษัทโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในประเทศจีน	 

  ตอนใต้ (มณฑลกวางสี) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 

  เอสซจี ีซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง และ JUSDA เพือ่เป็น 

  จุดเชื่อมต่อในอาเซียน

•	 ลงทุนในบริษัท	 PT.Catur	 Sentosa	 Adiprana	 Tbk	 (CSA)	 

  ผูป้ระกอบการโมเดร์ินเทรด (“Mitra 10”) และจัดจ�าหน่าย 

  สนิค้าเกีย่วกบับ้านและทีอ่ยู่อาศยัในประเทศอนิโดนเีซยี  

  โดยสามารถด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสท่ี 3  

  ของปี 2561

•	 ร่วมทุนระหว่างเอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและ 

  บุญถาวร เพื่อให้บริการเก่ียวกับโซลูชั่น เป็นดีไซน ์

  เอ้าท์เลทที่เกี่ยวข้องกับบ้านและที่อยู่อาศัย

•	 อนมัุติควบรวมห้าบรษัิทและมีช่ือใหม่เป็น	บรษัิท	เอสซจีี	 

  เซรามิกส์ จ�ากัด (มหาชน) โดยใช้ช่ือย่อหลักทรัพย์ว่า  

  “COTTO” ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯได้ 

  รับอนุมัติรับหลักทรัพย์ “COTTO” เป็นหลักทรัพย ์

  จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ต้ังแต่วนัที ่1 สงิหาคม  



039

  2561 และเริ่มซื้อขายตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561  

  เป็นตนัไป

ธุรกิจเคมิคอลส์

•	 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน	 Long	 Son	 Petrochemicals	 

  Company Limited (LSP) ซึ่งเป็นโครงการปิโตรเคมี 

  ครบวงจรแห่งแรกของประเทศเวียดนาม โดยสัดส่วน 

  การถือหุ้นทางอ้อมของเอสซีจีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 71  

  เป็นร้อยละ 100

•	 อนุมัติ โครงการขยายก�าลังการผลิตของ	 บริษัท 

  มาบตาพดุ โอเลฟินส์ จ�ากดั (MOC) ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุน 

  ระหว่างบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด และบริษัท 

  ในกลุ่ม The Dow Chemical Company (DOW) โครงการ 

  ดังกล่าวใช้เงินลงทุนประมาณ 15,500 ล้านบาท  

  โดยจะท�าให้ MOC มคีวามยดืหยุน่ในการเลอืกใช้วัตถดุบิ  

  และสร้างโอกาสในการใช้ก๊าซโพรเพนซึง่มต้ีนทนุต�า่เป็น 

  วัตถุดิบได ้  ก�าลังการผลิตโอเลฟินส์ต ่อปีจะเพิ่ม 

  ขึ้น 350,000 ตัน

•	 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน	Binh	Minh	Plastics	Joint	Stock	 

  Company (BMP) ซึง่เป็นบรษิทัผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายท่อ 

  และข้อต่อพลาสติกในประเทศเวียดนามเป็นร้อยละ  

  54.29 โดยบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี)  

  จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเอสซีจี

•	 จัดตั้งบริษัท	PT	Nusantara	Polymer	Solutions	ในประเทศ 

  อินโดนีเซีย เพื่อด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายเม็ดพลาสติก 

  ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยบริษัทเอสซีจี  

  เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

  ที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด

•	 ลงทุนในส่วนธุรกิจใหม่	 Energy	Business	 โดยได้พัฒนา	 

  “โซลาร์ฟาร์มลอยน�้า” รายแรกในประเทศไทย ขนาด  

  1  เมกะวัตต์ ในพื้นที่โรงงานในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็น 

  นวัตกรรมเ พ่ือ ส่ิงแวดล ้อมท่ีน�ามาใช ้ ได ้จริ งใน 

  ภาคอุตสาหกรรม มีจุดเด่นเรื่องการออกแบบให้ติดตั้ง 

  ง่ายและรวดเร็ว ประหยัดพื้นที่และรองรับการติดตั้งได้ 

  หลายรูปแบบตามลักษณะพื้นที่ โดยใช้เม็ดพลาสติกที ่

  มีความทนทานเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง และเป็น 

  วสัดุทีป่ลอดภยัต่อสิง่แวดล้อมสามารถน�าไปรไีซเคลิได้

•	 ลงทนุในธรุกจิสตาร์ทอพั	(Startup)	และกองทนุ	(Venture	 

  Capital Funds) ที่เป็นเทคโนโลยีเชิงลึก เพ่ือร่วมมือ 

  วจิยัพฒันา สนับสนุน และต่อยอดนวัตกรรมเพือ่เตบิโต 

  แบบก้าวกระโดด รวมทั้งตอบโจทย์ในเรื่องเศรษฐกิจ 

  หมุนเวียนซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 

  ของธุรกิจ

•	 ขายหุน้ทัง้หมดร้อยละ	60	ในบริษทัสยามสเตบไิลเซอร์ส	 

  แอนด์ เคมิคอลส์ จ�ากัด (SSC) บริษัทย่อยของบริษัท 

  ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น 

  ผู้ผลิตสารให้ความอยู่ตัวส�าหรับการขึ้นรูปวัสดุพีวีซี

•	 ขายหุ ้นทั้งหมดร้อยละ	 64.68	 ในบริษัท	 Al l iance	 

  Petrochemical Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็น 

  บริษัทโฮลดิ้งในประเทศสิงคโปร์

•	 ขายหุน้ทัง้หมดร้อยละ	50	ในบริษทัสยาม	มติซยุ	พทีเีอ	 

  จ�ากัด (SMPC) บริษัทผู ้ผลิตและจ�าหน่าย Purified  

  Terephthalic Acid รวมถึงหุ ้นท้ังหมดร้อยละ 20 ใน  

  บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จ�ากัด (TPRC) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต 

  และจ�าหน่าย Polyethylene Terephthalate

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

•	 เข้าซื้อหุ ้นเพิ่มเติมในบริษัทบรรจุภัณฑ์สองแห่งใน 

  ประเทศไทย ได้แก่ บริษทัไดน่า แพคส์ จ�ากดั และบริษัท  

  โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ�ากัด จากร้อยละ 75 เป็น 

  ร้อยละ 100 โดยท้ังสองบริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ ์

  กระดาษลกูฟกูคณุภาพสงูทีใ่ช้ในการบรรจุสนิค้าอปุโภค 

  บริโภค โดยเน้นบรรจุอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก

•	 ขยายการลงทุนในธุรกิจ	Food	Packaging	โดยเข้าซื้อหุ้น 

  ร้อยละ 68.3 ในบรษิทั Interpress Printers Sendirian Berhad  

  บรษิทัผลติบรรจภุณัฑ์กระดาษส�าหรบัอาหารช้ันน�าท่ีได้ 

  รับการยอมรับจากธุรกิจร้านอาหาร บริการด่วนชั้นน�า 

  ทัว่โลก ต้ังอยูท่ี่รฐัเซลงังอร์ ประเทศมาเลเซยี มีสนิค้าหลกั 

  เป็นกล่องพับได้ ถาดขึน้รปู กล่องแคลมเชลล์ กระดาษห่อ  

  และถุงกระดาษ โดยมีเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน 

  ทั่วโลกเป็นลูกค ้าหลัก การลงทุนน้ีแสดงให้เห็น 

  ถึ งความมุ ่ ง ม่ันของ เอสซี จีพี  ในการ เป ็นผู ้ น� า 

  ด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน และจะ 

  ช่วยเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการ 

  บรโิภคอาหารบรกิารด่วนในภมิูภาคท่ีก�าลงัเติบโตอย่าง 

  รวดเร็วตามไลฟ์สไตล์และความพึงพอใจของผู้บริโภค

•	 เพิ่มฐานการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์	 โดยลงทุนขยาย 

  ก�าลังการผลิตในบริษัท United Pulp and Paper Co., Inc.  

  (หรอื UPPC) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยในประเทศฟิลปิปินส์ของ  

  เอสซีจีพี ส่งผลให้ก�าลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ ์

  เพิ่มขึ้นประมาณ 230,000 ตันต่อปี เพื่อตอบสนอง 

  ความต้องการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ 

  ฟิลิปปินส์ที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเริ่ม 

  ผลิตได้ในไตรมาสที่สามของปี 2564
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

07

หมายเหตุ : ข้อมูลงบการเงินจ�าแนกตามส่วนงานธุรกิจก่อนปรับปรุงรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ

*  ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

**  ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้ 

ดังนี้

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ประกอบด้วยธุรกิจที่

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และการ

จัดจ�าหน่าย โดยเน้นการพัฒนามูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และ

บริการ (High Value  Added Products & Services) การเป็นผู้น�า

ตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีกลุ่มสินค้าหลัก

คือ กลุ่มสินค้าปูนซีเมนต์ กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ

กลุ่มสินค้าเซรามิก

โครงสร้างรายได้ประจ�าปี 2563

  ธุรกิจซีเมนต์และ 171,720  2,446  174,166  39.94  1,012  184,690  2,371  187,061  38.82  947  182,952  2,400  185,352  35.08  924

 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

  

 ธุรกิจเคมิคอลส์  146,870  1,981  148,851  36.55  5,033  177,634  1,928  179,562  40.17  7,225  221,538  4,393  225,931  46.08  11,183

  

 ธุรกิจแพคเกจจิ้ง  92,786  603  93,389  22.93  66  89,070  964  90,034  20.14  53  87,255  515  87,770  17.90   (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  

 กลุ่มธุรกิจ รายได้
จากการ

ขาย

รายได้
จากการ

ขาย

รายได้
จากการ

ขาย

สัดส่วน
รายได้ 

(%)

สัดส่วน
รายได้ 

(%)

สัดส่วน
รายได้ 

(%)

ส่วนได้
เสียใน
บริษัท
ร่วม *

ส่วนได้
เสียใน
บริษัท
ร่วม *

ส่วนได้
เสียใน
บริษัท
ร่วม *

รายได้
อื่น

รายได้
อื่น**

รายได้
อื่น

รายได้
รวม

รายได้
รวม

รายได้
รวม

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

 หน่วย: ล้านบาท
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ข้อมูลที่ส�าคัญ

•	 ปูนซีเมนต์เทาในประเทศ	 23	 ล้านตันต่อปี
•	 ปูนซีเมนต์เทาต่างประเทศ	 10.5	 ล้านตันต่อปี
•	 คอนกรีตผสมเสร็จในประเทศ	 756	 โรงงาน
•	 สินค้ากลุ่มหลังคา		 90	 ล้านตร.ม.	ต่อปี
•	 สินค้ากลุ่ม	ฝา	ฝ้า	และไม้สังเคราะห์ในประเทศ	 101	 ล้านตร.ม.	ต่อปี
•	 กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและผนัง	 187	 ล้านตร.ม.	ต่อปี	

•	 ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง	เอสซีจี

•	 ปนูซเีมนต์ผสม	ปูนซเีมนต์ส�าเรจ็รปู	ปูนซีเมนต์ส�าหรบังานตกแต่ง	และกาวซเีมนต์	 
 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�าปรึกษาด้านงานโครงสร้างทุกประเภท	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
•	 กลุม่สนิค้า	บรกิาร	และตดิต้ัง	ส�าหรบักลุม่ลกูค้าผูส้งูอาย	ุ–	SCG	Elder	Care	Solution
•	 บริการให้ค�าปรึกษาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน	 	
 สากล แบบครบวงจร – SCG Green Building Solution
•	 กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง	ตรา	COTTO	ตรา	SOSUCO	ตรา	CAMPANA	
 ตรา Prime ตรา KIA และตรา Mariwasa
•	 หินไพโรลิธิค	ตรา	GEOLUXE
•	 เครื่องสุขภัณฑ์	ก๊อกน�้า	และอุปกรณ์ประกอบห้องน�า้	ตรา	COTTO
•	 ร้านจ�าหน่ายและให้บริการส�าหรับผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง	 
 เครื่องสุขภัณฑ์ ก๊อกน�้า อุปกรณ์ประกอบห้องน�า้ - 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�าเข้าและส่งออกสินค้า	(import/export	service)	ตรา	SCG	International

 ก�าลังผลิตและผลิตภัณฑ์หลัก

 ตราสินค้า
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•	 เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ในอาเซียน
•	 เป็นผู้ผลิตที่มีก�าลังการผลิตสูงที่สุดเป็นล�าดับที	่2	ของโลกในส่วนของกระเบื้อง
 เซรามิกปูพื้นและผนัง
•	 น�าหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งในการก�าหนดวิสัยทัศน์	กลยุทธ	์	
 นโยบาย และการด�าเนินงาน 
•	 สร้างสรรค์นวัตกรรม	(innovation)	ในการผลิตสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
•	 สร้างประสบการณ์ในการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านอย่างเชื่อมต่อกันระหว่าง 
 ช่องทาง Online และหน้าร้าน โดยใช้การระบุตัวตนลูกค้าเดยีวกันในทุกๆช่องทาง  
 รวมท้ังมีแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อเครือข่ายช่างและนักออกแบบเพื่ออ�านวย 
 ความสะดวกให้กับเจ้าของบ้าน

•	 สร้างฐานธุรกิจเพื่อความเป็นผู้น�าตลาดในระดับภูมิภาค	(regional	market	owner)	 
 รวมถึงการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•	 การสร้าง	 และพัฒนาช่องทางการจ�าหน่าย	 (Active	 Omni-Channel)	 และงาน 
 ที่เกี่ยวข้อง (Ecosystem)  ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างช่องทางออนไลน์ และ 
 หน้าร้าน (ออฟไลน์) รวมทั้งมีแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การออกแบบ  
 การค้นหา และว่าจ้างช่าง ฯลฯ
•	 พฒันาสนิค้าใหม่เพือ่ตอบโจทย์ของลูกค้า	รวมไปถงึการสร้างมลูค่าเพิม่ของสินค้า 
 และบริการ (High Value Added Products & Services) ผ่านนวัตกรรม และมุ่งมั่น 
 พัฒนาบริการและโซลูชั่นที่ครบวงจร
•	 มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการท�างานและเพิ่มประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน 
 โดยใช้เทคโนโลยี automation และดิจิทัล 
•	 ด�าเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ลดการใช้ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและชุมชน 
 อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลที่ส�าคัญ

 จุดเด่นที่ส�าคัญ

 นโยบายหลักในการด�าเนินงาน

1.	 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 สามารถจ�าแนกลกัษณะผลติภณัฑ์และบรกิาร หลกั ๆ  ได้ ดงันี้
 สินค้ากลุ่มปูนซีเมนต์
 1. ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง
 2. ปูนซีเมนต์ผสม
 3. ปูนซีเมนต์ส�าเร็จรูป
 4. ปูนซีเมนต์ส�าหรับงานตกแต่ง
 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 
  ดนิเผา และหลงัคาโปร่งแสง) โครงหลงัคาส�าเรจ็รปู และ 
  อุปกรณ์หลังคา
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 12. สินค้ากลุ่ม ฝ้า ผนัง พื้น ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด และ 
  ซีเมนต์บอร์ด
 13. กลุ่มสินค้าไม้สังเคราะห์ และวัสดุทดแทนไม้
 14. กลุ่มสินค้าตกแต่งภูมิทัศน์ (บล็อกปูพื้น กระเบื้อง 
  คอนกรีตปูพื้น  กระเบื้องคอนกรีตตกแต ่งผนัง  
  รั้วคอนกรีตส�าเร็จรูป เป็นต้น)
 15. เหล็กข้อกลม เหล็กข้ออ้อย
 16. ฉนวนกันความร้อน และวัสดุอะคูสติก
 17. ท่อและอุปกรณ์พีวีซี
 18. ท่อคอนกรีตและ Precast
 19. Solar roof system 
	 20.	 Active	AIRflowTM system
 21. ห้องน�้าส�าเร็จรูป (Unit Bathroom)

 สินค้ากลุ่มเซรามิก
 22. กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและผนัง
 23. หินไพโรลิธิค
 24. เครื่องสุขภัณฑ์ ก๊อกน�้า และอุปกรณ์ประกอบห้องน�้า

 สินค้าและบริการอื่น ๆ 
 25. บริการขนส่งและกระจายสินค้า (logistics service) 
 26. บริการน�าเข้าและส่งออกสินค้า (import/export service) 
 27. บริการรับก�าจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
 28. สินค้าและบริการ อื่น ๆ เช่น บริการ roofing center และ  
  ศูนย์บริการและสินค้าเกี่ยวกับบ้านครบวงจร
 29. บริการให้ค�าปรึกษาเร่ืองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรต่อ 
  สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล แบบครบวงจร
 30. กลุม่สนิค้า บรกิาร และตดิตัง้ ส�าหรบักลุม่ลกูค้าผูส้งูอายุ 
 31. บริการรับสร้างบ้าน
 32. ร้านจ�าหน่ายและให้บริการส�าหรับผลิตภัณฑ์กระเบื้อง 
  เซรามกิปพูืน้และบผุนงั เครือ่งสขุภณัฑ์ ก๊อกน�า้ อปุกรณ์ 
  ประกอบห้องน�้าและห้องครัว 

 33. ร้านค้าปลีกสินค้าเรื่องบ้านและวัสดุก่อสร้าง
 34. บริการออกแบบให้ค�าปรึกษาด้านงานโครงสร้าง 
  ทุกประเภท
 35. บริการ Digital platform ส�าหรับออกแบบงานโครงสร้าง 
  ทุกประเภท

2. การตลาดและการแข่งขัน
 (1)	 การท�าตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�าคัญ
	 	 -	 	 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์
  1)  กลยุทธ์การแข่งขัน
	 	 	 	 •	 ธุรกิจมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสินค้า 
     และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added  
     Products and Services) เพือ่ทีจ่ะสร้างความแตกต่าง  
     และตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค 
     ให้ดขีึน้ อกีทัง้ยกระดบัวงการก่อสร้างไทยให้เป็น  
     Wealth Community เช่น การพัฒนาคุณสมบัติ 
     ของสินค ้าอย ่างต ่อเนื่อง  โดยการพัฒนา 
     งานวิจัย และการน�าเทคโนโลยี ท่ี ทันสมัย 
     เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมก่อสร้าง การพฒันาสินค้า 
     ท่ี เป ็นมิตรต ่อสิ่ งแวดล ้อม เพื่อลดการใช ้
     ทรัพยากรธรรมชาติ เป ็นต ้น ท้ังนี้ธุรกิจมี 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเอง จึงท�าให้ 
     สามารถพัฒนาสินค้าที่ตอบสนองต่อความ 
     ต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน 
     ได้อย่างมีประสิทธิผล และรองรับแนวโน้มการ 
     เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและพฤติกรรม 
     การใช้งาน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้า 
     ให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปูนงานโครงสร้าง 
     เอสซีจี สูตรไฮบริด เพื่อสิ่งแวดล้อม ปูนเสือฉาบ 
     สูตรพิเศษ ปูนงานหล่อเอสซีจี ปูนทนน�้าทะเล 
     เอสซีจี  ปูนงานโครงสร ้ างทนทานพิ เศษ 
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     สตูรคนใต้ ปนูทนน�า้เคม็ดนิเคม็เอสซจีี ปนูส�าเรจ็รปู 
     เสือมอร์ตาร์ สูตรเอ็กซ์เพิร์ทเพื่อป้องกันรอย 
     แตกร้าว ปูนเสือกาวซีเมนต์ส�าหรับกระเบ้ือง  
     เซรามิคแกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต ปูนเสือ 
     มอร์ตาร์ฉาบแต่งผิวบางขาว-เทา (Grey-White  
     Skim coat)  ไม้สังเคราะห์เอสซีจีลดความร้อน  
     รุน่ cool plus กระเบ้ืองหลงัคาเอสซจี ีส�าหรบัหลงัคา  
     low slope & modern style เทคโนโลยีเซรามิก 
     เนื้อบาง ‘COTTOCERAMTM’ ใน Sensation ซีรี่ส์  
     ที่ท�าให้อ่างล้างหน้ามีความบาง ทันสมัยยิ่งขึ้น  
     พร้อมวาไรตีข้องสีสัน สุขภัณฑ์ Simply Modish ทีม่า 
     พร้อมดีไซน์ทันสมัย สุขภัณฑ์อัจฉริยะ Tunio  
     Laconic ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับดีไซน์โค้งมน  
     ก๊อกน�้า Soft Paddle ก้านปัดนุ ่ม ที่ออกแบบ 
     ภายใต้แนวคดิ Univesal Design รวมถงึขยายสนิค้า 
     และบริการให้ครบวงจร ตอบสนองลูกค้าทั้ง 
     ภาคการเกษตร ภาครัฐ กลุ ่มงานโครงสร้าง 
     พืน้ฐาน ภาคเอกชนกลุม่งานตกึสงู และท่ีอยูอ่าศยั  
     โดยร่วมมือกับคู่ธุรกิจในเครือข่ายของเอสซีจี
	 	 	 •		 ธุรกิจมีนโนบายเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพใน 
     การผลิต และการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น  
     แผนการลดการใช้พลังงาน การลดต้นทุนด้าน 
     วัตถุดิบ และแผนการปรับลดของเสียจาก 
     กระบวนการผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ ธุรกิจยังม ี
     ทีมผู้เชี่ยวชาญที่บริการให้ค�าปรึกษากับลูกค้า  
     (cement business solution team) เป็นเสมือน 
     พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถ 
     ในการแข่งขันให้กับคู ่ค ้าทางธุรกิจ ท้ังเพิ่ม 
     ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวน 
     การผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดต้นทุน  
     รวมถงึการให้ค�าแนะน�าและแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะ 
     เกิดขึ้นจากการใช้สินค้า ซึ่งลูกค้าสามารถ 
     แจ้งปัญหามาที่ศูนย์รับข้อร้องเรียนของธุรกิจ 
     ได้โดยตรงอีกด้วย
	 	 	 •		 ธุรกิจให้ความส�าคัญกับสังคม	 ชุมชน	 และ 
     สิ่งแวดล้อม โดยมีการด�าเนินกิจกรรมทาง 
     การตลาดและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน ์
     ที่ส�าคัญมากมาย เช่น การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 
     วิชาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ ่ม 
     ผู้รับเหมาและช่างปูนในประเทศให้สูงขึ้น และ 
     โครงการสอนหนังสือให้กับสถาปนิก เพื่อให ้
     ความรู ้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลย ี
     การก่อสร้างกับนิสิตนักศึกษาของสถาบันต่าง ๆ  
     เป็นต้น
 

  2)  ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 	 	 	 •	 สินค้ากลุ่มปูนซีเมนต์	 มีการขายให้กับบริษัทใน 
     เอสซีจี เพื่อเป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตผลิตภัณฑ์ 
     ต่อเนื่อง อาทิ คอนกรีตผสมเสร็จ กระเบื้อง 
     หลังคาคอนกรีต แผ่นพื้นส�าเร็จรูป เป็นต้น และ 
     การขายให้กับ ตัวแทนจ�าหน่าย ร้านค้าวัสด ุ
     ก่อสร้างท่ัวไป ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ ์
     คอนกรีต รวมถึงบริษัทผู้รับเหมาขนาดใหญ่ 
	 	 	 	 •	 สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	 	 มีการแบ่งระดับ 
     ราคาและกลุ่มลูกค้า ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 
     และความนิยมของกลุ ่มลูกค้าในแต่ละพ้ืนที่  
     โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ  
     เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า 
     ทุกกลุ่มเป้าหมาย
	 	 	 	 •	 สินค ้ากระเบ้ืองเซรามิก	 จ�าแนกผลิตภัณฑ์ 
     ตามกลุ ่มของลูกค้าเป็น 2 กลุ ่มหลัก ได้แก่  
     กลุม่ลกูค้าผลิตภณัฑ์ระดบัล่างถงึระดบักลาง และ 
     กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ระดับกลางถึงระดับบน

  3)  การจัดจ�าหน่าย
	 	 	 	 •	 การจัดจ�าหน่ายในประเทศ	 ธุรกิจมีการบริหาร 
     เครือข่ายการจัดจ�าหน่าย (distribution network) ที่ 
     เข้มแข็ง ผ่านทางร้านผู้แทนจ�าหน่าย กว่า 500  
     รายทั่วประเทศ มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
     ส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าผู้แทนจ�าหน่ายและ 
     ร้านค้าช่วง และได้มกีารน�าระบบ project management  
     ทีเ่ป็น one-stop solution มาใช้กบัการบรหิารลกูค้า 
     โครงการ ท�าให้สามารถติดตามและให้บรกิารการ 
     ใช้สินค้าในงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     ส�าหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้า ที่รวมถึงให้ 
     ค�าปรึกษา ออกแบบ ประมาณราคา และติดต้ัง  
     ธรุกจิได้พฒันาผูแ้ทนจ�าหน่ายในรปูแบบของ SCG  
     Home Solution และ COTTO Life และเพือ่สร้างความ 
     แข็งแกร่งให้กับระบบจัดจ�าหน่าย โดยขยาย 
     ไปยงัช่องทางค้าปลกีและงานตกแต่ง จึงด�าเนนิการ 
     ร่วมทุนกับ บริษัท บุญถาวรกรุ๊ป จ�ากัด ซึ่งจะ 
     ท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
     ในลกัษณะ one-stop service รวมท้ังเริม่ให้บรกิาร 
     ส่ังซือ้-จดัส่ง สนิค้าวสัดกุ่อสร้าง ผ่านระบบ online  
     ทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังตอบสนอง customer  
     experience ผ่านการท�าธุรกิจในรูปแบบ start up  
     สร้างสรรค์ application ที่สนับสนุนช่องทางการ 
     จัดจ�าหน่ายของธุรกิจ
	 	 	 	 •	 การจัดจ�าหน่ายต่างประเทศในเอเชียตะวันออก 
     เฉียงใต้ในประเทศเป้าหมายทางกลยุทธ์ ธุรกิจ 
     มกีารบรหิารเครือข่ายการจดัจ�าหน่าย (distribution  
     network) และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดย 
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     ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพตลาด อีกทั้ง 
     ยงัขยายการลงทนุในธุรกจิค้าปลกี ทัง้ในประเทศ  
     อินโดนีเซยี ประเทศกมัพชูา ประเทศเมยีนมา และ 
     ประเทศเวียดนาม
	 	 	 	 •	 การจัดจ�าหน่ายต่างประเทศในภูมภิาคอืน่		ธรุกจิ 
     ได้มอบหมายให้บรษิทัเอสซีจ ีอนิเตอร์เนชัน่แนล  
     คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (เดิมชื่อ “บริษัทเอสซีจี  
     เทรดดิ้ง จ�ากัด”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอสซีจี  
     เป็นตัวแทนในการด�าเนินการส่งออกสินค้า 
     ไปยังประเทศต่าง ๆ โดยการจัดจ�าหน่ายจะเน้น 
     การเข้าถึงผู้ใช้ปลายทางหรือผู้แทนจ�าหน่ายใน 
     ประเทศน้ัน ๆ โดยตรงเพื่อประสิทธิภาพในการ 
     ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
       นอกจากนี้  ธุรกิจยังมุ ่งเน้นการพัฒนา 
     ช่องทางการจดัจ�าหน่ายอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เพิม่ขดี 
     ความสามารถของผู้แทนจ�าหน่ายอันได้แก่ 
	 	 	 	 •	 การพฒันาช่องทางค้าส่ง	สร้างความโดดเด่นเรือ่ง 
     การให้บริการถึงร้านค้าในเครือข่ายโดยน�า 
     เทคโนโลยบีรหิารจดัการการจดัส่งสนิค้าส�าเรจ็รูป  
     GIZTIX มาพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับรูปแบบ 
     ธุรกิจวัสดุก ่อสร ้าง พร ้อมมุ ่งเน ้นการเพิ่ม 
     ประสิทธิภาพการท�างานภายใน ลดต้นทุนเรื่อง 
     การบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งของผู้แทน 
     จ�าหน่ายลง รวมถึงสานต่อระบบ Loyalty Program  
     “SCG ช้างแฟมิลี่” เพื่อรักษาความเข้มแข็งของ 
     เครือข่ายช่องทางค้าส่งอย่างยั่งยืน
	 	 	 	 •	 การพฒันาช่องทางโครงการ	พัฒนาแอพพลเิคชัน่	 
     RUDY เพื่อใช้บริหารจัดการงานโครงการแบบ 
     ครบวงจร ตัง้แต่การมองหาโอกาสในการขายงาน 
     โครงการใหม่ ๆ อ�านวยความสะดวกในการ 
     น�าเสนอขาย ปิดการขาย และบรกิารหลงัการขาย  
     โดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าปลายทาง  
     และยงัมรีะบบจัดการข้อมลูงานโครงการเพือ่ช่วย 
     ท�าให้ลกูค้าได้รับสนิค้าถกูต้องและตรงเวลาตาม 
     การก่อสร้างของโครงการ นอกจากนีย้งัมทีมีงาน 
     แนะน�าการติดตั้งสินค้าที่ถูกต้องได้มาตรฐาน 
     ถงึหน่วยงานของลูกค้า (onsite service) ซ่ึงจะท�าให้ 
     ลูกค้าได้รบัความสะดวกและมผีลงานการติดต้ังท่ีดี
	 	 	 	 •	 การพัฒนาช่องทางค้าปลีก	ผ่านผู้แทนจ�าหน่าย 
     ประเภท SCG Home Solution และ SCG Home  
     Boonthavorn เพือ่ตอบสนองทกุความต้องการของ 
     เจ้าของบ้าน ตั้งแต่บริการออกแบบ ประเมินการ 
     ก่อสร้าง คัดสรรสินค้า บริการติดตั้ง รับประกัน 
     สินค้าและการก่อสร้าง อีกทั้งยังสร้างเครือข่าย 
     ช่างด้วย loyalty program “SCG Family ช้างเพือ่นช่าง”  
     และพัฒนาทักษะช่างให้เป็นมืออาชีพอีกด้วย  
     พร้อมกันนี้ยังจัดต้ังศูนย์ให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับ 

     บ้านและวัสดุก่อสร้าง SCG Home Contact Center  
     ให้เจ้าของบ้านสามารถติดต่อได้ทุกช่องทาง 
     การสื่อสาร

  -  นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลติภณัฑ์และ 
	 	 	 	 บริการที่ส�าคัญ
      ปัจจบุนัธรุกจิซเีมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง มี 
    โรงงานผลิตปูนซีเมนต์เทาในประเทศไทยท้ังหมด  
    5 แห่ง ได้แก่ โรงงานท่าหลวง โรงงานเขาวง โรงงาน 
    แก่งคอย จังหวัดสระบุรี โรงงานทุ่งสง จังหวัด 
    นครศรธีรรมราช และโรงงานล�าปาง จังหวัดล�าปาง  
    โดยมีก�าลังการผลิตในประเทศ 23 ล้านตัน และ 
    มส่ีวนแบ่งทางการตลาดมากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัผูผ้ลติ 
    รายอืน่ ๆ  ในประเทศ ในส่วนของผลติภณัฑ์ก่อสร้าง  
    ธุรกิจมีโรงงานผลิตสินค้ากลุ่มหลังคา และกลุ่ม 
    ฝ้าและผนงั ในจังหวดัสระบุร ีนครปฐม ล�าปาง ล�าพนู  
    ชลบรุ ีขอนแก่น นครราชสมีา และนครศรธีรรมราช  
    ส่วนการตลาดในต่างประเทศ ปัจจบุนั เอสซจีมีกีาร 
    ท�าตลาดซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างในกลุ่มประเทศ 
    อาเซยีนเป็นหลกั 5 ประเทศ คอื อนิโดนเีซีย เมียนมา  
    กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ในปีที่ผ่านมาจะ 
    เน้นไปในด้านการพัฒนาช่องทางการขายในประเทศ 
    นัน้ ๆ  เพือ่ช่วยผลกัดนัสนิค้าทีจ่ะเพ่ิมขึน้ในอนาคต  
    รวมถงึสร้างความแขง็แกร่งของช่องทางการขายโดยรวม

      ส�าหรับธุรกิจเซรามิค มีโรงงานผลิตกระเบื้อง 
    เซรามิกปูพื้นและบุผนังในประเทศ ตั้งอยู่ที่จังหวัด 
    สระบุรีและโรงงานในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ 
    ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยมีก�าลัง 
    การผลิตรวม 187 ล้านตารางเมตรต่อปี นอกจากนี้  
    ยงัมสีนิค้าเคร่ืองสขุภณัฑ์ อปุกรณ์ประกอบห้องน�า้ 
    ที่เป็นผู้น�าตลาดในประเทศและมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนา 
    ให้เป็นทีรู่จ้กัในระดบัสากลต่อไป ท้ังนี ้นโยบายและ 
    การตลาดที่ส�าคัญ มีดังนี้
  1)  เข้าสูต่ลาดงานก่อสร้างด้วย CPAC Construction Solution  
    อาทิ CPAC Floor solution, CPAC FillGood solution, CPAC  
    Beam and column, CPAC Farm solution และ CPAC Wall  
    solution เป็นต้น เพ่ือสร้าง Wealth to Society โดยม ี
    การพัฒนา solution ให้เหมาะกับงานหลากหลาย 
    ประเภท และร่วมพฒันาโซลชูนักบัหุน้ส่วนทางธรุกจิ 
    หลายราย เช่น โครงการ One Bangkok เลอืกใช้ CPAC  
    Mat Foundation Solution ในการเทงานฐานราก การ 
    ร่วมมอืทางธรุกจิกบับรษิทั SHO-BOND &MIT จาก 
    ประเทศญี่ปุ่น ในการให้บริการด้านการซ่อมแซม 
    โครงสร้างงานขนาดกลาง-ใหญ่ อีกทั้งสร้างความ 
    ร่วมมือในการใช้ BIM Platform ในโครงการก่อสร้าง 
    ระหว่าง CPAC และหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยลูกค้า 
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    สามารถปรึกษาเพื่อหาโซลูชันในการก่อสร้างท่ี 
    เหมาะสม และทันสมยัได้ที ่CPAC Solution Center(CSC)  
    ซึ่งปัจจุบันมีถึง 23 สาขาทั่วประเทศ 
  2)  ตอบสนองความต้องการลูกค้ารายย่อย ด้วยสินค้า 
    ที่พร้อมใช้งาน ลดความล�าบากในการขนส่งสินค้า 
    ไปยังพื้นที่ ธุรกันดาร หรือพื้นที่ เข ้าถึงยากใน 
    ภูมิภาคต่างๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต ้ 
    ด้วย “คอนกรีตกึ่งส�าเร็จรูปซีแพค” (CPAC Instant  
    Concrete) และสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิต 
    ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ด้วยการพัฒนาและผลิตน�้ามัน 
    ทาแบบหล่อคอนกรตี “CPAC Moldera CX1” ระหว่าง  
    “CPAC” และบริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก  
    จ�ากัด (มหาชน) หรอื “PTTOR” เพือ่ให้ลกูค้าผูร้บัเหมา 
    ของกลุ่มผู้ประกอบการได้รับชิ้นงานคอนกรีตท่ี 
    เรียบเนียนตามความต้องการ 
  3)  ผลักดันมาตรฐานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ด้วยปูน 
    งานโครงสร้างเอสซีจี สูตรไฮบริด เพื่อสิ่งแวดล้อม  
    เพือ่รองรบัความต้องการของผูบ้รโิภค และตอบโจทย์ 
    ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจาก 
    ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จาก 
    กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และช่วยเพิ่มความ 
    แข็งแรงให้กับโครงสร้างคอนกรีต
  4)  พัฒนาและเพิ่มทีมให้บริการผ่านระบบไซโลและ 
    เครื่องพ่น (Silo & Spraying) เพื่อรองรับการเติบโต 
    ของตลาดปูนส�าเร็จรูปในงานโครงการ โดย 
    ยกระดบัการให้บรกิารของระบบไซโลและเครือ่งพ่น  
    ด้วยการเพ่ิมประสิทธภิาพของระบบ Silo & Spraying  
    ในงานตึกสูง เพิ่มความรวดเร็วในการท�างานและ 
    ตอบสนองลูกค้า พัฒนาทักษะทีมบริการเพ่ือ 
    ยกระดับมาตรฐานให ้ เป ็นมืออาชีพและม ี
    ประสิทธิภาพ และเน้นขยายไปยังหัวเมืองใหญ ่
    เพื่ออ�านวยความสะดวก และลดปัญหาเรื่องการ 
    ขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้างนอกจากนี้ 
    ยังพัฒนา ระบบผนัง compacting wall รูปแบบใหม่  
    โดยใช้ silo spraying ร่วมกับ compacting mortar ซึ่ง 
    ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในเรื่องการ 
    ลดรอยต่อของผนงั ลดของเหลอืทิง้ในไซต์งาน และ 
    การป้องกันเสียงรบกวน
  5)  ขยายตลาดกลุ ่มผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ตราเสือ  
    เดคอร์ เป็นหนึ่งในทางเลือกส�าหรับงานด้านการ  
    ตกแต่งพื้นและผนัง ภายใต้สายผลิตภัณฑ์ Tiger  
    Decorative เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
    ทีต้่องการตกแต่งพืน้ผวิให้มคีวามสวยงามอย่างเป็น 
    เอกลักษณ์ โดยขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้างาน 
    ต่อเตมิซ่อมแซมประเภท DIY ผ่านสินค้างานตกแต่ง  
    งานพ้ืน และผนัง อาทิ ปูนเสือ เดคอร์ โพลิเมอร ์
    ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ นอกจากนี้บริษัทยังขยาย 

    ช่องทางการขายสินค้างานตกแต่ง พร้อมด้วย 
    บริการจากทีมช่างเฉพาะทางส�าหรับงานตกแต่ง 
    ผนังลอฟท์วอลล์ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ SCG  
    ในปัจจุบัน
  6)  เพิ่มความรวดเร็ว และสะดวกในการท�างานให้กับ 
    ลูกค้า ในกลุ่มงานตกแต่ง ด้วยการสร้างสรรค์และ 
    น�าเสนอ สนิค้ากลุม่ท่ีพร้อมใช้งาน เช่น “อซีีม่กิซ์”  
    ซีร่ี่ส์ ผลติภณัฑ์สูตรอซีีมิ่กซ์ ส�าหรบังานเทอร์ราซโซ  
    งานมาเบ้ิลเรนเดอร์ และงานกรวดล้าง เพือ่ให้ลูกค้า 
    สามารถหาซื้อง่ายเป็นแพคเกจ ใช้งานได้ง่าย  
    พร้อมใช้ส�าหรับงานเทอร์ราซโซ งานมาเบ้ิลเรนเดอร์  
    และงานกรวดล้าง 
  7)  ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ปูนเสือ กาวซีเมนต์ ส�าหรับ 
    งานกระเบือ้ง เซรามคิ แกรนิตโต้ หนิอ่อน หนิแกรนติ  
    โดยเป็นสูตรใหม่ และได้รับมาตรฐาน มอก. เป็น 
    รายแรกของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ 
    ลูกค้า และขยายตลาดผ่านช่องทางค้าส่ง โครงการ  
    และค้าปลีก ทั่วประเทศ
  8)  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบระบายอากาศ 
    อัจฉริยะและระบบควมคุมคุณภาพอากาศภาย 
    ในบ้าน เพื่อยกระดับและท�าให้เป็นมาตรฐาน 
    คุณภาพส�าหรับท่ีอยู ่อาศัย ด ้วยนวัตกรรมที่ 
    ผสมผสานเทคโนโลยีระบายอากาศแบบธรรมชาต ิ
    ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Passive  
    Stack Ventilation) กับการระบายอากาศด้วยพัดลม 
    พลังงานแสงอาทิตย ์  ซึ่ งควบคุมการท�างาน 
    ด้วยระบบสมาร์ท เพ่ือสร้างสภาวะสขุสบายส�าหรับ 
    การอยู่อาศัย และลดความอบอ้าวจากความร้อน 
    สะสม โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มเ ติมท่ี 
    ครอบคลุมในหลากหลายกลุ ่มลูกค ้ามากขึ้น 
    ตลอดจนออกแบบนวัตกรรมที่สามารถควบคุม 
    คุณภาพอากาศภายในบ้าน (Well Air system) ที่ม ี
    ระบบ smart control  ในการควบคุมความช้ืน  
    อุณหภูมิ ประมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และ VOCs  
    ให้อยู่ในปริมาณที่ดีต่อสุขภาพ ส�าหรับห้องที่ใช ้
    ระบบปรับอากาศ 
  9)  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม 
    ส�าหรับผู้สูงอายุ SCG Eldercare solution เพิ่มเติม 
    ผลติภณัฑ์นวตักรรมทีเ่จาะลกึผูมี้ปัญหาเรือ่งข้อต่อ 
    กระดูกและกล้ามเนื้อส่วนล่างของกลุ ่มสินค้า 
    นวัตกรรมส�าหรับห้องนอน ท่ีตอบโจทย์การใช้ 
    ชีวิตของกลุ ่มผู ้สู งอายุ ท่ี มีป ัญหาการลุกนั่ ง  
    และมีโอกาสเกิดการล้ม อาทิเช่น ระบบเตียงนอน 
    ท่ีลุกนั่งสะดวก ระบบแสงสว่างอัจฉริยะเมื่อลุก 
    จากเตยีง และสขุภัณฑ์ข้างเตียง นอกจากนีย้งัออก 
    นวัตกรรมส�าหรับผู ้สูงอายุกลุ ่มที่ต ้องใช้ชีวิต 
    บนเตียง ที่สามารถลดการเกิดแผลกดทับ และ 
    สามารถปรบัลกุนัง่หรอืเคลือ่นย้ายได้อย่างสะดวก 
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  10) ขยายตลาดนวัตกรรมปูนมอร์ตาร์ส�าหรับใช้กับ 
    เครื่อง 3D printing (3D printing mortar)โดยเริ่ม 
    จัดจ�าหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น  
    ประเทศสิงคโปร ์  ในส ่วนของเทคโนโลย ี
    เครือ่งพมิพ์ 3 มติ ิ (Extrusion 3D Printing) เอสซจีี 
    พัฒนา 3D Cement  pr in t ing techno logy  
    เป็นของตนเอง โดยสามารถใช้งานได้กับวัสด ุ
    ซีเมนต์ที่ เป ็นเอกสิทธิ์ เฉพาะของเอสซีจีได้ 
    เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องการ 
    ขาดแคลนแรงงานได้แล้ว ยังได้ประโยชน์จาก 
    ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย เช่น สามารถ 
    ออกแบบรูปทรงได้อย่างอิสระ ติดตั้งหน้า 
    งานได้อย่างสะดวก และรวดเรว็ อกีทัง้ยงัสร้างงาน 
    ที่ มี ค ว า ม ซั บ ซ ้ อ น  เช ่ น  ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง 
    อาคารด้วยเทคโนโลยี On-site 3D Printing  
    โดยบริษัทขยายไปยังงาน 3D pr int ing ใน 
    รปูแบบ service solution ซึง่มกีารร่วมกนัสร้างและ 
    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 ,  
    คณะสตัวแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย งานออกแบบ 
    ชิ้นงานคอนกรีตตกแต่งโครงการ One Bangkok 
    เป็นต้น เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการ
  11) วิจัยและพฒันานวัตกรรมสินค้าทดแทนไม้เพิม่เตมิ 
    การใช้งานภายนอกที่ครอบคลุมหลากหลาย 
    มากขึน้ อาท ิไม้บวัตดิผนงัและไม้เชิงชาย one piece  
    โดยใช้เทคโนโลยกีารขึน้รปูแบบอดัรดี (extrusion  
    technology) และเทคโนโลยวีสัดุไฟเบอร์คอมโพสติ 
    ที่มีอยู่

	 -	 ตลาดและภาวะการแข่งขันในประเทศ
     ความต้องการปนูซเีมนต์ในประเทศ ปรบัตวัลดลง 
  ปัจจยัหลักจากสถานการณ์ COVID-19 โดยปริมาณ 
  การใช้ปูนซีเมนต์ภายในประเทศส่วนใหญ่มาจาก 
  งบประมาณลงทนุภาครฐั และงานโครงสร้างพืน้ฐาน  
  ส�าหรับความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ ภาคครัวเรือน  
  และภาคธุรกิจปรับตัวลดลง 
     ส�าหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ยังคงได้รับ 
  ผลกระทบจากก�าลังซื้อภาคครัวเรือนที่ยังทรงตัว  
  อย่างไรกต็ามธรุกจิยังคงรกัษาความเป็นผู้น�าในธรุกจิ 
  ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการ 
  ทีม่มีลูค่าเพิม่เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
  อย่างต่อเนื่อง

    ใ น ด ้ า น ก า ร ต ล า ด  ธุ ร กิ จ ยั ง ค ง เ น ้ น ก ล ยุ ท ธ ์ 
  การด�าเนินธุรกิจเพื่อรักษาความเป็นผู ้น�า โดยมุ่งเน้น 
  ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ สิ น ค ้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร เ ป ็ น ห ลั ก  
  ผ ่ านการพัฒนาและคิดค ้นผลิตภัณฑ ์ ใหม ่อย ่ าง 
  ต่อเนื่อง 
     การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การสร้าง 
  ศักยภาพในการแข่งขันและลดต้นทุนให้กับลูกค ้า  
  ต ล อ ด จ น ก า ร เ พิ่ ม เ ค รื อ ข ่ า ย ก า ร จั ด จ� า ห น ่ า ย ใ ห ้ 
  ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ ่ม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความ 
  พึ งพอใจในสินค ้ าและบริการ  ตลอดจนมีความ 
  สะดวกสบายในการหาซื้อสินค้ามากที่สุด
 
	 -	 ตลาดและภาวะการแข่งขันต่างประเทศ
    สถานการณ์การตลาดของธรุกจิซเีมนต์และผลติภณัฑ์ 
  ก ่อสร้างในภูมิภาคอาเซียน เผชิญกับสภาวะตลาด 
  ชะลอตัว เนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ 
  ไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียมีการ 
  ระบาดอยู ่ในระดับท่ีสูง ส่งผลให้โครงการก่อสร้าง 
  ส่วนใหญ่หยุดชะงักหรือชะลอตัว ประเทศเมียนมาที่มี 
  ผลกระทบอย่างหนักในการระบาดรอบ 2 และต้องมีการ 
  ประกาศการ Lockdown เป็นวงกว้าง ส่งผลให้เกิดการ 
  ชะลอตวัลงจากการลงทุนของภาคเอกชนและสภาพตลาด 
  ก่อสร้าง เช่นเดียวกับประเทศกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบ 
  จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีส่งผลต่อเครื่องจักร 
  ทางเศรษฐกิจ (4 Major economics engine) ส�าคัญของ 
  กัมพชูา ประเทศฟิลปิปินส์ท่ีประสบกับปัญหาการระบาด 
  เป็นวงกว้าง แต่รัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ก็ได้มีนโยบาย 
  เร่งด�าเนินการโครงการก่อสร้างงานถนนและทางรถไฟ 
  เพ่ือเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามแผน BUILD BUILD BUILD เช่น 
  เดียวกบัประเทศเวียดนามทีร่ฐับาลได้มนีโยบายสนบัสนนุ 
  การลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างการคมนาคม 
  พ้ืนฐาน เช่น การสร้างถนน สนามบิน เป็นต้น เพื่อลด 
  ผลกระทบที่เกิดขึ้น
 
    แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
  ในภูมิภาคอาเซียนได้เร่งปรับตัวและปรับโมเดลธุรกิจ 
  เพื่อให้สามารถตอบรับกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตและ 
  พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป โดยเน้นการพัฒนา 
  สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และโซลูชั่นต่างๆ ท่ีช่วยแก้ไขปัญหา 
  ของลกูค้าในตลาดนัน้ๆ และขยายช่องทางการจดัจ�าหน่าย  
  รวมถึงการเร่งพัฒนาช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนอง 
  ความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าอีกด้วย
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2.3		การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 (ก)  ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบหลัก

หินปูน - - 100% / 0% มีแหล่งวัตถุดิบ และด�าเนินการผลิตเอง

หินดินดาน - ท�าสัญญาจ้างเหมาผลิตระยะยาว 100% / 0% มีแหล่งวัตถุดิบของตนเอง การผลิต

  กับผู้รับเหมาภายนอก  ใช้จ้างเหมาโดยท�าสัญญาระยะยาว

ทราย ประมาณ    จัดซื้อเป็นครั้งคราวจาก 100% / 0% มีแหล่งทรายของตนเอง ซึ่งเก็บเป็น

 3 ราย  ผู้ขายภายนอก  แหล่งส�ารอง ปัจจุบันจัดหาผ่านผู้ขาย 
    ภายนอก

Clay ประมาณ    ท�าสัญญาจ้างเหมาผลิตระยะยาว 100% / 0% มีแหล่ง Clay ของตนเอง ปัจจุบนัจ้าง

 3 ราย กับผู้รับเหมาภายนอก  เหมาภายนอกผลิตโดยท�าสัญญา

    ระยะยาว

Copper Slag 2 ราย จัดหาโดยท�าสัญญาซื้อขาย  0% / 100% จัดหาผ่านผู้ขายภายนอก

  เป็นเวลา 1 ปี  

ยิปซัม ประมาณ    จัดหาเป็นครั้งคราวจากผู้ขาย 100% / 0% ปัจจุบันซื้อจากผู้ขายภายนอก

 7 ราย ภายนอก และผลิตบางส่วน   และผลิตจากแหล่งของตนเอง

  จากแหล่งตนเอง 

กระดาษคราฟท์ 5 ราย จัดหาโดยท�าสัญญาซื้อขายปีต่อป ี 10% / 90% จัดหาจากต่างประเทศ

  จากผู้ขายต่างประเทศ และจัดหา  และบางส่วนจากบริษัทในเอสซีจี

  เป็นครั้งคราวจากบริษัทในเอสซีจี

เชื้อเพลิง

ลิกไนต ์ ประมาณ จัดหาโดยท�าสัญญาซื้อขาย  40% / 60% ผลิตจากแหล่งของตนเองและ  
 2 ราย ระยะยาว  จากผู้ขายภายนอก

Petroleum Coke 1 ราย จัดหาเป็นครั้งคราว 0% / 100% จัดหาจากผู้ขายภายนอก

ถ่านหิน ประมาณ  จัดหาโดยท�าสัญญาซื้อขาย 0% / 100% จัดหาจากผู้ขายภายนอก

 1 ราย ระยะยาวและจัดหาเป็นครั้งคราว 

น�้ามันเตา 2 ราย จัดหาเป็นครั้งคราว 100% / 0% จัดหาจากผู้ขายภายนอก

Biomass  22 ราย จัดหาเป็นครั้งคราว 100% / 0% จัดหาจากผู้ขายภายนอก

จ�านวนผู้ขาย วิธีการจัดหา ในประเทศ/
ต่างประเทศ

หมายเหตุชนิด
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 ส�าหรับวัตถุดิบอื่น ๆ  ธุรกิจได้มีการท�าสัญญาระยะยาว
กับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีนโยบายไม่พึ่งพิงผู ้จ�าหน่ายรายใดมากเกินไป ท้ังนี้  
เพื่อประกันความเพียงพอของวัตถุดิบที่ต้องใช้
(ข)	การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การด�าเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 

(Sustainable	Development	in	Business	Operations)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างยังมุ ่งมั่นที่จะน�า

แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยทิศทางยังมุ่งมั่นไปใน 3 
แนวทาง ได้แก่ 1. การออกแบบผลติภณัฑ์และบรกิารทีเ่ป็นมิตร
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)

•		 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	 (Green	 Product	 &	 Solution) ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้ขึ้นทะเบียน SCG Green Choice เพิ่มมาก
ขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมสินค้าและบริการที่มีอยู ่รวมทั้งพัฒนา
สินค้าและบริการใหม่ด้วย โดยในปี 2020 สามารถเพิ่มยอด  
SCG Green Choice จาก 45 รายการ เป็น 54 รายการ หรือเพิ่มขึ้น 
20% โดยครอบคลุมยอดขายประมาณ 45,348 MB.  

•	 เครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกจิหมุนเวยีน	หรอื	“Circular	Economy	
in	 Construction	 Industry-	 CECI” ความร่วมมือของเครือข่ายฯ  
ยังมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
แนวคิดและการน�าไปประยุกต์ใช้ในแต่ละธุรกิจ นอกจากนี้
ได้มีการร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางในการน�า 

แนวคดิเศรษกจิหมนุเวียนไปด�าเนนิการ รวมทัง้ข้อเสนอแนะต่อ
ภาครฐัท่ีจะช่วยส่งเสรมิให้การขบัเคลือ่นเป็นไปได้รวดเรว็ขึน้ ซึง่
ประเดน็ส�าคญัของวสิยัทศัน์ คอื “ร่วมกนัยกระดบัอตุสาหกรรม
ก่อสร้าง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยน�า Circular Economy มา
ประยุกต์ใช้และเพิ่มความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่าง 
คุ้มค่า เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและผลตอบแทนทางสังคม”  
ภายใต้วิสัยทัศน์นี้เราได้พันธกิจ 5 ประเด็นหลักและ 45 แนว
ปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับเครือข่าย ฯ ต่อไป นอกจากนี้
เรายังได้มีการขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 21 องค์กร ครอบคลุม
ทั้ง Value chain

•	การเปลี่ยน	waste	จากการผลิตสินค้าให้เป็นวัตถุดิบ
ทดแทน	 (Waste	 to	 Value) แนวทางการที่จะเปลี่ยน waste ที่
เกิดขึ้นจากแต่ละโรงงาน ยังเป็นเป้าหมายที่ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งจะด�าเนินการ
ปรบัสภาพ waste ให้มีคณุสมบัติท่ีจะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ได้กับธรุกจิอืน่ๆ รวมทัง้การศกึษาเพือ่หาคณุสมบตัทิีจ่ะน�าไปใช้
เป็นวัตถุดิบทดแทนที่มีมูลค่าเพิ่มด้วย เช่น  

a.  การน�าเศษปนูปลาสเตอร์ไม่ได้มาตรฐานมาแปรรปูเป็น 
  กระถางปูนตกแต่งและวัสดุตกแต่งสวน เพื่อจ�าหน่าย

b. การน�าเศษปูนปลาสเตอร์ไม่ได้มาตรฐานแต่มีคุณภาพ  
  ไปให้กบัโรงเรยีนกายอปุกรณ์สริณิธร เพือ่ใช้ท�าแม่พมิพ์ 
  ส�าหรับจัดท�ากายอุปกรณ์ (อวัยวะเทียม) ให้กับคนไข้ 
  ในกลุ่มของโรงพยาบาลศิริราช  

c. ร่วมมือกับ KMUTNB ในการวิเคราะห์เศษกระเบื้อง 
  หลังคาคอนกรีต ส�าหรับใช ้ เป ็น Subbase โดย 
  ผลวิเคราะห์สามารถน�าไปใช้เป็น Subbase ได้ส�าหรับ 
  งานก่อสร้างพื้นทางต่างๆ ซึ่งทางกิจการได้น�าไป 
  จดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อการแปรรูปและ 
  จัดจ�าหน่ายต่อไป

 
2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มี
มูลค่าสูง  

 ไม่มี
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ธุรกิจเคมิคอลส์
2.1	ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
•		 โอเลฟินส์
 โอเลฟินส์ (Olefins) จัดเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น  

ประกอบด้วยเอทิลีน (Ethylene) และโพรพิลีน (Propylene)  
ซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัในการผลิตเมด็พลาสตกิโพลิโอเลฟินส์ และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น เม็ดพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์  
และพอลิสไตรีน ปัจจุบันธุรกิจเคมีภัณฑ์มีก�าลังผลิตโอเลฟินส์ 
รวม 3,050,000 ตันต่อปี และมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ เช่น  
มิกซ์ซี 4 เบนซีน โทลูอีน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ส่งต่อเป็นวัตถุดิบ
ให้กับบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์

•		 เมด็พลาสตกิพอลโิอเลฟินส์และผลติภณัฑ์เกีย่วเนือ่ง
 เม็ดพลาสติกพอลิโอเลฟินส ์  (Po lyo lefins) เป ็น 

ผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจ ปัจจุบันธุรกิจมีก�าลังผลิตรวม  
1,912,000 ตันต่อปี ซึ่งครอบคลุมทุกประเภทของการน�าไปใช้
งาน ได้แก่

 1)  เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง 
    หรือเอชดีพีอี (High Density Polyethylene - HDPE) มี 
    คุณสมบัติเด่น คือ การไหลตัวดี ขึ้นรูปง่าย ทนทาน 
    ต่อสารเคมี เหมาะส�าหรับการผลิตถุงบรรจุสินค้า  
    ขวดบรรจนุม ขวดแชมพแูละเครือ่งส�าอาง ถงับรรจุ 
    น�้ามันเครื่อง ลังบรรจุขวด ลังผลไม้ ถังขยะ ท่อน�้า  
    และฉนวนหุ้มสายไฟ เป็นต้น

 2)  เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่น 
    ปานกลางหรอืเอม็ดพีอี ี(Medium Density Polyethylene -  
    MDPE) มคุีณสมบตัเิด่นด้านทนแรงกระแทก ทรงรปู  
    ใช้ในงานอุณหภูมิต�่าได้ดี เหมาะส�าหรับการผลิต 
    ถังแช่เย็น ถังเก็บน�้า ถังบ�าบัดน�้าเสีย และกรวย 
    จราจร เป็นต้น

 3)  เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต�่า 
    เชิงเส้นหรือแอลแอลดีพีอี (Linear Low Density  

    Polyethylene - LLDPE) มีคุณสมบัติเด ่นด้าน 
    ความเหนียว ทนแรงกระแทกและเจาะทะลุได้ดี  
    เหมาะส�าหรับการผลิตแผ่นฟิล์มอุตสาหกรรมและ 
    เกษตรกรรม ถุงข้าวสาร เป็นต้น

 4)  เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต�่า 
    หรือแอลดีพีอี (Low Density Polyethylene - LDPE)  
    มีคุณสมบัติเด่นด้านความใส มีแรงยึดติดดี ทนแรง 
    ฉีกขาดได้ดี เหมาะส�าหรับงานเคลือบบรรจุภัณฑ์ 
    ชนิดอ่อน บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่องปลอดเชื้อ เป็นต้น

 5)  เม็ดพลาสตกิพอลิโพรพลินีหรือพพี ี(Polypropylene -  
    PP) มีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็ง ทนแรงกระแทก  
    ทนความร้อนได้สูง เหมาะส�าหรับการผลิตถุงใส่ 
    อาหารร้อน ฟิล์มห่อของใช้ทั่วไป ถุงสาน เครื่องใช้ 
    ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ เปลือกหม้อแบตเตอรี ่
    ส�าหรบัรถยนต์ ช้ินส่วนอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า และ 
    ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

 6)  เมด็พลาสติกพอลเิอทิลนีคอมพาวนด์ (Polyethylene  
    Compound) ส�าหรับผลติท่อ เป็นเมด็พลาสติกทีไ่ด้รบั 
    การผสมกบัสารเติมแต่งเพือ่เพิม่คณุสมบัติด้านต่าง ๆ   
    เช่น ความสามารถในการทนแรงดนั ความสามารถ 
    ในการทนต่อรังสี UV เป็นต้น เหมาะส�าหรับการ 
    ผลิตท่อที่ทนแรงดันได้สูง ท่อขนาดใหญ่ส�าหรับ 
    ระบบประปาและก๊าซธรรมชาติ ท่อส�าหรับใช้งาน 
    ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ทุ่นลอยน�้า เป็นต้น  

 
	•		 เม็ดพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์	 (พีวีซี) 	 และ

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
 พลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride - PVC) 

เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ากัด 
(มหาชน)  ซึ่งมีก�าลังผลิตพีวีซีเรซินรวม 886,000 ตันต่อปี 
(ประเทศไทย เวยีดนาม และอนิโดนเีซยี) ซึง่นบัว่าเป็นผูผ้ลติช้ัน
น�าในภูมิภาคอาเซยีน  โดยสามารถแบ่งผลติภัณฑ์หลักได้เป็น 3 
ประเภท  ได้แก่
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 1)  พีวีซีเรซิน (PVC resin) คือ พลาสติกผงพีวีซีบริสุทธิ์  
    จดัเป็นเทอร์โมพลาสตกิ (Thermoplastic) ซึง่สามารถ 
    หลอมเหลวหรือผ่านแรงดันได้หลายครั้งโดยไม่ถูก 
    ท�าลายโครงสร้างเดมิ จึงสามารถขึน้รปูได้หลายคร้ัง  
    แต่ต้องผสมกับสารเติมแต่งอื่น ๆ เพื่อขึ้นรูปเป็น 
    ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

 2)  กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับพีวีซี ประกอบด้วย 
    กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อและข้อต่อพีวีซี สายยางพีวีซี  
    โพรไฟล์พีวีซีเพื่อประกอบเป็นประตูหน้าต่าง  
    รางน�า้ฝน และผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างอืน่ ๆ  เป็นต้น

 3)  พีวีซีคอมพาวนด์ (PVC Compound) อยู ่ในรูป 
    เม็ดพลาสติก หรือผงพีวีซีที่ได้รับการผสมกับ 
    สารเติมแต่ง เช่น สารช่วยเพิ่มความสามารถใน 
    การรับแรงกระแทก สารเสริมสภาพพลาสติก  
    สารช่วยเพิ่มความสามารถในการรับความร้อน 
    โดยไม่เสียสภาพ ฯลฯ จึงมีคุณสมบัติเด่นทางด้าน 
    ความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ลามไฟ มี 
    น�้าหนักเบา ไม่เป็นสนิม สามารถน�ามาผลิตเป็น 
    ผลติภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ  เช่น ปลอกนอกหุม้สายไฟฟ้า 
    ชนิดต่าง ๆ ท่อต่าง ๆ กรอบประตูและหน้าต่าง  
    เป็นต้น

•		 บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์	 (Jetty	&	
Tank	Terminal)

 ให้บรกิารคลังเกบ็เคมภัีณฑ์ทัง้ทีเ่ป็นก๊าซและของเหลว 
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

•		 บรกิารอืน่ ๆ   เช่น  การให้บรกิารเคลอืบเตาเผาอตุสาหกรรม 
การให้บรกิารหุน่ยนต์ตรวจสอบ การให้ใช้สทิธกิารใช้เทคโนโลยี 
และโซลูชันโซลาร์ฟาร์มลอยน�้า เป็นต้น

2.2   การตลาดและภาวะการแข่งขัน
(1)		 การท�าตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�าคัญ
  -  นโยบายและลักษณะการตลาด
    อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกจัดเป็นธุรกิจในกลุ่ม 

   สนิค้าโภคภณัฑ ์(commodity) โดยราคามลีกัษณะเป็น 
   วัฏจักร (cycle) และเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว

  
  1)			กลยุทธ์การแข่งขัน
	 	 •			 การมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	 (High	 

	 	 	 	 	 Value-Added	Products)
    ธรุกจิได้วางแผนและด�าเนินการพฒันาผลติภณัฑ์ 

   ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง หรือ High Value-Added Products 
   เพื่อมุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและตอบสนองต่อ 
   ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยธุรกิจได้ลงทุน 

   เพิม่ศกัยภาพการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ของธุรกจิ 
   อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการด�าเนินงานศูนย์ i2P (Ideas  
   to Products) จังหวัดระยอง เปิดให้ลูกค้าเย่ียมชม 
   ได้ทั้งในรูปแบบ Virtual Tour และสถานที่จริงแบบ  
   New Normal รักษาระยะห่าง ให้ลูกค้าได้เห็นถึง 
   นวัตกรรมสินค้าและบริการของธุรกิจ ซึ่งได้รับ 
   การตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าท้ังจากในประเทศ 
   และต่างประเทศที่มาเยี่ยมชม และก่อให้เกิดแนวคิด 
   ในการพัฒนาสินค้าร่วมกันได้กว่า 100 รายการ โดย 
   เน้นการพัฒนาและขายเม็ดพลาสติกส�าหรับสินค้า 
   คงทนและสินค ้ าที่ ตอบโจทย ์หลัก เศรษฐกิจ 
   หมุนเวียน (Circular Economy)

    ในปัจจุบันธุรกิจมียอดขายสินค้าและบริการ 
   มูลค่าเพิ่มสูงคิดเป็นร้อยละ 36 ของยอดขายทั้งหมด 
   ของบริษัทย่อย

  1.  กลุ่มสินค้าเม็ดพลาสติกมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่
    -  กลุ ่มสินค้าส�าหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและ 

   เครื่องดื่ม (Food and beverage) เช่น บรรจุภัณฑ์ชนิด 
   อ่อนตวั (Flexible packaging) ถงุทนความร้อนสงู (Retort  
   pouch) บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ทนแรงกระแทก 
   ได้ดีขึ้น ฝาขวดเครื่องดื่มน�้าหนักเบา เป็นต้น

    -  กลุ ่มสินค้าส�าหรับอาคารและโครงสร้าง 
   พื้นฐาน (Building and infrastructure)
	 	 	 	 •	 กลุ ่มสินค้าที่ใช้ในอาคาร	 เช่น	 เปลือกหุ ้ม 

      สายไฟและสายโทรศัพท์ ถังน�้าท่ีผลิตจาก 
      กระบวนการข้ึนรปูแบบหมุนเหวีย่ง (rotational  
      molding) ท่อน�า้และข้อต่อพวีซี ีประตหูน้าต่าง 
      พลาสติก
	 	 	 	 •	 กลุ่มสินค้าส�าหรับโครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	ท่อ	 

      HDPE ขนาดใหญ่ส�าหรับระบบประปา   
      อุตสาหกรรมเหมืองแร่และก๊าซธรรมชาติ  
      เปลือกหุ ้มสายไฟและสายใยแก้วน�าแสง  
      (Fiber Optic)
	 	 	 	 •	 กลุม่สนิค้าพเิศษอืน่		ๆ 		เช่น	อปุกรณ์ทางการแพทย์	 

      เรือคายัค ชิ้นส ่วนส�าหรับยานยนต์เพื่อ 
      การเกษตร และถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่  
      (Intermediate Bulk Container หรือ IBC) ที่มี 
      ความแขง็แรงและมีคณุสมบติัการทนสารเคมสีงู

    -  กลุม่สนิค้าส�าหรบัธรุกจิยานยนต์ (Automotive)  
   เช ่น ชิ้นส ่วนภายในและภายนอกของรถยนต์  
   แบตเตอรี่ เป็นต้น

    -  กลุ ่มสินค ้าส�าหรับธุรกิจเครื่องใช ้ไฟฟ้า  
   (Electrical appliance) เช่น ชิ้นส่วนของตู้เย็น ชิ้นส่วน 
   ของเครื่องซักผ้า เป็นต้น

  2.  กลุ่มบริการมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่
    -  การให้บรกิารเคลือบเตาเผาอตุสาหกรรม เช่น  

   สารเคลือบส�าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่น 
   น�้ามัน และการผลิตเหล็ก
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    -  การให้บรกิารหุน่ยนต์ตรวจสอบ เช่น หุน่ยนต์ 
   ตรวจสอบท่อในเตาเผา (CiBot™: Carburization Inspection  
   Robot)  หุ ่นยนต ์ตรวจวัดความหนาของถังใน 
   อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Tank Inspection Robot) และ 
   หุน่ยนต์บนิส�ารวจเครือ่งจักรและปล่องไฟในโรงงาน 
   อุตสาหกรรม (Aerial Visual Inspection Robot)

    -  การให้ใช้สิทธิการใช้เทคโนโลยี (Technology  
   Licensing) เช่น สิทธิการใช้กระบวนการผลิต HDPE  
   สิทธิการผลิตวัสดุนาโน CIERRA™ เป็นต้น

    -  SCG Floating Solar Solutions โซลชูนัโซลาร์ฟาร์ม 
   ลอยน�า้ครบวงจร

 
    ทัง้น้ี ธรุกจิมีแผนทีจ่ะเพิม่สดัส่วนของสนิค้ามูลค่า 

   เพิ่มสูงน้ีอย่างต่อเน่ืองในอนาคต เพื่อช ่วยลด 
   ผลกระทบของความผนัผวนของธรุกจิในช่วงวัฏจกัร 
   อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขาลง และเพิ่มศักยภาพด้าน 
   การแข่งขันโดยรวมของธุรกิจ

	 	 •		 ราคาและต้นทุน
    ธุรกิจมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พันธมิตรทาง 

   ธรุกจิและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่าย รวมถงึการพฒันา 
   เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นเลิศ และ 
   เนื่องจากราคาขายทั้งในประเทศและตลาดส่งออก 
   เคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก ธุรกิจจึงพยายาม 
   เพิ่มมูลค่า (premium) ให้กับสินค้าด้วยคุณภาพ 
   การผลติ การบรกิาร และนวตักรรมทีต่อบสนองความ 
   ต้องการของลกูค้า เพือ่ให้สามารถขายสนิค้าในราคา 
   ที่แข่งขันได้

    นอกจากน้ีธุรกิจยังให้ความส�าคัญกับต้นทุน 
   การผลิต เน่ืองจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็น 
   อุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนสูงจึงเน้นการขยายและ 
   เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้เกิดการประหยัด 
   ต่อขนาด (economy of scale) โดยใช้เงินลงทุนให้ม ี
   ประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับการออกแบบ 
   โครงสร้างธรุกจิให้เป็นผูผ้ลติแบบครบวงจร  เพือ่ช่วย 
   ให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมไปถึง 
   ขยายผลการจัดการธุรกิจด้วยหลักการ Integrated  
   Business Excellence (IBE) สามารถลดการสูญเสียเวลา 
   ท�าให้สามารถเพิม่ปรมิาณการผลติและลดต้นทุนและ 
   มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและก�าหนดราคาให ้
   ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

    อีกทัง้ยงัใช้ระบบการจดัการผลผลติทัว่ทัง้องค์กร  
   (Total Productivity Management – TPM) ซึ่งเน้นเรื่อง 
   ดูแลเครื่องจักร ประสิทธิภาพของโรงงาน การลด 
   ความสูญเสีย และการลดต้นทุน ส่งผลให้ธุรกิจได้ 
   รับรางวัล Advanced Special Award จากความสามารถ 
   ในการบรรลุเป้าหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพ 
   และลดความสูญเสียระหว่างการเดินเครื่องจักร  

   การประหยัดพลงังาน การลดอบุตัเิหตแุละผลกระทบ 
   ต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของ 
   พนักงานด้วย

    นอกจากนี้ ธุรกิจได้น�าเทคโนโลยีทางดิจิทัล  
   (digital) และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information  
   Technology - IT) เข้ามาใช้ในกระบวนการต้ังแต่การจัดซ้ือ  
   การจดัการคลงัสนิค้า การผลติ การขาย และการขนส่ง  
   ในรูปแบบ e-Business เช ่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) เพื่อเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานท่ัวทั้ง 
   ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และเพื่อตอบสนอง 
   ความต้องการของลูกค้าได้ทันที รวมถึงการน�า 
   เทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) เข้ามา 
   ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการท�างานโดยการให้ 
   ซอฟต์แวร์หุ ่นยนต์ท�างานแทนมนุษย์ในขั้นตอน 
   การท�างานท่ีซ�า้เดมิ ท้ังยงัคดิค้นระบบการตรวจสอบ 
   การท�างานของเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมง (Smart  
   Online Fault Analysis: SmartOFA) ซึ่งสามารถประเมิน 
   ความเส่ียง และแจ้งเตอืนได้ล่วงหน้าก่อนทีเ่ครือ่งจักร 
   จะมีปัญหา ซึง่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุ 
   และลดการเสียโอกาสที่จะต้องหยุดการท�างานของ 
   เครื่องจักรได้

	 	 •			 ระบบบริหารคุณภาพและคุณภาพสินค้า
    เนื่องจากธุรกิจมีนโยบายในการผลิตสินค้าท่ี 

   มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยปราศจาก 
   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และมุ่งเน้น 
   เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�างาน  
   ธุรกิจได้น�าระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  
   (Total Quality Management - TQM) ซึง่เน้นเรือ่งคณุภาพ 
   และความต้องการของลูกค้ามาบูรณาการกับระบบ 
   การจัดการ TPM ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง  
   และ ISO ให้เป็นระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม 
   เพียงระบบเดียว ส่งผลให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
   สากลหลากหลาย อาทิ ระบบบริหารคุณภาพ  
   ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ ส�าหรับ 
   เคร่ืองมือแพทย์ ISO 13485 ระบบการจัดการ 
   สุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ GMP ระบบ 
   การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบบริหาร 
   คุณภาพ ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO 16949  
   และระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภยั  
   OHSAS และ TIS/มอก.18001 รวมไปถึงระบบ 
   การจัดการห ้องปฏิบัติทดสอบและสอบเทียบ  
   ISO17025 ซ่ึงส่งผลให้มกีารประกนัคณุภาพของสนิค้า
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    ทั้ งด ้านคุณภาพและความปลอดภัยตลอด 
   ทั้งกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจัดหา กระบวน 
   การผลติ ไปถงึกระบวนการจัดเกบ็และขนส่ง  เป็นต้น  
   นอกจากน้ียังมีการสนับสนุนให้หน่วยงานวิจัยและ 
   พัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถปรับปรุงเม็ดพลาสติกและ 
   สินค้าใหม่ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเพ่ือ 
   รองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
   รวมทัง้ผู้ใช้งานได้เหมาะสมในหลากหลายผลติภณัฑ์

  อย่างแท้จริง
  •			 การบริการ
     การบริการถือเป็นหัวใจของการขาย ธุรกิจจึง 

   ได้พัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer  
   Relat ionship Management - CRM) ซึ่งเป็นการ 
   น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบัการบรกิาร 
   ลูกค้า โดยระบบดังกล่าวจะท�าหน้าที่เก็บรวบรวม 
   และวิเคราะห์ข้อมลู เพือ่การตอบสนองความต้องการ 
   ของลูกค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ระบบยังถูก 
   ออกแบบให้สามารถรับข้อร้องเรยีนต่าง ๆ  จากลกูค้า  
   เพื่อให้มั่นใจว่าทุกปัญหาจะได้รับการบันทึกและ 
   แก้ไขอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

  
    นอกจากน้ี ธุรกิจยังบริการให้ค�าแนะน�าด้าน 

   เทคนิคการแปรรปูเมด็พลาสตกิ การพฒันาผลติภณัฑ์ 
   และบรกิารร่วมอืน่ ๆ  ร่วมกับลูกค้า (co-value creation)   
   เพ่ือเข้าถึงความต้องการเชิงลึกของลูกค้า การช่วย 
   พัฒนาและต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจ (business  
   matching) การจัดสัมมนาพัฒนาความรู้ทั้งด้านธุรกิจ 
   และเทคนิคแก่ลูกค้าเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ 
   ลูกค้าให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน  อีกทั้งยังเน้นการ 
   จดัส่งสนิค้าให้ถงึลกูค้าอย่างถกูต้องและรวดเรว็ ทัง้นี้  
   ธุ ร กิ จ มี ค ว า ม มุ ่ ง มั่ น ใ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ พิ่ ม 
   ประสิทธิภาพในการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
   ยกระดับมาตรฐานการบริการให้สอดคล้องกับ 
   แนวทางการด�าเนินธุรกิจที่แตกต่างกันของลูกค้า 
   ในกลุ่มต่าง ๆ  อีกด้วย

  
	 	 •		 การบริหารจัดการ
     ธรุกจิเน้นเร่ืองการพฒันาระบบการจดัการเพ่ือให้ 

   สามารถบริหารงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า   
   ตามสภาวะความผันผวนของตลาด  โดยทุกเดือน  
   ธุรกิจจะจัดท�าแผนงานไปข้างหน้า (forward-looking  
   plan) และวางแผนงานอย่างเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ ่
   คุณค่า (value chain) ครอบคลุมทั้งการผลิตและ 
   การขาย อุปสงค์และอุปทานของสินค้าและวัตถุดิบ  
   รวมถึงสินค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อเพิ่ม 
   ระยะเวลาในการปรับตัวตามสถานการณ์ตลาดและ 
   ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และ 
   เพื่อให้การวางแผนงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด ยังม ี
   การวัดผลของแผนงานดังกล่าวเพื่อน�าข้อมูลไป 
   ปรับปรุงการวางแผนงานในอนาคต

 

    นอกจากนี้ ยังมุ ่งเน ้นเรื่องการเปลี่ยนแปลง 
   วัฒนธรรมองค์กร (cultural transformation) เพื่อปรับ 
   ทัศนคติของพนกังานให้เหน็คณุค่าของการปรบัปรุง 
   การท�างานอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement)  
   รวมถงึคดัเลอืกกลุม่พนกังานท่ีมีศกัยภาพสงูให้ออก 
   จากงานเดมิมาท�างานโครงการปรบัปรงุอย่างเต็มตวั

   
    ธุรกิจยังยกระดับการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม 

   ขีดความสามารถการจัดเตรียมทรัพยากรบุคคล  
   (strategic workforce planning) โดยเริม่ตัง้แต่การประเมนิ 
   ความต้องการและความพร้อมของทรัพยากรบุคคล  
   ท้ังด้านจ�านวน ความสามารถ และคุณลักษณะที่ 
   จ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับ 
   การพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยมีการ 
   เชื่อมโยงเป้าหมายของธุรกิจและพนักงาน โดยใช ้
   ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance  
   Management System) รูปแบบใหม่ พร้อมสร้าง 
   นวัตกรรมการท�างานให้มีความเข ้าใจร ่วมกัน  
   พฒันาการประเมินผลงานระหว่างผูบั้งคบับัญชาและ 
   ผู ้ใต ้บังคับบัญชาที่ เหมาะสมยิ่งขึ้น และพัฒนา 
   ทกัษะท่ีจ�าเป็นส�าหรบัผูบ้รหิาร เพือ่เป็นแบบอย่างใน 
   การสร ้างบุคลากรให ้ท� างานร ่วมกันอย ่างมี 
   ประสิทธิภาพ

    นอกจากนี้ธุรกิจได้ด�าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ 
   ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise  
   Resource Planning - ERP) ผ่านการเชื่อมต่อระบบ 
   ของหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าด้วยกนัเพือ่เพิม่ความรวดเรว็ 
   ในการตอบสนองลกูค้า เช่น ระบบการประมาณความ 
   ต้องการใช้สินค้าของลูกค้า ระบบการวางแผนการ 
   ขายและการจดัส่ง และระบบการบรหิารสนิค้าคงคลงั  

    ธุรกิจยังได้เชิญที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 
   ในการจัดการห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) ระดบัโลก 
   มาร่วมพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการห่วงโซ่ 
   อุปทานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความสามารถ 
   ในการเห็นภาพรวมของห่วงโซ่อุปทาน (supply  
   chain visibility) นอกจากนี้ธุรกิจยังได้ขยายระบบ 
   การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business  
   Continuity Management - BCM) ไปยงัทุกบริษัทในกลุม่   
   เพ่ือการตอบสนองลกูค้าอย่างต่อเนือ่งในกรณฉุีกเฉิน 
   อีกด้วย

  2)		 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
    ธุรกิจได้มีการจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม ่

   ให้เป็นไปตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถ 
   ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดมาก 
   ยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ กลุ ่มอาคารและ 
   โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มธุรกิจยานยนต์ กลุ่มธุรกิจ 
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   อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า และ  
   กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ทั่วไป (general purpose)

    ลักษณะลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นรายย่อยและ 
   กระจดักระจายอยูท่ัว่ไป โดยธรุกจิมุง่ขยายฐานลกูค้า 
   ให้ครอบคลุมกลุ่มตลาดย่อย (market segment) และ 
   ภูมิภาคที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการ 
   พึง่พิงลกูค้าน้อยราย ในขณะเดยีวกนัได้มกีารพฒันา 
   ผลิตภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าทีเ่ป็นผูผ้ลิตระดบัโลกเพือ่ให้ 
   สามารถเป็นผู้น�าในเทคโนโลยีและเพื่อตอบสนอง 
   ความต้องการทีแ่ท้จรงิของลกูค้าปลายทางได้ล่วงหน้า

	 	 3)	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย
    ธุรกิจมีสัดส ่วนการจ�าหน ่ายเม็ดพลาสติก 

   พอลโิอเลฟินส์ในประเทศและต่างประเทศในปี 2563  
   คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 43 และร้อยละ 57  
   ตามล�าดับ ส่วนการจ�าหน่ายเม็ดพลาสติกพีวีซี 
   ในประเทศและต่างประเทศในปี 2563 คดิเป็นสดัส่วน 
   ประมาณร้อยละ 41 และร้อยละ 59 ตามล�าดับ  
   โดยธุรกิจได้เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านทาง  
   แพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ในชือ่ ReadyPlastic  
   ซึง่เร่ิมจากการขายเมด็พลาสตกิชนิด Non-prime และ 
   ขยายครอบคลมุไปถงึผลติภัณฑ์เมด็พลาสตกิรีไซเคลิ

  •			 การจ�าหน่ายในประเทศ
    ลูกค้าเม็ดพลาสติกพอลิโอเลฟินส์แบ่งออกเป็น  

   2 กลุ่ม คือ ลูกค้าที่ผลิตเพื่อขายในประเทศ (domestic  
   customer) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 98 ของ 
   ปริมาณการจ�าหน่ายในประเทศทั้งหมด และลูกค้าที่ 
   ผลิตเพื่อการส่งออก (Re-export Customer) คิดเป็น 
   สดัส่วนร้อยละ 2 ส่วนเมด็พลาสตกิพวีซีี มเีพยีงลกูค้า 
   ที่ผลิตเพื่อขายในประเทศเท่านั้น

 	 •			 การส่งออก
    ธุรกิจส่งออกเม็ดพลาสติกส่วนใหญ่ไปประเทศ 

   ในแถบภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก การจดัจ�าหน่ายจะเน้น 
   การเข้าถึงผู ้ใช้ปลายทางหรือผู ้แทนจ�าหน่ายใน 
   ประเทศน้ัน ๆ โดยตรง เพื่อประสิทธิภาพในการ 
   ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สัดส่วนตลาด 
   ส่งออก คือ เอเชียตะวันออกร้อยละ 48 เอเชีย 
   ตะวันออกเฉียงใต้ร้อยละ 25 เอเชียใต้ร้อยละ 6 และ 
   ประเทศอื่น ๆ นอกภูมิภาคเอเชียอีกร้อยละ 21 และ 
   สัดส่วนการส่งออกเม็ดพลาสติกพีวีซี คือ เอเชีย 
   ตะวันออกเฉียงใต้ร้อยละ 40 เอเชียใต้ร้อยละ 38  
   และประเทศอื่น ๆ อีกร้อยละ 22

    ในปีน้ีธุรกิจมีปริมาณการส่งออกประมาณ 1.2  
   ล้านตัน แบ่งเป็นเม็ดพลาสติกพอลิโอเลฟินส์ 1  
   ล้านตันและพีวีซี 0.2 ล้านตัน ตามล�าดับ โดยธุรกิจ 

   สามารถกระจายการส่งสนิค้าไปตามฐานลกูค้าท่ีมอียู่ 
   กว่า 100 ประเทศท่ัวโลก โดยไม่ส่งออกไปทีป่ระเทศใด 
   ประเทศหนึง่มากเป็นพเิศษ ท�าให้สามารถลดความเสีย่ง 
   ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการ 
   เมืองหรือเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ รวมถึงวิกฤต ิ
   โรคระบาด นอกจากน้ี การสร้างฐานลูกค้าทั่วโลก 
   ท�าให้ธุรกิจสามารถบริหารปริมาณการส่งออก 
   ในแต่ละประเทศเพื่อผลก�าไรสูงสุด เนื่องจากราคา 
   ในแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันตามสภาวะ 
   ตลาดของประเทศนั้น ๆ

  -  ภาวะการแข่งขันและกำาลังผลิต
    1)	 	 ในประเทศ
      ประเทศไทยมีก�าลังการผลิตเม็ดพลาสติก 

     พอลิโอเลฟินส์รวม 6.4 ล้านตันต่อปี ในขณะ 
     ที่ความต้องการใช้ในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 2.8  
     ล้านตนั ประเทศไทยจงึมกีารส่งออกเมด็พลาสติก 
     พอลโิอเลฟินส์ คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 65  
     ของก�าลังการผลติรวม อย่างไรกด็ ีธรุกจิเคมภีณัฑ์ 
     ของบรษิทัมกี�าลงัการผลติคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  
     30 ของก�าลังการผลิตพอลิโอเลฟินส์รวมใน 
     ประเทศ ส�าหรับพีวีซี ประเทศไทยมีก�าลังผลิต 
     รวม 0.9 ล้านตันต่อปี โดยบริษัทไทยพลาสติก 
     และเคมีภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) มีก�าลังการผลิต 
     สูงที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของก�าลังผลิต 
     พีวีซีรวมในประเทศ

   	 2)			 ต่างประเทศ
      ความต ้องการใช ้ เม็ดพลาสติกพอล ิ

     โอเลฟินส์ในเอเชยีปี 2563 ประมาณ 113 ล้านตนั  
     โดยประเทศจีนเป็นผู้น�าเข้ารายใหญ่ที่สุดในโลก  
     ส่วนประเทศส่งออกเม็ดพลาสติกที่ส�าคัญ คือ  
     ประเทศแถบตะวนัออกกลาง สหรฐัอเมรกิา และ 
     เกาหลีใต้ ส�าหรับพีวีซี ความต้องการใช้พีวีซีใน 
     เอเชยี มีประมาณ 30 ล้านตัน โดยประเทศอนิเดยี 
     เป็นผู้น�าเข้ารายใหญ่ที่สุดในเอเชีย

2.3	 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1)		 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
  -  การผลติ ธรุกิจมีโรงงานผลิตโอเลฟินส์ 2 โรงงาน  

 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกพอลิโอเลฟินส์ 9 โรงงาน ตั้งอยู่ 
 ในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง และ โรงงาน 
 ผลิตเม็ดพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) 14 โรงงาน  
 ตั้งอยู ่ในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง  
 โดยมีรายละเอียดก�าลังผลิต (Nameplate Capacity) ดังนี้
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ผลิตภัณฑ์/
บริการ

ก�าลังผลิต
(ตันต่อปี)

เปิดด�าเนินการ 
(พ.ศ.)

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท        
 (ร้อยละ)

บริษัท

ระยองโอเลฟินส์ เอทิลีน 900,000 2542 68
 โพรพิลีน 450,000 

มาบตาพุดโอเลฟินส์ เอทิลีน 900,000 2553 67
 โพรพิลีน 800,000

ไทยโพลิเอทิลีน HDPE 1 140,000 2532 100
 HDPE 2 180,000 2540
 HDPE 3 200,000 2544
 HDPE 4 400,000 2553
 LLDPE 120,000 2533
 LDPE 152,000 2538
 PP 1 140,000 2536
 PP 2 180,000   2540
 PP 3    400,000 2553

ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์  พีวีซีเรซิน 530,000 2514 100

นวพลาสติกอุตสาหกรรม  ท่อและข้อต่อพีวีซี  227,810 2513 100
 และ โปรไฟล์พีวีซี 

Binh Minh Plastics  ท่อพลาสติกและข้อต่อ 150,000 2520 54
Joint Stock Company (BMP) 

Nawaplastic (Cambodia) ท่อและข้อต่อพีวีซี 17,400 2559 60

Grand Nawaplastic Myanmar ท่อและข้อต่อพีวีซี 16,000 2559 80

ทีพีซี เพสต์ เรซิน พีวีซี เพสต์ เรซิน 36,000 2536 100

PT. TPC Indo Plastic &  พีวีซีเรซิน 120,000 2539 100
Chemicals (อินโดนีเซีย) ท่อและข้อต่อพีวีซี 21,000 2563 -  

TPC Vina Plastic and Chemicals  พีวีซีเรซิน 200,000  2538 70 
Corporation (เวียดนาม) 

Viet-Thai Plastchem (เวียดนาม) พีวีซีคอมพาวนด์ 16,500 2537 72

มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล บริการท่าเทียบเรือ - 2541 82
 และคลังเก็บผลิตภัณฑ์  

ระยองไปป์ไลน์ บริการการขนส่ง - 2541 92
 ทางท่อ

ระยองวิศวกรรมและ บริการทางด้านวิศวกรรม - 2544 100
ซ่อมบ�ารุง  และซ่อมบ�ารุง
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-  การจัดหาวัตถุดิบ

	 •	 	 การผลิตโอเลฟินส์

   วัตถุดิบหลักที่ ใช ้ ในการผลิตโอเลฟ ินส ์  คือ  

  แนฟทา ซ่ึงจัดหาจากโรงกล่ันน�้ามันภายในประเทศ 

  คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 13 ของความต้องการ 

  ใช้ทัง้หมด ส่วนทีเ่หลืออกีร้อยละ 87 เป็นการน�าเข้าจาก 

  ประเทศในแถบตะวนัออกกลางเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้  

  ธุรกิจได้มีการออกแบบโรงงานให้สามารถใช้วัตถุดิบ 

  ทดแทนอื่น ๆ ได้ เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  

  ราฟฟิเนต และคอนเดนเสท หากได้ต้นทนุทีต่�า่กว่าแนฟทา

 •			 การผลิตพอลิโอเลฟินส์

   วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตพอลิโอเลฟินส์ คือ  

  โอเลฟินส์ ซึ่งธุรกิจมีสัญญาซื้อขายกับโรงงานผลิต 

  โอเลฟินส์ในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ จ�านวนประมาณ  

  1,690,000 ตันต่อปี ซึ่งโอเลฟินส์ที่เหลือจากการ 

  จ�าหน่ายให้ธุรกิจพอลิโอเลฟินส์ จะจ�าหน่ายให้กับ 

  บริษัทร่วมทุนและลูกค้าภายนอกซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน 

  โรงงานผลิตโอเลฟินส์ของธุรกิจ นอกจากนี้ ธุรกิจ 

  สามารถซื้อโอเลฟินส์เพิ่มเติมได้จาก บริษัทพีทีที  

  โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรือน�าเข้าจาก 

  ต่างประเทศ

	 •			 การผลิตพีวีซี

   วัตถุดิบหลักที่ส�าคัญในการผลิตพีวีซี คือ วีซีเอ็ม  

  (Vinyl Chloride Monomer - VCM)  ซึ่งธุรกิจสามารถผลิต 

  ได ้ เองทั้ งหมดส�าหรับป ้อนโรงงานผลิตพี วีซี ใน 

  ประเทศไทย  ส�าหรับโรงงานผลิตพีวีซีในอินโดนีเซีย 

  และเวียดนาม ธุรกิจน�าเข ้าวีซี เอ็มจากการผลิต 

  ในประเทศไทยและจัดหาเพิ่มเติมโดยน�าเข้าจาก 

  ต่างประเทศ

(2)		 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจเคมิคอลส์ ด�าเนินธุรกิจตามนโยบายด้านการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ท้ังน้ีได้ให้ความส�าคัญกับเรื่อง 

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน

อ ย่างยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและชุมชน ด้วย

ก ารบริหารจัดการโรงงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใน 

ปี 2558 ทุกโรงงานได้การรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครบ 100%  อีกทั้งยังมุ่งมั่น

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2563 นิคมอุตสาหกรรม 

อ าร์ ไอ แอล ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ร ะดับ Eco-World Class ระดับสูงสุดด้วยคะแนนสูงสุด จาก

ก ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ถือเป็นนิคมฯ  

แ ห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลน้ีต่อเน่ือง 2 ปีซ้อน 

น อกจากนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ยังมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 

ใ นการขับเคลื่ อนส ่ง เสริมชุมชนสู ่ การ เป ็นชุมชนเชิง

นิเวศ (Eco Community) โรงเรียนเชิงนิเวศ (Eco School)  

และวัดเชิงนิเวศ (Eco Temple) เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ตามนโยบายของ

ภ าครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์และปลูกฝังจิตส�านึกด้านการใช้

ท รัพยากร และการจัดการขยะ รวมถึงการรณรงค์ด้านความ

ป ลอดภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งขยายผลโมเดลการคัดแยกขยะ

ภ ายในองค์กรสู ่ชุมชนรอบโรงงานเชื่อมต่อ “บ้าน-วัด-

โรงเรยีน-ธนาคารขยะ” ภายใต้โครงการ “ชมุชน LIKE (ไร้) ขยะ”  

สร้างการมีส่วนร่วมของชมุชนทุกภาคส่วน และพฒันาแอปพลิเคชัน 

“คุ้มค่า” เพื่อช่วยในการบริหารจัดการธนาคารขยะ

ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับหลากหลายองค์กรและภาคีเครือ

ข่ายเพือ่ท�าภารกจิพทิกัษ์ทะเล ตลอดจนความร่วมมอืระดบัโลก 

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

Ellen MacArthur Foundation เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาขยะโดยเฉพาะ

ในมหาสมุทรให้ได้อย่างยั่งยืน และเดินหน้าจัดการปัญหาขยะ

ทะเลด้วยนวัตกรรม “ทุ่นกักขยะลอยน�้า จาก HDPE-Bone” โดย

พฒันาและปรบัปรงุจากรุน่แรก ด้วยการน�าพลาสติกเกรดพเิศษ 

HDPE–Bone มาใช้ทดแทนวัสดุเดิม ท�าให้เพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดเก็บขยะลอยน�้า ทนทานต่อรังสียูวี เพิ่มอายุการใช้งาน และ

สามารถน�ากลับมารีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ธุรกิจเคมิคอลส์ยังได้เข้าไปส่งเสริมความรู้ในการคัดแยก 

แ ละรวบรวมพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางให้กับเยาวชนใน

โ ครงการ “เก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน” โดยน�าถุงนม

โรงเรียนมาล้าง ตากให้แห้ง รวบรวมเป็นพลาสติกประเภท 

L LDPE เพื่อส่งขายและอีกส่วนหนึ่งน�ากลับมาเป็นวัตถุดิบเพ่ือ

ผ ลิตเป็น “เก้าอี้รีไซเคิล” ที่สวยงามและแข็งแรงทนทาน และ

ยังได้ขยายผลโครงการถนนพลาสติกรีไซเคิลผ่านความร่วม

มือกับบริษัทต่าง ๆ อาทิ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรช่ัน 

จ�ากัด (มหาชน) บรษัิท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ�ากัด (มหาชน) และ

บรษัิท ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ปัจจบุนัได้ด�าเนนิการท�าถนน

แอสฟัลต์คอนกรีตต้นแบบที่มีพลาสติกเหลือใช้เป็นส่วนผสม 

รวมความยาวท้ังสิน้ 7.7 กิโลเมตร สามารถน�าพลาสติกเหลอืใช้ 

หมุนเวียนกลับมาสร้างคุณค่าได้รวม 23 ตัน นอกจากนี้ ยังได้ 

ลงนามความร่วมมือกับ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย และมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ร่วมมอื

ศึกษาและพัฒนาการน�าพลาสติกเหลือใช้ มาผสมในแอสฟัลต์

คอนกรีตส�าหรับงานก่อสร้างทาง เพิ่มความแข็งแรงและ 

ยืดอายุการใช้งานของถนน สอดคล้องตามนโยบาย BCG  

Economy (Bio – Circular – Green Economy) ของรัฐบาล

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มี

มูลค่าสูง

        ไม่มี
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ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อยเป็นผู้น�าการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ใน

ประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบ

ข้อมูลที่ส�าคัญ

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

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
	 •	 กระดาษบรรจภุณัฑ์	กระดาษกล่องขาวเคลอืบ	(Duplex)	กล่องกระดาษลกูฟกู	
  บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) และ บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป 
  (Rigid plastic packaging)
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
	 •	 เยื่อจากยูคาลิปตัส	เยื่อเคมีละลายน�้า	(Dissolving	pulp)	กระดาษพิมพ์เขียน

	 •	 บรรจภุณัฑ์และอปุกรณ์เพือ่การจัดส่งทางไปรษณย์ีอย่างครบวงจร	Doozy	Pack
	 •	 บรรจุภัณฑ	์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

	 •	 เป็นผู้น�าด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
	 •	 เป็นพันธมิตรกับลูกค้าที่มีความสัมพันธ์อันยาวนาน	ได้รับการยอมรับจาก
  ลูกค้าที่เป็นบรรษัทข้ามชาติและบริษัทชั้นน�าในภูมิภาค
	 •	 มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง	สามารถสร้างนวัตกรรม
  ผลติภณัฑ์และ  โซลชูนัเพือ่ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้าได้
	 •	 มีรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการในแนวตั้ง	(Vertical	integration)	ส่งผลให้บริษัท	
  สามารถพฒันาประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน ส่งเสรมิความสามารถในการ
  แข่งขนัด้านต้นทนุ  อกีทัง้เพิม่ความมัน่คงในการจัดหาสนิค้าและวตัถดุบิ และ
  สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 •	 เป็นผู้น�าด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	 
  (Circular Economy)

 ก�าลังผลิต

 ผลิตภัณฑ์หลัก

 ตราสินค้า

 จุดเด่นที่ส�าคัญ

ด้วยสายธุรกิจหลัก 2 สายธุรกิจ คือ 1) สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์

แบบครบวงจร และ 2) สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
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ข้อมูลที่ส�าคัญ

 นโยบายหลักในการด�าเนินงาน

 นโยบายในการพัฒนาธุรกิจ

	 •	 ส่งเสรมิแบรนด์และประสทิธภิาพของห่วงโซ่อปุทานของลกูค้า	ผ่านนวัตกรรม
  การน�ากลับมาใช้ใหม่ของสินค้าและบริการ
	 •	 ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพิ่มความ
  หลากหลายของสนิค้า และฐานลกูค้า เพือ่ให้รับประโยชน์จากการเติบโตของ
  เศรษฐกิจมหภาคและการเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในภูมิภาค
	 •	 มุ่งมั่นเดินหน้าเชิงรุกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นผู้บุกเบิกปรัชญา
  เศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 •	 เพิ่มการขายให้แก่ลูกค้าบรรจุภัณฑ์ในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง	รวมถึง
  ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
	 •	 น�ารูปแบบธุรกิจบูรณาการในแนวตั้งไปใช้ในต่างประเทศ
	 •	 ด�าเนินการตามกลยุทธ์การควบรวมกิจการและร่วมมือกับพันธมิตร
  รายใหม่ เพือ่เร่งการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนือ่งและใช้ประโยชน์จากการ
  ผนึกก�าลัง (Synergy) ในการประกอบธุรกิจ
	 •	 ลงทุนพัฒนาต่อเนื่องในนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
	 •	 เพิ่มประสิทธิภาพของการด�าเนินงานและห่วงโซ่อุปทานโดยใช้เทคโนโลยี
  อัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล
	 •	 คงความเป็นผู้ริเริ่มการด�าเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียน

2.1		 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจแพคเกจจ้ิงเป็นผู้น�าการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์

แบบครบวงจร ท้ังในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ที่มีการบูรณาการในแนวตั้ง (Vertical integration) 

ตั้งแต่การผลิตเยื่อกระดาษเพื่อน�าไปผลิตกระดาษพิมพ์เขียน 

กระดาษบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก บรรจุภัณฑ์แบบ

อ่อนตัว และบรรจุภัณฑ์แบบคงรูป ท�าให้สามารถจัดสรรก�าลัง

ผลิตและควบคมุต้นทนุได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึเพิม่มูลค่า

ให้กับผลิตภัณฑ์ ท�าให้บริษัทฯ มีห่วงโซ่อุปทานท่ีแข็งแกร่ง 

สามารถใช้มาตรการควบคุมคุณภาพและนวัตกรรมได้ตั้งแต่

ขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิต โดยแบ่งสายธุรกิจหลักได้ 2 

สายธุรกิจ คือ

•		 สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

ผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ กระดาษบรรจภุณัฑ์ลกูฟกู ถงุหลายชัน้ 

ถุงช้อปปิ้ง แกนกระดาษ ผลิตภัณฑ์แปรรูป-ส�าเร็จรูป กระดาษ

ปิดแผ่นยิปซัม กระดาษกล่องขาวเคลือบ (Duplex) และบรรจุ

ภัณฑ์กล่องลูกฟูกประเภทต่าง ๆ (Corrugated Containers) บรรจุ

ภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป 

(Rigid Plastic Packaging) บรรจุภัณฑ์เพือ่การขนส่งสินค้า (Logistics 

Packaging) บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้ (Folding 

Carton) และชั้นส�าหรับจัดแสดงสินค้า (Merchandising Displays) 

รวมไปถึงการบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

•		 สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

ผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ เยือ่จากยคูาลปิตัส เยือ่เคมลีะลายได้ 

(Dissolving pulp) และกระดาษพมิพ์เขียน นอกจากนีย้งัมีกระดาษ

ชนิดพิเศษที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และบรรจุภัณฑ์อาหาร 

ส�าหรับเยื่อที่ผลิตได้สามารถใช้เป็นวัตถุดิบส�าคัญในการผลิต

กระดาษได้หลายชนดิ เช่น กระดาษพมิพ์เขยีน ซึง่โรงพมิพ์ทัว่ไป

สามารถน�ากระดาษพิมพ์เขียน

ไปใช้งานในด้านพิมพ์นิตยสาร หรือใช้ท�ากระดาษสมุด 

กระดาษพิมพ์ต�าราเรียน กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษชนิด

พิเศษที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น กระดาษส�าหรับท�าฉลาก 

กระดาษรองหลังฉลาก กระดาษส�าหรับงานเฟอร์นิเจอร์ 

กระดาษส�าหรับงานทางการแพทย์หรืองานอนามัย รวมท้ัง

บรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร Fest กระดาษส�าหรับ

ท�าถ้วยกระดาษ กรวยน�า้ดืม่ รวมถึง กล่อง ถ้วย และถาดส�าหรบั

บรรจุอาหาร เป็นต้น

2.2  ตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก)	 การท�าตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�าคัญ

 -  นโยบายและลักษณะการตลาด

	 	 1)			กลยุทธ์ทางการตลาด

    ส�าหรับธุรกิจแพคเกจจิ้งมุ่งเน้นสู่การเป็นผู้ให้ 

   บรกิารด้านบรรจภุณัฑ์อย่างครบวงจร โดยมผีลติภณัฑ์
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  ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการใช ้

   บรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างครบครัน  

   ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกประเภทต่าง ๆ  

   (Corrugated Containers) บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว  

   (Flexible Packaging) บรรจภัุณฑ์แบบคงรปู (Rigid Plastic  

   Packaging) บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้า (Logistics  

   Packaging) บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้  

   (Folding Carton) และช้ันส�าหรับจัดแสดงสินค้า  

   (merchandising display) ในส่วนของบรรจุภัณฑ ์

   กล่องลูกฟูก ได้มีการพัฒนาและขยายก�าลังการผลิต 

   ในด้านการพิมพ์ทั้งระบบ Flexographic Pre-printing,  

   Offset Printing และ Digital Printing เพื่อรองรับความ 

   ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย

    ด้านการบริการงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ม ี

   การพัฒนาทีมงานนักออกแบบให้ท�างานเชิงรุก ม ี

   ความรู้ความสามารถในการออกแบบเชิงบูรณาการ  

   ตั้งแต่การออกแบบโลโก้ ตราสินค้า ชั้นแสดงสินค้า  

   บูธแสดงสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และบรรจุภัณฑ์  

   นับเป็นการให้บริการการออกแบบที่ครบวงจร  

   ประกอบกับการมีโรงงานกระจายครอบคลุม 

   ทั่วประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

   ซึ่งช่วยสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ผลิตสินค้าว่าจะได้ 

   รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและบริการที่ดีอย่าง 

   ต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักในสายการผลิต 

   ของผู ้ผลิตสินค ้า  โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งในช ่วง 

   วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

    นอกจากนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของ 

   ลูกค้าอย่างสูงสุด ธุรกิจแพคเกจจิ้งได้ให้ความส�าคัญ

  ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยมุ่ง 

   พัฒนานวัตกรรมของสินค้า (Innovation) ซึ่งเป็น 

   กลยทุธ์ส�าคญัในการเพิม่ขดีความสามารถของธรุกิจ 

   มาอย่างต่อเน่ือง ด้วยการน�าเสนอกระดาษปิดผิว 

   บรรจุภัณฑ์ลูกฟูกและกระดาษลอนลูกฟูกที่บางลง 

   แต่มีความแข็งแรงเท่าเดิม (High Strength) เพ่ือ 

   ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการลดต้นทุน 

   การผลิตและยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วย

    ธุรกิจแพคเกจจิ้งยังมุ่งพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ 

   และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท�าให้สินค้าได้รับการ 

   รับรองมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น  

   “ฉลากเขียว” (Green Label) ท่ีใช้รับรองผลิตภัณฑ ์

   ที่ มี คุณภาพและมีผลกระทบต ่อสิ่ งแวดล ้อม 

   น้อยกว่าเมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น 

   ที่ท�าหน ้าที่อย ่างเดียวกันSCG Green Cho ice  

   ฉลากสินค้าท่ีรับรองนวัตกรรมสินค้าและบริการ 

   ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง SCG เป็นผู้จัดท�าขึ้น  

   อาท ิกระดาษปิดผิวกล่องเกรด KA,KE, KH, KT, KS, TA,  

   TI, TR  กระดาษลอนลกูฟกูเกรด CA, CS, CSP กระดาษ 

   ส�าหรับผลิตถุงอุตสาหกรรม กระดาษกล่องขาว 

   เคลือบ และกระดาษปิดแผ่นยิปซัม

    ยิ่งไปกว ่านั้น ธุรกิจแพคเกจจ้ิงยังส ่งเสริม 

   การผลิต และจัดจ�าหน่ายกระดาษปิดผิวกล่อง  

   กระดาษลอนลูกฟูก กระดาษท�าแกน กระดาษ 

   ท�าถุง กระดาษท�าแผ่นยิปซัมบอร์ด และDuplex ที่ 

   ได ้ รับการรับรองมาตรฐานการจัดการห ่วงโซ ่ 

   ผลิตภัณฑ์ FSC-CoC (Chain-of-Custody) ซึ่งแสดงถึง 

   ผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีการผลิตหรือจ�าหน่ายจากสวนไม้ที ่

   ได้รับการรับรองจาก FSC ต้ังแต่กระบวนการจัดหา 

   แหล่งวัตถดุบิ การรบัและจดัเก็บวตัถดุบิ การควบคมุ 

   ปริมาณ ตลอดจนการขายและการส่งมอบจะต้องมี 

   การคัดแยกหรือการก�าหนดอย่างชัดเจนในทุก 

   ขัน้ตอน เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าจะไม่มกีารปะปนของวสัด ุ

   ที่ไม่ได้รับการรับรองจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวน 
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   การผลิต โดยสินค้าของธุรกิจแพคเกจจ้ิงได้รับ 

   การรับรอง 3 ประเภทคือ FSC Recycled 100%,  

   FSC Mix 100% และ FSC Mix 70% ท�าให้ผูบ้ริโภคม่ันใจ 

   ได ้ว ่าสินค ้าของธุรกิจแพคเกจจ้ิงเป ็นมิตรต ่อ 

   สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

    ส�าหรับสายธุรกิจเย่ือและกระดาษ ในส่วนของ 

   กระดาษพิมพ์เขียนมีการเพิ่มการน�าเข้ากระดาษ 

   เคลือบผิว เพือ่ตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลาย 

   ของผูบ้รโิภค ขยายตลาดในกลุม่กระดาษถ่ายเอกสาร  

   ส�าหรับตลาดในประเทศได้ด�าเนินการผ่านกิจกรรม 

   การส่งเสรมิการตลาดต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่ง ส่วนตลาด 

   การส่งออกได้ปรับพอร์ตลูกค้าให้สอดคล้องกับ 

   สถานการณ์ COVID-19 โดยเน้นการขายในประเทศที่ 

   ความต้องการใช้งานฟื้นตัวขึ้น รวมถึงกลุ่มประเทศ 

   ในทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาเหนือ

    ในส่วนของ “บรรจุภัณฑ์อาหารเฟสท์ (Fest)” หรอื 

   บรรจุภัณฑ์อาหารทีส่ะอาด ปลอดภัย สามารถสมัผสั 

   อาหารได้โดยตรงตามมาตรฐานด้านอาหาร (Food  

   Direct Contact) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากความใส่ใจสุขภาพ 

   และความปลอดภัยของผู ้บริโภคน้ัน ปริมาณ 

   ความต้องการยงัมกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง ท้ังจาก 

   ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการอาหารเดลิเวอรี่  

   รวมถงึกระแสการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมทีเ่กิดขึน้ทัว่โลก  

   บรรจภัุณฑ์อาหารเฟสท์ (Fest) ยังคงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันา 

   ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตรงกับความต้องการของ 

   ผู ้บริโภค โดยการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูง  

   การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และการใช้ 

   กระบวนการผลติทีไ่ด้รบัมาตรฐานรบัรองระดบัสากล  

   เช่น GMP-EU standard, BRC, HACCP และ FDA จาก 

   สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกใหม่ 

   ให้กับผู้บริโภคที่สามารถตอบสนองทุกการใช้งาน 

   ได้อย่างมัน่ใจ ปัจจุบนับรรจุภัณฑ์อาหารเฟสท์ (Fest)  

   แบ่งออกเป็น 3 แบรนด์ย่อย ได้แก่ “เฟสท์ช้อยส์”  

   “เฟสท์ไบโอ” และ ”เฟสท์ชิลล์”

 

  2)	 ลักษณะลูกค้า	การจ�าหน่าย	และช่องทางการ 

     จำาหน่าย

    สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

    บรรจุภัณฑ์

    วิธีการจ�าหน่าย : จ�าหน่ายโดยวิธีขายตรงให ้

   กับลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า (account  

   executive) ที่ท�างานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ตั้งแต ่

   การรับรู้ความต้องการของลูกค้า รายละเอียดปัญหา  

   การพัฒนาและน�าเสนอโซลูชัน การให้ค�าปรึกษา  

   ตลอดจนการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 

   ให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา บริษัทมุ่งมั่น 

   ที่จะพัฒนาเจ ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้าให้เป ็น 

   ศูนย์กลางการติดต่อส�าหรับลูกค้า มีการพัฒนา 

   โซลูชันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เช่น นักออกแบบ  

   นกัการตลาด นกัวิจยั และทีมผลติ เพือ่น�าเสนอสนิค้า 

   นวตักรรมและบรกิารท่ีตอบโจทย์ความต้องการของ 

   ลูกค้าอย่างแท้จริง

    กระดาษบรรจุภัณฑ์

    วิธีการจ�าหน่าย : จ�าหน่ายโดยวิธีขายตรงให ้

   กับบริษัทในธุรกิจแพคเกจจ้ิงและลูกค้าภายนอก  

   โดยสินค้าประกอบด้วย กระดาษม้วนใหญ่ส�าหรับ 

   โรงงานแปรรปูกระดาษท่ัวไป และกระดาษท่ีผ่านการ 

   แปรรูปแล้ว เช่น แผ่นลูกฟูก ถุงกระดาษ กระดาษ 

   รีมแผ่น และกระดาษม้วนเล็ก รวมทั้งส ่งออก 

   ไปยงัประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะประเทศในทวปีเอเชีย  

   ได้แก่ จีน มาเลเซีย เมียนมาร์ และอินเดีย เป็นต้น

    สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

    เยื่อ

    วิธีการจ�าหน่าย : จ�าหน่ายโดยวิธีขายตรงให้กับ 

   บรษิทัในธรุกจิแพคเกจจิง้และลกูค้าภายนอก รวมทัง้ 

   จ�าหน่ายโดยผ่านผู ้แทนจ�าหน่ายให้กับลูกค ้า 

   ต่างประเทศ

    กระดาษพิมพ์เขียน

    วิธีการจ�าหน่าย : ธุรกิจมีการจ�าหน่ายสินค้าทั้ง 

   ในและต่างประเทศ ส�าหรับการจ�าหน่ายในประเทศ  

   ธรุกจิ มกีารจ�าหน่ายผ่านผูแ้ทนจ�าหน่าย และจ�าหน่าย 

   ให ้ ผู ้ใช ้โดยตรง ซึ่งมี ท้ังโรงพิมพ์  และผู ้ใช ้ใน 

   อตุสาหกรรม รวมท้ังมีการจ�าหน่ายผ่าน Modern trade  

   stationery เพ่ือเป็นช่องทางกระจายสินค้ากลุ ่ม 

   กระดาษถ ่ายเอกสารโดยเฉพาะส�าหรับการ 

   ส่งออกนั้น มีการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ได้แก่  

   เวียดนาม สหรัฐอเมริกา เมียนมา อินเดีย กัมพูชา  

   ฮ่องกง และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

   อื่น ๆ เป็นต้น

    กระดาษชนิดพิเศษที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

    วิธีการจ�าหน่าย : จ�าหน่ายโดยวิธีขายตรงให้กับ 

   โรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แปรรูป รวมทั้งจ�าหน่าย 

   โดยผ่านผู้แทนจ�าหน่ายให้กับลูกค้าต่างประเทศ
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    บรรจุภัณฑ์อาหาร

    วิธีการจ�าหน่าย :  จ�าหน่ายโดยผ่านผู้แปรรูป  

   ร้านค้าบรรจุภัณฑ์  Modern trade ร้านอาหาร รวมทั้ง 

   จ�าหน่ายโดยผ่านผู ้แทนจ�าหน่ายให้กับลูกค ้า 

   ต่างประเทศ และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายผ่านทาง 

   ออนไลน์

  -  ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน และแนวโน้ม

  1)	 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของสาย 

	 	 	 	 	 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

      ในปี 2563 ปริมาณความต้องการบรรจุภัณฑ์ 

   กล่องลูกฟูกในประเทศไทยลดลงร้อยละ 2 เมื่อ 

   เทียบกับปีก่อน แต่ยังคงเติบโตในอัตราที่สูงกว่า 

   การเติบโตของ GDP อย่างมีนัยส�าคัญ โดยในปี 2563  

   การบริโภคภายในประเทศโดยรวมลดลงเนื่องจาก 

   วิ ก ฤ ต ก า ร ณ ์ ก า ร แ พ ร ่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ค วิ ด  1 9  

   ที่ส่งผลให้การลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวลง  

   ซึ่งส่งผลต่อเน่ืองไปยังความเชื่อมั่นของผู ้บริโภค 

   ในการจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้มาตรการยับยั้ง 

   การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในหลายประเทศ 

    ประกอบกับสงครามการค ้าระหว ่างจีนและ 

   สหรัฐอเมริกาท่ียังคงยืดเยื้อ ยังส่งผลให้การส่งออก 

   สินค้าไปยังกลุ่มประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐอเมริกา จีน  

   สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ไม่เติบโตเท่าที่คาดการณ์  

   ซ่ึงท�าให้ปริมาณความต้องการบรรจุภัณฑ์กล่อง 

   ลูกฟูกส�าหรับสินค้าส่งออกลดลง

      ในปี 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและ 

   อาหารเติบโตได้ดี โดยมีอัตราการเติบโตประมาณ 

   ร้อยละ 4-6 เทียบกับปีก่อน เนื่องจากผู้บริโภคมีการ 

   กักตุนสินค้าในช่วงเร่ิมต้นของวิกฤตการแพร่ระบาด 

   ของโควิด 19 ยิ่ ง ไปกว ่ านั้นการแพร ่ ระบาด 

   ของโควิด 19 ยั งส ่ งผลให ้ธุ รกิจอีคอมเมิ ร ์ซ 

   และธุรกิจฟู้ดเดลิเวอร่ีมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด  

   โดยคิดเป็นการเติบโตเทียบกับปีที่ผ่านมาประมาณ 

   ร ้อยละ 15-20 ในขณะที่กลุ ่มอุตสาหกรรม 

   เครื่องดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความ 

   ต้องการลดลง สืบเนื่องจากมาตรการของรัฐบาล 

   ในเรือ่งของการงดการจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

   ในช่วงไตรมาส 2 เพื่อจ�ากัดการแพร่ระบาดของ 

   โควิด 19 เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการ 

   น�าเข้าวตัถดุบิและการส่งออกสนิค้า เช่น อุตสาหกรรม 

   เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก 

   วตัถดุบิน�าเข้าได้รบัผลกระทบจากแหล่งผลติต้นทาง  

   ประกอบกับความต้องการสินค้าของตลาดคู่ค้าปรับ 

   ตัวลดลง ซึ่ งส ่ งผลให ้ปริมาณความต ้องการ 

   บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ลดลง  

      ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลกระทบ 

   จากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของโควิด 19 

   ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก 

   ในประเทศอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 9 เนื่องจาก 

   อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีหดตัว โดยเฉพาะ 

   อตุสาหกรรมรถยนต์ เครือ่งใช้ไฟฟ้า และอตุสาหกรรม 

   รองเท้าและสิ่งทอเพื่อการส่งออก ในขณะท่ีความ 

   ต้องการบรรจภัุณฑ์กล่องลูกฟกูในประเทศเวยีดนาม 

   เติบโตร้อยละ 3  จากการย้ายฐานการผลิตของ 

   อุตสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้า สนิค้าอเิลก็ทรอนิกส์ และ 

   อุตสาหกรรมรองเท้าและสิ่งทอ 

      ในด้านปรมิาณความต้องการกระดาษบรรจภุณัฑ์นัน้  

   ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 2 ใน 

   ปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด 

   ของโควิด 19 และมาตรการล็อคดาวน ์ที่ ส ่ ง 

   ผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อม่ันของผู้บริโภค 

   ท้ังในและต่างประเทศ โดยเห็นได้จากการชะลอ 

   การซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้า 

   คงทนออกไป ปริมาณความต้องการกระดาษ 

   บรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลง 

   เช่นเดยีวกนั โดยปรบัตวัลดลงร้อยละ 3 เมือ่เทยีบกบั 

   ปีก่อน ทั้งนี้ สถานการณ์ความตึงเครียดของสงคราม 

   การค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนี ซึง่อาจท�าให้มีการย้าย 

   ฐานการผลิตสินค้าเข้าหรือออกจากภูมิภาค ความ 

   ไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ และการ 

   แพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ทั้งในและ 

   นอกประเทศ ยังมีแนวโน้มท่ีจะด�าเนินต่อไปและ 

   ยากที่จะคาดคะเนข้อสรุป ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งความ 

   เสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจแพคเกจจิ้ง  

      ในช ่วงการแพร ่ระบาดของโควิด 19 นั้น  

   ผู้ประกอบการจะต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพภายใน 

   องค์กรเพือ่ยกระดบัการให้บรกิารและช่วยลดต้นทุน 

   บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

   อย่างไรกต็าม การพฒันาบรรจภุณัฑ์ทีส่ร้างมลูค่าเพ่ิม 

   ให้กบัสนิค้าของลกูค้ายงัคงเป็นหวัใจส�าคญัทีจ่ะช่วย 

   รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวได้อย่าง 

   ยั่งยืน

	 	 2.)		ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของสาย

	 	 	 	 ธุรกิจเยื่อและกระดาษ

    เยื่อ

    ในปี 2563 ปริมาณความต้องการเยื่อเคม ี

   ฟอกขาวทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2562 โดย 

   ปริมาณความต้องการใช้เยื่อได้รับแรงหนุนจาก 

   ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค ้ า ใ น ก ลุ ่ ม สิ น ค ้ า สุ ข อ น า มั ย  เช ่ น  

   กระดาษทิชชู่ แต่ความต้องการใช้เยื่อในกลุ่มผู้ผลิต 

   กระดาษพิมพ์เขียนปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับ 
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   ผลกระทบจากสถานการณ ์การแพร ่ ระบาด 

   ของโควิด 19 ปริมาณความต้องการใช้เยื่อเคมี 

   ละลายน�้ าลดลงร ้อยละ 8  จากป ีก ่อน โดย 

   ความต้องการจากผู้ผลิตเส้นใยส�าหรับอุตสาหกรรม 

   เรยอนได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและ 

   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ 19 เช่นเดยีวกนั

    กระดาษพิมพ์เขียน

    ภาพรวมอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์เขียนใน 

   ประเทศไทยปี 2563 มีปริมาณความต้องการ 

   ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีการ 

   ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทดแทนการใช้กระดาษ 

   พิมพ์เขียนมากขึ้น รวมถึงปริมาณความต้องการ 

   ใช้กระดาษถ่ายเอกสารที่ลดลง จากสถานการณ์ 

   การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่บริษัท ส�านักงาน  

   และผูบ้รโิภค ปรบัรปูแบบการท�างานมาผ่านช่องทาง 

   ออนไลน์เป็นหลัก  รวมถึงการใช้งานที่ลดลงของ 

   ภาครัฐตามนโยบาย Zero Copy และ Thailand 4.0

    ด้านปริมาณการน�าเข้ากระดาษพิมพ์เขียนในปี  

   2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ 19 

   ที่ท�าให้ความต้องการในประเทศลดลง และการ 

   ล็อคดาวน์ของประเทศต่างๆ ที่เป็นต้นทางการผลิต

2.3		 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก)		 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

-   วัตถุดิบและผู้จำาหน่ายวัตถุดิบ

  สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

	 	 บรรจุภัณฑ์

  ประเภทวัตถดุบิ : ใช้กระดาษคราฟท์เป็นวัตถดุบิหลัก 

 ส�าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ ใช้เม็ดพลาสติกและฟิล์ม 

 ส�าหรบับรรจภุณัฑ์แบบอ่อนตวัและบรรจภุณัฑ์แบบคงรปู

  แหล่งที่มาของวัตถุดิบ : กระดาษคราฟท์จากบริษัท 

 ส ย า มคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในธุรกิจ  

 แ พ ค เกจจิ้ง และเม็ดพลาสติกจากธุรกิจเคมิคอลส์ และ 

 ผู้ผลิตชั้นน�าอื่น

  สภาพปัญหาวัตถดุบิ : มกีารบรหิารด้านวตัถุดบิอย่าง 

 มี ป ระสิทธิภาพ จึงมีวัตถุดิบปริมาณมากเพียงพอและ 

 ส า ม ารถก�าหนดคุณภาพให้เป็นไปตามความต้องการได้  

 ราคาทีซ้ื่อขายองิกบัราคาตลาดเพือ่ให้เกดิต้นทนุทีย่ตุธิรรม 

 และมีความสามารถในเชิงการแข่งขัน

  กระดาษบรรจุภัณฑ์

  ประเภทวัตถุดิบ : เศษกระดาษ เยื่อ และสารเคมี

  แหล่งที่มาของวัตถุดิบ :

	 	 •		 เศษกระดาษ	 จากในประเทศร้อยละ	 47	 และ 

 ต่างประเทศร้อยละ 53

	 	 •			 เยื่อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 	 •			 สารเคมีหลัก	 ได้แก่	 แป้งมัน	 Sizing	 Agent	 ส	ี 

 และอื่น ๆ จากผู้ขายทั้งในและต่างประเทศ

  ส ภ าพปัญหาวัตถุดิบ : เยื่อบางส่วนต้องน�าเข้าจาก 

 ต่างประเทศ ซึ่งการน�าเข้าจากต่างประเทศใช้เวลาในการ 

 ส่ ง สินค้าประมาณ 40 ถึง 60 วัน ส�าหรับเศษกระดาษ  

 ป ริ มาณเศษกระดาษในประเทศไทยมีจ�านวนจ�ากัดและ 

 มีการแข่งขันด้านรับซื้อสูง จึงต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ 

 มาทดแทน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในการผลิต

  สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

  เยื่อ

  ประเภทวัตถดุบิ : ไม้ยคูาลปิตสัชนดิท่อนและชนดิสบั  

แ ห ล่ งที่มาของวัตถุดิบ : ไม้ยูคาลิปตัสชนิดท่อนและ 

 ช นิ ดสับ รับซ้ือจากเกษตรกรท่ีธุรกิจให้การสนับสนุนใน 

 การปลูกไม้ยูคาลิปตัสและเกษตรกรทั่วไป

  ก ร ะดาษพิมพ์เขียน กระดาษประเภทอื่นๆ เช่น  

	 ก ร ะ ดาษชนิดพิเศษที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม	 และ 

	 กระดาษและบรรจุภัณฑ์อาหาร

  ป ร ะเภทวัตถุดิบ : เยื่อใยยาวฟอกขาว เยื่อใยสั้น 

 ฟอกขาว และสารเคมี

  แหล่งที่มาของวัตถุดิบ :

  -  เยื่อจากในประเทศและต่างประเทศ

  -  สารเคมี ลาเท็กซ์สังเคราะห์ ผงดินคาโอลิน  

 แ ค ล เซียมคาร์บอเนตและอื่น ๆ จากในประเทศและ 

 ต่างประเทศ

  สภาพปัญหาวัตถุดิบ :  เยื่อบางส่วนต้องน�าเข้าจาก 

 ต่างประเทศ ซึ่งการน�าเข้าจากต่างประเทศใช้เวลาในการ 

 ส่งสินค้าประมาณ 30 ถึง 45 วัน
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(ข)		 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ธุ ร กิจแพคเกจจ้ิงให ้ความส�าคัญกับการดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อมเป็นล�าดับต้นๆ ซึ่งสามารถเห็นได้จากการลงทุนใน

ปี ที่ผ่านมา เช่น โรงงานแปลงขยะเป็นพลังงานสะอาด (Waste 

t o  E nergy Plant) รวมถึงความพยายามในการด�าเนินการตาม

แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการผลิตของธุรกิจ 

ด้วยการคดัเลอืกเครือ่งจกัรและเทคโนโลยกีารผลติทีไ่ม่เพยีงแต่

มคีวามทนัสมยัแต่ยงัเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมเพือ่ตอบสนองการ

อ นุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ส�าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยธุรกิจ

แ พ ค เ ก จจิ้งมีการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วัดผล

ไ ด้  ส�าหรับธุรกิจในประเทศไทย ธุรกิจต้ังใจที่จะลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกหรือ GHG ลงร้อยละ 28 ภายในปี 2573 (โดยใช้

ปี 2550 เป็นปีฐาน) และจะลดปรมิาณน�า้ทีน่�ามาใช้ลงร้อยละ 35 

ภายในปี 2568 (โดยใช้ปี 2557 เป็นปีฐาน)  

ทั้งนี้ เรื่องที่ธุรกิจได้ให้ความส�าคัญกับ 2 เรื่องหลัก ได้แก่ 

การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

และการบริหารจัดการน�้า

ก า ร จั ด การพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ

ธุ ร กิ จ แพคเกจจิ้งมีเป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563 (ปีฐาน2550)และจะลดลง

ร้อยละ 28 ภายใน 2573  (ปีฐาน2550) ปัจจุบันธุรกิจสามารถ

ล ด ก า ร ป ล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมาย ด้วยการ

ปรบัปรงุประสทิธภิาพและปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างานและ

อปุกรณ์ โดยสามารถลดการใช้พลังงานได้ 149,646 กกิะจูลต่อปี  

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 25,228 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์

ต่ อ ปี  และเพ่ิมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงาน

แ ส ง อ า ทิตย์ ซ่ึงสามารถลดการใช้พลังงานได้อีก 24,148  

กิ ก ะ จู ลต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3,899 ตัน

ค า ร์ บ อ นไดออกไซด์ต่อปี นอกจากน้ียังได้น�ามาตรการทาง

เศรษฐศาสตร์มาประยกุต์ใช้ในการด�าเนินโครงการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

ธุรกิจแพคเกจจิ้งน�าแนวคิด NCS (Natural Climate Solution) 

ด้านการปลูกป่าเพือ่ดดูซบัและกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

เ พื่ อ ล ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีโครงการฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของโรงงาน และ

พื้นที่นอกโรงงานในจังหวัดต่างๆ

การบริหารจัดการนำ้า

น�า้เป็นสิง่จ�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกจิ ทัง้ในกระบวนการผลติ

เยือ่และกระดาษ รวมถงึบรรจุภัณฑ์ ในปี 2563 ธรุกจิแพคเกจจ้ิง 

มีเป้ า ห มายในการลดการใช้น�้าร้อยละ 19.6 (ปีฐาน 2557) 

สามารถลดการใช้น�้าได้ร้อยละ 16.8 (ณ พ.ย. 63) และมีแผนที่

จะลด ก า ร ใช้น�้าร้อยละ 35 ภายในปี 2568 ตามแนวคิด 3R 

(Reuse,  Recycle, Reduce)  โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการใช้น�้าใน

กระบวนการผลติของบรษิทัฯ ให้มีประสทิธภิาพสงูสดุ ปัจจุบนั

ธรุกจิสามารถน�าน�า้กลบัมาหมนุเวยีนใช้ใหม่เป็นสดัส่วนร้อยละ 

14 ของน�้าที่ใช้ทั้งหมด

ธรุกจิแพคเกจจิง้เพิม่ประสทิธิภาพการใช้น�า้อย่างต่อเนือ่ง 

โดยการวิ เคราะห์การใช้น�้าทั้งวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

ของขบวนการผลิต และแสวงหาแนวทางที่จะปรับปรุงการใช้

น�้าของบริษัทฯ ด้วยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในกระบวนการ

ผลิต ก า ร ป รับปรุงเครื่องจักร และการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าในกระบวนการผลิต  

นอกจากนีธ้รุกิจแพคเกจจิง้ยงัมกีระบวนการบ�าบัดน�า้เสยี

เพื่อ ใ ห้ ส า มารถน�ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ

ของเศ ร ษ ฐ กิ จหมุนเวียน (Circular Economy) ใช้ให้คุ้ม แยกให้

เป็น ทิ้งให้ถูก ธุรกิจแพคเกจจิ้งได้ติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียด้วย

วิธีท า ง ชี ว ภาพที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้มั่นใจ

ได้ว่ าคุณภาพของน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียของธุรกิจเป็น

ไปตามมาตรฐานในการตรวจวัดคุณภาพน�้าที่ได้รับการบ�าบัด

แล้ว ธุ ร กิ จติดต้ังระบบติดตามคุณภาพน�้าแบบเรียลไทม์ ซ่ึง

ท�าให้สามารถตรวจสอบระดบัความต้องการออกซเิจนทางเคมี 

(Chemical Oxygen Demand หรือ COD) แบบออนไลน์ได้ น�า้ที่ผ่าน

กระบวนการบ�าบัดน�า้เสยีของธรุกจิมีความเหมาะสมส�าหรบัใช้

ในการเกษตร  พืน้ทีเ่พาะปลกูของชมุชนโดยรอบโรงงาน  ธรุกิจ

แพคเกจจิ้ งจึงด�าเนินโครงการจัดการน�้าเพื่อการเกษตร (Water 

Management for Agriculture) โดยส่งมอบน�า้ที่ผ่านกระบวนการ

บ�าบัดแล้วประมาณ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้แก่พื้นที่เพาะปลูก

รอบโรงงาน ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี โดยคิด

เป็นพื้นที่รวมประมาณ 3,535 ไร่  ช่วยลดการขาดแคลนน�้าใน

การเพาะปลูกและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

นอกจากก า ร จั ด ก ารพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิ อ า ก า ศ และการบริหารจัดการน�้าแล้ว โครงการการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  ของธุรกิจยังเน้นหลักการ

ของเศรษฐกิจหมุนเวียน  ลดปริมาณของเสียจากอุตสาหกรรม 

เพิ่มสั ด ส่ ว น ก ารน�ากระดาษท่ีใช้งานแล้วจากผู ้บริโภค  

น�ากลบัมาใช้ซ�า้ในกระบวนการผลติและเพิม่สดัส่วนบรรจุภณัฑ์

พลาสติกท่ีสามารถน�ากลบัมารไีซเคลิได้ โดยมีเป้าหมายร้อยละ 

70 ของปริมาณการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดภายในปี 

2568 ปัจจุบัน ธุรกิจแพคเกจจิ้งมีสัดส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่

สามารถน�ากลบัมารไีซเคลิได้ร้อยละ 52  และการบรหิารจดัการ

ของเสียอุ ต ส า ห ก ร ร ม โดยมีการน�าของเสียไปก�าจัดด้วยการ

รีไซเคิลได้ถึงร้อยละ 97 ของปริมาณของเสียทั้งหมด  

2.4  งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มี 

 มูลค่าสูง

ไม่มี



แผนภาพการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักงานตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

บริหารความเสี่ยงระดับกลุมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงระดับเอสซีจี

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

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

* คณะทํางาน Governance, Risk and Compliance

สายการรายงาน

ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูล
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ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 

มีแนวโน้มผันผวนสูงขึ้น มีความซับซ้อน คลุมเครือและไม่

แน่นอน เอสซีจีเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเส่ียงทั่วทั้ง

องค์กร เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เอสซีจีบรรลุเป้าหมายในการ

ด�าเนนิธรุกจิ ช่วยส่งเสรมิให้องค์กรมคีวามพร้อมในการปรบัตัว

ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์

ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ เอสซีจี 

ยังคงให้ความส�าคัญในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการ 

บริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงมุ่งมั่นให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล ทัง้ในส่วนของการจัดการเชงิกลยุทธ์ การปฏบิตังิาน  

และการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่

องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

กรอบการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

เอสซีจีมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ที่เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี 

(Enterprise Risk Management Framework) ประกอบด้วย

1.	การก�าหนดกลยุทธ์

เอสซีจกี�าหนดวตัถปุระสงค์และระดบัความเสีย่งท่ียอมรบั

ได้ (Risk Appetite) ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนเพ่ือ

ให้การบรหิารความเสีย่งเป็นไปในทิศทางเดยีวกันท่ัวท้ังองค์กร

2. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความ

เสี่ยงของเอสซีจี

เอสซีจีก�าหนดผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ 

เอสซีจี โดยแสดงให้เห็นตามแผนภาพดังนี้

การบริหารจัดการความเส่ียง
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหาร 

ความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ตัวแทนในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยงของเอสซีจี ติดตามและสอบทานให้มีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
ระบุความเสี่ยงที่ส�าคัญขององค์กร รวมทั้งการประเมินและ
การบริหารจัดการที่เหมาะสม และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ 
ท�าหน้าที่ดูแลบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี และรายงาน
การบริหารจัดการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบริษัทตามล�าดับอย่างสม�า่เสมอ

สำานักงานตรวจสอบ 
ท�าหน้าที่ตรวจสอบหน่วยระดับที่หน่ึง (หน่วยงานปฏิบัติ

งาน) และหน่วยระดับที่สอง (ระดับหัวหน้างาน หน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง และหน่วยงานก�ากับและสนับสนุนอื่น ๆ)  
เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม 
รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
นอกจากนี้ ยังให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจและ
สือ่สารความคดิเหน็และข้อแนะน�าจากคณะกรรมการตรวจสอบ
กลับมายังผู้ปฏิบัติงานเพื่อน�าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี
ประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และผู้ช่วย

ผู้จัดการใหญ่ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่  
เอสซีจีเป็นประธาน คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

 1)  ก�าหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยง

 2)  พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ กรอบการ
บริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง

 3)  ทบทวนความเสี่ยงของบริษัท (SCG Risk Profile)  
และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

 
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เอสซีจีก�าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

ตามมาตรฐานสากลและบูรณาการเข้ากับการด�าเนินธุรกิจของ
องค์กร เพ่ือให้สามารถระบคุวามเส่ียงหรอืโอกาสในการด�าเนนิ
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ สามารถบริหาร
ความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้หรอืหาโอกาสในการสร้าง
มลูค่าเพิม่ให้กบัองค์กร เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามทีก่�าหนด 
ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สนับสนุนต่อการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

 

4. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เอสซีจีน�ากรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการด�าเนิน

งานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
การบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน และการบริหาร 
ความเสีย่งในการด�าเนนิงาน โดยกระบวนการบรหิารความเสีย่ง
ได้ถูกรวบรวมไว้ใน “คู่มือการบริหารความเสี่ยง” โดยแบ่งตาม
กระบวนการหลัก 4 ขั้นตอน  ได้แก่  1) ระบุความเสี่ยง / โอกาส
ในการด�าเนินธุรกิจ 2) ประเมินความเสี่ยง 3) ก�าหนดมาตรการ
จัดการ และก�าหนด ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators)  
และ ดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ซึ่งเป็นท้ัง Leading และ Lagging Indicators เพื่อคาดการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงและเพื่อควบคุมกิจกรรมลดความเสี่ยงให้ 
เป็นไปตามเป้าหมาย 4) ติดตามและรายงานความเสี่ยงราย
ไตรมาส ต่อคณะจัดการบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ  
คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ

นอกจากนี้ เพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์วิกฤตที่อาจน�า 
ไปสู่การหยุดชะงักของธุรกิจ เอสซีจีได้จัดให้มีโครงสร้างการ 
ก�ากบัดูแลการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity  
Management Governance Structure) และก�าหนดให้ทุกบริษัทท่ี
อยู่ภายใต้การบริหารงานของเอสซีจีจัดท�าระบบการบริหาร 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยต้องมีการวิเคราะห์กิจกรรม 
ทางธุรกิจและทรัพยากรท่ีส�าคัญและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 
จากการหยุดชะงักทางธุรกิจ การประเมินและจัดท�าแผน 
จัดการความเสี่ยง การจัดท�าคู่มือการจัดการวิกฤต แผนการ 
ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
โดยเอสซีจีก�าหนดให้ผู้บริหารในทุกหน่วยงานทุกระดับและ 
พนกังานท่ีเก่ียวข้องมีหน้าท่ีในการฝึกซ้อม รกัษา และปรับปรุง 
แผนและคู่มือดังกล่าว รวมถึงน�ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
ในช่วงภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม 

5.	การสร้างวฒันธรรมองค์กรในการบริหารความเส่ียง	
(Risk	Culture)

เอสซีจีมุ่งมั่นและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการบริหาร
ความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร โดยก�าหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้สื่อสาร
ถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง และเป็นต้นแบบใน
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงสร้างวิธีการน�าการบริหารความ
เสีย่งไปใช้ให้เหน็ผลในทางปฏบิตั ิโดยก�าหนดให้มกีารใช้ภาษา
ความเสี่ยงที่ตรงกัน มีการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
และมหีลกัเกณฑ์การประเมนิความเสีย่งทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ก�าหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความ
เสี่ยงแต่ละเรื่อง สนับสนุนให้มีการก�าหนดวาระเรื่องความ
เสี่ยงในการประชุมหลัก ๆ  ของแต่ละบริษัท และก�าหนดให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและ



066

พฒันากรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ส่งเสรมิให้มกีารแบ่งปัน 
ประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานและ
บริษัทเพื่อสื่อสารประโยชน์ของการบริหารความเส่ียงอย่าง 
ต่อเนือ่ง รวมถงึได้พฒันาสือ่การอบรมในรปูแบบ Digital learning  
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้กับพนักงานในวงกว้างตั้งแต่พนักงานเริ่มปฏิบัติงานกับ 
เอสซีจี นอกจากนี้ เอสซีจียังให้ความส�าคัญกับการบริหาร
จัดการองค์กรตามแนวทาง Integrated GRC อย่างต่อเนื่อง 
ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรจุค�าถามเกี่ยวกับ  
Integrated GRC ในข้อสอบ Ethics e-testing จัดท�าสือ่และกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม 
ในการร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปี พัฒนาช่องทาง GRC Helpline 
ที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสอบถามเรื่องที่เกี่ยวกับ  
Integrated GRC  รวมถึงจัดท�า SCG GRC e-Rulebook ซึ่งเป็นคู่มือ 
ที่รวบรวมข้อมูลด้าน Integrated GRC รวมถึงการก�าหนด
พฤติกรรมตามแนวทาง GRC ที่เอสซีจีคาดหวัง (GRC Expected 
Behaviors) เพื่อสื่อสารแนวทางและวิธีการน�า Integrated GRC  
ไปใช้ในการท�างานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ความเสี่ยงหลัก โอกาสในการด�าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ใน
การจัดการความเสี่ยง

ในปี 2563 เอสซจีไีด้ประเมนิความเสีย่งทีส่�าคญัโดยมคีวาม
สอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ที่ครอบคลุม
ประเด็นความเสี่ยงด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม และด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
1.	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และสิ่งแวดล้อม
การเปลีย่นแปลงด้านสภาพภมูอิากาศมคีวามวิกฤตมากขึน้  

(Climate Emergency) ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติในหลายพื้นที่ทั่วโลก 
อาทิ ภัยแล้ง ไฟป่าจากหน้าแล้ง โคลนถล่ม น�้าท่วมฉับพลัน 
นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุนมีความต้องการและ
ความคาดหวังจากภาคเอกชนมากขึน้ในเร่ืองของการด�าเนนิธุรกจิ
ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, 
Social, Governance หรือ ESG) รวมถึงการบริหารจัดการและการ
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับประเด็นความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อ 
ความต่อเนือ่งในการด�าเนินธรุกจิ ช่ือเสียงของบรษิทั หรอืต้นทุน
ที่เพ่ิมขึ้นจากการด�าเนินงานและค่าชดเชยความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และพลังงาน เอสซีจี ได้จัดท�ากลยุทธ์ ดังนี้ 
• ก�าหนดเป้าหมายระยะ 5 ปีเพื่อลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับ 
ปีฐาน 2550 และทบทวนเป้าหมายระยะกลางและระยะยาว  
เพ่ือให้สอดคล้องกบัความตกลงปารสีทีจ่ะรกัษาการเพิม่ขึน้ของ
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต�่ากว่า 1.5 องศาเซลเซียส ตามหลัก 

Science-based target และมุ่งสู่ Net zero ในปี 2593 
• จดัท�าแผนการท�างานเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ตามกรอบการท�างาน TCFD (Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures) ซึ่งรวมถึงกระบวนการก�ากับดูแล การวางกลยุทธ ์ 
การบรหิารความเสีย่ง และการก�าหนดเป้าหมายและตัวชีวั้ด 
• การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยผลักดัน

โครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการก�าหนดราคา
คาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing) 
• เพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทดแทนและพลังงาน 

ทางเลือก อาทิ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงจัดท�าโครงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้ง 
และ โครงการลดอัตราการใช้พลังงานความร้อนหรือไฟฟ้า 
ต่อหน่วยการผลิต 
• พัฒนาสินค้าคาร์บอนต�่า อาทิ Hydraulic cement ซ่ึงมี

คุณสมบัติเทียบเท่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ประเภท 1 แต่มี
สัดส่วนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต�่ากว่า
• พฒันาสนิค้าทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม อาท ิ โซลาร์ฟาร์ม 

ลอยน�้า โดยธุรกิจเคมิคอลส์ได้ออกแบบ พัฒนาและผลิตทุ่น 
ลอยน�้าเพื่อตอบโจทย์การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนผิวน�้าที่
หลากหลาย รวมท้ังต่อยอดไปสูธ่รุกิจโซลูชัน่แบบครบวงจรเป็น
รายแรกในประเทศไทย 
• พัฒนาระบบหลังคาโซลาร์เอสซีจี (SCG Solar Roof  

Solutions) ซึ่งเป็นโซลูชั่นท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างครบวงจร 
• เข้าร่วมโครงการการแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศแบบธรรมชาติ (Natural Climate Solution) เพื่อผลักดัน
การเพิม่พืน้ท่ีทางธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งดดูซับก๊าซเรอืนกระจก
• ส ่งเสริมกิจกรรมท่ีช ่วยลดสภาวะโลกร ้อน อาทิ  

การปลูกป่าโกงกาง หญ้าทะเล เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน  
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการสร้างความตระหนกัรู้
และปลูกฝังพฤติกรรมเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า 
ให้กับเยาวชน

2. สถานการณ์ภัยแล้ง  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้ฝนไม่ตก 

ตามฤดูกาลและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ในปีที่ผ่านมาต�่ากว่า
ค่าปกติ  รวมถึงความต้องการใช้น�้าท่ีมากขึ้นในอนาคตเพื่อ
รองรับการขยายอุตสาหกรรมและการลงทุนในพื้นที่ท่ีเอสซีจี 
ด�าเนินธุรกิจเช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern  
Economic Corridor หรือ EEC) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ปริมาณ
น�้าจะไม่เพียงพอต่อการผลิตและอาจส่งผลกระทบต่อการ 
ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท
• คณะท�างานด้านการจัดการน�้าของเอสซีจีก�าหนด

นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการน�้าเพ่ือ
ลดการใช้น�า้จากภายนอกต่อหน่วยการผลติ เตรยีมแผนบรหิาร
จัดการน�้าอย่างบูรณาการ และติดตามแผนงานอย่างใกล้ชิด
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• ปฏบิติัตามนโยบายการบรหิารจดัการน�า้อย่างเคร่งครดั 
ด้วยการลดการใช้น�้า (Reduce) การบ�าบัดน�้าเสียและน�าน�้า 
กลับมาใช้ซ�้า (Reuse/Recycle) และการสร้างทดแทน (Replenish) 
ส�าหรับกระบวนการผลิตในโรงงาน 
• ร ่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อบริหารจัดการน�้า

และผลักดันโครงการเพิ่มปริมาณน�้าเก็บกักในพื้นท่ีให้เสร็จ 
ทันเวลา อาทิ เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้า 
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC) เพือ่ร่วมวางแผนบรหิาร
ความเสี่ยงและหาแนวทางจัดการกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น  
รวมถึงเข้าร่วมประชมุกบัคณะอนกุรรมการตดิตามและวิเคราะห์
สถานการณ์น�้าที่ Smart Water Operation Center กรมชลประทาน
เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ เพื่อเตรียมการป้องกันและรับมือกับ 
ภัยแล้งหรือน�้าท่วมที่อาจมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 
• ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง 

เช่น ให้ค�าปรึกษาและสร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ 
เขายายดา จังหวัดระยอง เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาตใินพ้ืนทีผ่่านการสร้างฝายชะลอน�า้จ�านวนกว่า 6,800 ฝาย 
รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพกับชุมชน 
โดยการพัฒนาชุมชนมาบจันทร์ที่อยู ่ในพื้นที่ เขายายดา 
ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   

ความเสี่ยงด้านสังคม 
3.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
การด�าเนนิธรุกจิในประเทศทีส่ภาพแวดล้อมในการท�างาน

และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพต�า่กว่ามาตรฐาน 
รวมถึงการขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์และธุรกิจขนส่ง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยจากการท�างาน ความปลอดภัยจากการขนส่ง
และการเดินทาง  ซ่ึงเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของพนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน และสังคม 
• พฒันาระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ของเอสซจีี (SCG Safety Framework) และระบบการตรวจประเมนิ
ประสิทธผิลด้านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment 
Program) ซ่ึงเป็นระบบพื้นฐานทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในทุกบริษัทของเอสซีจีทั้งในและต่างประเทศ  
โดยยกระดับและมุ่งไปสู่การด�าเนินการที่เกิดจากค�ามั่นสัญญา
และความมุ ่งมั่นของผู ้บริหารในแต่ละบริษัท (Ownership  
Commitment) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนพื้นฐานของ
วฒันธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ทีเ่กดิขึน้ทัว่ทัง้องค์กร 
• พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กร (Corporate  

Standard) เพื่อควบคุมงานที่มีความเส่ียงสูง และถือเป็น 
มาตรฐานขั้นต�่าที่ทุกบริษัทต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในงานเสี่ยงนั้นๆ และพัฒนาแนวทางด�าเนินการ 
ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร ซึ่งเป็นแนวปฏิบัต ิ
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในทิศทางเดียวกันท่ัว 
ทั้งองค์กร  

• ส่งเสริมและขยายผลให้คู ่ธุรกิจมีระบบการจัดการ 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัด้วยการจัดท�า Contractor Safety  
Management รวมถึงน�าแนวคิดการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยไปปฏิบัติและขยายผลต่อในภาคชุมชนและสังคม
• บังคับใช้ “กฎพิทักษ์ชีวิต” กับพนักงานและคู่ธุรกิจ 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานและการใช้
ยานพาหนะทางถนน รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้ และมี
บทลงโทษส�าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
• ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานเป็นผูน้�าด้านความ

ปลอดภัย และก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยจากการท�างาน การเดินทางและการขนส่ง
ส�าหรับพนักงานระดับจัดการขึ้นไป 
• น�าเทคโนโลยี GPS มาใช้ติดตามพฤติกรรมพนักงาน

ขับรถ SCG Logistics Management และเชื่อมต่อกับศูนย์ Logistic 
Command  โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งเตือน
พนักงานขับรถกรณีที่ขับรถเร็วเกินก�าหนด จอดรถบนไหล่ทาง 
หรือขับรถต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง เป็นต้น  
• จดัท�าและสือ่สารมาตรฐานความปลอดภยัในการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ (Goods Transportation Safety Standard) และมาตรฐาน
ความปลอดภัยของการใช้ยานพาหนะทางถนนในกิจการของ
บริษัท (Corporate Road Safety Standard) เพื่อยกระดับการด�าเนิน
งานด้านความปลอดภัยในการขนส่งและการขับขีท่างถนนและ
เพื่อป้องกัน ขจัด และลดอุบัติเหตุส�าหรับบริษัทในประเทศ 
และได้ขยายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยไปยังบริษัท 
ในต่างประเทศ
• พฒันาระบบการประเมินคูธุ่รกิจขนส่งผลติภณัฑ์ (Carrier 

Assessment) ซึง่ผลทีไ่ด้จากการประเมนิด้วยระบบนีจ้ะใช้ในการ
ออกแบบ วางแผน และพฒันา เพือ่ยกระดบัมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยให้กับคู่ธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์

 
4.	ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	
เอสซจีใีห้ความเคารพต่อสทิธมินษุยชน (Respect to Human 

Rights) และด�าเนินกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Process) ตามนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี จากผลการตรวจสอบด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของ 
เอสซจีใีนปี 2563 เอสซีจใีห้ความส�าคญักับประเดน็ความเสีย่งที่ 
ส�าคัญ 3 เร่ือง คือ  การปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัยในการท�างานและการขนส่ง 
และสิทธิชุมชน โดยได้มีการประเมิน จัดท�าแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผล 
ตามรายละเอยีดซึง่ได้เผยแพร่ในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื
ของเอสซีจี ปี 2563 (SCG Sustainability Report 2020) โดยเอสซีจี
ได้ก�าหนดเป้าหมายด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยงเรื่องสิทธิมนุษยชน ดังนี้
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• เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสรมิการ
เคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมโดยรวม 
• ก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อใช ้ เป ็น 

หลักการและแนวทางปฏิบัติส�าหรับทุกกิจกรรมของเอสซีจ ี
ที่เอสซีจีมีอ�านาจในการบริหาร รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริม 
คู่ธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของเอสซีจี และกิจการ 
ร่วมทุน ให้ตระหนัก คุ้มครอง และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตาม
แนวนโยบายนี้

ในปี 2563 เอสซีจไีด้ประกาศนโยบายด้านการบรหิารความ
หลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity and 
Inclusion Policy) ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกาศแสดงเจตนารมณ์เรื่องการส่งเสริมความเสมอภาค 
และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเพื่อ 
แสดงความมุง่มัน่ และเป็นแนวทางปฏบิตัใินเรือ่งสิทธิมนษุยชน 
ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
และได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น  
จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

5. ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
รองรับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

การขยายธุรกิจของเอสซีจีทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ
และความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงที่ความรู ้และทักษะของพนักงานไม่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เอสซีจีจึงปรับปรุงกลยุทธ์และแนวทาง
การบริหารจดัการทรพัยากรบคุคล และเร่งพฒันาความสามารถ
ของทรพัยากรบคุคลเพือ่ให้มทัีกษะความสามารถในการท�างาน
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• ให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานทั้งในและ

ต่างประเทศโดยปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตร Flagship Programs  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว
ของธุรกิจให้รอบด้านและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น หลักสูตร 
Business Concept Development (BCD) และหลักสูตรด้าน  
Professional เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล ความปลอดภัย  
สิง่แวดล้อม การตลาดและการขาย เป็นต้น รวมถงึปรบัปรงุและ
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)  
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาคพร้อมท้ังจัดการ 
เรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล
• พัฒนาพนกังานให้สามารถรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลง

ของธุรกิจผ่านหลักสูตรและการเรียนรู้เพื่อ Reskill และ Upskill 
และเตรียมความพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  

โดยเน้นทักษะท่ีส�าคญัส�าหรับอนาคต (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 
• จัดท�าแผนพัฒนาพนักงาน ให้สอดคล้องกับความ 

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของแต่ละธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการ
บุคคลของทุกธุรกิจ ดูแลการพัฒนาพนักงานอย่างใกล้ชิด
• รับพนักงาน Mid-Career ที่มีทักษะความสามารถที่ 

เอสซีจียังไม่สามารถสร้างได้ในปัจจุบันเข้ามาร่วมงานเพ่ือ
ให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
• ท�าความร่วมมือ (MOU)กับสถาบันภายนอกท้ังในและ

ต่างประเทศ เพือ่น�าคนท่ีมีความรูเ้ฉพาะด้านมาเสรมิก�าลงัพลให้
กบัธรุกจิ นอกจากนีก้ารควบรวมกจิการกบับรษิทัต่างๆ เป็นการ
รักษาบุคคลากรท่ีมีความสามารถและเชี่ยวชาญในหน้างานสูง
มาร่วมงาน เพื่อให้ม่ันใจว่าธุรกิจด�าเนินไปอย่างราบรื่นและ 
มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านการกำากับดูแลกิจการ
6. ความเสี่ยงด้านการกำากับดูแลกิจการจากการขยาย

การลงทุน  
การขยายการลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อ

หาโอกาสในการท�าธรุกิจใหม่ๆ หรอืการขยายธุรกิจ อาจก่อให้เกดิ
ความเสี่ยงด้านการก�ากับดูแลกิจการ เช่น การน�าจรรยาบรรณ
เอสซีจี หรือแนวทางในการด�าเนินธุรกิจที่ดีบนพื้นฐานของ 
อุดมการณ์เอสซีจีไปบังคับใช้กับบริษัทใหม่ๆได้อย่างทั่วถึง
• ก�าหนดนโยบายแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและ 

ผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อย
มีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ
• ก�าหนดอ�านาจอนุมัติ (Delegation of Authority) และ

ข้อบังคับของบริษัทย่อยตามคู่มืออ�านาจด�าเนินการ เพื่อให้
กรรมการและผู้บริหารสามารถท�าหน้าที่ก�ากับดูแลบริษัทย่อย
ท่ีเป็นผู้ด�าเนินการลงทุน ให้ม่ันใจว่าก่อนบริษัทย่อยจะเข้าท�า
รายการหรือด�าเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยส�าคัญหรือมีผลต่อฐานะ
ทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษัิทย่อย จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบ / อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นก่อนท�ารายการ หรือด�าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
• ก�าหนดให้พนักงานเอสซีจีทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบัติตาม

หลักการและแนวปฏิบัติท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซจี ีและ
ต้องผ่านการท�าแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” 
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7. ความเสี่ยงจากการควบรวมกิจการ 
การขยายตัวของธุรกิจในต่างประเทศโดยการควบรวม

กิจการ มีความเสี่ยงที่บริษัทอาจมีอ�านาจเหนือตลาดตาม
กฎหมายของประเทศที่ไปลงทุนได้
• ก�าหนดให้การแข่งขนัทางการค้าทีเ่ป็นธรรมเป็นแนวปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณของเอสซจี ีรวมถงึก�าหนดให้มนีโยบายการแข่งขนั
ทางการค้าและสือ่สารให้พนกังานเอสซจีทีกุคนปฏบิตัติาม 
• ก�าหนดให้เรือ่งการแข่งขนัทางการค้าเป็นหลักเกณฑ์ใน

การคัดเลือกกิจการที่จะควบรวม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการท�าธรุกจิทัง้ในและต่างประเทศท�าความเข้าใจและปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติว่าด้วย
การแข่งขันทางการค้าของประเทศที่เข้าไปท�าธุรกิจรวมถึงการ
ควบรวมกิจการ 
• สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม  

มีจริยธรรม เคารพกติกา และปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการ
แข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
8. ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 

ข้อบังคับ	กฎหมาย	และระเบียบวิธีปฏิบัติ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตามไม่

ครบถ้วน อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย 
และระเบยีบวธิปีฏบิตั ิทีอ่าจส่งผลกระทบต่อชือ่เสียงของบรษิทั 
การลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ 
• ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน และ

สื่อสารให้พนักงานเอสซีจีทุกคนปฏิบัติตาม 
• ก�าหนดให้มีการติดตามและรายงานการเปลี่ยนแปลง

นโยบายของภาครฐั กฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคบั ในประเทศ
ที่เอสซีจีด�าเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อให้การประกอบธุรกิจของเอสซีจีสามารถด�าเนินการให้
สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอ 
• ปรับปรุงจรรยาบรรณเอสซีจีให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

และระเบยีบวิธปีฏบิตัทิีเ่ปล่ียนแปลงอย่างสม�า่เสมอ รวมถงึการ
จัดท�า แบบทดสอบ “Ethics e-Testing” ในเรื่องอุดมการณ์ 4 ของ
เอสซจี ีนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนั นโยบายด้านสทิธมินุษยชน 
นโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายการแข่งขัน
ทางการค้า นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคา 
หลักทรัพย์ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
• สือ่สารเรือ่งการบรหิารจัดการความเสีย่งและการควบคมุ 

ที่ดี ตามแนวป้องกันสามด่าน Three Lines Model ให้กับพนักงาน
ทุกระดับ เพ่ือป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ 
ข้อบังคับ
• การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data Protection) เอสซจีีได้ประกาศนโยบายการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG Privacy Policy) เพื่อเป็นกรอบ
การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีคณะจัดการบริหาร

ความเสี่ยงของเอสซีจีท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลก�ากับดูแล ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เอสซีจีได้ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การประมวลผลข้อมูลจะ
ต้องมีฐานทางกฎหมายรองรับ (legal basis) แจ้งนโยบายความ
เป็นส่วนตัว (Privacy Notice) จัดท�าบันทึกการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล จัดท�าช่องทางการใช้สทิธแิละการติดต่อของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Management) นอกจากนี้ 
ได้จัดให้มีระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน 
รวมทัง้ได้สร้างความตระหนกัรู ้และฝึกอบรมพนกังานให้เข้าใจ
ถึงหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง
9. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบอย่าง

รวดเร็วและรุนแรงต่อการด�าเนินธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่และ
อาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก กระทบต่อการด�าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องทางธุรกิจ
• ก�าหนดให้หน่วยงาน Business Continuity Management 

(BCM) ในระดับเอสซีจีและระดับกลุ่มธุรกิจติดตามวิเคราะห์
สถานการณ์โควิด 19 ในแต่ละประเทศที่เอสซีจีมีการด�าเนิน
ธุรกิจและมีฐานการผลิต รวมถึงวางแนวทางการดูแลพนักงาน
เพือ่ช่วยรกัษาสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานและช่วย
ให้การด�าเนินงานและการตัดสินใจของบริษัทมีประสิทธิภาพ 
จัดให้มีการรายงานสถานการณ์ให้คณะจัดการรับทราบเป็น
ประจ�า รวมถึงการสื่อสารกับผู ้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและ
ภายนอกเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
• จัดเตรียมทรัพยากรท่ีส�าคัญให้พร้อมเพื่อการด�าเนิน

งานอย่างต่อเน่ือง อาทิ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น แอปพลเิคชนัเพือ่ใช้ในการท�างานออนไลน์ รวม
ถึงจัดเตรียมท่ีพักชั่วคราวใกล้สถานประกอบการ และพาหนะ
รับส่ง ให้กับกลุ่มพนักงานในส่วนงานท่ีมีความส�าคัญ (Critical 
Staff) เป็นต้น

10.	ความขัดแย้งระหว่างภูมิภาค	(Geopolitical	risk)	
ความขัดแย้งระหว่างประเทศในเชิงภูมิรัฐศาสตร์มีความ

รุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและ
การด�าเนินธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศที่มีความขัด
แย้ง เหตุการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของ
พนักงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจของเอสซีจี 
• ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสร้างเครือข่ายกับ

ผูเ้ชีย่วชาญด้านความขดัแย้งระหว่างภมูภิาคทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่ให้ได้ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์ส�าหรับเตรยีมแผน
จัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
• วิเคราะห์สถานการณ์ส�าหรับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะส่ง

ผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกิจของเอสซีจ ีเพือ่เตรยีมแผนรองรบั
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  



070

• ก�าหนดให้หน่วยงาน Business Continuity Management 
(BCM) ในระดับเอสซีจีและระดับกลุ่มธุรกิจท�าหน้าที่ในการ
ติดตาม ประเมิน และสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
และแจ้งเตือนไปยังผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมความ
พร้อมตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต
11. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาเชือ้เพลงิและ

วัตถุดิบหลัก 
ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกผันผวนจากความไม่แน่นอน

ของสงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจีน  ความขดัแย้ง
ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกลาง รวมถึงสถานการณ์โควิด 19 
และความคาดหวังของตลาดที่มีต่อการพัฒนาวัคซีนป้องกัน
ไวรัสโควิด 19 ที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้น�้ามัน ส่งผล
ให้เกดิความผันผวนของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ 
แนฟทาและน�้ามันเตา 
• จัดให้มีคณะกรรมการ Commodity Hedging ในระดับ

กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ เพื่อบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ อาทิ การปิดความเส่ียง (Hedging) เพื่อลดความ
ผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และเพื่อบริหารต้นทุนให้
สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลัง 
• บริหารจัดการด้วยระบบ Integrated Business Excellence 

(IBE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตและการวางแผน
งานอย่างเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถรองรับการใช้

วัตถุดิบได้หลากหลายมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ 
• พัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value 

Added หรือ HVA) ที่สามารถเพิ่มยอดขายและท�าก�าไรเพิ่มขึ้น 
เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ

ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
12. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2563 ที่ผ่านมา ค่าเงินบาทได้

ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเน่ือง
ในปี 2564 สาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายนอกและภายใน
ประเทศ ได้แก่ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ยังมีแนวโน้มอ่อนค่า  
เงนิทนุเคลือ่นย้ายไหลกลับเข้ามาในกลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่ 
รวมทั้งประเทศไทยหลังจากการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ประสบ 
ความส�าเร็จ และการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย

อย่างไรก็ตาม แม้คาดการณ์ว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ม 
แขง็ค่าขึน้ แต่หากเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยฟ้ืนตวัช้ากว่า
ที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงมีอุปสรรคในการผลิตและขนส่งวัคซีน 
โควิด 19 หรือสถานการณ์การเมืองไทยเกิดความรุนแรง ก็อาจ 
ส่งผลกระทบให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าได้เช่นกัน
• จัดการประชุมคณะกรรมการการเงินเอสซีจีทุกเดือน

เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในการใช้เครื่องมือทางการเงินให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยมีมาตรการในการบริหารราย

ได้กบัรายจ่ายทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศให้สอดคล้องกนั (Natural 
Hedge) รวมถึงมีการพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจาก 
อัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับโครงการลงทุนตามความเหมาะสม

 
13.	ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ

เศรษฐกิจไทย 
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื ้นตัวในปี 2564 จากความ

ส�าเร็จของการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 การกระตุ้นเศรษฐกิจ
ผ่านนโยบายคลังของแต่ละประเทศทั่วโลก การด�าเนิน
นโยบายการเงินที่ยังคงผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม  
แม้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว แต่เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญ
กับปัจจัยเสี่ยงหลายประการ เช่น การแพร่ระบาดรุนแรงของ
โควิด 19 โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 1 ของปี 2564 ซึ่งเป็นช่วง 
ฤดูหนาว หรืออุปสรรคในการผลิตและกระจายวัคซีนโควิด 19 
หรือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความขัดแย้งทาง 
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน

ในส่วนของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวแบบค่อยเป็น
ค่อยไป แต่จะฟ้ืนตวัช้ากว่าประเทศอืน่ในภมูภิาค ซึง่เป็นผลจาก
การพึง่พารายได้จากภาคการท่องเท่ียวเป็นหลกั และทิศทางการ
ส่งออกที่อาจจะฟื้นตัวช้าหากเศรษฐกิจและการค้าโลกฟื้นตัว
ช้า ปัญหาขาดแคลนตู้สินค้าและค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นใน
ช่วงไตรมาส 1 ของปี 2564 การฟื้นตัวของประเทศคู่แข่งส�าคัญ
อย่างเวียดนาม และการแข็งค่าของค่าเงินบาทก็เป็นอุปสรรค
ในการส่งออกเช่นกัน

ส�าหรับประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่เอสซีจีได้
เข้าไปด�าเนินธุรกิจ มีการคาดการณ์ว่าจะยังขยายตัวได้ดี  
จากภาคการส่งออกที่แข็งแกร่ง อุปสงค์ของโลกที่เพิ่มขึ้น 
ต่อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การได้รับประโยชน์
จากสนธสิญัญาการค้าหลายฉบบั รวมถงึการย้ายฐานการลงทนุ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่การผลิตของโลก 

เอสซีจีได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับ
โอกาสทางธุรกิจและบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
เหล่านี้ ดังนี้
•  เอสซีจียังคงมุ่งเน้นความปลอดภัยของพนักงาน ความ

ต่อเนือ่งของห่วงโซ่อปุทาน การบรหิารเงนิสด และเตรยีมเงนิสด
ส�ารองกรณีสถานการณ์รุงแรงขึ้น เนื่องจากผลกระทบจาก 
ไวรัสโควิด 19 หรือหากมีการระบาดระลอกใหม่
• เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เตรียมกลไลเพื่อให้

พนักงานทุกระดับตั้งแต่หน้างานถึงฝ่ายจัดการสามารถหารือ
และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
• มุ่งเน้นการพฒันานวตักรรมสนิค้าและบรกิารท่ีมีมูลค่า

เพิม่สงู (HVA) และให้ความส�าคญักับการออกแบบผลติภณัฑ์ตาม
หลกัเศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy) อย่างต่อเนือ่ง ตลอด
จนสนับสนุนการออกสินค้าใหม่ (NPD) และการออก Service 
Solutions เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• น�าเทคโนโลยดีจิิทลัมาใช้ในการด�าเนนิธรุกจิทัง้ในฝ่ังโรงงาน 

ร้านค้า และ ส�านักงาน เช่น ใช้ระบบ Industry 4.0 และระบบ
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อัตโนมัติต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ท�าให้
เอกสารส่วนใหญ่เป็นอเิลก็ทรอนกิส์ ให้พนักงานสามารถท�างาน
ได้โดยไม่ต้องเข้ามาท่ีส�านักงาน รวมถึงการผลักดันให้คู่ธุรกิจ
เพิ่มการใช้บล็อกเชน (Blockchain) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
วางบิลและช�าระเงิน
• เพ่ิมศกัยภาพการเตบิโตของธรุกจิแพคเกจจิง้ในภมูภิาค

อาเซียน ทั้งในด้านฐานการผลิตและการตลาดเพื่อตอบสนอง
กับอัตราการบริโภคและก�าลังซื้อที่เพิ่มขึ้น 
• หาโอกาสขยายธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้

ในระยะยาวต่อไปตามกระแสการเปล่ียนแปลงของตลาดท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น การตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้
พลาสติกหมุนเวียนและพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบรีไซเคิล 
ความต้องการสินค้าเพื่อสุขอนามัยที่มีมากขึ้น การเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การย้ายฐานการผลิตเข้าสู่
ภมูภิาคอาเซียน โอกาสส�าหรบังานต่อเตมิทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่รองรบั
การท�างานจากบ้าน การน�าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ
ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ในบ้านแบบ Omni-Channel 
รวมถึงนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย เช่นการควบคุม
คุณภาพอากาศ เป็นต้น

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	(Emerging	Risk)	
1. ความเสี่ยงจากการฟื้นตัวที่ซบเซาของอุปสงค์และ

จากภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ภาวะการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีที่ผ่านมา ส่งผล

ให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนหดตัวอย่าง
รุนแรงท�าให้การจ้างงานและความเชื่อมั่นในการลงทุนลดลง 
ส่งผลให้รายได้และก�าลังซื้อลดลงเป็นอย่างมาก ปัจจุบันถึง
แม้เศรษฐกิจเริ่มทยอยฟื้นตัว แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาด หากยืดเย้ืออาจส่งผลให้เศรษฐกิจ
ฟ้ืนตวัช้ากว่าทีค่าดการณ์ มโีอกาสทีอ่ปุสงค์ในตลาดอยูใ่นระดบั
ต�่านานต่อเนื่องอย่างน้อยในระยะกลาง 

นอกจากนี้ การแพร่ระบาดครั้งน้ียังเป็นตัวเร่งให้เกิด
การเปล่ียนแปลงของภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่รวดเร็วย่ิงขึ้น อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของคู่แข่ง การ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคอาจ 
ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจีอย่างมีนัยส�าคัญ เช่น

ธุรกิจเคมิคอลส์ : การที่ผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่ของโลกมี
แนวโน้มเร่งควบรวมกิจการจากต้นน�้าถึงปลายน�้าเนื่องจาก
ราคาน�า้มนัทีล่ดลงตามความต้องการทีห่ดตวัตามเศรษฐกจิโลก
และการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนในอนาคตเพื่อทดแทน
พลังงานรูปแบบดั้งเดิมจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ในระยะยาวอาจ 
ส่งผลให้ราคาของแนฟทามีความผันผวนมากยิ่งขึ้นและมี
อุปทานผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้นโยบาย
การพึง่พาตวัเองของจีนทีผ่ลกัดนัให้มกีารผลติปิโตรเคมีภายใน
ประเทศเพ่ิมขึ้น อาจสร้างแรงกดดันให้ส่วนต่างราคาระหว่าง
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบลดลงต�่ากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวของ
อุตสาหกรรม

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง : การแข่งขันที ่
สูงขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวและความต้องการท่ีลดลง 
การเปลีย่นแปลงรปูแบบการด�าเนนิชวิีตและความต้องการของ
ลกูค้า โดยเฉพาะลกูค้ากลุม่เจ้าของบ้านท่ีมีความตระหนกัด้าน
สุขภาพและสุขอนามัย ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว การ
เลือกซื้อวัสดุก่อสร้างที่หลากหลายได้จากทุกที่ทุกเวลา รวมถึง
โซลูชั่นและบริการครบวงจร ต้ังแต่การออกแบบ การก่อสร้าง 
และการขนส่งที่รวดเร็วและยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถควบคุม
เวลาในการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รวมถึงลดค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้าง

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง : วิกฤติโควิด 19 เร่งการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนไปซื้อสินค้าออนไลน์เร็วขึ้น 
เช่นเดียวกับธุรกิจร้านค้าที่มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ช่องทางการ
ขายออนไลน์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีมี
คณุสมบัติเหมาะสมต่อการขนส่ง สามารถป้องกันความเสยีหาย
ของสินค้า และมีขนาดเล็กแยกย่อยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้  
การท่ีผู ้บริโภคหันมาสั่งอาหารไปรับประทานท่ีบ้านจาก
มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดและมีความตระหนักใส่ใจต่อ
สขุภาพมากขึน้ ท�าให้ความต้องการบรรจภุณัฑ์อาหารปลอดภยั 
ลดความเสีย่งจากการปนเป้ือน รวมถงึบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัสนิค้า
เพื่อการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 
ต่อระดับอุปสงค์ในตลาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ทางธรุกจิอาจส่งผลต่อการด�าเนนิธรุกจิของเอสซจีีในอีก 3 - 5 ปี
ข้างหน้า เช่น การแข่งขันด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ
อาจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถปรับกลยุทธ์และ 
รปูแบบการด�าเนนิธรุกจิได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์ ต้นทนุ
ในการด�าเนนิธรุกจิอาจเพิม่สงูขึน้ และส่งผลกระทบต่อ ผลก�าไร  
รวมถึงความสามารถในการแข่งขันลดลง 

เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เอสซีจีมีกลยุทธ์
ในการด�าเนินธุรกิจดังนี้
• ธุรกิจเคมิคอลส์ : ปรับพอร์ตการขายสินค้าไปยังกลุ่ม

ลูกค้าในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอื่น เช่น 
บรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม อุปกรณ์การแพทย์หรือที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ รวมถึงศึกษาความต้องการของตลาด และร่วมมือ
กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อเร่งพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ 
ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ลูกค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น และพัฒนาโซลูชั่นตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น 
กระบวนการรไีซเคลิเพือ่กลบัไปเป็นผลติภัณฑ์พลาสตกิอีกคร้ัง  
พร้อมกับขยายธุรกิจใหม่ เช่น การให้บริการโซลูชั่นส�าหรับ
อุตสาหกรรมแบบครบวงจร นอกจากนี้  ยังเร ่งปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้สามารถรับวัตถุดิบได้หลากหลายย่ิง
ขึ้นเพ่ือลดต้นทุน รวมถึงน�าเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงมาใช้ใน
กระบวนการผลิตและการบรหิารห่วงโซ่คณุค่าเพือ่เพิม่ศกัยภาพ
ในการแข่งขัน
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• ธรุกิจซีเมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง : ปรบัปรงุช่องทาง 
การขาย โดยผสานเทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ  
ออฟไลน์, ออนไลน์ และ Ecosystem หรือพันธมิตรธุรกิจ  
เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังเร ่งออกสินค้าที่ตอบโจทย์ด้าน 
สุขอนามัย สินค้าท่ีคุ้มค่าและหลากหลาย (Good, Better, Best)  
รวมถึงโซลูชั่นและบริการครบวงจร อาทิ Construction Solution 
ที่น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพและ
ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงจุด Renovation Solution ที ่
น�าเสนอบริการต่อเติม ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยโดยผู้เชีย่วชาญ และ 
Smart Building Solution ท่ีน�าเสนอโซลูช่ันเพื่อประหยัดพลังงาน
และโซลูชั่นเพื่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในอาคาร  นอกจากนี้ยัง
เร่งพัฒนาสินค้าใหม่ รวมไปถึงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(SCG Green Choice) และยกระดับกระบวนการผลิตและการ
ท�างานผ่านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
• ธรุกจิแพคเกจจ้ิง : เพิม่สัดส่วนการขายบรรจุภัณฑ์ให้กบั

ลูกค้าในภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับผลกระทบค่อน
ข้างน้อยจากวิกฤติโควิด 19 ท�างานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด 
เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการผลติ ขนส่ง และสร้างโซลชูัน่บรรจภุณัฑ์
ที่เหมาะสมส�าหรับลูกค้าแต่ละราย โดยเฉพาะลูกค้าท่ีอยู่ใน
ภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเรว็ รวมถงึน�ามาตรการต่าง ๆ  มาใช้เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรรจภุณัฑ์ 
อาหารปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ข้ันสงู ด้วยการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธีิการทีดี่ในการผลติ
อาหาร (Good Manufacturing Practices หรือ “GMP”) นอกจากนี้  
ยังได้บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ 
ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี
การประสานงานทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบและการจัดการด้าน 
โลจสิตกิส์ในการด�าเนินงานทกุส่วน ซึง่มาตรการดงักล่าวท�าให้ 
บริษัทมีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น และช่วยให้เข้าใจ
ความต้องการและลักษณะการประกอบธุรกิจของลูกค้าได้ดี 
ยิ่งขึ้น

2.	 ความเสีย่งจากวกิฤตขิยะพลาสตกิและกระแสเศรษฐกจิ
คาร์บอนตำ่าส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ปัจจบุนัปัญหาทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดกระแสการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการลดมลภาวะจากคาร์บอน
และการตั้งเป้าหมายปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ นอกจากนี้ 
วกิฤตขิยะพลาสตกิทัว่โลกทัง้ในทะเลและบนบกทีส่่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน 
องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร และผู้ถือหุ้น ต่อต้านการใช้พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและการบริหารจัดการของเสียที ่
ไร้ประสิทธิภาพ นอกจากนี้รัฐบาลในหลายประเทศได้ออก
กฎหมายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกและในยุโรปเริ่มมีการออก
มาตรการจัดเก็บภาษีกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกอีกด้วย 

เหตุการณ์เหล่าน้ีได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างมีนัยส�าคัญที่อาจจะเห็นผลชัดเจนขึ้น

ในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า เช่น เน้นการเลือกซื้อสินค้าและเลือก
ใช้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ
การใช้งาน หรือเลือกซื้อสินค้าและบริการท่ีสนับสนุนให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่ต้นทาง เช่น  
การมองหาสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ด�าเนินธุรกิจ
ท่ีมีแนวทางลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตหรือการน�าวัสดุ
รไีซเคลิกลบัเข้าสูก่ระบวนการผลติอีกครัง้ จากการเปลีย่นแปลง
ท่ีเกิดขึ้นและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติก ได้สร้างโอกาสทางธุรกิจ
และการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของเอสซีจี อย่างไรก็ตาม 
เนือ่งจากผลิตภัณฑ์ท่ีท�าจากพลาสติกถกูมองว่าเป็นสาเหตขุอง
ปัญหาสิง่แวดล้อม จงึอาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของรายได้
จากการขายสินค้าประเภทเดิม การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต 
และค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินงานที่อาจเพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษี รวมถึง 
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

ด้วยเหตุนี้ เอสซีจีได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องและ
รองรับกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤติ
ขยะพลาสติก รวมถึงความต้องการของลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสเศรษฐกิจหมุนเวียน ต้ังแต่การจัดท�ากลยุทธ์  
การพัฒนาสินค้าและบริการ กระบวนการผลิต และห่วงโซ่
อุปทาน โดยเอสซีจีมีมาตรการจัดการเพื่อบริหารความเสี่ยง 
อาทิ
• ตั้ ง เป ้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก ๊าซ 

เรือนกระจกลง 28% ในปี 2573 (เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 
2550) และมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) 
ในปี 2593 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เช่น 
พัฒนานวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
คาร์บอน ลงทุนในโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน เน้นการ
ขายผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลงทุน
ในธุรกิจใหม่ท่ีจะต้องพิจารณาถึงคาร์บอนท่ีจะเกิดขึ้นและน�า
มาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นจาก
การลดก๊าซเรือนกระจกท่ีได้มาพร้อมธุรกิจใหม่ รวมถึงน�าการ
ก�าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing หรือ 
ICP) มาใช้เป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจลงทุนในโครงการที่ 
มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ธุรกิจเคมิคอลส์ต้ังเป้าลดสัดส่วนการขายเม็ดพลาสติก

ในประเทศส�าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทใช้คร้ังเดียวลงเหลือ 9% 
และธุรกิจแพคเกจจิ้งต้ังเป้าเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่สามารถ 
น�ากลับมารีไซเคิลได้ 100% ภายในปี 2568
• ลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตและออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เช่น การพัฒนาเม็ด
พลาสติกด้วย SMX Technology ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปได้
ง่าย บางลง แต่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิมและสามารถน�ากลับ
มารีไซเคิลได้ พัฒนาบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ขึ้นรูปส�าหรับบรรจุ
อาหารท่ีมีน�า้หนกัเบาและสามารถน�ากลบัมารไีซเคลิได้ พฒันา
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กระเบื้องหลังคาคอนกรีต รุ่น Prestige X-Shield ที่ใช้นวัตกรรม
การเคลือบสีสูตรพิเศษ ที่ช่วยให้สีสวย ทนทาน ยาวนานกว่า
กระเบื้องหลังคารุ ่นคอนกรีตทั่วไป พัฒนาวัสดุก่อสร้างที ่
ก่อให้เกิดของเสียบริเวณหน้างานก่อสร้างน้อยที่สุด เช่น  
แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป หรืออิฐมวลเบาแบบ Cut-to-Size และ
ห้องน�า้ระบบโมดูลาร์หรือการก่อสร้างแบบส�าเร็จรูป
• รวบรวมและจัดการของเสียเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ เช่น 

การน�าแผ่นรองสินค้าหรือพาเลทที่ช�ารุดมาผ่านกระบวนการ
บดและหลอมเพ่ือผลิตเม็ดพลาสติกส�าหรับการผลิตพาเลท
ใหม่ การน�าเศษตดัหวัเสาเขม็ไปบดเป็นวัสดผุสม (Aggregate) ใน
คอนกรีต รวมถึงการร่วมมือกับบริษัท ดาว ประเทศไทย จ�ากัด 
ในการน�าขยะพลาสติกไปท�าถนน Recycle Plastic Road
• สร้างธุรกิจใหม่ตามแนวคิดท�าสินค้าให้เป็นบริการ 

เช่น ธุรกิจ ALLRENT ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมเครื่องจักรที่
ว่างเว้นจากการใช้งานของผู้ประกอบการใน Ecosystem มาให้
บริการเช่าซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

3. ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีขั้น
สูง	(Deep	Tech)	และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

ความก้าวหน้าของการพฒันาเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อม
การท�าธุรกิจปัจจุบันตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิตสินค้าจนถึง
การให้บริการแก่ลูกค้ารวมถึงวิกฤติโควิด 19 ที่เป็นตัวเร่งให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและพฤติกรรมใหม่ๆของลูกค้า โดยในระยะยาว
สถานการณ์ดังกล่าวอาจท�าให้รูปแบบการด�าเนินธุรกิจของ 
เอสซจีกีลายเป็นส่ิงล้าสมยั เม่ือเทยีบกบัสภาพการณ์ของตลาด
ในปัจจบุนัทีม่คีวามเปลยีนแปลงอย่างรวดเรว็และมกีารแข่งขนั
ที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเอสซีจีดังนี้
• กระทบต่อรูปแบบการด�าเนินธุรกิจและช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายแบบเดิมของเอสซีจีเน่ืองจากสินค้าและบริการใน
ตลาดมีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้ลูกค้ามีทางเลือก
มากขึ้นและมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น จาก
ที่ลูกค้าซ้ือสินค้าผ่านร้านขายวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิม เปลี่ยน
เป็นการซ้ือสนิค้าทีศ่นูย์ค้าปลกีวัสดกุ่อสร้างทีท่นัสมยั และการ
ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมไป
บริโภคสินค้าที่ท�าจากพลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตด้วยเทคโนโลย ี
ขั้นสูงแทนสินค้าพลาสติกแบบดั้งเดิม 
• สภาพแวดล้อมการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น โดยการพัฒนา

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท�าให้คู่แข่งจากอุตสาหกรรมที่ต่างกัน
สามารถเข้ามาแข่งขันกันได้โดยแทบจะไม่มีอุปสรรคขวางกั้น 
เช่น คู่แข่งที่มาจากเจ้าของช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าวัสดุ
ก่อสร้างออนไลน์ นอกจากนี ้ยงัส่งผลกระทบต่อความได้เปรยีบ
ในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิต เนื่องจากเทคโนโลยีที่ได้
พัฒนาขึ้นใหม่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนใน
การท�าธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ  

• เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบธุรกิจแบบ
ดั้งเดิม และรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจแบบดั้งเดิม เอสซีจีจึง
ต้องปรับตวัให้เข้ากบัแนวโน้มดงักล่าวให้ทนัเวลา เพือ่หลกีเล่ียง
โอกาสท่ีจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงรายได้
และก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจที่อาจลดลง

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสามารถ
สร้างโอกาสด้านธรุกิจใหม่ท่ีช่วยเพิม่มูลค่าให้กับองค์กร ดงันัน้
เอสซีจีจึงมีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี รวมถึงประเมินกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่น�ามาพฒันากระบวนการท�างานและให้มัน่ใจ
ว่ากลยทุธ์เหล่านัน้มีความเหมาะสมท่ามกลางการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยท่ีีเกิดขึน้อย่างรวดเรว็ โดยเอสซจีปีรับกลยทุธ์ใน
การท�าธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้
• ลงทุนพัฒนาศักยภาพของ Active Omni-Channel และ 

Ecosystem โดยสร้างการแพลตฟอร์มดิจิทัลและร่วมมือกับ 
คู่ธุรกิจในการเชื่อมโยงและบูรณาการผลิตภัณฑ์ บริการ และ
ระบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับ
ลูกค้าแบบไร้รอยต่อ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการใช้
บรกิารแก่ลูกค้าและตอบสนองการใช้ชวีติในยคุดจิทิลัทีต้่องการ
ความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมลูและการใช้ผลติภณัฑ์และ
บริการของบริษัท โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานผ่านช่องทาง  
www.scghome.com และร้านค้า SCG HOME SOLUTION ซึ่งใน
แพลตฟอร์มดิจิทัลจะมีบริการต่าง ๆ ท่ีพัฒนาหรือท�าร่วมกับ 
คู่ธุรกิจ เช่น งานบริการช่าง (Q-Chang.com) งานออกแบบ 
(DesignConnext.com) งานขนส่งสนิค้า (SCG Logistic, SCG Express 
และ GIZTIX) และการบรกิารทางการเงนิต่างๆ (Buddy Credit, Siam 
Validus และ Saison Credit)
• น�าเทคโนโลยีมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล (Data Integration & 

Analytics) เพื่อวางแผนและปรับปรุงกระบวนการท�างานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้เอสซีจีได้น�าระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ใน
กระบวนการผลิต การขนถ่ายวัสดุ การบรรจุสินค้า และการ
บ�ารุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจในทุกขั้นตอนและ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
• พัฒนา Digital Reliability Platform หรือ DRP เพื่อช่วยแก้

ปัญหาการบริหารประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรแบบครบวงจร 
หลีกเลี่ยงการหยุดระบบปฏิบัติการโดยไม่คาดคิด โดยผสาน
ข้อมูลของอุปกรณ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อแสดงสถานะ
ของโรงงาน เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน และประยุกต์ใช้ปัญญา
ประดิษฐ์ เพื่อคาดการณ์การซ่อมบ�ารุงและการแก้ปัญหา
• ขยายการลงทุนอย่างต่อเนือ่งในกลุม่เทคโนโลยท่ีีก�าลงั

เติบโตทั้งในและนอกภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใน 
ปี 2563 AddVentures ได้เพิ่มการลงทุนในพอร์ตโฟลิโออีก 4  
สตาร์ทอัพ และ 1 กองทนุ (Venture Capital Fund) และยงัมุง่เน้นการ
ปั้นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับเอสซีจีและบริษัทในเครือเพื่อ
ตอบรับกับการขยายของตลาดในอนาคต เช่น การร่วมมือกับ  
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Validus แพลตฟอร์มสินเชื่อ SME ที่ด�าเนินงานในสิงคโปร์  
อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในการร่วมหาโอกาสในการขยาย 
ตลาดสู่ประเทศอื่นๆ 
• ขบัเคลือ่นการเตบิโตทางธุรกจิด้วยการเปิดรบันวตักรรม 

จากภายนอก (Open Innovation) ผ่านโปรแกรม “Ignitor” ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้จริง
มาปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการท�ารายได้ให้
กับเอสซีจี ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือก “Pain Point” ของแต่ละ
กลุม่ธรุกจิ ค้นหาและสร้างความสมัพนัธ์กบั Tech Startup ท่ัวโลก 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการน�าเอาเทคโนโลยีมาใช้กับ
การด�าเนนิธรุกจิจรงิทัง้ในช่วงของการทดลองและการขยายผล 
• เตรียมความพร้อมของพนักงานให้ตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านโครงการ “HATCH-WALK-FLY” สตาร์ทอัพ
ภายในองค์กร เพื่อสามารถน�ามาต่อยอดและสร้างเป็นธุรกิจ
ใหม่ๆให้กับเอสซีจีได้ นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม
นวัตกรรมที่มีพนักงานเป็นพลังสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ โดยในปี 2563 ได้มีการเปิดตัวรายการ “Tech ไฟแล่บ” 
เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานระหว่างกลุ่มธุรกิจได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู ้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาโซลูชั่นจาก
นวัตกรรมใหม่ๆ

4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�างานและการด�าเนินธุรกิจ 

ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากข้ึน เช่น การท�างานจากบ้านใน 
ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19  การท�างานในรูปแบบ Digital  
Workplace ทีท่�าให้พนกังานสามารถเชือ่มต่อ สือ่สารและท�างาน
ร่วมกันได้ผ่านหลายช่องทางและในหลายอุปกรณ์  การน�า 
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี
เครื่องจักร (Mechanization) ระบบอัตโนมัติ (Automation) 
เทคโนโลยีหุ ่นยนต์ (Robotics) ตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัล 
อืน่ ๆ  มาช่วยเพิม่ประสิทธิภาพธรุกจิในทกุขัน้ตอนตัง้แต่ข้ันตอน
การผลิตจนถึงขั้นตอนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า กลายเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่ก่อให้เกิดความเส่ียงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
เช่น ข้อมูลรั่วไหลหรือข้อมูลขององค์กรถูกขโมย การถูกโจมตี
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น 

ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการสูญหาย
ของข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัท เช่น ข้อมูลการพัฒนาสินค้า
และผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการค้า รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของ

ลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน ที่ส่งผลทางลบต่อชื่อเสียงและความ 
น่าเชื่อถือของบริษัท นอกจากนี้ยังมีผลกระทบท่ีเป็นตัวเงิน
ท่ีมาจากการถูกเรียกค่าไถ่ หรือค่าปรับจากการถูกฟ้องร้อง 
หรือการสูญเสียรายได้หรือก�าไรเนื่องมาจากบริษัทไม่สามารถ
รักษาความปลอดภัยในกระบวนการท�างานท่ีต้องพึ่งพาดิจิทัล
เทคโนโลยีได้

เอสซีจีได้ก�าหนดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังนี้
• ก�าหนดนโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(SCG e-Policy) ซึ่งจัดท�าตามกรอบมาตรฐาน ISO 27001 และ  
แผนความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมการใช้งานและ
การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส�าคัญส�าหรับบริษัทของ
เอสซีจีทั้งในและต่างประเทศ เช่น การจ�าแนกชั้นความลับและ
การจดัการข้อมลู แนวทางการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ทีถ่กูวธิแีละ
ระเบียบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
• แต่งตั้งคณะท�างาน Cybersecurity Governance Committee 

เพื่อก�ากับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เอสซีจี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจและป้องกัน
ภัยคุกคามจาก Cyber ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ส ่งเสริมให้มีการสร ้างความตระหนักรู ้ในการใช้

เทคโนโลยีให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ืองผ่านการจัดอบรมและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้
งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูก
คุกคามทางไซเบอร์ และรวมถึงจัดให้มีการท�าแบบทดสอบ  
SCG e-Policy เป็นประจ�าทุกปี 
• ติดตั้ง web Application Firewall เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ของข้อมูลให้มากขึ้น และลดความเส่ียงในการถูกโจมตีทาง
ไซเบอร์
• ตรวจประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร ์กับระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมกระบวนการผลิตและด�าเนินการ
ป้องกนัความเสีย่งโดยหน่วยงานภายในและภายนอก (3rd Party)
• จัดท�า Disaster Recovery Plan (DRP) หรือแผนการกู้คืน

ระบบ เพื่อเตรียมรองรับสถาณการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ผู้ใช้งานยัง
สามารถปฎิบัติงานได้ผ่าน Backup Site รวมถึงจัดท�าแผนการ
รับมือและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident 
Response Plan) และฝึกซ้อม เพื่อป้องกันธุรกิจหยุดชะงักจาก 
การโจมตีทางไซเบอร์อย่างสม�่าเสมอ



075

การด�าเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่ส�าคัญ ปี 2563

09

ปี 2563 เป็นปีทีท่ัว่โลกต้องเผชญิกับความท้าทายครัง้ใหญ่
จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เกือบทุกประเทศต้องพบกับ 
ความสูญเสียของพลเมืองไม่มากก็น้อย ขณะที่ภาคสาธารณสุข 
ต้องต่อสู ้อย ่างหนักเพ่ือช่วยเหลือชีวิตของผู ้ติดเชื้อการ 
แพร่ระบาดของโควิด 19 และภาครัฐต้องออกมาตรการ
ควบคุมกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของพลเมืองเพื่อควบคุม 
และลดการแพร่ระบาด การด�าเนินธุรกิจของหลายภาคส่วน 
ต่างได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวอย่างฉับไวเพื่อรักษา 
ความต่อเนื่องในกิจกรรมทางธุรกิจ 

เอสซีจีได้ปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น (Resilience) รับมือ
ด้วยความคล่องตัว (Agi l i ty) และความรวดเร็ว (Speed) 
พร้อมคุมเข้มมาตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการ 
ด�าเนินธุรกิจ (BCM) และร่วมมือกับผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
และทุกภาคส่วนของสังคมในการเผชิญกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด 19 ประกอบกับที่ผ่านมาเอสซีจีได ้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital transformation) และ 
เตรียมพร้อมมองไปข้างหน้า (Proactive) มาแล้วอย่างต่อเนื่อง 
จึงสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถก้าวผ่านความ
ท้าทายในปี 2563 มาได้อย่างน่าพึงพอใจ ด้วยการปรับกลยุทธ์
นวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ท�าให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมได้
อย่างทันท่วงที และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 
โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เอสซีจียึดมั่นในนโยบายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามแนวทางการสร้างสมดุลของทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
บรรษัทภิบาล  รวมทั้งได้ก�าหนดกลยุทธ์และการบริหารจัดการ
และด�าเนินงานในประเด็นส�าคัญด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

ปี 2563 เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน 
เอสซีจีได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของเอสซีจี  
4 ข้อ เพื่อเป็นเข็มทิศน�าทางการด�าเนินงานในท่ามกลางความ 
ไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของโลกที่ก�าลัง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  เป้าหมายดังกล่าวประกอบด้วย 

•	 การเป็นองค์กรต้นแบบด้านบรรษัทภิบาล	 การพัฒนา
อย่างยั่งยืน และเศรษฐกิจหมุนเวียน  
•	 มุ ่งสู ่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิ 

เป็นศูนย์ภายในปี 2593  
•	 ลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ	และผลกระทบส่ิงแวดล้อม			
•	 ยกระดบัสขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่	ีมุ่งสูเ่ป้าหมายการ

เป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการ
ท�างาน 

ในปี 2563 นี้ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี 
ยังได้ก�าหนด Enterprise Materiality หรือประเด็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนที่ส�าคัญของเอสซีจี ใน 3 ประเด็น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน และสุขภาพและความ
ปลอดภัย โดยอ้างอิงจากประเด็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ี 
จดัท�าขึน้ในปี 2560 และพจิารณาจากแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ท่ีส�าคัญท้ังในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความคิดเห็นจาก
ผู ้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับการพิจารณาความเสี่ยงและ
โอกาสที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า  

Enterprise Materiality ทั้งสามประเด็น ถือเป็นประเด็นที่มี
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในระดับสูง  
มีผลกระทบต่อการประเมิน การตัดสินใจ หรือความเชื่อมั่น
จากผู้มีส่วนได้เสียในระดับสูง และจะเป็นประเด็นท่ีถูกน�าไป
พิจารณาในแผนธุรกิจของเอสซีจีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ท้ังนี ้Enterprise Materiality ยงัเชือ่มโยงและครอบคลมุถงึการ
ด�าเนินงานในประเด็นความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
สังคม (Sustainability Issues) อื่นๆ ที่เอสซีจีให้ความส�าคัญและ
ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ การบริหาร
จดัการน�า้ การจดัการของเสยี การด�าเนินงานด้านสทิธมินษุยชน 
การดูแลและพัฒนาพนักงาน การพัฒนาชุมชนและสังคม ฯลฯ  

การก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ข้อและ 
Enterprise Materiality จึงแสดงถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการ
หลอมรวมแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นหนึ่งเดียว
กับการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งเชื่อม่ันว่าจะเป็นแนวทางส�าคัญใน
การพัฒนาองค์กรธุรกิจต่างๆ ให้มีความม่ังคงและย่ังยืนอย่าง
แท้จริง  พร้อมกันนั้นยังแสดงถึงความตระหนักในบทบาทของ
เอสซีจีในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคมโลกที่ต้องการส่งเสริม 
เป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ  



076

หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งมีทั้งหมด 17 ข้อ 
โดยการด�าเนินงานของเอสซีจี ได้สนับสนุนเป้าหมายที่ส�าคัญ  
5 ข้อ คือ SDG 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี SDG 8  
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ SDG 
9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน SDG 12  
การบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน และ SDG 13 การรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การด�าเนินงานบนรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา
ตลอด ท�าให้เอสซีจีมีความพร้อมและศักยภาพในการปรับตัว
และรับมือกับวิกฤตต่างๆ มาอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้
รับการประเมินและจัดอันดับในดัชนีวัดประสิทธิผลการ
ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนดาวน์โจนส์  
(Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) ให้เป็นที่ 1 ของโลกใน
สาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Industry Leader - Construction  
Materials) และอยู่ในระดับ Gold Class  ทั้งนี้เอสซีจีนับเป็นองค์กร
แรกในอาเซียนที่ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547 
ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 17

 
การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า

ของธุรกิจ

ปี 2563 เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด 19 เอสซีจีมุ่งขับเคลื่อน
ธุรกิจตามมาตรการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management, BCM) โดยใช้แนวทาง “การจดัวางสมดลุ
ระหว่างความเป็นอยู่ของคนกบัภาคธรุกจิ” ตดิตามและประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนสูง เพื่อ
ปรับตัวและเตรียมแผนรองรับได้ทันท่วงที พร้อมปรับกลยุทธ์
เชงิรกุ เพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ และแสวงหาโอกาส
จากความต้องการใหม่ๆ ในตลาดที่เปลี่ยนไปตามพฤติกรรม
ของผู้บริโภค

เอสซีจีให้ความส�าคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงานและคู ่ธุรกิจ โดยยึดหลักการเว ้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล (Physical Distancing) การรักษาสุขอนามัย เช่น  
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ลดการ
รวมกลุม่ โดยจดัระบบการท�างานอยูท่ีบ้่านหรอื Work from Home 
สลับวันเข้าท�างานหรือการท�างานเป็นรอบ พร้อมจัดเคร่ืองมือ
สนับสนุนการท�างานผ่านออนไลน์ และระบบรายงานสุขภาพ
ประจ�าวันเพื่อดูแลติดตามให้ความช่วยเหลือพนักงานได้ทัน
สถานการณ์

ส�าหรบัคูธ่รุกจิขนส่ง ซึง่ต้องด�าเนนิกจิกรรมทีม่คีวามเสีย่ง 
ต่อการติดการแพร่ระบาดของโควิด 19 เอสซีจีจึงประกาศ
นโยบายและมาตรการในการปฏิบัติงานขนส่ง ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายต่างๆ ท่ีราชการประกาศ ประกอบด้วยมาตรการ
การเข ้ารับสินค ้าท่ีต ้นทาง มาตรการการจัดส ่งสินค้าที ่
ปลายทาง มาตรการขนส่งสินค้าที่ด่านพรมแดน และการ
ปฏิบัติตามประกาศของแต่ละจังหวัดเม่ือมีการขนส่งข้าม
จังหวัด ครอบคลุมทั้งเรื่องการดูแลสุขอนามัยของพนักงานขับ
รถ พนักงานติดรถ การดูแลความสะอาดของรถบรรทุกและ
สถานประกอบการ และการจดัเตรียมเอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
กับการขนส่งเพื่อให้พร้อมต่อการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ระหว่างการเดินทาง   

ส�าหรบัลกูค้าและผูบ้รโิภค ซึง่ได้รบัผลกระทบจากมาตรการ
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมถึงมาตรการงดหรือหลีกเล่ียง
การท�ากิจกรรรมในพื้นท่ีสาธารณะ ท�าให้เกิดพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น เอสซีจีจึงเร่งปรับ
รูปแบบการน�าเสนอสินค้า บริการและโซลูชัน ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ทั้งเวบไซต์ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ซึ่งเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายร้านค้าท่ัวประเทศในรูปแบบ Active OMNI-Channel 
เพื่อตอบสนองลูกค้าให้สามารถค้นหาข้อมูล สอบถาม ขอรับ
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ค�าปรึกษา และเลือกซื้อสินค้าและบริการได้สะดวกและรวดเร็ว
ในทุกช่องทาง 

ตลอดปี 2563 เอสซีจีจึงยังคงสามารถด�าเนินงานอย่าง 
ต ่อเนื่องโดยไม ่ เ กิดการหยุดชะงักจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโควิด 19 พร้อมกันน้ันยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมการ
ดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งพนักงานของเอสซีจ ี
และคู่ธุรกิจ ได้ร่วมกันยกระดับการจัดการสุขภาพและความ
ปลอดภัยเพื่อมุ ่งสู ่การเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บ 
และการเจ็บป่วยจากการท�างาน (Injury & Illness Free) ด้วย
การใช้มาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า (Goods  
Transportation Safety) เป็นมาตรฐานเดียวทั่วทั้งองค์กร และอยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภยัของเอสซจี ี(SCG Safety Framework) และการก�ากบัดแูล
ด้วยการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety 
Performance Assessment Program; SPAP) ให้มีความทันสมัยและ
มปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้ พร้อมกบัน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมเข้า
มาช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เช่น การติดตั้งกล้อง
ส่องหน้าในรถบรรทุกทุกคันแล้ว 100% และใช้แอปพลิเคชัน 
Kubdee ตรวจจบัลักษณะใบหน้าและดวงตาของพนักงานขบัรถ 
ที่บ่งบอกอาการง่วงหรือหลับในล่วงหน้า ซ่ึงรถทุกคันได้รับ
การติดตามตลอด 24 ชั่วโมงโดยศูนย์ควบคุมและติดตาม
พนักงานขับรถ (Logistic Command Center, LCC) ของ เอสซีจี  
โลจิสติกส์ ตรวจสังเกตพฤติกรรมเส่ียงและแจ้งเตือนไปยัง 
คนขับด้วยระบบ Artificial Intelligence (AI) 

 เอสซจีเีชือ่ว่าความมุง่มัน่ต่างๆ เหล่านีจ้ะสามารถยกระดบั
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่
ปราศจากการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการท�างาน ได้ตาม
เป้าหมาย

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

แม้การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะเป็นความท้าทายใหญ่
ปี 2563 แต่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการ 
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพก็ส่งสัญญาณทวีความ
รุนแรงขึ้นตลอดปีเช่นกัน เอสซีจีจึงต้ังเป้าหมายลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเดินหน้าสู ่องค์กรที่มี
การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593  
เพื่อสนับสนุนการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงขึ้น
เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)  
โดยเอสซีจีอยู่ระหว่างการทบทวนเป้าหมายระยะปานกลาง 
รวมถงึการด�าเนนิการด้าน Natural Climate Solution (NCS) และการ
ลดก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมนอกกระบวนการผลิต (Scope 3) 

เอสซีจียังมุ ่งม่ันเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
ท้ังพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังทดแทนจากวัสดุเหลือทิ้ง  
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการใช้พลงังานของอปุกรณ์ให้สงูขึน้ และ
พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก พร้อมกับน�ามาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ก�าหนดราคา
คาร์บอนในองค์กร (Internal Carbon Pricing) มาสนับสนุนการ
ตัดสินใจลงทุนในโครงการที่มีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก   
รวมท้ังวางแผนการบรหิารจดัการน�า้อย่างบรูณาการด้วยเครือ่ง
มือท่ีมีมาตรฐานสากล เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศในแต่ละปี 

ผลจากการด�าเนินมาตรการต่างๆ ในปี 2563 เอสซีจี
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 10.9% เมื่อเทียบกับ 
กรณปีกติ ณ ปีฐาน 2550 ท่ีบรรลุเป้าหมายระยะแรก และยังคงมี
แนวโน้มสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20% ในปี 2568
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ปี 2563 เอสซีจีได้ปรับเปลี่ยนฉลาก SCG Green Choice มา
แทนฉลาก SCG eco value ซึ่งเอสซีจีพัฒนาขึ้นมาใช้งานตั้งแต่ 
ปี 2552 และถอืเป็นฉลากทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมประเภทการ
รบัรองตนเอง “รายแรก” ในประเทศไทย โดยมสิีนค้าและบรกิาร
ของเอสซีจีที่ได้รับฉลาก SCG eco value แล้วกว่า 90 ผลิตภัณฑ์ 

การปรับเปลี่ยนฉลาก SCG Green Choice มาแทนฉลาก 
SCG eco value อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14021 เพ่ือเป็นตัว
ช่วยผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อมให้ง่ายย่ิงขึ้น พร้อมกับมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลกและดีต่อคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง  

Green หมายถึง ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค 
รวมทั้งค�านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ด้วย

Choice หมายถึง ทางเลือก ผู้บริโภคสามารถเลือกเพื่อโลก
ได้ รวมทั้งเลือกสิ่งที่ดีเพื่อตนเองและครอบครัว 

ฉลาก SCG Green Choice จะรับรองกับสินค้า บริการ และ
โซลูชันที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซึ่งดีกว่าสินค้าทั่วไปในตลาด
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�้าลดลง (Reduce 
Water Consumption) มคีวามเป็นมติรต่อสขุภาพอนามยั (Health or 
Hygiene) มีอายุการใช้งานนานขึ้น (Extended Life Product) ความ

สามารถในการใช้ซ�้าหรือบรรจุใหม่ได้ (Reusable or Refillable) 
ความสามารถในการสลายเป็นอินทรีย์วัตถุ (Compostable) ฯลฯ

 เอสซีจีพร้อมส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการขายสินค้า 
บริการ และโซลูชัน ที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice ให้สูงข้ึน 
โดยต้ังเป้าหมายว่าในปี 2573 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า สัดส่วน
รายได้จากการขายสินค้า บริการ และโซลูชันที่ได้รับฉลาก  
SCG Green Choice จะต้องเป็น 2 ใน 3 หรือ 66.7% ของ 
รายได้การขายรวม 

การผลักดันสินค้า บริการ และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม SCG Green Choice ยังสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ
หมนุเวยีนซ่ึงเป็นหนึง่ใน Enterprise Materiality ซึง่เอสซจีีพยายาม
ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
โดยขยายเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้ังแต่
กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภค  

ตัวอย่างส�าคัญในโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ปี 2563 เช่น การสร้างสรรค์ CPAC Construction Solution เพ่ือ
ช่วยให้งานก่อสร้างมีคุณภาพ สร้างเสร็จไว ผนวกเทคโนโลยี
ดิจิทัลช่วยลดของเสียในงานก่อสร้าง เช่น เทคโนโลยี Building  
Information Modeling (BIM) และพัฒนาโซลูชันในการน�า 
เศษคอนกรีต โดยเฉพาะเศษหัวเสาเข็มคอนกรีต หมุนเวียน 
กลับมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ท�าให้ของเสีย
กลายมาเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
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การจัดท�าโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) 
เปิดรับซื้อผลผลิตการเกษตรเหลือทิ้งตั้งแต่ปลายปี 2562 ใน
พื้นท่ีโรงงานปูนซีเมนต์ทั้ง 5 แห่งของเอสซีจี ที่จังหวัดสระบุรี 
ล�าปาง และนครศรีธรรมราช พร้อมขยายจุดรับซื้อไปยัง 
เครอืข่ายโรงงานคอนกรตีผสมเสรจ็ซแีพค เน้นการรบัซ้ือฟางข้าว  
ใบอ้อย และซังข้าวโพดเป็นหลัก เพื่อน�ามาอัดแปรรูปเป็น
เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล (Energy Pellet) ส�าหรับใช้ในหม้อเผาของ
โรงงานปูนซีเมนต์ ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน เพื่อลด
ปัญหาฝุน่ละออง PM 2.5 และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจาก
การเผาเศษวัสดุทางเกษตร นับเป็นโครงการท่ีได้เปลี่ยนวัสด ุ
เหลือทิ้งหรือของเสียให้กลายเป็นพลังงานทดแทนและสร้าง 
รายได้ใหเ้กษตรกร ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมกับช่วย
ลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมกัน

เอสซีจีจะยังคงม่ันมุ่งด�าเนินการด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการเป้าหมายลดการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ลดผลกระทบ
สิง่แวดล้อม และส่งเสรมิเศรษฐกจิหมนุเวยีน ตลอดห่วงโซ่คณุค่า
ของการพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมของทุกคน

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

เอสซีจีให้ความส�าคัญกับการสร้างความมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนตามเป้าหมายและ
ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี ทั้งการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน และสุขภาพ
และความปลอดภยั โดยน�านวตักรรมและความรูค้วามเชีย่วชาญ
ของเอสซีจีเข้ามาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลง

ปี 2563 เอสซีจีมีความร่วมมือกับสังคมในด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เช่น ความร่วมมือกับองค์กรและโครงการอาคาร 
ท่ีอยูอ่าศยั เช่น บรษัิท ชวีาทัย จ�ากัด (มหาชน) บรษัิท แสนสริิ  
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และชุมชนต่างๆ ในเมือง ซึ่งเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของคนจ�านวนมากและมีขยะจ�านวนมหาศาล 
จัดท�าโครงการคัดแยกขยะก่อนท้ิงน�าเศษกระดาษและบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษใช้แล้วน�ากลับเข้ากระบวนการรีไซเคิล 100% 
โดยใช้ระบบบริหารจัดการจัดเก็บกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์
กลับเข้าสูก่ระบวนการรไีซเคลิ PaperX Digital Platform ผ่านแอปพลิ
เคชัน่ PaperX ทีเ่อสซจีพีฒันาขึน้ ท�าให้เกดิพนัธมติร PaperX รวม 
40 ราย รวบรวมเศษกระดาษได้ 150 ตันน�าเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่

เอสซีจีเข้าร่วมในเครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  
Economy in Construction Industry, CECI) ท่ีต้องการน�าหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างต้องใช้
ทรพัยากรใหม่ (virgin materials) เป็นวตัถุดบิส่วนใหญ่ และก่อให้เกดิ
เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้างจ�านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบ
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ต่อปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต CECI มีแนวทาง
สร้างความรู้ ความเข้าใจและขยายผลการใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนสู่วงกว้าง โดยเน้นการลดการใช้วัสดุก่อสร้างท่ีเป็น
ทรัพยากรใหม่ เพิ่มสัดส่วนวัสดุที่ใช้งานแล้ว (recycle materials) 
น�าเศษวสัดกุลบัมาใช้ซ�า้ ใช้ใหม่ หรอืท�าให้เกดิมลูค่า และบรหิาร
จัดการให้เกิดเศษวัสดุก่อสร้างน้อยที่สุด 

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้เข้าร่วม “โครงการความร่วมมือ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก
และขยะอย่างยั่งยืน” หรือ PPP Plastics โดยกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน 
ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาคเอกชนชั้นน�ามากมาย ซึ่ง
มีเป้าหมายลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ 50 ภายในปี 2570 และยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง 
Alliance to End Plastic Waste (AEPW) เพื่อร่วมมือกับกลุ่มบริษัท
ชั้นน�าของโลกในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร
อย่างยั่งยืน

ตลอดเวลาที่ผ่านมาเอสซีจียังส่งเสริมโครงการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มาอย่างต่อเน่ือง เช่น การสนับสนุน
ทุนการศึกษา การพัฒนาอาชีพ ฯลฯ  

ในปี 2563 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้ร่วมกับ
มูลนิธิเอสซีจี ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

องค์กรพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย จัดท�าโครงการ “Living 
Solution Expert” พัฒนาหลักสูตรระดับ ปวส. ระยะเวลา 2 ปี เพื่อ
ส่งเสรมิและพฒันาฝีมอืของนกัศกึษาอาชวีะในงานก่อสร้างและ
งานบรกิารซ่อมแซมอาคารและบ้านพกั เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ระบบประตูหน้าต่าง ฯลฯ ซึ่งมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น 
แต่ยังขาดแคลนช่างหรือผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ในปีการศึกษา 
2564 โครงการฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาจ�านวน 30 ทุนตาม
หลักสูตร ที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

“สร้างคณุค่าโดยเป้าหมายสงูสดุไม่ใช่เพียงแค่การท�าก�าไร 
แต่เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” คือ
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติด้านสังคมที่เอสซีจียึดถือ
และมุ่งมั่นด�าเนินการให้ปรากฏผลขึ้นจริง

ด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ข้อ และการขับ
เคลื่อนในประเด็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีส�าคัญของเอสซีจี  
3 ประเด็น จะเป็นทิศทางการขับเคลื่อนให้เอสซีจีด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว 
ซึ่งเอสซีจีได้พิสูจน์ความสามารถ ผ่านวิกฤตและความท้าทาย
ต่างๆ มาตลอดเวลากว่า 107 ปี และจะยงัคงทุม่เทพฒันาองค์กร
ของเอสซีจีให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ 
ทุกคนในสังคม 



ผลการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนที่สำคัญในป 2563

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน
ถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน

0.113/0.216
พนักงาน / คูธุรกิจ

รายตอ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

พนักงานขับรถที่ผานการอบรม
จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน

8,989 คน

การแบงปนสูสังคม

669 ลานบาท

32รอยละ

524 ผลิตภัณฑ

ของรายไดจากการขาย

สินคาและบริการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 
SCG Green Choice

33รอยละ
ของรายไดจากการขาย

มูลคาการจัดหา
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

5,073

การรับรองฉลากคารบอน

15.00
เพตะจูล 

7.6รอยละ
รอยละ

ปริมาณการใชพลังงาน
ที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปฐาน 2550)

(เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปฐาน 2550)

สัดสวนการใช
เชื้อเพลิงทดแทน

14.3รอยละ

ลานบาท

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดลง

2.86 10.9
ลานตัน
คารบอนไดออกไซด

ของเสียอันตราย/ไมอันตราย 
ที่นำไปฝงกลบ

0.0043/0.8915รอยละ

16.61
ลานลูกบาศกเมตร

15.0รอยละ

ปริมาณการใชน้ำ
จากภายนอกที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ 
ณ ปฐาน 2557)

สัดสวนการนำน้ำ
กลับมาใชใหม

11.6รอยละ

คูธุรกิจที่ไดรับการประเมิน
ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 
สังคมและการกำกับดูแล

รอยละ 100
(ของคูธุรกิจที่มีมูลคาการจัดหา
มากกวา 1 ลานบาท)

จำนวนฝายชะลอน้ำ

100,466 ฝาย

โครงการปนโอกาส วาดอนาคต

64 โครงการ 3.02 ลานบาท

สินคาและบริการ
ที่มีมูลคาเพิ่มสูง

การลงทุนเพื่อการวิจัย
และนวัตกรรม 

6,005
คาใชจายและเงินลงทุน
ดานสิ่งแวดลอม 

3,896
1.0

ลานบาท ลานบาท

รอยละ
ของรายไดจากการขาย 

1.5รอยละ
ของรายไดจากการขาย 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

เอสซจีมีุง่สร้างธรุกจิให้เตบิโตควบคูก่บัการพฒันาสงัคม

และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญในการจัดการปัญหาที ่

ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีพและคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล�้า

ทางสังคม และรักษาสมดุลระบบนิเวศ จากสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังปัญหาสิ่งแวดล้อม  

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมถงึการแพร่ระบาดของ 

เชื้อไวรัสโควิด 19 เอสซีจีจึงส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการ 

เรียนรู ้ ตระหนักเข้าใจปัญหา เห็นถึงผลกระทบ และพร้อม 

ทีจ่ะปรบัตวัให้มภีูมคิุม้กนัท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง เพื่อ 

อยู่รอด เตบิโต และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยัง่ยนื รวมถึงส่งเสรมิ 

ให้ชุมชนท่ีประสบความส�าเรจ็ในการพัฒนาและแก้ปัญหาด้วย 

ตนเอง แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้เกิด

การขยายผลความส�าเร็จไปสู่ชุมชนอื่นๆ ในวงกว้างต่อไป 

การด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของเอสซจีี 

สอดคล้องกบั ESG ซึง่เป็นแนวทางการด�าเนนิงานอย่างย่ังยนื 

ของธุรกิจทั่วโลกที่ให้ความส�าคัญ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม  

(Environment) สงัคม (Social) และบรรษัทภบิาล (Governance)  

โดยมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม เอสซีจีได้ด�าเนินโครงการด้าน 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และโครงการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศ ส่วนมติทิางด้านสงัคม ได้ด�าเนนิโครงการด้านการ 

สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชุมชน ภายใต้การก�ากับดูแลที่ดีตาม

หลักบรรษัทภิบาล

บ้านโป่งโมเดล

โครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 

บ้านโป่งโมเดล

เอสซีจี มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่าง

เป็นระบบ และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การผลิตและบริโภคตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเริ่มต้น

จากภายในองค์กร ต้ังแต่ปี 2561 ด้วย “บางซือ่โมเดล” โครงการ

บริหารจัดการขยะภายในเอสซีจี ส�านักงานใหญ่ บางซื่อ  

เกิดผลส�าเร็จสามารถปลูกฝังความคิดปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ของพนักงานให้ร่วมกันจัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง ตามแนวทาง 

“ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ท้ิงให้ถูก” พนักงานสามารถแยกขยะ 

ได้ถูกต้อง 100 % ลดปริมาณขยะเฉลี่ยได้ 22 ตัน/เดือน น�าขยะ

ไปใช้ประโยชน์ได้มากถงึ 110% และได้ขยายผลการจดัการขยะ

สู่ชุมชนรอบโรงงานของเอสซีจี เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนจัดการ

ขยะอย่างบูรณาการท้ังระบบ และขยายผลสู่เครือข่ายต่างๆ  

ในทุกภาคส่วน 

“บ้านโป่งโมเดล” โมเดลขยายผลการจัดการขยะสู่ระดับ

อ�าเภอ จากความส�าเร็จของ “บ้านรางพลับ” ซ่ึงได้รับรางวัล 

ชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ ประจ�าปี 

2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย

ขยายผลชุมชนปลอดขยะให้ครบทั้ง 183 หมู่บ้าน ในอ�าเภอ

บ้านโป่ง ภายในปี 2566 ด้วยความร่วมมือของเอสซีจีพี และ 

17 องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วย 
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ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในปี 2563 

“บ้านโป่งโมเดล”ขยายผลชุมชนจัดการขยะได้รวม 59 ชุมชน 

สามารถลดปรมิาณขยะอนิทรย์ี ได้ร้อยละ 40 ท�าให้อ�าเภอท่ีเคย

เผชญิปัญหาขยะล้น พลกิฟ้ืนเป็นเมอืงแห่งความสะอาด มชีมุชน

ที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนระดับภาคในการประกวด

ชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศถึง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน 

บ้านหนองไม้เฝ้า บ้านอ้ออีเขียว และหนองตะแคงก้าวหน้า  

โดยชุมชนบ้านหนองไม้เฝ้า หมู่ที่ 4 ต.เขาขลุง สามารถคว้า

รางวัลชมเชยชุมชนปลอดขยะระดับประเทศมาครองได้จาก

การร่วมประกวดในครั้งแรก

 

“Waste to Wealth …เงินทองจากกองขยะ”

การขบัเคลือ่นหลกัเศรษฐกจิหมุนเวยีนให้เกดิขึน้ได้จรงินัน้ 

การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคือ กุญแจส�าคัญน�าไป

สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน เอสซีจีจึงได้ถอดบทเรียนความส�าเร็จ

ที่หลากหลายผ่าน “Waste to Wealth …เงินทองจากกองขยะ” 

รวบรวม 12 เรื่องราวต้นแบบจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจ

หมนุเวียน เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจในวงกว้างสู่การเป็นเครอืข่าย

ทีเ่ข้มแขง็ในการจดัการปัญหาขยะระดบัประเทศ โดยหวัใจของ

ความส�าเร็จ อยู่ที่ความมุ่งมั่นของผู้น�าและการมีส่วนร่วมของ

ทุกคนในชุมชน จนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ผลที่เกิด

ขึ้นเมื่อขยะเริ่มหายไป คุณภาพชีวิตที่ดีก็กลับคืนมา ทั้งยังสร้าง

คุณค่าทางจิตใจ กระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็งและ

สร้างรายได้เพิ่มให้กับทุกชุมชนอีกด้วย 

SD Symposium 2020

เอสซจี ีขบัเคลือ่นหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน เพือ่สร้างความ

ตระหนักและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังภาค

ราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตั้งแต่ปี 2561 ด้วยการ

จัดงาน SD Symposium ภายใต้หัวข้อ “Circular Economy”  ในปี 

2563 ยังขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่องในงาน SD Symposium 2020  

“Circular Economy: Actions for Sustainable Future” พร้อมผนกึก�าลงั 

180 พันธมิตร ร่วมมือแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน ในประเด็นส�าคัญของประเทศ 4 ด้าน ได้แก่

1. พฒันาระบบน�า้หมุนเวียน ให้พร้อมรบัวกิฤตแล้งรนุแรง 

 ในปี 2564 โดยสนับสนุนการจัดการน�้าชุมชน ควบคู่ 

 การให้ความรู ้การเกษตรแก่เกษตรกรและคนกลับ 

 คืนถิ่นจากพิษเศรษฐกิจและโควิด 19 พร้อมเชิญชวน 

 รฐับาลร่วมขยายผลให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ เพือ่ฟ้ืนคนื 

 เศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มผลผลิตเกษตรให้ไทยเป็น 

 ครัวโลกในที่สุด

SD Symposium 2020
พลังความร่วมมือ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

4 แนวทางรอดวิกฤตในประเทศไทย

Waste to Wealth เงินทองจากกองขยะ
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2. ส่งเสริมเกษตร “ปลอดการเผา 100%” ในปี 2565  

 เพื่อลดฝุ ่น PM 2.5 ลดโลกร้อน และสร้างรายได้  

 ให้เกษตรกร โดยหมุนเวียนวัสดุเหลือใช้ เช่น ตอซัง 

 ใบข้าว ใบอ้อย ซังข้าวโพด มาแปรรูปเป็นพลังงาน 

 ชีวมวล อาหารสัตว์ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสนับสนุน 

 เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการจัดต้ัง 

 กองทุนชุมชน เสริมสร้างรายได้ที่มั่นคง

3. ยกระดับการจัดการขยะพลาสติกเป็นวาระแห่งชาติ  

 โดยปรับปรุงกฎหมายการจัดการขยะพลาสติกอย่าง 

 จริงจัง มีการท�างานที่เป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให้ 

สร้างฝายชะลอน�้า ฟื้นคืนสมดุลระบบนิเวศ 

โครงการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

สร้างฝายชะลอน�้า ฟื้นคืนสมดุลระบบนิเวศ 

เอสซีจี น้อมน�าแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการ

บริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืนมาเป็นแนวทางด�าเนินงานอย่าง

จริงจังและต่อเนื่องกว่า 10 ปี รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอด 

ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการ

บริหารจัดการน�้าร่วมกับจิตอาสาและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

ผ่านโครงการ “รักษ์น�้า จากภูผาสู ่มหานที” ช่วยให้ชุมชน 

แก้ปัญหาน�้าแล้งและน�้าท่วม ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมกับ

คนในชุมชนให้เข้าใจการบริหารจัดการน�า้ในพื้นที่ตนเองอย่าง

แท้จริง จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้ง เมื่อสร้างฝายชะลอน�้าท�าให้

ป่าต้นน�า้ชุม่ชืน้ช่วยฟ้ืนคนืสมดลุให้ระบบนเิวศ ทัง้ยังแก้ปัญหา

น�้าแล้งน�้าท่วม และเก็บน�้าไว้ใช้ด้วยการส่งต่อน�้าไปสู่สระพวง

เชิงเขา หรือกระจายน�้าในพื้นที่ราบผ่านระบบแก้มลิง เพื่อให้

เกษตรกรน�าน�้าไปใช้ท�าการเกษตรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เอสซีจีร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอ

น�า้รวม 100,466 ฝาย ส่งผลให้ธรรมชาตฟ้ืินคนื สูก่ารสร้างอาชีพ

ที่มั่นคง ดังเช่นชุมชนบ้านสาแพะเหนือ อ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัด

ล�าปาง เคยต้องเผญิชวิกฤตภัยแล้งในปี 2558 ต้นข้าวยืนต้น

ตายคานา หลงัได้ร่วมงานกับเอสซจี ีผ่านการแลกเปลีย่นเรียนรู้

ร่วมกนั และชมุชนมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาเรือ่งน�า้ของชมุชน 

เริ่มจากสร้างฝายชะลอน�้า น�าไปสู่การสร้างฝายใต้ทราย และ

บ่อพวงคอนกรีต เพื่อกักเก็บน�้า ชุมชนมีน�า้ใช้ท�าการเกษตรได้

ตลอดทั้งปี จากเดิมที่เคยเพาะปลูกได้เพียง 3 เดือนต่อปี เฉพาะ

ในฤดฝูน มรีายได้เพิม่ขึน้ถึง 4 เท่า ซ่ึงฝายชะลอน�า้ ไม่เพยีงช่วย

กกัเกบ็น�า้ให้ดนิชุม่ชืน้ ต้นไม้เตบิโตเป็นป่าอดุมสมบรูณ์ ทีส่�าคญั

อย่างยิง่คือช่วยดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศท่ีก่อให้เกดิ

โลกร้อนได้อีกด้วย

 ทุกภาคส่วนด�าเนินการไปพร้อมกัน รวมถึงมาตรการ 

 สนับสนุนสินค้ารีไซเคิล และสิทธิพิเศษทางภาษีเป็น 

 แรงจูงใจผู้ประกอบธุรกิจรีไซเคิลขยะพลาสติก

4. เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง  

 เพื่อพลิกวงการก่อสร้างสู่ Green and Clean Construction  

 โดยรฐัเป็นต้นแบบก�าหนดแนวทางการจดัซือ้จดัจ้างใน 

 โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยใช ้

 เทคโนโลยีจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 ลดวัสดุเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด หรือใช้วัสดุเป็นมิตรกับ 

 สิ่งแวดล้อมที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ 
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ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน

แนวคิด Natural Cl imate Solutions (NCS) การใช้ป่า

ธรรมชาติหรือการปลูกต้นไม้ เป็นวิธีการที่สามารถช่วยดูดซับ

คาร์บอนไดออกไซด์ แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

และลดโลกร้อน ได้เป็นอย่างด ีเอสซีจีสนบัสนนุฟ้ืนฟปู่าในพ้ืนที่

เหมืองหินปูน และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปลูกป่าโกงกางและ

หญ้าทะเล รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมร่วมกับชุมชน

มาโดยตลอด 

ในปี 2563 ได้จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

ลดโลกร้อน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา โดยปลูกต้นไม้ตลอด

ท้ังปีในพื้นท่ีส�านักงานใหญ่และรอบโรงงานท่ัวประเทศรวม

ทั้งสิ้น 660 ไร่ โดยแบ่งเป็นการปลูกป่าบก 576 ไร่ ป่าโกงกาง 

64 ไร่ และหญ้าทะเล 20 ไร่ ท้ังป่าบก ป่าโกงกาง และหญ้า

ทะเล รวมเป็นจ�านวนต้นไม้ทั้งสิ้นกว่า 176,070 ต้น คิดเป็น

ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 25,593 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อระยะเวลา 10 ปี นอกจากนี้ ได้ปลูก

ต้นไม้อย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูเหมืองหินปูน พื้นที่ประมาณ 680 

ไร่ รวมจ�านวนต้นไม้ประมาณ 194,000 ต้น ซึ่งจะช่วยดูดซับ

คาร์บอนไดออกไซด์ และลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน

Zero Burn ลด PM 2.5

ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และภาวะโลกร้อนจากการเผา

เศษผลผลติทางเกษตร เช่น ฟางข้าว ก�าลังทวีความรนุแรงยิง่ขึน้ 

จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ

ชุมชนในการจัดการเศษผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดการเผา 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จึงได้ร่วมกับสยามคูโบต้า 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดจุด 

รับซ้ือฟางข้าว ใบอ้อย ซังข้าวโพด และเศษผลผลิตทางการ

เกษตรอื่น ๆ ผ่านโครงการ Zero Burn เพื่อใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์ เสริมรายได้ให้เกษตรกรไทย และ

สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียน   

ตลอดทั้งปี 2563 โรงงานปูนซีเมนต์สามารถใช้เชื้อเพลิง

ทดแทนจาก energy pellet ท่ีรวมเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น  

ฟางข้าว ใบอ้อย เปลือกซังและต้นข้าวโพดได้ 42,000 ตัน ช่วย

ท�าให้เกิดเกษตรปลอดการเผา (Zero burn) 40,000 ไร่ และช่วย

ลดการเกดิ PM 2.5 คดิเป็นการทดแทนการใช้ถ่านหนิได้ประมาณ 

21,000 ตัน หรอืลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (GHGs) ได้ 42,000 

ตันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (t-CO2) 

โครงการรับซื้อฟางข้าว Zero burn
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โครงการด้านการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชุมชน 

เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง

จากสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ  

40 ปี ส่งผลกระทบโดยตรงกับแหล่งน�้าและการเกษตร และ 

ส่งผลเสียหายต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร ซ่ึงเป็น

ประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ เอสซจีีจึงร่วมกับมลูนิธอิทุกพฒัน์ 

และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน)  

จัดโครงการ “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง” ถวายเป็น

พระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ส่งเสรมิให้ชมุชน

ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยชุมชนแกนน�าของมูลนิธิ

อุทกพัฒน์และเอสซีจีร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�า ชุมชนเรียน

รูก้ารจดัการน�า้ตามแนวพระราชด�าร ิและประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพือ่ให้รอดพ้นวกิฤตภยัแล้ง นอกจากจะท�าให้ชมุชน

มนี�า้กินน�า้ใช้ในหน้าแล้งนีแ้ล้ว ยังสามารถต่อยอดสูก่ารจดัการ

น�้าเพื่อการเกษตร แรงงานท่ีกลับคืนถิ่นมีน�า้ท�าการเกษตรเป็น

อาชีพได้ต่อไป ทั้งยังช่วยลดภาระของภาครัฐ ซึ่งต้องเยียวยา

เกษตรกรผู้ประสบภยัแล้งและไม่สามารถท�ากจิกรรมการเกษตร 

ในปี 2563 ชุมชนได้เรียนรู ้ลงมือท�าและรอดแล้งแล้ว 

จ�านวน 57 ชุมชน สามารถเพิ่มปริมาณน�้ากักเก็บ 10 ล้านลบ.ม. 

เพิ่มพื้นที่เกษตรมีน�้าใช้อย่างเพียงพอ 9,664 ไร่ จ�านวนผู้ได้

รับประโยชน์ 31,049 คน 9,491 ครัวเรือน และในปี 2564 จะ

ด�าเนินการต่อเนื่องให้ครบ 108 ชุมชน เน่ืองในโอกาสเอสซีจี

ครบรอบ 108 ปี ในปี 2564 โดยปัจจัยความส�าเร็จการแก้ปัญหา

น�้าแล้ง คือ “คนในชุมชนร่วมใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง ใช้ความรู้

คูคุ่ณธรรม” โดยมีภาครฐัและภาคเอกชนร่วมเป็นพีเ่ล้ียงส่งเสรมิ

กระบวนการเรียนรูก้ารบรหิารจดัการน�า้ สร้างการมส่ีวนร่วมให้

ชมุชนมคีวามรูส้กึเป็นเจ้าของ ชมุชนต้องมคีวามสามคัค ีจดัสรร

แบ่งปันน�้าอย่างเป็นธรรม และเป็นต้นแบบการจัดการน�้าด้วย

ตนเองอย่างยั่งยืน 

เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง บึงบางซื่อ ต้นแบบชุมชนเมืองเข้มแข็ง

บึงบางซื่อ ต้นแบบชุมชนเมืองเข้มแข็ง 

พื้นท่ีบึงน�้าขนาด 61 ไร่ใจกลางเมือง ซึ่งเคยเป็นแหล่ง

วัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์ของเอสซีจี และที่พักพิงของคนงาน

อาศยัอยูส่บืต่อกันมาจากรุน่สูรุ่น่ รวมท้ังมีคนต่างถ่ินอพยพเข้า

มาอยู่ รวมแล้วกว่า 250 ครัวเรือนกลายเป็นชุมชนแออัดสภาพ

แวดล้อมเสื่อมโทรม เอสซีจีเริ่มพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ของชุมชน ในปี 2555 ด้วยโครงการบ้านมั่นคง

ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จ�านวน 45 

ครอบครวั  และในปี 2560 เอสซจีีผนกึก�าลงัภาครฐั-เอกชน และ

ชุมชน ด�าเนิน “โครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่

บึงบางซื่อ”  โดยเอสซีจีมอบที่ดินเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและ

สังคม พัฒนาที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ 10 ไร่ และพื้นที่บึงน�้า 51 ไร่ 

จะพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่อไป 

ในปี 2563 ได้ส่งมอบบ้านใหม่พร้อมทะเบียนบ้านให้กับ  

60 ครอบครวัได้อยูอ่าศยัในทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ ขนาด 48 ตารางเมตร 

รวมท้ังท่ีพกัส�าหรบัผูส้งูอายท่ีุอยูล่�าพงัและไม่มีรายได้อกี 4 ห้อง 

และในไตรมาส 1 ปี 2564 อาคารชุด 4 ชั้น 3 อาคาร รวม 133 

ห้อง จะแล้วเสร็จพร้อมให้ชุมชนเข้าอยู่อาศัยอย่างอบอุ่นและ

ปลอดภยั โดยตลอดระยะเวลาด�าเนนิโครงการ ชมุชนบึงบางซือ่

มส่ีวนร่วมตลอดกระบวนการ ต้ังแต่การยนืยนัสทิธิร่์วมโครงการ

เพื่อความเสมอภาคและเป็นธรรม การสร้างวินัยการออมเงิน

เพือ่เป็นเจ้าของบ้าน การร่วมกันคดิและออกแบบบ้านให้เหมาะ

สมกับวิถีชีวิต การก�าหนดกฎกติกาการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งการ

ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของชุมชน การม ี

ส่วนร่วมดังกล่าวท�าให้ชุมชนปรับเปลี่ยนทัศนคติ มีความ 

เอือ้อาทร ท�าเพือ่ส่วนรวม เป็นชมุชนเข้มแขง็ พร้อมเป็นต้นแบบ

สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป 
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และเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้แก่โรงพยาบาล 20 แห่ง 

ทั่วประเทศ และมูลนิธิชัยพัฒนาส่งมอบ “นวัตกรรมป้องกัน 

โควดิ 19  แบบเคลือ่นท่ี (Mobile Isolation Unit)” และ “ห้องคดักรอง 

และห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Screening & Swab Unit)”  

ช่วยเหลอืโรงพยาบาลในพืน้ท่ีห่างไกล ตามพระราชปณิธานของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่ช่วยให้บคุลากรทางการแพทย์สามารถ

ท�างานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย 

มูลนิธิเอสซีจี ได้ส่งต่อความห่วงใยไปยังกลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ผู้มีบทบาทส�าคัญอย่างย่ิง

ในการดูแล คัดกรอง ให้ข้อมูล เพื่อช่วยชะลอการแพร่ระบาด

ในระดับชุมชนในช่วงที่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดสูง โดย

มอบกระเป๋า (อสม. Kits) ที่บรรจุหน้ากากอนามัย ถุงมือแพทย์ 

เสือ้กนัฝน และแอลกอฮอล์เจลให้กบั อสม.ในพืน้ทีม่กีารระบาด

สูงกว่า 500 แห่ง 

นวัตกรรมและความช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด 19 

ในช่วงวิกฤตโควิด19 แพร่ระบาดรุนแรง บุคลากร

ทางการแพทย์ต้องท�างานหนกัมากในการต่อสูก้บัการแพร่ระบาด 

ท่ามกลางความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ด ้วยความตระหนัก 

ความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย  

เอสซีจีและมลูนธิเิอสซจีีจึงได้ร่วมกนัน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทีม่อียูร่่วมงานกับทมีแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญพฒันานวตักรรมต่าง ๆ 

พร้อมทัง้สนับสนนุเงนิและอปุกรณ์ต่างๆ เพือ่ช่วยลดความเสีย่ง

และปกป้องบคุลากรทางการแพทย์ทกุขัน้ตอนการท�างาน ต้ังแต่

การตรวจคัดกรองผู้ป่วย การตรวจหาเชื้อ จนถึงการรักษา 

ทุกธุรกิจของเอสซีจีระดมสรรพก�าลังท�างานแข่งกับเวลา 

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�า้ได้ เตียงกระดาษ

ถอดประกอบได้ เป็นต้น โดยได้เชือ่มโยงเครอืข่ายต่างๆ ทัง้ภาค

รัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมรวม 230 เครือข่าย ให้เป็น 

ผู้สนับสนุนและกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลและ

หน่วยงานทั่วประเทศจ�านวน 979 แห่ง รวมถึงการรับสนอง 

พระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี ให้ด�าเนินการผลิตและติดตั้ง “ห้องตรวจหาเชื้อ 

(Modular Swab Unit)” ซึง่เป็นหน่ึงใน “โครงการเครือ่งช่วยหายใจ

นวัตกรรมและความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์โควิด 19

ขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุข

การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ขาดรายได้ 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19

มูลนิธิเอสซีจี ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ ขาดรายได้ในช่วงการแพร่ระบาด ได้จัดท�าโครงการ 

“ตู้ปันน�้าใจ” โดยการน�าตู้กับข้าวบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค 

เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น�้าดื่ม นม ทิชชู่ ผ้าอนามัย ฯลฯ จัด

วางตามชุมชนต่างๆ ให้เข้าถึงผู้ท่ีประสบปัญหาให้มากที่สุด 

ทั้งหมด 66 จุด รวม 23 จังหวัด ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 

โดยร่วมมือกบัพนกังานจติอาสา ชมุชนโดยรอบ และสือ่มวลชน 

ร่วมกันดูแลตู้ปันน�้าใจให้มีข้าวของพร้อมส�าหรับผู้ที่ต้องการ 

ในช่วงเวลายากล�าบาก 

แม้เศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยังมีความต้องการบุคลากรมืออาชีพที่

มีทักษะความเชี่ยวชาญงานช่าง ในปี 2563 มูลนิธิเอสซีจีได้ลง

นามความร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ภายใต้โครงการ “อาชีวะฝีมือชน สู่ช่างมืออาชีพ” สนับสนุน

เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์การเรียน และการฝึกทักษะที่จ�าเป็นให้



088

แก่นักเรียนอาชีวะ สาขาก่อสร้างและโยธา วิทยาลัยเทคนิค 11 

แห่ง ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต้ โดยมนีกัเรยีนอาชวีะร่วมฝึกอบรมแล้ว 300 คน สามารถ

ท�างานสร้างรายได้ระหว่างวันหยุดและช่วงปิดเทอม ช่วยลด

ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์วกิฤติ

ด้านเศรษฐกิจเช่นน้ี และยังได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา และองค์กรพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย 

จัดท�าโครงการ “Living Solution Expert” พัฒนาหลักสูตรระดับ 

ปวส. ระยะเวลา 2 ปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาฝีมือของนักศึกษา

อาชวีะในงานก่อสร้างและงานบรกิารซ่อมแซมอาคารและบ้าน

พกั เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบประตูหน้าต่าง ฯลฯ ซึง่

มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังขาดแคลนช่างหรือผู้รับเหมาที่

มีคุณภาพ 

นอกจากนี้ เอสซีจียังมีโครงการสนับสนุนการเพิ่มทักษะ

งานช่างผ่านโครงการ “นายช่างดี มีงาน” จัดฝึกอบรมหลักสูตร

ช่างตดิตัง้และซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัย ในรปูแบบ Hybrid ภาคทฤษฎี

แบบออนไลน์ และภาคปฏิบัติลงมือท�าจริง ส�าหรับช่วยเหลือ

แรงงานคืนถ่ิน หรือผู้ขาดรายได้ และยกระดับมาตรฐานของ

ช่างก่อสร้างให้มีความรู้และมีทักษะ ช่วยเพิ่มโอกาสในการ

ท�างาน มผู้ีเข้าอบรมภาคทฤษฎอีอนไลน์รวมทัง้หมด 1,071 ราย 

และมีผู้เข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติและได้รับประกาศนียบัตร

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในต่างประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

นอกจากการช่วยเหลือภายในประเทศ เอสซีจีได้ส่งมอบ

นวัตกรรมและอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้กับประเทศใน

อาเซียน อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย ส่งมอบห้องตรวจเชื้อ 

ความดันบวกแบบเคลื่อนที่ 53 ยูนิต (Positive Pressure Chamber) 

ให้กับศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลที่มี

ความต้องการทัว่ประเทศซึง่สามารถช่วยลดการสูญเสียบคุลากร

ทางการแพทย์  ประเทศฟิลิปปินส์ ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความ

ดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room) 6 ยูนิต  

ให้กับโรงพยาบาลในกรุงมนิลา ประเทศกัมพูชา ส่งมอบ 

ทั้งหมด 144 ราย พร้อมรับงานกับเครือข่ายของเอสซีจีต่อ

ทั้งหมด 102 ราย

ในช่วงเศรษฐกิจซบเซา ท�าให้หลายคนต้องตกงาน  

ขาดอาชีพ ขาดรายได้ ชุมชนคืนถิ่นหางานท�าที่บ้านเกิด การ 

ส่งเสริมวิสาหกิจให้ชุมชนมีความรู้ เพื่อสร้างรายได้ที่ม่ันคง 

จะช่วยลดความเหลื่อมล�้า และสร้างความเข้มแข็งได้อย่าง

ยั่งยืน เอสซีจี จึงจัดโครงการ “พลังชุมชน” อบรมเสริมความรู้

คู่คุณธรรม สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนลุกขึ้นมาพัฒนาตนเอง 

ต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม มีเอกลักษณ์โดดเด่น

เรยีนรูห้ลกัการตลาด การสร้างแบรนด์สนิค้า และขยายช่องทาง 

การขายผ่านออนไลน์ รวมถึงการวางแผนชีวิตเพื่อความย่ังยืน 

โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันได้อบรมให้ความ

รู้ชุมชนแล้วกว่า 300 รายในพื้นที่รอบโรงงานเอสซีจี จังหวัด

ล�าปาง นครศรีธรรมราช สระบุรี และกาญจนบุรี จนชุมชน

สามารถยกระดบัผลติภณัฑ์ให้มีมูลค่าเพิม่ พฒันาเป็นนกัขายมอื

อาชีพ และมีรายได้มั่นคง เช่น เพลินพิศ มณีไสย์ จ.ล�าปาง จาก

ชีวิตที่เคยท้อแท้สิ้นหวัง แปรเปลี่ยนเป็นพลัง พัฒนาผลิตภัณฑ์

จากกล้วยและโรตกีรอบ จนสร้างรายได้กว่า 100,000 บาท/เดือน 

วางขายสนิค้าในกว่า 350 ร้านใน 3 จงัหวดั จงึเป็นต้นแบบสร้าง

แรงบันดาลใจให้ชุมชนอื่นต่อไป 

ห้องตรวจเช้ือความดันลบ (Negative Pressure Room) 1 ยูนิต  

ให้กับกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา พร้อมกันนี้ ได้สนับสนุน 

เงินบริจาค อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย 

เวียดนาม เมียนมา และลาว

พร้อมกันนี้ยังมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา Sharing  

the Dream ท่ีจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีใน 6 ประเทศ

อาเซียน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมา ลาว 

และฟิลิปปินส์ โดยในปี 2563 ได้มอบทนุรวมจ�านวน 331 ทุน  

ด้วยงบประมาณ 5.52 ล้านบาท รวมต้ังแต่เริ่มโครงการมอบทุน 

แล้วทั้งสิ้น 15,017 ทุน และโครงการ Outdoor Gym Model จัดท�า 

ลานออกก�าลังกายต้นแบบส�าหรับชุมชน Quang Bình ใน 

ประเทศเวียดนาม เป็นต้น

เอสซีจีมุ่งด�าเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG โดยด้านบรรษัท

ภิบาล ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

มาอย่างต่อเนื่อง ท้ังหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการภายใน

ประเทศ และหลักเกณฑ์ในระดับสากล รวมถึงส่งเสริมให้

พนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์

ของเอสซีจี โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

ทัง้ยงัปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และความ

เปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา 
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รายงานบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

เน่ืองด้วยบริษทัปนูซิเมนต์ไทย จ�ากดั (มหาชน) เล็งเหน็และ
ให้ความส�าคญักับกจิกรรมต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารค่าใช้จ่ายและ
เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
กับสังคมถึงกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจัดท�ารายงาน
บญัชเีพือ่สิง่แวดล้อมขึน้ โดยมขีอบเขตการรายงานประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม และเงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Expense) ในปี 2563 เอสซีจีมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 2,676 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเก่ียว
กับการบ�าบัดและลดมลพิษที่เกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อม รวมเป็น
เงิน 1,653 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของค่าใช้จ่ายด้าน 
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด และรองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การใช้ทรัพยากรเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมเป็นเงิน 754 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด  
ส ่วนที่ เหลือประกอบด้วยค ่าใช ้จ ่ายในการบริหารเพื่อ 
สิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเพื่อสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่าย 
ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ส�าหรบัเงินลงทนุเพือ่สิง่แวดล้อม (Environmental Investment) 
ในปี 2563 เอสซีจีมีเงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น  
1,220 ล้านบาท เป็นการลงทุนในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง รวมเป็นเงนิ 779 ล้านบาท การลงทนุในธรุกจิแพค็เกจจิง้ 
รวมเป็นเงิน 330 ล้านบาท และการลงทุนในธุรกิจเคมิคอลส์  

ตารางข้อมูลรายงานบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

  ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม  ปี 2563

	 1.		ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Expense)	 2,676

  1.1 ค่าใช้จ่ายในการบ�าบัดและลดมลพิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม 1,653

   1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบ�าบัดและลดมลพิษทางน�า้ 828

   1.1.2  ค่าใช้จ่ายในการลดมลพิษทางอากาศ 367

   1.1.3  ค่าใช้จ่ายในการก�าจัดของเสีย 391

   1.1.4  ค่าใช้จ่ายในการบ�าบัดและลดมลพิษอื่น ๆ 67

  1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรเพื่อสิ่งแวดล้อม 754

  1.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อสิ่งแวดล้อม  170

   1.3.1  ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดต่างๆ 130

   1.3.2  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3

   1.3.3  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบรับรอง/ ใบอนุญาต/ ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 24

   1.3.4  ค่าใช้จ่าย Admin อื่นๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 13

  1.4 ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 23

  1.5  ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม 3

  1.6  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเพื่อสิ่งแวดล้อม 71

  1.7  ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 2

 2.		เงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Investment)	 1,220

(ล้านบาท)

รวมเป็นเงิน 110 ล้านบาท โดยมีโครงการท่ีส�าคัญในแต่ละ
ธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบก�าจัดฝุ่นท่ีหม้อเผาโดยการเปลี่ยนระบบดักฝุ ่นแบบ 
ไฟฟ้าสถิตย์เป็นแบบถุงกรอง ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ 
พลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงาน ปรับปรุงระบบ
ดักจับฝุ ่นและปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาเพื่อลด NOx 
ของโรงงานซีเมนต์ขาว และติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย ์
ของโรงงานวัสดุทนไฟ โครงการติดตั้ง Autoclave โครงการ 
วางท่อน�้าเสีย โครงการย้ายและติดตั้งเครื่องบดเศษกระเบ้ือง
หลังคา
ธุรกจิเคมคิอลส์ ปรบัปรุงหอเผาก๊าซระดบัพ้ืนดนิ (Ground 

Flare) ของโรงงานโอเลฟินส์ ปรบัปรงุระบบหอเผาก๊าซระบบปิด  
(Enclosed Ground Flare) ของโรงงานโอเลฟินส์และคลังเก็บสาร
เคมีและท่าเรือ ติดตั้งระบบบ�าบัดไอระเหย (Bio-scrubber) ของ
ถังเก็บผลิตภัณฑ์ของโรงงานเอ็มเอ็มเอที่คลังเก็บสารเคมีและ
ท่าเรอื ปรบัปรงุระบบสารเคมีท่ีระบบน�า้หล่อเยน็ Purate เพือ่ลด
ปรมิาณน�า้ทิง้ ลดการใช้พลังงานโดยการปรับปรุงประสทิธภิาพ
ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
ธุรกิจแพ็คเกจจิ้ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บน

หลังคาโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ปรับปรุงระบบ Turbo Vacuum  
โครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพการล้างเยือ่ ตดิตัง้ระบบ Bottom 
Ash Recirculation ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบดักจับฝุ่นจาก
ระบบ Recovery Boiler 
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1.  ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษิทั

ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

1.1  ภาพรวมของผลการด�าเนนิงาน

เอสซจีมีรีายได้จากการขายลดลงจากราคาและปริมาณ
ขายของสนิค้าเคมภีณัฑ์ลดลง	ในขณะทีก่�าไรส�าหรบัปีเพ่ิมข้ึน 
จากผลการด�าเนนิงานท่ีดขีึน้ในทุกธรุกจิ

ในปี 2563 เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากับ 399,939  
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน จากราคาและปริมาณ 
ขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 
74,600 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อน จากการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพการผลิตอย่างต่อเนือ่งและต้นทนุการผลติท่ีลดลง
ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ก�าไรส�าหรับปี เท่ากับ 
34,144 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 7 จากปีก่อน จากผลการด�าเนนิ
งานท่ีดขีึน้ในทกุธุรกจิ

เอสซีจีมีส่วนแบ่งก�าไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วมตาม 
วิธีส่วนได้เสีย เท่ากับ 9,456 ล้านบาท ลดลง 2,176 ล้านบาท  
จากปีก่อน โดยมรีายละเอียดดงัน้ี
•	 รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์	

เท่ากบั 5,033 ล้านบาท ลดลง 2,192 ล้านบาท จากปีก่อน
•	 รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมอื่นๆ	 เท่ากับ	 4,423 

ล้านบาท เพิม่ขึน้ 16 ล้านบาท จากปีก่อน
เอสซจีมีเีงนิปันผลรบั เท่ากบั 7,158 ล้านบาท ลดลง 9,050 

ล้านบาท หรอืร้อยละ 56 จากปีก่อน โดยเอสซจีีมเีงนิปันผลรบัจาก
บรษิทัร่วม (เอสซจีีถือหุน้ 20-50%) เท่ากบั 6,488 ล้านบาท และ
จากบริษทัอืน่ (เอสซจีีถือหุน้ต�า่กว่า 20%) เท่ากบั 670 ล้านบาท

เอสซีจียังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงโดยมีเงินสด 
และเงินสดภายใต้การบริหาร ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 107,150  
ล้านบาท ในขณะทีส้ิ่นปี 2562 เท่ากบั 46,002 ล้านบาท โดยใน
ระหว่างปีมรีายจ่ายลงทุนและเงนิลงทนุ 58,308 ล้านบาท

1.2  ผลการด�าเนนิงานของส่วนงานธรุกิจ

ธรุกจิซเีมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	
ในปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 171,720 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน เน่ืองจากผลของสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโควิด 19 และสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงมีความ
ท้าทาย EBITDA เท่ากับ 21,591 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
จากปีก่อน และก�าไรส�าหรับปีเท่ากับ 6,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 18 จากปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

การผลิตอย่างต่อเนื่องและต้นทุนการผลิตท่ีลดลง อย่างไรก ็
ตาม หากไม่รวมขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ จะท�าให้  
EBITDA เพิม่ขึน้ร้อยละ 10 จากปีก่อน มาอยูท่ี ่24,405 ล้านบาท  
และหากไม่รวมรายการปรบัเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานใน
ปี 2562 และขาดทนุจากการด้อยค่าสนิทรพัย์ ก�าไรส�าหรบัปีจะ 
เพิม่ข้ึนร้อยละ 18 จากปีก่อน มาอยูท่ี ่8,793 ล้านบาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ธุรกิจ 
ซเีมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง ได้เร่งปรบัตวัและปรับโมเดลธรุกจิ 
เพือ่ให้สามารถตอบรบักบัรูปแบบการด�าเนนิชีวติและพฤติกรรม 
ของผู ้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายในการยกระดับ 
มาตรฐานการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ทั้งสินค้า 
บริการ โซลชูนั และช่องทางจดัจ�าหน่ายให้กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  
อาทเิช่น 

1. CPAC Construction Solution ได้ปรับระบบ Supply Chain  
ใหม่ และจดัเตรยีมแผนส�ารอง รวมถงึปรบัขัน้ตอนการด�าเนนิการ 
ต่างๆ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ก่อสร้าง 
 เพือ่ให้งานก่อสร้างสามารถเดนิหน้าต่อได้ ไม่หยุดชะงกั

2. ปรับความหลากหลายของสินค้า (Product Portfolio)  
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสถานการณ์
เศรษฐกิจ รวมท้ังน�าเสนอสินค้าและโซลูชัน ท่ีช่วยประหยัด
พลงังานภายในบ้าน ตามพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคทีใ่ช้เวลาอยูก่บั
บ้านมากขึน้ และสนิค้ากลุม่เน้นด้านสขุอนามยั ซึง่เป็นประเดน็ที่
ผูบ้รโิภคให้ความส�าคัญอย่างยิง่ในปัจจบุนั

3. ผนวกสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าอย่างครบวงจร เช่น การให้บริการงานหลังคาบ้านครบ
วงจร การให้บรกิารออกแบบ ตดิต้ัง และดแูลรกัษาสวนรอบบ้าน  
การให้บรกิารซ่อมสุขภณัฑ์ ก๊อกน�า้ หรอืก่อสร้างห้องน�า้ทัง้หลงั  
เป็นต้น 

4. มุ่งขยายธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Active Omni-channel  
โดยในประเทศ ขยายร ้านค้าปลีกในรูปแบบแฟรนไชส ์
จาก 11 สาขา เป็น 18 สาขา ครอบคลุม 30 จังหวัดและ
ต่างประเทศ จะขยายไปยังประเทศกัมพูชา และเวียดนาม 
นอกจากนี้ ยังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ หาสินค้าใหม่ๆ 
ที่ตอบความต้องการของลูกค้า ส�าหรับธุรกิจออนไลน์ ได้
พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนอง
ลูกค้า เช่น nocnoc.com, scghome.com และ Q-Chang เป็นต้น  
รวมทัง้ร่วมกบัผูแ้ทนจ�าหน่าย ปรบัรปูแบบการขายมาใช้ช่องทาง
ออนไลน์มากขึน้ 
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5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน ด้วยการน�า
ระบบ Industry 4.0 มาประยุกต์ใช้ รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตร 
ทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ ในการน�าเทคโนโลยีที่น�าสมัย  
อย่างระบบหุน่ยนต์อตัโนมตั ิ (Automation) และระบบตรวจสอบ 
คณุภาพสินค้า (Image Processing Detection) เป็นต้น 

ธรุกจิเคมคิอลส์
ในปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 146,870 ล้านบาท  

ลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน จากราคาและปรมิาณขายสนิค้าท่ี 
ลดลง ในขณะที่ EBITDA ลดลงร้อยละ 4 มาอยู่ที่ 30,965  
ล้านบาท เนื่องจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมลดลง ก�าไร 
ส�าหรบัปี เท่ากบั 17,667 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 14 จากปีก่อน 
ซึง่เป็นผลมาจากส่วนต่างราคาสินค้าท่ีเพิม่ขึน้

ธุรกิจเคมิคอลส์ได้ปรับเปลี่ยนการท�างานอย่างทันท่วงที  
เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้พนักงานและครอบครัว โดยที ่
ธรุกจิยงัด�าเนนิไปได้อย่างต่อเน่ืองและมปีระสิทธภิาพ เช่น การ
ให้พนักงานท�างานจากที่พักอาศัย โดยบริษัทสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืในการท�างาน การปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การท�างาน ทั้งในด้านวิธีการท�างาน สถานที่ และเทคโนโลยี  
เพือ่รองรบัการท�างานในรูปแบบใหม่ หรอื “New Way of Working”

ในส่วนของโรงงานมีการปรับกระบวนการท�างานเพื่อให้
สามารถด�าเนินการผลิตได้ต่อเนื่อง โดยแยกพนักงานต�าแหน่ง
ส�าคญัท่ีปฏบิตังิานใน Critical Area เพือ่ลดความเสีย่งในการติดเชือ้ 
ส่งผลให้ไม่มสีายการผลิตใดได้รบัผลกระทบทัง้ในประเทศไทย
และต่างประเทศ ในส่วนของการขายมกีารปรบัเพิม่การขายใน
กลุม่สนิค้าทีจ่�าเป็นต่อการอปุโภคบรโิภค ซึง่ยงัคงมคีวามต้องการ
สงูอย่างต่อเนือ่ง เช่น บรรจภุณัฑ์อาหารและเครือ่งด่ืม บรรจภุณัฑ์
เพือ่การขนส่งอีคอมเมร์ิซ เป็นต้น และเพิม่การขายไปยงัตลาด
ประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อยจากมาตรการปิดประเทศ และ
ยงัเพิม่ความคล่องตวัโดยการปรบัปรงุระบบการจดัการงานด้วย
เทคโนโลยดีจิทัิล ท�าให้สามารถคงยอดขายได้ในระดบัสงู

ด้านโครงการขนาดใหญ่ สามารถด�าเนนิการได้อย่างราบรืน่
ไม่มกีารหยดุชะงัก โดยโครงการ Long Son Petrochemicals (LSP) มี
การปรับแผนงานการก่อสร้าง ใช้ระบบตรวจสอบทางไกลและ 
ผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกในการตรวจสอบเครือ่งจักรจากประเทศ
ต้นทางก่อนทีจ่ะน�าเข้ามายงัประเทศเวยีดนาม ท�าให้ด�าเนนิการได้
ต่อเนือ่งและคบืหน้าตามแผนโดยไม่มีการระบาดของโรคในพืน้ที่
โครงการ เช่นเดยีวกบัโครงการหยุดซ่อมบ�ารงุครัง้ใหญ่ของบรษัิท 
มาบตาพดุโอเลฟินส์ จ�ากดั ได้ปรบัก�าหนดการจากไตรมาสที ่ 2 
เป็นไตรมาสที ่ 4 เพือ่ลดความเสีย่งจากสถานการณ์การระบาด
ทีร่นุแรงในช่วงดงักล่าว โดยน�ารปูแบบ Green Turnaround มาใช้
ตลอดการซ่อมบ�ารงุ 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับบุคลากรหลายภาคส่วน ท้ัง
วิศวกร นักออกแบบ บุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยง
ในการตดิเชือ้ให้กบับคุลากรทางการแพทย์ อาท ิอปุกรณ์ครอบ
ศรีษะคนไข้เพือ่ลดการฟุง้กระจายของเชือ้ส�าหรับงานทนัตกรรม  

(Dent Guard) ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคล่ือนที่  
(Negative Pressure Isolation Room) แคปซลูเคลือ่นย้ายผูป่้วยความ
ดนัลบ (Negative Pressure Patient Isolation Capsule) เป็นต้น

ธรุกจิแพคเกจจิง้
ในปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 92,786 ล้านบาท  

เพิม่ขึน้ร้อยละ 4 จากปีก่อน EBITDA เท่ากับ 16,884 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน ก�าไรส�าหรับปีเท่ากับ 6,457  
ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 23 จากปีก่อน 

ธุรกิจแพคเกจจิ้งเผชิญกับความท้าทายจากความผันผวน
ทางเศรษฐกิจทั้งในกลุ ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่น 
ทัว่โลกจากวกิฤตการแพร่ระบาดของโควคิ 19 ส่งผลให้ปรมิาณ 
ความต้องการซื้อสินค้าในกลุ ่มสินค้าคงทน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ และความต้องการ
ใช้กระดาษพิมพ์เขียนปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก ่อน  
อย่างไรกต็ามความต้องการซือ้สนิค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมสนิค้า
อุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ  
รวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก 
ผู ้บริโภคหันมาใส่ใจในเรื่องสุขอนามัย และปรับพฤติกรรม 
มาซือ้สนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ โดยมีการปรบัตวัใน
ด้านต่าง ๆ ดงันี้

1. การขยายธุรกิจปลายน�้าและการขยายฐานลูกค้าใน
กลุ ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (consumer Goods) 
เพื่อสร้างการเติบโต โดยในปีท่ีผ่านมาธุรกิจได้ด�าเนินการ 
เข ้าซื้อธุรกิจผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใน  
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (“SOVI”) บรษิทัช้ันน�าด้าน 
บรรจภุณัฑ์จากเยือ่และกระดาษในประเทศเวยีดนาม รวมถงึขยาย
ก�าลังการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ 
ของ Tin Thanh Packing Joint Stock Company (“BATICO”) ที ่
ประเทศเวยีดนาม

2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมโซลูชันบรรจุภัณฑ์ ด้วยการสร้างความแตกต่างของ 
สนิค้าและบริการ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยในปีที่
ผ่านมาเอสซีจีพีได้เปิดตัว เอสซีจีพี อินสไปร์ โซลูชันส์ สตูดิโอ 
(SCGP-Inspired Solutions Studio) ซึ่งให้บริการโซลูชันด้านการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

3. มุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และความรบัผดิชอบต่อสงัคมในระดบัอาเซยีน ด�าเนนิธรุกจิภาย
ใต้แนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular Economy) เพือ่ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและน�าของเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
กลบัเข้าสูก่ระบวนการรไีซเคลิให้ได้มากทีส่ดุ โดยในปัจจบุนัธรุกจิ
แพคเกจจิง้มศีนูย์จดัการวสัดรุไีซเคลิจ�านวนรวม 68 แห่ง ทัง้ใน
ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม และประเทศฟิลปิปินส์ รวมถึงมี
เครอืข่ายพนัธมติรทัว่โลกเพือ่จดัหาวตัถดุบิหลกัในการผลติ

ท้ังนี้สามารถดูรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับด�าเนินงานของ
กลุ่มบริษัทและการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ที่หน้า 040  
และ 064
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1.3  ภาพรวมของฐานะการเงิน

เอสซีจยีงัคงมีโครงสร้างทางการเงนิทีม่ั่นคง  โดยมเีงนิสด
และเงินสดภายใต้การบริหารเท่ากับ 107,150 ล้านบาท ใน
ขณะทีห่นีส้นิสทุธลิดลง	27,197	 ล้านบาท	จากเงินสดรับจาก
การขายหุน้เพิม่ทนุต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก	(IPO)	ของ	
SCGP

ก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง 
สัญญาเช่า (TFRS16) มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
รับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงาน ในก�าไรหรือขาดทุน 
โดยวธิเีส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า เมือ่ TFRS16 มผีลบังคบัใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้ก�าหนดให้ใช้วิธีการบัญชีเดียว
ส�าหรับผู้เช่า โดยผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สิน 
ตามสัญญาเช่า ซึ่งยกเว้นการรับรู้รายการส�าหรับสัญญาเช่า 
ระยะสัน้ หรอืสินทรพัย์อ้างองิน้ันมีมลูค่าต�า่

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS16 เป็นครั้งแรกกับสัญญา 
ที่เคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ด้วยวิธี
ปรบัปรงุย้อนหลงัโดยการรบัรูผ้ลกระทบสะสมในสนิทรพัย์สทิธิ
การใช้ และหนีส้นิตามสญัญาเช่าและไม่ถือปฏบิติักับข้อมลูท่ีแสดง
เปรยีบเทยีบ โดยกลุม่บรษิทัได้เลือกใช้วิธผ่ีอนปรนในทางปฏบัิติ
บางข้อตามที ่TFRS16 ระบไุว้

ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2563 กลุม่บรษิทัได้ถอืปฏบัิติตาม 
TFRS16 สญัญาเช่าเป็นครัง้แรก โดย ณ วันที ่ 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 18,240 ล้านบาท  
ในขณะทีค่่าเช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง 6,754 ล้านบาท ส่งผลให้หนีส้นิ 
ตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้น 11,486 ล้านบาท และลักษณะของค่า 
ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไป  
โดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
และดอกเบีย้จ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า อย่างไรกต็าม การถอื 
ปฏิบัติตาม TFRS16 ดังกล่าว ท�าให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณ  
1.7% ของสนิทรพัย์รวม ซึง่ไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส�าคญั
สนิทรพัย์

เอสซจีมีสีนิทรพัย์รวม ณ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากับ 749,381 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 18 จากปีก่อน ทัง้น้ี สินทรัพย์ส่วนใหญ่
ของเอสซจี ีประกอบด้วย ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ร้อยละ 48 
สนิทรพัย์หมนุเวยีน ร้อยละ 29 เงนิลงทนุ ร้อยละ 13 และสนิทรพัย์
ไม่หมนุเวยีนอ่ืน ร้อยละ 10 ของสนิทรพัย์ทัง้หมด โดยส่วนงาน
ธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจ
ซเีมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง และธรุกจิแพคเกจจ้ิง ตามล�าดับ 

สนิทรพัย์หมนุเวยีน: ณ สิน้ปี 2563 เท่ากบั 214,017 ล้านบาท 
เพิม่ข้ึนร้อยละ 30 จากปีก่อน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงนิสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
สนิค้าคงเหลอื และเงินลงทนุในตราสารหน้ีระยะส้ัน โดย ณ สิน้
ปี 2563 เอสซจีีมเีงนิทนุหมนุเวียนสุทธ ิ66,880 ล้านบาท คดิเป็น
ระยะเวลาเงนิทนุหมนุเวียนเฉลีย่เท่ากบั 62 วัน

เงนิสดและเงินสดภายใต้การบรหิาร: ณ ส้ินปี 2563 เท่ากับ 
107,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61,148 ล้านบาท จากปีก่อน จาก
เงนิสดรบัจากการขายหุน้เพิม่ทนุต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก  

(IPO) ของ SCGP สุทธิ 40,092 ล้านบาท แม้ว่าในระหว่างปีมี 
รายจ่ายลงทนุและเงนิลงทนุ จ�านวน 58,308 ล้านบาท

เงนิลงทนุในการร่วมค้าและบรษิทัร่วม: ณ สิน้ปี 2563 เท่ากบั 
97,375 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3,023 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จาก 
ปีก่อน สาเหตหุลกัจาก
•	 เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนซึ่งบันทึก 

โดยวธิส่ีวนได้เสยี จ�านวน 9,456 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากธรุกจิ 
เคมคิอลส์
•	 ลดลงจากเงนิปันผลรบั	จ�านวน	6,487	ล้านบาท	ส่วนใหญ่ 

จากเงินปันผลรับจากบรษิทัร่วมในธรุกจิเคมคิอลส์
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์: ณ สิน้ปี 2563 เท่ากบั 363,425  

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57,439 ล้านบาท จากปีก่อน ส่วนใหญ่จาก
โครงการก่อสร้างและการจ่ายลงทนุในระหว่างปี
หนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุ้น

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 353,255 ล้านบาท  
เพิม่ขึน้ร้อยละ 15 จากปีก่อน โดยในระหว่างปี เอสซจี ี ได้ออก 
หุ้นกู้ชุดใหม่ จ�านวนรวม 25,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ 
ชดุเดมิทีค่รบก�าหนดไถ่ถอน โดยทัง้ปี เอสซจี ีมต้ีนทนุทางการเงิน 
ในปี 2563 เท่ากับ 7,082 ล้านบาท เมื่อเทียบกับต้นทุนทาง 
การเงินในปี 2562 จ�านวน 6,587 ล้านบาท สาเหตหุลักทีเ่พิม่ขึน้ 
เนื่องจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16  
เรือ่ง สญัญาเช่า (TFRS 16)

 สถานะหนี้สินสุทธิ (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วย 
เงินสดและเงินสดภายใต้การบรหิาร) ของเอสซจี ีณ สิน้ปี 2563 
เท่ากบั 154,214 ล้านบาท ลดลง 27,197 ล้านบาท จากปีก่อน  
โดยมกีระแสเงินสดรบัทีเ่กิดจาก EBITDA เท่ากับ 74,600 ล้านบาท 
และเงินสดรับจากการขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็น 
ครั้งแรก (IPO) ของ SCGP สุทธิ 40,092 ล้านบาท ในขณะที่มี
กระแสเงนิสดจ่ายทีส่�าคญัรวม 87,464 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วย 
รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน 58,308 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 
16,409 ล้านบาท จ่ายดอกเบ้ีย 7,653 ล้านบาท และจ่ายภาษี
เงนิได้ 5,094 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2563 เอสซีจี มีภาระผูกพันและหนี้สินที ่
อาจเกิดขึ้นที่ส�าคัญ ได้แก่ ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ 
สญัญาซือ้ทีดิ่น ก่อสร้าง ตดิตัง้เครือ่งจักร สญัญากบัผู้ให้บรกิาร
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ สญัญาเช่าและบรกิาร สญัญาซือ้ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
สญัญาเพือ่บรหิารความเสีย่งทางด้านราคาวตัถดุบิและพลงังาน 
และสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราดอกเบ้ียของเงนิกู้ยมืภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ 
ดังท่ีได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ 27 เครือ่งมอืทางการเงนิ และข้อ 28 ภาระผกูพันและหนีส้นิ 
ทีอ่าจเกดิขึน้ ของรายงานทางการเงินปี 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ  396,126  
ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุน้บรษัิทใหญ่ 320,972 ล้านบาท 
คดิเป็นมูลค่าตามบญัชเีท่ากบั 267.5 บาทต่อหุน้ และส่วนของ 
ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ 75,154 ล้านบาท 



2562 260,008  39,463 35,031 9,652  
2563 231,220  35,795 30,505 7,398  
2562 23,073  3,254 (1,099) 297  
2563 31,283  3,907 (2,873) 105  
2562 4,790  613 411 65  
2563 5,147  673 (382) 65  
2562 21% 19% N/A 22%
2563 16% 17% 13% 62%

20% 20% 22% 30%
2562 4,341 612 656 201  
2563 3,665 731 301 103  
2562 19% 19% N/A 68%
2563 12% 19% N/A 98%

437,980
399,939

27,731
33,653

6,167
5,809
22%
17%

N/A
6,121
5,094
22%
15%

2562 4,086 628 421 153 5,553 
2563 5,570 684 233 59 6,821 
2562 205 1 2 32 255 
2563 47 1 4 32 89 
2562 2 - 15 29 47 
2563 1 - 4 31 37 
2562 20 164 16 0.1 289 
2563 17 151 52 0.3 243 
2562 4,313 793 454 214 6,143 
2563 5,636 836 294 

13,999 
13,815 

1,878 
2,107 

219 
224 
12%
11%

20%
252 
221 
13%
10%

193 
179 

- 
- 

0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
193 
179 122 7,190 

รวม

จายภาษีเงินได

อัตราจายภาษีเงินได (%)

ภาษีเงินได

ภาษีโรงเรือน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อ่ืนๆ

ประเทศ

รายไดจากการขาย *

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี **

คาใชจายภาษีเงินไดตามงบการเงิน

อัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริง (%) ***

อ

ขอมูลเพิ่มเติม : ภาระภาษีรวมที่จายใหแกรัฐบาล และหนวยงานราชการทองถิ่น

ัตราภาษีท่ีกําหนดไว (%)

งบการเงินรวมฟลิปปนสกัมพูชาอินโดนีเซียเวียดนามไทยปหนวย ลานบาท
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1.4  ภาษทีีจ่่ายให้แก่รฐับาลและหน่วยงานราชการท้องถิน่

*  รายได้จากการขาย แยกตามทีต่ัง้ทางภูมศิาสตร์ของลูกค้า

**  ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมค้าและบรษัิทร่วม และภาษเีงนิได้

***  ค�านวณจากค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ตามงบการเงนิ หารด้วยก�าไรก่อนภาษี

ในปี 2563 เอสซีจมีค่ีาใช้จ่ายภาษเีงนิได้ตามงบการเงินรวม เท่ากบั 5,809 ล้านบาท คดิเป็นอตัราภาษเีงนิได้ทีแ่ท้จรงิร้อยละ 17 ทัง้นี ้อตัราภาษเีงนิได้ 

ทีแ่ท้จรงิต�า่กว่าvอตัราภาษทีีก่�าหนดไว้ในแต่ละประเทศ สาเหตหุลกัจากการได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและการปรบัลดภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 

ของบรษิทัย่อยในประเทศอนิโดนเีซยีจากการลดอตัราภาษเีงนิได้นติิบุคคลจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 22 ส�าหรบัปี 2563 และ 2564 และอตัรา 

ร้อยละ 20 ส�าหรบัปี 2565 เป็นต้นไป โดยในปี 2563 เอสซีจีจ่ายภาษใีห้แก่รฐับาลและหน่วยงานราชการ รวมจ�านวน 7,190 ล้านบาท
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1.5  อตัราส่วนทางการเงินทีส่�าคญั

เอสซจีมีอีตัราส่วนทางการเงนิท่ีดี
ในปี 2563 เอสซจีมีอีตัราส่วนสภาพคล่องอยูท่ีร่ะดบั 1.3 

เท่า เท่ากับปีก่อน มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสด 
ทีไ่ด้จากการด�าเนินงาน (EBITDA) อยู่ที ่2.1 เท่า ลดลงจากปีก่อน
ซึ่งอยู่ที่ 2.4 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อยูท่ี่ระดบั 0.9 เท่า เท่ากบัปีก่อน

เอสซีจมีอัีตราก�าไรขัน้ต้นร้อยละ 22.5 เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.7 
จากปีก่อน และมอัีตราก�าไรสทุธร้ิอยละ 8.2 เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.2 
จากปีก่อน โดยมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 11.4 และ
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ร้อยละ 4.9 ใกล้เคยีงกบัปีก่อน 
ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 17.9 
ลดลงร้อยละ 1.8 จากปีก่อน หากไม่รวมสินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรคิดเป็นร้อยละ  
24.1 ใกล้เคียงกบัปีก่อน

จากฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานในปี 2563  
คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิห้เสนอทีป่ระชมุใหญ่สามญัผู้ถอืหุน้ 
เพ่ืออนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ  
14.00 บาท ซึง่คดิเป็นอตัราร้อยละ 49 ของก�าไรส�าหรบัปีส่วนท่ี 
เป็นของผู้ถอืหุน้บรษิทัใหญ่ตามงบการเงนิรวม ทัง้นี ้บรษัิทได้ 
จ่ายเป็นเงนิปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 5.5 บาท 
เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2563 โดยก�าหนดจ่ายเงนิปันผลงวดสดุท้าย
ในอตัราหุน้ละ 8.5 บาท ในวันที ่24 เมษายน 2564

1.6  ความสามารถในการบรหิารทรพัย์สนิ

ระยะเวลาการให้สินเชือ่แก่ลกูค้าของเอสซจีี คอื 15 – 90 วนั 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลกูหน้ีการค้าของเอสซจี ีจ�านวน 
40,881 ล้านบาท เป็นมลูค่าสุทธิหลังหกัค่าเผ่ือผลขาดทนุด้าน
เครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ จ�านวน 1,550 ล้านบาท ทัง้นี ้ลกูหนี้
การค้าทีค้่างช�าระเกนิวันครบก�าหนดช�าระของกลุม่บรษิทัมกีาร
ค�า้ประกนัโดยสถาบนัการเงนิในวงเงนิจ�านวน 3,505 ล้านบาท 
(2562 : 1,275 ล้านบาท) ดงัทีไ่ด้เปิดเผยข้อมลูไว้แล้ว ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 27 เครื่องมือทางการเงิน ของรายงาน
ทางการเงนิปี 2563

ในปี 2563 เอสซีจี ไม่มีสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือ 
ล้าสมยัทีส่�าคญั ดงัทีไ่ด้เปิดเผยข้อมลูไว้แล้วในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงนิข้อ 8 สินค้าคงเหลอื ของรายงานทางการเงนิปี 2563

1.7  สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน

ในปี 2563 เอสซีจีมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วันสิน้ปีเท่ากบั 64,399 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 36,772 
ล้านบาท โดยเอสซีจีมเีงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงาน
เท่ากับ 70,415 ล้านบาท เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุเท่ากบั 
71,185 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน  
ขณะที่มีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนและเงินปันผล โดยม ี
เงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมจัดหาเงินเท่ากบั 37,471 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่จากเงินสดรับจากการขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน 
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ของ SCGP

นอกจากนี ้ เอสซีจมีอีตัราส่วนสภาพคล่องคดิเป็น 1.3 เท่า 
ในขณะท่ีมีอตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดคิดเป็น 0.5 เท่า 
โดยเอสซจีมี ีCash Cycle อยูท่ีป่ระมาณ 31 วนั (ระยะเวลาในการ
เรียกเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะ
เวลาในการช�าระหนีเ้ฉลีย่) ซึง่จากกระแสเงนิสดและอตัราส่วน
สภาพคล่องต่าง ๆ ท�าให้มั่นใจได้ว่าเอสซีจีมีสภาพคล่องที ่
เพียงพอต่อการด�าเนินงาน ความสามารถในการช�าระหนี้ การ
ปฏิบัติตามเงือ่นไขการกู้ยมืท่ีส�าคญั ตลอดจนความสามารถใน
การจัดหาแหล่งเงนิทนุเพิม่เตมิ ทัง้นี ้เอสซจีีมวีงเงินเบกิเกนิบัญชี
กับธนาคารหลายแห่ง จ�านวนประมาณ 5,347 ล้านบาท ดังท่ี 
ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16  
หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ของรายงานทางการเงินปี 2563

1.8  รายจ่ายลงทุน

รายจ่ายลงทนุและเงนิลงทนุส�าหรบัปี 2563 เท่ากับ 58,308 
ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนเป็นของ ธุรกิจเคมิคอลส ์
ร้อยละ 66 ธรุกิจซเีมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้างร้อยละ 16 ธรุกจิ
แพคเกจจิง้ร้อยละ 14 และการลงทุนในธรุกจิอืน่ร้อยละ 4 ทัง้นี้ 
คาดการณ์รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 
ประมาณ 65,000 - 75,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการก่อสร้าง
โครงการปิโตรเคมใีนประเทศเวยีดนาม รวมถึงโครงการปรบัปรงุ
ประสิทธภิาพและซ่อมบ�ารงุต่างๆ

1.9  รายจ่ายเพ่ือท�าการวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

ในปี 2563 บริษัทมีรายจ่ายเพ่ือท�าการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวตักรรม จ�านวนทัง้สิน้ 6,005 ล้านบาท โดยคิด
เป็นร้อยละ 1.5 ของรายได้จากการขาย ซึง่บรษิทัมุง่เน้นการพฒันา 
นวตักรรมเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า ทัง้ในด้าน 
product and service innovation, process innovation และ business 
model innovation ทีส่ามารถก่อให้เกดิประโยชน์ในทางธุรกจิอย่าง
เป็นรูปธรรม

ในส่วนของการวางแผนเพื่อการท�าวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น บริษัทมีกลยุทธ์และ portfolio ที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต  
และมีการจัดท�า Technology roadmap เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 
ส�าหรับการเติบโตในระยะยาว โดยในการลงทุนพัฒนา
เทคโนโลยีนั้นบริษัทส่งเสริมการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยชั้นน�าท้ังในประเทศและต่างประเทศในตาม
แนวคิดแบบ Open Innovation เช่น ความร่วมมอืกบัสถาบนับณัฑติ
วทิยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences – CAS) ในการ 
จดัตัง้ศนูย์ความร่วมมอื SCG-CAS ICCB Innovation Hub เพือ่การ 
ร่วมวิจัยและพัฒนา รวมถึงการน�าเทคโนโลยีท่ีพัฒนาแล้วมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
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เทคโนโลยแีละนวัตกรรมชัน้น�าของโลก โดยเน้น 5 อตุสาหกรรม 
ได้แก่ เมืองอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เคมีภัณฑ์ 
มูลค่าสูง  ธุรกิจพลังงานใหม่ และสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนื เพือ่ช่วยให้บรษิทัสามารถพฒันา สินค้าและบรกิาร 
ทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้า ออกสูต่ลาดได้อย่างรวดเรว็ 
ขึน้

นอกจากนี ้บรษิทัยงัม ีCorporate Venture Capital หรอื CVC 
ภายใต้ชือ่ “AddVentures” เพือ่ลงทนุในกองทุน (Fund of Fund) 
และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศไทยและท่ัวโลก  
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนั โดยในปี 2563 บรษิทั
ได้มกีารลงทนุในกองทนุเพิม่อกี 1 กองทนุ และ ลงทนุโดยตรง
ในสตาร์ทอัพทัง้ในด้านดจิทิลัเทคโนโลย ีและ เทคโนโลยรีะดบั
สงูทีม่คีวามซับซ้อน (Deep Technology) ทีส่อดคล้องกบัการด�าเนนิ
ธุรกิจหลักของเอสซีจี ทั้งหมดอีก 7 บริษัท รวมถึงมีโครงการ 
ร่วมมือเชิงพาณิชย์กับบริษัทด้านเทคโนโลยีกว่า 55 โครงการ  
เพือ่น�านวตักรรมและดจิิทลัเทคโนโลยีของสตาร์ทอพัเหล่านัน้มา 
ต่อยอดจากธรุกจิหลกัหรอืสร้างเป็นธรุกจิใหม่ของเอสซีจี  

ตวัอย่างการพฒันาด้านนวตักรรมในช่วงปีทีผ่่านมา ธรุกจิ
เคมิคอลส์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม I2P (ไอทูพี: Ideas to  
Products) เพือ่เร่งกระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรมและผลิตภณัฑ์ 
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ด้วยการ Co-creation กับลูกค้า และผู้มีส่วน
เกีย่วข้องตลอดทัง้ Value Chain ต้ังแต่ระดับ Concept Design เพือ่ 
สร้างสินค้าที่ตอบสนองต่อผู้บริโภค และ การพัฒนา Digital 
Commerce Platform เชือ่มต่อค�าส่ังซือ้ของลกูค้าเข้ากับการบรหิาร
จดัการสนิค้า ตลอดจนการท�า Digital Manufacturing ให้เป็นธรุกิจ 
ที่ให้บริการโซลูชันด้านอุตสาหกรรม (Industrial Solutions)  
รวมถึงการพัฒนาโซลูชันด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งการผลิต
เม็ดพลาสติกจากขยะชุมชน และการก่อสร้างโรงงานสาธิต
กระบวนการรีไซเคิลทางเคมี เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิด
ประโยชน์สูงสุด ที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ตามแนวทางของเอสซจีี หรอื SCG Circular Way 

ในส่วนของกลุม่ธรุกิจธรุกิจซเีมนต์และผลติภัณฑ์ก่อสร้าง 
ได้มีการปรับแผนการด�าเนนิธรุกจิและโมเดลธรุกจิให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีให้ความส�าคัญ 
ด้านสขุอนามยั และเน้นการซือ้สนิค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์
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�าเทคโนโลยี 
Building Information Modeling มาช่วยวางแผน ออกแบบ และสร้าง
ห้องแยกและควบคุมเชื้อส�าหรับใช้ทางการแพทย์ ช่วยสร้าง 
ความมั่นใจในความปลอดภัย สร้างได้รวดเร็ว และควบคุม 
งบประมาณได้ นอกจากนี้ ธุรกิจได้น�าเสนอนวัตกรรมสินค้า 
ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเน้นสุขอนามัยเป็น 
พเิศษ เช่น สขุภณัฑ์และก๊อกน�า้อตัโนมัต ิSmart Touchless ลดการ
สมัผสั นวตักรรมกระเบือ้ง Hygienic Tile จาก COTTO ทีช่่วยยับยัง้
การเจรญิเติบโตของแบคทีเรยีภายในบ้าน รวมถงึระบบหลงัคา
โซลาร์จากเอสซีจี ช่วยประหยัดค่าไฟให้กับเจ้าของบ้าน จาก
พฤติกรรมของผู้บรโิภคทีใ่ช้เวลาอยูบ้่านมากขึน้

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เน้นพัฒนานวัตกรรมโซลูชันด้านบรรจุ
ภัณฑ์ โดยได้เปิด SCGP-Inspired Solutions Studio เพื่อเพ่ิม
ประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าได้สัมผัสกับโซลูชันการออกแบบ 
บรรจภัุณฑ์ต่าง ๆ   พร้อมกับพฒันาบรรจุภัณฑ์ตามหลกัเศรษฐกจิ
หมุนเวียน อาทิ R-1 ซึ่งเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์
แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) ผลติจากฟิล์มประกบหลายชัน้  
ช่วยปกป้องสนิค้าและทนทานแรงกระแทกได้ด ีสามารถน�ากลบั
มารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและวัสดุอื่น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ  
โดยได้ร่วมกับกลุ่มบรษัิท ดาว (ประเทศไทย) และข้าวตราฉตัร 
พฒันานวตักรรมถงุข้าวรกัษ์โลกท่ีสามารถน�ามารไีซเคลิได้ 100%

เอสซจีเีลง็เหน็ความส�าคญัในการบรหิารจัดการและการน�า
ทรพัย์สนิทางปัญญามาเป็นส่วนหนึง่ของกลยทุธ์ในการด�าเนนิ
ธรุกจิ โดยมรีะบบครอบคลมุต้ังแต่การคดิสร้างสรรค์ (IP Creation) 
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โดยวางแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่เริ่มโครงการ
วิจัยพัฒนา การคุ้มครอง (IP Protection) เพื่อลดความเสี่ยงใน
การละเมดิสทิธบิตัรของบคุคลอืน่ และการสร้างมลูค่าทางธุรกิจ  
(IP Commercialization) เพือ่สร้างสรรค์นวตักรรม ผลติภัณฑ์และ
บริการรปูแบบใหม่ๆ เพือ่ตอบโจทย์ผูบ้รโิภค ทีผ่่านมามกีารยืน่จด 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และออกแบบผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนือ่ง ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2563 เอสซจีมีสีทิธบิตัรทีส่ามารถบังคบั
ใช้จ�านวนทัง้สิน้ 789 ฉบบั โดยแบ่งเป็นสิทธิบตัรในการประดษิฐ์
จ�านวน 325 ฉบบั อนุสิทธิบตัรจ�านวน 116 ฉบับ และสทิธบิตัร
การออกแบบผลติภัณฑ์ 348 ฉบบั 

ทัง้นี ้การวจิยัและพฒันานวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองเป็นปัจจยั 
ส�าคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ  
เอสซีจไีด้มกีารปรบักลยุทธ์นวตักรรมสนิค้าและบรกิารท่ีมีมูลค่า 
เพิม่สงู (HVA) โดยการยกระดบัเกณฑ์การพจิารณาให้เข้มข้นขึน้ 
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ เน้นการปรบัตวัให้ทนัต่อความต้องการ
ของลกูค้าทีเ่ปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ เพือ่สร้างผลก�าไรให้สงูข้ึน 
ภายใต้เกณฑ์ใหม ่ เอสซจีีมยีอดขายสนิคา้และบริการทีม่มีูลค่า
เพิม่สงู (HVA) ในปี 2563 อยู่ที ่126,115 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
32 ของรายได้จากการขาย

2. การด�าเนินงานด้านความย่ังยนื (Sustainable 

Development) 

เอสซีจีมอุีดมการณ์ในการด�าเนินธรุกจิอย่างมคีณุธรรม โดย
ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายเพือ่ประโยชน์
ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื จงึได้ก�าหนดกรอบการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดย
อ้างอิงกับแนวทางการด�าเนนิการในระดบัสากล ซึง่ครอบคลุมทัง้
ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดล้อมภายใต้หลกับรรษัทภบิาลที่
ด ีเพือ่ให้เกดิการด�าเนินงานทีส่อดคล้องกนัในทกุกลุม่ธรุกจิ จงึได้
มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการการพฒันาอย่างย่ังยืนเอสซีจ ีตัง้แต่ปี 
2538 เพือ่ท�าหน้าท่ีก�าหนดเป้าหมาย และแนวทางการด�าเนนิงาน
ให้ทกุธุรกิจน�าไปปฎบิติั รวมทัง้จัดท�า “แนวปฎบิติัการพฒันาสู่

ความยัง่ยนื” ในปี 2551 เพือ่ใช้เป็นคูมื่อการด�าเนนิการในเรือ่ง
ต่างๆ อนัจะส่งผลให้การน�าไปปฎบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ และ
เกดิความเชือ่มโยงของการด�าเนนิงาน ในแต่ละเรือ่งทีอ่าจมหีลาย
หน่วยงานรบัผดิชอบร่วมกนั 

2.1  ส่ิงแวดล้อม: เป็นต้นแบบด้านการรบัมือการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและเศรษฐกจิหมนุเวยีน

เอสซจีแีสดงความมุ่งม่ันเพือ่บรรลุเป้าหมายระยะยาวทีต่ัง้
ไว้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีการต้ังเป้าหมาย
เพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2568 
และ 28% ในปี 2573 เมือ่เทยีบกับกรณปีกติ ณ ปีฐาน 2550 และ
ในปี 2563 เอสซีจีได้มีการประกาศการ เดินหน้าองค์กรสู่ Net 
Zero ภายในปีพ.ศ.2593 เพือ่ให้สอดคล้องกบัความตกลงปารีส 
ในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงขึ้นเกินกว่า 1.5 
องศาเซลเซยีส ตาม Science Based Targets นอกจากนียั้งผลกัดนั
การน�าหลกัเศรษฐกจิหมุนเวยีน มาใช้ในองค์กรอย่างครบวงจร 
ตัง้แต่ออกแบบ ผลิต บริโภค น�ากลบัมาใช้ซ�า้โดยมนีวัตกรรมเป็น
เครือ่งมอืส�าคัญ 

นอกจากนี ้ เอสซีจยีงัได้จับมือกับเครอืข่ายพนัธมิตรหลาย
ภาคส่วนทั้งระดับประเทศและระดับโลกรวม 180 ราย เพื่อให้
บรรลจุดุมุ่งหมายด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื ยกตวัอย่างเช่น เร่ือง
การจดัการทรพัยากรน�า้ กเ็ป็นหนึง่ในหวัข้อภายใต้หลักเศรษฐกจิ
หมนุเวยีนทีบ่รษิทัให้ความส�าคญั ซ่ึงเอสซจีมีเีป้าหมายลดการใช้
น�า้จากภายนอก 23% ภายในปี 2568 เมือ่เทยีบกบักรณปีกติ ณ ปี
ฐาน 2557 โดยบรษิทัมกีารลงทนุตดิตัง้และปรบัปรงุกระบวนการ
ผลติ เพือ่ลดการใช้น�า้ เพิม่การน�ากลบัมาใช้ใหม่ และปรบัปรงุ
คณุภาพน�า้ ตามแนวทาง 3R (Reduce, Reuse and Recycle) 

เพือ่เป็นการยกระดบัคณุภาพชวีติให้กบัคนในสงัคม เอสซจี ี
มุง่มัน่คดิค้นและพฒันานวัตกรรมสินค้า บรกิาร และโซลชูัน่ ท่ี
เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม โดยมีการจดัท�าฉลาก “SCG Green Choice”  
ซึ่งเอสซีจีถือเป็นองค์กรไทยรายแรกที่ก�าหนดฉลากสินค้าและ
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บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดกฎเกณฑ์การ
พจิารณาอ้างอิง มาตรฐาน ISO14021: Environmental Labels and 
Declarations-Self-Declared Environmental Claims ฉลาก SCG Green 
Choice (เดมิช่ือ SCG eco value) น้ัน ถูกจัดตัง้ขึน้ในปี 2552 และ 
เอสซจีมีกีารตัง้เป้ารายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร SCG Green 
Choice อยูท่ี่ 2 ใน 3 จากรายได้รวม หรอื 66.7% ในปี 2573

2.2  สังคม: ยกระดับความรบัผดิชอบต่อสังคมเมือ่เกดิ

วกิฤติ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีผ่านมา 
เอสซีจีได้กระจายความช่วยเหลือผ่านการส่งมอบนวัตกรรม
ป้องกันการแพร่กระจายของโควิด 19 อาทิ ห้องตรวจและ 
คัดกรองผู้ทีม่คีวามเสีย่ง ห้องแยกป้องกนัเชือ้ความดนัลบแบบ
เคล่ือนที ่ แคปซูลเคลือ่นย้ายผูป่้วยความดนัลบ CT Scan ระบบ 
Tele – monitoring และหน้ากาก N95 ฯลฯ รวมทัง้เงินทนุช่วยเหลอื 
ไปยงั 979 หน่วยงาน ใน 74 จงัหวดั ในประเทศไทย รวมถงึประเทศ
ในอาเซยีนทีเ่อสซจีีด�าเนินธรุกจิอยู่ 

ในด้านสทิธิมนษุยชน เอสซจีีได้ให้การสนับสนุนและส่งเสรมิ
คูธ่รุกจิในห่วงโซ่คณุค่าทางธรุกจิ และกจิการร่วมทนุ ให้ตระหนกั 
คุ้มครองและเคารพต่อสิทธมินุษยชนในการด�าเนินธุรกจิ โดยมี
การก�าหนดเป้าหมายของการละเมดิสิทธิมนุษยชนเท่ากบัศนูย์ 

2.3 บรรษทัภิบาล: ด�าเนนิธรุกิจด้วยความรบัผดิชอบ 

โปร่งใส และเป็นธรรม 

เอสซีจีด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบ โปร่งใส และเป็น
ธรรมโดยยดึมัน่ในอดุมการณ์ซึง่ได้ถอืปฏบิตัสิบืเนือ่งกนัมาภาย
ใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซจีแีละบนพืน้ฐานแห่งประโยชน์
สขุอย่างสมดลุและยัง่ยนื โดยมกีรรมการบรษัิทเป็นแบบอย่างที่
ดใีนการปฏบิตัติามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซจีี

เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่าง
ทางด้านบรรษทัภบิาล โดยได้ก�าหนดไว้ในวสิยัทศัน์ของเอสซจีี  
ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหาร

จัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผล
ตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้าง
ความเชือ่มัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย และสนบัสนนุ ส่งเสรมิความ
สามารถในการแข่งขันของบริษทัให้เตบิโตอย่างย่ังยนื

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บรษิทัมีความโปร่งใส หลากหลาย รวมถงึการมจี�านวนกรรมการ
อสิระทีเ่พยีงพอ เพือ่ประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าทีใ่นดแูลรกัษา
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทจึงมีการต้ังนโยบายก�าหนดสัดส่วนของ
กรรมการทีม่คีณุสมบตัเิป็น กรรมการอสิระให้มไีม่น้อยกว่าครึง่
หนึง่จากจ�านวนกรรมการบริษทัทัง้หมด

รางวลัและผลการจดัอนัดับทีไ่ด้รับในปี	2563	
•	 การประเมินและจัดอันดับเป็นที่	 1	 ของโลกในสาขา

อตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง และอยูใ่นระดบั Gold Class เป็นผูน้�าใน
กลุม่อตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง ในดชันวัีดประสทิธผิลการด�าเนนิ
ธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอย่างย่ังยนืดาวน์โจนส์ (DJSI)
•	 รางวลั	Thailand	Corporate	Excellence	Awards	2020	เดนิหน้า

ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนขับเคลื่อนองค์กร สร้างความยั่งยืน 
ประกอบด้วย

 - 2 รางวลัความเป็นเลศิด้านการจดัการ
  ทรพัยากรบคุคล ต่อเนือ่งเป็นปีที ่18 และ 
  ด้านการบรหิารทางการเงนิ
 - 3 รางวลัดเีด่น ด้านการพฒันาท่ียัง่ยนื และ ด้านสนิค้า 

  การบรกิาร 
•	 รางวลั	“องค์กรต้นแบบด้านสทิธมินษุยชน	ประจ�าปี	2563	

ระดบัดเีด่น” ประเภทองค์กรธรุกจิขนาดใหญ่ จากกรมคุม้ครอง
สทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม
•	 ผลการส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการของบรษัิทจดทะเบยีน

ประจ�าปี 2563 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยในเกณฑ์ดีเลิศ  
ต่อเน่ืองเป็นปีที ่6
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บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย The Siam Cement Public Company Limited and its Subsidiaries
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม Consolidated statement of financial position

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 2562 และ 2561 As at 31 December 2020 2019 and 2018
หน่วย: ล้ำนบำท

สินทรัพย์ 2563 % 2562 % 2561 %

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 64,399   8.6         27,627   4.4         28,789   4.9         
เงินลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ 38,582   5.2         16,595   2.6         21,593   3.7         
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 54,842   7.3         62,166   9.8         63,915   10.9       
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 110        0.0         151        0.0         169        0.0         
สินค้าคงเหลือ 54,654   7.3         56,411   8.9         60,817   10.3       
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 1,410     0.2         1,248     0.2         1,862     0.3         
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีจ่ดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 20          0.0 188        0.0         126        0.0         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 214,017 28.6      164,386 25.9      177,271 30.1      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 4,626     0.6         2,150     0.3         7,637     1.3         
เงินลงทนุในตราสารทนุ 12,807   1.7         3,531     0.6         3,251     0.5         
เงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 97,375   13.0       94,352   14.9       99,377   16.8       
ลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอ่ืน 1,907     0.2         8,710     1.4         13,788   2.3         
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 82          0.0         93          0.0         107        0.0         
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 2,119     0.3         1,622     0.3         1,717     0.3         
ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 363,425 48.5       305,986 48.2       247,466 42.0       
คา่ความนิยม 34,031   4.5         34,301   5.4         19,886   3.4         
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 11,007   1.5         11,754   1.8         11,183   1.9         
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 5,001     0.7         4,618     0.7         5,073     0.9         
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 2,984     0.4         3,230     0.5         3,031     0.5         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 535,364 71.4      470,347 74.1      412,516 69.9      
รวมสินทรัพย์ 749,381 100.0    634,733 100.0    589,787 100.0    

Q4-20_Page 13_FS and Ratio.xlsx BS (1) 11-02-21 3:33 PM
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บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย The Siam Cement Public Company Limited and its Subsidiaries
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม Consolidated statement of financial position

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 2562 และ 2561 As at 31 December 2020 2019 and 2018
หน่วย: ล้ำนบำท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 % 2562 % 2561 %

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 21,510   2.9         18,797   3.0         21,752   3.7         
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอ่ืน 65,273   8.7         55,887   8.8         48,992   8.3         
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 16,649   2.2         2,706     0.4         679        0.1         
สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี* 2,326     0.3         144        0.0         -             -             
สว่นของหุ้นกู้ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 49,933   6.6         49,935   7.9         31,430   5.4         
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 510        0.1         470        0.1         272        0.0         
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 3,927     0.5         2,190     0.3         2,399     0.4         
หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 1,293     0.2         1,376     0.2         2,276     0.4         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 161,421 21.5      131,505 20.7      107,800 18.3      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว 35,880   4.8         30,440   4.8         1,586     0.3         
หนีส้ินตามสญัญาเชา่* 9,883     1.3         174        0.0         -             -             
หุ้นกู้ 124,673 16.6       124,748 19.7       149,729 25.4       
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 5,610     0.7         4,717     0.7         2,155     0.4         
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 14,688   2.1         14,195   2.2         9,348     1.5         
หนีส้ินไม่หมนุเวยีนอ่ืน 1,100     0.1         1,211     0.2         1,300     0.2         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 191,834 25.6      175,485 27.6      164,118 27.8      
รวมหนีสิ้น 353,255 47.1      306,990 48.4      271,918 46.1      

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบียน - หุ้นสามญั 1,600    1,600    1,600    
ทนุทีอ่อกและช าระแล้ว - หุ้นสามญั 1,200     0.2         1,200     0.2         1,200     0.2         

ก าไรสะสม 
จดัสรรแล้ว
ทนุส ารองตามกฎหมาย 160        0.0         160        0.0         160        0.0         
ทนุส ารองทัว่ไป 10,516   1.4         10,516   1.6         10,516   1.9         

ยงัไม่ได้จดัสรร 321,097 42.8       301,995 47.6       290,939 49.3       
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (12,001)  (1.6)        (33,656)  (5.3)        (25,718)  (4.4)        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 320,972 42.8      280,215 44.1      277,097 47.0      
สว่นได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 75,154   10.1       47,528   7.5         40,772   6.9         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 396,126 52.9      327,743 51.6      317,869 53.9      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 749,381 100.0    634,733 100.0    589,787 100.0    

* แยกแสดงหนีส้ินตามสญัญาเช่าออกจากเงินกู้ยืมระยะยาว ตาม TFRS16 ซึง่มีผลบงัคบัใช้ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

Q4-20_Page 13_FS and Ratio.xlsx BS (2) 11-02-21 3:34 PM
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บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย The Siam Cement Public Company Limited and its Subsidiaries
งบก ำไรขำดทุนรวม Consolidated income statement

ส ำหรับแต่ละปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 2562 และ 2561 For the year ended 31 December 2020  2019 and 2018
หน่วย: ล้ำนบำท

2563 % 2562 % 2561 %

รายได้จากการขาย 399,939    100.0     437,980    100.0     478,438    100.0     
ต้นทนุขาย (309,947)   (77.5)      (355,752)   (81.2)      (383,463)   (80.1)      
ก ำไรขัน้ต้น 89,992     22.5      82,228     18.8      94,975     19.9      
รายได้อ่ืน 7,278        1.8         8,992        2.1         11,823      2.4         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 97,270     24.3      91,220     20.8      106,798   22.3      
ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย (24,091)     (6.0)        (22,905)     (5.2)        (23,541)     (4.9)        
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (28,724)     (7.2)        (28,866)     (6.6)        (31,552)     (6.6)        
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังานจากการปรับปรุง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (2,538)       (0.6)        

คา่ใช้จา่ยอ่ืน* (3,720)       (0.9)        (2,593)       (0.6)        -               -             
รวมค่ำใช้จ่ำย (56,535)    (14.1)     (56,902)    (13.0)     (55,093)    (11.5)     
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 40,735     10.2      34,318     7.8        51,705     10.8      
ต้นทนุทางการเงิน (7,082)       (1.8)        (6,587)       (1.5)        (6,836)       (1.4)        
สว่นแบง่ก าไรของการร่วมค้า
และบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยี 9,456        2.4         11,632      2.7         15,047      3.1         

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 43,109     10.8      39,363     9.0        59,916     12.5      
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (5,809)       (1.5)        (6,167)       (1.4)        (7,269)       (1.5)        
ก ำไรส ำหรับปี 37,300     9.3        33,196     7.6        52,647     11.0      

การแบง่ปันก าไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 34,144     8.5        32,014     7.3        44,748     9.3        
สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 3,156        0.8         1,182        0.3         7,899        1.7         

37,300      9.3         33,196      7.6         52,647      11.0       

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท)
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 28.45       26.68       37.29       

* ปี 2563 และ 2562 แยกแสดงคา่ใช้จา่ยอ่ืนออกจากคา่ใช้จา่ยในการบริหาร

Q4-20_Page 13_FS and Ratio.xlsx PL-Prt 11-02-21 3:42 PM
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บริษัทปนูซเิมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย The Siam Cement Public Company Limited and its Subsidiaries
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม Consolidated statement of comprehensive income

ส ำหรับแต่ละปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 2562 และ 2561 For the year ended 31 December 2020 2019 and 2018
หน่วย: ล้ำนบำท

2563 2562 2561

ก ำไรส ำหรับปี 37,300      33,196    52,647      

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน (833)          (7,007)     (3,124)       
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่สนิทรัพย์ทางการเงิน 46             38           (42)            
สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนของการร่วมค้า
และบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยี (184)          (1,513)     318           

ภาษีเงินได้ของรายการทีอ่าจถกูจดัประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (6)              (8)            8               

รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (977)        (8,490)    (2,840)      
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไรจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมเงินลงทนุในตราสารทนุ 66             -              -                
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (204)          (1,396)     (1,393)       

สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนของการร่วมค้า
และบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสยี 44             (100)        (6)              

ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ะไม่ถกูจดัประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 20             257         211           

รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (74)          (1,239)    (1,188)      
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (1,051)      (9,729)    (4,028)      
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 36,249     23,467   48,619     

การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 33,097     23,029   41,350     
สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 3,152        438         7,269        

36,249      23,467    48,619      

Q4-20_Page 13_FS and Ratio.xlsx OCI-Prt 11-02-21 3:43 PM



102

บริษัทปนูซเิมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย The Siam Cement Public Company Limited and its Subsidiaries
งบกระแสเงนิสดรวม Consolidated statement of cash flows

ส ำหรับแต่ละปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 2562 และ 2561 For the year ended 31 December 2020 2019 and 2018
หน่วย: ล้ำนบำท

2563 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรส ำหรับปี 37,300      33,196      52,647      
รายการปรับปรุง
คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 5,809        6,167        7,269        
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 27,377      23,932      23,747      
ขำดทนุจำกกำรปรับมลูคำ่สนิค้ำ 167           255           289           
คำ่ใช้จำ่ยประมำณกำรหนีส้นิส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 1,312        3,751        1,261        
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่น 423           (119)          (33)            
สว่นแบง่ก ำไรของกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมตำมวิธีสว่นได้เสยี (9,456)       (11,632)     (15,047)     
เงินปันผลรับ (670)          (1,890)       (2,479)       
ดอกเบีย้รับ (1,117)       (937)          (956)          
ดอกเบีย้จำ่ย 7,129        6,466        6,601        
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ 3,054        853           1,509        
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรขำยเงินลงทนุ และอ่ืน ๆ (542)          669           (2,588)       

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน 70,786     60,711     72,220     

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 4,995        5,975        (2,760)       
สนิค้ำคงเหลอื 693           6,325        (3,039)       
สนิทรัพย์อ่ืน 345           404           (166)          

สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึน้) - สุทธิ 6,033       12,704     (5,965)      
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บริษัทปนูซเิมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย The Siam Cement Public Company Limited and its Subsidiaries
งบกระแสเงนิสดรวม Consolidated statement of cash flows

ส ำหรับแต่ละปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 2562 และ 2561 For the year ended 31 December 2020 2019 and 2018
หน่วย: ล้ำนบำท

2563 2562 2561

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน (57)            (6,125)       2,281        
ประมาณการหนีส้นิส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (1,008)       (856)          (782)          
หนีส้นิอ่ืน (245)          (497)          485           

หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (1,310)      (7,478)      1,984       
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 75,509     65,937     68,239     
จา่ยภาษีเงินได้ (5,094)       (6,121)       (6,552)       

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 70,415     59,816     61,687     
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริษัทยอ่ย 766           180           1,141        
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้บริษัทยอ่ยสทุธิจากเงินสดทีไ่ด้มา (2,946)       (24,469)     (3,844)       
เงินสดรับจากการขายสว่นได้เสยีในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 286           2,858        -                
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สว่นได้เสยีในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (239)          (1,648)       (2,779)       
เงินสดรับจากการขายตราสารทนุและตราสารหนีข้องกิจการอ่ืน 56,059      59,190      51,790      
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ตราสารทนุและตราสารหนีข้องกิจการอ่ืน (81,036)     (49,706)     (58,103)     
เงินสดรับจากการขายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 462           655           621           
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ (51,357)     (48,057)     (33,591)     
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (1,602)       (1,357)       (982)          
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กู้ยืม 48             26             (4)              
รับเงินปันผล 7,349        16,213      13,611      
รับดอกเบีย้ 1,025        1,061        852           
จา่ยภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทนุ -                -                (288)          
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (71,185)    (45,054)    (31,576)    
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย The Siam Cement Public Company Limited and its Subsidiaries
งบกระแสเงินสดรวม Consolidated statement of cash flows

ส ำหรับแต่ละปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 2562 และ 2561 For the year ended 31 December 2020 2019 and 2018
หน่วย: ล้ำนบำท

2563 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสว่นได้เสยีในบริษัทยอ่ย

ทีไ่มไ่ด้มีผลท าให้สญูเสยีการควบคมุ 43,107      467           377           
เงินสดจา่ยจากการเปลี่ยนแปลงสว่นได้เสยีในบริษัทยอ่ย

ทีไ่มไ่ด้มีผลท าให้สญูเสยีการควบคมุ (1,416)       (234)          (4,203)       
เงนิสดรับจาก (จ่ายเพ่ือช าระ) เงนิกู้ยืม
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 2,476        (5,486)       2,118        
เงินสดรับจากเงินกู้ยมืระยะยาว 27,063      26,794      448           
เงินสดจา่ยเพ่ือช าระเงินกู้ยมืระยะยาว (7,041)       (2,090)       (6,322)       
เงินสดจา่ยเพ่ือช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่ (2,625)       (118)          (177)          
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 49,850      24,905      39,913      
เงินสดจา่ยเพ่ือไถถ่อนหุ้นกู้  (49,881)     (31,382)     (39,888)     

เงนิกู้ยืมเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 19,842     12,623     (3,908)      
จ่ำยเงนิปันผล
จา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (14,998)     (19,799)     (22,800)     
จา่ยเงินปันผลให้สว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ (1,411)       (973)          (7,425)       

รวมจ่ำยเงนิปันผล (16,409)    (20,772)    (30,225)    
จา่ยดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ (7,653)       (7,366)       (7,027)       

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงนิ 37,471     (15,282)    (44,986)    

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 36,701     (520)        (14,875)    
ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนทีมี่ตอ่เงินสด

และรายการเทียบเทา่เงินสด 71             (642)          (273)          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 27,627      28,789      43,937      
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันสิน้ปี 64,399     27,627     28,789     

 Q4-20_Page 13_FS and Ratio.xlsx CashFlow (3) 11-02-21 3:46 PM



105

อัตราส่วนทางการเงนิของบริษัทปนูซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม
2563 2562 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.33          1.25          1.64          
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.89          0.67          0.92          
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.48          0.50          0.55          
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 9.16          9.27          9.83          
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 40             39             37             
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าส าเร็จรูป (เทา่) 14.77        16.29        17.43        
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั) 25             22             21             
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 10.68        11.48        12.09        
ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) 34             31             30             
Cash Cycle (วนั) 31             30             28             

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 22.50        18.77        19.85        
อตัราก าไรสทุธิ* (%) 8.19          6.98          8.86          
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 11.36        11.49        16.63        

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 4.93          5.23          7.69          
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 17.92        19.70        27.05        
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.60          0.75          0.87          

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.89          0.94          0.86          
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 10.53        11.40        12.82        
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) 0.82          1.04          1.60          
หนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ EBITDA (เทา่) 3.50          3.03          2.37          
หนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA** (เทา่) 2.07          2.42          1.70          
อตัราการจา่ยเงินปันผล*** (%) 49.20        52.48        48.27        

หมายเหต:ุ
* อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรส าหรับปีสว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ / รายได้รวม
** หนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA = หนีส้นิ(ทีมี่ภาระดอกเบีย้) หกัเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร / EBITDA
*** อตัราการจา่ยเงินปันผลปี 2562 คดิเป็นอตัราร้อยละ 49.3 ของก าไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ .ศ. 2562
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง   
บริษัทย่อย

1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน / กรุงเทพฯ
รับปรึกษำกำรอนุรักษ์พลังงำน /

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

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

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

Limited Liability Company
20 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company ปูนซีเมนต์ เวียดนำม
21 Song Gianh Cement Joint Stock Company ปูนซีเมนต์ เวียดนำม
22 Mien Trung Cement One Member Company Limited ปูนซีเมนต์ เวียดนำม
23 Danang Cement One Member Company Limited ปูนซีเมนต์ เวียดนำม
24 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited ปูนซีเมนต์ เวียดนำม
25 บริษัทซีแพคคอนสตรัคช่ันโซลูช่ัน จ ำกัด บริกำรโซลูช่ัน งำนก่อสร้ำง กรุงเทพฯ

(เดิมช่ือ "บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค (ภำคใต้) จ ำกัด")
26 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
27 บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ

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

รายชื่อบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
 ที่ประกอบธุรกิจอันเป็นสาระส�าคัญ

11
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สัดส่วน
การถือหุ้น

จ านวนหุ้นท่ี โดยตรง / อ้อม
จ าหน่ายแล้ว ทุนช าระแล้ว ท้ังหมด *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02-555-5595 - หุ้นสำมัญ 4                       19                     100                    

0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสำมัญ 79                     7,909                 100                    
0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสำมัญ 7                       148                    100                    
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก
28 บริษัทเอ็มอำร์ซี รูฟฟ่ิง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
29 บริษัทเซรำมิคซิเมนต์ไทย จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
30 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc. กิจกำรลงทุน ฟิลิปปินส์
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. กิจกำรลงทุน สิงคโปร์
32 บริษัทกระเบ้ืองกระดำษไทย จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
33 บริษัทสยำมไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ำกัด ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ สระบุรี / ล ำปำง /

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

ร้ัวคอนกรีต แผ่นบุผนังคอนกรีต ชลบุรี / ขอนแก่น /
นครศรีธรรมรำช /ล ำพูน

35 บริษัทสยำมไฟเบอร์กลำส จ ำกัด ฉนวนใยแก้วกันควำมร้อน / สระบุรี
แผ่นหลังคำโปร่งแสง

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

นครศรีธรรมรำช / ชลบุรี
37 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd. กระเบ้ืองหลังคำคอนกรีต เวียดนำม
38 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd. กระเบ้ืองหลังคำคอนกรีต กัมพูชำ
39 SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ฟิลิปปินส์
40 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia คอนกรีตมวลเบำ อินโดนีเซีย
41 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
42 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด กิจกำรลงทุน / จัดจ ำหน่ำยในประเทศ กรุงเทพฯ
43 บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ กรุงเทพฯ
44 SCG International Australia Pty. Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ ออสเตรเลีย
45 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ จีน
46 SCG International Hong Kong Limited ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ ฮ่องกง
47 SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ ฟิลิปปินส์
48 SCG International USA Inc. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ สหรัฐอเมริกำ
49 PT SCG International Indonesia ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ อินโดนีเซีย
50 SCG International Laos Co., Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ สปป. ลำว
51 SCG Marketing Philippines Inc. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ ฟิลิปปินส์

52 SCG International Malaysia Sdn. Bhd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ มำเลเซีย
53 SCG International (Cambodia) Co., Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ กัมพูชำ
54 SCG International Middle East Dmcc ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ สหรัฐอำหรับเอมิเรสต์

(เดิมช่ือ "SCG Trading Middle East Dmcc")
55 SCG International Vietnam Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ เวียดนำม

กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
และกำรกระจำยสินค้ำในประเทศ

56 SCG International India Private Limited ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ อินเดีย

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

จ านวนหุ้นท่ี โดยตรง / อ้อม
จ าหน่ายแล้ว ทุนช าระแล้ว ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
0-2586-3333 0-2555-0001 หุ้นสำมัญ 8                       762                    100                    
0-2586-3333 0-2586-1086 หุ้นสำมัญ 60                     6,037                 100                    

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

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

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

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

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

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

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

0-2586-3333 0-2586-5454 หุ้นสำมัญ 275                    16,452               100                    
0-2586-3333 0-2586-2961 หุ้นสำมัญ 976                    22,257               100                    

 0-2586-2222 0-2587-2159 หุ้นสำมัญ 4                       400                    100                    
(612) 9439-1441 - หุ้นสำมัญ 0.2                    5                       100                    

(86) 208-365-2559 (86) 208-365-2595 ** -                        65                     100                    
(852) 2838-6456 (852) 3549-7219 หุ้นสำมัญ 45                     220                    100                    
(632) 501-8634 (632) 501-8635 หุ้นสำมัญ 0.5                    38                     100                    

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

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

(60) 35-632-0168 (60) 35-632-0158 หุ้นสำมัญ 2                       14                     100                    
(855) 23-990-401-5 (855) 23-990-400 หุ้นสำมัญ 0.0001               1                       100                    

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

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

(91) 124-400-6413 - หุ้นสำมัญ 1                       27                     100                    
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก
57 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ กรุงเทพฯ
58 SCG Logistics Lao Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ สปป. ลำว
59 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ กัมพูชำ
60 Unify Smart Tech Joint Stock Company บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เวียดนำม
61 บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟว่ิง จ ำกัด อุปกรณ์ส ำหรับดูแลควำมปลอยภัยของผู้สูงอำยุ กรุงเทพฯ
62 Myanmar CBM Services Co., Ltd. ให้บริกำรทำงธุรกิจ เมียนมำ
63 บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จ ำกัด ให้บริกำรทำงธุรกิจ กรุงเทพฯ
64 บริษัทเบ็ตเตอร์บี มำร์เก็ตเพลส จ ำกัด ให้บริกำรทำงธุรกิจ กรุงเทพฯ
65 บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
66 บริษัทเน็กซเตอร์ รีเทล จ ำกัด ให้บริกำรแฟรนไชส์ระบบกำรค้ำปลีก กรุงเทพฯ
67 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ ำกัด ศูนย์แสดงสินค้ำเอสซีจี ให้บริกำร กรุงเทพฯ

และให้ค ำปรึกษำ
68 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด โรงเรียนเพ่ือพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน สระบุรี

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

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

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

ไทล์ฟิกส์ สกิมโค๊ท
80 PT Semen Jawa ปูนซีเมนต์ อินโดนีเซีย
81 Mawlamyine Cement Limited ปูนซีเมนต์ เมียนมำ

82 Prime Dai An Joint Stock Company ส ำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนำม
83 PT KIA Serpih Mas กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง อินโดนีเซีย
84 Kampot Cement Co., Ltd. ปูนซีเมนต์ กัมพูชำ
85 PT KIA Keramik Mas กระเบ้ืองหลังคำเซรำมิก อินโดนีเซีย
86 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง อินโดนีเซีย
87 PT Kokoh Inti Arebama Tbk. จัดจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง อินโดนีเซีย
88 บริษัทสยำมซำนิทำรีฟิตต้ิงส์ จ ำกัด ก๊อกน้ ำและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ กรุงเทพฯ / ปทุมธำนี /

นครรำชสีมำ

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

จ านวนหุ้นท่ี โดยตรง / อ้อม
จ าหน่ายแล้ว ทุนช าระแล้ว ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
 0-2586-3333 0-2586-2158 หุ้นสำมัญ 33                     3,340                 100                    

(856) 20-9149-4545  - หุ้นสำมัญ 0.1                    13                     100                    
(855) 23-966-206  (855) 23-966-205 หุ้นสำมัญ 0.03                   11                     100                    
 (84) 90-5559-562  - หุ้นสำมัญ 1                       7                       100                    

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

 0-2586-6950  - หุ้นสำมัญ 37                     187                    100                    
0-2586-4111 0-2586-4017 หุ้นสำมัญ 33                     823                    100                    

 0-2586-3333 0-2586-5625 หุ้นสำมัญ 1                       100                    100                    
0-2586-3333  - หุ้นสำมัญ 0.5                    47                     100                    
 0-2101-9922 0-2101-9920 หุ้นสำมัญ 5                       500                    100                    

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

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

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

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

(6221) 350-9491 (6221) 350-9704 หุ้นสำมัญ 348                    11,352               98                     
(959) 796-093-056  - หุ้นสำมัญ 0.8                    12,814               96                     
(959) 978-757-519
(84) 211-6535-659  - หุ้นสำมัญ 3                       35                     95                     

(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุ้นสำมัญ 3,768                 1,614                 94                     
(855) 23-996-839 - หุ้นสำมัญ 13                     4,275                 92                     
(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุ้นสำมัญ 2,926                 2,162                 92                     
(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุ้นสำมัญ 14,929               5,603                 92                     
(6221) 350-6227 (6221) 350-1767 หุ้นสำมัญ 981                    350                    91                     
0-2973-5040-54 0-2529-1608 หุ้นสำมัญ 2                       200                    91                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

89 บริษัทเอสซีจี เซรำมิกส์ จ ำกัด (มหำชน) กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง กรุงเทพฯ
และนิคมอุตสำหกรรม

90 บริษัทโสสุโก้ เซรำมิค จ ำกัด กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง สระบุรี
91 Prime Dai Viet Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนำม
92 Prime Thien Phuc Joint Stock Company ส ำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนำม
93 Prime Phong Dien Joint Stock Company ผลิตวัตถุดิบ เวียดนำม
94 Prime Dai Loc Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนำม
95 CPAC Cambodia Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ กัมพูชำ
96 บริษัทสระบุรีรัชต์ จ ำกัด แผ่นปูพ้ืนและบุผนังคอนกรีต สระบุรี
97 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง ฟิลิปปินส์
98 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ เมียนมำ

และผลิตภัณฑ์เก่ียวเน่ือง
99 PT Surya Siam Keramik กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืน อินโดนีเซีย
100 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวช่ัน โซลูช่ัน จ ำกัด ให้บริกำรจัดกำรขยะหรือของเสีย กรุงเทพฯ

และน ำขยะหรือของเสียไปใช้ผลิตพลังงำน
101 บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
102 บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี จ ำกัด เคร่ืองสุขภัณฑ์ กรุงเทพฯ / สระบุรี
103 บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จ ำกัด เคร่ืองสุขภัณฑ์ กรุงเทพฯ / สระบุรี
104 Prime Hao Phu Joint Stock Company ส ำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนำม
105 บริษัทควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) อิฐมวลเบำ แผ่นผนัง พ้ืนคอนกรีตมวลเบำ พระนครศรีอยุธยำ

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

และคำนทับหลังมวลเบำ
107 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จ ำกัด ตัวแทนจ ำหน่ำย กรุงเทพฯ
108 บริษัทเอสซีจี ยำมำโตะ เอ็กซ์เพรส จ ำกัด บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ กรุงเทพฯ
109 บริษัทรูด้ี เทคโนโลยี จ ำกัด ให้บริกำรทำงธุรกิจ กรุงเทพฯ
110 บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลด้ิงส์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
111 Prime Dai Quang Joint Stock Company บรรจุภัณฑ์ เวียดนำม
112 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ เมียนมำ
113 บริษัทพำเนล เวิลด์ จ ำกัด ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์ สมุทรสำคร
114 บริษัทจัมโบ้บำจส์ แอนด์ ทักส์ จ ำกัด บริกำรขนส่งด้วยเรือล ำเลียง กรุงเทพฯ
115 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd. บริกำรขนส่งด้วยเรือล ำเลียง กัมพูชำ
116 บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ ำกัด ท่ำเทียบเรือสินค้ำ สมุทรปรำกำร
117 บริษัทบำงกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดด้ิง จ ำกัด บริกำรยกขนสินค้ำ สมุทรปรำกำร
118 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จ ำกัด รับสร้ำงบ้ำนและตกแต่งภำยใน กรุงเทพฯ
119 บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จ ำกัด ให้บริกำรแฟรนไชส์ระบบกำรค้ำปลีก กรุงเทพฯ

(เดิมช่ือ "บริษัทเอสซีจี-บุญถำวร จ ำกัด")
120 บริษัทเอสซีจี-บุญถำวร โฮลด้ิง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
121 Smart Build Bangladesh Co., Ltd. ตัวแทนจ ำหน่ำย บังคลำเทศ

* สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
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สัดส่วน
การถือหุ้น

จ านวนหุ้นท่ี โดยตรง / อ้อม
จ าหน่ายแล้ว ทุนช าระแล้ว ท้ังหมด *

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

0-2586-3333 0-2587-0162 หุ้นสำมัญ 5,963                 5,963                 90                     

0-3637-6300 0-3637-6309 หุ้นสำมัญ 0.01                   800                    90                     
(84) 211-3845-238  - หุ้นสำมัญ 13                     182                    90                     
(84) 234-3626-282  - หุ้นสำมัญ 5                       70                     90                     
(84) 234-3625-966  - หุ้นสำมัญ 3                       35                     90                     
(84) 235-3509-999  - หุ้นสำมัญ 30                     414                    90                     
(855) 12-222-102 - หุ้นสำมัญ 0.002                 128                    90                     

  0-2586-6822 0-2586-6800 หุ้นสำมัญ 1                       96                     83                     
(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุ้นสำมัญ 600                    430                    83                     

(959) 783-914-137 - หุ้นสำมัญ 0.06                   207                    80                     
(959) 783-914-139

(6221) 5397-091 (6221) 5397-094 หุ้นสำมัญ 0.01                   87                     80                     
0-2586-3333 0-2586-2979 หุ้นสำมัญ 2                       185                    74                     

0-2973-5040-54 0-2551-3512 หุ้นสำมัญ 1                       60                     71                     
0-2973-5040-54 0-3626-3522 หุ้นสำมัญ 2                       200                    71                     
0-2973-5040-54 0-3637-3664 หุ้นสำมัญ 2                       160                    71                     

(84) 27-383-2270  - หุ้นสำมัญ 3                       35                     70                     
 0-3525-9131  0-3525-9130 หุ้นสำมัญ 400                    400                    68                     

 0-3865-0515  0-3865-0517 หุ้นสำมัญ 59                     590                    68                     

0-2586-1402 0-2586-2203 หุ้นสำมัญ 15                     146                    67                     
0-2239-8999 0-2168-3230 หุ้นสำมัญ 0.6                    633                    65                     

097-140-1669 - หุ้นสำมัญ 1                       12                     61                     
0-2586-4173 0-2586-6904 หุ้นสำมัญ 3                       256                    60                     

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

 (855) 23-966-206 (855) 23-966-205 หุ้นสำมัญ 0.001                 0.2                    55                     
 0-2754-4501-9  0-2754-4513 หุ้นสำมัญ 1                       63                     51                     
 0-2754-4501-9  0-2754-4513 หุ้นสำมัญ 0.02                   2                       51                     

0-2586-1323 0-2586-4364 หุ้นสำมัญ 8                       825                    51                     
 0-2693-1108-6010 - หุ้นสำมัญ 4                       377                    51                     

 0-2693-1108-6010 - หุ้นสำมัญ 5                       525                    51                     
02-586-1862 - หุ้นสำมัญ 0.06                   24                     51                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

122 Mingalar Motor Co., Ltd. ตัวแทนจ ำหน่ำย เมียนมำ
123 PT Siam-Indo Gypsum Industry แผ่นยิปซัม อินโดนีเซีย
124 PT Siam-Indo Concrete Products กระเบ้ืองไฟเบอร์ซีเมนต์ อินโดนีเซีย
125 PT Pion Quarry Nusantara ผลิตหินก่อสร้ำง อินโดนีเซีย
126 Home Center Quang Ninh Joint Stock Company ค้ำปลีก เวียดนำม
127 PT SCG Barito Logistics บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ อินโดนีเซีย
128 PT Renos Marketplace Indonesia แพลตฟอร์มส ำหรับซ้ือขำย อินโดนีเซีย

วัสดุก่อสร้ำงและตกแต่ง
129 PT Tambang Semen Sukabumi เหมืองหินปูน อินโดนีเซีย
130 Kampot Land Co., Ltd. กิจกำรลงทุนในท่ีดิน กัมพูชำ
131 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd. ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ กัมพูชำ

การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน

132 บริษัทโกลบอลเฮ้ำส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
133 บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด บริกำรด้ำนเทคโนโลยีและเทคนิค กรุงเทพฯ

เก่ียวกับแบบจ ำลองดิจิตอล
134 บริษัทซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม ไลฟ์ไทม์โซลูช่ัน จ ำกัด น ำเข้ำ ผลิต จัดจ ำหน่ำยวัสดุ และ กรุงเทพฯ

ให้บริกำรกำรซ่อมแซมอำคำร
และโครงสร้ำงขนำดใหญ่

135 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จ ำกัด กิจกำรห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น กรุงเทพฯ
136 บริษัทสยำม สมำร์ท ดำต้ำ จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
137 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จ ำกัด ผลิตโครงสร้ำงบ้ำนโมดูลำร์ สระบุรี
138 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ จีน
139 บริษัทเซอร์เวย์ มำรีน เซอร์วิส จ ำกัด ให้เช่ำท่ีดิน กรุงเทพฯ
140 Green Siam Resources Corporation ธุรกิจโรงอัดเศษกระดำษ ฟิลิปปินส์
141 Mariwasa Holdings, Inc. กิจกำรลงทุน ฟิลิปปินส์
142 CMPI Holdings, Inc. กิจกำรลงทุน ฟิลิปปินส์
143 บริษัทสยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) จัดจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง ร้อยเอ็ด

และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน
144 บริษัทสยำม เซย์ซอน จ ำกัด บริกำรทำงกำรเงิน กรุงเทพฯ
145 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่และ อินโดนีเซีย

ธุรกิจกระจำยสินค้ำวัสดุก่อสร้ำง
และสินค้ำเก่ียวกับบ้ำน

146 PT Catur Mitra Sejati Sentosa ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ อินโดนีเซีย

147 PT Catur Sentosa Berhasil ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ อินโดนีเซีย
148 PT Catur Sentosa Anugerah ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย อินโดนีเซีย
149 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. วัสดุทนไฟ จีน
150 บริษัทสยำมอุตสำหกรรมยิปซัม จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
151 บริษัทสยำมอุตสำหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จ ำกัด แผ่นยิปซัมและผลิตภัณฑ์จำกยิปซัม สระบุรี

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

จ านวนหุ้นท่ี โดยตรง / อ้อม
จ าหน่ายแล้ว ทุนช าระแล้ว ท้ังหมด *

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

(951) 514-940 - หุ้นสำมัญ 0.01                   166                    50                     
(6221) 8832-0028 (6221) 8832-0036 หุ้นสำมัญ 0.03                   306                    50                     
(6226) 743-2140 (6225) 743-2149 หุ้นสำมัญ 0.03                   446                    50                     
(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุ้นสำมัญ 0.01                   16                     49                     

(84) 203-6520-959 - หุ้นสำมัญ 0.6                    8                       49                     
(6221) 634-5668 (6221) 634-5666 หุ้นสำมัญ 4                       103                    49                     

(6221) 8051-1688 - หุ้นสำมัญ 172                    36                     49                     

(6221) 350-9491 (6221) 350-9704 หุ้นสำมัญ 62                     164                    48                     
(855) 12-442-737 - หุ้นสำมัญ 0.001                 0.2                    45                     
(855) 95-888-499 - หุ้นสำมัญ 8                       263                    41                     

 0-2586-3333 0-2586-5454 หุ้นสำมัญ 15                     1,519                 66                     
063-270-4665  - หุ้นสำมัญ 0.05                   5                       51                     
081-750-6874
0-2555-5595 - หุ้นสำมัญ 0.05                   5                       51                     

0-2706-1710 - หุ้นสำมัญ 8                       770                    51                     
0-2586-3021 0-2586-2391 หุ้นสำมัญ 0.09                   89                     51                     
0-3637-3478 0-3637-3480 หุ้นสำมัญ 23                     2,325                 49                     

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

 0-4351-9597  0-4351-1492 หุ้นสำมัญ 4,402                 4,402                 32                     

0-2586-3021 0-2586-2391 หุ้นสำมัญ 0.1                    146                    31                     
(6221) 566-8801 (6221) 5696-5178 หุ้นสำมัญ 4,458                 1,030                 31                     

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

(6221) 580-0757 (6221) 580-0758 หุ้นสำมัญ 130                    300                    30                     
(6221) 619-7255 (6221) 619-0009 หุ้นสำมัญ 0.1                    185                    30                     

(86) 553-839-9857 (86) 553-839-9888 ** -                        816                    30                     
0-2555-0055 0-2555-0001-6 หุ้นสำมัญ 2                       150                    29                     
0-3621-8200 0-3621-8201 หุ้นสำมัญ 5                       470                    29                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก
152 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จ ากัด แผ่นยิปซัมและผลิตภัณฑ์จากยิปซัม สงขลา
153 PT M Class Industry กระเบ้ืองหลังคาดินเผา อินโดนีเซีย
154 PT Caturaditya Sentosa ธุรกิจจัดจ าหน่าย อินโดนีเซีย
155 PT Catur Logamindo Sentosa ธุรกิจจัดจ าหน่าย อินโดนีเซีย
156 บริษัทสยาม วาลิดัส แคปปิตอล จ ากัด แพลตฟอร์มระดมทุน กรุงเทพฯ
157 Global House (Cambodia) Company Limited จัดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง กัมพูชา

และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
158 PT Catur Hasil Sentosa ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ อินโดนีเซีย
159 PT Kusuma Kemindo Sentosa ธุรกิจจัดจ าหน่าย อินโดนีเซีย

160 PT Caturadiluhur Sentosa ธุรกิจจัดจ าหน่าย อินโดนีเซีย
161 PT Eleganza Tile Indonesia ธุรกิจจัดจ าหน่าย อินโดนีเซีย
162 บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต์ กรุงเทพฯ
163 บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายปูนพลาสเตอร์ สระบุรี
164 Finfloor S.p.A. กิจการลงทุน อิตาลี

ธุรกิจเคมิคอลส์   
บริษัทย่อย

165 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
166 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ ากัด เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน ระยอง

และเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน
167 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จ ากัด จ าหน่ายเม็ดพลาสติก กรุงเทพฯ
168 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ ากัด จ าหน่ายเม็ดพลาสติก กรุงเทพฯ
169 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd. ค้าขายระหว่างประเทศ สิงคโปร์
170 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง จ ากัด บริการซ่อมบ ารุง ระยอง
171 บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซ่ิง จ ากัด บริการซ่อมบ ารุง ระยอง
172 บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จ ากัด บริการซ่อมบ ารุง ระยอง

(เดิมช่ือ "บริษัทสยามพาราฟินส์ จ ากัด")
173 บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จ ากัด นิคมอุตสาหกรรม ระยอง
174 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จ ากัด ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์ กรุงเทพฯ
175 บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
176 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. วัตถุดิบส าหรับผลิตเม็ดพลาสติก เวียดนาม
177 บริษัทดับเบ้ิลยู ที อี จ ากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
178 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์
179 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์
180 Hexagon International, Inc. กิจการลงทุน สหรัฐอเมริกา
181 SENFI Norway AS กิจการลงทุน นอร์เวย์

(เดิมช่ือ "Norner Holding AS")
182 Norner AS วิจัยและพัฒนา นอร์เวย์
183 Norner Research AS  สถาบันวิจัย นอร์เวย์

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

จ านวนหุ้นท่ี โดยตรง / อ้อม
จ าหน่ายแล้ว ทุนช าระแล้ว ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
0-7420-0400 0-7420-0401 หุ้นสามัญ 1                       120                    29                     

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

(6227) 445-2010 (6227) 445-2011 หุ้นสามัญ 0.002                 3                       22                     
063-651-554 - หุ้นสามัญ 10                     29                     20                     

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

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

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

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

0-3637-3578-82 0-3637-3577 หุ้นสามัญ 4                       405                    10                     
(39) 05-3684-0111 (39) 05-3684-0322 หุ้นสามัญ 11                     429                    10                     

0-2586-1111 0-2586-5561 หุ้นสามัญ 344                    32,277               100                    
0-3868-3393-7 0-3868-3398 หุ้นสามัญ 52                     5,190                 100                    

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

(65) 6221-5368 (65) 6221-5346 หุ้นสามัญ 1                       23                     100                    
0-3868-5040-8 0-3891-1309 หุ้นสามัญ 0.04                   4                       100                    
0-3868-2632-3 0-3868-2633 หุ้นสามัญ 0.01                   1                       100                    

0-3893-7000 0-3803-5380 หุ้นสามัญ 2                       215                    100                    

0-3893-7010 0-3803-5575 หุ้นสามัญ 11                     1,100                 100                    
0-2586-4779 0-2586-5453 หุ้นสามัญ 0.01                   1                       100                    
0-2586-5435 - หุ้นสามัญ 673                    67,313               100                    

(84) 283-911-8660 - ** -                        65,217               100                    
 0-2586-3333 - หุ้นสามัญ 0.8                    84                     100                    

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

0-2586-4444 - หุ้นสามัญ 2                       67                     100                    
(47) 3557-8000 (47) 3557-8124 หุ้นสามัญ 0.01                   3                       100                    

(47) 3557-8001 (47) 3557-8125 หุ้นสามัญ 0.001                 0.1                    100                    
(47) 3557-8002 (47) 3557-8126 หุ้นสามัญ 0.001                 0.1                    100                    
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

184 SCGN AS จ ำหน่ำยและให้บริกำรเทคโนโลยี นอร์เวย์
185 Norner Verdandi AS จ ำหน่ำยและให้บริกำรเทคโนโลยี นอร์เวย์
186 CO2 Technologies AS กิจกำรลงทุน นอร์เวย์
187 บริษัทเอส เอ็ม เอช จ ำกัด วิจัยและพัฒนำและให้บริกำรเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
188 PT TPC Indo Plastic and Chemicals พลำสติกพีวีซี อินโดนีเซีย
189 บริษัทไทยพลำสติกและเคมีภัณฑ์ จ ำกัด (มหำชน) พลำสติกพีวีซี กรุงเทพฯ
190 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จ ำกัด พีวีซี เพสต์ เรซิน กรุงเทพฯ
191 บริษัทนวพลำสติกอุตสำหกรรม จ ำกัด ท่อและข้อต่อพีวีซี กรุงเทพฯ
192 บริษัทนวอินเตอร์เทค จ ำกัด ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ ระยอง
193 Chemtech Co., Ltd. พลำสติกคอมพำวนด์ เวียดนำม
194 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จ ำกัด กิจกำรลงทุน ระยอง
195 HTExplore S.R.L. วิจัยและพัฒนำ อิตำลี
196 SENFI UK Limited วิจัยและพัฒนำ สหรำชอำณำจักร
197 SENFI Swiss GmbH ให้บริกำรด้ำนกำรตลำด สวิตเซอร์แลนด์
198 บริษัทระยองไปป์ไลน์ จ ำกัด บริกำรใช้สิทธิทำงท่อ ระยอง
199 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ำกัด เม็ดพลำสติกคอมพำวนด์ กรุงเทพฯ

ข้ึนรูปแบบหมุนเหว่ียง
200 บริษัทมำบตำพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด บริกำรคลังเก็บสินค้ำและขนถ่ำยสินค้ำ ระยอง
201 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd. ท่อและข้อต่อพีวีซี เมียนมำ
202 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. พีวีซีคอมพำวนด์ เวียดนำม
203 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. พลำสติกพีวีซี เวียดนำม
204 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ำกัด วัตถุดิบส ำหรับผลิตเม็ดพลำสติก ระยอง
205 บริษัทมำบตำพุดโอเลฟินส์ จ ำกัด วัตถุดิบส ำหรับผลิตเม็ดพลำสติก ระยอง
206 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. ท่อและข้อต่อพีวีซี กัมพูชำ
207 บริษัทเซอร์คูลำร์ พลำส จ ำกัด รีไซเคิลพลำสติก ระยอง
208 PT Nusantara Polymer Solutions จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก อินโดนีเซีย
209 Binh Minh Plastics Joint Stock Company ท่อและข้อต่อพีวีซี เวียดนำม
210 North Binh Minh Plastics Limited Company ท่อและข้อต่อพีวีซี เวียดนำม

(เดิมช่ือ "Northern Binh Minh Plastics 
One Member Limited Company")

211 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia ท่อและข้อต่อพีวีซี อินโดนีเซีย
212 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด บริกำรสอบเทียบมำตรฐำน ระยอง

บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน

213 SCG Plastics (China) Co., Limited จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก ฮ่องกง
214 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก จีน
215 บริษัทสยำมสไตรีนโมโนเมอร์ จ ำกัด วัตถุดิบส ำหรับผลิตพอลิสไตรีน ระยอง
216 บริษัทสยำมเลเทกซ์สังเครำะห์ จ ำกัด เลเทกซ์สังเครำะห์ ระยอง
217 บริษัทสยำมโพลิเอททีลีน จ ำกัด เม็ดพลำสติกพอลิเอทิลีน ระยอง
218 บริษัทสยำมโพลีสไตรีน จ ำกัด เม็ดพลำสติกพอลิสไตรีน ระยอง

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

118



สัดส่วน
การถือหุ้น

จ านวนหุ้นท่ี โดยตรง / อ้อม
จ าหน่ายแล้ว ทุนช าระแล้ว ท้ังหมด *

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

(47) 3557-8003 (47) 3557-8127 หุ้นสำมัญ 0.001                 0.1                    100                    
(47) 3557-8004 (47) 3557-8128 หุ้นสำมัญ 0.01                   3                       100                    
(47) 3557-8005 (47) 3557-8129 หุ้นสำมัญ 0.001                 0.5                    100                    

0-2586-4859 0-2586-6277 หุ้นสำมัญ 2                       170                    100                    
(6231) 395-2945 (6231) 395-2944 หุ้นสำมัญ 0.03                   1,020                 100                    

0-2586-4235 0-2827-7273 หุ้นสำมัญ 875                    875                    100                    
0-2827-7272 0-2827-7273 หุ้นสำมัญ 3                       333                    100                    
0-2555-0888 0-2586-2929 หุ้นสำมัญ 4                       400                    100                    

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

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

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

0-3868-9471-2 0-3891-1955 หุ้นสำมัญ 7                       700                    82                     
(959) 863-3988 - หุ้นสำมัญ 1                       237                    80                     

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

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

(855) 23-882-072 (855) 23-885-172 หุ้นสำมัญ 1                       179                    60                     
 0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 2                       165                    60                     

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

(84) 321-3967-868 (84) 321-3967-869 ** -                        213                    54                     

(6221) 2956-6526-28 (6221) 2956-6529 หุ้นสำมัญ 0.1                    151                    51                     
0-3891-1321-2 0-3891-1381 หุ้นสำมัญ 0.02                   4                       51                     

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

0-3867-3000 0-3868-3991 หุ้นสำมัญ 48                     1,189                 50                     
0-3867-3000 0-3868-3991 หุ้นสำมัญ 59                     5,789                 50                     
0-3867-3000 0-3868-3991 หุ้นสำมัญ 44                     4,366                 50                     
0-3867-3000 0-3868-3991 หุ้นสำมัญ 10                     995                    50                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

219 บริษัทระยอง เทอร์มินัล จ ำกัด บริกำรคลังเก็บสินค้ำและขนถ่ำยสินค้ำ ระยอง
220 PT Siam Maspion Terminal บริกำรคลังเก็บสินค้ำและขนถ่ำยสินค้ำ อินโดนีเซีย
221 บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ำกัด วัตถุดิบส ำหรับผลิตยำงสังเครำะห์ กรุงเทพฯ
222 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ ำกัด วัตถุดิบส ำหรับผลิตอะคริลิก ระยอง
223 บริษัทแกรนด์ สยำม คอมโพสิต จ ำกัด เม็ดพลำสติกพอลิโพรพิลีนคอมพำวนด์ ระยอง
224 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ ำกัด ผงเมลำมีน ระยอง
225 บริษัทสยำม โทเซลโล จ ำกัด ฟิล์มพลำสติก ระยอง
226 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia เม็ดพลำสติกพอลิเอทิลีน อินโดนีเซีย
227 PT Trans-Pacific Polyethylindo เม็ดพลำสติกพอลิเอทิลีน อินโดนีเซีย
228 บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จ ำกัด พีวีซีคอมพำวนด์ กรุงเทพฯ
229 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. วัตถุดิบส ำหรับผลิตเม็ดพลำสติก อินโดนีเซีย
230 PT Styrindo Mono Indonesia วัตถุดิบส ำหรับผลิตพอลิสไตรีน อินโดนีเซีย
231 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. เม็ดพลำสติกพอลิโพรพิลีนคอมพำวนด์ จีน
232 Future Materials AS วิจัยและพัฒนำ นอร์เวย์
233 Da Nang Plastics Joint Stock Company ผลิตภัณฑ์ท่อและผลิตภัณฑ์พลำสติกพีวีซี เวียดนำม
234 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เวียดนำม

Joint Stock Company

ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
บริษัทย่อย

235 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ำกัด (มหำชน) กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
236 บริษัทสยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จ ำกัด กระดำษบรรจุภัณฑ์ กรุงเทพฯ
237 บริษัทอินวีนิค จ ำกัด บริหำรสินทรัพย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ กรุงเทพฯ
238 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ำกัด อบรมและสัมมนำ กรุงเทพฯ
239 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด  พลังงำนและสำธำรณูปโภค กรุงเทพฯ
240 บริษัทเอสซีจีพี โซลูช่ัน จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
241 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. กิจกำรลงทุน สิงคโปร์
242 บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลำสติกส์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
243 บริษัทเอสเคไอซี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
244 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) กระดำษบรรจุภัณฑ์ กำญจนบุรี
245 บริษัทวีซ่ี แพ็คเกจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป ระยอง
246 United Pulp and Paper Co., Inc. กระดำษบรรจุภัณฑ์ ฟิลิปปินส์

247 บริษัทพรีซิช่ัน พร้ินท์ จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ สมุทรสำคร
248 บริษัทกลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ กรุงเทพฯ / รำชบุรี /

 สมุทรปรำกำร / ปทุมธำนี
249 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ ขอนแก่น
250 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ ระยอง
251 Vina Kraft Paper Co., Ltd. กระดำษบรรจุภัณฑ์ เวียดนำม
252 New Asia Industries Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ เวียดนำม

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

จ านวนหุ้นท่ี โดยตรง / อ้อม
จ าหน่ายแล้ว ทุนช าระแล้ว ท้ังหมด *

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

0-3891-3133 0-3869-3134 หุ้นสำมัญ 14                     1,325                 50                     
(6231) 395-2945-8 (6231) 353-3218 หุ้นสำมัญ 0.01                   327                    50                     

0-2679-5120 0-2679-5119 หุ้นสำมัญ 12                     1,173                 49                     
0-3891-1700 0-3868-4855 หุ้นสำมัญ 56                     5,590                 47                     
0-3868-4241 0-3868-4255 หุ้นสำมัญ 1                       64                     46                     
0-3868-3760 0-3891-4250 หุ้นสำมัญ 2                       200                    45                     
0-3301-0525 0-3301-0506 หุ้นสำมัญ 1                       406                    45                     

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

0-2501-1054 0-2501-1198 หุ้นสำมัญ 1                       120                    35                     
(6221) 530-7950 (6221) 530-8930 หุ้นสำมัญ 17,834               27,248               31                     
(6221) 530-8505 (6221) 530-8506 หุ้นสำมัญ 0.3                    10,093               31                     

(86) 760-533-2138 (86) 760-389-8880 หุ้นสำมัญ 15                     596                    20                     
(47) 9320-3343 - หุ้นสำมัญ 0.001                 0.4                    20                     

(84) 36-3714-460 (84) 36-3714-561 หุ้นสำมัญ 2                       31                     16                     
(84) 83-9690-973 (84) 83-9606-814 หุ้นสำมัญ 21                     288                    14                     

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 4,293                 4,293                 72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 35                     3,450                 72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 1                       70                     72                     
0-2586-3876 0-2586-4507 หุ้นสำมัญ 1                       49                     72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 9                       890                    72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 2                       170                    72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 962                    21,736               72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 62                     4,403                 72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.01                   1                       72                     
0-3461-5800 0-3461-5899 หุ้นสำมัญ 358                    3,583                 71                     
0-3895-8200 0-3895-8078 หุ้นสำมัญ 5                       497                    58                     

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

0-2105-4477  0-3445-2339 หุ้นสำมัญ 3                       33                     54                     
0-2586-5991 0-2586-4723 หุ้นสำมัญ 14                     1,384                 50                     

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

(848) 268-0240-2 (848) 268-0239 ** -                        6,069                 50                     
(84) 83-7294-160 (84) 83-7293-028 ** -                        345                    50                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก
253 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ เวียดนำม
254 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ เวียดนำม
255 Packamex (Vietnam) Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ เวียดนำม
256 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ สมุทรสำคร
257 PT Indoris Printingdo บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ อินโดนีเซีย

258 PT Indocorr Packaging Cikarang บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ อินโดนีเซีย
259 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ำกัด (มหำชน) บรรจุภัณฑ์อำหำร / เย่ือและกระดำษ กรุงเทพฯ

260 บริษัทฟินิคซ ยูทิลิต้ีส์ จ ำกัด สำธำรณูปโภค ขอนแก่น
261 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จ ำกัด บรรจุภัณฑ์อำหำร / เย่ือและกระดำษ กรุงเทพฯ
262 บริษัทสยำมฟอเรสทรี จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
263 บริษัทพนัสนิมิต จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
264 บริษัทไทยพนำสณฑ์ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
265 บริษัทไทยพนำดร จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
266 บริษัทไทยพนำรำม จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
267 บริษัทสวนป่ำรังสฤษฎ์ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
268 บริษัทสยำมพนำเวศ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
269 บริษัทไทยพนำบูรณ์ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
270 บริษัทไทยวนภูมิ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
271 TCG Solutions Pte. Ltd. กิจกำรลงทุน สิงคโปร์
272 Interpress Printers Sendirian Berhad บรรจุภัณฑ์อำหำร มำเลเซีย

273 PT Primacorr Mandiri บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ อินโดนีเซีย
274 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ เวียดนำม
275 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. กระดำษบรรจุภัณฑ์ อินโดนีเซีย
276 PT Dayasa Aria Prima กระดำษบรรจุภัณฑ์ อินโดนีเซีย
277 Tin Thanh Packing Joint Stock Company บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว เวียดนำม
278 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ ำกัด บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว สมุทรสำคร /

สมุทรสงครำม / ระยอง
279 บริษัททีซี เฟล็กซิเบ้ิลแพคเกจจ้ิง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
280 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลำสติกส์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
281 บริษัทตะวันนำบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ สมุทรปรำกำร
282 บริษัทคอนิเมก จ ำกัด บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป สมุทรปรำกำร

บริษัทร่วม
283 บริษัทสยำมทบพันแพคเกจจ้ิง จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ สมุทรปรำกำร
284 P&S Holdings Corporation กิจกำรลงทุน ฟิลิปปินส์
285 บริษัทสยำมนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ ำกัด กระดำษชนิดพิเศษ กรุงเทพฯ
286 บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จ ำกัด พลังงำนและสำธำรณูปโภค ก ำแพงเพชร

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

จ านวนหุ้นท่ี โดยตรง / อ้อม
จ าหน่ายแล้ว ทุนช าระแล้ว ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
(84) 650-3743-031 (84) 65-0378-2816 ** -                        607                    50                     
(84) 32-0375-3862 (84) 32-0375-2868 ** -                        248                    50                     
(84) 83-7291-030 (84) 83-7291-031 ** -                        220                    50                     

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

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

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

0-4343-3104-6 0-4343-3101 หุ้นสำมัญ 15                     1,500                 50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 78                     7,770                 50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 2                       184                    50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.02                   2                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.02                   2                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.02                   2                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.02                   2                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.02                   2                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.03                   3                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.03                   3                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.03                   3                       50                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 124                    2,756                 50                     

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

(6221) 596-2345 (6221) 596-2000 หุ้นสำมัญ 0.1                    294                    49                     
(84) 61-3836-121 (84) 61-3832-939 หุ้นสำมัญ 13                     165                    48                     
(6221) 344-1316 (6221) 345-7643 หุ้นสำมัญ 2,478                 2,713                 40                     
(6221) 344-1316 (6221) 345-7643 หุ้นสำมัญ 250                    547                    40                     

(84) 72-3779-747 (84) 72-3779-750 หุ้นสำมัญ 17                     254                    38                     
0-3444-0600-5 0-3444-0606-7 หุ้นสำมัญ 3                       322                    38                     

หุ้นบุริมสิทธิ 1                       90                     
0-2586-5991 0-2586-4723 หุ้นสำมัญ 21                     2,108                 38                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 4                       386                    37                     
0-2324-0781 0-2324-0079 หุ้นสำมัญ 3                       300                    36                     
0-2738-0305 0-2326-6275 หุ้นสำมัญ 4                       420                    28                     

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

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 11                     1,100                 23                     
0-5585-8033 0-5585-8031 หุ้นสำมัญ 19                     190                    13                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก
ส่วนงานอ่ืน   
บริษัทย่อย

287 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลด้ิง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
288 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ต้ี (2001) จ ำกัด (มหำชน) กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
289 บริษัทพร็อพเพอร์ต้ี แวลู พลัส จ ำกัด ท่ีดินและบริกำรพ้ืนท่ีเช่ำ กรุงเทพฯ
290 บริษัทเอสซีจี แอคเค้ำน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ำกัด บริกำรทำงด้ำนบัญชี กำรเงินและภำษีอำกร กรุงเทพฯ
291 บริษัทกฎหมำยเอสซีจี จ ำกัด ท่ีปรึกษำด้ำนกฎหมำย กรุงเทพฯ
292 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด กิจกำรลงทุนในตรำสำรหน้ี กรุงเทพฯ
293 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd. ธุรกิจประกันภัย สิงคโปร์
294 บริษัทสยำมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูช่ัน จ ำกัด จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และให้บริกำรด้วย กรุงเทพฯ

เทคโนโลยีนวัตกรรม
295 บริษัทเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอ็กเซลเลนซ์ จ ำกัด บริกำรฝึกอบรม กรุงเทพฯ
296 บริษัทเอสซีจี เอชอำร์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด ท่ีปรึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและ กรุงเทพฯ

กำรบริหำรงำนบุคคล และให้บริกำรฝึกอบรม
297 SCG Vietnam Co., Ltd. ท่ีปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร เวียดนำม
298 PT SCG Indonesia ท่ีปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร อินโดนีเซีย
299 บริษัทบำงซ่ืออุตสำหกรรม จ ำกัด ซ้ือขำยสินค้ำและให้บริกำรรูปแบบใหม่ กรุงเทพฯ

ทำงออนไลน์และอ่ืน ๆ
300 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จ ำกัด กิจกำรเงินร่วมลงทุน กรุงเทพฯ
301 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด กิจกำรเงินร่วมลงทุนในต่ำงประเทศ กรุงเทพฯ
302 บริษัทสยำม จีเอ็นอี โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ

จำกพลังงำนทดแทน

บริษัทร่วมและบริษัทอ่ืน

303 บริษัทสยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร ปทุมธำนี
304 Kubota Cambodia Co., Ltd. เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร กัมพูชำ
305 Kubota Lao Sole Co., Ltd. เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร สปป. ลำว
306 บริษัทสยำมคูโบต้ำเมททัลเทคโนโลยี จ ำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ ฉะเชิงเทรำ
307 บริษัทสยำมคูโบต้ำ ลีสซ่ิง จ ำกัด ลีสซ่ิง ปทุมธำนี
308 Kubota Leasing (Cambodia) Plc. ลีสซ่ิง กัมพูชำ
309 บริษัทสยำมเอทีอุตสำหกรรม จ ำกัด ช้ินส่วนยำนยนต์ ชลบุรี
310 บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จ ำกัด ช้ินส่วนยำนยนต์ ปทุมธำนี
311 บริษัทนวโลหะอุตสำหกรรม จ ำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ สระบุรี
312 บริษัทไอซิน ทำคำโอก้ำ ฟำวน์ดริ บำงปะกง จ ำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ ชลบุรี
313 บริษัทนวโลหะไทย จ ำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ สระบุรี
314 Lysando AG วิจัยและพัฒนำ ลิกเตนสไตน์
315 บริษัทไอทีวัน จ ำกัด บริกำรด้ำนเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
316 บริษัทโตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด รถยนต์ สมุทรปรำกำร
317 บริษัทเหล็กสยำมยำมำโตะ จ ำกัด เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ ระยอง
318 บริษัทสยำมโตโยต้ำอุตสำหกรรม จ ำกัด เคร่ืองยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ ชลบุรี

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

จ านวนหุ้นท่ี โดยตรง / อ้อม
จ าหน่ายแล้ว ทุนช าระแล้ว ท้ังหมด *

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

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

(65) 6411-9374 (65) 6333-6116 หุ้นสำมัญ 0.3                    34                     100                    
0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสำมัญ 1                       13                     100                    

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

(84) 83-526-9011-13 (84) 83-526-9014 ** - 16                     100                    
(6221) 576-1646 - หุ้นสำมัญ 0.1                    26                     100                    

0-2586-1920 - หุ้นสำมัญ 4                       303                    100                    

0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 12                     305                    100                    
0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 18                     1,774                 100                    
0-2586-5684 0-2586-6284 หุ้นสำมัญ 0.2                    16                     50                     

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

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

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

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

0-3628-8300 0-3628-8309 หุ้นสำมัญ 3                       308                    25                     
(423) 262-5753 (423) 262-5752 หุ้นสำมัญ 1                       39                     20                     

0-2271-5111 0-2271-5112 หุ้นสำมัญ 1                       80                     20                     
0-2386-1000 0-2386-1883 หุ้นสำมัญ 8                       7,520                 10                     

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง 
ซึ่งขนาดของบริษัทมีนัยสำคัญ (มีรายได้ร้อยละ 10) 
เมื่อเทียบกับขนาดของ holding company

โครงสรางองคกร 
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการใหญ

สำนักงานตรวจสอบ

ผูถือหุน
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจีคณะจัดการเอสซีจี

การบริหารกลาง

การเงินและการลงทุน

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

หนวยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

ธุรกิจเคมิคอลส ธุรกิจแพคเกจจิ้งธุรกิจซีเมนตและ
ผลิตภัณฑกอสราง

หนวยงานบริหาร
ความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-
ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด

บริษัทยอยที่มีนัยสำคัญ

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จำกัด

บริษัทยอยที่มีนัยสำคัญ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
จำกัด (มหาชน)

บริษัทยอยที่มีนัยสำคัญ
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สายรายงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก บริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง 
ซึ่งขนาดของบริษัทมีนัยสำคัญ (มีรายได้ร้อยละ 10) 
เมื่อเทียบกับขนาดของ holding company

โครงสรางองคกร 
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการใหญ

สำนักงานตรวจสอบ

ผูถือหุน
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจีคณะจัดการเอสซีจี

การบริหารกลาง

การเงินและการลงทุน

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

หนวยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

ธุรกิจเคมิคอลส ธุรกิจแพคเกจจิ้งธุรกิจซีเมนตและ
ผลิตภัณฑกอสราง

หนวยงานบริหาร
ความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-
ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด

บริษัทยอยที่มีนัยสำคัญ

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จำกัด

บริษัทยอยที่มีนัยสำคัญ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
จำกัด (มหาชน)

บริษัทยอยที่มีนัยสำคัญ
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หมายเหตุ :  
* บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด (SCG CBM) เป็นบริษัทย่อยที่เป็น ศูนย์กลางของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  
 ซึ่งท�าหน้าที่บริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจ



SCG Cement บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ�ากัด

CPAC บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด

SKK บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด

STL บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด

STS บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ�ากัด

SLP บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากัด

KCL Khammouane Cement Co., Ltd.

SRIC บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จ�ากัด

EPS บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด

SCI eco บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด

QMIX บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จ�ากัด

SLTS บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จ�ากัด

SLSN บริษัทศิลาสานนท์ จ�ากัด

SPPI PT SCG Pipe and Precast Indonesia

Lebak PT Semen Lebak

SRMI PT SCG Readymix Indonesia

CPAC Surabaya PT CPAC Surabaya

CPAC Viet The Concrete Products and Aggregate 

 (Vietnam) Co., Ltd.

CBMV SCG Cement-Building Materials Vietnam 

 Limited Liability Company 

VCM Vietnam Construction Materials Joint Stock 

 Company

SG Song Gianh Cement Joint Stock Company

MT Mien Trung Cement One Member 

 Company Limited

DN Danang Cement One Member Company Limited

PY Phu Yen Cosevco Cement Company Limited

CPAC CS บริษัทซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จ�ากัด

SCG MAT บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด

CGCL บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จ�ากัด

MRC บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จ�ากัด

CCCL บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จ�ากัด

CGS Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.

SFCC บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จ�ากัด

SFCG บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ�ากัด

SCGLS บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ�ากัด

SFG บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จ�ากัด

SCG Roof บริษัทเอสซีจี รูฟฟิ่ง จ�ากัด

CRVC SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.

CRCC SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.

CBMP SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.

SLCI PT SCG Lightweight Concrete Indonesia

SCG Dist บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด

SCG CBM บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด

SCG Inter บรษิทัเอสซจี ีอนิเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด

SCG Inter Aus SCG International Australia Pty. Ltd.

SCG Inter China SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.

SCG Inter HK SCG International Hong Kong Limited

SCG Inter Phi SCG International (Philippines) Corporation 

 Co., Ltd.

SCG Inter USA SCG International USA Inc.

SCG Inter Indo PT SCG International Indonesia

SCG Inter Laos SCG International Laos Co., Ltd.

Mkt Phi SCG Marketing Philippines Inc.

SCG Inter Malay SCG International Malaysia Sdn. Bhd.

SCG Inter Cam SCG International (Cambodia) Co., Ltd.

SCG Inter  SCG International Middle East Dmcc

Middle East 

SCG Inter Viet SCG International Vietnam Co., Ltd.

SCG Inter India SCG International India Private Limited

SCG Logistic บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

SCGL Lao SCG Logistics Lao Co., Ltd.

SCGL Cam SCG Logistics Management (Cambodia) 

 Co., Ltd.

Unify Unify Smart Tech Joint Stock Company

Nexter Living บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จ�ากัด

MCBMS Myanmar CBM Services Co., Ltd.

Nexter Digital บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จ�ากัด

BetterBe บริษัทเบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จ�ากัด

Nexter Ventures บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จ�ากัด

Nexter Retail บริษัทเน็กซเตอร์ รีเทล จ�ากัด

ชื่อย่อ ชื่อบริษัท ชื่อย่อ ชื่อบริษัท

130



SCG Exp บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ�ากัด

SCG Skill Dev บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

SCG Retail Holding บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จ�ากัด

PG Prime Group Joint Stock Company

PT1 Prime Trading, Import and Export One Member  

 Limited Liability Company

PT2 Prime International Import-Export and Service  

 Limited Liability Company

Ngoi Viet Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company 

Pho Yen Prime Pho Yen Joint Stock Company

Yen Binh Prime - Yen Binh Joint Stock Company 

Tien Phong Prime - Tien Phong Joint Stock Company 

Vinh Phuc Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company 

Truong Xuan Prime - Truong Xuan Joint Stock Company

Buu Long Buu Long Industry and Investment Joint Stock 

 Company

SJW PT Semen Jawa

MCL Mawlamyine Cement Limited

Dai An Prime Dai An Joint Stock Company

KSM PT KIA Serpih Mas

KCC Kampot Cement Co., Ltd.

KKM PT KIA Keramik Mas

KIA PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.

KOKOH PT Kokoh Inti Arebama Tbk.

SSF บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จ�ากัด

COTTO บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ากัด (มหาชน)

SSC บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จ�ากัด

Dai Viet Prime Dai Viet Joint Stock Company

Thien Phuc Prime Thien Phuc Joint Stock Company

Phong Dien Prime Phong Dien Joint Stock Company

Dai Loc Prime Dai Loc Joint Stock Company

CPACC CPAC Cambodia Co., Ltd.

SBR บริษัทสระบุรีรัชต์ จ�ากัด

MSC Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.

MCA SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.

SSK PT Surya Siam Keramik

GCS บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จ�ากัด

SSW บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จ�ากัด

SSI บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ากัด

SNK บรษิทัสยามซานทิารแีวร์อนิดสัทร ี(หนองแค) จ�ากดั

Hao Phu Prime Hao Phu Joint Stock Company

Q-CON บรษิทัควอลติีค้อนสตรคัชัน่โปรดคัส์ จ�ากดั  (มหาชน)

QCE  บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ�ากัด

SCGT Auto บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จ�ากัด

SCG Yamato Express บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จ�ากัด

Rudy บริษัทรูดี้ เทคโนโลยี จ�ากัด

SCG PSA Holding บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

Dai Quang Prime Dai Quang Joint Stock Company

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

Me Myanmar

PNW บริษัทพาเนล เวิลด์ จ�ากัด

JBT บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จ�ากัด

JBC Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.

TCT บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ�ากัด

BIFC บรษัิทบางกอก อนิเตอร์ เฟรท ฟอร์เวร์ิดดิง้ จ�ากัด

SSSC บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จ�ากัด

SCG Home Retail บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จ�ากัด

SCG BTV Holding บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิ้ง จ�ากัด

Smart Build Smart Build Bangladesh Co., Ltd.

bangladesh

MGM Mingalar Motor Co., Ltd.

SIGI PT Siam-Indo Gypsum Industry

SICP PT Siam-Indo Concrete Products

PQN PT Pion Quarry Nusantara

Home Center Home Center Quang Ninh Joint Stock Company

Quang Ninh 

SCG Barito PT SCG Barito Logistics

Renos PT Renos Marketplace Indonesia

TSS PT Tambang Semen Sukabumi

KLC Kampot Land Co., Ltd.

SCG BTV Cam SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.

ชื่อย่อ ชื่อบริษัท ชื่อย่อ ชื่อบริษัท
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RPL

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จำกัด
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100%

100% 100% 87%

5.37% 100% 100%

100%

100%

100%

7.1% 25%

25%70%

72.49%

65%

75%

40%

43.44%
99.81%

100%

50%100%

100%

60%

80%

51%

54.39%

54.73%

100% 94.63%

100%

60%

20%

51% 100%

100%100%

100%

100% 80% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%100%

100%

100%

100%

100%

132 133

BMP    Binh Minh Plastics Joint Stock Company
BNI    PT Berjaya Nawaplastic Indonesia
Chemtech Chemtech Co., Ltd.
CirPlas   บริษัทเซอร์คูลาร์ พลาส จ�ากัด 
CO2    CO2 Technologies AS
FLOWLAB  บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด
GNM   Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
HEXAGON Hexagon International, Inc.
HTExplore HTExplore S.R.L.
LSP    Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
MOC   บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด
MTT    บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ�ากัด
NBM    North Binh Minh Plastics Limited Company
NIT    บริษัทนวอินเตอร์เทค จ�ากัด
Norner AS Norner AS

Norner Research Norner Research AS
Norner Verdandi Norner Verdandi AS
NPI    บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ากัด
NPIC    Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. 
NPS    PT Nusantara Polymer Solutions
PROTECH  บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จ�ากัด
REPCO   บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง จ�ากัด
RIL 1996  บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996  จ�ากัด

RMT    บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จ�ากัด
ROC    บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ากัด 
RPL    บริษัทระยองไปป์ไลน์ จ�ากัด
SCG Chem บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด
SCG Chem (S) SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
SCG ICO  บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ�ากัด
SCG Perform บริษัทเอสซจี ีเพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ�ากดั
SCG Plast  บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จ�ากัด
SCGCHTS  SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
SCGN   SCGN AS
SENFI Norway SENFI Norway
SENFI SWISS SENFI Swiss GmbH 
SENFI UK  SENFI UK Limited
SMH    บริษัทเอส เอ็ม เอช จ�ากัด
STPC   บริษัทสยาม ทีพีซี จ�ากัด

STPCS   Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.
TEXPLORE บริษัทเท็กซ์พลอร์ จ�ากัด
TPC    บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ากัด   
    (มหาชน)
TPC - Indo PT TPC Indo Plastic & Chemicals
TPC Vina  TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation  
    Ltd.
TPE    บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด
TPR    บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จ�ากัด
TPS    บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จ�ากัด
TUBAN PETRO Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
VSCG   บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด
VTPC   Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
WTE    บริษัทดับเบิ้ลยู ที อี จ�ากัด

ชื่อย่อ ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ ชื่อบริษัท ชื่อย่อ ชื่อบริษัท
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

สายธุรกิจบรรจุภัณฑแบบครบวงจร สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ อื่นๆ

TCG (70.0%)*

TCKK (100.0%)*

SCGPT (51.0%)*

SCGPRP (100.0%)*

CONIMEX (75.0%)*

Visy Packaging 
Thailand (80.0%)*

TCFP (75.0%)*

PREPACK (99.8%)*

BATICO (99.9%)*

TCRY (100.0%)*

TWN (72.0%)*

NAI (100.0%)*

APV (100.0%)*

PV (100.0%)*

APPH (100.0%)*

PTPM (97.0%)*

INDORIS (99.9%)*

INDOCORR (99.9%)*

TCGS (100.0%)(2)

TCG Solutions 
(100.0%)*

PPC (75.0%)*

SCGPS (100.0%)*

STP (49.0%)*(3)

SOVI (94.1%)*

ORIENT (100.0%)*

D-IN (100.0%)(1)

DYNA (100.0%)(1)

72.1%

SKIC (100.0%)* PPPC (69.6%)* SFT (100.0%) SPEC (100.0%)

IVN (100.0%)SFT1 (100.0%)

SFT2 (100.0%)

SFT3 (100.0%)

SFT4 (100.0%)

SFT5 (100.0%)

SFT6 (100.0%)

SFT7 (100.0%)

SFT8 (100.0%)

SHG (25.0%)(3)

TPC (100.0%)*

PUC (100.0%)

TUP (100.0%)*(6)

SNP (45.0%)*(3)

Go-Pak (100.0%)*(4)

IPSB (68.3%)*(7)

UPPC (74.8%)*

TCP (98.2%)*

SCGPE (100.0%)

P&S (40.0%)(3)

UIEC (100.0%)(5)

SKIC Inter (100.0%)

VKPC (70.0%)*

SCGPSS (100.0%)*

FAJAR (55.2%)*

DAP (100.0%)*

89.7%

16.8%

10.3%

58.0%
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บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
TCG   บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด
TCKK  บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ�ากัด 
TCRY  บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ�ากัด
TWN  บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด
ORIENT  บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ�ากัด
DYNA  บริษัทไดน่า แพคส์ จ�ากัด
D-IN   บริษัทดี อิน แพค จ�ากัด
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�ากัด
PPC   บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จ�ากัด

ชื่อย่อ  ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ  ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ  ชื่อบริษัท

TCG Solutions TCG Solutions Pte. Ltd. 
SOVI   Bien Hoa Packaging Joint Stock Company 
TCGS  TCG Rengo (S) Limited
กระดาษบรรจุภัณฑ์
SKIC   บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด
VKPC  Vina Kraft Paper Co., Ltd.
TCP   บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด (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�ากัด
SKIC Inter บริษัทเอสเคไอซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
UIEC   United Industrial Energy Corporation
บรรจภุณัฑ์จากวัสดสุมรรถนะสูงและพอลเิมอร์
SCGPT  บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จ�ากัด
CONIMEX บริษัทคอนิเมก จ�ากัด
SCGPRP  บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จ�ากัด
Visy Packaging บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
Thailand 
TCFP  บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จ�ากัด
PREPACK บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ�ากัด 
BATICO  Tin Thanh Packing Joint Stock Company

เยื่อและกระดาษ
PPPC  บรษิทัฟินคิซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากดั (มหาชน)
TPC   บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด
PUC   บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ส์ จ�ากัด
IPSB   Interpress Printers Sendirian Berhad
SFT   บริษัทสยามฟอเรสทรี จ�ากัด
SFT1   บริษัทสยามพนาเวศ จ�ากัด
SFT2   บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จ�ากัด
SFT3   บริษัทพนัสนิมิต จ�ากัด
SFT4  บริษัทไทยพนาบูรณ์ จ�ากัด
SFT5   บริษัทไทยพนาราม จ�ากัด
SFT6  บริษัทไทยพนาดร จ�ากัด
SFT7   บริษัทไทยพนาสณฑ์ จ�ากัด
SFT8  บริษัทไทยวนภูมิ จ�ากัด
TUP   บริษัทกระดาษสหไทย จ�ากัด (มหาชน)
Go-Pak  GO-Pak UK Limited 
ส่วนงานอื่น
SPEC  บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์   
   จ�ากัด
IVN   บริษัทอินวีนิค จ�ากัด
บริษัทร่วม
STP   บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จ�ากัด
P&S   P&S Holdings Corporation
SNP   บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ�ากัด
SHG   บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จ�ากัด

หมายเหตุ:  *บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
(1)  DYNA และ D-IN ได้ด�าเนินการโอนกิจการท้ังหมดให้แก่ ORIENT  

 เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน 2563 และได ้จดทะเบียนเลิกบริ ษัทกับ 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม  

 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี
(2)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2561 มีมต ิ

 อนุมัติ TCGS ให้หยุดด�าเนินกิจการตั้งแต่กลางปี 2561
(3)  บริษัทร่วม
(4)  ควบรวมกิจการ Go-Pak แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564
(5)  UIEC ได ้จดทะเบียนหยุดด�า เ นินธุรกิจแล ้วเ ม่ือวันที่  24 เมษายน  

 2540
(6)  TUP ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง 

 พาณิชย์เม่ือวันที่  31 กรกฎาคม 2561 และปัจจุบันอยู ่ระหว่างการ 

 ช�าระบัญชี
(7) SCGPSS มสีทิธอิอกเสยีงใน IPSB รวมทัง้สิน้ร้อยละ 68.3 ของสทิธอิอกเสยีง 

 ทั้งหมดของ IPSB เน่ืองจากหุ้นบางส่วนที่ SCGPSS ถือใน IPSB เป็น 

 หุ้นบุริมสุทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
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 ล�าดับที่  ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

 1  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 403,647,840 33.64

 2  บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด* 132,907,712 11.08

 3  ส�านักงานประกันสังคม   48,923,850 4.08

 4  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 32,225,407 2.69

 5  STATE STREET EUROPE LIMITED 26,975,321 2.25

 6  บริษัทแรนเดอรีเบอรามาการ จ�ากัด 15,205,600 1.27

 7  มูลนิธิเอสซีจี  13,347,300 1.11

 8  THE BANK OF NEW YORK MELLON 10,634,953 0.89

 9  นายศักดิ์ นานา  7,652,400 0.64

10  มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  7,647,800 0.64

ล�าดับที่ ผู้ถือ NVDR จ�านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

 1  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 17,291,445 1.44

 2  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 15,217,500 1.27

 3  STATE STREET EUROPE LIMITED 14,457,433 1.20

หลักทรัพย์ของบริษัท
 - ทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท 

 - ทุนที่ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 1,200 ล้านบาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น

 - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ในการประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้เมือ่วันที ่26 มนีาคม 2546 ผู้ถือหุน้มมีตใิห้เปล่ียนแปลง

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

มูลค่าหุน้สามัญของบรษัิทท่ีตราไว้จากเดมิมูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2546)

 - บริษัทไม่มีการออกหุ ้นประเภทอื่นนอกเหนือจาก 

หุ้นสามัญ

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

13

หมายเหต ุ  
* บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository  
 Receipt (NVDR) ซ่ึงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นักลงทุน และน�าเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในตลาด 
 หลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังนี้  
 สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้จากเว็บไซต์ www.set.or.th

โดย ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 มีผู้ถือ NVDR รายใหญ่ ได้แก่  
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 ล�าดับที่ ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

 1  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 403,647,840 33.64

 2  บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ากัด   980,200 0.08

 (2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�าเนินงานของบริษัทอย่าง

มีนัยส�าคัญ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

(3) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563)  

		 	 จ�านวนผู้ถือหุ้นรายย่อย	(Free	float)	มีจ�านวน	46,820	ราย	คิดเป็นร้อยละ	66.11

 (4) บรษิทัมข้ีอจ�ากดัการถือหุน้ของบคุคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 25 ของทนุช�าระแล้ว โดย ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563  

   มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 13.95 ของทุนช�าระแล้ว

9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จ�านวน 9 ชุด* ในนามของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นจ�านวนเงิน 175,000 ล้านบาท โดย 

มีรายละเอียดดังนี้

 หุ้นกู้ครั้งที ่ มูลค่าที่ออก มูลค่าที่ยังไม่ได้ วันครบก�าหนด อัตราดอกเบี้ย อันดับความน่าเชื่อถือ
  (ล้านบาท) ไถ่ถอน (ล้านบาท) ไถ่ถอน (ร้อยละต่อปี) ครั้งหลังสุด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  รวม 175,000 175,000

หมายเหต ุ
* หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)
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  หุ้นกู้ครั้งที่ วัตถุประสงค ์ จ�านวนเงินที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้เงิน รายละเอียด
  การใช้เงิน โดยประมาณ โดยประมาณ 

 1/2563 เพื่อช�าระคืนเงินกู้หรือหนี้ี้ 25,000 ล้านบาท วันที่ 1 เมษายน 2563 ผู้ออกหุ้นกู้จะน�าเงิน

  จากการออกตราสารหนี้   ที ่ได้รับจากการออก

     และเสนอขายหุ ้นกู ้

     ในครั้งนี้ไปใช้ในการ

     ช�าระคืนหุ้นกู้ SCC204A

 2/2563 เพื่อช�าระคืนเงินกู้หรือหนี ้ 25,000 ล้านบาท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ผู้ออกหุ้นกู้จะน�าเงิน

  จากการออกตราสารหนี้   ที ่ได้รับจากการออก

     และเสนอขายหุ ้นกู ้

     ในครั ้งนี ้ไปใช้ในการ

     ช�าระคืนหุ้นกู้ SCC20NA

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 

40 - 50 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ในกรณีที ่

มีความจ�าเป็น หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจน�ามา

ประกอบการพจิารณาเปลีย่นแปลงการจ่ายเงนิปันผลในช่วงนัน้ ๆ 

ตามความเหมาะสมได้ ทั้งน้ีในปี 2563 บริษัทมีก�าไรส�าหรับ 

ปีจ�านวน 16,800 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติ

ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2564  

เพือ่อนมัุติจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 14.00 บาท หรือคดิเป็น

สัดส่วนร้อยละ 49.20 ของก�าไรส�าหรับปีตามงบการเงินรวม

ส�าหรับนโยบายการจ ่ายเงินปันผลของบริษัทย ่อย  

ซึง่บรษิทัถอืหุน้ร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นัน้ บรษิทัพจิารณาถงึ 

ผลการด�าเนนิงาน และค�านงึถงึโครงสร้างและสถานะทางการเงนิ 

ตลอดจนแผนการลงทุนของบรษัิทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่

ก่อให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานแต่ละปี	ในรอบ	5	ปีท่ีผ่านมา	

    ปี เงินปันผล เงินปันผล รวม อัตราการจ่ายเงินปันผล
   งวดระหว่างกาล งวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) ต่อก�าไรสุทธิ* 
   (บาท/หุ้น) (บาท/หุ้น)  (ร้อยละ)

 2559 8.50 10.50 19.00  41

 2560 8.50 10.50 19.00  41

 2561 8.50 9.50 18.00  48

 2562 7.00  7.00** 14.00  52***

 2563 5.50 8.50 14.00**** 49

หมายเหตุ: 
* ก�าไรสุทธิ หมายถึง ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
** เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากก�าไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท โดยมีก�าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17 เมษายน 2563
***   อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49 ของก�าไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
 พ.ศ. 2562 
**** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2563 ในอัตราหุ้นละ  
 14.00 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ 

 ในปี 2563 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ จ�านวน 2 ชุด คือ ครั้งที่ 1/2563 และ 2/2563 โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

เอสซีจีด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และ 
เป็นธรรม โดยยดึมัน่ในอดุมการณ์ ซึง่ได้ถือปฏบิตัสืิบเนือ่งกนัมา 
ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพื้นฐานแห่ง
ประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัท 
เป ็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและ 
จรรยาบรรณเอสซีจี 

เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่าง
ทางด้านบรรษัทภิบาล โดยได้ก�าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของ 
เอสซีจี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบ
บรหิารจดัการทีก่่อให้เกดิความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้าง
ผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนันสนุน ส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาท�าหน้าท่ีก�ากับ
ดูแลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการก�าหนดนโยบายและ
แนวปฏบิติั ตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั
และคณะจัดการเอสซีจีให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล 
เอสซีจ ีรวมถงึประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายบรรษัทภิบาล
เอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะ
สมกับการด�าเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้าน
บรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจ�า
ทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งใน 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

เอสซีจียึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ท่ีดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ เป ็นหลักเกณฑ์การก�ากับดูแล
กิจการภายในประเทศ เช่น หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการส�ารวจ 
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (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  
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู ้พิจารณา
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมี 
การก�าหนดนโยบาย รวมถึงน�าหลักเกณฑ์ดังกล ่าวไป 
ปฏิบัติ ส�าหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการก�าหนด

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

14

เป็นนโยบายหรือยังไม่ได้น�าไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงาน 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาทบทวน
เป็นประจ�าทุกปี 

คณะกรรมการบรษัิทได้รวบรวมองค์ความรูแ้ละแนวปฏบิตัิ
ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรท่ีปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา
และสอดคล้องกบัหลกับรรษัทภบิาล น�ามาประมวลไว้เป็นคูม่อื 
บรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่มจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต ่
ปี พ.ศ. 2546 และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2563 ซึ่งได้เผยแพร่
อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.scg.com

ในปี 2563 เอสซีจีได้ผลประเมินในเรื่องการก�ากับดูแล
กิจการและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
•	 ได้รับผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 

จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - 
CGR) ประจ�าปี 2563 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) 
•	 ได้คะแนนประเมิน	 100	คะแนนเต็ม	 จากผลประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 (AGM 
Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
•	 ได้รบัรางวลั	SET	Awards	2020	ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence หรือ 
รางวลั “ต้นแบบองค์กรทีย่ัง่ยนื” ต่อเนือ่งเป็นปีที ่ 6 โดยเอสซจี ี
ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ซึ่ง
มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบองค์กร
ท่ีด�าเนินธุรกิจอย่างค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและมีส่วนร่วมสร้าง
คุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ 
ผูล้งทุนทีต้่องการลงทนุในธรุกจิท่ีให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance - ESG)
•	 ได้รบัรางวลั	“องค์กรต้นแบบด้านสทิธมินษุยชน	ประจ�าปี	

2563 (Human Right Awards 2020) ประเภทองค์กรธรุกิจขนาดใหญ่ 
จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
•	 ได้รับรางวัล	 “องค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต�่าและ

ยั่งยืน” จากโครงการตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต�่าและยั่งยืน  
(LCSi: Low Carbon and Sustainable Business Index) จดัโดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 2
•	 ได้รับรางวัล	 “ASEAN	 CG	 Scorecard”	ประจ�าปี	 2562		 

ประเภท ASEAN Asset Class PLCs โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
ASEAN Capital Market Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(ADB) ให้บรษัิทจดทะเบยีนในอาเซยีนทีด่�าเนินธุรกจิโดยยดึหลกั
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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•	 ได้รับรางวัลพระราชทาน	Thailand	Corporate	Excellence	
Awards 2020 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมอบให้
แก่องค์กรที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดจากการส�ารวจความคิดเห็น
ของผู้บริหาระดับสูงในสาขา
•	 ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล	 (Human	 

  Resource Management Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18
•	 ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน	 (Financial	 

  Management Excellence) 
และรางวลัดเีด่นซึง่มอบให้แก่องค์กรทีม่ผีลคะแนนรวมใน

อันดับรองลงมา โดยเอสซีจีได้รับรางวัลในสาขา
•	 ความเป็นเลิศด้านผู้น�า	(Leadership	Excellence)
•	 ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบ 

  ต่อสังคม (Sustainable Development Excellence)
•	 ความเป็นเลิศด้านสินค้า	การบริการ	 (Product	 /	Service	 

  Excellence)

นโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั ผู้ถือหุน้

และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวกับ 
คณะกรรมการบริษัท ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสีย โดยครอบคลมุ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ ของ ก.ล.ต. ดังนี้

หลักปฏิบัติ	 1	 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความ
รับผิดชอบในฐานะผู้น�าและผู้ขับเคลื่อนองค์กร โดยมีบทบาท
และหน้าที่ในการก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายในการด�าเนิน
ธรุกจิของบรษิทั ด้วยความรบัผดิชอบ  ระมดัระวงัและรอบคอบ 
และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทบน 
พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล ้อม  
ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. บรหิารกจิการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุแก่ผูถ้อืหุน้ 
(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�าคัญ 4 ประการ คือ 

	 •	 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	 ระมัดระวัง 
    และรอบคอบ (Duty of Care)
	 •	 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 (Duty	 of	 

   Loyalty)
	 •	 การปฏบิตัติามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคบัของ 

   บริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุม 
   ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
	 •	 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถอืหุน้อย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	 

   โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด�าเนิน

ธุรกิจของเอสซีจีต่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ทั้งเอสซีจี 
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และให้มีการทบทวน
และอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี 

3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม 
ผู ้ถือหุ ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ 
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

4. ก�ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้
อยู ่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ 
ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม 
หลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี 

หลักปฏิบัติ 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ 
บริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีพิจารณาแผนหลักใน
การด�าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายใน 
การด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัท
และบริษัทย่อยให้แข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงควบคุม
ดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม 
นโยบาย แผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายในการ
ด�าเนินธุรกิจที่ก�าหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัท
ย่อย และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ฝ่ายจัดการจัดท�ากลยุทธ์และ
แผนงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท 
โดยค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อม ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และได้ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ส�าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนการ
ประเมินประเด็นส�าคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เอสซีจี รับ 5 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 เอสซีจี คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี 2563”
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หลักปฎิบัต	ิ3		เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
•	 การก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดและทบทวนโครงสร้าง
คณะกรรมการ ในเรือ่งจ�านวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอสิระ 
คุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านของกรรมการเพื่อ
ให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมทั้งแต่งต้ัง
กรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท 

•	 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
กรรมการอิสระ
บริษัทก�าหนดสัดส่วนของกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็น 

กรรมการอิสระให้มีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
บริษัททั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ จ�านวน 6 คน 
ได้แก่ นายชุมพล ณ ล�าเลียง นางธาริษา วัฒนเกส นายประสาร 
ไตรรตัน์วรกลุ  นายพส ุเดชะรนิทร์ นางพรรณสริ ีอมาตยกลุ และ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วันที ่26 กรกฎาคม 2562 
ได้มีมติปรับปรุงข้อก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ
บริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน ดังนี้   

 ข้อกำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท  

ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ ้นที่มีสิทธ ิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้  
ให้นับรวมการถือหุ ้นของผู ้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ 
รายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส ่วนร่วมบริหาร
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่รกึษา
ของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอ่ืน ผู้บรหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษัิท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�า
รายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์
หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วย
การรบัหรือให้กูย้มื ค�า้ประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนั 
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่  
20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ท้ังนี ้การค�านวณ
ภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค�านวณมลูค่าของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม  
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่ 
เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ 
หุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู ้ถือหุ ้นท่ีมีนัย  
ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ

10. ไม่มีลกัษณะอืน่ใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน

12.  สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินในท�านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่อี�านาจตามกฎหมายนัน้  
ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการ
หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมี
คุณสมบัติตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมี
การตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่า
กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
อิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�าหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6  
ให้บริษทัได้รบัการผ่อนผนัข้อห้ามการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว  
กต่็อเม่ือบรษิทัได้จดัให้มคีวามเหน็คณะกรรมการบรษิทัท่ีแสดง
ว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคล 
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความ
เห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
อิสระด้วย

ในรอบปี 2563 กรรมการอสิระของบรษิทัทัง้  6 คน ไม่มกีาร 
ให้บริการทางวิชาชีพ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ี 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ อย่างไรกต็าม นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี 
เป็นกรรมการของบริษัทที่พิจารณาได้ว่ามีกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่ง
ต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง 
และเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีความสัมพันธ ์ทางธุรกิจกับ
เอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท เมื่อได้พิจารณาประเด็น
คุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ตามหลักใน 
พระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ�ากดัและพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการให้ความเหน็ทีเ่ป็น
อิสระ ดังนั ้นจงึถอืได้ว่าคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระทีห้่ามการ
มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิ ได้รบัการผ่อนผนัคณุสมบัติ

กรรมการอิสระตามที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อก�าหนด
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้แจ้งและขอผ่อนผัน
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 แล้ว

แนวทางการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหา 

รายชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการ
อิสระเพื่อเตรียมไว้เป็น Director Pool ซึ่งรวมถึงการพิจารณา 
รายชือ่ผูท้รงคณุวฒุทิีเ่สนอแนะโดยผูถ้อืหุน้ กรรมการ ตลอดจน
ผู้ท่ีผ่านการอบรมตามท�าเนียบรายชื่อกรรมการที่แนะน�าโดย 
IOD (IOD Chartered Directors) ที่มีความรู้ ความช�านาญในด้านที่
บรษิทัต้องการตาม Board Skill Matrix ซึง่จะมกีารพจิารณาทบทวน
เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทาง
ด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาปรับปรุง
ตารางความรู ้ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ
บริษัท (Board Skill Matrix) โดยการก�าหนดคุณสมบัติหลัก (Core 
Qualifications) และทักษะ ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์
ท่ีมีความหลากหลาย (Diversity of Skills and Experiences) ที่ 
คณะกรรมการบริษัทพึงมี โดยเพิ่มเติมความรู้ ความช�านาญใน
ด้าน Cybersecurity การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) 
ซัพพลายเชน (Supply Chain) การควบรวมกิจการ (Merger &  
Acquisition) ธรุกิจค้าปลกี (Retail Business) / พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
(E-commerce) และ สุขภาพและความปลอดภัย

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาก�าหนด 
“นโยบายการก�าหนดคณุสมบัติและการสรรหากรรมการบรษิทั” 
โดยอ้างอิงจากหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักเกณฑ์
ของ IOD การประเมินดชันคีวามยัง่ยนืดาวโจนส์ (DJSI Sustainability 
Assessment-DJSI) ด้าน Corporate Governance โดยค�านึงถึงความ
หลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคณุสมบตัิ 
ความรู้ ความช�านาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) 
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี และ 
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติปรับปรุงนโยบายการ
ก�าหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณา
จากความต้องการของธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนคุณสมบัติ
และคุณลักษณะที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท  
เพือ่ให้สามารถสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบัติ ความรู ้ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณ์ได้ตรงตามที่ต้องการ 

 นโยบายการกำาหนดคณุสมบติัและการสรรหากรรมการบริษัท
1. หลักการ
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการถือเป็นเรื่องที่มีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี  เ น่ืองจาก 
คณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผู ้ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการ
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ก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด�าเนินธุรกิจเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนของเอสซีจี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
ก�าหนดนโยบายการก�าหนดคณุสมบตัแิละการสรรหากรรมการ
บริษัทขึ้น

 
2. นโยบายการกำาหนดคุณสมบัติและการสรรหา

กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการทีม่คีณุสมบัติ

ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด 
และข้อบังคับของบริษัท และควรมีความหลากหลาย ทั้งใน
ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความช�านาญเฉพาะด้าน
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จ�ากัดหรือแบ่งแยกใน
เร่ือง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศต้นก�าเนิด 
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล 
เอสซีจีที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้าง 
ผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและสร้าง
ความเชือ่มัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ซึง่จะช่วยน�าพาให้เอสซจีี
เติบโตอย่างยั่งยืน

3. การสรรหากรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให ้คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตาม
วาระหรือกรณีอ่ืน ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชีย่วชาญและมคีวามหลากหลาย โดยไม่มกีารแบ่งแยกสญัชาติ 
เชื้อชาติ เพศ หรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์
กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�างานที่
โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

โดยในปี 2563 ในกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าเป็น
กรรมการแทนกรรมการที่จะครบก�าหนดออกตามวาระในปี 
2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้สรรหาบุคคล 
โดยไม่ค�านงึถงึเพศ อายุ เชือ้ชาติ สัญชาต ิถิน่ก�าเนิด สีผวิ ศาสนา 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
กรรมการ และบุคคลในท�าเนียบกรรมการ (Chartered Director) 
ของ IOD ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เป็นไปตามนโยบายการ
ก�าหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการของบริษัทข้างต้น

นอกจากนั้น ในการสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการยังได้
ค�านึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

3.1 คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
   คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควร

พิจารณาและก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัด
เลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น

  -  ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity  
     and accountability)

  - การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed  
     judgment)

  - ความมีวุฒิภาวะและความม่ันคง เป็นผู้รับฟัง 
     ที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและ 
     เป็นอิสระ

  - ยึดมั่นในการท�างานอย ่างมีหลักการและ 
     มาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ

  - คณุลกัษณะอืน่ ๆ  ทีค่ณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
     และสรรหาเห็นว่ามีความส�าคัญ

3.2   ความรู้ความช�านาญทีต้่องการให้มีในคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควร

พิจารณาก�าหนดองค์ประกอบของความรู้ความช�านาญเฉพาะ
ด้านทีจ่�าเป็นต้องมีในคณะกรรมการ และจดัท�า Board Skill Matrix 
เพื่อประกอบในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็น
กรรมการ ความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านดังกล่าวเพื่อส่งเสริม
ให้คณะกรรมการสามารถก�าหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้ง
ก�ากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกลยทุธ์ได้อย่างมปีระสทิธผิล เช่น

  - ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and  
     Finance)

  - การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหาร 
     จัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and  
     Human Resource Management)

  - การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
  - การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
  - ความรูเ้กีย่วกบัธรุกจิของบรษิทั (Industry Knowledge)
  - การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
  - การก�าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and  

     Strategic Planning)
   - ความรู ้ความช�านาญเฉพาะด ้านอื่น ๆ ท่ี 

     คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่า 
     จ�าเป็นต่อบริษัทในระยะ 3 - 5 ปีข้างหน้า เช่น  
     ความรูเ้ก่ียวกับพาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ (E-commerce)  
     การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
     การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ทักษะ 
     ด้านเทคโนโลยี Cybersecurity การบริหารจัดการ 
     ข ้อมูล (Data Management) ธุรกิจค ้าปลีก  
     (Retail Business) ซัพพลายเชน (Supply Chain)  
     สุขภาพและความปลอดภัย และประสบการณ์ 
     ในการบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาค/ 
     หรือระดับโลก ฯลฯ

3.3  ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการก�าหนดองค์ประกอบสองประการ

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ยังอาจพิจารณาก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น เพศ อายุ 
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศต้นก�าเนิด วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียม ฯลฯ
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4. การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 
กรณีที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอชื่อ 

กรรมการรายเดิมให้เป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระ  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรค�านึงถึงผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวด้วย

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่
กรรมการบริษัทเป็นผู้น�าองค์กรที่มีบทบาท หน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีส�าคัญมาก เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือก
กรรมการมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นระบบแบบแผน
และโปร่งใส สอดคล้องกับนโยบายการก�าหนดคุณสมบัติและ
การสรรหากรรมการบริษัท และหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี เพื่อ
สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดย
การเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้
พจิารณาก�าหนดกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการใหม่
ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอน
การวางแผน ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนการคัดเลือก และขั้น
ตอนการเลือกตั้ง รวมทั้งก�าหนดกรอบเวลาของแต่ละข้ันตอน
ดังกล่าวด้วย   

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเป็น 
กรรมการแทนกรรมการที่ ครบก�าหนดออกตามวาระ  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้สรรหาเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
ที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอ�านาจในการพิจารณาเลือกผู้ใด 
เป็นกรรมการเป็นอ�านาจของผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ใ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร  ใ ห ้ ใช ้ วิ ธี อ อ ก เ สี ย ง 

ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู ้ ถือหุ ้นมี
สิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได ้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ 
ไม่เกินจ�านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งน้ัน โดยจะแบ่ง
คะแนนเสียงไม่ได้

4. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น
ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันอันจะท�าให้เกินจ�านวนกรรมการที่จะเลือก
ต้ังในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จ�านวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น

•	 การประเมนิผลการปฏบิติังานและการพฒันาความรู้
  1. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ
เอสซีจีจัดให ้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

ทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ
การประเมินผลการปฏบัิติงานของตนเอง (Self-Assessment) และ
ได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานกรรมการ 
ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และ
หาข้อสรุปเพื่อก�าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การท�างานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

ส�าหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผล
การปฏิบตังิานของตนเอง (Self-Assessment) นัน้ คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาท้ังแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อย 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมถึง
แบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ ก่อนท่ีจะเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

ส�านักงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้
กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อยท่ีตนด�ารงต�าแหน่ง 
หลงัจากนัน้ส�านกังานเลขานกุารบรษัิทจะสรปุผล และน�าเสนอ
ผลประเมินต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบก่อนน�าส่งผลการประเมินให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยต่อไป 

 คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลประเมินการปฏิบัติงาน
    ของคณะกรรมการทั้งคณะ                  ของตนเอง
    (As a Whole) (Self-Assessment)
    (ร้อยละ) (ร้อยละ)

 1. คณะกรรมการบริษัท 95 96

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 97 96

 3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 99 96

 4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 94 100

 5. คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 99 99 

ทั้งนี้ ในปี 2563 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ ดังนี้ 
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•	 การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท

โดยที่ปรึกษาอิสระภายนอก

นอกเหนือจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของตนเอง (Self-assessment) ซึ่งด�าเนินการเป็นประจ�า 

ทุกปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการจัดให้

มกีารประเมนิผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการบรษิทัโดยที่

ปรึกษาอิสระภายนอกทุก ๆ 3 ปี เพื่อน�ามาพัฒนาแนวทางการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพ่ือ

ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต.  

ปี 2560 และการประเมินเรื่องการก�ากับดูแลกิจการของ DJSI  

โดยได้ด�าเนินการครั้งแรกในปี 2558 

ในช่วงปลายปี 2563 บริษัทได้เริ่มกระบวนการสรรหาที่

ปรึกษาอิสระภายนอกเพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการเพ่ิมเติมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธาน

กรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทเทียบเคียงได้กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตาม

มาตรฐานในระดับสากล และหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีที่

ยอมรับโดยทั่วไป โดยจะเริ่มประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทในปี 2564

2.	การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

ระดับสูงของเอสซีจี 

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณา

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�าเนินงาน

ทางธุรกิจของบริษัท การด�าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจาก 

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบกบัสภาวการณ์เศรษฐกจิและสงัคม

โดยรวม  โดยคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทนจะน�าข้อมูลท่ี

ได้ไปใช้ในการพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และผูบ้รหิารระดบัสูงของเอสซจีี เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูล 

ย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธรุกจิ โดยพจิารณาจากร้อยละของ  

  EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อ 

  ก�าหนดค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธรุกิจในเอสซีจี 

  ทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ

2. เปรียบเทยีบผลประกอบการของธรุกจิกับอตุสาหกรรม 

  เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล

3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุง 

  ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้น 

  ในแต่ละปี

น อ ก จ า ก นั้ น ไ ด ้ น� า ผ ล ก า ร ส� า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น

ของพนักงานระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และ 

ผูบ้รหิารระดับสงูของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาใน 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย 

3.   การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ตามหลักการก� ากับดู แลกิจการที่ ดี ส� าหรับบริษัท 

จดทะเบยีน ปี 2560  ของ ก.ล.ต. แนะน�าหลกัปฏบัิตปิระการหนึง่

ว่า คณะกรรมการบริษัทควรก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท

และกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท

หน้าท่ี ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคน

ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าท่ี

กรรมการอย่างสม�า่เสมอ นอกจากนีต้ามกฎบตัรคณะกรรมการ

บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือ

เข้าร่วมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

หรอืกจิกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิาน

อย่างต่อเนื่อง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกระบวนการ 

จัดท�าแผนการฝึกอบรมและพัฒนาคณะกรรมการบริษัทอย่าง

เป็นระบบ มีขั้นตอนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดท�า

ทะเบียนประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ เพื่อก�าหนดแผน 

การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาให้แก่กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้จัดกิจกรรมที่

จะช่วยเพิม่พูนความรูท่ี้เกีย่วข้องกบัหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ

ของกรรมการอย่างต่อเนือ่ง โดยได้เริม่การจดัเสวนาแลกเปลีย่น 

ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัท 

และผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตั้งแต่

ปี 2554 เป็นต้นมา  

ส�าหรบัปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงแบ่ง

ออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1.  การจัดเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อ How  

  deep & How long ของวิกฤติ COVID–19 ในมุมมองของ 

  นักเศรษฐศาสตร์ เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 และ 

  ในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน  

  กับผลกระทบในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

  เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2563 เพื่อให้กรรมการและ 

  ผูบ้ริหารเอสซจีมีคีวามรูแ้ละความเข้าใจสถานการณ์โลก 

  ในปัจจุบันและที่จะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นในอนาคต  

  จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งระหว่างการเสวนาได้มีการ 

  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง รวมท้ัง 

  ได้รบัข้อคดิเหน็ท่ีเป็นประโยชน์จากวทิยากรในการเตรยีม 

  ความพร้อมเพื่อรับมือจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

  กับเอสซีจีด้วย
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2. จัดแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีและพัฒนาการ 

  ของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของท้ัง 

  สามกลุ่มธุรกิจหลัก รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางของ 

  เอสซีจี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 สอดรับไปกับการ 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการก�าหนดแผนธุรกิจระยะกลาง  

  เพ่ือให้คณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร นักวิจัยและพฒันา  

  ตลอดจนผู ้บริหารด ้านนวัตกรรมได ้แลกเปลี่ยน 

  ข้อคิดเห็นและให้ค�าแนะน�าเพื่อต่อยอดโครงการต่าง ๆ   

  ของเอสซีจี ให้กว้างขวางและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ 

  มากยิ่งขึ้น

   รายชื่อกรรมการบริษัท   รายละเอียดการพัฒนาและการให้ค�าปรึกษา

 1.  พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ●   -   แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) 
       ของทุกธุรกิจของเอสซีจี 
      - สนบัสนนุและให้ค�าปรกึษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า บรกิาร  
       และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
      -   ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมองของ
       นักเศรษฐศาสตร์ 

 2. นายชุมพล ณ ล�าเลียง ● s n   -   แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทุกธุรกิจ 
       ของเอสซีจี 
      - สนบัสนนุและให้ค�าปรกึษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้าบรกิาร 
       และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
      -   ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
       ของนักเศรษฐศาสตร์
      -  ร่วมเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย 
       และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 3. นายเกษม วัฒนชัย ●   - แสดงวสิยัทศัน์และให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธรุกจิ
       ของเอสซีจี 
      - สนบัสนนุและให้ค�าปรกึษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า บรกิาร 
       และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
      -   ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
       ของนักเศรษฐศาสตร์
      -  ร่วมเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย 
       และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 4. พันต�ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม ●  -  แสดงวิสยัทศัน์และให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธรุกจิ 
       ของเอสซีจี 
      - สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า  
       บริการ และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
      -   ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมองของ
       นักเศรษฐศาสตร์

นอกจากนี้เอสซีจียังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และ 

ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ 

อยู่เสมอ ท้ังหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานท่ีดูแลการฝึกอบรม

ของเอสซจี ีและหลักสตูรท่ีจดัโดยหน่วยงานก�ากับดูแลของภาครัฐ 

หรือองค์กรอิสระ อาทิ หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ เพื่อน�าความรู้

และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

สรุปประวัติการพัฒนาและการให้ค�าปรึกษาของกรรมการเป็นรายบุคคลในปี	2563
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 5. นางธาริษา วัฒนเกส ●   - แสดงวสิยัทศัน์และให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธรุกจิ
       ของเอสซีจี 
      - สนบัสนนุและให้ค�าปรกึษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า บรกิาร 
       และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
      -   ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
       ของนักเศรษฐศาสตร์
      -  ร่วมเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย 
       และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
      - ร่วมงานสมัมนา “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   - แสดงวสิยัทศัน์และให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัแผนธุรกจิระยะกลาง (MTP) ของทกุธรุกจิ
       ของเอสซีจี 
      - สนบัสนนุและให้ค�าปรกึษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า บรกิาร 
       และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
      -   ร่วมเสวนาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย
       และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 7. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ●   - แสดงวสิยัทศัน์และให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธรุกจิ 
       ของเอสซีจี 
      - สนบัสนนุและให้ค�าปรกึษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า บรกิาร  
       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 ●   -   แสดงวสิยัทศัน์และให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัแผนธรุกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธรุกจิ
       ของเอสซีจี 
      - สนบัสนนุและให้ค�าปรกึษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า บรกิาร  
       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 ●   -   แสดงวสิยัทศัน์และให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธรุกจิ
       ของเอสซีจี 
      - สนบัสนนุและให้ค�าปรกึษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า บรกิาร  
       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

   รายชื่อกรรมการบริษัท   รายละเอียดการพัฒนาและการให้ค�าปรึกษา
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 ประวัติการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญ การด�ารงต�าแหน่ง การศึกษา ของกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของเอสซีจีปรากฏอยู่ในประวัติของ
กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในเว็บไซต์บริษัท www.scg.com

ในด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทนั้น เอสซีจีมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการ
บริษัทท�าหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่าย
จัดการเอสซีจี และมีส�านักงานเลขานุการบริษัทท�าหน้าที่ดูแล
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มี
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

เอสซีจีได้จัดท�าคู ่มือกรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุป
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศทีเ่กีย่วข้องกบักรรมการบรษิทั 

 10. นายชลณัฐ ญาณารณพ ● s n   -   แสดงวสิยัทศัน์และให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัแผนธุรกจิระยะกลาง (MTP) ของทกุธรุกจิ
       ของเอสซีจี 
      -   สนบัสนนุและให้ค�าปรกึษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า บรกิาร 
       และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
      - ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
       ของนักเศรษฐศาสตร์
      -  ร่วมเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย
       และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ● n   -   แสดงวสิยัทศัน์และให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธรุกจิ
       ของเอสซีจี 
      -   สนับสนนุและให้ค�าปรกึษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า บรกิาร 
       และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
      - ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
       ของนักเศรษฐศาสตร์
      -  ร่วมเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย
       และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ● s n   -   แสดงวสิยัทศัน์และให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธรุกจิ
       ของเอสซีจี 
      - สนบัสนนุและให้ค�าปรกึษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า บรกิาร 
       และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
      -   ร่วมเสวนาเรื่อง How deep & How long ของวิกฤติ COVID – 19 ในมุมมอง
       ของนักเศรษฐศาสตร์ภาพรวม
       -  ร่วมเสวนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน กับผลกระทบในไทย
       และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
      -  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�าปรึกษา (Consulting) H การวิจัย (Research)

ตลอดจนกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
นโยบายด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือ
ให้กรรมการรบัทราบบทบาท หน้าท่ี ความรบัผดิชอบ และแนว
ปฏิบัติในหน้าท่ีกรรมการ ซ่ึงส่งให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อ
เป็นข้อมูลเบื้องต้น 

•	 การเตรยีมความพร้อมส�าหรับการเป็นกรรมการบริษทั
ในป ี  2563 เอสซีจีได ้ก�าหนดแนวปฏิบั ติ เกี่ยวกับ 

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท 
(Director Induction Program) ส�าหรบักรรมการท่ีได้รบัการเลอืกต้ัง
รายใหม่เพือ่ให้กรรมการท่ีเข้ารบัต�าแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน 
ในเรือ่งต่าง ๆ  ตามแผนงานปฐมนเิทศกรรมการใหม่ (Orientation 
Program) 3 ด้าน ดังนี้

   รายชื่อกรรมการบริษัท   รายละเอียดการพัฒนาและการให้ค�าปรึกษา
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ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล  
(Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย  
รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู ้น�าและ
ความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของเอสซีจ ี
ดงักล่าวได้ด�าเนนิการกับพนกังานทุกระดบัให้มีความพร้อมใน 
การทดแทนกรณีที่มีต�าแหน่งงานว่างลง

หลกัปฏิบตั	ิ5	ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบ

เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่
ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ก�ากบัดแูลและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมทีก่่อให้เกดิ
มูลค่าแก่เอสซีจีควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
เสียทกุฝ่าย มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมทั้ง
ดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ก�ากบัดแูลให้มีการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโลยี
สารสนเทศ

3. ตดิตามดแูลให้มีการน�ากลยทุธ์ของบรษัิทไปปฏิบัติ และ
ติดตามการวัดผลการด�าเนินงานทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจ และ
ระดับเอสซีจี โดยก�าหนดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงาน
อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การด�าเนินงานของธุรกิจ โดยค�านึงถึง ความปลอดภัยและ 
สขุอนามัย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี 

•	 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 

และถอืมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลัก
การสร้างคณุค่าร่วมกนัระหว่างองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย
เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัท
เป็นผูก้�ากบัดแูลให้มกีารด�าเนนิการตามทีก่ฎหมายก�าหนด และ
ตามที่ได้ก�าหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี  
แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี จรรยาบรรณ
เอสซีจี และนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงดูแลให้ม่ันใจ
ได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติ 
ด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้
มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) เป็นลายลักษณ์
อักษรขึ้นในปี 2553 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ด�าเนนิธรุกจิ และเพิม่มลูค่าให้แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว และในปี 
2554 ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสยีแต่ละ
กลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติต่อผู้ม ี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น 

1) รวบรวมข้อมลูทีจ่�าเป็นเกีย่วกบักรรมการเพือ่ประโยชน์ 
  ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

2) จัดส่งข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและ 
  ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ 
  บริษัทจดทะเบียน สรุปผลการด�าเนินงาน สรุป 
  หลักเกณฑ์ส�าคัญด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี และคู่มือ 
  ส�าคัญของบริษัทที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
  กรรมการ เป็นต้น เพ่ือให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและ 
  สามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น

3) จดัให้มีการพบปะหารอืกบัประธานกรรมการ กรรมการ 
  บรษิทั ฝ่ายจดัการเอสซจี ีหรอืผูอ้�านวยการฝ่ายต่าง ๆ  
  เพื่อรับทราบ และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ 
  การด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการ
บริหารบุคลากร

เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูงและการบริหารบุคลากรอย ่างมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังนี้

1. พจิารณาแผนพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและแผนสบืทอด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของผู้บรหิารระดบัสงูทีม่ปีระสทิธิผลเป็นประจ�าทุกปี 
และมรีะบบการพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผูบ้รหิารระดบั
สงูท่ีรอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกบัความรบัผิดชอบและผลการ
ด�าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

2. ส ่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู ้ จัดการใหญ่  
ผู้บรหิาร และคณะจดัการของบรษิทัเข้าสมัมนาหลกัสูตรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้พบปะแลกเปลีย่นความคิดเหน็
กบัองค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ

•	 การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูและแผนสบืทอดต�าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ
ในต�าแหน่งงานบรหิารทีส่�าคญัทกุระดบัให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็น
มืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือรายอ่ืนใด โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เป็นผู้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
คณะจัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็น 
ผู้พจิารณา ทัง้นีก้ระบวนการสรรหาผูบ้รหิารระดับสงูของเอสซจีี 
เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และ 
มุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) 
และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้า
ขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่าน
ขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Key Talent)  
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ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 
เพื่อให้มีนโยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหาร
จัดการที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมการสร้างแบรนด์และ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ด้วย
การน�าประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียมาสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร 
โดยได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของเอสซีจี

ทัง้นีส้ามารถสรปุแนวทางการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่
ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1)	 ผู้ถือหุ้น	
เอสซจีใีห้ความส�าคญักบัผูถื้อหุน้ในฐานะเจ้าของบรษิทั จงึ

ก�าหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง 
ผู้บรหิารและพนกังานของเอสซจีี มหีน้าทีต้่องด�าเนินธรุกจิตาม
หลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์เอสซีจี เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

เอสซีจีเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ใน
การดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีก�าหนด
ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท อาทิ สิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิ
ที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงยังให้สิทธิแก ่
ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้
รบัการรวบรวมเพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพจิารณาต่อไป  

นอกเหนอืจากสิทธขิัน้พืน้ฐานต่าง ๆ  ข้างต้นแล้ว เอสซจียีงั
ด�าเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยสิทธิ
ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้ในหลักปฎิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู และหลกัปฏบิตัทีิ ่8 สนบัสนนุ
การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือของแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปีของบริษัท

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น	
•	 กิจกรรมส�าหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
เอสซีจีตระหนักถึงความส�าคัญในการเสริมสร้างความ

สัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ 
ผู ้ถือหุ ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการในธุรกิจหลักของบริษัทอย่าง 
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม พร้อมทั้งจดหมายตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วม
กจิกรรมต่าง ๆ  ทีผู่ถ้อืหุน้สนใจสมคัรเข้าร่วมกจิกรรม โดยบรษิทั
ได้ท�าการสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และ
ประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของ 

เอสซีจี และแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ส�าหรับปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลได้ก�าหนด
มาตรการเฝ้าระวังต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรทุก 
ภาคส่วนให้ความส�าคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาด 
โดยเฉพาะข้อก�าหนดต่าง ๆ  เกีย่วกบัการจดักจิกรรมท่ีมีลกัษณะ
การรวมกลุ่มกันของคนจ�านวนมากที่มีความแออัดและมีความ
เสี่ยงสูงที่ต้องมีมาตรการที่เหมาะสม และด้วยบริษัทยังคง 
เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการสร ้างความสัมพันธ ์และ 
การสื่อสารกับผู ้ถือหุ ้น โดยเฉพาะกลุ ่มที่แสดงความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท บริษัทจึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยด้าน 
สาธารณสุขของผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม บริษัทจึงปรับรูปแบบ 
เป็นการจัดส่งเอกสารแผ่นพับให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สมัครเข้าร่วม
กิจกรรมของเอสซจีจี�านวน 1,100 คน แทนการเข้าร่วมกิจกรรม
ในรปูแบบปกติ ซึง่แผ่นพับดังกล่าวจะเป็นการให้ข้อมูลเกีย่วกบั 
นวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผลิตโดย 
เอสซีจีเพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และคนไทยให้
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ โดยมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ  เช่น 
โรงพยาบาลราชวถิ ีโรงพยาบาลรามาธบิด ีโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 
และโรงพยาบาลทั่วประเทศที่มีความต้องการ นอกจากนี้ธุรกิจ
ต่าง ๆ ของเอสซีจียังได้ออกแบบนวัตกรรมเกี่ยวกับ COVID-19 
อีกมากมายเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดด้วย อาทิ อุปกรณ์
ติดตามสุขภาพทางไกล Tele-Monitoring, หุ่นยนต์ส่งอาหารและ
ยาระยะไกล (SMART SERVE ROBOT) และถุงซักผ้าละลายน�้าได้ 
(PURA) เป็นต้น

รวมทั้งข้อมูลที่เอสซีจีและมูลนิธิเอสซีจี ได้ประสาน
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด  
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมงานด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมกับเอสซีจีมายาวนาน และแอสตร้าเซนเนก้า 
บรษัิทผูผ้ลติชวีภณัฑ์ชัน้น�าสญัชาติองักฤษ-สวเีดน ในการผลติ
วคัซนีป้องกนัโควดิ 19 ในประเทศไทยเพือ่ให้คนไทยได้ใช้วคัซนี
ในกลางปี 2564 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อม่ันให้กับประชาชน
ในความปลอดภัยด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทย 
ฟื้นกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
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กิจกรรมและสิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้ถือหุ้นกู้
เอสซีจียังคงให้ความส�าคัญกับการดูแลผู ้ถือหุ ้นกู ้ของ

บริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 ผ่านกิจกรรมและสิทธิ
ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 และการค�านึงถึงสุขภาพและความ
ปลอดภยัด้านสขุอนามยัของสมาชกิทกุท่านเป็นส�าคญั บรษิทัฯ 
จึงมีความจ�าเป็นต้องระงับการจัดกิจกรรมหรือปรับเปลี่ยน
รูปแบบกิจกรรมบางรายการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
มาตรการของทางภาครัฐฯ โดยในปีที่ผ่านมามีการด�าเนินงาน
ดังนี้ 
•	 กจิกรรมสัมมนาในหวัข้อ	“เจาะลกึพระราชบญัญติัภาษี 

  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2562”
•	 กิจกรรมท่องเที่ยวต่างประเทศ	 “โอมาน”	มหัศจรรย ์

  ทะเลทรายแห ่งอาหรับและกิจกรรมท ่องเที่ ยว 
  ในประเทศ “สตูล” ล่องใต้ชมอุทยานธรณีโลก
•	 กิจกรรมเวิร์คชอปช่วยเหลือสังคมให้กับเด็กพิการ 

  ทางสมอง จัดท�าบล็อกไม้หรรษาเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้  
  จ�านวน 150 ชุด มอบให ้แก ่สถาบันราชานุ กูล  
  กรมสขุภาพจติและจดัท�าบตัรภาพสือ่การเรยีนรู้ จ�านวน  
  107 ชุด (ชุดละ 10 ชิ้น) มอบให้แก่สถาบันสิรินธร 
  เพ่ือการฟื ้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  
  กรมการแพทย์
•	 โครงการหุน้กูเ้อสซจี	ีใจดช่ีวยโรงเรยีนของหน	ูมอบเงนิ 

  สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับ 
  โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กใน จ.พิจิตรจ�านวน  
  2 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนวดัสตัตศลิาอาสน์และโรงเรยีน 
  ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ด้วยเงินบริจาคจาก 
  ผู้ถือหุ้นกู้กว่า 1.4 ล้านบาท
•	 จัดท�าสิทธิประโยชน ์พิ เศษเพิ่ม เติมผ ่านโมบาย	 

  แอปพลเิคชนั ระหว่าง พ.ค.–ก.ค. 63 กบัร้านอาหารสฟ้ีา 
  รับฟรีชุดอาหารพิเศษ ส่วนลดค่าส่งอาหาร LINEMAN  
  และส่วนลดค่าอาหารร้านโมโม พาราไดส์ ตามล�าดับ

•	 กิจกรรมพิเศษ	SCG	Debenture	Club	Exclusive	Lunch	2020	 
  เรียนเชิญผู้ถือหุ้นกู้ท่ีลงทุนสูงสุด 100 รายแรกพร้อม 
  ผู ้ ติดตามร ่วมรับประทานอาหารกับผู ้บริหาร ณ  
  เรอืนรบัรอง SCG บางซือ่ เพือ่ฟังการอพัเดทสถานการณ์ 
  และผลประกอบการของบริษัท

นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถรับส ่วนลดพิเศษจาก
พันธมิตรทางธุรกิจระยะยาว เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ – ท็อปส์ 
มาร์เก็ต ร้านกาแฟโอ บอง แปง โรงพยาบาลสมิติเวชและ 
โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ ร้านอาหารฟูจิ สถานีน�้ามันบางจาก 
(รบัสทิธปิระโยชน์ผ่านบัตรเอสซจีี-บางจากพาร์ทเนอร์ชพิการ์ด) 
ร้านบีทูเอส รวมถึงร้านเอสซีจี โฮมโซลูชั่น และพันธมิตร 
ทางธุรกิจชั้นน�าอีกมากมาย ผ่านเอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับ 
โมบาย แอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามรายละเอียด
ได้จากแอปพลิเคชัน เอกสารสิทธิประโยชน์ประจ�าปีและ
นติยสาร Delight ทกุกจิกรรมและสทิธปิระโยชน์ยงัเป็นสิง่ยนืยัน 
หนกัแน่นได้ว่าเอสซจีใีห้ความส�าคญักับท้ังผูถ้อืหุน้กู้และสงัคม
อย่างสม�่าเสมอตลอดมา

2)			 พนักงาน	
•	 การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เอสซจีตีระหนักถงึความส�าคญัต่อการเคารพสทิธมินษุยชน

ของบุคคลทกุคน โดยปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเท่าเทยีม ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ และยึดม่ันต่ออุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม  น�าเรื่องการเคารพในความหลากหลายและ
การยอมรับความแตกต่างของบุคคลไปใช้ในเรื่องการบริหาร
งานบุคคลอย่างเคร่งครดัต้ังแต่การสรรหาและคดัเลอืกพนกังาน 
การพัฒนาพนักงาน การเติบโตในหน้าที่การงาน การบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน การเกษียณอายุ ปฏิบัติ 
ต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติ 
ต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย  
เชื้อชาติ สัญชาติ ประเทศต้นก�าเนิด ศาสนา เพศ อายุ สถานะ
ทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด

กิจกรรมผูถ้อืหุน้กูท่้องเทีย่วประเทศโอมาน (เดนิทางช่วงเดอืน ม.ค. 2563) SCG Debenture Club Exclusive Lunch 2020 
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เอสซีจี  ได ้ปฏิบัติตามกฎหมายของแต ่ละประเทศ  
สนธสัิญญา และหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครดั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนปฏิญญาว่าด้วยหลักการและ
สิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (The International Labor Organization Declaration on  
Fundamental Principles and Rights at Work: ILO)

เอสซีจีมีการพัฒนาและด�าเนินกระบวนการจัดการด้าน
สิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะ
ระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการ
ละเมดิสทิธมินษุยชน ก�าหนดกลุ่มหรอืบคุคลทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
วางแผนและก�าหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกนั จดัการแก้ไข
และป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบ
ตดิตามผล โดยจัดให้มกีระบวนการบรรเทาผลกระทบทีเ่หมาะสม 
ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ประกาศ
นโยบายด ้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับ 
ความแตกต่างของบคุคล (Diversity and Inclusion) ขึน้เพือ่ให้มัน่ใจ 
ว่าการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจีมีการบริหารความหลากหลาย
และยอมรับความแตกต่างของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน 
เพิ่มเติมจากนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่ก�าหนดไปเม่ือปี 
2560 รวมทั้งก�าหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้
สอดคล้องกบั พรบ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล 2562 เพือ่ให้เอสซจี ี
มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการก�ากับดูแล และการบริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

•	 ด้านการดูแลพนักงาน
การบริหารค่าตอบแทน
เอสซีจีบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจาก ความรู้ ความ

สามารถ ประสบการณ์ความช�านาญ และผลส�าเร็จของภารกิจ 
ตามระดับต�าแหน่งงานในความรับผิดชอบ  ซึ่งยึดหลักความ 
เป็นธรรมทั้งจากภายในองค์กรและแข่งขันได้กับองค์กร
ภายนอก  โดยค�านึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และ
สภาวะการจ้างงานภายนอก ทัง้นีเ้พ่ือให้เกดิความมัน่คงในชวีติ 
ส่งเสรมิให้เกดิแรงจูงใจ และสร้างขวัญและก�าลงัใจในการปฏบิตัิ
งานให้กบัพนกังาน ทัง้ในส่วนของ เงนิเดอืน โบนสั เงนิตอบแทน
พเิศษ และผลประโยชน์อืน่ๆ   มรีะบบโครงสร้างค่าจ้างท่ีชดัเจน
ซ่ึงจะมกีารปรบัปรงุเพือ่รกัษาสถานะความเป็นบรษิทัชัน้น�าใน
ตลาดอยู่อย่างต่อเนื่อง

เอสซีจีบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากทั้งผลการ
ด�าเนินงานเป็นรายปี เช่น การสร้างยอดขาย ก�าไรสุทธิ และ 
EBITDA  และผลการด�าเนินงานในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนต่อ
การเจริญเติบโตของบริษัท และการรักษาให้พนักงานอยู่กับ
องค์กร โดยพิจารณาจากการขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของ
ก�าไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นเอสซีจียังให้ความส�าคัญต่อพนักงานท่ีมี

ศกัยภาพสงูและมีความสามารถโดดเด่น ซึง่มกีาร Identify และคดั
เลอืกคนท่ีเป็น Key Talent เป็นผูท่ี้มีความสามารถ และมีผลงาน
เป็นท่ียอมรบั  โดยมีการก�าหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้
กบัพนกังานกลุม่ดงักล่าวเพือ่ดแูลให้เหมาะสม พร้อมกบัวางเส้น
ทางหรือระดบัการเตบิโตของพนกังานกลุม่ดงักล่าว

การบริหารสวัสดิการ
การจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน  เป็นนโยบายที่เอสซีจี

ได้ดูแลและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง  
เพือ่ยกระดบัความเป็นอยูท่ี่ดตีามความเหมาะสมของพนกังาน
ในแต่ละระดับ รวมทั้งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน  
เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน  โดยมี
สวสัดกิารในด้านต่างๆ เช่น การสนบัสนนุปฏิบัติงาน (เบ้ียเลีย้ง 
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าท่ีพักเม่ือต้องไปปฏิบัติงานนอกเขต
ปฏิบัติงานปกติ ฯลฯ) ด้านสุขภาพอนามัย (ค่ารักษาพยาบาล
และทันตกรรม การตรวจสขุภาพประจ�าปี ศนูย์กีฬาและสขุภาพ 
ฯลฯ) สวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือช่วยเหลือพนักงานใน
กรณีต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงในการด�ารงชีพ เช่น เงินยืม   
การประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ  เป็นต้น

ในปี 2563 เอสซีจีได้น�า Chatbot และ Mobile Application 
เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการแก่พนักงาน ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการด�าเนินการลง เพิ่มประสิทธิภาพ
และความพอใจของพนักงานในการใช้บริการ นอกจากนี้  
เอสซีจีได้เริ่มใช้สวัสดิการรูปแบบยืดหยุ่นในธุรกิจเคมิคอลส์
เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานตามทางเลือกของ
แต่ละบุคคล โดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในสวัสดิการมากขึ้น และเป็นการ
รองรับลักษณะการท�างานแบบ Hybrid Workplace อีกด้วย  
อกีท้ังได้จดัสวสัดกิารและผลตอบแทนใหม่ให้เหมาะสมกบัการ
จ้างงานรูปแบบใหม่ในบางต�าแหน่ง เช่น งานทางด้าน Digital 
และการพัฒนา Technologies

การดูแลพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 
เอสซีจีได้ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของ
พนักงานและห่วงใยผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น จึงก�าหนดให้มี
มาตรการต่างๆ เพื่อระวังป้องกัน เช่น  การท�าประกันสุขภาพ
เพื่อคุ้มครองการติดเชื้อโควิด 19 ให้กับพนักงานทุกคน การ 
ให้ความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุน Work from Home เช่น Package  
Internet, การให้ยืมอุปกรณ์ส�านักงาน เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ส�าหรับผู้ที่ 
ต้องการจัด Home Office, การท�า Tele Medical โดยจัดแพทย ์
ให้ค�าปรึกษาแก่พนักงานผ่าน Application, การจัดกิจกรรม
พนักงานผ่านช่องทาง On line และการท�า COVID Check-in ผ่าน 
Mobile App. “Employee Connect” เป็นต้น

การดูแลพนักงานในระยะยาว
เอสซจีมีกีารดแูลพนกังานตลอดชวีติการท�างาน ทัง้ในการ

บริหารความก้าวหน้าของพนักงานด้วยการก�าหนดแผนการ
พัฒนาร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา การส่งเสริม 
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การพัฒนาทักษะในอาชีพให้ทันต ่อความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี  ตลอดจนการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมตลอดชีวิต
การท�างาน  และสวัสดิการภายหลังจากพนักงานเกษียณอายุ
การท�างานด้วย เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เช่น การจัด
ให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ การจัดโครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเกษียณอายุ ทั้งในด้านสุขภาพ การบริหารการเงินและ 
การลงทุน การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ 
การรกัษาพยาบาลหลงัเกษยีณอายุ ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข 
ที่บริษัทก�าหนด 

 ในปี 2563 เอสซีจีได้เริ่มน�ารูปแบบผลประโยขน์ระยะ
ยาว(Long term Incentive) แบบใหม่ ๆ มาใช้ในกลุ่มพนักงาน  
New Business บางประเภท เช่น Startups Team หรือกลุ ่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�าเนนิธรุกจิและยังท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง ความ
ผันผวนต่างๆที่ทวีความรวดเร็วและความรุนแรงมากขึ้นกว่าที่
เคย อาทิ การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง และความต้องการของ
ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปอย่างเหน็ได้ชัด  เอสซีจ ีจงึเร่งปรบัตัวให้ทัน
ต่อทุกการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นย�า้ความส�าคัญเรื่องการพัฒนา
พนกังานทัง้ในและต่างประเทศเพือ่ให้พนกังานทกุคนทุกระดบั
พร้อมและก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลง 

เอสซีจีเดินหน้ารองรับการเรียนรู้แบบ New Normal พร้อม
รับมือกับพฤติกรรมการเรียนรู ้ที่เปลี่ยนไปของพนักงานใน
ปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของพนักงาน โดยปรับลดสัดส่วน 
Classroom Training และเพิ่มสัดส่วน Digital Learning มากขึ้น แต่ก็ 
ยังคงรักษาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ อีกทั้งยัง มุ่งมั่นพัฒนา 
ประสบการณ์การเรยีนรูข้องพนกังานให้ดยีิง่ขึน้อย่างสม�า่เสมอ 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�าให้พนักงาน 
ทุกคนทุกระดับสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่าง 
ต่อเนือ่งไม่ว่าจะปฎบิตังิานทีบ้่าน (Work from Home) หรอืปฏบิตัิ
งานที่ส�านักงานหรือโรงงาน (Work on Site)  

นอกจากนี ้ยงัต่อยอดการ “Re-Skill และ Up-skill” คลอบคลมุ
พนักงานทุกคนทุกระดับ โดยเน้นด้าน Customer Centricity, 
Customer Insights, Customer Behavior, Design Thinking, Agile  

Process ในหลกัสตูร Flagship Program ทุกหลกัสตูร อาทิ Business 
Concept Development (BCD)  และทักษะด้าน Future Capability 
เช่น Changeable Mindset for Success, Find Out Why และ Business 
Strategy in VUCA world เป็นต้น 

เอสซีจียังจัดท�า “แผนพัฒนาพนักงาน” อย่างต่อเนื่อง  
โดยมีคณะกรรมการบุคคลของทุกธุรกิจ ดูแลการพัฒนา
พนกังานอย่างใกล้ชดิ รวมถึงการร่วมมือกบัสถาบันชัน้น�าต่างๆ 
ทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่น�าคนทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และ
ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านมาเสรมิก�าลงัพลให้กับธรุกิจ จงึมัน่ใจ
ว่า ธุรกิจด�าเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

อีกท้ังเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลง โดยปรับแนวทาง
การสรรหาและคดัเลอืกพนกังานด้วยการเพิม่สดัส่วนการรบัผูท้ี่
มีประสบการณ์และมีความสามารถจากภายนอก (Mid-career) 
เพือ่รองรบัธุรกจิในอนาคตของเอสซจี ีเช่น ธุรกจิดจิทิลั ค้าปลกี 
และ โลจสิติกส์ ท้ังนี ้เพือ่ให้เอสซจีสีามารถสร้างสรรค์นวตักรรม
ได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค และปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท�างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

นอกจากนี ้เอสซจียีงัมกีารให้ความรูพ้นกังานด้านการดแูล
รักษาสุขภาพ การป้องกัน การใช้ชีวิตของพนักงานในช่วงการ
ระบาดของ COVID-19 มีระบบการติดตามพนักงาน และการ
อัพเดทสถานการณ์รายสัปดาห์ ผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ

ปี 2563 พนักงานเอสซีจีมีวันฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน 16 วัน  
ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู ้และพัฒนาพนักงานท้ังภายในและ
ภายนอก 784 ล้านบาท

2.	การบริหารทรพัยากรบุคคลให้สอดคล้องกบักลยทุธ์
ทางธุรกิจ

ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประกอบ
กับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ท�าให้
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานแบบใหม่ เอสซีจีได้ปรับปรุง 
ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจโดยในปี 2563 ได้ด�าเนินการ ดังนี้ : 
•	 การบริหารจัดการก�าลังพล	–	เอสซีจีให้ความส�าคัญกับ

กลยุทธ์การจัดการก�าลังพลให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ของธุรกิจและเหมาะสมกับ New Normal  โดยได้ด�าเนินการ 
Redesigning jobs  และออกแบบลกัษณะการจ้างงานรปูแบบใหม่
ให้เหมาะสมกับผู้เข้างานใหม่โดยก�าหนดเกณฑ์การจ้างงานที่
เน้นถึง competencies  และส�าหรับพนักงานที่จ้างในปัจจุบันได้
ทบทวนรูปแบบการจ้างงานเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในเร่ือง
เวลาและสถานที่ท�างานให้มากขึ้น
•	 Transformation	ในงานบรหิารทรพัยากรบคุคล	–	ปรบัปรุง

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ Lean, Automation 
และ Digitization ซึ่งเอสซีจีได้ท�างานร่วมกับท่ีปรึกษาระดับโลก
มาอย่างต่อเนือ่งในการรบั best practices มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการท�างาน เพื่อลดขั้นตอน หรือช่วยลดพื้นที่
ในการเก็บเอกสารข้อมูล  ช่วยให้การจัดเก็บและน�าข้อมูลมา
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ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้ท�างานได้เร็วขึ้น ลดข้อ 
ผิดพลาดในกระบวนการท�างาน ก�าหนดมาตรฐานงานต่างๆ
เพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เพื่อให้
สามารถเทยีบเคยีงกบัมาตรฐานระดบัโลกได้ เอสซจีไีด้ออกแบบ
สถานที่ท�างานใหม่ให้เป็น Digital มากข้ึนโดยการสนับสนุน
เครื่องมือและทรัพยากรที่จ�าเป็นให้เพียงพอส�าหรับการท�างาน
แบบ remote เพือ่ให้สามารถรกัษาความผกูพนั และการประสาน
งานระหว่างพนักงานไว้ด้วยการด�าเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดให้มี Application “Employee Connect” เพื่อให้การ 
  ใช้บรกิารและใช้สวัสดกิารของพนกังานมคีวามสะดวก 
  มากข้ึน เช่น การท�าข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน  
  ค�าขอลาและขอท�างานล่วงเวลา การจัดการสวัสดิการ 
  และผลประโยชน์  การถามตอบด้านบริหารงาน 
  ทรัพยากรบุคคล การตรวจสุขภาพ / ตรวจเชื้อโควิด 
  การส�ารองที่นั่ง รวมทั้ง เช็คอินและเช็คเอาท์เพื่อเข้า 
  ท�างานที่ส�านักงาน ฯลฯ

2. การใช้คอมพิวเตอร์มาท�างานอัตโนมัติในกระบวนการ 
  การท�างานรูปแบบต่างๆตาม Pattern ที่ก�าหนด (Robotic  
  process automation :RPA) ถูกน�ามาใช้เพื่อลดเวลาใน 
  กระบวนการท�างานทีม่ข้ีอมลูจ�านวนมาก และซ�า้ ๆ  เช่น  
  การรายงานมาตรฐานการบันทึกธุรกรรมการช�าระ 
  เงินคืน ฯลฯ แอปพลิเคชั่นท่ีก�าหนดเอง (Power App.)  
  ซ่ึงน�าไปใช้อย ่างกว ้างขวางในธุรกิจซีเมนต์และ 
  ผลิตภัณฑ์ก ่อสร ้าง เพื่อติดตามสถานะของการ 
  ด�าเนินการต่างๆ

3. จัดให้มี Software ใช้ในกระบวนการประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงาน เพื่อบันทึกการก�าหนด KPI ไปจนถึงการ 
  ตดิตามความก้าวหน้าของผลการปฏบิตังิานและบนัทกึ 
  การให้ค�าปรึกษา และค�าแนะน�าระหว่างผู้บังคับบัญชา 
  และผู้ใต้บังคับบัญชาในรูปแบบ Digital

4. จัดท�ารายงานข้อมูลด้านการบริหารงานทรัพยากร 
  บุคคลเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ(Dashboard) 
  เพื่อใช้ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการ KPI  
  และสถานะการด�าเนินงานขององค์กร ให้เป็นระบบ 
  อัตโนมัติ โดยใช้เครื่องมือ Power BI เพื่อลดขั้นตอน 
  ในการเตรียมข้อมูลให้อัพเดทที่ต้องท�าซ�้าๆ และใช ้
  เวลาค่อนข้างมาก

5. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่จัดท�า 
  ข้อมูลในรูปแบบ Digital ใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลทาง  
  Online และสามารถจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทาง Online  
  เช่น การสัมภาษณ์และการเตรียมความพร้อม ฯลฯ   
  การแนะน�าผู้สมัครงานให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่า  
  และได้ร่วมมือกับ LinkedIn เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 
  ขั้นตอนการสรรหาผู้สมัครงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

6. น�า e-platform มาใช้เพื่อรวบรวมโปรไฟล์ความสามารถ 
  ของพนักงานที่เป็น Talent เพื่อพิจารณาจัดการอาชีพ 
  ในอนาคต ส�าหรับ Talent Management และการวางแผน 
  สืบทอดต�าแหน่งงาน

•	 Performance	Management	–	ระบบประเมนิผลการปฏบิตัิ
งานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 ซึ่ง
การท�างานมีลักษณะเป็น remote work  มีการมอบอ�านาจความ
รับผิดชอบให้กับผู ้ใต้บังคับบัญชาลงไปให้สามารถท�างาน
ได้ และความร่วมมือประสานงานอยู่ในลักษณะ virtual ท�าให้
กระบวนการวดัผลประเมนิการปฏบิตังิานมกีารปรบัปรุงด้วยวธิี
การใหม่ ๆ มุ่งเน้นที่ผลส�าเร็จของงานมากขึ้นและมีการสื่อสาร
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความถี่มากขึ้น
•	 Talent	Management	 ให้ความส�าคัญในเรื่องความเป็น

ผู้น�าที่เหมาะสมกับสถานการณ์    New Normal เอสซีจีได้เปลี่ยน
แนวทางการบริหารจัดการ Talent Management โดยได้ปรับปรุง
เกณฑ์ในการวัดความเป็น Talent ใหม่ เพื่อคัดเลือกผู้น�าใน
อนาคตที่มีความสามารถเหมาะสมกับ New Normal 

นอกจากนั้นเอสซีจีได้ส่งเสริมให้พนักงานในประเทศที่
เข้าไปลงทุน ได้เป็นผู้สืบทอดต�าแหน่งงานระดับสูงในประเทศ
นั้น ๆ ด้วย

3)			 ลูกค้า
เอสซีจีมุ ่งม่ันสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อ 

ส่งมอบสินค้าและบริการท่ีตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ของลูกค้าท้ังด้านคุณภาพและราคาท่ีเป็นธรรม โดยสินค้า
และบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความม่ันใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุด และ 
ได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ใน
ทุกธุรกิจ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึง
การให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการ
ขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อน�าข้อเสนอแนะ
ไปจดัท�าเป็นแผนงานส�าหรบัปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน
ให้ดีมากขึ้น

เอสซจีมีกีระบวนการบรหิารเพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบั
ลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักส�าคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการ
ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจ�า
ทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า 
และน�าเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอด
เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ การพัฒนานวัตกรรมท่ีครอบคลุม
ระบบงาน Knowledge Management, e-Service, e-Selling และ 
Business Warehouse เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ของลูกค้า (Customer 
Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้า
ส�าหรับการขายและการให้บริการ รวมทั้งมีระบบวิเคราะห์
ข้อมลูพฤตกิรรมการบรโิภคของลกูค้า เพือ่เรยีนรูค้วามต้องการ
ของลูกค้าและสร้างความพงึพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว ทัง้นี ้
ในการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2563 ผ่านช่องทาง  
SCG Contact Center เอสซจีมีผีลส�ารวจความพงึพอใจในภาพรวม 
อยู่ที่ร้อยละ 100
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4)		 คู่ค้า/คู่ธุรกิจ
เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต 

โปร่งใส โดยยดึถอืการปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการค้าและสญัญา
ที่ก�าหนด จรรยาบรรณเอสซีจี และค�ามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่าง
เคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาซื้อ ที่เหมาะสมและยุติธรรม 
โดยค�านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการ
ที่ได้รับ มีการก�าหนดระเบียบในการจัดหาและการด�าเนินการ
ต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ท�าธุรกิจกับคู ่ค ้าท่ีมี
พฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ส�าหรับคู่ธุรกิจ เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้ง
ในเร่ืองสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการท�างาน และ 
ผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้ค�าปรึกษา
และสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความปลอดภัยด้วยการให้การ
รับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจารณาค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนา 
ขดีความสามารถและพฒันาความรูท้ัง้ในงานและนอกงานของ
คูธุ่รกจิให้สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ และ
สนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การท�างานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

เอสซีจีได้จัดท�าจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier 
Code of Conduct) เพื่อให้คู ่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจที่ 
ถกูต้อง (รายละเอยีดเพิม่เติมในหวัข้อ จรรยาบรรณธรุกิจ หน้า 164)

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี โดยก�าหนด
ไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/ 
คูธ่รุกจิ คณุสมบตัแิละการสมคัรเป็นคู่ค้า/คูธุ่รกจิ รวมถึงขัน้ตอนการ
ท�าธรุกจิกบัเอสซจีี ทัง้น้ีเพือ่ให้มัน่ใจว่าเอสซจีีจะด�าเนินการคดัเลอืก 
คูค้่า/คูธ่รุกจิอย่างมรีะบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนนุคูค้่า/ 
คู่ธรุกิจทีด่�าเนนิธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อม และบรษัิทจะไม่ท�าธรุกรรมกบับคุคลหรอืนิติบุคคล
ทีก่ระท�าผดิกฎหมาย หรอืมพีฤตกิรรมทีส่่อไปในทางทจุรติ และ 
เผยแพร่นโยบายดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์ของเอสซจีี

5)		 ผู้ร่วมลงทุน
เอสซีจเีคารพซึง่สทิธิของผูร่้วมทนุและปฏบิตัต่ิอผูร่้วมทุน

ทกุรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรยีบผู้ร่วมทนุ ตลอดจนให้ความ
ร่วมมอือย่างดกีบัผูร่้วมทนุเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิ
งานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณา
ก�าหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตาม และผลักดันให้การด�าเนิน
งานของกิจการร่วมทนุเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย แนวทาง
การพัฒนาอย่างย่ังยืน และจรรยาบรรณเอสซีจี ทั้งนี้เพื่อให ้

การด�าเนินงานของกิจการร ่วมทุนประสบผลส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

6)		 เจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษัทค�านึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ และยึดมั่นใน
การสร้างความเชื่อถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม  
โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

1. จัดท�าสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย เสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบ 
คู่สัญญา

2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ส�าคัญใด ๆ ที่อาจท�าให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

3. ปฏิบตัติามเงือ่นไขข้อตกลงของสญัญาต่าง ๆ  ทีไ่ด้ท�าไว้
กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา 

4. ช�าระคนืเงนิกูพ้ร้อมดอกเบีย้ให้เจ้าหนีท้กุประเภทอย่าง
ครบถ้วนและตรงตามก�าหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้

นอกจากนี้เพื่อรักษาความเชื่อม่ันต่อเจ้าหนี้ เอสซีจียังให้
ความส�าคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทาง 
การเงินที่เหมาะสม มีการสื่อสารกับเจ้าหนี้ถึงสถานะของธุรกิจ
อย่างสม�่าเสมอ และมุ่งม่ันในการรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืน 
กับเจ้าหนี้

7)		 ชุมชน
เอสซีจียึดถือความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอุดมการณ์มา

ตลอดระยะเวลาด�าเนินธุรกิจ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับ
การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน เพราะเช่ือ
ว่าชุมชนและสังคมท่ีเข้มแข็งเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์อย่างสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและสังคมท่ีเอสซีจีเข้าไปด�าเนิน
ธุรกิจทั้งในประเทศไทยและอาเซียน พร้อมทั้งปลูกฝังจิตส�านึก
ให้พนักงานและผู้เก่ียวข้องร่วมท�าประโยชน์ ด้วยมุ่งหวังให้
อตุสาหกรรมและชมุชนอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลูและยัง่ยนื โดยมี
คณะกรรมการกจิการสังคมเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยนื ท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบาย มอบแนวทางการด�าเนินกิจกรรม และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของพนักงาน ร่วมกับภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และ
ชุมชนในพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เอสซีจี บริหาร
จัดการด้านการพัฒนาชุมชน ดังนี้
•		 ด้านชุมชนโดยรอบโรงงาน	 มีนโยบายดูแลคุณภาพ

ชีวิตของชุมชนรอบโรงงาน ทั้งด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา  
การพัฒนาชุมชน การเผยแพร่องค์ความรู ้ เพื่อเพิ่มความ
สามารถด้านต่างๆ ให้กับชุมชน พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐาน
โรงงานสูอ่ตุสาหกรรมเชงินเิวศ โดยมุง่หวงัให้อตุสาหกรรมและ
ชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด�าเนินงานโดยทีมงานชุมชน
สัมพันธ์ที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและชุมชนในพื้นที่  
ร่วมกนัส่งเสรมิให้ชมุชนเรยีนรูแ้ละปรบัตัวพร้อมรบัมือกับความ
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เปล่ียนแปลงของโลกหรือวิกฤตที่เกิดขึ้น เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เช่น สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงในปี
ทีผ่่านมา ส่งผลให้หลายพืน้ทีข่าดแคลนน�า้ ในขณะทีบ่างพืน้ทีม่ี
ฝนตกหนกัจนเกดิน�า้ท่วมน�า้หลาก กระทบต่อผลผลติการเกษตร
ของชุมชน เอสซีจี ได้ร่วมสนับสนุนให้ชุมชนมีความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการน�้า ชวนคิด ชวนท�า ให้ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาน�้าแล้ง
น�า้ท่วมในพืน้ที ่บรหิารจดัการน�า้อย่างเป็นระบบด้วยข้อมลูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท�าให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาน�้าได้ด้วย
ตนเอง มีปริมาณน�า้ส�ารองเก็บไว้ใช้อุปโภค บริโภค และท�าการ
เกษตร ทั้งขยายผลส�าเร็จไปสู่ชุมชนในพื้นที่อื่นๆ 
•	 ด้านสังคมโดยรวม	ส่งเสริมการแก้ปัญหาที่สังคมเผชิญ

อยู่อย่างแท้จริง เช่น ปัญหาขยะล้นเมือง เอสซีจีน�าแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน ปรับใช้กับบริบทในชุมชน ในโครงการ 
“ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ส่งเสริมให้ชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดปรับ
เปล่ียนพฤตกิรรมการคดัแยกและจดัการขยะตัง้แต่ต้นทาง และ
น�าขยะแยกประเภทมารไีซเคิลให้เกิดประโยชน์ จนเป็นต้นแบบ
ชุมชนจัดการขยะในหลายพื้นที่ เช่น บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
บ้านสา จังหวัดล�าปาง บ้านมดตะนอย จังหวัดตรัง เป็นต้น 
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  
เอสซีจีได้พัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด 19 ที่หลากหลายและ
ทนัต่อความต้องการ เพือ่ช่วยลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ให้แก่
บคุลากรทางการแพทย์ทีเ่ป็นก�าลังส�าคัญในการดแูลประชาชน 
รวมทัง้สนบัสนนุงบประมาณ และประสานงานแครอืข่ายต่างๆ 
เพื่อน�านวัตกรรมเหล่าน้ีไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและ 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือทั่วประเทศ 

ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมได้ในรายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

8)		 หน่วยงานราชการ
เอสซีจีได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการท�าธุรกรรมกับรัฐไว้ใน

จรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องในแต่ละ
ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระท�าการใด ๆ ที่อาจจูงใจ
ให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการด�าเนินการท่ีไม่ถูกต้อง
เหมาะสม รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทาง
ด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟัง
ความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะหรอืข้อร้องเรยีนต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ราชการ

9)		 สื่อมวลชน
เอสซีจีให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่

สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อให้สื่อมวลชน
สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและทัน
เหตุการณ์ นอกจากนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชน
อย่างจริงจังและต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ
ของสื่อมวลชน อาทิ การเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว หรือ
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับสื่อมวลชน อาทิ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน
เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ ของ
สื่อมวลชน บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

10)		 คู่แข่ง
เอสซีจีด�าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่ง

อย่างเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
โดยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณเอสซีจี อย่าง
มีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอัน
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธี
การที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระท�าการใด ๆ ที่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ท�าลายชื่อเสียงของ 
คูแ่ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมลูความจรงิ 
ตลอดจนสนบัสนนุและส่งเสรมิให้เกดิการค้าอย่างเสร ีหลกีเล่ียง
พฤติกรรมการตกลงใด ๆ ที่เป็นการผูกขาด ลด หรือการจ�ากัด
การแข่งขัน เป็นต้น

เวทีรับฟังความคิดเห็นชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ชุมชนเรียนรู้การจัดการน�้าในพื้นที่ด้วยตนเอง
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11)		ภาคประชาสังคม	นักวิชาการ	ผู้น�าความคิด	
เอสซีจีด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินธุรกิจ
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยัง
ตระหนักถึงความส�าคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อน�ามาสะท้อนถึงประเด็น
ต่าง ๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์
ให้แก่สังคม โดยตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel) 
จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคราชการ เอกชน และองค์กรอิสระ โดย 
มุง่เน้นการดแูลและสร้างคณุค่าให้สังคม ชมุชน รวมทัง้การขยาย
ผลสู่อุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเอสซีจี เพื่อให้เกิด
แนวทางร่วมกันในการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน 

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอ

แนะความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
จะได้รับการรวบรวม กลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร 
ระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับต่อไป

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�าที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing 
System ในระบบอินทราเน็ต (ส�าหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ 
www.scg.com (ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ) เพื่อด�าเนินการตาม
กระบวนการดังต่อไปนี้
•	 พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่อง

ทางทีก่�าหนด โดยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องถอืเป็นความลบั และจะเปิด
เผยเท่าที่จ�าเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแส
หรือผู้ร้องเรียน โดยการด�าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัว 
ผู้ร้องเรียนหรือแหล่งข้อมูล ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัท
ก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมหรือบริษัทอาจก�าหนด
มาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหากเห็นว่าเป็น
เรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
•	 ส�านักงานตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบ

ถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยด�าเนินการอย่างรัดกุมเพ่ือให้ทราบ 
ข้อเทจ็จรงิภายใน 30-60 วนั ทัง้นีจ้ะมกีารรายงานความคบืหน้า
ให้ผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
•		 ในกรณีท่ีพบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง	 จะก�าหนดให้ตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนเพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และ
รายงานเรือ่งทจุรติและข้อร้องเรยีนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณทีีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีต้องการตดิต่อกบัคณะกรรมการบรษิทั 
โดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพือ่ร้องเรยีนกรณีถกูละเมิดสทิธิ 
รายงานการทุจริต การท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณซึ่งอาจ
เกีย่วข้องกบัผูบ้รหิาร สามารถร้องเรยีนต่อคณะกรรมการบรษัิท
ผ่านกรรมการอสิระทีอ่เีมล ind_dir@scg.com

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม

เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการบริหาร
ความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีจะท�าให้บรรลวุตัถปุระสงค์
อย่างมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้

1. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลให้
มีการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล รวมท้ังมีการทบทวน
และประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ และ
เมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง 

2. แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ท�าหน้าทีส่อบทาน
การด�าเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิและข้อก�าหนดของหน่วยงาน
ก�ากับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและ
บัญชีให้เป็นตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ

3. ก�าหนดให้มีคณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี (Risk 
Management Committee) ท�าหน้าที่ก�าหนดโครงสร้าง นโยบาย 
กลยุทธ์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงติดตามผล
การบริหารความเสี่ยงและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 
เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�านึกในจริยธรรม
และคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ 
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี พร้อมทั้งก�ากับดูแล
ให้มีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะ
สม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อ�านาจอย่างไม่
ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระท�าผิดกฎหมาย 

5. ติดตามดแูลและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท 
หรือผู้ถือหุ้น ก�ากับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อัน 
มิควรในทรัพย์สินของเอสซีจีและการท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความ
สัมพันธ์เกี่ยวโยงกับเอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร 

6. จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในที่สามารถปฎิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้รับผิดชอบและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร ้อมทั้งรายงานให้ 
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คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ในด้านการก�ากับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท�าให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์อย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงของเอสซีจีมีกรอบการปฏิบัติงานในการ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตาม
มาตรฐานตามแนวปฏิบัติสากล

หลกัปฎบิติั 7 รักษาความน่าเช่ือถอืทางการเงินและการเปิด
เผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังนี้
1. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ

ในการช�าระหนี ้รวมทัง้แผนหรอืกลไกในการแก้ไขหากเกดิปัญหา 
2. ก�ากับดูแลให้ระบบการจัดท�ารายงานทางเงินและการ

เปิดเผยข้อส�าคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 
•	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เอสซีจีให ้ความส�าคัญเรื่องการเป ิดเผยสารสนเทศ 
เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีการควบคุมและ
ก�าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ท่ีเป็นสารสนเทศ
ทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก�าหนด มีสาระส�าคัญครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา

เอสซีจีได ้มีการก�าหนดนโยบายการเป ิดเผยข้อมูล  
(Disclosure Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อกัษรเพือ่ให้พนกังานยดึถอื
เป็นแนวปฏิบัติแล้วตั้งแต่ปี 2551 โดยในปี 2560 คณะกรรมการ
บรษิทัได้อนมุตัใิห้มกีารปรบัปรงุนโยบายดงักล่าวให้สอดคล้อง
กับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งแนวปฏิบัติท่ีดี
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้จัดท�าแนวปฏิบัติ
การเปิดเผยข้อมลู (Disclosure Guideline) ให้เป็นมาตรฐานในการ
เปิดเผยข้อมูลส�าคัญ ส�าหรับให้พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสามารถน�าไปใช้ในการเปิดเผย
ข้อมลูได้อย่างถกูต้อง และเพือ่ให้ผู้ถือหุน้ นักลงทนุ สาธารณชน 
และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าเอสซีจีได้เปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่
ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของเอสซีจี 

นอกจากนี ้ยงัได้เผยแพร่ เรือ่งการเปิดเผยข้อมลู (Disclosure 
Checklist) และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประเมินตนเองเพื่อตรวจ
สอบว่าได้จัดท�ามาตรฐานการท�างานของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

อันเป็นการสนับสนุนให้เกิดความย่ังยืนในการเปิดเผยข้อมูล
ของเอสซีจี

เอสซจียีดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัต่าง ๆ  
ท่ีก�าหนดโดยส�านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และหน่วยงาน
อื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปล่ียนแปลง
อยู่อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าได้เปิดเผยข้อมูลอย่าง 
ถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อม่ันในการด�าเนิน
ธุรกิจที่โปร่งใส เช่น

1. จัดท�าแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ผูด้�ารงต�าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู และรายงานต่อ 
ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

2. ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต้อง
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่
บริษัทก�าหนด

3. ก�าหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการ 
ซือ้ขาย/ถอืครองหุน้สามัญของบรษัิทให้ท่ีประชมุคณะกรรมการ 
ทราบทุกคร้ังที่มีการประชุม รวมทั้งรายงานการถือหุ้นกู้ของ 
บริษัท หุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัทในเครือฯ ของกรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสหรือ 
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 
และเปิดเผยจ�านวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขาย
ระหว่างปีไว้ในรายงานประจ�าปี

4. จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจ�าปี  

5. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงาน
ประจ�าปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

6. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท

7. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุม และจ�านวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

8. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในรายงานประจ�าปี

9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังรูปแบบ ลักษณะ และจ�านวนค่า
ตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล

11.  เปิดเผยข้อมลูการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรของกรรมการ
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็น
รายบุคคล
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12. เปิดเผยโครงสร้างการด�าเนินงานและการลงทุนใน
บริษทัย่อย บรษิทัร่วม กิจการทีค่วบคมุร่วมกนั และบรษิทัอืน่ ๆ 
อย่างชัดเจน

13. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจาก
ค่าสอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

14. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
บนเว็บไซต์ของบริษัท

15. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และ 
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย

1 6 .  เป ิด เผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและ 
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

17. เปิดเผยโครงการลงทุนที่ส�าคัญต่าง ๆ และผลกระทบ
ที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ 
SET Link  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เพื่อให้
ผู้ถอืหุน้ นกัลงทนุ สือ่มวลชน และผูเ้กีย่วข้องได้รบัทราบข้อมูล
ที่ถูกต้อง ทั่วถึง และโปร่งใส 

18. นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษทัได้จัดให้ม ี“จรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ของเอสซจีีเป็นไปอย่างถกูต้องเหมาะสม และ
เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติ
ที่ดีของเอสซีจีที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให ้
นกัลงทนุสมัพนัธ์มแีนวทางทีช่ดัเจนในการปฏบิตังิานตามหลัก
บรรษัทภิบาลเอสซีจี อันจะท�าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
บรษิทัและสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ สาธารณชน 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

•	 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
เอสซีจีให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูก

ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน 
และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตาม
หน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว เอสซีจียังได้พัฒนา 
ช่องทางในการสือ่สารข้อมลูและข่าวสารผ่านสือ่ทีห่ลากหลาย
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น
•	 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อเป็นช่องทาง

ติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•	 แถลงข่าวผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาส	รวมทัง้ข่าว

โครงการลงทุนและกิจกรรมที่ส�าคัญของเอสซีจีเป็นประจ�า
•	 แถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสแก่นักลงทนุและ

นักวิเคราะห์
•	 จดักจิกรรมพบพนักงานเพือ่ชีแ้จงนโยบายและแนวทาง

การด�าเนินธุรกิจ
•	 จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ทั้ง 

ในประเทศและต่างประเทศ
•	 บรรยายให้ความรูใ้นหวัข้อต่าง	ๆ 	ในการสมัมนาระดบัชาติ

และระดับนานาชาติ

•	 จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ผู้ถือหุ้น	
นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ
•	 เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง	ๆ	อาท	ิข่าว

ประชาสมัพนัธ์ ภาพข่าว บทความ ส่ือโฆษณา และโซเชยีลมเีดีย
ต่าง ๆ
•	 จัดท�าสิง่พมิพ์และสือ่อืน่	ๆ	เพือ่เผยแพร่ข้อมูลของเอสซีจี	

อาทิ รายงานประจ�าปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน วารสาร
ผู้ถือหุ้นกู้ วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจ�าหน่าย และวารสาร
พนักงาน
•	 เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารถงึพนกังานผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

ต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
•	 เปิดเผยข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั	www.scg.com	และ

สื่อโซเชียลมีเดีย
 
•		 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของเอสซีจีได้ท�าหน้าที่ติดต่อ

สื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม ซึ่งในปี 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ได้พบปะกับ 
นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ อย่าง 
สม�่าเสมอ โดยได้น�าเสนอผลการด�าเนินงาน งบการเงิน ฐานะ
การเงิน ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต ทั้งนี้ ทาง
หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ได้มกีารปรบัเปลีย่นวธิกีารประชุม
เป็นแบบ Virtual Conference เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และยังคงความต่อเนื่องในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน โดยสรุป
กิจกรรมได้ดังนี้สรุปได้ดังนี้
•	 จัดกิจกรรมเพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้ช่วย

ผู้จัดการใหญ่ พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ (Domestic 
Roadshow และ Conference แบบ Virtual Conference) เพื่อชี้แจง 
สื่อสาร และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง บนแนวทางการด�าเนิน
ธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปของเอสซีจี รวม 16 ครั้ง
•	 เพือ่ให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจเชงิลกึในแต่ละธุรกจิ

ของเอสซีจี บริษัทได้จัดกิจกรรม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ของแต่ละธรุกิจเป็นผูใ้ห้ความรู ้สือ่สารกลยทุธ์ และทิศทางการ
ด�าเนินธรุกจิให้แก่นกัวเิคราะห์ และนกัลงทุนสถาบันในประเทศ
รวม 2 ครั้ง
•	 จัด	 Analyst	 Conference	พร้อม	 Press	 Conference	ทุก

ไตรมาส รวม 4 ครั้ง 
•	 จัด	Roadshow	ในต่างประเทศ	(Virtual	Conference)	รวม	

14 ครั้ง
•	 อกีท้ังยงัมกีารน�าเสนอ	แบบ	One-on-One	Meeting/	Group	

Meeting และ Conference Call เพือ่ให้นกัลงทนุได้ซกัถามแนวทาง
ด�าเนนิงานและกลยทุธ์ของบรษัิท ตลอดจนการตอบข้อซกัถาม
จากนกัลงทนุโดยตรงผ่านทางอเีมลและโทรศพัท์อย่างสม�า่เสมอ
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หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ
ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัมหีน้าทีใ่นการดูแลให้ม่ันใจว่าผู้ถอืหุน้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของเอสซีจี เคารพ
สิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก�ากับดูแลให้มี
กระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน
ของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
มีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ
ติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้
โดยตรง 

ทั้งนี้ เอสซีจีมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และ
อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้น
ประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลัก
ทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐาน
ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน 
หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่ง 
ผลก�าไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระ
การประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่าง
เป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น 
การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนด
ค่าสอบบัญชี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของ
บรษิทั และการอนมัุตธุิรกรรมทีส่�าคญัและมผีลต่อทศิทางในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียัง
ได้ด�าเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อมลูท่ีส�าคญัและจ�าเป็นส�าหรับผู้ถือหุน้เกีย่วกบัการ
ด�าเนนิธรุกจิอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตกุารณ์ โดยเปิดเผยข้อมูล
นั้นผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจี และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

2. เพือ่ให้ผูถื้อหุน้ทกุรายได้รบัข้อมลูทีช่ดัเจน เพยีงพอและ
มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และก�าหนดวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูล 
ดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าประมาณ  
2 เดือนก่อนวันประชุม

ส�าหรับหนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทได้จัดให้มี 
รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมค�าชี้แจงเหตุผล
ประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการโดยบริษัทได้เผย
แพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการ
ลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง
ก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
หนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 
30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเป็นการ 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน 
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดย
ใช้หนงัสอืมอบฉันทะแบบหนึง่แบบใดทีบ่รษัิทได้จดัส่งไปพร้อม
กบัหนงัสอืนดัประชมุ ซ่ึงเป็นรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก�าหนด
ทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณชิย์ก�าหนด พร้อมข้อมลูของกรรมการอสิระ
ที่บริษัทก�าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทได้ประสานงาน
เรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไป
อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ท่ีประชุมได้มี 
มติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 19 เรื่องการให้สิทธิแก่ 
ผู้ถอืหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวน
หุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด ท่ีจะเข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้คณะ
กรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเพื่อสอบถาม
ข้อมลูในแต่ละวาระหรอืข้อมลูอืน่ ๆ  ของบริษทัเป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านอีเมล corporatesecretary@scg.com 
หรือตามท่ีอยู่ของบริษัท โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม
ข้อมลูเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อโดยตรงทีส่�านกังานเลขานกุารบรษิทั
ผ่านช่องทาง ดังนี้

 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�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100

6. ในปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19 ท�าให ้บริ ษัทต ้องเ ล่ือนการจัดการ
ประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นจากเดือนเมษายนไปเป ็น วัน ท่ี  
8 มิถุนายน 2563 รวมทั้งเปลี่ยนสถานท่ีประชุมจากการ 
จัดประชุมท่ีโรงแรมเป็นการประชุมท่ีส�านักงานใหญ่ บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร โดยการขออนุญาตจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
ติดเชื้อตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด

7. บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด 
(Barcode) ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้
จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัท
ได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชมุแทน และจดัเตรยีมอากรแสตมป์ส�าหรบัปิดหนังสือ
มอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกตลอดการ 
ลงทะเบยีน โดยบรษิทัจะเปิดรบัลงทะเบยีนก่อนเริม่การประชมุ
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

8. บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุก
วาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจ
สอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานใน
ที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
คนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉนัทะทีไ่ม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีงชมูอื และลงคะแนนในบตัร
ยืนยันการลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการ
สแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตร 
ดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนในบัตรยืนยัน
การลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลง
คะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งมี
เป็นจ�านวนมากนัน้ บรษิทัจะด�าเนนิการลงคะแนนเสยีงเหน็ด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

9. ส�าหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ
นั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบภายหลังจาก
เสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้อง
ใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุม
อาจขอให้ที่ประชุมด�าเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน  
เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้
ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

10. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็น
อิสระท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการ
ประชุม และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

11. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมภายหลังจาก
ประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียง
ลงคะแนนได้ในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มี
การลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมต้ังแต่วาระท่ีได้เข้าประชุม
เป็นต้นไป จึงอาจท�าให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ไม่เท่ากันได้ 

12. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2563 บริษัทต้อง
ประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สั้น กระชับ เพื่อลดเวลาในการท่ี
คนจ�านวนมากมารวมอยู่ในท่ีเดียวกัน จึงขอความร่วมมือจาก
ผู้ถือหุ้น ดังนี้

 1) ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม 
   ด้วยตนเอง ให้แจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมประชมุ 
   ให้บริษัททราบล่วงหน้า

 2) ขอให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม 
   ผู ้ถือหุ ้นให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะสรุปประเด็น 
   ทั้ งหมดที่ส ่ งมาล ่วงหน ้าและที่ สอบถามใน 
   ห้องประชมุโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงาน 
   การประชมุผูถ้อืหุน้ซึง่จะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ 
   ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ เว็บไซต์ของบริษัท 
   ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

 3) เพีอ่สขุอนามยัของส่วนรวม บรษิทัจะไม่จดัไมโครโฟน 
   ส�าหรับการซักถามให้แก่ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบ 
   ฉันทะท่ีมีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนค�าถาม 
   ลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ ้าหน้าที่รวบรวมไว้  
   โดยบรษิทัจะตอบค�าถามในห้องประชมุเฉพาะเรือ่ง 
   ที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น 

 4) ผู ้ ถือหุ ้นต ้องนั่ ง ในโซนที่นั่ งตามที่บริษัทได  ้
   ก�าหนดไว้ โดยมีระยะห่างระหว่างท่ีนัง่ในระยะห่าง 
   1.5 - 2 เมตร

13. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถ 
ขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าห้าคนร้องขอ และท่ีประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 
ข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

จุดรับลงทะเบียนส�าหรับผู้รับมอบฉันทะ  การเว้นระยะของที่นั่งในห้องประชุม



163

 เรื่อง ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น การด�าเนินการของบริษัท

(1) การประชาสัมพันธ์ทาง 
  โทรทัศน์เกี่ยวกับ  
  กิจกรรม CSR และ
  การลงทุนของเอสซีจี

(2) การขยายธุรกิจด้าน  
  สุขภาพให้มากขึ้น 

(3) เสนอให้พัฒนาแบบบ้าน  
  ทีถ่อดได้เป็นแบบไทยเดมิ  
  และไทยปัจจุบัน

แนะน�าให้เอสซีจีท�ารายการสื่อสารกับประชาชนออก
โทรทัศน์ โดยเน้นเรื่องที่เอสซีจีท�าเพื่อประชาชน และเป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปลงทุนท�าธุรกิจในต่างประเทศ น�า
เงินเข้าไทย น�าชื่อเสียงดี ๆ ความสามารถดี ๆ ของคนไทย 
ไปเผยแพร่ในต่างประเทศ เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจไทย
และคนไทย

เอสซจีีควรใช้ความเชีย่วชาญทางเคมแีละกจิการอืน่ ๆ  ของ
เอสซีจีท�าและขยายธุรกิจด้านสุขภาพให้มากขึ้น เช่น ผลิต
อปุกรณ์ทางการแพทย์ ผลติวคัซนีและยาต่าง ๆ  จะดมีากขึน้
อีก ท�าให้คนไทยจ่ายค่ารักษาพยาบาลถูกลงได้ 

เอสซจีีควรพัฒนาบ้านรปูแบบไทย ถอดประกอบได้ (เหมอืน
รูปแบบต่างประเทศ เช่น SCG Heim) รูปทรงแบบไทยเดิม
และไทยปัจจุบันที่เห็นทั่วไปให้คนไทยรุ่นใหม่ สร้างบ้าน
รูปแบบไทยได้ง่าย ราคาถูก

รับทราบ

รับไปพิจารณา

รับไปพิจารณา

14. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 ที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามล�าดับในระเบียบวาระที่ได้ก�าหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงล�าดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือ 
นัดประชุมผู ้ถือหุ ้น นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้
พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ  ตามระเบยีบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะ 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจ
ก่อนปิดการประชุม 

15. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี 2563 ให้สาธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้น
การประชุม

16. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน 
ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�าคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการ
บริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการ
ลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ รวมท้ังสรุปประเด็นค�าถามและค�าตอบท้ังหมดท่ีส่งมา
ล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสาร
แนบท้ายรายงานและจัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้
ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด พร้อมท้ังได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท

17. ภายหลงัการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาค�าถามและข้อเสนอแนะ
ของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อก�าหนดแนวทางด�าเนินการที่เหมาะสม  
รวมท้ังปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดี 
ยิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 มีข้อ
เสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้ก�าหนดแนวทาง
ด�าเนินการ ดังนี้

จรรยาบรรณธุรกิจ 

•	 จรรยาบรรณเอสซีจี	
บรษิทัก�าหนดจรรยาบรรณเอสซจีี เพือ่ให้พนักงานเอสซจีี 

ทุกคนปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่บริษัทก�าหนดไว้  
โดยมกีรรมการบรษิทัปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ซีึง่สอดคล้อง
กับอุดมการณ์เอสซีจี ทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ “ตั้งมั่นในความ
เป็นธรรม มุ ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน 
และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึงการประพฤติ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบริษัท และเป็นพลเมืองดีของ
ทุกประเทศที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์
สูงสุดให้แก่องค์กร 

การส่งเสริมการตระหนักรู ้ในด้านบรรษัทภิบาลและ  
Governance, Risk and Compliance (GRC)

เอสซจีเีป็นกลุม่บรษิทัชัน้น�าทีด่�าเนนิธรุกจิมากกว่า 100 ปี 
โดยก่อตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทแรก ๆ เมื่อพ.ศ. 2456 ตาม 
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พระบรมราชานญุาตจากพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี และสืบทอดต่อเน่ืองมาจนถึง 
รชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 10 
แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทประมาณร้อยละ 
33.6 โดยเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างของ
องค์กรทั่วไปในด้านบรรษัทภิบาลที่ดี

การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน
เพราะมีอุดมการณ์ในด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับ
ได้ถือปฏิบัติและให้ความส�าคัญอย่างสม�า่เสมอตลอดมา คือ
•	 ตั้งมั่นในความเป็นธรรม	
•	 มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
•	 เชื่อมั่นในคุณค่าของคน	
•	 ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2530 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติ

เป็นลายลักษณ์อักษร เรียกว่า “จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย” 
หรือในปัจจุบันเรียกว่า “จรรยาบรรณเอสซีจี” เพื่อให้พนักงาน 
มีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของเอสซีจี 
โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการ
ปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของเอสซีจี 
และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความ
ตระหนักรู้ในเรื่องจรรยาบรรณและสามารถน�าไปใช้เป็นหลัก
ในการปฏบิตังิานได้อย่างเคร่งครัด จึงได้มกีารจดัการให้ความรู้ 
และส่งมอบคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคน 
ทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มเข้างาน และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ 
ตระหนกัรู้เรือ่งจรรยาบรรณอย่างต่อเน่ือง รวมถึงก�าหนดให้เป็น
ปัจจัยส�าคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจ�า
ทุกปี โดยในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมบางรายการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการของทางภาครฐั โดย
ใช้ช่องทางออนไลน์ในการส่ือสารกับพนักงาน ได้จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
•	 ประชาสัมพันธ์ความหมาย	GRC	 ในบริบทของเอสซีจ	ี

และกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานรับรู้ในเรื่อง GRC (Governance, 
Risk and Compliance) ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อน�าไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
•	 เสริมสร้างความตระหนักรู้	 และส่งเสริมให้พนักงาน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณเอสซีจี และแนว 
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โดยประชาสัมพันธ์ระบบ GRC Helpline 
ซึง่เป็นช่องทางให้ค�าปรกึษาส�าหรับพนักงานในการปฏบิตังิาน
ที่เกี่ยวข้องกับ Governance, Risk, Compliance และ Internal Control 
เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ  
แม้จะปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) 
•	 ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณเรื่อง	

ของก�านัลและการเล้ียงรับรอง เพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ รวมไปถึง
การเลี้ยงรับรองในโอกาสต่าง ๆ 

น อ ก จ า ก นี้ เ อ ส ซี จี ยั ง ไ ด ้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู ้ แ ล ะ
ประสบการณ์ของเอสซีจีในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีตลอดจน
การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการของเอสซีจี
ให้กับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความ
สนใจ เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ถึง
ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีการดูแล
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เอสซีจีได้ก�าหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็น
ธรรมแก่พนักงานท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการ
ทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท 
จรรยาบรรณเอสซีจี  และนโยบายต ่อต ้านคอร ์รัปชัน  
(Whistleblowing Policy) โดยมีคณะท�างานก�าหนดนโยบายและ
ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี  
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนที่เป็นผู้บริหารระดับสูง
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจท�าหน้าที่ติดตามผลการด�าเนินงาน ตลอด
จนให้ค�าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยได้ก�าหนด 
ช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และตั้งค�าถามที่
เก่ียวข้องกับจรรยาบรรณเอสซจีแีละการปฏิบัติงานบนเวบ็ไซต์
ในชื่อว่า “ระบบ	GRC	Helpline”

•	 จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทก�าหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ 

นกัลงทุนสมัพนัธ์ ยึดถอืเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีหลักการพื้นฐานในเร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ การรักษาข้อมูลภายใน การปฏิบัติ 
ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้ง
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับ 
หลักบรรษัทภิบาล อันจะท�าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
บริษัทและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

•	 จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
เอสซีจีได้จัดท�าจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier 

Code of Conduct) เพื่อให้คู ่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจที่ 
ถูกต้อง และเป็นแนวทางให้คู ่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีควบคู่ไปกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีค�านึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐาน
ในการด�าเนนิธรุกจิร่วมกนั โดยคูธ่รุกจิของเอสซจีจีะต้องลงนาม
ตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีก่อนเริ่มท�าธุรกิจกับบริษัท 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม 
“เอกสารแนบ 5  นโยบายและแนวปฏิบัติ 
การก�ากับดแูลกิจการ และจรรยาบรรธรุกจิ”  
ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com
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การทบทวนการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีหรือ  

Corporate Governance Code ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้

คณะกรรมการบรษิทัโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและสรรหาได้พิจารณาการน�าหลกัปฏบัิตติามหลกั
การก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ส�าหรบับรษัิทจดทะเบยีนปี 2560 หรอื 
Corporate Governance Code (CG Code) ทีอ่อกโดยส�านักงาน ก.ล.ต. 
มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะผู้น�าขององค์กร (governing board) โดยกรรมการทัง้หมดได้
พจิารณาหลักปฏบิตัดิงักล่าวโดยละเอยีดรอบคอบและเข้าใจถงึ
ประโยชน์และความส�าคัญของการน�าหลักปฏิบัติตาม CG Code 
ซ่ึงเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการ
ก�ากับดแูลกจิการ เพือ่น�าไปใช้สร้างคณุค่าให้แก่กจิการเพือ่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีประกอบด้วย 8 หมวดหลักดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the 
Board)

หลักปฏิบัติ 2 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความย่ังยืน (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 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk  
Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏบิัติ 8 สนบัสนุนการมส่ีวนร่วมและการสือ่สารกบั
ผู้ถอืหุน้ (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

อย่างไรก็ตามส�าหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมส�าหรับ
การด�าเนินธุรกิจของเอสซีจีน้ัน คณะกรรมการบริษัทได้มีการ
พิจารณาก�าหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึก
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณา
ทบทวนเป็นประจ�าทุกปี โดยปี 2563 มีเรื่องที่ยังไม่ครอบคลุม
เกณฑ์ของโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed  
Companies) ใน 2 ประเดน็ซึง่อธบิายไว้ในหวัข้อ การเปลีย่นแปลง
และพัฒนาการท่ีส�าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ 
การก�ากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญของนโยบาย  

แนวปฏบิตั ิและระบบการก�ากบัดแูลกจิการในรอบปีทีผ่่านมา

บริษัทน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) 
ที่ออกโดย ก.ล.ต. มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของ
เอสซีจี ในปี 2563 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการ
ทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. กรณีประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ
 ปัจจุบัน ประธานกรรมการมาจากการเสนอชื่อจาก 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ อย่างไรกต็ามคณะกรรมการได้ก�าหนดบทบาท
และทบทวนหน้าท่ีของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน  
โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายเป็นส�าคัญและกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและ
เสนอแนะในท่ีประชมุได้อย่างเป็นอสิระ รวมทัง้จดัให้กรรมการ
ทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการอย่าง
สม�่าเสมอทุกปี  

2. การมีกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วันที ่29 ตลุาคม 2563 

มมีตกิ�าหนดวาระกรรมการอสิระ นับแต่วนัทีม่คีณุสมบตัเิป็นอสิระ
ด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี คณะกรรมการจะพิจารณาถึง
ความจ�าเป็นในการเสนอให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ต่อไป โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระ
ของกรรมการดังกล่าวต่อไปได้ หากเห็นว่ามีความเหมาะสม

นอกจากนี้ในปี 2563 บริษัทได้ด�าเนินการที่ส�าคัญ 
เกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับ
ดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชดุย่อย เพือ่ให้บรษิทัมรีะบบการก�ากบัดแูลกจิการอย่างต่อเนือ่ง 
และเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแลและแสดงให้เห็นว่ามี 
การยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท  
ที่สอดคล้องกับ CG Code ปี 2560 จ�านวน 7 เรื่อง ดังนี้ 

1) ทบทวนคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี 
2)  ทบทวนกฎบตัรและแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของ 

  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
3)  ทบทวนนโยบายก�าหนดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนท่ี 

  กรรมการสามารถไปด�ารงต�าแหน่งได้ 
4)  ทบทวนนโยบายการก�าหนดคุณสมบัติและการสรรหา 

  กรรมการบริษัท และตารางความรู้ความช�านาญของ 
  คณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) 

5)  ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและ 
  ยอมรบัความแตกต่างของบคุคล และปรบัปรงุนโยบาย 
  ด้านสิทธิมนุษยชน 

6)  ก�าหนดนโยบายการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 
  เอสซีจี 

7)  ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี



สายรายงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โครงสรางองคกร 
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการใหญ

สำนักงานตรวจสอบ

ผูถือหุน
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจีคณะจัดการเอสซีจี

การบริหารกลาง

การเงินและการลงทุน

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

หนวยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

ธุรกิจเคมิคอลส ธุรกิจแพคเกจจิ้งธุรกิจซีเมนตและ
ผลิตภัณฑกอสราง

หนวยงานบริหาร
ความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท
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โครงสร้าง
การก�ากับดูแลกิจการ

15
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โครงสรางองคกร 
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการใหญ

สำนักงานตรวจสอบ

ผูถือหุน
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจีคณะจัดการเอสซีจี

การบริหารกลาง

การเงินและการลงทุน

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

หนวยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

ธุรกิจเคมิคอลส ธุรกิจแพคเกจจิ้งธุรกิจซีเมนตและ
ผลิตภัณฑกอสราง

หนวยงานบริหาร
ความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยบคุคลซึง่มคีวามรูค้วาม

สามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหาร 

ระดบัสงูในการก�าหนดกลยทุธ์ และนโยบายการด�าเนนิงานท้ัง 

ระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนก�าหนดนโยบายการเงิน 

การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร รวมท้ังการ

ทบทวนนโยบายและแผนงานส�าคัญของบริษัทเป็นประจ�า 

ทุกปี มีบทบาทส�าคัญในการจัดสรรทรัพยากรส�าคัญตาม 

เป้าหมาย ตลอดจนก�ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล 

การด�าเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า  

9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้น ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 12 คน ดังนี้

1. พลอากาศเอก   ประธานกรรมการ

 สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

2. นายชุมพล ณ ล�าเลียง รองประธานกรรมการ 

     และกรรมการอิสระ

3. นายเกษม วัฒนชัย กรรมการ

4. พันต�ารวจเอก กรรมการ

 ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

5. นางธาริษา วัฒนเกส กรรมการอิสระ

6. นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ

7. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ

8. นายพสุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ

9. นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ

10. นายชลณัฐ ญาณารณพ* กรรมการ 

11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี* กรรมการอิสระ

12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบรษิทัทัง้ 12 คน ไม่มคีณุสมบตัต้ิองห้าม ดงัน้ี

1. ไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที ่

เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา
หมายเหต ุ
* เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563
 ค่าเฉล่ียระยะเวลาทีด่�ารงต�าแหน่งของกรรมการเท่ากับ 6 ปี 1  เดอืน

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

  กรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
   ตรวจสอบ บรรษัทภิบาล พิจารณา กิจการสังคมเพ่ือการ 
            และสรรหา ผลตอบแทน พัฒนาอย่างยั่งยืน
   (3 คน) (3 คน) (4 คน) (9 คน) *

 1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล - - - กรรมการ

 2. นายชุมพล ณ ล�าเลียง - ประธาน - -

 3. นายเกษม วัฒนชัย - - - ประธาน

 4. พันต�ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม - - - กรรมการ

 5. นางธาริษา วัฒนเกส ประธาน กรรมการ - -

 6. นายกานต์ ตระกูลฮุน - - - กรรมการ

 7. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล - - ประธาน กรรมการ

 8. นายพสุ เดชะรินทร์ กรรมการ กรรมการ - -

 9.  นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการ - กรรมการ -

 10. นายชลณัฐ ญาณารณพ - - กรรมการ -

 11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี - - กรรมการ -

 12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส - - - กรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร 
1 คน  คอื กรรมการผูจั้ดการใหญ่ และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
11 คน ซึง่กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิารมปีระสบการณ์การท�างาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือในภาคอุตสาหกรรม 
หรอืการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ทีเ่ป็นประโยชน์กบัการบรหิาร
กิจการของบริษัท และไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนใด
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ
สองในจ�านวนห้าคน คือ  นายเกษม วัฒนชัย หรือ นายชุมพล 
ณ ล�าเลียง หรือ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล หรือ นายชลณัฐ 
ญาณารณพ หรือ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ลงลายมือชื่อร่วมกัน

บริษัทมีกรรมการอิสระจ�านวน 6 คน ได้แก่ นายชุมพล 
ณ ล�าเลียง นางธาริษา วัฒนเกส นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 
นายพสุ เดชะรินทร์ นางพรรณสิรี อมาตยกุล และนายฐาปน  
สิริวัฒนภักดี ซึ่งมีจ�านวนกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด  
มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน โดยกรรมการอิสระท้ัง  
6 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการ
อิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

กรรมการอิสระจะท�าหน้าที่ในการตรวจสอบการท�างาน
ของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุน
นโยบายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุน้ หรอืคัดค้านแนวทางทีอ่าจ

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และผูมี้ส่วนได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ  ดแูลให้
บรษัิทก�าหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท�ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกัน เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทและผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในระดับสากล บริษัทได้ให้ความส�าคัญเรื่องความหลากหลาย
ในโครงสร้างของกรรมการ (Board Diversity) ซึ่งประกอบด้วย
ความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และ
ความช�านาญเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท (Board skill 
Matrix) ตลอดจนในการสรรหากรรมการบริษทัไม่ให้มกีารจ�ากดั
หรอืแบ่งแยกในเรือ่ง เพศ อายุเช้ือชาติ สญัชาตศิาสนา ประเทศ 
ต้นก�าเนิด วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม เป็นต้น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการ
ให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

ท้ังนี ้กระบวนสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการ
ที่จะครบก�าหนดออกตามวาระในปี 2564 คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้สรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสม
จากการเสนอชือ่ของกรรมการ และบคุคลในท�าเนยีบกรรมการ 
(Chartered Director)ของ IOD โดยได้ค�านึงถึงคุณสมบัติด้านความ
หลากหลายข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการก�าหนดคุณสมบัติ
และการสรรหากรรมการของบริษัท
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท

 1   พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล -  -  -  -  -  -  -

 2   นายชุมพล ณ ล�าเลียง  201,000  201,000  -  20,000  -  (20,000) 28,329

 3   นายเกษม วัฒนชัย  -  -  -  -  -  -  -

 4   พันต�ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  -  -  -  -  -  -  -

 5   นางธาริษา วัฒนเกส -  -  -  -  -  -  -

  คู่สมรส 41,900 41,900 - - - - -

6   นายกานต์ ตระกูลฮุน  -  -  -  -  -  -  -

7   นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  -  -  -  5,000  25,000  20,000  -

8   นายพสุ เดชะรินทร์  -  -  -  -  -  -  -

9   นางพรรณสิรี อมาตยกุล  400  -  (400)  -  -  -  -

10   นายชลณัฐ ญาณารณพ*  18,500  18,500  -  56,000  59,000  3,000  2,607

11   นายฐาปน สิริวัฒนภักดี*  -  -  -  -  -  -  -

12   นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  30,000  30,000  -  98,000  102,000  4,000  -

 ล�าดับ  ชื่อ หุ้นสามัญ (จ�านวนหุ้น) หุ้นกู้ (จ�านวนหน่วย)

ณ วันท่ี 1 
มกราคม 

2563

ณ วันท่ี 1 
มกราคม 

2563

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 

2563

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 

2563

เพ่ิม/(ลด)
ระหว่าง

รอบปีบัญชี

เพ่ิม/(ลด)
ระหว่าง

รอบปีบัญชี

หมายเหตุ:  
1.  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนช�าระแล้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)
2.  ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด ค�าว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจ�ากัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน
 หรือบริษัทมหาชนจ�ากัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
 -  บริษัทหนึ่งมีอ�านาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอ�านาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 -  บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว
 **  บริษัทในเครือฯ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
3.  ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส
 หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
4.  ตาม พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ�ากัด ให้แสดงหุ้นสามญัและหุน้กู้ของบรษิทั และบรษิทัในเครอื ทีถื่อโดยกรรมการเฉพาะการถอืหุน้ของตนเอง
5.  หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
*  นายชลณัฐ ญาณารณพ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ:  
- กรรมการล�าดับที่ 2, 5, 7, 8, 9 และ 11 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
- กรรมการล�าดับที่ 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
- โครงสร้างของกรรมการบรษัิทเป็นแบบ One-tier Board system ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารซึง่บางส่วน 
 เป็นกรรมการอิสระด้วย  

หุ้นสามัญ
ของบริษัท

ในเครือ 
(จ�านวนหุ้น)

** 
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ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เมื่อ 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)

รับผิดชอบในฐานะผู้นำาองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

อย่างยั่งยืน

 1. บรหิารกิจการให้เป็นไปเพือ่ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุแก่ผูถ้อืหุน้ 

(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�าคัญ 4 ประการ คือ 

  1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 

   และรอบคอบ (Duty of Care)

  2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of  

   Loyalty)

  3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

   ของบรษิทั มตคิณะกรรมการบรษิทัและมตทิีป่ระชมุ

   ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

  4) การเปิดเผยข้อมลูต่อผูถ้อืหุน้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน  

   โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด�าเนิน

ธุรกิจของเอสซีจีต่อการสร้างคุณค่าอย่างย่ังยืนให้แก่ทั้งเอสซีจี 

ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และให้มีการทบทวน

และอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี 

3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  

ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ ด้วย

ความซือ่สตัย์สจุรติ เพือ่ประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและเป็นธรรม

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

4.  ก�ากบัดูแลและพฒันาบรรษทัภบิาลของเอสซจีใีห้อยูใ่น

ระดับสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ ติดตามให้มี

การปฏบิตั ิและเป็นแบบอย่างในการปฏบิตัติามหลักบรรษทัภบิาล

และจรรยาบรรณเอสซีจี

กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไป

เพื่อความยั่งยืน

5. พิจารณาแผนหลักในการด�าเนินงาน งบประมาณ  

เป้าหมายและนโยบายในการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนา 

ขีดความสามารถของเอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสากล

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

6. ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่อง

จ�านวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอสิระ คณุสมบตัทิีห่ลากหลาย 

ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความ

สามารถเฉพาะด้านของกรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับการ

ด�าเนนิธรุกิจของเอสซจีี รวมทัง้แต่งตัง้กรรมการชดุย่อยเพือ่ช่วย

เหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

และอาจแต่งตั้งประธานกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ 

7. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท

เป็นประจ�าทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น  

3 แบบ คอืประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษัิทโดย

รวม (As a Whole) ประเมนิตนเองเป็นรายบคุคล (Self-Assessment) 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ  

รวมท้ังติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบรษิทั 

และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบติัหน้าทีข่องกรรมการบริษทั

และกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าสม�่าเสมอ 

8. ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคล

เป็นกรรมการบรษิทัอย่างโปร่งใส และมกีารก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม 

9. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเพียงพอ เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู ้ถือหุ ้น เว้น

แต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถ 

เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการ 

คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 

10. พัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

เข้าอบรมหรอืเข้าร่วมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าท่ี

กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร

11. พจิารณาแผนพฒันาผูบ้รหิารระดับสงูและแผนสบืทอด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลการ

ปฏบัิติงานของผูบ้รหิารระดบัสงูทีมี่ประสทิธิผลเป็นประจ�าทกุปี 

และมีระบบการพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผูบ้รหิารระดบัสงูที่

รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรบัผดิชอบและผลการด�าเนนิงาน

เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ 

รับผิดชอบ

12. ก�ากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อ

ให้เกิดมูลค่าแก่เอสซีจีควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้ม ี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

รวมทัง้ดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

13.  ก�ากบัดแูลให้มกีารบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ

และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโลยี

สารสนเทศ

14. ติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ 

และตดิตามการวดัผลการด�าเนนิงานทัง้ในระดบักลุม่ธรุกจิ และ

ระดับเอสซีจี โดยก�าหนดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงาน

อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

การด�าเนินงานของธุรกิจ โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและ 
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สขุอนามยั ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจน

การพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี 

ดแูลให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน

ที่เหมาะสม

15. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลให้

มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวน

และประเมินระบบการจัดการความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ และ

เมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง 

16. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�านึกในจริยธรรม

และคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ 

และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี พร้อมทั้งก�ากับดูแล

ให้มรีะบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม 

เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อ�านาจอย่าง 

ไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระท�าผิดกฎหมาย 

17.  ตดิตามดแูลและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ

บรษิทั หรอืผู้ถอืหุน้ ก�ากบัดแูลให้มกีารป้องกนัการใช้ประโยชน์ 

อันมิควรในทรัพย์สินของเอสซีจีและการท�าธุรกรรมกับผู้ท่ีมี

ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับเอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร 

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

18. ตดิตามดแูลสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถ

ในการช�าระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิด

ปัญหา 

19. ก�ากับดูแลให้ระบบการจัดท�ารายงานทางเงินและการ

เปิดเผยข้อส�าคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม

กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

20. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน

เรื่องส�าคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้ง

รายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

และโปร่งใส ก�ากับดูแลให้มกีระบวนการและช่องทางในการรบั 

และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส 

หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาส

ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจ

เป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง 

ในการปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการบรษิทัอาจขอค�าปรกึษา

จากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ 

หากเห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสม

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 (ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เมื่อ 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้

รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการ

ประชมุ เพือ่ให้กรรมการบรษัิทสามารถตัดสนิใจได้อย่างเหมาะสม 

 2. เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  2.1. ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตาม 

    ระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

  2.2. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให ้ 

    กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยน 

    ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ 

    ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ 

    เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

  2.3. สรปุมติท่ีประชมุและสิง่ท่ีจะต้องด�าเนินการต่อไป 

    อย่างชัดเจน

  2.4. ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดย 

    ไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ

 3. เป ็นผู ้น�าในการประชุมผู ้ถือหุ ้นให ้ เป ็นไปตาม

ระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรร

เวลาให้เหมาะสม รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความ 

คดิเหน็อย่างเท่าเทยีมกนั และดแูลให้มกีารตอบข้อซกัถามของ

ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

 4. สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างท่ีดใีนการปฏิบัติตามหลกั

บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี

 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ

บริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

 6. ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่าง

โปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 7. ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและ 

องค์ประกอบที่เหมาะสม

 8. ก�ากบัดแูลให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษัิท

โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัท

แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุตัเิรือ่งต่าง ๆ  ของบรษิทั

ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท 

กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั และมติทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น ซึง่รวมถึง

อ�านาจอนุมัติ (Delagation of Authority) การก�าหนดและทบทวน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน แผนหลักใน 

การด�าเนนิงาน นโยบายในการบรหิารความเสีย่ง แผนงบประมาณ 

และแผนการด�าเนินงานธุรกิจประจ�าปี แผนธุรกิจระยะ 

ปานกลาง การก�าหนดเป้าหมายท่ีต ้องการของผลของ 
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การด�าเนินงาน การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานให้

เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดไว้ และการดแูลรายจ่ายลงทนุ (Capital 

Expenditure) รายการระหว่างกนัทีส่�าคญั การเข้าควบรวมกิจการ 

การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท 

กับฝ่ายจัดการ

เอสซีจไีด้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่าง

คณะกรรมการบรษิทักับฝ่ายจดัการเอสซจีอีย่างชดัเจนตามคูม่อื

อ�านาจด�าเนินการของบริษัท โดยกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ี

ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของฝ่าย

จัดการเอสซีจีในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการเอสซีจีท�า

หน้าทีบ่รหิารงานในด้านต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนด  

ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็น

บุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต�าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือก

จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม

ที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้ก�าหนดแผน 

การสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และมีการทบทวน

แผนดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่าง

กรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุม 

ในวาระดังกล่าว

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ

ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานของเอสซจีี ตลอดจนไม่มีอ�านาจ

ลงนามผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ากับ

ดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้

อย่างชัดเจน 

ส�าหรับฝ่ายจัดการเอสซีจีได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่

ให้ด�าเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ รับผิดชอบ

ผลการด�าเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตาม

ขอบเขตท่ีคณะกรรมการอนุมตัใินแผนงานประจ�าปี ด�าเนนิการ 

ตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่ม ี

ผลกระทบต่อองค์กร และด�ารงไว้ซึง่การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ

ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

•	 จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดจ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 

ในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปีกรรมการบริษัทต้องออกจากต�าแหน่งจ�านวน  

1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้กใ็ห้

ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัท

ทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งน้ันให้พจิารณาจากกรรมการบรษิทัที่

อยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่งก่อน ซึง่ปัจจบุนั

บรษิทัมกีรรมการทัง้ส้ินจ�านวน 12 คน จึงมกีรรมการทีอ่อกจาก

ต�าแหน่งตามวาระปีละ 4 คน อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่

ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้

•	 วาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

 กรรมการอิสระควรมีวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับแต่วันที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระและ

ครบก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุม

สามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าป ี ท่ีตนครบก�าหนดออกตามวาระ  

ทั้งนี้คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ ท่ี 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกลับเข้าเป็นกรรมการ

ต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยให้คณะกรรมการ

พิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าว 

ต่อไปได้ หากเห็นว่ามีความเหมาะสม

นโยบายการด�ารงต�าแหน่งในสถาบันภายนอกเอสซีจีของ

กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

•	 การก�าหนดจ�านวนบรษัิทจดทะเบียนทีก่รรมการบรษิทั 

 จะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการก�าหนด

จ�านวนบรษัิทจดทะเบียนทีก่รรมการบรษัิทจะไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ เพือ่ให้บรษิทัได้รบัประโยชน์สงูสดุในการท่ีกรรมการ

บริษัทสามารถอุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดเป็นนโยบายให้

กรรมการบรษัิทด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนอืน่

ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไม่เกิน  

4 บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่าง

เคร่งครัด ไม่มีกรรมการคนใดด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอืน่ 

ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน  

4 บริษัท นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้อง

เสนอเรื่องการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนนั้นเพื่อให้ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

•	 นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบัน 

 ภายนอกเอสซีจีของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการ

ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของ

บริษัทท�างานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้

(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่ง 

   ไม่ได้ต้ังขึน้เพือ่ผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และ 

   เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึง่จะเป็น 

   ประโยชน์ต่อส่วนรวม

(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชน 

   ทีต้ั่งข้ึนเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอตุสาหกรรม 

   แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการ 

   ธุรกิจ ฯลฯ
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(3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ 

   ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของ 

   บริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

ทั้งนี้ให้กรรมการผู ้จัดการใหญ่เสนอขออนุมัติการเข้า

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนหรือสถาบันภายนอกจาก 

คณะกรรมการบรษิทั และในกรณขีองพนกังานจัดการให้เสนอ

ขออนุมัติตามอ�านาจด�าเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณา

ตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ ่งให้พนักงานทุ่มเทและต้ังใจ

ท�างาน ตลอดจนอุทิศเวลาการท�างานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ 

รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่าง

ใดอย่างหนึง่ทีเ่ป็นหรอือาจเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั  

อนึง่การพจิารณาอนุมตัใิห้พนักงานเป็นกรรมการหรอืใช้เวลาของ

บรษิทัท�างานให้กบัสถาบนั/บรษิทัภายนอก เป็นดลุยพินจิของ

บรษิทัทีจ่ะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณ ีๆ ไป ซ่ึงบรษัิท

ได้สือ่สารให้พนกังานจัดการทีเ่กีย่วข้องทราบโดยทัว่ถึงกนัด้วยแล้ว

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ

กจิการสงัคมเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืน เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะ

เรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ 

รับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อย

ทุกคณะเพื่อก�าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และได้เปิด

เผยกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scg.com) 

ด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ชดุย่อยเฉพาะเรือ่งชดุอืน่ ๆ  ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงได้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระ 

จ�านวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความ

เข้าใจ และมีประสบการณ์การท�างานด้านบัญชี หรือการเงินท่ี

เป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 

ทีจ่ะท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงินได้ 

โดยท�าหน้าที่สอบทานการด�าเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย

และระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และ

ข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบ

รายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นตามมาตรฐานสากล  

รวมทัง้สอบทานให้มรีะบบการควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบ

ภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย 

และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่

และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 คน ประกอบด้วย

 1. นางธาริษา  วัฒนเกส  ประธานกรรมการ
       ตรวจสอบ

 2. นายพสุ เดชะรินทร์  กรรมการตรวจสอบ

 3. นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ส�านักงานตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบัน 

นายพิทยา จั่นบุญมี ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ เป็นผู้

ดูแลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู ้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และ 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านกฎหมาย และบญัชเีป็นประจ�า โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย

จัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจาก

ผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ

ยงัมีทีป่รกึษาภายนอกทีเ่ป็นอสิระโดยบรษิทัเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี  

โดยครบรอบออกตามวาระในวนัประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 

ทั้งนี้เม่ือครบก�าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณา 

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้ 

ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุืน่

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน 

เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการ

บริษัทก�าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่

ในต�าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งตนแทน

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  

เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)

 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ด้านการกำากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง การกำากับดแูลการ

ปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน

 1. สอบทานให้มรีะบบรายงานทางการเงนิและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ

ส่งเสรมิให้มีการพฒันาระบบรายงานทางการเงนิให้ทัดเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

 2. พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน การได ้มาหรือ

จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการท�างาน การควบคมุ การก�ากบัดแูลด้านการปฏิบัติงาน  

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายส่ือสารที่มีประสิทธิผล 

สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

 4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้าน

คอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางของ

หน่วยงานก�ากับดแูลต่าง ๆ  แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทจุริต (CAC) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความ

ตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุม

ภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการ 

กระท�าความผดิ การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมนิ

ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่ส�านักงาน

ตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว

 5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตาม

การปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในตาม

กรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: 

COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม

และมปีระสทิธผิลตามวิธกีารและมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดย

ทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายใน” ซึ่งส�านักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและ

ประเมินแล้ว เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

ที่เพียงพอ และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 7. สอบทานสรปุผลตรวจสอบทจุริตและก�าหนดมาตรการ

ป้องกนัภายในองค์กร รวมทัง้สอบทานกระบวนการภายในของ

บริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

 8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์

ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ด้านอื่นๆ

 9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่ง

มีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ง

เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมิน

ประสิทธิภาพการท�างานของผู้สอบบัญชี 

 10. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิด

เผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี/รายงานประจ�าปีของ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของ

ส�านักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี 

และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 12.  พจิารณาอนมุตัแิผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ 

และก�าลังพลของส�านักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความ

เหน็ชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรอืเลกิจ้างผูอ้�านวย

การส�านักงานตรวจสอบภายใน

 13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าท่ีและรายงานต่าง ๆ 

รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานสากล

 14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี 

 15 .  ปฏิบั ติการ อ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดหรือ 

คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย 

ในการปฏิบัติ งานตามขอบเขตอ� านาจหน ้ า ท่ี ให  ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ 

หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้

ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง

จ�าเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทาง

วิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขต

หน้าท่ีและความรบัผดิชอบตามค�าสัง่ของคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบการด�าเนนิงานของบรษิทั

โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที ่

ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ 

หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทกระท�า

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 

มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรอืมาตรา 313 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการตรวจสอบและรายงาน

ผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้ส�านักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบ

บัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หาก

พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ

ด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการของบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน

เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ี 

   ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด  

   หลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

   หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะจัดการไม่ด�าเนินการ

ให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ก�าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามี

รายการหรอืการกระท�าดงักล่าวต่อส�านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาด

หลักทรัพย์ฯ

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

ประกอบด้วยกรรมการบรษิทัทีเ่ป็นกรรมการอสิระจ�านวน 

3 คน  ท�าหน้าทีเ่สนอ ทบทวน ก�ากบัดแูลงานด้านบรรษทัภบิาล 

พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทดแทนกรรมการทีค่รบรอบออกตามวาระหรอืกรณอีืน่ ทบทวน

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อย และท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จ�านวน 3 คน 

ประกอบด้วย 

1. นายชุมพล ณ ล�าเลียง  ประธานกรรมการ 

       บรรษัทภิบาลและ

       สรรหา*

2. นางธารษิา วัฒนเกส  กรรมการบรรษทัภบิาล

       และสรรหา

3. นายพส ุเดชะรนิทร์  กรรมการบรรษทัภบิาล 

       และสรรหา
หมายเหตุ: 

* ได้รบัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา แทน 

 นายสุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563   

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา

กรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหามวีาระการด�ารงต�าแหน่ง

คราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญ 

ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ท้ังน้ีเมือ่ครบก�าหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

(ตามการปรบัปรงุกฎบตัรของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล

และสรรหา เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)

ให้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามหีน้าทีด่งัต่อไปนี้

 1. ก�าหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ 

เอสซีจีเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

 2.เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีต่อ

คณะกรรมการบรษิทั พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรษิทั

ในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล

 3. ตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะจดัการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษทัภบิาลของเอสซจีี

 4. พจิารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซจีี

ให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 

ในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มี

การพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

 5. ก�ากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสม

เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ

 6. พจิารณาทบทวนความเป็นอสิระของคณะกรรมการบรษิทั 

รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ

หน้าที่

 7. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

 8. พิจารณาจัดท�าแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม 

พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ 

มาตรฐาน ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอสซีจี รวมทั้ง

จัดท�าแบบความรู้ความช�านาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) 

เพือ่พจิารณาความหลากหลายของกรรมการให้มคีวามเหมาะสม

กับการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี

 9. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และ

ประธานกรรมการ โดยพจิารณาทบทวนเป็นประจ�าทกุปี รวมทัง้

ติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

เพื่อน�าไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริม

สร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท

 10.รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัททุกคร้ังหลังมีการประชุมคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างสม�่าเสมอ

 11.ก�าหนดกระบวนการและแนวทางการสรรหาและ 

คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข้องก�าหนด และพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติ 

เ ห ม า ะ ส ม ม า ด� า ร ง ต� า แ ห น ่ ง ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ท ด แ ท น 

กรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ รวมถึงกรรมการใน 

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่

และความรับผดิชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบรษิทั โดยค�านงึ

ถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในด้าน

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะ

ด้านทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทั 

และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
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 12. จดัท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ

คณะจดัการของบรษิทั เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

 13. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้ง

แนวปฏบิตัขิองคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย 

พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร (Charter) ของ 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เป็น

ประจ�าทุกที

 14.  ประเมนิผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

และสรรหาเป็นประจ�าทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมท้ังคณะ  

(As a Whole) และประเมนิตนเองเป็นรายบคุคล (Self-Assessment)

 15. ส่งเสรมิให้พนกังานในทกุระดบั มจิีตส�านึกในจรยิธรรม

และคณุธรรม ปฏบิตัติามจรรยาบรรณเอสซจี ีและหลกัการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี

 16.  ปฏบิตัหิน้าทีใ่นเรือ่งอืน่ ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบรษิทั

มอบหมาย 

ในการปฏบิติังานตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีใ่ห้คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหามีอ�านาจเรียก ส่ังการให้ฝ่ายจัดการ 

หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้

ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาอาจขอค�า

ปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

อืน่ ๆ  หากเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นและเหมาะสมโดยบรษิทัจะเป็น

ผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

3. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน 4 คน ซึ่งกรรมการ

ทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน

และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการ

อิสระ ท�าหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและ

แนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ัง 

ผู้บรหิารระดับสงูของเอสซจีี เพือ่เสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทน

ทีส่ามารถจงูใจให้กบัผูบ้รหิารระดบัสูงของเอสซจีีในการบรหิาร

กิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษา 

คนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จ�านวน 4 คน 

ประกอบด้วย

 1. นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ

       พจิารณาผลตอบแทน

 2. นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการพิจารณา

       ผลตอบแทน

 3. นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการพิจารณา

       ผลตอบแทน*

 4. นายฐาปน สิริวัฒนภักด ี กรรมการพิจารณา

       ผลตอบแทน*

หมายเหตุ:  

*  เข ้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเม่ือวันท่ี  

 8 มิถุนายน 2563

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการพจิารณาผลตอบแทน

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

คราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุม สามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี ท้ังนี้ เม่ือครบก�าหนดออกตามวาระก็อาจได้

รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

(ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณา 

ผลตอบแทน เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)

ให้คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทนมหีน้าทีด่งัต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยชดุต่าง ๆ  ทีค่ณะ

กรรมการบรษัิทแต่งต้ัง ซึง่รวมถงึโบนสัประจ�าปีและเบ้ียประชุม

2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัด

การเอสซจี ี(Management Remuneration) ซ่ึงรวมถงึเงนิเดอืน โบนสั

ประจ�าปี โดยให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษัิทและ

ผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็น

สมควร ให้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเพื่อให้ค�าแนะน�าการด�าเนิน

โครงการ

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เพื่อก�าหนดค่าตอบแทนก่อนน�าเสนอขออนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเอสซีจีเป็น

รายบคุคลตามข้อเสนอของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพือ่ก�าหนด

ค่าตอบแทนก่อนน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

เป็นประจ�าทุกปี

5. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลง 

ค่าจ้างและผลตอบแทน เงนิรางวลัประจ�าปีของพนกังานจดัการ

ระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

6. พจิารณาทบทวน ศกึษา ตดิตามความเปลีย่นแปลงและ

แนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง

คณะจัดการเอสซีจีอย่างสม�่าเสมอเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ

7. พจิารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั

และคณะจดัการเอสซจี ีเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนชัน้น�า

อื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้เอสซีจีรักษา

ความเป็นผูน้�าในตลาดธุรกิจอตุสาหกรรมน้ัน ๆ  และเพือ่เป็นการ

สร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะ

กรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทนอย่างสม�่าเสมอ
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9. ประเมินผลการปฏิบัติหน ้าที่ของคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเ มินให  ้

คณะกรรมการบริษัททราบ

10. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมกีารเปลีย่นแปลง

ใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณา 

ผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้

เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

11. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ ๆ  ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

ในการปฏิบัติ งานตามขอบเขตอ� านาจหน ้ าที่ ให  ้

คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทนมอี�านาจเรยีก ส่ังการให้ฝ่าย

จัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเก่ียวข้อง

จ�าเป็น นอกจากน้ัน คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจ

ขอค�าปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญใน

วชิาชพีอ่ืน ๆ  หากเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นและเหมาะสมโดยบรษิทั

จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. คณะกรรมการกิจการสังคมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน 6 คน ฝ่ายจัดการ

ของเอสซีจี 3 คน รวมเป็น 9 คน ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและ

แนวทางการด�าเนินงานด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน เสนอแนะการก�าหนดงบประมาณประจ�าปี ส�าหรับการ

ด�าเนินกิจการดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินงานและ

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จ�านวน 9 คน ประกอบด้วย

1. นายเกษม  วัฒนชัย   ประธานกรรมการ  

       กิจการสังคมเพื่อ

       การพฒันาอย่างยัง่ยนื

2. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการกจิการสงัคม 

       เพื่อการพัฒนาอย่าง  

       ยั่งยืน*

3. พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการกจิการสงัคม 

       เพื่อการพัฒนาอย่าง 

       ยั่งยืน*

4. นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล  กรรมการกจิการสงัคม

       เพื่อการพัฒนาอย่าง  

       ยั่งยืน

5. นายกานต์ ตระกูลฮุน  กรรมการกจิการสงัคม 

       เพื่อการพัฒนาอย่าง 

       ยั่งยืน

6. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  กรรมการกจิการสงัคม 

       เพื่อการพัฒนาอย่าง 

       ยั่งยืน

7. นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการกจิการสงัคม

       เพื่อการพัฒนาอย่าง 

       ยั่งยืน

8. นายเชาวลิต เอกบุตร  กรรมการกจิการสงัคม 

       เพื่อการพัฒนาอย่าง 

       ยั่งยืน

9. นายธนวงษ์  อารีรัชชกุล กรรมการกจิการสงัคม

       เพื่อการพัฒนาอย่าง 

       ยั่งยืน

หมายเหตุ:     

* เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการกิจการสังคมเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยนื 

 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการกิจการสังคมเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระ

การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบก�าหนดออกตามวาระ

ในวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ทัง้นีเ้มือ่ครบก�าหนดออกตามวาระ

ก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้ 

ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

(ตามการปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล

และสรรหา เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)

คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ก�าหนดนโยบาย แนวทางการด�าเนนิงาน และงบประมาณ 

ด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพื่อน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี

2.  ติ ด ต า ม ดู แ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม แ ผ น ง า น ข อ ง 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ตาม

นโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

3. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบั ติงานต ่อ 

คณะกรรมการบริษัทภายหลังที่มีการประชุมคณะกรรมการ 

กิจการสังคมฯ อย่างสม�า่เสมอ 

4. ประเมินผลการปฏิบัติหน ้าที่ของคณะกรรมการ 

กิจการสังคมฯ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ

บริษัททราบ

5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

เก่ียวกับกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัย

อยู่เสมอ

6.  ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย 

ในการปฏิบัติ งานตามขอบเขตอ� านาจหน ้ า ท่ี ให  ้

คณะกรรมการกจิการสงัคมฯ มอี�านาจเรยีกสัง่การให้ฝ่ายจัดการ 
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หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้

ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น 

นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีของ 

กฏบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการกิจการสังคมฯ อาจขอค�าปรึกษา

จากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น 

ๆ หากเห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็น 

ผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ

ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี	 (ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2563)		

ประกอบด้วย 

 1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

 2. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

       ธุรกิจเคมิคอลส์

 3. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President-Polyolefins  
       and Vinyl Business 

       ธุรกิจเคมิคอลส์

 4. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ Vice President-Olefins  
       Business and Operations 

       ธุรกิจเคมิคอลส์

 5. นายสุรชา อุดมศักดิ์  Vice President 
       ธุรกิจเคมิคอลส์ 

       และดูแลงาน 

       Chief Technology 

       Officer - Innovation and 

       Technology 

       อีกต�าแหน่งหนึ่ง

 6. นายนิธิ ภัทรโชค   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

       ธุรกิจซีเมนต์และ

       ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

       และดูแลงาน 

       Vice President - Living 

       Solution and Housing  

       Products Business 

       อีกต�าแหน่งหนึ่ง

 7. นายชนะ ภูมี  Vice President-Cement  
       and Construction 

       Solution Business 

       ธุรกิจซีเมนต์และ  

       ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 8. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน Vice President-Regional  
       Business ธุรกิจซีเมนต์ 

       และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 9. นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-

       การบริหารกลาง

 10.นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่- 

       การเงินและการลงทนุ

 11.นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

       บริษัทซิเมนต์ไทย

       โฮลดิ้ง จ�ากัด

สามารถดูประวัติได้ตาม “เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู  
ผูบ้รหิารสายงานบัญชแีละการเงนิ และเลขานกุาร
บรษิทั” ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com

ทั้งนี้รายช่ือผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีข้างต้นเป็นไป

ตามนยิาม “ผูบ้รหิาร” ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ 

ที่ ทจ. 23/2551

ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 11 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

 1. ไม่มีประวัติการกระท�าผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ

ทรัพย์ ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต

 2. ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

ผู ้บริหารระดับสูงของเอสซีจีได้รับมอบหมายอ�านาจ

หน้าท่ีให้ด�าเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที ่

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดไว้ ซึง่คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัิ

การจัดท�าอ�านาจด�าเนินการในการก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีท่ี

ชดัเจน เพือ่ความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบตังิาน

อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบ

ลงทุนตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงาน

ประจ�าปี ด�าเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือ

ความขดัแย้งท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร และด�ารงไว้ซ่ึงการสือ่สาร

ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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10 11

นายธนวงษ อารีรัชชกุล  
กรรมการผูจัดการใหญ 
ธุรกิจเคมิคอลส

นายรุงโรจน รังสิโยภาส
กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ  
Vice President-Polyolefins and 
Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ  
Vice President-Olefins Business 
and Operations ธุรกิจเคมิคอลส

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

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม  
ผูชวยผูจัดการใหญ-การเงิน
และการลงทุน

นายสุรชา อุดมศักดิ์
Vice President ธุรกิจเคมิคอลส 
และดูแลงาน Chief Technology 
Officer - Innovation and Technology 

นายยุทธนา เจียมตระการ  
ผูชวยผูจัดการใหญ-การบริหารกลาง

นายปรเมศวร นิสากรเสน   
Vice President-Regional Business 
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

นายชนะ ภูมี  
Vice President-Cement and Construction 
Solution Business
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 

นายอารีย ชวลิตชีวินกุล  
กรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัทซิเมนตไทยโฮลดิ้ง จำกัด

10 9 8 7 6 1 2 11 4 3 5
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ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
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ชื่อบริษัท

รายชื่อกรรมการ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด

ธุรกิจเคมิคอลส์

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

ผูด้�ารงต�าแหน่งระดับบรหิารในสายงานบญัชีและการเงนิ

•	 ผู้อ�านวยการส�านักงานบัญชีกลาง

นายพชิติ ลลีะพนัธ์เมธา ซึง่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ

ส�านักงานบัญชีกลาง เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

โดยตรงในการดูแลนโยบายบัญชี ควบคุมดูแลการท�าบัญชีและ

รายงานทางการเงิน ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกรรม

ทางบญัชขีองบรษิทั ให้มปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามระเบียบ  

ข้อก�าหนด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

•	 ผู้อำานวยการสำานักงานวางแผนและการเงิน

นางจันทนดิา สารกิะภตู ิซึง่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ 

ส�านกังานวางแผนและการเงนิ เป็นผูไ้ด้รบัมอบหมายให้รับผดิชอบ 

ในเรื่องการวางแผนกลยุทธ ์และความเสี่ยงขององค ์กร  

การบรหิารความสมัพนัธ์นกัลงทนุ รวมถงึการดแูลหลกัการและ

บริหารการเงินและงานประกันภัยของบริษัทและบริษัทย่อย  

ให้เป็นไปตามนโยบายการเงินของบริษัทในเอสซีจี

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลักของบริษัท	(ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2563)

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

 1. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส 30,000 30,000 -

 2. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล - - -

 3. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒ ิ - - -

 4. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ 2,000 2,000 -

 5. นายสุรชา อุดมศักดิ์ - - -

 6. นายนิธิ ภัทรโชค 4,000 4,000 - 

  คู่สมรส  15,000 15,000 -

 7. นายชนะ ภูมี 5,800 5,800 -

  คู่สมรส 500 500 -

 8. นายปรเมศวร์  นิสากรเสน - - -

 9. นายยุทธนา เจียมตระการ 2,000 2,000 -

 10. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม - - -

 11. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล - - -

 12. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา - - -

 13. นางจันทนิดา สาริกะภูติ 2,000 2,000 -

 ล�าดับ ชื่อ  หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

    (จ�านวนหุ้น)

   ณ วันที่ ณ วันที่ เพิ่ม/(ลด) 

   1 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563 ระหว่างรอบปีบัญชี

หมายเหตุ  

1.  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนช�าระแล้ว  1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)

2.  ประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ ทจ.23/2551 ค�าว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก 

 นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

 ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

3.  ตามโครงสร้างของเอสซีจี ผู้บริหารตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทั้งสิ้นจ�านวน 13 คนข้างต้น

4.  หลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต.  หุน้สามญัของบรษัิท ทีถื่อโดยกรรมการและผู้บรหิารให้รวมถงึหุน้สามญัทีถ่อืโดยคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะด้วย

5.  ผู้บริหารล�าดับที่ 12 และ 13 คือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณา

ผลตอบแทนพิจารณาเสนอแนวทางและวิธกีารจ่ายค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บรหิารระดับสงู 

ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเร่ือง 

ผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

•	 ค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและ 

คณะกรรมการชุดย่อย

การก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการพิจารณาโดยเปรียบ

เทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นน�าใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจน

ผลการด�าเนนิงานของเอสซจีี และเสนอขออนุมตัทิีป่ระชมุผูถ้อื

หุ้นตามข้อบังคับบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 

2547 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่าย

ค่าตอบแทนรายเดอืนให้แก่คณะกรรมการ เดอืนละ 1,800,000 บาท 

และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ส�าหรับโบนัสกรรมการ 

นั้นมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก�าหนดจ�านวน

เงินที่เหมาะสม ท้ังน้ีไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการ

จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยให้

มีผลตั้งแต่วันท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป 

จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่ง

การพิจารณาจ่ายโบนัสดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับการ

เติบโตของผลก�าไรของบริษัท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัท

ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ 

ส�าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ตาม 

ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 40 คณะกรรมการบรษิทัสามารถก�าหนด

ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชดุย่อยได้ อย่างไรกต็ามเพ่ือให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ

บริษัทได้มีมติให้น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ

ในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และก�าหนดให้วาระค่าตอบแทน 

คณะกรรมการเป็นวาระเพือ่อนมัุติเป็นประจ�าทกุปี ซึง่ทีป่ระชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 (ครั้งที่ 27) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 

2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการรวมทั้ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิม

การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสัคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่ง

จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ ประธานกรรมการ 1.5 ส่วนหรือ

คิดเป็นจ�านวนเงิน 216,000 บาท ต่อเดือน กรรมการที่เหลือ

อีก 11 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนหรือคิดเป็นจ�านวนเงิน 144,000 

บาทต่อเดือน 

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่าย

เงินโบนัสโดยประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน และกรรมการ

ได้รับคนละ 1 ส่วนของเงินโบนัสตามหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นมีมติไว้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนส�าหรับ 

คณะกรรมการชดุย่อย โดยก�าหนดค่าตอบแทนประจ�า (Fixed Fee) 

และค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม (Attendance Fee) ดังนี้

  ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนประจ�าต่อปี ค่าตอบแทนต่อครัง้ท่ีเข้าประชมุ
   (บาท) (บาท)

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 180,000 45,000
  กรรมการ 120,000 30,000

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา / ประธาน 150,000 37,500
 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  กรรมการ 100,000 25,000
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยป	ี2563	(1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2563)

หมายเหตุ	
	 1.	 กรรมการล�าดับที่	1	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ
	 2.	 กรรมการล�าดับที่	2.	ด�ารงต�าแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา						
	 3.	 กรรมการล�าดับที่	3	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน					
	 4.	 กรรมการล�าดับที่	5	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ			
	 5.	 กรรมการล�าดับที่	6	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ	ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนอีกเดือนละ	270,000	บาท	
	 6.	 กรรมการล�าดับที่	7	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
	 7.	 กรรมการล�าดับที่	10	ด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่	ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนอีกเดือนละ	180,000	บาท
	 8.	 กรรมการล�าดับที่	2	และ	7	เป็นกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลักคือ	บริษัทเอสซีจี	 
	 	 แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(SCGP)	โดยได้รับค่าตอบแทนจาก	SCGP	รวม	1,639,067	บาท	และ2,095,522	บาท	ตามล�าดับ
	 9.	 คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีค่าตอบแทน	
*	 โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในป	ี2563	ประกอบด้วย	โบนัสที่ค�านวณจากเงินปันผลงวดสุดท้ายประจ�าปี	2562	ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่			
	 17	เมษายน	2563	และเงินปันผลระหว่างกาลประจ�าปี	2563	ที่จ่ายเมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2563	ซึ่งแสดงรวมอยู่ในบรรทัด	“ค่าใช้จ่ายใน		
	 การบริหาร”	ในงบก�าไรขาดทุนรวม

 1.  พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล  2,592,000.00 - 125,000.00 - 4,740,000.00 7,457,000.00       

 2.  นายชุมพล ณ ล�าเลียง 1,728,000.00 - 265,521.98 118,956.04 3,160,000.00 5,272,478.02

 3.  นายเกษม  วัฒนชัย 1,728,000.00 - - - 3,160,000.00 4,888,000.00

 4.  พันต�ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม 1,728,000.00 - 125,000.00 - 3,160,000.00 5,013,000.00

 5.  นางธาริษา วัฒนเกส 1,728,000.00 495,000.00 200,000.00 - 3,160,000.00 5,583,000.00

 6. นายกานต์  ตระกูลฮุน 1,728,000.00 - - - 3,160,000.00 4,888,000.00

 7.  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 1,728,000.00 - - 412,500.00 3,160,000.00 5,300,500.00

 8.  นายพสุ  เดชะรินทร์ 1,728,000.00 330,000.00 200,000.00 - 3,160,000.00 5,418,000.00

 9.  นางพรรณสิรี อมาตยกุล 1,728,000.00 330,000.00 - 275,000.00 3,160,000.00 5,493,000.00

 10. นายชลณัฐ ญาณารณพ 969,600.00 - - 156,043.96 207,912.09 1,333,556.05
  (เข้าเป็นกรรมการ 8 มิ.ย. 63) 

 11. นายสุเมธ ตันติเวชกุล 758,400.00 - 103,434.07 - 2,952,087.91 3,813,921.98
  (พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ 8 มิ.ย. 63)

 12. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  969,600.00 - - 156,043.96 207,912.09 1,333,556.05
  (เข้าเป็นกรรมการ 8 มิ.ย. 63)

 13. นายปรีชา  อรรถวิภัชน์ 758,400.00 142,747.25 68,956.04 - 2,952,087.91 3,922,191.20
  (พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ 8 มิ.ย. 63)

 14. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส 1,728,000.00 - - - 3,160,000.00 4,888,000.00

  รวม 21,600,000.00 1,297,747.25 1,087,912.09 1,118,543.96 39,500,000.00 64,604,203.30

ชื่อกรรมการ รวม 
(บาท)

โบนัส
กรรมการ 

บริษัทที่จ่าย
ในปี 2563* 

(บาท)

คณะ
กรรมการ
พิจารณา

ผลตอบแทน

คณะ
กรรมการ

บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

บริษัท
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•	 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

ระดับสูงเอสซีจี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผล

ตอบแทนเป็นผู้ประเมนิผลการปฏบิติังานของกรรมการผูจั้ดการ

ใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท 

การด�าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะ

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ

พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมของกรรมการผู้จัดการใหญ่

และผูบ้รหิารระดบัสูงของเอสซจีี เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

โดยดจูากข้อมลูทัง้ปีปัจจุบนัและเปรยีบเทยีบข้อมลูย้อนหลงัใน

ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 1. ผลประกอบการของธรุกจิ โดยพจิารณาจากร้อยละของ 

EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อก�าหนด

ค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกจิในเอสซจีทีกุ ๆ  ปีเพือ่เป็น

เกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ

 2. เปรยีบเทยีบผลประกอบการของธรุกจิกบัอตุสาหกรรม

เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล

 3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นใน 

แต่ละปแีละผลการด�าเนนิงานดา้น ESG ตามทีเ่อสซจีไีดก้�าหนด

เป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวไว้ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การลดการใช้พลงังาน

และทรัพยากรธรรมชาติ การลดการใช้น�้าจากภายนอก การลด

ปริมาณของเสียและการไม่มีของเสียไปฝังกลบ รายได้จากการ

ขายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทางด้าน

สังคม ได้แก่ เป้าหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย

นอกจากนัน้ ได้น�าผลการส�ารวจความคดิเหน็ของพนกังาน

ระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับ

สูงของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทนด้วย

•	 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี	

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจั้ดการใหญ่และผู้บรหิารระดบัสงู 

ที่ด�ารงต�าแหน่งในปี 2563 รวม 11 คน ที่ได้รับจากบริษัทใน

รูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay) และ 

อื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 221,536,423 บาท ทั้งนี้ ในปี 2563 

บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพที่สมทบให ้

ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทจ�านวน 17,656,600  บาท

กรรมการและผู ้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของ 

ธุรกจิหลัก 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

รายช่ือกรรมการบรษัิทเอสซจี	ีซเิมนต์–ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง	จ�ากดั

1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการ

2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการ

3. นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการ

4. นายนิธิ ภัทรโชค  กรรมการ

5. นายชนะ ภูมี  กรรมการ

6. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน กรรมการ

7. นายสุรชา อุดมศักดิ์  กรรมการ

รายชื่อและตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด

1. นายนิธิ ภัทรโชค  President 

2. นายชนะ ภูม ี  Vice President

3. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน Vice President

4. นางณัฏฐา  บูรณะวิทย ์ Chief Financial Officer 

ธุรกิจเคมิคอลส์

รายชื่อกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด

1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการ

2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการ

3. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการ

4. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒ ิ กรรมการ

5. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ กรรมการ

รายชือ่และตำาแหน่งผูบ้รหิารบริษทัเอสซจี ีเคมคิอลส์ จำากดั

1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล President

2. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒ ิ Vice President

3. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ Vice President

4. นายสุรชา อุดมศักดิ ์  Vice President

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

รายชื่อกรรมการบริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

 1.  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ และ

       กรรมการอิสระ

 2.  นายชลณัฐ ญาณารณพ รองประธานกรรมการ 

 3.  นายชุมพล ณ ล�าเลียง  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

รายชื่อและตำาแหน่งผู้บริหาร 

บริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี  ประธานเจ้าหน้าที่

       บริหาร

2. นายแสงชัย วิริยะอ�าไพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่

       ปฏิบัติการ กิจการ

       กระดาษบรรจุภัณฑ์

3. นายสุชัย กอประเสริฐศรี ประธานเจ้าหน้าที่

       ปฏิบัติการ กิจการ

       บรรจุภัณฑ์จาก

       เยื่อและกระดาษ

4. นายกรัณย์ เตชะเสน  ประธานเจ้าหน้าที่

       ปฏิบัติการ กิจการ

       บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ

       สมรรถนะสูงและ

       พอลิเมอร์

5. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่

       ปฏิบัติการ กิจการ

       เยื่อและกระดาษ

สามารถดูประวัติกรรมการบริษัทย่อย
ได้ตาม “เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเก่ียวกบั
กรรมการบริษัทย่อย
ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก” 
ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com

6. นายดนัยเดช เกตุสวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่

       บริหารสายธุรกิจ

       ต่างประเทศ

7. นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่

       บริหารสายการเงิน

8. นางนดารัตน์ ป้อมตร ี  ผู้อ�านวยการ

       ส�านักงานบัญชี

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่

เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก

•	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเอสซีจี	 

ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด

เนื่องจากผู ้บริหารระดับสูงของเอสซีจีที่ ได ้รับการ 

แต่งต้ังให้เป็นกรรมการและผูบ้รหิาร จงึจะไม่ได้รบัค่าตอบแทน 

ในฐานะกรรมการบริษัทหรือผู ้บริหารของบริษัทเอสซีจี  

ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด 

•	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเอสซีจี	

เคมิคอลส์ จำากัด

เนือ่งจากผูบ้รหิารระดบัสงูของเอสซจีทีีไ่ด้รับการแต่งตัง้ให้

เป็นกรรมการและผู้บริหาร จึงจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัเอสซจี ีเคมคิอลส์ จ�ากดั
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•	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี	2563

 1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 1,800,000 - - - 295,522 2,095,522

 2.  นายชลณัฐ ญาณารณพ 1,200,000 - 102,033 180,000 219,590 1,701,623

 3.  นายชุมพล ณ ลำาเลียง 1,200,000 - - 240,000 199,067 1,639,067

 4.  นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร 1,200,000 510,000 - - 219,590 1,929,590

 5.  นายชาลี จันทนย่ิงยง 1,200,000 340,000 270,000 - 199,067 2,009,067

 6.  นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ 1,200,000 340,000 - 62,033 199,067 1,801,100

 7.  ศาสตราจารย์พิเศษ  1,200,000 - 200,000 - 136,474 1,536,474

  กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

 8.  นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 925,806.50 - - 117,967 - 1,043,773.50

  (เข้าเป็นกรรมการ 24 มี.ค 63) 

 9.  นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ 925,806.50 - 97,967 - - 1,023,773.50

  (เข้าเป็นกรรมการ 24 มี.ค 63)

 10.  นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 1,200,000 - - - 219,590 1,419,590

 11.  นายธรรมศักด์ิ เศรษฐอุดม 1,200,000 - - - 219,590 1,419,590

 12.  นายวิชาญ จิตร์ภักดี 1,200,000 - - - 219,590 1,419,590

 13.  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส** - - - - 35,400 35,400

	 	 รวม	 14,451,613	 1,190,000	 670,000	 600,000	 2,162,547	 19,074,160

ชื่อกรรมการ โบนัส
กรรมการ 

บริษัทที่จ่าย
ในปี 2563* 

(บาท)

รวม
(บาท)

คณะ
กรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ

บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ

บริษัท

หมายเหตุ:	
1. กรรมการลำาดับที่ 1 ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการลำาดับที่ 2 ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 จึงได้รับค่าตอบแทนระหว่างวันที่  
 1 มกราคม 2563 - 2 มิถุนายน 2563
3. กรรมการลำาดับที่ 3 ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
4. กรรมการลำาดับที่ 6 ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงได้รับค่าตอบแทนระหว่างวันที่ 1 มกราคม  
 2563 - 2 มิถุนายน 2563
5. กรรมการลำาดับที่ 8 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 (ครั้งที่ 27) วันที่ 24 มีนาคม 2563 และ 
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 220 (4/2563) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563  
 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563
6. กรรมการลำาดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 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 ของเงินปันผลจากเงินปันผลประจำาปี 2562 ที่จ่ายให้แก ่
 ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 
**   กรรมการลำาดับที่ 13 ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2562
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บุคลากร 
พนกังานเป็นอีกปัจจัยหน่ึงทีม่คีวามส�าคญัต่อองค์กรซึง่จะ

เติบโตควบคู่ไปกับความส�าเร็จและการเจริญเติบโตขององค์กร

ตามแผนของธุรกิจ และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 

เอสซีจีประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์

และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง, ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง  

พนกังานกว่า 55% สงักัดอยูธ่รุกจิซเีมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 

ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณสถานประกอบกิจการ และลักษณะ

อุตสาหกรรมที่ต ้องใช้แรงงานจ�านวนที่มากกว่าธุรกิจอ่ืน  

รองลงมาที่ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 29%  และธุรกิจเคมิคอลส์ 12% 

เอสซีจมีกีารจัดท�าแผนอัตราก�าลงัคนให้สอดคล้องต่อการ

ด�าเนนิธุรกจิและให้ทนัต่อความผันผวนของสภาวะเศรษฐกจิใน

แต่ละช่วงเวลา  เพื่อช่วยให้องค์กรจัดเตรียมทรัพยากรมนุษย ์

ได้อย่างพอเพียงกับความต้องการ และถูกต้องเหมาะสมกับ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก  มีรายละเอียดดังนี้ 

  บริษัทย่อยที่เป็นศุนย์กลางของธุรกิจหลัก  จ�านวนผู้บริหาร ค่าตอบแทนรวม ค่าตอบแทนอื่น ๆ
    (ราย) ที่เป็นตัวเงิน (บาท) (บาท)

 1. บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด 6 47,468,557 3,588,471

 2. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด  5 32,667,890 2,660,652

 3. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  7 59,266,472 4,844,344

ทัง้นีจ้�านวนผูบ้รหิารและค่าตอบแทนของผูบ้รหิารข้างต้น ไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูช่้วยผูจั้ดการใหญ่ในแต่ละบริษทั

ย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก เนื่องจากได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเอสซีจีแล้ว 

แผนงานท่ีจะต้องรบัเข้ามาในช่วงเวลาต่างๆ ให้องค์กรสามารถ

ปฏิบัติภารกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีแผนพัฒนา

พนักงานรองรับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจ

นอกจากน้ีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเอสซีจีได้ขยายธุรกิจ

เข้าไปในตลาดต่างประเทศ โดยให้น�้าหนักกับการลงทุน 

ในภูมิภาคอาเซียนท่ียังมีโอกาสที่จะขยายตัวได ้อีกมาก 

เนือ่งจากศกัยภาพของกลุ่มประเทศเหล่านีย้งัมสีงู  พนกังานใน

กจิการทีเ่อสซจีไีปด�าเนนิธุรกจิในต่างประเทศรวมแล้วมจี�านวน 

33 % ของพนักงานท้ังหมด และมีแนวโน้มในการขยายธุรกิจ

เข้าไปในภูมิภาคดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) มี

จ�านวนพนักงาน 1,684 คน ในขณะที่มีจ�านวนพนักงานรวมทั้ง

เอสซีจี 49,754 คน 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทย่อยท่ีเป็นศูนย์กลาง

ของธุรกิจหลัก

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ได้แก่ เงนิเดอืน โบนสั และเงนิ

ตอบแทนพิเศษ (Variable Pay)  

2. ค่าตอบแทนอืน่ ๆ  ได้แก่ เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ
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ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ

•	 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายวรพล เจนนภา 

เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ 

ค�าแนะน�าแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับ

หน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดท�า

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการ

ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู ้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามี

ความเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์สงูท่ีจะช่วยให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการในการปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาล

เอสซีจีได้อย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้นางภทัรวรรณ ตุน้สกลุ 

เป็นเลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เพ่ือ

ท�าหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 

ชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท�ารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น 

รายงานประจ�าปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมาย

ก�าหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็น 

ผูท้ีค่ณะกรรมการเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ

ในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และด�ารงต�าแหน่งเป็น 

ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี

สนบัสนนุงานเลขานุการบรษิทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ

ข้อบงัคบัต่าง ๆ  ตลอดจนรบัผิดชอบดแูลงานด้านบรรษทัภบิาลเอสซจีี

นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการ

ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองด้านกฎหมาย บัญชี 

หรอืการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานกุารบรษิทั ซึง่ในปี 2563 เลขานกุาร

บริษัทได้เข้าอบรม Company Reporting Program (CRP) 26/2020 

และ Effective Minutes Taking (EMT) 47/2020 จัดโดยสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีการเปิดเผยประวัติ 

คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้แล้วตาม 

รายละเอียดจ�านวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูล
พนักงานเอสซีจี 

(ณ 31 ธ.ค. 
2563)

บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย 

จ�ากัด (มหาชน)

ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทยต่าง
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

ต่าง
ประเทศ

รวม รวม รวม รวม รวม รวม

ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง
ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง อื่น ๆ

รวม
ทั้งหมด

จ�านวนพนักงาน 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 - 311 910 25 935 429 19 448 355 97 452 20 2 22 2,025 143 2,168

พนักงาน 1,038 - 1,038 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
บังคับบัญชาและ
พนักงานวิชาชีพ

พนักงาน 335 - 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
ปฏิบัติการ

“เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ  
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบญัชแีละ
การเงนิ และ เลขานกุารบริษทั” ที่เว็บไซต์บริษัท 
www.scg.com

•	 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ส�านักงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทขึ้นตรงต ่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลการบริหาร 

ความเสีย่ง ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน การควบคุม

ภายใน ให้ความเชื่อมั่น และค�าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครั้งที่ 122 (5/2561) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561  

ได ้ มีมติแต ่ง ต้ังนายพิทยา จั่นบุญมี เป ็นผู ้อ�านวยการ

ส�านักงานตรวจสอบ ส�านักงานตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่  

1 พฤศจิกายน 2561 

•	 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ

กฎหมาย	(Compliance)

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ที่ได้รับ

มอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะท�างาน Compliance 

Management มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเสนอนโยบาย กลยุทธ์ 

และก�ากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฎิบัติตามกฎเกณฑ์

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ  

การสื่อสาร และการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้น

(คน)
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•	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หากผูถื้อหุน้ต้องการข้อมลูเพิม่เตมิสามารถตดิต่อโดยตรง

ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

 ที่อยู่    1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ    

     กรุงเทพมหานคร 10800

 โทรศัพท์   0-2586-4299

อีเมล   invest@scg.com

•	 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้เคพีเอ็มจี 

ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ ซึ่งเป็นส�านักงาน

สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2563 สังกัด รวมทั้งบุคคล 

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชี

ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 75.55 

ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและทบทวนการ

คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณา

จากปัจจัยท่ีหลากหลาย ได้แก่ ชื่อเสียง ศักยภาพ มาตรฐาน

การท�างานที่ดี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบ

บัญชี กระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี 

ทีม่ปีระสทิธิภาพ ความรูค้วามเข้าใจในธรุกจิ รวมทัง้การปฏิบัติ

หน้าที่ ก่อนจะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ

ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�าปี ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็น 

ผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีในทุก ๆ ปี

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก

บรษิทัเคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั (KPMG) เป็นส�านกังาน

สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ�าปี 2561-2565  

โดยได้ก�าหนดอตัราค่าสอบบญัช ี5 ปีไว้แล้ว โดยเมือ่เปรยีบเทยีบ

กับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชี

ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG 

เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG เป็น

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นส�านักงานสอบบัญชีและผู ้สอบบัญชี

ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/

ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปีของบริษัทย่อย และ 

ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัย่อยท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่ตรวจสอบโดยเคพเีอม็จี 

ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด

 1. ค่าสอบบัญชีประจ�าปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 
  และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย
  ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  - จ�านวนบริษัทย่อย 135 บริษัท
  - จ�านวนเงิน 33.27 ล้านบาท

 2. ค่าสอบบัญชีประจ�าปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ  
  - จ�านวนบริษัทย่อย 87 บริษัท
  - จ�านวนเงิน 37.70 ล้านบาท

	รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด		70.97		 ล้านบาท

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี		

บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนการตรวจรบัรองรายงานการพฒันา

อย่างย่ังยืน จ�านวน 2.03 ล้านบาท และบริษัทย่อยจ่ายเป็น

ค่าท่ีปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น 

รวมจ�านวน 18.71 ล้านบาทให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที ่

ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญช ี

และส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าว 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

 1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าป ี         
  ของบริษัท 282,000  บาท

 2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ�าปีและ
  ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
  และงบการเงินรวม 4.30 ล้านบาท

	 	 รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	 4.58	 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี	2563

1.  ค ่าสอบบัญชีงบการเ งินประจ�าป ี  และค ่าสอบทาน 

งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน

จ�านวน 4.58 ล้านบาท

สามารถดปูระวติัของ หวัหน้างานตรวจสอบ 
ภายใน และหัวหน ้างานก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย ได้ตาม  
“เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกับหวัหน้างาน 
ตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก�ากบัดแูล 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย”  
ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com



190

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปี 2563

เอสซีจี ด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลอย่างจริงจัง

ของคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจด้วย

ความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ

ยึดถืออุดมการณ์ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

บริษัท ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้เหมาะ

สมกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมอยูต่ลอดเวลา  

บนพื้นฐานของการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีบทบาทส�าคัญ

ในการก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่น�าไปสู่การเพิ่มความ 

สามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการก�ากับดูแลความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

หรือการให้ความเห็นอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ธุรกิจ ดังนี้

•	 ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและ 

  ยอมรบัความแตกต่างของบคุคล และปรบัปรงุนโยบาย 

  ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้มั่นใจว่าเอสซีจีมีการด�าเนิน 

  ธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

  ของธุรกิจ

•	 ก�าหนดนโยบายการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 

  เอสซีจีเพ่ือให้บริษัทมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการ 

  ก�ากับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

  อย่างชัดเจน และเหมาะสม เคารพสิทธิความเป็น 

  ส่วนตัวของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัท และ 

  บคุคลต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกบับรษิทั เพือ่ให้เกิดความมัน่ใจ 

  ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่าง 

  ครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

•	 ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเอสซีจี	 เพื่อให้ 

  การบริหารความเส่ียงของเอสซีจีมกีรอบการปฎบิตังิาน 

  ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และ 

  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักองค์กร  

  โดยได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ

•	 การทบทวนการน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรับ 

  บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. ไปใช้ 

  สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยได้พิจารณาผล 

รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

16

  ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code เพื่อให้ม่ันใจว่าผล 

  การปฏบิตัดิงักล่าวและแผนพฒันามคีวามเหมาะสมกบั 

  ธุรกิจของบริษัท และส�าหรับเรื่องที่บริษัทไม่ได้น�ามา 

  ปรับใช้กับบริบททางธุรกิจ ก็ได้มีการก�าหนดมาตรการ 

  ทดแทนที่เหมาะสมด้วยแล้ว 

•	 ก า รทบทวนฎ บัตรคณะกรรมการบริ ษั ทและ 

  คณะอนุกรรมการชุดย่อย เพื่อก�าหนดขอบเขตหน้าที ่

  ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ 

  บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)  และการด�าเนิน 

  ธุรกิจในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริษัทม ี

  ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น  

•	 การจัดให้มีแบบทดสอบ	 “Ethics	 e-Testing”	 ส�าหรับ 

  พนักงาน ในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ  

  และนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัของบรษัิท โดยพนกังาน 

  ต้องท�าให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 เพื่อส่งเสริมความ 

  ตระหนักรู้ในเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล 

  กิจการที่ดี

1.  การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตัหิน้าทีข่อง

คณะกรรมการ

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการบรษัิทมีความส�าคญัอย่างยิง่ตามหลกับรรษัทภบิาล

เอสซีจี เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาท

ส�าคัญในการก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด�าเนินธุรกิจ

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้เปิดเผยข้องมูลและ 

รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และกระบวนการต่าง ๆ  ในเรือ่ง

การสรรหากรรมการในหวัข้อ “การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ” 

หน้าที ่142 และหวัข้อ “การพฒันากรรมการและผู้บรหิารระดบัสงู” 

หน้าที่ 146

2. การเข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

อย่างสม�า่เสมอ เพือ่รบัทราบและร่วมกนัตัดสนิใจในการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง  

ซึ่งมีการก�าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจ�าทุกปี 

และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบต้ังแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลา
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ในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม

เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส�าคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่เป็นผู้ร่วมกันก�าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ือง

เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้

กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุง “นโยบาย

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท” ในปี 2561 เพื่อให้

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บันทึกการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเปิดเผยใน

รายงานประจ�าปี ทัง้นีก้ารนบัองค์ประชมุให้เป็นไปตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่กรรมการบริษัท 

ให ้ความส�าคัญและร ่วมประชุมคณะกรรมการผ ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างยิ่ง ต่อมาท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อเดือนเมษายน 2563 มีมต ิ

อนุมัติ ระเบียบและวิธีปฏิบัติส�าหรับการประชุมคณะกรรมการ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting Rules) ของบริษัท และ

ให้ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมมีอ�านาจใน

การก�าหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการโดยการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก�าหนดการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือประชุมกรรมการโดยเปิดให้มีช่องทางให้

กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ

ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ร่วมด้วยได้ โดยให้การนับองค์ประชุม 

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการก�าหนดวัน

ประชุมของแต่ละปีล่วงหน้าทั้งปีตั้งแต่ปีก่อนหน้า โดยในปี 

2563 มีการประชุมคณะกรรมการจ�านวน 10 ครั้ง ซึ่งก�าหนดไว้

ล่วงหน้าทั้งปีตั้งแต่ปี 2562 และครั้งพิเศษ โดยกรรมการบริษัท

ทั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 99 ซึ่งมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

และแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัและ e-Meeting 

Rules ข้างต้น เและกรรมการบริษัทแต่ละคน (ไม่รวมกรรมการ

ที่เข้าหรือออกจากต�าแหน่งระหว่างปี) เข้าประชุมมากกว่า 

ร้อยละ 75 ของจ�านวนคร้ังทัง้หมด ท้ังน้ีในการประชมุแต่ละครัง้

ได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระ

ให้กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน

วันประชุม หรือไม่น้อยกว่า 5 วันท�าการตามเวลาปกติ เพื่อให้

กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่าง

เพียงพอ 

ในการพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ  ประธานกรรมการ ซึง่ท�าหน้าท่ี

ประธานในทีป่ระชมุได้จดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพยีงพอ 

และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของ

เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงเสียงและ

กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีจะไม่เข้าร่วมประชมุ และ/หรอืไม่ใช้สทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ หากคะแนนเสยีงเท่ากนัประธาน

ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการเอสซีจี 

ได ้ เข ้าร ่วมประชุม เพื่อให ้ข ้อมูลที่ เป ็นประโยชน์และ 

รบัทราบนโยบายโดยตรง รวมทั้งสามารถน�าไปปฏิบัติอย่างมี

ประสทิธภิาพ เว้นแต่ในบางวาระทีป่ระชมุเฉพาะกรรมการบรษิทั 

หรอืเฉพาะกรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร เพือ่ความเป็นอสิระ

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญเรื่องการ

จัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง

อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผย

ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัท

คนหนึง่คนใดมีส่วนได้เสยีกบัผลประโยชน์เกีย่วกบัเรือ่งท่ีมกีาร

พิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าท่ี 

จดัท�ารายงานการประชมุเสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั

รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้ งถัดไป และให ้

ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข 

เพิม่เติมรายงานการประชมุให้มีความละเอยีดถกูต้องมากทีสุ่ด

ได้ รายงานการประชุมท่ีที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท 

ณ ส�านักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร

อเิลก็ทรอนกิส์พร้อมกบัเอกสารประกอบวาระการประชมุต่าง ๆ 

เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ส�าหรับในเดือนท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผล

การด�าเนนิงานตลอดจนข่าวสารทีส่�าคญัของบรษิทัให้กรรมการ

บริษัท เพื่อทราบความคืบหน้าด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ทั้งในช่วง

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแผนธุรกิจระยะปานกลางของ

บรษิทัเป็นประจ�าทกุปี และในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็น เพือ่อภปิราย

ประเด็นและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่ส�าคัญ เช่น การ

สรรหากรรมการ แผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น และ 

เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดง

ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ท้ังนี้ในปี 2563 ได้จัดการประชุม

โดยไม่มีฝ่ายจัดการขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563



192

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี	2563	(1	มกราคม	2563	-	31	ธันวาคม	2563)

 1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล 9/9 - 2/2 - 1/1 1/1 

 2.  นายชุมพล  ณ ล�าเลียง* 9/9 - 4/4 3/3 -  1/1  

 3.  นายเกษม  วัฒนชัย 8/9 - - - 6/6  1/1  

 4.  พันต�ารวจเอก 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 

  จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งหมด 9 7 4 7 6 1 

  ร้อยละของการประชุม 99 100 100 100 100 100 

รายช่ือกรรมการ คณะ
กรรมการ

บรษิทั
(12 คน)

คณะ
กรรมการ

บรรษทั
ภบิาลและ

สรรหา
(3 คน)

คณะ 
กรรมการ
พจิารณา

ผลตอบแทน
(4 คน)

คณะ
กรรมการ

กจิการ
สงัคม

เพือ่การ
พฒันา

อย่าง
ยัง่ยนื
(9 คน)

ประชมุ
สามัญ

ผู้ถือหุ้น
ปี 2563 
(12 คน)

การเป็น
กรรมการ

บรษิทั
ระหว่างปี

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

(3 คน)

หมายเหตุ:  
* กรรมการอิสระ     
บริษัทก�าหนดนโยบายให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควร 
เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ�านวนครั้งของการประชุมท้ังปี ท้ังน้ีการเข้าร่วมประชุมหมายความรวมถึงการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  
โดยนับเป็นองค์ประชุมซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563
ในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งกรรมการในคณะย่อย ดังนี้
	 •	 กรรมการล�าดับที่	1	และ	4	ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	และพ้นจากกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
	 •	 กรรมการล�าดับที่	2	ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	และพ้นจากกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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3.  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณา

ผลตอบแทนพิจารณาเสนอแนวทางและวิธกีารจ่ายค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสม

กับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน�าพาบริษัทให้

ด�าเนินงานตามเป้าหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว ตามที่ได้

เปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูง” ในหน้าที่ 182

4.  การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและ 

บริษัทร่วม

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาก�าหนด 

“นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารใน

บริษัทย่อย” โดยอ้างอิงจากหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต. ปี 2560 ที่เสนอแนะให้

บริษัทจดทะเบียนควรจัดให้มีกรอบและกลไกการก�ากับดูแล

นโยบายและการด�าเนินงานในบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่

บรษิทัไปลงทนุอย่างมนียัส�าคญัในระดบัทีเ่หมาะสมกบักิจการ

แต่ละแห่ง

1. หลักการ

การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู ้บริหารใน 

บริษัทย ่อยเ พ่ือท�าหน ้าที่ก�ากับดูแลและบริหารจัดการ

กิจการของบริษัทย่อยเป็นกลไกส�าคัญในการก�ากับดูแล 

เพือ่ให้บรษิทัมัน่ใจว่าบรษิทัย่อยมกีารปฏิบตัติามแนวนโยบาย 

ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจระยะกลาง และ

แผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก�าหนดนโยบายการแต่งตั้ง

บุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยขึ้น

2. นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและ 

ผู้บริหารในบริษัทย่อย

การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัท

ย่อยควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและ

ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น�า ที่จะบริหารจัดการบริษัทย่อย

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่า

ระยะยาวให้ผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทกุฝ่าย ตลอดจนส่งเสรมิการตรวจสอบและถ่วงดลุอย่างเหมาะ

สมในบริษัทย่อย และสนับสนุนให้มีการน�าแนวนโยบายต่าง ๆ  

ของบริษัทสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

3. อำานาจในการแต่งต้ังบุคคลไปเป็นกรรมการและ 

ผู้บริหารในบริษัทย่อย

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

เอสซีจี และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของ

บรษิทัไปเป็นกรรมการ และผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยโดยพจิารณา

ตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบหลักการรวมทั้งข้อก�าหนด

ของนโยบายนี้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตาม

คู่มืออ�านาจด�าเนินการ

4. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบคุคลทีไ่ด้รบัแต่งตัง้

เป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

(1) ก�ากับดูแลให ้บริ ษัทย ่อยปฏิบัติตามกฎหมาย  

   กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง มีการ 

   บริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล  

   จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ 

   เอสซีจี และนโยบายอื่นของบริษัทหรือที่สอดคล้อง 

   กับของบริษัท

(2) ให ้แนวทางในการก�าหนดทิศทางของกลยุทธ์  

   นโยบาย และแผนธุรกจิของบรษัิทย่อยให้สอดคล้อง 

   กับทิศทางของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและ 

   การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถใน 

   การแข่งขันของบริษัทย่อย 

(3) รายงานผลประกอบการและการด�าเนินงานของ 

   บรษัิทย่อยให้บรษัิททราบอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และ 

   ทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการส�าคัญท่ีอาจมี 

   ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 

   ของบริษัทย่อย และรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการ 

   ธุรกิจปกติของบริษัทย่อยท่ีจะมีผลกระทบต่อ 

   บริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ

(4)  ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้มี 

   ประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลตอบแทน 

   การลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ากับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน การท�ารายการระหว่าง

บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ารายการท่ีส�าคัญให้

ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. และ/หรือ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดและมีการใช้บังคับ

นอกเหนือจากคู่มืออ�านาจด�าเนินการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบในฐานะผู้ก�ากับดูแล ได้ประเมินประสิทธิผลของ

การก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีม่ตัีวแทนของบรษิทัร่วมบริหาร

ผ่านการปฏิบัติงานของส�านักงานตรวจสอบ ซึ่งการวางแผน

การตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงในแต่ละบริษัท 
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(Risk-based Audit Planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบ

การควบคุมภายใน ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติงานและงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้มีมติเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business 

Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่ความผิดพลาด

จะเกดิขึน้ โดยให้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมน�าไปประยกุต์ใช้ให้

เหมาะสมกบัแต่ละบรษิทั เน้นการพจิารณาทัง้กระบวนการเพือ่

สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัองค์กร โดยบรษิทัและส�านกังานตรวจสอบ

ร่วมกนัประเมนิความเส่ียง ก�าหนดการควบคมุภายใน สญัญาณ

เตอืนภยั และรายงานเพือ่ใช้ในการตดิตาม ซ่ึงในกรณีความเส่ียง

เปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกัน

ด้วย โดยบริษัทจะน�าผลที่ได้จากการประเมินเสนอท่ีประชุม

ฝ่ายจดัการและส่งส�าเนาให้ส�านกังานตรวจสอบเพือ่ใช้ประกอบ

การวางแผนการตรวจสอบตามความเส่ียงต่อไป อนึง่ผูส้อบบญัชี

ภายนอกจะน�าเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

นอกจากน้ี  ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ก�าหนด

วธิกีารก�ากบัดูแลการด�าเนินงานของธรุกจิด้าน Innovation ตามที่

คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีเสนอ ส�าหรับโครงการท่ี 

เข้าข่ายต้องก�าหนดเกณฑ์ชี้วัด เช่น OKR (Objective & Key Result) 

หรือ Stage Gate เพื่อน�าเข้าระบบทบทวนและรายงานผลการ

ด�าเนนิงานตามเกณฑ์ชีว้ดัทีข่ออนมุตัต่ิอฝ่ายจัดการทกุไตรมาส 

และแจ้งหน่วยงาน Corporate Risk Management เพื่อทราบและ

ยกเว้นจากการติดตามตามเกณฑ์สัญญาณเตือนภัยที่ใช้ส�าหรับ

ธุรกิจในช่วงการด�าเนินการปกติ ก่อนพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป

ในการบริหารจัดการระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมทุนอ่ืน เพื่อ

ให้การด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัย่อยและบรษัิทร่วม เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมี

ความเข้าใจในเรือ่งต่าง ๆ อาท ิการแบ่งหน้าท่ีในการบรหิารงาน 

การมีอ�านาจควบคุม การแบ่งผลตอบแทนอย่างถูกต้อง

ตรงกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เอสซีจีจึงได้มีการจัดท�า 

ข้อตกลงระหว่างบริษทักบัผู้ถือหุน้อืน่ (Shareholders’ Agreement) 

โดยเอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุน 

ทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วม

ทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผล

ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

5.  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญในเร่ืองการจัดการ 

เก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูเ้กีย่วข้อง ซึง่หมายถงึ 

คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานเอสซีจี

อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบรษิทั

ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ ดังนี้

•	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงาน

การมีส่วนได้เสยีของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็น

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท

หรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

ระดบัสงูเป็นครัง้แรก และรายงานทกุครัง้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง

ข้อมลูการมส่ีวนได้เสยี รวมถงึรายงานเป็นประจ�าทกุสิน้ปี ท้ังนี้

เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย 

ดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับ

รายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังส่งให้ผู้อ�านวยการ

ส�านกังานตรวจสอบเพือ่ใช้ข้อมลูดงักล่าวในการตรวจสอบและ

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

•	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 หากกรรมการ

บรษิทัคนหนึง่คนใดมส่ีวนได้เสยีกบัผลประโยชน์ในเรือ่งทีก่�าลงั

มีการพิจารณา กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม หรืองด 

ออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไป

อย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

•	 ในการอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะต้อง

อนมุตัโิดยผูถ้อืหุน้ ผู้ถอืหุน้ทีม่ส่ีวนได้เสยีเป็นพเิศษจะไม่มสิีทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบังคับของบริษัท

6.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

บรษิทัก�าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ 

อย่างชดัเจนเป็นลายลักษณ์อกัษรไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณเอสซจีี  

ข้อบังคับพนักงาน รวมถึงนโยบายการจัดการข้อมูลภายใน 

ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยมีมาตรการที่เก่ียวข้องได้แก่การห้าม

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ข้อมลูภายใน รวมทัง้คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิด้วยกนัฉนัสามภีรรยา

และบุตรท่ียงัไม่บรรลนุติิภาวะ ซือ้ขายหลกัทรพัย์ (หลกัทรพัย์ 

ที่ต้องรายงานคือ หุ้น หลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบส�าคัญแสดง

สิทธิซื้อหุ้น สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และอนุพันธ์ต่าง ๆ ที่มี

ปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้นบริษัทจดทะเบียน) ของบริษัทจดทะเบียน

ทีเ่กีย่วข้องกับข้อมลู ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงิน 

(Blackout Period) ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ

งบการเงินประจ�าปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผย 

งบการเงนิดงักล่าว รวมถงึการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอื

หลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิาร ทัง้ตามที ่ก.ล.ต. ก�าหนด 

และการรายงานเป็นประจ�าในการประชมุคณะกรรมการบริษัท

นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว บริษัทได้ก�าหนดแนว

ปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่ง

ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อลด
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ความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกน�าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ราย

ละเอยีดของนโยบายและแนวปฏบิตัใินเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน  

เปิดเผยอยู่ในบนเว็บไซต์บริษัท (www.scg.com)

7.  การดำาเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

เอสซีจีให้ความส�าคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดย 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่ง

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

และการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฯ เป็นประจ�าทุกปี 

เพ่ือก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจและ 

ปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องตามอุดมการณ์ 4 เรื่อง 

“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คือการท�างานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ 

จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม”

 ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scg.com

เอสซีจยีงัคงมุ่งมัน่ด�าเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั 

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และผ่านการประเมินเพื่อต่อ

อายุการรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้รับการต่ออายุ

การรับรองเมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้บริษัทย่อยของ 

เอสซีจทีีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ผ่าน

การรับรองเป็น Certified Company เช่นเดียวกัน (ยกเว้นบริษัท

เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งได้ประกาศเจตนารมณ์

เข้าแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยแล้วเมื่อ 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 และอยู่ระหว่างด�าเนินการยื่นขอ 

การรับรองเป็น Certified Company)

ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เรื่อง “คู่มือแนวทางการก�าหนด

มาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมส�าหรับนิติบุคคลในการ

ป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่าง

ประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” เอสซีจี

ได้เน้นย�า้และปลกูฝังให้พนกังานทุกคนตระหนกัถงึการกระท�า

ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชัน โดยมีการวิเคราะห ์

ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม�่าเสมอ 

ถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งภายใต้ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตาม 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ

การปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี  

ได ้สื่อสารถึงพนักงานทุกคนผ่าน “Message from CEO”  

เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญของฝ่ายบริหารระดับ

สูงสุด (Tone at the top)

นอกจากนี้เอสซีจีได้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน ก�าหนด

วิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and  

Control) ผู ้รับผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทานและ

ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงส�าหรับให้พนักงานใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมีส�านักงาน

ตรวจสอบประเมิน ติดตามการก�ากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเม่ือมีการ

เข้าตรวจสอบ

ในปี 2563 เอสซีจียังคงสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ

ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการน�าไปปฏิบัติจริง

ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซ่ึงสอดคล้องตามประกาศ 

ป.ป.ช. อย่างต่อเนื่อง โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness)  

ให้ความรู้ พัฒนามาตรการและระบบเชิงป้องกัน เพื่อลดความ

เสี่ยงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน (Proactive and Preventive  

System) อย่างต่อเนื่อง 
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 1)  การทดสอบ “Ethics e-Testing” ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ  

    สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

    ของพนักงาน โดยทดสอบพนักงานในเรื่อง 

    คุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบาย 

    ต ่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี แบบทดสอบฯ  

    ประกอบด้วยเน้ือหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจ 

    การปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งได ้มีการทบทวน 

    แบบทดสอบเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให ้

    สอดคล้องกับประกาศ ป.ป.ช. โดยพนักงาน 

    คนไทยทุกคนต ้องผ ่ านเกณฑ ์ร ้อยละ 100  

    นอกจากนี้ ยั ง ได ้ท� าการวิ เคราะห ์การตอบ 

    แบบทดสอบของพนักงาน และสื่อสารให้พนักงาน 

    เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

 2)  การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อ�านาจ  

    หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibi l i ty &  

    Accountability Awareness) ในการจัดการความเสี่ยง 

    และการควบคุมที่ดีตามแนวป้องกัน 3 ด่าน (Three  

    Lines Model)

 3)  การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่ส�าคัญโดย 

    สะท้อนภาพความรับผิดชอบตามแนวป้องกัน  

    3 ด่าน (Three Lines Model)

2. การใช้ระบบ Compliance Management System เป็น 

เคร่ืองมอืในการรวบรวมกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ

ของบรษิทั ประเมนิความเสีย่ง ก�าหนดบทบาท ความรบัผดิชอบ 

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการควบคุม ตดิตามการปฏบัิตงิาน  

ตรวจสอบ และรายงาน ซึง่ช่วยลดโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติคอร์รปัชนั

3. จัดท�า “แบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption 

Compliance” ส�าหรับหน่วยงานทีม่คีวามเส่ียงสูง ได้แก่ หน่วยงาน

จัดหางานโครงการ หน่วยงานขายงานโครงการ หน่วยงานรัฐ

กิจสัมพันธ์ หน่วยงานวิศวกรรม เป็นต้น โดยแบบประเมินจะ

ระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจท�าให้เกิดคอร์รัปชัน และวิธีการลด

ความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ทั้งด้าน

ระบบงาน และด้านการปฏบิตัขิองพนักงาน เพือ่ให้ผูป้ฏบัิติงาน

และผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานวิเคราะห์ความเส่ียงด้วยตนเอง 

ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ถูกต้อง และน�าผลการประเมิน

ตนเองมาวางแผนปรับปรงุการปฏบิตังิานให้มปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ 

นอกจากน้ีมีการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานทราบถึงการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสมและบทลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ 

และตามประกาศ ป.ป.ช. 

4. เอสซีจี ได ้ขยายขอบเขตการด�าเนินการต ่อต ้าน

คอร์รัปชัน โดยสนับสนุนให้คู ่ธุรกิจรายส�าคัญของเอสซีจ ี

เข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification ของโครงการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมที่เอสซีจีทำาต่อเนื่องมาโดยตลอด

1. การเผยแพร่และการสื่อสารท�าความเข้าใจในคู ่มือ

จรรยาบรรณเอสซจี ีและนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัให้พนกังาน

ทุกคนรับทราบ ปฏิบัติ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม  

“ชวีติดีด๊กีบั SCG Code of Conduct” และ “การต่อต้านคอร์รปัชนั” 

2. ผูบ้รหิารพบพนกังาน เพือ่ชีแ้จงข้อมูลต่าง ๆ  ของบรษิทั

ซึง่รวมถงึการชีแ้จงนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัพร้อมเปิดโอกาส

ให้ซักถามเพื่อท�าความเข้าใจ

3. การอบรมในเรื่องการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลายหลักสูตร/ช่องทางต่าง ๆ 

เพื่อตอกย�้าความเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจี ดังนี้

 - หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่

 - หลักสูตร SCG Ready Together

 - หลักสูตร Business Concept Development

 - หลักสูตรการก� ากับดู แลที่ ดี ส� าหรับพนักงาน 

   บงัคบับญัชา และพนกังานจดัการ (ในแต่ละกลุม่ธรุกจิ)

4. จุลสาร IA Letter ผ่านทางอีเมลของพนักงานทุกคน

5. ระบบให้ค�าปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบาย 

ต่อต้านคอร์รัปชันท่ีหน้า Web Intranet SCG ใน Banner หัวข้อ 

GRC Helpline

6. เผยแพร ่แนวคิดเรื่องการต ่อต ้านคอร ์รัปชันไปสู  ่

คู่ธุรกิจ (Suppliers) ร่วมกันน�าหลักการและแนวคิดการปฏิบัติ

ตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการก�ากับดูแลกิจการเพื่อชุมชน 

สังคม และสิง่แวดล้อม โดยเอสซจีไีด้จดัท�า “จรรยาบรรณคูธุ่รกจิ 

เอสซจีี” ให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีน�าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ปี 

2556 ท่ีเน้นย�้าความมุ่งม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

เอสซีจี โดยมีหลักการ 5 ข้อ คือ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ  

2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน 3) อาชีวอนามัย และความ 

ปลอดภัย 4) สิ่งแวดล้อม และ 5) กฎหมายและข้อก�าหนด ซึ่ง

ในปี 2563 มีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้น และจากผลการ

ตอบรบัท่ีดขีองคู่ธรุกิจท�าให้เอสซจีมีีความม่ันใจท่ีจะเสรมิสร้าง

คนดีออกสู่สังคมให้มากขึ้นต่อไป
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นอกจากนี้ส�านักงานตรวจสอบจะมีการประเมิน ติดตาม

การก�ากับดูแล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบาย 

ต่อต้านคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทุกครั้งที่มีการประชุม  โดยในปี 2563 ไม่พบการคอร์รัปชันใน

เอสซีจี

8.		การแจ้งเบาะแส	(Whistleblowing)

เอสซีจีได้ก�าหนด “นโยบายการคุ้มครองและให้ความ 

เป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 

หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ

ของบริษัท และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing 

Policy)” เพื่อแสดงถึงการให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ 

สามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือ

พบความผิดปกตใินการด�าเนินธรุกจิของเอสซจีี อาท ิการก�ากบั

ดูแล คุณธรรม จรรยาบรรณ การทุจริต การท�าธุรกรรมทางการ

เงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายก�าหนด 

และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในการด�าเนินธุรกิจ ผ่านช่อง

ทางต่างๆ ที่ก�าหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียน

ตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “แนวปฏิบัติ  Whistleblowing Policy 

ของเอสซีจี” และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ

กรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลในการติดต่อกับผู้

ร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน

เว็บไซต์ของบริษัท

ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัพนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยี

ต่าง ๆ ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือเบาะแสนั้นจะไม่ท�าให้

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เอสซีจี

จึงได้ก�าหนดกลไกส�าหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อน

เสยีหายให้แก่ผูท้ีไ่ด้รายงานหรอืให้ข้อมลูทีถ่กูกระท�าโดยไม่เป็น

ธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยส�านักงานตรวจสอบ

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ 

จัดให้มี Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ

เอสซีจีมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

รับทราบการร้องเรียนในระบบการรับข้อร้องเรียน (SCG  

Whistleblowing System) ที่สามารถเข้าถึงระบบได้ตลอดเวลา 

และรองรบัการแจ้งเบาะแสทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่าน 

ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

•	 ช่องทางภายในส�าหรบัพนกังาน	สามารถร้องเรยีนได้ทัง้

แบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ 

1. Banner ในหน้าแรกของ Web Int ranet SCG ซึ่ง 

  พนักงานเอสซีจีสามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยสามารถ 

  เลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้

 -  ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ

 -  ผู้อ�านวยการส�านักงานการบุคคลกลาง

 -  ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ

 -  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 -  กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด 

2. ท�าเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น หรือ

3. ส่งอีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.com

•	 ส�าหรบับคุคลภายนอก	สามารถร้องเรยีนได้ทางเวบ็ไซต์	

www.scg.com ใน “ระบบรบัข้อร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส เอสซจี”ี 

เป็นการร้องเรยีนแบบเปิดเผยชือ่ และสามารถเลอืกผูร้บัข้อร้อง

เรียนได้ ดังนี้

 -  ส�านักงานเลขานุการบริษัท

 -  ส�านักงานตรวจสอบ

 -  กรรมการบริษัท  

 -  คณะกรรมการตรวจสอบ

   หรือ ท�าเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น

ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ 

ซึ่งระบบงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการควบคุมและ

ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2563 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนที่ให้

บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของ 

ผู ้กระท�าความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

นโยบาย ระเบียบบริษัท อุดมการณ์ 4 และจรรยาบรรณ รวมทั้ง

สิ้น 38  เรื่อง สรุปได้ดังนี้ 

1. จ�านวนข้อร้องเรยีนท้ังหมดทีส่อบสวนแล้วเสรจ็ 33 เรือ่ง  

  (รวมข้อร้องเรียนของปี 2562 จ�านวน 5 เรื่อง) เรื่องที ่

  ด�าเนนิการสอบสวนข้อเทจ็จรงิแล้วเสรจ็ แบ่งเป็นเรือ่งที ่

  เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการก�ากับ 

  ดูแลกิจการ ตามหัวข้อดังนี้

	 •	 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน		 	 ไม่มี

	 •	 นโยบายการแข่งขันทางการค้า	 ไม่ม	ี

	 •	 สิทธิมนุษยชน		 	 	 ไม่มี

	 •	 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม	 	 ไม่มี

	 •	 จรรยาบรรณเรื่องอื่นๆ		 	 10	เรื่อง	

	 •	 ระเบียบบริษัท		 	 	 23	เรื่อง

2. ความเสียหายและบทลงโทษ

	 •	 ไม่มีมูลค่าความเสียหาย

	 •	 บทลงโทษ

  -  พ้นสภาพการเป็นพนักงาน  ไม่มี

    (ปลดออก/ไล่ออก)

  -  อื่น ๆ    7  คน
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3. ผู้เกีย่วข้องทกุฝ่ายได้น�าข้อร้องเรยีนทีเ่กดิขึน้มาประเมิน

ความเสี่ยง ก�าหนดหรือปรับปรุงจุดควบคุม ปรับปรุงแนว

ปฏิบัติ และก�าหนดแนวทางป้องกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานและ 

การก�ากับดูแลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เอสซีจีมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

และการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณ 

โดยผู้ปฏิบัติงาน (First Line) อย่างสม�่าเสมอ โดยมีส�านักงาน 

ตรวจสอบท�าหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ของการประเมนิความเส่ียงและการควบคมุภายใน และรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีการ

ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน 

และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) โดยผู้บริหาร

ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปีที่ผ่านนมา

ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

6 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุม

ทุกครั้ง ทั้งนี้ได ้เปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา โดยครอบคลมุเรือ่ง

ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มา 

  จ�าหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

  ผลประโยชน์

3. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

5. การสอบทานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

6.  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

7.  การตรวจสอบภายใน

8.  การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 

  ประจ�าปี 2564

รายงานผลการปฏบิตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ

ในปี 2563 บรษัิทได้เปิดเผยข้อมูลการประชมุ และรายงาน

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ

กิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไว้อย่างครบถ้วนแล้ว  

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตาม “เอกสารแนบ 6 รายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ ๆ ” 

ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com

สามารถดรูายละเอยีดได้ตาม “เอกสารแนบ 6 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานคณะกรรมการชุดย ่อยอื่น ๆ”   
ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com



199



200

การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 243 (8/2563) 

เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2563 โดยมกีรรมการอสิระ 6 ท่าน ซึง่เป็น

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการ

บรษัิทได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัและบรษิทั

ย่อยตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน ซ่ึงยึดกรอบการควบคุมภายในของ 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�าคัญเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายใน บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีบุคลากรเพียง

พอทีจ่ะด�าเนนิการตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และจรรยาบรรณ  

ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมี 

ระบบการควบคุม ติดตาม ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทและ

บรษิทัย่อยให้สามารถป้องกนัทรพัย์สินจากการทีก่รรมการหรอื

ผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�า

ธรุกรรมกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งและบคุคลทีเ่กีย่วโยงกัน

อย่างเพียงพอแล้ว

เอสซีจีมีการปลูกฝังให้คณะจัดการ หัวหน้างาน และ

พนักงานตระหนักและปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นให้มีการก�ากับ

ดูแลกิจการทีดี่ การบริหารความเสีย่ง การก�ากับดแูลการปฏิบัติ

งาน และการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีบุคลากรเพียงพอ และ

น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะด�าเนินการ

ตามระบบการควบคุมภายในที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ในปี 2563 คณะจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือ

ในการก�ากับดูแลและควบคุมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน
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1.	การสร้างระบบงานเชิงป้องกนั	(Proactive	and	Preventive	

System)

เอสซีจีมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัย

ส�าคัญที่ท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

คือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อ

เป็นการส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ให้กับพนกังาน นอกจากการ

อบรมและสมัมนาต่างๆ แล้ว เอสซจียีงัได้จดัท�าระบบเชงิป้องกนั 

(Proactive and Preventive System) ซึ่งประกอบด้วย

1.1 แบบทดสอบ “Ethics e-Testing และ e-Policy  

e-Testing” เพือ่ปลกูฝัง ให้ความรู ้สร้างความตระหนกัรู ้(Awareness) 

ให้กับพนักงานทุกระดับเป็นประจ�าทุกปีและสามารถน�าเร่ือง

คุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชันมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ให้เกิดผลได้จริง โดยในปี 2563 ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 

และ SCG e-Policy e-Testing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งพนักงานของ 

เอสซีจีทุกคนผ่านการทดสอบ นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การ

ตอบแบบทดสอบของพนกังาน และสือ่สารให้พนกังานทกุระดบั

เกดิความเข้าใจทีถ่กูต้อง แบบทดสอบจะมกีารทบทวนทกุปีเพ่ือ

ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งในปีนี้มีการเพิ่มแบบ

ทดสอบเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเรื่อง 

การบูรณาการการก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การก�ากับ

ดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (Integrated GRC)

1.2 การน�าแนวป้องกนั 3 ด่าน (Three Lines Model) ซึง่เป็น

แนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาใช้เป็นกรอบใน

การปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย Governing 

Body คณะจัดการ ผู้ปฏิบัติงาน และส�านักงานตรวจสอบ โดย

การประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงาน คณะจัดการ

ในฐานะ First Line ถือว่ามีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการผลักดัน

ให้ Three Lines Model ประสบความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

ตั้งแต่การน�านโยบายที่ได้รับมาปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง 

ก�าหนดการควบคมุ ตดิตามและประเมนิผล รวมถงึการประสาน

งานกับส�านักงานตรวจสอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 

นอกจากนี้เอสซีจียังเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลาย

รูปแบบ เช่น ให้ First Line ล�าดับสูงสุดของบริษัทหรือหน่วยงาน

เป็นผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

เพือ่น�าแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจรงิ (Execution) อย่างใกล้ชิด 
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และการสือ่สารกบั Governing Body แบบ Two-way Communication 

1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ นโยบายบรษัิท และจรรยาบรรณ” ให้

พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการ

เกิดเหตุการณ์ซ�า้ผ่านการสัมมนา

2. การบรูณาการการกำากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง  

การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน  

(Integrated	 Governance,	 Risk	Management,	 Compliance	 and	

Internal	Control	-	Integrated	GRC)

เอสซีจีด�าเนินการด้านการก�ากับดูแล การบริหารความ

เสี่ยง การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน 

(GRC) และยกระดับสู่มาตรฐานสากล (Integrated GRC) เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความซ�้าซ้อนในการปฏิบัติ

งาน ตั้งแต่การก�ากับดูแล การก�าหนดกลยุทธ์ การบริหาร 

ความเสีย่ง จนถงึการตดิตามผล มกีารสือ่สารโดยผูบ้รหิารระดบั

สูงเพื่อให้พนักงานทุกคนเห็นความส�าคัญในการน�า GRC มาใช้

ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการท�างานของพนักงานให ้

น�าไปสูก่ารเตบิโตของธรุกจิอย่างยัง่ยนื ในปี 2563 ได้จดัท�า GRC 

Helpline Application สามารถใช้งานผ่าน SCG Intranet และ Mobile 

เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถาม 

ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในเร่ืองการก�ากับ

ดูแล การบริหารความเสี่ยง การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน และ

การควบคุมภายใน

3. การกำากับดูแลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เอสซีจีได้ด�าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ

ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy & Guideline) อย่าง 

ต่อเนื่อง โดยมีระบบการบริหารงานด้านการก�ากับดูแลการ

ปฏิบัติงาน (Compliance Management System-CMS) เป็นกลไก

ส�าคัญในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ท�าให้การปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวาง

พื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First Line มีกระบวนการปฏิบัติ

งานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ และมีหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Second 

Line) เป็นผู้สนับสนุนการน�าระบบการบริหารงานดังกล่าวไป

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจและ

ความตระหนักรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ให้ค�าปรึกษา ก�าหนดการ

ควบคุม เพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเส่ียงจากการ 

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk) อย่าง 

ต่อเนื่อง ปรับปรุงแนวปฏิบัติ (Guideline) และรายการตรวจ

ประเมิน (Checkl ist) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย

ส�าคัญของ เอสซีจี อันได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า  

(Antitrust Policy) นโยบายการจดัการข้อมลูภายใน ทีม่ผีลต่อราคา 

หลกัทรพัย์ (Insider Trading Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมลู 

(Disclosure Policy)   

นอกจากน้ี เอสซีจียังได้มีการน�าระบบการรับ-ส่งและ

ประเมินกฎหมายใหม่/เปล่ียนแปลงมาใช้บริหารงาน เพื่อให้

กฎหมายใหม่/เปลีย่นแปลงท่ีเก่ียวข้องกับเอสซจีถีงึมือผูป้ฏบิตัิ 

และสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

4. การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

ปี 2563 เอสซีจีมีการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มเติม

จากสิ่งท่ีด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จัดท�าแนวปฏิบัติการ

ก�ากับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งสอดคล้อง

ตาม ISO19600 เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทหรือหน่วยงาน (First 

Line) ท่ีมีความเสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชันใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน (Second 

Line) เป็นท่ีปรึกษา ให้ค�าแนะน�า และมีส�านักงานตรวจสอบ 

(Third Line) ท�าหน้าทีป่ระเมินประสทิธภิาพและประสิทธผิลตาม

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั เพือ่สร้างความมัน่ใจให้คณะจดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่เอสซีจีได้สื่อสารให้คณะจัดการ และพนักงาน 

ทุกคนต้องปฏิบติัตามประกาศ ป.ป.ช. พนกังานจดัการในฐานะ

ฝ่ายบรหิาร (First Line ระดบัสงู) ต้องประเมินความเสีย่ง ก�าหนด

มาตรการที่เหมาะสม ผลักดัน สื่อสาร และปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีส�านักงานตรวจสอบจัด Workshop เรื่อง 

Anti-Corruption Compliance Checklist ให้กับหน่วยงานท่ีมีความ

เส่ียงสูง เพื่อประเมินความเสี่ยงและก�าหนดแนวทางป้องกัน

ควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน นอกจากนี้ เอสซีจีได้

ขยายขอบเขตการด�าเนินการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่คู ่ธุรกิจ 

โดยสนับสนุนให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีเข้าร่วมโครงการ CAC SME 

Certification ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต 

5.	การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง	 (Business	

Self	Audit)	

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้ก�ากบัดแูลประสทิธผิล

ของการควบคุมภายใน มีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิง

ป้องกันความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้อง

กับกรอบการควบคมุภายในของ COSO 2013 ท่ีกล่าวถงึบทบาท 

หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม Three Lines 

Model ส�านักงานตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและทีม  

Business Self Audit (Second Line) พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน 

การเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ในการประเมิน

ความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความเพียงพอและความ
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มีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งแบ่งปัน

แนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (Success Cases) ร่วมกันเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการปฏบิติังาน ลดความซ�า้ซ้อนในการสร้างระบบ

งานเชิงป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท�าให้สามารถตอบสนอง

ได้ทันต่อความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน

ปัจจุบัน

6.	การก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย

สื่อสาร

6.1 เอสซีจีแต่งตั้งคณะท�างาน SCG IT Governance  

ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย และระเบียบการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของเอสซีจี (SCG e-Policy) โดยอ้าง

ตาม ISO/IEC27001 เพื่อให้พนักงานเอสซีจีทุกคนถือปฏิบัติใน

ทิศทางเดียวกัน ในปี 2563 มีการด�าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

•	 จดัท�านโยบายเพิม่เตมิ	3	เรือ่ง	ได้แก่	นโยบายการใช้งาน 

  อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์พกพา และการใช้อุปกรณ ์

  คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการปฎิบัติงาน (Mobile Device  

  and BYOD Policy) นโยบายการจัดหา พัฒนา และบ�ารุง 

  รักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Acquisition  

  Development and Maintenance Policy) และ นโยบายการ 

  เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Access  

  Control Policy)

•	 ปรับรุง/จัดท�ามาตรฐาน	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�าเนินงานของหน่วยงานในเอสซีจี  

จัดท�าข้อเสนอแนะ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และนโยบาย

การคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี และด�าเนินการ  

Implement Data Protection Tools เช่น จัดท�าเอกสารทางกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง น�า Privacy Management Software มาใช้ เป็นต้น

6.3 จัดท�าเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม

ภายในทีดี่ในการ Implement/ใช้งาน Robotic Process Automation (RPA)

7.	 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้	 Data	Analytics	 ให้กับ 

ธุรกิจ

เอสซีจีมีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อ

ช่วยติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา 

ส�านักงานตรวจสอบจึงได้จัดท�ารายงานโดยใช้ Data Analytics 

ให้กับหน่วยงานต่าvง ๆ ในเอสซีจี เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ 

ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และก�าหนดวิธีการป้องกัน โดย

การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้งาน

สามารถวิเคราะห์ผลได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. ระบบการรับข้อร้องเรียน 

เอสซี จี ได ้พัฒนาระบบการรับข ้อร ้องเรียน (SCG  

Whistleblowing System) อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้พนักงาน

และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถเข้าถึงระบบได้ตลอดเวลา 

โดยรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้แจ้งเบาะแสการ

ปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ 

การก�ากับดแูล ระเบียบ ข้อบังคบั กฎหมายและนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชัน รวมถึงการกระท�าทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้ง

ผ่าน Web SCG Intranet และผูมี้ส่วนได้เสยีภายนอกแจ้งผ่านเวบ็ไซต์  

www.scg.com หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail 

จดหมาย โดยเอสซีจีก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงานเม่ือได้รับ 

ข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ต้ังแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดย

ท�าเป็นความลับ การตั้งคณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริง  

การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ 

รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู ้ร้องเรียน

สามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าว

ช่วยส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ส�าหรับเรื่องความปลอดภัยจะใช้ Password  

2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ เพื่อ

รักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบติดตามการควบคุมภายใน

 ในปี 2563 ส�านักงานตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ทัง้หมด 255 โครงการ ตามแผนการตรวจสอบภายในตามความ

เสี่ยง (Risk-based) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผน

ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ส�านักงานตรวจสอบ

ท�าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

และติดตามการแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ รวมถึงการ

ติดตามการควบคุมว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพื่อ

ติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิจากการท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารน�า

ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการควบคุมการท�า

ธรุกรรมกับบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั

อย่างเพยีงพอ จากนัน้น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ

พจิารณาให้ความเหน็ชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบรษิทัทกุ

ไตรมาส

 จากผลการตรวจสอบในปี 2563 ไม่พบข้อบกพร่องท่ีมี

สาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และส�านักงาน

ตรวจสอบได้ติดตามการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายใน

ตามประเด็นที่ตรวจพบ พบว่าคณะจัดการได้แก้ไขการควบคุม

ภายในตามข้อแนะน�าครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของ

บริษัท คือ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ได้รายงาน

ว่าไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อ 

งบการเงินของบริษัท
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การก�ากับดูแล 

การปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 

2563 ตามที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมัติ แต ่ งตั้ ง ให ้ 

นายพิทยา จั่นบุญมี เป็นผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ

ภายใน มีความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

ภายในของบรษิทัฯ จัดท�ารายงานและข้อเสนอแนะ เพือ่ให้คณะ

จัดการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ 

นายพิทยา จั่นบุญมี แล้วเป็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับ

การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน และได้เข้ารบัการอบรมทีเ่หมาะ

สมเพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้ 

บริษัทฯได้สรุปคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายในไว้ตาม

เอกสารแนบ 3

 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน จะต้อง

ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัต่อการพจิารณาอนมุตัิ

การท�ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่เก่ียวโยงกันหรือ

รายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณ

เอสซีจีได้ก�าหนดนโยบายการท�าธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี้

การท�าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

การที่ เอสซีจีประกอบด้วยบริษัทจ�านวนมาก และ 

บริษัทเหล่านั้นด�าเนินธุรกิจที่ต้องท�าธุรกรรมระหว่างกัน เช่น  

การบรกิาร การซ้ือขายวตัถดิุบ ผลติภณัฑ์ การให้ความช่วยเหลอื

ทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ 

การด�าเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการท�าธุรกรรมระหว่าง

กันของบริษัทในเอสซีจีดังกล่าวต้องถูกต้องตามกฎหมาย  

กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก�ากับดูแล 

หรอืหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึระเบียบและอ�านาจด�าเนนิการ

ของเอสซีจี ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�าหนดไว้

ในแต่ละท้องถิ่น

การท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การท�าธรุกรรมกบับคุคลภายนอกจะต้องปฏิบัติให้ถกูต้อง

ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย  

กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก�ากับดูแล 

หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของเอสซีจี รวมถึง

ได้รบัการอนมัุติตามอ�านาจด�าเนนิการของเอสซจีอีย่างเคร่งครดั 

นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีได้ตกลงไว้อย่างตรงไป

ตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการท�า

ธรุกรรมทีอ่าจก่อให้เกดิความเดอืดร้อนเสยีหายไม่ว่าต่อเอสซจีี

หรือบุคคลภายนอก

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วน

ได้เสียกลุ ่มต่าง ๆ โดยก�าหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบ 

การแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสม

และยติุธรรม โดยค�านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คณุภาพ 

และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อ

มีการตรวจสอบ

นอกจากนี้บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการ

ในการพิจารณาอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน รายการท่ี

เก่ียวโยงกัน หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมาย

ก�าหนด โดยกรรมการและผูบ้รหิารจะแจ้งให้บรษิทัทราบถงึการ

มีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหาก

เป็นรายการท่ีจะต้องขออนมัุติตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนของ

กฎหมาย ฝ่ายจดัการจะน�าเรือ่งดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุน

ทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรอืผูบ้รหิารท่ีมีส่วนได้เสยีจะ

ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการเหล่านั้น

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกนัในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการ

ท่ีด�าเนินการตามปกติทางการค้าเช่นเดียวกับท่ีปฏิบัติมา 

โดยตลอด โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคา

ตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับ

กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ของ

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน

การท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน 

ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�าสั่งต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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รายการระหว่างกันท่ีมีนัยส าคัญระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) กับกิจการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 1

สัดส่วน
ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์ การถือหุ้น นโยบายการคิดราคา

โดยตรง / 2561 2562 2563
อ้อม

ท้ังหมด
(ร้อยละ)

1. รายการกับการร่วมค้าและบริษัทร่วม (กิจการท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย)
1.1 การร่วมค้าและบริษัทร่วมในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ 3,364         3,489         2,923         ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จ ากัด 29 2,367         2,516         2,204         
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จ ากัด 49 549            561            369            
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จ ากัด 29 335            347            257            
บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จ ากัด 10 82              60              93              

ซ้ือสินค้าจากกลุ่มกิจการ 2,502         2,931         2,289         ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 32 1,627         2,118         1,666         
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จ ากัด 29 705            631            501            
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จ ากัด 29 95              89              57              

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จ ากัด 49 59              79              34              

ได้รับบริการและอ่ืนๆ จากกลุ่มกิจการ 146           90             112           ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จ ากัด 29 29              30              29              
บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จ ากัด 10 21              27              23              
บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ ากัด 51 67              -             -             

กู้ยืมเงินจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม) 166           153           139           อัตราดอกเบ้ียตามสัญญาท่ีตกลงกัน
Mariwasa Holdings, Inc. 40 82              82              77              
PT M Class Industry 28 67              63              62              

ได้รับการค้ าประกันจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30 115            -             -             ค่าธรรมเนียมตามสัญญาท่ีตกลงกัน

1.2 บริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์ 

ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ 20,076       13,750       9,873         ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จ ากัด 50 6,287         5,177         4,785            รายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทร่วมขายสินค้าให้กับบริษัทย่อยต่อไปน้ี

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31 4,927         3,708         2,026         บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากัด 49 2,834         2,223         1,178         บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จ ากัด

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ ากัด 47 1,825         1,626         1,093         บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ ากัด

บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ ากัด 50 1,144         968            736            SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.

บริษัทสยาม โทเซลโล จ ากัด 45 17              46              46              บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ ากัด

ซ้ือสินค้าจากกลุ่มกิจการ 50,952       37,182       25,527       ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จ ากัด 50 19,472        14,056        10,627           รายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทร่วมซ้ือสินค้าจากบริษัทย่อยต่อไปน้ี

บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ ากัด 50 5,341         3,414         2,943         บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ ากัด

บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ ากัด 50 7,613         4,193         2,927         บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ ากัด

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากัด 49 6,716         5,046         2,707         บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากัด 

   
1
 แยกแสดงรายบริษัทเฉพาะรายการท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ (NTA) เป็นต้นไป

   
2
 เปล่ียนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยในเดือนมกราคม 2562

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

2

*
*

**
**
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สัดส่วน
ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์ การถือหุ้น นโยบายการคิดราคา

โดยตรง / 2561 2562 2563
อ้อม

ท้ังหมด
(ร้อยละ)

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ ากัด 46 4,647         4,150         2,698         
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ ากัด 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 จ ากัด 45 120            79              45              
บริษัทสยาม โทเซลโล จ ากัด 45 40              49              43              
SCG Plastics (China) Co., Limited 60 179            137            1               

ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ 1              1              3              ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก

ได้รับบริการและอ่ืนๆ จากกลุ่มกิจการ 2,262         1,955         1,990         ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31 703            688            726            
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ ากัด 47 433            452            464            
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ ากัด 46 180            238            208            
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากัด 49 99              110            201            
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จ ากัด 50 91              90              87              
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จ ากัด 50 63              60              80              
บริษัทระยอง เทอร์มินัล จ ากัด 50 69              82              78              
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ ากัด 45 63              53              57              
PT Chandra Asri Perkasa 31 181            147            51              

กู้ยืมเงินจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม) 41             39             13             อัตราดอกเบ้ียตามสัญญาท่ีตกลงกัน
Da Nang Plastics Joint Stock Company 16 -             39              13              

ได้รับการค้ าประกันจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม) 20             -            -            ค่าธรรมเนียมตามสัญญาท่ีตกลงกัน

1.3 บริษัทร่วมในธุรกิจแพคเกจจ้ิง

ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ 360           295           254           ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ ากัด 23 267            189            173            
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจ้ิง จ ากัด 35 93              106            82              

ซ้ือสินค้าจากกลุ่มกิจการ 979           711           391           ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจ้ิง จ ากัด 35 256            234            219            
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ ากัด 23 684            458            152            

ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ 12             12             13             ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก

ได้รับบริการและอ่ืนๆ จากกลุ่มกิจการ 26             39             46             ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก

ได้รับการค้ าประกันจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ ากัด 23 330            264            198            ค่าธรรมเนียมตามสัญญาท่ีตกลงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
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สัดส่วน
ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์ การถือหุ้น นโยบายการคิดราคา

โดยตรง / 2561 2562 2563
อ้อม

ท้ังหมด
(ร้อยละ)

1.4 บริษัทร่วมในส่วนงานอ่ืน

ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 40 1,486         1,243         991            ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก

ซ้ือสินค้าจากกลุ่มกิจการ 121           115           62             ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก
บริษัทนวโลหะไทย จ ากัด 25 37              35              21              
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 40 27              25              14              
บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จ ากัด 30 28              28              9               

ให้บริการแก่กลุ่มกิจการ
บริษัทไอทีวัน จ ากัด 20 671            839            954            ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก

ได้รับบริการและอ่ืนๆ จากกลุ่มกิจการ 1,361         1,299         1,275         ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 40 1,265         1,204         1,178         

2. รายการกับบริษัทอ่ืนท่ีมีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการ

ขายสินค้าให้กลุ่มกิจการ 2,650         2,514         1,571         ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 10 2,649         2,514         1,571         
นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็นกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ

ซ้ือสินค้าจากกลุ่มกิจการ 266           188           234           ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 10 148            102            106            
นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็นกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ

บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 10 63              41              48              
นายชนะ ภูมี เป็นกรรมการ

ได้รับบริการและอ่ืนๆ จากกลุ่มกิจการ 454           439           370           ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 10 396            376            298            
นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็นกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ

3. รายการกับบริษัทอ่ืนภายนอกกลุ่มท่ีมีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมร่วมกัน

ขายสินค้าและให้บริการแก่กลุ่มกิจการ 550           735           982           ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก
บริษัทเทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) - 437            616            896            

บริษัทอาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด - 53              61              62              
บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) - 28              21              11              

   
3
 ตามค าแนะน าในการใช้คู่มือการจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report)

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

3
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สัดส่วน
ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ์ การถือหุ้น นโยบายการคิดราคา

โดยตรง / 2561 2562 2563
อ้อม

ท้ังหมด
(ร้อยละ)

ซ้ือสินค้า ได้รับบริการและอ่ืนๆ จากกลุ่มกิจการ 299           232           226           ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาท่ีท ากับบุคคลภายนอก

บริษัทคอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด - 63              70              66              

บริษัทเทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) - 82              20              60              

บริษัทอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) - 88              53              24              

บริษัทสุรากระทิงแดง (1988) จ ากัด - 23              31              10              

จ่ายดอกเบ้ียให้กลุ่มกิจการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) - 144            70              77              อัตราดอกเบ้ียตามสัญญาท่ีตกลงกัน

รับดอกเบ้ียจากกลุ่มกิจการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) - 33              26              45              อัตราดอกเบ้ียตามสัญญาท่ีตกลงกัน

มีรายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จากการให้บริการกลุ่มกิจการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) - 90              60              187            ค่าธรรมเนียมตามสัญญาท่ีตกลงกัน

รับฝากเงินจากกลุ่มกิจการ (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) - 12,159        3,269          8,108          อัตราดอกเบ้ียตามสัญญาท่ีตกลงกัน

ให้กลุ่มกิจการกู้ยืมเงิน (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) - 3,743          482            4,198          อัตราดอกเบ้ียตามสัญญาท่ีตกลงกัน

สัญญาป้องกันความเส่ียง (มูลค่า ณ 31 ธันวาคม)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) - 10,948        9,319          6,699          ค่าธรรมเนียมตามสัญญาท่ีตกลงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
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คดอีดตีพนกังานบรษิทัลกัทรพัย์ (แบบฟอร์มใบหุน้สามญั) 

และท�าการทุจริตต่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2552 บริษัทได้แจ้งความด�าเนิน

คดีอาญาอดีตพนักงานเกี่ยวกับการลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม 

ใบหุ้นสามัญ) และการปลอมแปลงใบหุ้นสามัญของบริษัทเป็น

จ�านวนหุ้น 672,000 หุ้น ซึ่งต่อมาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 

บรษิทัได้รบัแจ้งจากศาลแพ่งว่าผูจ้ดัการมรดกและทายาทผูถ้อืหุน้

ที่ถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทพร้อมกับ

บุคคลและนิติบุคคลอ่ืนซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยเรียก

ร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งคดีน้ีได้ยุติแล้วตามล�าดับ

ค�าพิพากษาดังนี้

ไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ศาลแพ่งมีค�าพิพากษาว่าอดีต

พนักงานกระท�าละเมิดต่อโจทก์ และให้คืนหุ้นหรือใช้ราคาหุ้น

พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะช�าระเสร็จ รวมทั้งเงินปันผลที่ขาดอยู่ 

และให้บรษิทัในฐานะนายจ้างต้องร่วมรบัผดิชอบกบัการกระท�า 

ของอดีตพนักงานด้วย หลังจากนั้น บริษัทและโจทก์ต่างได้ยื่น

อุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลอุทธรณ์

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ศาลอุทธรณ์ได้มีค�า

พิพากษาแก้เป็นให้อดีตพนักงานผู้กระท�าละเมิดต่อโจทก์คืน

หุ้นหรือใช้ราคาหุ้นตามราคาที่มีการซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ 

วันที่ใช้เงิน ซ่ึงต้องไม่ต�่ากว่าอัตราหุ้นละ 314.38 บาท รวม

ทั้งเงินปันผลท่ีขาดอยู ่และดอกเบ้ียจนกว่าช�าระเสร็จ โดย

ให้บริษัทในฐานะนายจ้าง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด และบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิด ดังนั้น 

บริษัทจึงได้ยื่นฎีกาค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 และยื่นค�าแก้ฎีกาของโจทก์เม่ือ

วันที่ 30 กันยายน 2557 และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาล

ฎีกาได้มีค�าพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ดังนั้น บริษัทจึงได้

บันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าเสียหายดังกล่าวในงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 201 ล้านบาท 

(31 ธันวาคม 2557: 349 ล้านบาท)

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2559 บรษัิทได้ช�าระหนีใ้ห้โจทก์เสร็จ

สิ้นแล้วด้วยการคืนใบหุ้นสามัญของบริษัท เงินปันผลก่อนฟ้อง

คดีพร้อมดอกเบ้ีย เงินปันผลหลังฟ้องคดี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ในการด�าเนินคดี จ�านวนเงินรวม 319 ล้านบาท ต่อมาบริษัท

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นจ�าเลยร่วมได้ยื่นค�าร้องเพื่อขอ

ให้ศาลฎีกาตีความค�าพิพากษา โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 

2560 ศาลฎีกามีค�าสั่งยกค�าร้องดังกล่าว และบริษัทได้ฟ้องคดี

ไล่เบี้ยผู้เกี่ยวข้องแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2561

เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางได้มคี�าพพิากษา

ให้อดีตพนักงานผู้กระท�าละเมิดชดใช้เงินให้แก่บริษัท จ�านวน 

149 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยที่ไม่มี

ฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบังคับคดี 

ส�าหรบัการเรยีกร้องเอาจากบริษทัศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ฯ นัน้ 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งคดีฟ้องไล่เบี้ย บริษัทศูนย์

รับฝากหลักทรัพย์ฯ มีค�าพิพากษาให้บริษัทศูนย์รับฝากหลัก

ทรัพย์ฯ ชดใช้เงินจ�านวน 62.55 ล้านบาท ให้แก่บริษัท พร้อม

ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เนื่องจากอดีตพนักงาน และ

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กระท�าความผิดต่อโจทก์ 

จึงต้องรับผิดชอบ 1 ใน 2 ของค่าเสียหายทั้งหมด

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ 

ได้ยืน่อทุธรณ์ค�าพพิากษาศาลแพ่งต่อศาลอทุธรณ์ และบรษิทัได้

ยื่นค�าแก้อุทธรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ขณะนี้คดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

ข้อพิพาททางกฎหมาย

18



209

การลดความเสี่ยงส�าหรับโครงการในมาบตาพุด

สืบเนื่องจากศาลปกครองกลางได้มีค�าส่ังให้หน่วยงาน

ราชการระงับโครงการในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง

ไว้เป็นการชั่วคราว ซึ่งมีโครงการของธุรกิจเคมิคอลส์ จ�านวน 

18 โครงการ ณ วันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลาง

ตัดสินให้เพิกถอนใบอนุญาตส�าหรับโครงการที่ออกหลัง

รัฐธรรมนูญปี 2550 และอยู่ใน 11 ประเภทโครงการที่อาจ 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 

สิงหาคม 2553 โดยผลของค�าพิพากษาดังกล่าวข้างต้น  

มีโครงการของเอสซีจีที่ เข ้าข่ายโครงการที่อาจก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงเพียง 1 โครงการ คือโครงการ

ขยายก�าลังการผลิตไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ ของบริษัท

ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งโครงการ 

ดังกล่าวได้ด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรคสอง  

ของรฐัธรรมนญูปี 2550 เรยีบร้อยแล้ว โดยการนคิมอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) เหน็ว่าโครงการได้ด�าเนินการครบถ้วน

แล้ว กนอ. จึงได้ส่งเรื่องให้อัยการเพื่อยื่นขอให้ศาลปกครอง

สูงสุดมีค�าสั่งยกเลิกค�าส่ังคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครอง

สูงสุด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2557 

ศาลปกรองสูงสุดได้มีค�าส่ังยกเลิกการระงับโครงการดังกล่าว 

และในเดอืนตลุาคม 2557 กลุม่บรษิทัได้รบัใบอนุญาต จาก กนอ. 

และสามารถด�าเนินงานตามโครงการได้ตามปกติ

ท้ังนี้ ในส่วนของคดีท่ีสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนฯ 

ฝ่ายผู้ฟ้องคดี และหน่วยงานรัฐผู้ถูกฟ้อง ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

ศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ โดยเรื่องนี้  

เอสซจีไีม่ได้เป็นคูค่วามในคดี แต่ได้ตดิตามความคบืหน้ามาตลอด 

การหยุดผลิตเป็นการชั่วคราวของ Mawlamyine Cement 

Limited ประเทศเมียนมา

กลางเดือนตุลาคม 2563 Mawlamyine Cement Limited 

(“MCL”) ซึง่เป็นบรษัิทร่วมทุนในประเทศเมียนมาระหว่าง บรษิทั

เอสซีจี ซิเมนต์ จ�ากัด (“เอสซีจี ซิเมนต์”) กับ Pacific Link Cement 

Industry Ltd. (“PLCI”) ได้หยุดการผลิตเป็นการชั่วคราวเนื่องจาก

ไม่มหีนิปนูซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติปนูซเีมนต์ สาเหตุ

มาจากข้อพิพาทระหว่าง เอสซีจี ซิเมนต์ กับ PLIC หลังจากท่ี

การเจรจาในช่วงที่ผ่านมา ระหว่าง เอสซีจี ซิเมนต์ กับ PLCI  

ไม่ประสบความส�าเร็จ 

เอสซจี ีซเิมนต์ ได้ยืน่ค�าร้องเพือ่ด�าเนนิการระงบัข้อพพิาท

ด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามเง่ือนไขที่ก�าหนดไว้ใน

สญัญาร่วมทุนกับ PLCI ขณะนีเ้รือ่งอยูร่ะหว่างการพจิารณาของ

อนุญาโตตุลาการ

PLCI ได้ด�าเนินกระบวนการทางกฎหมายกับ MCL ต่อศาล

ในประเทศเมียนมา ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลประเทศเมียนมา 
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นายทะเบียนหุ้น  บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท ์ 0-2009-9999
โทรสาร 0-2009-9991
อีเมล SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ http://ww.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
  โดย นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
  นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
  นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)
ที่ตั้ง  1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  0-2677-2000
โทรสาร 0-2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ากัด
ที่ตั้ง  เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์  0-2586-5777 หรือ 0-2586-5888
โทรสาร  0-2586-2976

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)
  (ส�าหรับหุ้นกู้ SCC204A,SCC20NA, SCC214A และ SCC21OA)
ที่ตั้ง ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการช�าระเงิน
  หน่วยงานตัวแทนและก�ากับธุรกิจ ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
  แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท ์ 0-2626-7508
โทรสาร 0-2657-3390
เว็บไซต์ http://www.cimbthai.com

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)  
  (ส�าหรับหุ้นกู้ SCC22OA, SCC234A,SCC23NA)
ที่ตั้ง 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท	์ 0-2296-4776
โทรสาร  0-2683-1298
เว็บไซต์ http://www.krungsri.com
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ชื่อ  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
  The Siam Cement Public Company  
  Limited
ชื่อย่อ SCC (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท  0107537000114
ประเภทธุรกิจ Holding Company
เว็บไซต์ www.scg.com
ปีที่ก่อตั้ง 2456
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น 30 เมษายน 2518
ในตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที ่1 ถนนปนูซเิมนต์ไทย แขวงบางซือ่  
  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท
ทุนชำาระแล้ว 1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั  
  1,200 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
  ได้แก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 
  เจ้าอยูห่วั และบรษิทัทนุลดาวลัย์ จ�ากัด  
  ถือหุน้ร้อยละ 33.8 ส่วนทีเ่หลือเป็นการ 
  ถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

ติดต่อ   
ส�านักงานใหญ่
โทรศัพท์  0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร  0-2586-2974
อีเมล info@scg.com

สำานักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์  0-2586-6098
โทรสาร  0-2586-3007
อีเมล corporatesecretary@scg.com

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์  0-2586-4299
อีเมล invest@scg.com

ส�านักงาน	Enterprise	Brand	Management	Office
โทรศัพท์  0-2586-3770
โทรสาร  0-2586-2974
อีเมล ebmo@scg.com

กรรมการอิสระที่ทำาหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
โทรสาร 0-2586-3007
อีเมล : ind_dir@scg.com

ราคาหุ้นสามัญย้อนหลัง 5 ปี (2559-2563)
เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐานส�าหรับนักลงทุน
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ท่านสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดในเอกสารแนบที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ 
www.scg.com *

    เอกสารแนบ

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และ

   เลขานุการบริษัท

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก

  เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติ

   ตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย 

  เอกสารแนบ 4 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

  เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 

   (รายงานคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา รายงานคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน   

   และรายงานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

* ในกรณีทีร่ายงานประจ�าปี  (แบบ 56-1 One Report)  ฉบบันีอ้้างองิข้อมลูทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท ให้ถอืว่าข้อมลูทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ดงักล่าว เป็นส่วนหนึง่ 

 ของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับการน�าข้อมูลมาแสดง 

 ให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

เอกสารแนบที่แสดงบนเว็บไซต์
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RESILIENCE
BUILDING

for the Next Normal

* แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

รายงานทางการเงินปี 2563
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report*
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: 66-2586-333, 66-2586-4444 โทรสาร: 66-2586-2974
www.scg.com

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)

21 cm.21 cm.

29.7 cm.

0.9 cm.
เช็กขนาดสันปกด้วยนะคะ ในไฟล์ทำเป็นไกด์
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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งบการเงินรวม
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย
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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

สารบัญ



รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

01

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงิน

ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

ซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้ 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อก�าหนดของ

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย

การจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราช

บญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มกีาร

พิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ

อย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทาน

และตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนา

บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมท้ังจัด

ให้มแีละด�ารงไว้ซึง่ระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุ

ภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่ง

ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนิน

การที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่

เป็นอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการ

ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสทิธิภาพและ

ประสทิธผิล โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ

ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงาน

ประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 

(มหาชน) และบรษัิทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนนิงาน 

และกระแสเงนิสดถกูต้องตามควรในสาระส�าคญั ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก 
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งบการเงินรวม 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย
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31 2563

( ) 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562
(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7, 27 64,399,343          27,626,960          
เงินลงทนุในตราสารหน้ีระยะสั้น 27 38,581,581          16,594,814          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6, 27 54,842,169          62,165,760          
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 6, 27 109,806               151,312               
สินคา้คงเหลือ 8 54,653,952          56,411,269          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,410,066            1,248,034            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 19,984                 187,771               
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 214,016,901        164,385,920        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในตราสารหน้ี 27 4,626,097            2,150,095            
เงินลงทนุในตราสารทนุ 27 12,806,897          3,531,091            
เงินลงทนุในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 9 97,375,431          94,352,172          
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,907,473            8,709,540            
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 6, 27 81,899                 93,374                 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 10 2,118,552            1,622,344            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 363,425,136        305,985,804        
ค่าความนิยม 13 34,030,699          34,301,273          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13 11,007,440          11,754,490          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 5,000,697            4,617,541            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,983,656            3,229,584            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 535,363,977        470,347,308        
รวมสินทรัพย์ 749,380,878        634,733,228        

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9

รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก 

ในนามคณะกรรมการ
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31 2563

( ) 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562
(พันบาท)

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16, 27 21,509,892          18,796,802          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 65,273,081          55,886,926          
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16, 27 16,649,584          2,705,421            
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16, 27 2,325,642            144,154               
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16, 27 49,932,830          49,935,088          
เงินกูย้ืมระยะสั้น 6, 16, 27 509,609               470,554               
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 3,926,703            2,190,509            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,293,120            1,375,773            
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 161,420,461        131,505,227        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาว 6, 16, 27 35,879,588          30,440,274          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 6, 16, 27 9,883,113            173,469               
หุน้กู้ 16, 27 124,673,528        124,747,621        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 5,610,130            4,716,704            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 17 14,688,462          14,195,446          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,099,554            1,211,358            
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 191,834,375        175,484,872        
รวมหน้ีสิน 353,254,836        306,990,099        

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10
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31 2563

( ) 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562
(พันบาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 
    (หุ้นสามัญจ านวน 1,600 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,600,000            1,600,000            

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
    (หุ้นสามัญจ านวน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,200,000            1,200,000            

ก าไรสะสม 
จัดสรรแล้ว

ทนุส ารองตามกฎหมาย 18 160,000               160,000               
ทนุส ารองทัว่ไป 10,516,000          10,516,000          

ยังไม่ได้จัดสรร 321,097,182        301,995,414        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 5 (12,001,003)        (33,656,000)        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 320,972,179        280,215,414        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 19 75,153,863          47,527,715          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 396,126,042        327,743,129        
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 749,380,878        634,733,228        

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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31 2563          

( ) 

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 6 399,939,200        437,979,879        
ตน้ทนุขาย 6 (309,947,193)      (355,752,304)      
ก ำไรข้ันต้น 89,992,007          82,227,575          
รายไดอ่ื้น 6, 21 7,277,959            8,991,708            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 97,269,966          91,219,283          
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 22 (24,090,833)        (22,904,726)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 (28,723,808)        (28,865,565)        
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรับปรุง

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 17 -                      (2,537,775)          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11, 13 (3,720,076)          (2,593,500)          
รวมค่ำใช้จ่ำย (56,534,717)        (56,901,566)        
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 40,735,249          34,317,717          
ตน้ทนุทางการเงิน (7,082,371)          (6,586,510)          
ส่วนแบง่ก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9,455,791            11,632,059          
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 43,108,669          39,363,266          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (5,808,530)          (6,166,734)          
ก ำไรส ำหรับปี 37,300,139          33,196,532          
การแบง่ปันก าไร 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 34,143,870          32,014,283          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,156,269            1,182,249            

37,300,139          33,196,532          

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 28.45                  26.68                  

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12

      
31 2563          

( ) 

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 6 399,939,200        437,979,879        
ตน้ทนุขาย 6 (309,947,193)      (355,752,304)      
ก ำไรข้ันต้น 89,992,007          82,227,575          
รายไดอ่ื้น 6, 21 7,277,959            8,991,708            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 97,269,966          91,219,283          
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 22 (24,090,833)        (22,904,726)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 (28,723,808)        (28,865,565)        
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรับปรุง

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 17 -                      (2,537,775)          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11, 13 (3,720,076)          (2,593,500)          
รวมค่ำใช้จ่ำย (56,534,717)        (56,901,566)        
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 40,735,249          34,317,717          
ตน้ทนุทางการเงิน (7,082,371)          (6,586,510)          
ส่วนแบง่ก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9,455,791            11,632,059          
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 43,108,669          39,363,266          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (5,808,530)          (6,166,734)          
ก ำไรส ำหรับปี 37,300,139          33,196,532          
การแบง่ปันก าไร 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 34,143,870          32,014,283          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,156,269            1,182,249            

37,300,139          33,196,532          

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 28.45                  26.68                  

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12
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31 2563          

( ) 

หมายเหตุ 2563 2562

ก ำไรส ำหรับปี 37,300,139          33,196,532          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรทีอ่ำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (833,541)             (7,007,450)          
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 27 46,064                 38,090                 
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (184,209)             (1,512,621)          
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 25 (5,715)                 (7,629)                 
รวมรำยกำรท่ีอำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (977,401)             (8,489,610)          
รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั
ผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทนุในตราสารทนุ 66,350                 -                      
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 17 (204,027)             (1,396,473)          
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 44,123                 (99,582)               
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 25 20,119                 256,591               
รวมรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (73,435)               (1,239,464)          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (1,050,836)          (9,729,074)          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 36,249,303          23,467,458          

การแบง่ปันก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 33,096,968          23,029,421          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,152,335            438,037               

36,249,303          23,467,458          

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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31 2563          

( ) 

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 6 399,939,200        437,979,879        
ตน้ทนุขาย 6 (309,947,193)      (355,752,304)      
ก ำไรข้ันต้น 89,992,007          82,227,575          
รายไดอ่ื้น 6, 21 7,277,959            8,991,708            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 97,269,966          91,219,283          
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 22 (24,090,833)        (22,904,726)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 (28,723,808)        (28,865,565)        
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรับปรุง

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 17 -                      (2,537,775)          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11, 13 (3,720,076)          (2,593,500)          
รวมค่ำใช้จ่ำย (56,534,717)        (56,901,566)        
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 40,735,249          34,317,717          
ตน้ทนุทางการเงิน (7,082,371)          (6,586,510)          
ส่วนแบง่ก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9,455,791            11,632,059          
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 43,108,669          39,363,266          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (5,808,530)          (6,166,734)          
ก ำไรส ำหรับปี 37,300,139          33,196,532          
การแบง่ปันก าไร 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 34,143,870          32,014,283          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,156,269            1,182,249            

37,300,139          33,196,532          

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 28.45                  26.68                  

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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31 2563          

( ) 

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 6 399,939,200        437,979,879        
ตน้ทนุขาย 6 (309,947,193)      (355,752,304)      
ก ำไรข้ันต้น 89,992,007          82,227,575          
รายไดอ่ื้น 6, 21 7,277,959            8,991,708            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 97,269,966          91,219,283          
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 22 (24,090,833)        (22,904,726)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 (28,723,808)        (28,865,565)        
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรับปรุง

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 17 -                      (2,537,775)          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11, 13 (3,720,076)          (2,593,500)          
รวมค่ำใช้จ่ำย (56,534,717)        (56,901,566)        
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 40,735,249          34,317,717          
ตน้ทนุทางการเงิน (7,082,371)          (6,586,510)          
ส่วนแบง่ก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9,455,791            11,632,059          
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 43,108,669          39,363,266          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (5,808,530)          (6,166,734)          
ก ำไรส ำหรับปี 37,300,139          33,196,532          
การแบง่ปันก าไร 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 34,143,870          32,014,283          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,156,269            1,182,249            

37,300,139          33,196,532          

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 28.45                  26.68                  

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12 015



31 2563

( ) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ผลก าไร ส่วนแบ่ง
ของอตัรา (ขาดทุน) ก าไรขาดทุน รายการอื่น รวม
แลกเปลี่ยน จากการ เบด็เสร็จอื่นของ ของการ องคป์ระกอบ
จากการ วดัมูลค่า การร่วมคา้และ เปลี่ยนแปลง อื่น รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนที่ออก ทุนส ารอง ทุนส ารอง แปลงค่า สินทรัพย์ บริษทัร่วมตาม ที่เกิดจาก ของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอ  านาจ รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ ตามกฎหมาย ทัว่ไป งบการเงิน ทางการเงิน วิธีส่วนไดเ้สีย ผูถ้ือหุน้ ของผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 1,200,000    160,000       10,516,000  290,938,903     (13,801,264)  (775)             (122,199)      (11,794,138)  (25,718,376)   277,096,527  40,772,570    317,869,097  
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทนุทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 26 -               -               -              (19,798,926)      -                -               -               -                -                 (19,798,926)  (964,941)        (20,763,867)  
รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -               -               -              (19,798,926)      -                -               -               -                -                 (19,798,926)  (964,941)        (20,763,867)  

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ไดม้ีผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม -               -               -              -                    -                -               -               (111,608)       (111,608)        (111,608)       162,593         50,985           
การเปลี่ยนแปลงที่ท าใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -               -               -              -                    -                -               -               -                -                 -                7,119,456      7,119,456      
รวมกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -               -               -              -                    -                -               -               (111,608)       (111,608)        (111,608)       7,282,049      7,170,441      

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -               -               -              (19,798,926)      -                -               -               (111,608)       (111,608)        (19,910,534)  6,317,108      (13,593,426)  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก าไรหรือขาดทุน -               -               -              32,014,283       -                -               -               -                -                 32,014,283    1,182,249      33,196,532    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -               -               -              (1,158,846)        (6,343,856)    30,461         (1,512,621)   -                (7,826,016)     (8,984,862)    (744,212)        (9,729,074)    

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -               -               -              30,855,437       (6,343,856)    30,461         (1,512,621)   -                (7,826,016)     23,029,421    438,037         23,467,458    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 1,200,000    160,000       10,516,000  301,995,414     (20,145,120)  29,686         (1,634,820)   (11,905,746)  (33,656,000)   280,215,414  47,527,715    327,743,129  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
14

0
16
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( ) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่าง ส่วนแบ่ง
ของอตัรา ผลก าไร ผลก าไร ก าไรขาดทุน รายการอื่น รวม
แลกเปลี่ยน จากการ จากการ เบด็เสร็จอื่นของ ของการ องคป์ระกอบ
จากการ วดัมูลค่ายตุิธรรม วดัมูลค่า การร่วมคา้และ เปลี่ยนแปลง อื่น รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย

ทุนที่ออก ทุนส ารอง ทุนส ารอง แปลงค่า เงินลงทุน สินทรัพย์ บริษทัร่วมตาม ที่เกิดจาก ของส่วน ของผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอ  านาจ รวมส่วน
หมายเหตุ และช าระแลว้ ตามกฎหมาย ทัว่ไป งบการเงิน ในตราสารทุน ทางการเงิน วิธีส่วนไดเ้สีย ผูถ้ือหุน้ ของผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 1,200,000    160,000       10,516,000  301,995,414     (20,145,120)  -                    29,686         (1,634,820)   (11,905,746)  (33,656,000)   280,215,414  47,527,715    327,743,129  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -               -               -              65,658              -                6,427,161          -               6,971           -                6,434,132      6,499,790      (18,760)          6,481,030      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 1,200,000    160,000       10,516,000  302,061,072     (20,145,120)  6,427,161          29,686         (1,627,849)   (11,905,746)  (27,221,868)   286,715,204  47,508,955    334,224,159  
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทนุทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผล 26 -               -               -              (14,997,759)      -                -                    -               -               -                -                 (14,997,759)  (1,446,393)     (16,444,152)  
รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจำกผู้ถอืหุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -               -               -              (14,997,759)      -                -                    -               -               -                -                 (14,997,759)  (1,446,393)     (16,444,152)  

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ไดม้ีผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม -               -               -              -                    -                -                    -               -               16,157,766   16,157,766    16,157,766    25,682,436    41,840,202    
การเปลี่ยนแปลงที่ท าใหไ้ดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -               -               -              -                    -                -                    -               -               -                -                 -                256,530         256,530         
รวมกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -               -               -              -                    -                -                    -               -               16,157,766   16,157,766    16,157,766    25,938,966    42,096,732    

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -               -               -              (14,997,759)      -                -                    -               -               16,157,766   16,157,766    1,160,007      24,492,573    25,652,580    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก าไรหรือขาดทุน -               -               -              34,143,870       -                -                    -               -               -                -                 34,143,870    3,156,269      37,300,139    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -               -               -              (110,001)           (868,512)       53,899               41,146         (163,434)      -                (936,901)        (1,046,902)    (3,934)            (1,050,836)    

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -               -               -              34,033,869       (868,512)       53,899               41,146         (163,434)      -                (936,901)        33,096,968    3,152,335      36,249,303    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 1,200,000    160,000       10,516,000  321,097,182     (21,013,632)  6,481,060          70,832         (1,791,283)   4,252,020     (12,001,003)   320,972,179  75,153,863    396,126,042  

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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31 2563

( ) 

2563 2562
(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ก าไรส าหรับปี 37,300,139          33,196,532          
รำยกำรปรับปรุง
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,808,530            6,166,734            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 27,377,257          23,931,502          
ขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินคา้ 166,808               255,097               
ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,311,902            3,750,787            
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน 422,976               (118,935)             
ส่วนแบง่ก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (9,455,791)          (11,632,059)        
เงินปันผลรับ (669,658)             (1,889,797)          
ดอกเบ้ียรับ (1,116,550)          (936,800)             
ดอกเบ้ียจ่าย 7,128,987            6,465,902            
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 3,053,981            853,482               
ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายเงินลงทนุ และอ่ืนๆ (542,072)             669,205               
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน 70,786,509          60,711,650          

สินทรัพย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,994,942            5,975,049            
สินคา้คงเหลือ 692,963               6,324,835            
สินทรัพยอ่ื์น 345,300               404,447               
สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง - สุทธิ 6,033,205            12,704,331          

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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31 2563

( ) 

หมายเหตุ 2563 2562
(พันบาท)

หนีสิ้นด ำเนนิงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (57,057)               (6,124,707)          
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (1,008,381)          (855,678)             
หน้ีสินอ่ืน (244,679)             (497,545)             
หน้ีสินด ำเนินงำนลดลง - สุทธิ (1,310,117)          (7,477,930)          
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 75,509,597          65,938,051          
จ่ายภาษีเงินได้ (5,094,436)          (6,121,404)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 70,415,161          59,816,647          
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทนุ
เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ย 766,437               179,623               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 5 (2,945,788)          (24,469,101)        
เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 286,452               2,858,325            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (239,401)             (1,648,070)          
เงินสดรับจากการขายตราสารทนุและตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 56,058,983          59,190,349          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทนุและตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (81,035,851)        (49,705,851)        
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 462,026               654,718               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (51,357,002)        (48,056,700)        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,602,399)          (1,357,634)          
เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้ืม 48,245                 25,880                 
รับเงินปันผล 7,348,506            16,213,225          
รับดอกเบ้ีย 1,024,799            1,060,924            

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (71,184,993)        (45,054,312)        

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
17

31 2563

( ) 
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(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ก าไรส าหรับปี 37,300,139          33,196,532          
รำยกำรปรับปรุง
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,808,530            6,166,734            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 27,377,257          23,931,502          
ขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินคา้ 166,808               255,097               
ค่าใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,311,902            3,750,787            
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน 422,976               (118,935)             
ส่วนแบง่ก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (9,455,791)          (11,632,059)        
เงินปันผลรับ (669,658)             (1,889,797)          
ดอกเบ้ียรับ (1,116,550)          (936,800)             
ดอกเบ้ียจ่าย 7,128,987            6,465,902            
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 3,053,981            853,482               
ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายเงินลงทนุ และอ่ืนๆ (542,072)             669,205               
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน 70,786,509          60,711,650          

สินทรัพย์ด ำเนนิงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,994,942            5,975,049            
สินคา้คงเหลือ 692,963               6,324,835            
สินทรัพยอ่ื์น 345,300               404,447               
สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง - สุทธิ 6,033,205            12,704,331          

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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31 2563

( ) 

หมายเหตุ 2563 2562
(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม 5 43,107,076          466,949               
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม (1,416,042)          (233,901)             
เงินสดรับจำก (จ่ำยเพื่อช ำระ) เงินกู้ยมื
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,476,004            (5,486,374)          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 27,062,626          26,794,078          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะยาว (7,041,183)          (2,090,204)          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2,624,934)          (118,225)             
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 49,850,062          24,905,176          
เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุน้กู ้ (49,881,503)        (31,381,659)        
เงินกู้ยืมเพ่ิมข้ึน - สุทธิ 19,841,072          12,622,792          
จ่ำยเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (14,997,759)        (19,798,926)        
จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1,410,812)          (973,078)             
รวมจ่ำยเงินปันผล (16,408,571)        (20,772,004)        
จ่ายดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ (7,652,582)          (7,366,269)          
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 37,470,953          (15,282,433)        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 36,701,121          (520,098)             
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 71,262                 (641,452)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 27,626,960          28,788,510          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี 64,399,343          27,626,960          
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด ณ วันส้ินปี
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 22,382,496          13,693,731          
เงินลงทนุคา้งจ่าย 577,743               1,254,672            

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม 5 43,107,076          466,949               
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม (1,416,042)          (233,901)             
เงินสดรับจำก (จ่ำยเพื่อช ำระ) เงินกู้ยมื
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,476,004            (5,486,374)          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 27,062,626          26,794,078          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะยาว (7,041,183)          (2,090,204)          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2,624,934)          (118,225)             
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 49,850,062          24,905,176          
เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุน้กู ้ (49,881,503)        (31,381,659)        
เงินกู้ยืมเพ่ิมข้ึน - สุทธิ 19,841,072          12,622,792          
จ่ำยเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (14,997,759)        (19,798,926)        
จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,410,812)          (973,078)             
รวมจ่ำยเงินปันผล (16,408,571)        (20,772,004)        
จ่ายดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ (7,652,582)          (7,366,269)          
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 37,470,953          (15,282,433)        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 36,701,121          (520,098)             
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 71,262                 (641,452)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 27,626,960          28,788,510          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี 64,399,343          27,626,960          
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด ณ วันส้ินปี
เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 22,382,496          13,693,731          
เงินลงทนุคา้งจ่าย 577,743               1,254,672            

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมน้ี 
 
งบการเงินรวมน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศ โดยจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
และไดร้ับอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 
บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีส่วนงานธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภณัฑก่์อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจ้ิง 
 
รายละเอียดบริษทัยอ่ยท่ีมีผลการด าเนินงานเป็นสาระส าคญัท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมมีดงัต่อไปน้ี 

 
สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จ ำกดั 100 PT SCG Pipe and Precast Indonesia  
บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้ำง จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ำกดั 100 PT Semen Lebak  
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่ำหลวง) จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ทุ่งสง) จ ำกดั 100 PT SCG Readymix Indonesia  
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ล ำปำง) จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
Khammouane Cement Co., Ltd.  PT CPAC Surabaya  
   (จดทะเบียนใน สปป. ลำว) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บริษทัสยำมอุตสำหกรรมวสัดุทนไฟ จ ำกดั 100 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
บริษทัอีโค่ แพลนท ์เซอร์วิสเซส จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100
บริษทัเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ำกดั 100 SCG Cement-Building Materials Vietnam  
บริษทัคิวมิกซ์ซพัพลำย จ ำกดั 100    Limited Liability Company  
บริษทัศิลำไทยสงวน (2540) จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100
บริษทัศิลำสำนนท ์จ ำกดั 100  
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Vietnam Construction Materials Joint Stock Company บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้ำง จ ำกดั 100
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชัน่แนล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 100
Song Gianh Cement Joint Stock Company  SCG International Australia Pty. Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย) 100
Mien Trung Cement One Member Company Limited  SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100
Danang Cement One Member Company Limited  SCG International Hong Kong Limited  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100
Phu Yen Cosevco Cement Company Limited  SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100
บริษทัซีแพคคอนสตรัคชัน่โซลูชัน่ จ ำกดั SCG International USA Inc.  
   (เดิมช่ือ "บริษทัคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค (ภำคใต)้ จ ำกดั") 100    (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกำ) 100
บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้ำง จ ำกดั 100 PT SCG International Indonesia  
บริษทัยิปซมัซิเมนตไ์ทย จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บริษทัเอ็มอำร์ซี รูฟฟ่ิง จ ำกดั 100 SCG International Laos Co., Ltd.  
บริษทัเซรำมิคซิเมนตไ์ทย จ ำกดั 100    (จดทะเบียนใน สปป. ลำว) 100
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.  SCG Marketing Philippines Inc.  
   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100    (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.  SCG International Malaysia Sdn. Bhd.  
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100    (จดทะเบียนในประเทศมำเลเซีย) 100
บริษทักระเบ้ืองกระดำษไทย จ ำกดั 100 SCG International (Cambodia) Co., Ltd.  
บริษทัสยำมไฟเบอร์ซีเมนตก์รุ๊ป จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 100
บริษทัเอสซีจี แลนดส์เคป จ ำกดั 100 SCG International Middle East Dmcc  
บริษทัสยำมไฟเบอร์กลำส จ ำกดั 100    (เดิมช่ือ "SCG Trading Middle East Dmcc")
บริษทัเอสซีจี รูฟฟ่ิง จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์) 100
SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.  SCG International Vietnam Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.  SCG International India Private Limited  
   (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินเดีย) 100
SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.  บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 100
   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100 SCG Logistics Lao Co., Ltd.  
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia     (จดทะเบียนใน สปป. ลำว) 100
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.  
บริษทัเอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 100  
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมน้ี 
 
งบการเงินรวมน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศ โดยจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 
บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีส่วนงานธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภณัฑก่์อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจ้ิง 
 
รายละเอียดบริษทัยอ่ยท่ีมีผลการด าเนินงานเป็นสาระส าคญัท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมมีดงัต่อไปน้ี 

 
สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทัเอสซีจี ซิเมนต ์จ ำกดั 100 PT SCG Pipe and Precast Indonesia  
บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้ำง จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ำกดั 100 PT Semen Lebak  
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ท่ำหลวง) จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ทุ่งสง) จ ำกดั 100 PT SCG Readymix Indonesia  
บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย (ล ำปำง) จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
Khammouane Cement Co., Ltd.  PT CPAC Surabaya  
   (จดทะเบียนใน สปป. ลำว) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บริษทัสยำมอุตสำหกรรมวสัดุทนไฟ จ ำกดั 100 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
บริษทัอีโค่ แพลนท ์เซอร์วิสเซส จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100
บริษทัเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ำกดั 100 SCG Cement-Building Materials Vietnam  
บริษทัคิวมิกซ์ซพัพลำย จ ำกดั 100    Limited Liability Company  
บริษทัศิลำไทยสงวน (2540) จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100
บริษทัศิลำสำนนท ์จ ำกดั 100  
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Unify Smart Tech Joint Stock Company  PT Semen Jawa  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 98
บริษทัเน็กซเตอร์ ลีฟว่ิง จ ำกดั 100 Mawlamyine Cement Limited  
Myanmar CBM Services Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 96
   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 100 Prime Dai An Joint Stock Company  
บริษทัเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 95
บริษทัเบต็เตอร์บี มำร์เก็ตเพลส จ ำกดั 100 PT KIA Serpih Mas  
บริษทัเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 94
บริษทัเน็กซเตอร์ รีเทล จ ำกดั 100 Kampot Cement Co., Ltd.  
บริษทัเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 92
บริษทัเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 100 PT KIA Keramik Mas  
บริษทัเอสซีจี รีเทล โฮลด้ิง จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 92
Prime Group Joint Stock Company  PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 92
Prime Trading, Import and Export One Member  PT Kokoh Inti Arebama Tbk.  
   Limited Liability Company    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 บริษทัสยำมซำนิทำรีฟิตต้ิงส์ จ ำกดั 91
Prime International Import-Export and Service  บริษทัเอสซีจี เซรำมิกส์ จ ำกดั (มหำชน) 90
   Trading Company Limited บริษทัโสสุโก ้เซรำมิค จ ำกดั 90
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 Prime Dai Viet Joint Stock Company  
Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 90
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 Prime Thien Phuc Joint Stock Company  
Prime Pho Yen Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 90
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 Prime Phong Dien Joint Stock Company  
Prime - Yen Binh Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 90
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 Prime Dai Loc Joint Stock Company  
Prime - Tien Phong Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 90
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 CPAC Cambodia Co., Ltd.  
Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 90
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 บริษทัสระบุรีรัชต ์จ ำกดั 83
Prime - Truong Xuan Joint Stock Company  Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 99    (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 83
Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 99    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 80  
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
PT Surya Siam Keramik  บริษทัเอสซีจีโฮม รีเทล จ ำกดั
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 80    (เดิมช่ือ "บริษทัเอสซีจี-บญุถำวร จ ำกดั") 51
บริษทักรีน คอนเซอร์เวชัน่ โซลูชัน่ จ ำกดั 74 บริษทัเอสซีจี-บุญถำวร โฮลด้ิง จ ำกดั 51
บริษทัสยำมซำนิทำรีแวร์ จ ำกดั 71 Smart Build Bangladesh Co., Ltd.  
บริษทัสยำมซำนิทำรีแวร์อินดสัทรี จ ำกดั 71    (จดทะเบียนในประเทศบงัคลำเทศ) 51
บริษทัสยำมซำนิทำรีแวร์อินดสัทรี (หนองแค) จ ำกดั 71 Mingalar Motor Co., Ltd.  
Prime Hao Phu Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 50
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 70 PT Siam-Indo Gypsum Industry  
บริษทัควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ำกดั (มหำชน) 68    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 50
บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จ ำกดั 68 PT Siam-Indo Concrete Products  
บริษทัเอสซีจีที ออโตโมบิล จ ำกดั 67    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 50
บริษทัเอสซีจี ยำมำโตะ เอ็กซ์เพรส จ ำกดั 65 PT Pion Quarry Nusantara  
บริษทัรูด้ี เทคโนโลยี จ ำกดั 61    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 49
บริษทัเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลด้ิงส์ จ ำกดั 60 Home Center Quang Ninh Joint Stock Company  
Prime Dai Quang Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 49
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 56 PT SCG Barito Logistics  
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 49
   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 55 PT Renos Marketplace Indonesia  
บริษทัพำเนล เวิลด ์จ ำกดั 55    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 49
บริษทัจมัโบบ้ำจส์ แอนด ์ทกัส์ จ ำกดั 55 PT Tambang Semen Sukabumi  
Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 48
   (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 55 Kampot Land Co., Ltd.  
บริษทัไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ ำกดั 51    (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 45
บริษทับำงกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดด้ิง จ ำกดั 51 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.  
บริษทัเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จ ำกดั 51    (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 41

ธุรกิจเคมิคอลส์    ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั 100 บริษทัระยองวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง จ ำกดั 100
บริษทัไทยโพลิเอททีลีน จ ำกดั 100 บริษทัโปรเทค เอำ้ทซ์อสซ่ิง จ ำกดั 100
บริษทัเอสซีจี พลำสติกส์ จ ำกดั 100 บริษทัเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จ ำกดั
บริษทัเอสซีจี เพอร์ฟอร์มำนซ์ เคมิคอลส์ จ ำกดั 100    (เดิมช่ือ "บริษทัสยำมพำรำฟินส์ จ ำกดั") 100
SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.  บริษทัอำร์ ไอ แอล 1996 จ ำกดั 100
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 บริษทัเทก็ซ์พลอร์ จ ำกดั 100  
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Unify Smart Tech Joint Stock Company  PT Semen Jawa  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 98
บริษทัเน็กซเตอร์ ลีฟว่ิง จ ำกดั 100 Mawlamyine Cement Limited  
Myanmar CBM Services Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 96
   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 100 Prime Dai An Joint Stock Company  
บริษทัเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 95
บริษทัเบต็เตอร์บี มำร์เก็ตเพลส จ ำกดั 100 PT KIA Serpih Mas  
บริษทัเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 94
บริษทัเน็กซเตอร์ รีเทล จ ำกดั 100 Kampot Cement Co., Ltd.  
บริษทัเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 92
บริษทัเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 100 PT KIA Keramik Mas  
บริษทัเอสซีจี รีเทล โฮลด้ิง จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 92
Prime Group Joint Stock Company  PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 92
Prime Trading, Import and Export One Member  PT Kokoh Inti Arebama Tbk.  
   Limited Liability Company    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 บริษทัสยำมซำนิทำรีฟิตต้ิงส์ จ ำกดั 91
Prime International Import-Export and Service  บริษทัเอสซีจี เซรำมิกส์ จ ำกดั (มหำชน) 90
   Trading Company Limited บริษทัโสสุโก ้เซรำมิค จ ำกดั 90
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 Prime Dai Viet Joint Stock Company  
Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 90
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 Prime Thien Phuc Joint Stock Company  
Prime Pho Yen Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 90
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 Prime Phong Dien Joint Stock Company  
Prime - Yen Binh Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 90
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 Prime Dai Loc Joint Stock Company  
Prime - Tien Phong Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 90
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 CPAC Cambodia Co., Ltd.  
Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 90
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 บริษทัสระบุรีรัชต ์จ ำกดั 83
Prime - Truong Xuan Joint Stock Company  Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 99    (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 83
Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 99    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 80  
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ธุรกิจเคมิคอลส์    ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษทัวีนำ เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั 100 บริษทัโทเทิลแพลนทเ์ซอร์วิส จ ำกดั 100
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.  HTExplore S.R.L.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศอิตำลี) 100
บริษทัดบัเบิ้ลย ูที อี จ ำกดั 100 SENFI UK Limited  
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในสหรำชอำณำจกัร) 100
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 SENFI Swiss GmbH  
Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด)์ 100
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 บริษทัระยองไปป์ไลน ์จ ำกดั 92
Hexagon International, Inc.  บริษทัเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ำกดั 87
   (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกำ) 100 บริษทัมำบตำพดุ แทงค ์เทอร์มินลั จ ำกดั 82
SENFI Norway AS  Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.  
   (เดิมช่ือ "Norner Holding AS")    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 80
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.  
Norner AS     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 72
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.  
Norner Research AS     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 70
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100 บริษทัระยองโอเลฟินส์ จ ำกดั 68
SCGN AS  บริษทัมำบตำพดุโอเลฟินส์ จ ำกดั 67
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.  
Norner Verdandi AS     (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 60
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100 บริษทัเซอร์คูลำร์ พลำส จ ำกดั 60
CO2 Technologies AS  PT Nusantara Polymer Solutions  
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 55
บริษทัเอส เอ็ม เอช จ ำกดั 100 Binh Minh Plastics Joint Stock Company  
PT TPC Indo Plastic and Chemicals     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 54
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 North Binh Minh Plastics Limited Company  
บริษทัไทยพลำสติกและเคมีภณัฑ ์จ ำกดั (มหำชน) 100    (เดิมช่ือ "Northern Binh Minh Plastics  
บริษทัทีพีซี เพสต ์เรซิน จ ำกดั 100    One Member Limited Company")
บริษทันวพลำสติกอุตสำหกรรม จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 54
บริษทันวอินเตอร์เทค จ ำกดั 100 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia  
Chemtech Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 51
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 บริษทัโฟลวแ์ล็บ แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั 51  
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ำกดั (มหำชน) 72 บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร์ จ ำกดั (มหำชน) 50
บริษทัสยำมครำฟทอุ์ตสำหกรรม จ ำกดั 72 บริษทัฟินิคซ ยทิูลิต้ีส์ จ ำกดั 50
บริษทัอินวีนิค จ ำกดั 72 บริษทัผลิตภณัฑก์ระดำษไทย จ ำกดั 50
บริษทัเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั 72 บริษทัสยำมฟอเรสทรี จ ำกดั 50
บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 72 บริษทัพนสันิมิต จ ำกดั 50
บริษทัเอสซีจีพี โซลูชัน่ จ ำกดั 72 บริษทัไทยพนำสณฑ ์จ ำกดั 50
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.  บริษทัไทยพนำดร จ ำกดั 50
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 72 บริษทัไทยพนำรำม จ ำกดั 50
บริษทัเอสซีจีพี รีจิด พลำสติกส์ จ ำกดั 72 บริษทัสวนป่ำรังสฤษฎ ์จ ำกดั 50
บริษทัเอสเคไอซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 72 บริษทัสยำมพนำเวศ จ ำกดั 50
บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) 71 บริษทัไทยพนำบูรณ์ จ ำกดั 50
บริษทัวีซ่ี แพค็เกจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั 58 บริษทัไทยวนภูมิ จ ำกดั 50
United Pulp and Paper Co., Inc.  TCG Solutions Pte. Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 54    (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 50
บริษทัพรีซิชัน่ พร้ินท ์จ ำกดั 54 Interpress Printers Sendirian Berhad  
บริษทักลุ่มสยำมบรรจุภณัฑ ์จ ำกดั 50    (จดทะเบียนในประเทศมำเลเซีย) 49
บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ ำกดั 50 PT Primacorr Mandiri  
บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ำกดั 50    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 49
Vina Kraft Paper Co., Ltd.  Bien Hoa Packaging Joint Stock Company  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 48
New Asia Industries Co., Ltd.  PT Fajar Surya Wisesa Tbk.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 40
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.  PT Dayasa Aria Prima  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 40
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.  Tin Thanh Packing Joint Stock Company  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 38
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.  บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จ ำกดั 38
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 50 บริษทัทีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจ้ิง จ ำกดั 38
บริษทัโอเรียนทค์อนเทนเนอร์ จ ำกดั 50 บริษทัเอสซีจีพี-ที พลำสติกส์ จ ำกดั 37
PT Indoris Printingdo  บริษทัตะวนันำบรรจุภณัฑ ์จ ำกดั 36
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 50 บริษทัคอนิเมก จ ำกดั 28
PT Indocorr Packaging Cikarang  
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 50  
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ธุรกิจเคมิคอลส์    ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษทัวีนำ เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกดั 100 บริษทัโทเทิลแพลนทเ์ซอร์วิส จ ำกดั 100
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.  HTExplore S.R.L.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศอิตำลี) 100
บริษทัดบัเบิ้ลย ูที อี จ ำกดั 100 SENFI UK Limited  
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในสหรำชอำณำจกัร) 100
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 SENFI Swiss GmbH  
Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด)์ 100
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 บริษทัระยองไปป์ไลน ์จ ำกดั 92
Hexagon International, Inc.  บริษทัเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ำกดั 87
   (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกำ) 100 บริษทัมำบตำพดุ แทงค ์เทอร์มินลั จ ำกดั 82
SENFI Norway AS  Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.  
   (เดิมช่ือ "Norner Holding AS")    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ) 80
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.  
Norner AS     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 72
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.  
Norner Research AS     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 70
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100 บริษทัระยองโอเลฟินส์ จ ำกดั 68
SCGN AS  บริษทัมำบตำพดุโอเลฟินส์ จ ำกดั 67
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.  
Norner Verdandi AS     (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 60
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100 บริษทัเซอร์คูลำร์ พลำส จ ำกดั 60
CO2 Technologies AS  PT Nusantara Polymer Solutions  
   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย)์ 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 55
บริษทัเอส เอ็ม เอช จ ำกดั 100 Binh Minh Plastics Joint Stock Company  
PT TPC Indo Plastic and Chemicals     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 54
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 North Binh Minh Plastics Limited Company  
บริษทัไทยพลำสติกและเคมีภณัฑ ์จ ำกดั (มหำชน) 100    (เดิมช่ือ "Northern Binh Minh Plastics  
บริษทัทีพีซี เพสต ์เรซิน จ ำกดั 100    One Member Limited Company")
บริษทันวพลำสติกอุตสำหกรรม จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 54
บริษทันวอินเตอร์เทค จ ำกดั 100 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia  
Chemtech Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 51
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100 บริษทัโฟลวแ์ล็บ แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั 51  
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ส่วนงานอ่ืน ส่วนงานอ่ืน 
บริษทัซิเมนตไ์ทยโฮลด้ิง จ ำกดั 100 บริษทัเอสซีจี เอชอำร์ โซลูชัน่ส์ จ ำกดั 100
บริษทัซิเมนตไ์ทยพร็อพเพอร์ต้ี (2001) จ ำกดั (มหำชน) 100 SCG Vietnam Co., Ltd.  
บริษทัพร็อพเพอร์ต้ี แวลู พลสั จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100
บริษทัเอสซีจี แอคเคำ้นต้ิ์ง เซอร์วิสเซส จ ำกดั 100 PT SCG Indonesia  
บริษทักฎหมำยเอสซีจี จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บริษทัซีทีโอ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 100 บริษทับำงซ่ืออุตสำหกรรม จ ำกดั 100
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.  บริษทัแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จ ำกดั 100
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 บริษทัแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล 
บริษทัสยำมผลิตภณัฑน์วตักรรมและโซลูชัน่ จ ำกดั 100    อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 100
บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอ็กเซลเลนซ์ จ ำกดั 100 บริษทัสยำม จีเอ็นอี โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 50  

 
รายละเอียดบริษทัยอ่ยท่ีไม่มีการประกอบธุรกิจท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมมีดงัน้ี 

 
สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษทัสยำมมอร์ตำร์ จ ำกดั 100 บริษทัเอสซีจี โฮลด้ิง จ ำกดั 100
บริษทัอนุรักษพ์ลงังำนซิเมนตไ์ทย จ ำกดั 100 บริษทันวโลหะบำงปะกง จ ำกดั 100
บริษทัสยำมวิจยัและนวตักรรม จ ำกดั 100 บริษทัเหล็กสยำม จ ำกดั 100
CPAC Lao Co., Ltd.  บริษทัท่อธำรำ จ ำกดั 100
   (จดทะเบียนใน สปป. ลำว) 100 SCG Corporation S.A.  
CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศปำนำมำ) 100
   (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 100 PT Karya Makmur Kreasi Prima  
SCG Roofing Philippines, Inc.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91
   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100 United Industrial Energy Corporation  
SCG Trading (Jordan) L.L.C.     (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 54
   (จดทะเบียนในประเทศจอร์แดน) 100 บริษทักระดำษสหไทย จ ำกดั (มหำชน) 50
Ceramic Research Institution  TCG Rengo (S) Limited  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 50
บริษทัสยำม ทีพีซี จ ำกดั 100 บริษทัไดน่ำ แพคส์ จ ำกดั 50
Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.  บริษทัดี อิน แพค จ ำกดั 50
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100  
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บริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน และสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัย่อยดงักล่าวไม่มีการเปล่ียนแปลงจากปี 2562 อย่างมีสาระส าคญั ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 5 
 
ทั้งน้ี ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ างบการเงินของ HTExplore S.R.L. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศอิตาลี และ 
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศเวียดนามมาจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั
เน่ืองจากการซ้ือธุรกิจ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น 
มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรก
ซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 
(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินรวมน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมด
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ส่วนงานอ่ืน ส่วนงานอ่ืน 
บริษทัซิเมนตไ์ทยโฮลด้ิง จ ำกดั 100 บริษทัเอสซีจี เอชอำร์ โซลูชัน่ส์ จ ำกดั 100
บริษทัซิเมนตไ์ทยพร็อพเพอร์ต้ี (2001) จ ำกดั (มหำชน) 100 SCG Vietnam Co., Ltd.  
บริษทัพร็อพเพอร์ต้ี แวลู พลสั จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100
บริษทัเอสซีจี แอคเคำ้นต้ิ์ง เซอร์วิสเซส จ ำกดั 100 PT SCG Indonesia  
บริษทักฎหมำยเอสซีจี จ ำกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บริษทัซีทีโอ แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 100 บริษทับำงซ่ืออุตสำหกรรม จ ำกดั 100
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.  บริษทัแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จ ำกดั 100
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 บริษทัแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล 
บริษทัสยำมผลิตภณัฑน์วตักรรมและโซลูชัน่ จ ำกดั 100    อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 100
บริษทัเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอ็กเซลเลนซ์ จ ำกดั 100 บริษทัสยำม จีเอ็นอี โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 50  

 
รายละเอียดบริษทัยอ่ยท่ีไม่มีการประกอบธุรกิจท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมมีดงัน้ี 

 
สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริษทัสยำมมอร์ตำร์ จ ำกดั 100 บริษทัเอสซีจี โฮลด้ิง จ ำกดั 100
บริษทัอนุรักษพ์ลงังำนซิเมนตไ์ทย จ ำกดั 100 บริษทันวโลหะบำงปะกง จ ำกดั 100
บริษทัสยำมวิจยัและนวตักรรม จ ำกดั 100 บริษทัเหล็กสยำม จ ำกดั 100
CPAC Lao Co., Ltd.  บริษทัท่อธำรำ จ ำกดั 100
   (จดทะเบียนใน สปป. ลำว) 100 SCG Corporation S.A.  
CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศปำนำมำ) 100
   (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูำ) 100 PT Karya Makmur Kreasi Prima  
SCG Roofing Philippines, Inc.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91
   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100 United Industrial Energy Corporation  
SCG Trading (Jordan) L.L.C.     (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 54
   (จดทะเบียนในประเทศจอร์แดน) 100 บริษทักระดำษสหไทย จ ำกดั (มหำชน) 50
Ceramic Research Institution  TCG Rengo (S) Limited  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม) 100    (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 50
บริษทัสยำม ทีพีซี จ ำกดั 100 บริษทัไดน่ำ แพคส์ จ ำกดั 50
Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.  บริษทัดี อิน แพค จ ำกดั 50
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100  
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(ค) การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

(1) การใชดุ้ลยพินิจ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงิน
ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุ 4 (ฌ) และ 12 สญัญาเช่า 
- การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
- การพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาเช่า

หรือไม่ 
 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนัยส าคญัซ่ึงอาจส่งผลให้มีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุ 4 (ฌ) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
หมายเหตุ 5 การซ้ือบริษทัย่อย ซ่ึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ (รวม

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมา  

หมายเหตุ 11 และ 13 การทดสอบการดอ้ยค่าเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน  

หมายเหตุ 14 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์

หมายเหตุ 17 การวดัมูลค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกั
ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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หมายเหตุ 27 - การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้
เก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราสูญเสียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
(Weighted-average loss rate) 

- การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่น าขอ้มูลที่ไม่สามารถ
สงัเกตไดม้าใช ้และ 

หมายเหตุ 28 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหเ้กิดความไม่แน่นอน
ในการประมาณการ กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส าหรับรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ขอ้มูล
ผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์
ในอนาคต (Forward-looking information) เก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัมีความไม่แน่นอนมาพิจารณา 
 

(ข) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

(ค) การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามสัดส่วนท่ีไดรั้บการลดค่าเช่า และปรับลดค่า
เส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ี
ลดลง และบนัทึกผลต่างในก าไรหรือขาดทุน 
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(ค) การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

(1) การใชดุ้ลยพินิจ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงิน
ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุ 4 (ฌ) และ 12 สญัญาเช่า 
- การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
- การพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายสุญัญาเช่า

หรือไม่ 
 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนัยส าคญัซ่ึงอาจส่งผลให้มีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุ 4 (ฌ) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
หมายเหตุ 5 การซ้ือบริษทัย่อย ซ่ึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ (รวม

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมา  

หมายเหตุ 11 และ 13 การทดสอบการดอ้ยค่าเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน  

หมายเหตุ 14 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์

หมายเหตุ 17 การวดัมูลค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกั
ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือทางการเงินและ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 
(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึง
หลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผย
ในหมายเหตุขอ้ 4 (ญ) และขอ้ 4 (น) ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
 
(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และ
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียกเลิก
การจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไป
ตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลกัษณะของ
กระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
และตาม TFRS 9 อนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยน ามาใชแ้ทนนโยบายการบญัชี
ของกลุ่มบริษทัท่ีเคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินงวด หรือเม่ืออนุพนัธ์
ดงักล่าวถูกน ามาใช ้
 
การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัส าหรับ
รายการลูกหน้ีการคา้ เงินลงทุนชัว่คราว เงินลงทุนเผื่อขาย และอนุพนัธ์ อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัมีเงินลงทุน
ระยะยาวอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษทัรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 8,040 ลา้นบาท โดยสุทธิ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท าให้องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึน 6,427 ลา้นบาท 
อยา่งไรกต็ามการจดัประเภทของเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทการวดัมูลค่า
ของเงินลงทุนแต่ละรายการโดยพิจารณาตามวตัถุประสงคข์องการลงทุนในแต่ละคร้ัง 
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(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย รับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงซ่ึงการน า TFRS 9 มาใช้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 
(3) การจดัประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน  

 
TFRS 9 ให้วิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหน้ีสินทางการเงิน
เป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี หน้ีสิน
ทางการเงินจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนได ้
กต่็อเม่ือกิจการถือไวเ้พ่ือคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 
 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้หรือเป็นอนุพนัธ์ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
และการจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทั 
 

(4) การบญัชีป้องกนัความเส่ียง  
 
TFRS 9 ใหแ้นวปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ในขณะท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม
ไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบติัในแต่ละประเภทนั้นข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะของความเส่ียงท่ีท าการป้องกนั ไดแ้ก่ การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม การป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสดและการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ตาม TFRS 9 
กลุ่มบริษทัตอ้งระบุถึงความสัมพนัธ์ของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และ
กลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั และตอ้งน าขอ้มูลเชิงคุณภาพและการคาดการณ์ไปในอนาคต
มาประเมินความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง  
 
ทั้งน้ี TFRS 9 ใหท้างเลือกในการถือปฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเส่ียงส าหรับรายการท่ีเขา้เง่ือนไข 
ซ่ึง ณ วนัท่ีถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบจากเร่ืองดงักล่าว 
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือทางการเงินและ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 
(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึง
หลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผย
ในหมายเหตุขอ้ 4 (ญ) และขอ้ 4 (น) ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
 
(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และ
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียกเลิก
การจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไป
ตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลกัษณะของ
กระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
และตาม TFRS 9 อนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยน ามาใชแ้ทนนโยบายการบญัชี
ของกลุ่มบริษทัท่ีเคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ส้ินงวด หรือเม่ืออนุพนัธ์
ดงักล่าวถูกน ามาใช ้
 
การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัส าหรับ
รายการลูกหน้ีการคา้ เงินลงทุนชัว่คราว เงินลงทุนเผื่อขาย และอนุพนัธ์ อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัมีเงินลงทุน
ระยะยาวอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษทัรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 8,040 ลา้นบาท โดยสุทธิ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท าให้องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึน 6,427 ลา้นบาท 
อยา่งไรกต็ามการจดัประเภทของเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทการวดัมูลค่า
ของเงินลงทุนแต่ละรายการโดยพิจารณาตามวตัถุประสงคข์องการลงทุนในแต่ละคร้ัง 
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(5) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

TFRS 9 ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน 
ในขณะท่ีเดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  TFRS 9 ก าหนดใหใ้ชวิ้จารณญาณในการประเมิน
ว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
อย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้ งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตาม TFRS 9 ซ่ึงการน า TFRS 9 มาใช้ไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรก
ดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
และไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 

 
ก าไรสะสม 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุน้ 

 ส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

 (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 301,995  (33,656)  47,528 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจาก      
การจดัประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน  (168)  6,434  (19) 
กลบัรายการการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 234  -  - 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรบัปรุงใหม ่ 302,061  (27,222)  47,509 
 

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 
 
ก่อน TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เม่ือ TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดก้ าหนดให้
ใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้
การรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
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กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมในสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ
ไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชวิ้ธีผ่อนปรนในทางปฏิบติับางขอ้ตามท่ี 
TFRS 16 ระบุไว ้ 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 18,240 ลา้นบาท ในขณะท่ีสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินลดลง 2,478 ลา้นบาท
และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง 4,276 ลา้นบาท ส่งผลให้หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึน 11,486 ลา้นบาท และ
ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงไป โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือมราคา
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ทั้งน้ี ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ณ 31 ธันวาคม 2562 เม่ือคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มและไดย้กเวน้การรับรู้รายการส าหรับ
สญัญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า กลุ่มบริษทัจึงรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 11,486 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมร้อยละ 1.81 ถึง 13.00 ต่อปี 

 
4  นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 
นโยบายการบัญชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม  
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ย งบการเงินของกลุ่มบริษทั และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือเม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) 
ถูกโอนมาท่ีกลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
วนัท่ีซ้ือกิจการ คือ วนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  
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(5) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

TFRS 9 ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน 
ในขณะท่ีเดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  TFRS 9 ก าหนดใหใ้ชวิ้จารณญาณในการประเมิน
ว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
อย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้ งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตาม TFRS 9 ซ่ึงการน า TFRS 9 มาใช้ไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรก
ดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
และไม่ถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 

 
ก าไรสะสม 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุน้ 

 ส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

 (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 301,995  (33,656)  47,528 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจาก      
การจดัประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน  (168)  6,434  (19) 
กลบัรายการการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 234  -  - 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรบัปรุงใหม ่ 302,061  (27,222)  47,509 
 

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 
 
ก่อน TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน ในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เม่ือ TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดก้ าหนดให้
ใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้
การรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
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ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีผูซ้ื้อ
ถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือ ก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน
ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จะถูกจดัประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป 
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จ านวน 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา
ซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้เป็นก าไรในงวดทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระให้แก่
เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของ
ผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั
ซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 
หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงานมูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า 
เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
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บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้น
ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมจะบนัทึกบญัชี
โดยถือเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น 
ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียใน
บริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และ
บริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น 
มากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
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ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีผูซ้ื้อ
ถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือ ก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน
ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จะถูกจดัประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป 
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึงการรับรู้จ านวน 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา
ซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้เป็นก าไรในงวดทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระให้แก่
เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของ
ผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั
ซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 
หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ี
การรวมธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงานมูลค่า
ประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า 
เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
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ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน
ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย
ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัหรือการควบคุมร่วม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในผูไ้ดรั้บการลงทุนนั้น
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกนักบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐาน
การดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และกระแสรายวนั รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้
และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า  
 
นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงิน
ในงบกระแสเงินสด 
 

(ค) ลกูหน้ีการค้า ลกูหน้ีอื่นและสินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา 
 
ลูกหน้ีรับรู้เมื่อกลุ่มบริษทัมีสิทธิที่ปราศจากเง่ือนไขในการไดร้ับส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้
รายไดก่้อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์
ท่ีเกิดจากสญัญา  
 
ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 
และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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(ง) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่  
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีดงัต่อไปน้ี 
 
สินคา้ส าเร็จรูป - ตีราคาตามตน้ทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการผลิตจริง) 
สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย - ตีราคาตามตน้ทุนถวัเฉล่ีย 
สินคา้ระหวา่งผลิต - ตีราคาตามตน้ทุนมาตรฐาน 
วตัถุดิบ อะไหล่ วสัดุ   
   ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ - ตีราคาตามตน้ทุนถวัเฉล่ีย 
 
ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและ
สภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของ
ค่าใชจ่้ายในการผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุน
การผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือใหข้ายสินคา้ได ้

 
(จ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถอืไว้เพือ่ขาย  

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ี
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป ซ่ึงตอ้งมีไวเ้พ่ือขายในทนัทีใน
สภาพปัจจุบนั และวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายจะหยุดบนัทึกค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียกจ็ะหยดุบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
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ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน
ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย
ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัหรือการควบคุมร่วม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในผูไ้ดรั้บการลงทุนนั้น
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกนักบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐาน
การดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และกระแสรายวนั รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้
และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า  
 
นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงิน
ในงบกระแสเงินสด 
 

(ค) ลกูหน้ีการค้า ลกูหน้ีอื่นและสินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา 
 
ลูกหน้ีรับรู้เมื่อกลุ่มบริษทัมีสิทธิที่ปราศจากเง่ือนไขในการไดร้ับส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้
รายไดก่้อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์
ท่ีเกิดจากสญัญา  
 
ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 
และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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(ฉ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสังหาริมทรัพยท่ี์
ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่าง 
ทั้ งน้ี ไม่ได้มีไวเ้พ่ือขายตามปกติของธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการ
บริหารงาน 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง 
ซ่ึงรวมตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน เพ่ือใหไ้ดอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพ
พร้อมใหป้ระโยชนแ์ละรวมตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดร้ับจาก
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชป้ระโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 40 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
การจัดประเภทไปยังท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 
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(ช) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง ซ่ึงรวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย 
การบูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพย ์และต้นทุนการกู้ยืมของสินทรัพยท่ี์เข้าเง่ือนไข ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดย
ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าว
เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการใชป้ระโยชน์ที่ต่างกนั 
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
  
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ี มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
อสงัหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่ จะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของ
รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากรายการนั้นและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะ
ถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็น
ประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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(ฉ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสังหาริมทรัพยท่ี์
ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่าง 
ทั้ งน้ี ไม่ได้มีไวเ้พ่ือขายตามปกติของธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการ
บริหารงาน 
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง 
ซ่ึงรวมตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน เพ่ือใหไ้ดอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพ
พร้อมใหป้ระโยชนแ์ละรวมตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดร้ับจาก
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชป้ระโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 40 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
การจัดประเภทไปยังท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 
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ค่าเสื่อมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์  

 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 50 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง   
-   ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 3 - 47 ปี 
-   ธุรกิจเคมิคอลส์ 5 - 30 ปี 
-   ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 5 - 40 ปี 
-   ส่วนงานอ่ืน 5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   
-   ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 2 - 30 ปี 
-   ธุรกิจเคมิคอลส์ 2 - 30 ปี 
-   ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 3 - 30 ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 2 - 20 ปี 

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดร้ับการทบทวนทุกรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ซ) ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม 
ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่า
ดว้ยวิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชี
ของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วน
ใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ  
 
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ขั้นตอนพฒันาเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบส าหรับผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงใหดี้ข้ึน
กว่าเดิม รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาได้
อย่างน่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน ามาใชเ้พ่ือท าใหก้ารพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
และน าสินทรัพยม์าใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้รายจ่ายในการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยร์วมถึงตน้ทุนส าหรับ
วตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงาน ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพยเ์พ่ือให้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ตามประสงค์ และตน้ทุนการกูย้ืมสามารถน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยที์่เขา้เง่ือนไข 
รายจ่ายในการพฒันาท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าสะสม 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอน วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
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ค่าเสื่อมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์  

 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 50 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง   
-   ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 3 - 47 ปี 
-   ธุรกิจเคมิคอลส์ 5 - 30 ปี 
-   ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 5 - 40 ปี 
-   ส่วนงานอ่ืน 5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   
-   ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 2 - 30 ปี 
-   ธุรกิจเคมิคอลส์ 2 - 30 ปี 
-   ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 3 - 30 ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 2 - 20 ปี 

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดร้ับการทบทวนทุกรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น รายจ่ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์
 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ประทานบตัรและค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ ตามอายสุญัญา 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์                            2 - 20  ปี 
อ่ืนๆ           3 - 25  ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่ไดคิ้ดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการพฒันา  
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฌ) สัญญาเช่า 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุม
การใช้สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
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ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า รวมถึงสัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายท่ี
เป็นเอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์กลุ่มบริษทัอาจปฏิบติัตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบบัน้ีซ่ึงอาจ
ไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า โดยรับรู้สญัญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุง
เม่ือมีการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  
 
ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้ เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวนเงินท่ี
จ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณ
การตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ  
 
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดสญัญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ใน
กรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตาม
เกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จ านวนเงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่าย
ภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายหากกลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ี
จะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า ในขณะท่ีค่าเช่าผนัแปร
ท่ีข้ึนอยูก่บัปริมาณการใชจ้ะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ 

 
กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ง
และไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
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รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น รายจ่ายอ่ืนรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์
 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ประทานบตัรและค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ ตามอายสุญัญา 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์                            2 - 20  ปี 
อ่ืนๆ           3 - 25  ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่ไดคิ้ดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการพฒันา  
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฌ) สัญญาเช่า 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุม
การใช้สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ 
สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
 
กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพยท่ี์เช่านั้น  ๆ
จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและ
ส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่า
ทั้งส้ินตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ี
คงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า  
 

046



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

45 
 

(ญ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณารับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย (ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการอ่ืน
และกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน และเงินลงทุนในตราสารหน้ี) รวมถึงเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 
ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ
ของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยใชต้ารางการ
ตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบั
ลูกหน้ีนั้นๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจ
ทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ไดแ้ก่ เงินลงทุนในตราสารหน้ี กลุ่มบริษทัรับรู้ 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ย
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ 
สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
 
กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพยท่ี์เช่านั้น  ๆ
จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและ
ส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่า
ทั้งส้ินตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ี
คงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า  
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ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สญัญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกวา่ 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อย่างมีนยัส าคญั หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
หรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผูกพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ

ไล่เบ้ีย เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
 
การประเมินการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบกลุ่ม 
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดักลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลง
ของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพ่ิมข้ึนของค่าเผื่อผลขาดทุน
แสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน 
 
การตัดจ าหน่าย  
 
มูลค่าตามบัญชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดร้ับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น
การกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการ
ช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ 
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สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนของกลุ่มบริษทัได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายซ่ึงไดบ้นัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ
มีความชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ผลขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนถึงแมว้่าจะยงัไม่มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ผลขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยก์บัราคาทุนท่ีซ้ือหกัดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ค านวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัไดร้ับการทบทวนทุกวนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ี
เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใชป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน
จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สญัญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกวา่ 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อย่างมีนยัส าคญั หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
หรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผูกพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ

ไล่เบ้ีย เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
 
การประเมินการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบกลุ่ม 
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดักลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลง
ของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพ่ิมข้ึนของค่าเผื่อผลขาดทุน
แสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน 
 
การตัดจ าหน่าย  
 
มูลค่าตามบัญชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดร้ับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น
การกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการ
ช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ 
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การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ือง
การดอ้ยค่าหรือไม่ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัดว้ย
ค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงดว้ยราคาทุน 
 

(ฐ) หนี้สินที่เกดิจากสัญญา 
 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ
กลุ่มบริษทัไดร้ับช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดร้ับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ี
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา
ท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ 
ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงจดัท าโดย
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ที่ก าหนดไวสุ้ทธิ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ 
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ
ในก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 

 

 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น  
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจาก
การท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
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การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ือง
การดอ้ยค่าหรือไม่ ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัดว้ย
ค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่ายสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงดว้ยราคาทุน 
 

(ฐ) หนี้สินที่เกดิจากสัญญา 
 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ
กลุ่มบริษทัไดร้ับช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดร้ับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ี
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเมื่อวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เมื่อกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชนเ์กินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงักล่าวจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระ 
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที่จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 
(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอน
ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวน
ท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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(ณ) การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 
มูลค่ายติุธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้ งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถหาได ้
ตลาดจะถือวา่มี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอในจ านวนท่ีเพียงพอ
ซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง กลุ่มบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้นอ้ยท่ีสุด การเลือกเทคนิค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกคือราคาของ
การท ารายการ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของ
การท ารายการ เคร่ืองมือทางการเงินจะถูกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสม  
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบั 1 :  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 ขอ้มูลระดบั 2 :  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาท่ีสังเกตได)้ ส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 : เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเมื่อวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เมื่อกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชนเ์กินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงักล่าวจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระ 
หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที่จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 
(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอน
ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวน
ท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั 
การวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่น
ระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดข้ึน 
 

(ด) รายได้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า
จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และ
ส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ตามขั้นความส าเร็จของรายการ 
 
ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั 
หากสินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้
ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือ มีการใหบ้ริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ ซ่ึงไดร้ะบุไว้
ในรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก  
 
กลุ่มบริษทัมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 

054



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

53 
 

สิทธิที่มอบให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการเพิ่ม 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสดัส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จ านวนเงินท่ีปันส่วน
ใหก้บัคะแนนจะรับรู้เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา และรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้ใชสิ้ทธิแลกคะแนนหรือเม่ือมีความน่าจะเป็น
นอ้ยมากท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนนดงักล่าวหรือสิทธิในเลือกหมดอายุ ทั้งน้ี ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของคะแนน
ประมาณการโดยอา้งอิงกบัส่วนลดท่ีให้แก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนน และจะไดรั้บ
การทบทวนการประมาณการดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ 
 
รายไดค่้าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 
 

(ต) ดอกเบี้ย 
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบั
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหลงัหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป 
การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
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หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นท่ีแตกต่างกนั 
การวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่น
ระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดข้ึน 
 

(ด) รายได้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า
จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และ
ส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการแลว้ตามขั้นความส าเร็จของรายการ 
 
ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทับนัทึกสินคา้และบริการแยกจากกนั 
หากสินคา้และบริการดงักล่าวแตกต่างกนั (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้
ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น) หรือ มีการใหบ้ริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ ซ่ึงไดร้ะบุไว้
ในรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการท่ีกลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก  
 
กลุ่มบริษทัมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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(ถ) ค่าใช้จ่าย 
 
ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม ประมาณการหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย
ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป และเงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน 

 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
 
กลุ่มบริษทัไดเ้สนอสิทธิใหพ้นกังานจ านวนหน่ึงท่ีเขา้หลกัเกณฑส์ าหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 
พนกังานท่ีเห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจ านวนหน่ึงโดยค านวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จ านวนปีท่ีท างาน
หรือจ านวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริษทับนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีแผนการออกจากงานดว้ย
ความเห็นชอบร่วมกนั 
 

(ท) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากผลก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่
การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
วดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช้
หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

การวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจาก
ลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทั
เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบ
จากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐาน
การประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ 
อาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยข้ึนอยู่กับความเพียงพอของภาษี เงินได้ค้างจ่ายท่ี มีอยู ่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินได้ทั้ งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ถ) ค่าใช้จ่าย 
 
ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม ประมาณการหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย
ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป และเงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน 

 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
 
กลุ่มบริษทัไดเ้สนอสิทธิใหพ้นกังานจ านวนหน่ึงท่ีเขา้หลกัเกณฑส์ าหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 
พนกังานท่ีเห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจ านวนหน่ึงโดยค านวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จ านวนปีท่ีท างาน
หรือจ านวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริษทับนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีแผนการออกจากงานดว้ย
ความเห็นชอบร่วมกนั 
 

(ท) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากผลก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
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(ธ) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทั
ในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิด
จากการแปลงค่าจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ทั้งน้ีรวมถึง
รายการบญัชีท่ีเกิดจากการจ่ายช าระหรือรับช าระส่ิงตอบแทนล่วงหน้า 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
หน่วยงานต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการส าหรับรายการซ้ือท่ีเกิดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวดส าหรับรายการซ้ือท่ีเกิดในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556  
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกบั
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่าจะมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจาก
การแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
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เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพล
อย่างมีนัยส าคัญหรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน
ต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย 
หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วน
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้เพียงบางส่วน
โดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัหรือการควบคุมร่วม กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้า่จะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ผลก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่าจะมีการจ าหน่าย
หน่วยงานต่างประเทศนั้นออกไป 

 
(น) เคร่ืองมอืทางการเงิน 

 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
 (1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเริ่มแรก  

 
ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อก และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสาร
เหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็น
คู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  
 
ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินที่มีนัยส าคญัวดัมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกดว้ยราคาของ
การท ารายการ สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้
ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) 
จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือ
การออกตราสาร  
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(ธ) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทั
ในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิด
จากการแปลงค่าจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ทั้งน้ีรวมถึง
รายการบญัชีท่ีเกิดจากการจ่ายช าระหรือรับช าระส่ิงตอบแทนล่วงหน้า 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม 
 
หน่วยงานต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการส าหรับรายการซ้ือท่ีเกิดก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวดส าหรับรายการซ้ือท่ีเกิดในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556  
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกบั
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่าจะมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจาก
การแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
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 (2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทั
มีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท  
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 
ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้
เงินลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ี
สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงรวมถึง
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้ง
อยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินโดยพิจารณานโยบายและวตัถุประสงค์ของ
การลงทุน ความเส่ียง และผลตอบแทนจากการลงทุน  
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 
ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี “เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเมื่อเร่ิมแรก “ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป 
และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้ 

 
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ย
ขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสญัญาซ่ึงอาจท าให้
ไม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมินกลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจ ากดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและก าไรและขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

 สินทรัพย์เหล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับอนุพนัธ์ท่ีก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงใหดู้หมายเหตุ
ขอ้ 4 (น) (6)  
 

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย ก าไร
และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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 (2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทั
มีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท  
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 
ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้
เงินลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ี
สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงรวมถึง
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้ง
อยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 
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เงินลงทุนในตราสาร
หน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายไดด้อกเบ้ียค านวณโดย
ใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุน
จากการด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เม่ือมีการตดัรายการออกจากบญัชี ก าไรและขาดทุนสะสมท่ีรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  
 

เงินลงทุนในตราสาร
ทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดใ้น
ก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ก าไรและ
ขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  

 
หน้ีสินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและก าไรและขาดทุน  

 
หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พื่อคา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่าย
ในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจาก
การตดัรายการออกจากบญัชีให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 4 (น) (6) ส าหรับหน้ีสินทาง
การเงินท่ีก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง)  
 

 (3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบัญชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
ไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้ง
การควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
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กลุ่มบริษัทเข้าท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย  ์
ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 
หน้ีสินทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผกูพนัตามสญัญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุ
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ี
สะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  

 
การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 (4) การหักกลบ 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหกักลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิ 
กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระ
ดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  

 
 (5) อนุพันธ์ 

 
อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที  

 
 (6) การป้องกันความเสี่ยง 

 
กลุ่มบริษทัถืออนุพนัธ์บางรายการเป็นเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงเพ่ือการป้องกันความเส่ียงในฐานะเปิด
เงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย อนุพนัธ์แฝงแยกออกจากสัญญาหลกัและมีการบนัทึกบญัชีแยกต่างหาก 
หากสญัญาหลกัท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินและเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้
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 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายไดด้อกเบ้ียค านวณโดย
ใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุน
จากการด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เม่ือมีการตดัรายการออกจากบญัชี ก าไรและขาดทุนสะสมท่ีรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  
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 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดใ้น
ก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ก าไรและ
ขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  

 
หน้ีสินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและก าไรและขาดทุน  

 
หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พื่อคา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่าย
ในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจาก
การตดัรายการออกจากบญัชีให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 4 (น) (6) ส าหรับหน้ีสินทาง
การเงินท่ีก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง)  
 

 (3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบัญชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
ไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้ง
การควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
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นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนอื่น  
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดและ
แสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหักดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่า
ไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายท่ีุเหลือของตราสารหน้ี 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือไว้
จนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงดว้ย
มูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภท
ท่ีมีดอกเบ้ียจะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซ้ือ 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมท่ีเคยบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่เพียงบางส่วน การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
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อนุพันธ์ 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจกบัต่างประเทศและมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน 
กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว ผลก าไรหรือขาดทุนจากการท าประกนัความเส่ียง
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีเดียวกนักบังวดท่ีเกิดผลแตกต่างจากอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนของ
สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีท าประกนัความเส่ียงไว ้

 
(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกจิ 

 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน จะแสดงถึงรายการ
ท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
 

5 กำรซื้อธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
 

ปี 2563 
 

(ก) การซ้ือธุรกจิ 
 

ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

(1) HTExplore S.R.L. ประเทศอิตาลี 
 
ในไตรมาส 4 ของปี 2563 บริษัทย่อยในธุรกิจเคมิคอลส์  ได้เข้าซ้ือหุ้นร้อยละ 100 ใน HTExplore S.R.L. 
(“HTExplore”) เป็นผูป้ระกอบธุรกิจดา้นการทดสอบสารเร่งปฏิกิริยาแบบให้ผลผลิตสูงโดยมีส านกังานใหญ่
ตั้งอยูท่ี่เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี โดยการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 1.6 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่าเงินบาท
ประมาณ 58 ลา้นบาท 
 
การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน HTExplore จะท าใหก้ลุ่มบริษทัมีขีดความสามารถในการทดสอบสารเร่งปฏิกิริยา
แบบใหผ้ลผลิตสูงส าหรับเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเมด็พลาสติก (High Throughput Experimentation) เพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัในการสร้างสินคา้มูลค่าเพ่ิมสูง (High Value Added) โดยจะช่วยเสริมความสามารถ
ในการวิจยัและพฒันาของกลุ่มบริษทัใหค้รบวงจรมากยิ่งข้ึน 
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นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนอื่น  
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนดและ
แสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหักดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่า
ไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายท่ีุเหลือของตราสารหน้ี 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือไว้
จนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงดว้ย
มูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภท
ท่ีมีดอกเบ้ียจะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซ้ือ 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมท่ีเคยบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยู่เพียงบางส่วน การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
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การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสุทธิท่ีไดม้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 การประเมินมูลค่ายติุธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ 
และมีการบนัทึกรายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อย 
 

(2) Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 
 

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 94 ใน Bien Hoa Packaging Joint 
Stock Company (“SOVI”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ประเทศเวียดนาม และเป็นหน่ึงในผูน้ า
ดา้นบรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษ โดยการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 2,070 พนัลา้นดอง หรือเทียบเท่า
เงินบาทประมาณ 2,669 ลา้นบาท  
 
การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน SOVI จะช่วยขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินคา้อุปโภคบริโภค 
อีกทั้งเป็นการเพ่ิมสดัส่วนการบูรณาการในแนวตั้งกบัโรงงานกระดาษบรรจุภณัฑ ์
 
การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสุทธิท่ีได้มา โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 การประเมินมูลค่ายุติธรรมยงัไม่เสร็จสมบูรณ์  ดังนั้ น 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ SOVI จึงถูกบนัทึกบญัชีดว้ยประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ผลการประเมินอาจมีการปรับปรุงเม่ือรายงานของผูป้ระเมินแลว้เสร็จ 
 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพ่ิมเติม
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ
ธุรกิจ การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจอาจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 
 
 

หมายเหตุ
HTExplore SOVI รวม

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1                       42                     43                     
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 8                       532                   540                   
สินคำ้คงเหลือ 9                       184                   193                   
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน -                        194                   194                   
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 79                     1,017               1,096               
สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน -                        9                       9                       
เงินกูย้ืมท่ีมีภำระดอกเบ้ีย 16 (11)                    (252)                 (263)                 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน -                        (404)                 (404)                 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน -                        (17)                    (17)                    
หน้ีสินไมห่มนุเวียน (17)                    (115)                 (132)                 
รวมสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นสุทธิท่ีระบุได้ 69                     1,190               1,259               
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม -                        (70)                    (70)                    
สินทรัพยสุ์ทธิจากการได้มา 69                     1,120               1,189               
ค่ำควำมนิยมจำกกำรซ้ือธุรกิจ -                        1,549               1,549               
ก ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกวำ่มลูค่ำยติุธรรม (11)                    -                        (11)                    
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท้ังหมด 58                     2,669               2,727               
เงินสดท่ีไดม้ำ (43)                    
กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิ 2,684               
หัก เงินลงทุนคำ้งจ่ำย และเงินฝำกธนำคำรท่ีมีเง่ือนไขเฉพำะ (539)                 
กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิ ในปี 2563 2,145               

มูลค่ายติุธรรม

(ล้านบาท)

 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพ่ือการลงทุน จ านวน 534 ลา้นบาท ไดแ้สดงสุทธิกบัเงินลงทุนคา้งจ่าย โดย
จะถูกจ่ายเม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัซ้ือธุรกิจ 
 

กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 นับตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ทั้งน้ี รายไดจ้ากการขายของบริษทัย่อยดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจดงักล่าว เป็นจ านวนเงินรวม 2,282 ลา้นบาท และมีก าไร
ส าหรับงวด เป็นจ านวนเงินรวม 195 ลา้นบาท 
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การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสุทธิท่ีไดม้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 การประเมินมูลค่ายติุธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ 
และมีการบนัทึกรายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อย 
 

(2) Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 
 

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 94 ใน Bien Hoa Packaging Joint 
Stock Company (“SOVI”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ประเทศเวียดนาม และเป็นหน่ึงในผูน้ า
ดา้นบรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษ โดยการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 2,070 พนัลา้นดอง หรือเทียบเท่า
เงินบาทประมาณ 2,669 ลา้นบาท  
 
การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน SOVI จะช่วยขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินคา้อุปโภคบริโภค 
อีกทั้งเป็นการเพ่ิมสดัส่วนการบูรณาการในแนวตั้งกบัโรงงานกระดาษบรรจุภณัฑ ์
 
การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสุทธิท่ีได้มา โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 การประเมินมูลค่ายุติธรรมยงัไม่เสร็จสมบูรณ์  ดังนั้ น 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ SOVI จึงถูกบนัทึกบญัชีดว้ยประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ผลการประเมินอาจมีการปรับปรุงเม่ือรายงานของผูป้ระเมินแลว้เสร็จ 
 
ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเพ่ิมเติม
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ
ธุรกิจ การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจอาจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
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กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 58 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 
 

(ข) การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 234 (8/2562) ไดมี้มติอนุมติัแผนการเสนอขายหุน้
สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) (“SCGP”) 
และอนุมติัการน าหุน้สามญัของ SCGP เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 SCGP ไดเ้สนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่จ านวน 1,127.55 ลา้นหุน้ ซ่ึงจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ท่ีช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 ดว้ยราคาเสนอขาย 35 บาทต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท) 
และมีการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน จ านวน 39.37 ลา้นหุน้ รวมจ านวน 
1,166.92 ลา้นหุน้ จ านวนเงินรวม 40,842 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้ IPO 
จ านวน 750 ลา้นบาท สุทธิเงินสดรับจากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 40,092 ลา้นบาท ท าให้กลุ่มบริษทั
มีสัดส่วนการถือหุน้ใน SCGP ลดลงจากร้อยละ 99 เป็นร้อยละ 72 ทั้งน้ี หุน้ของ SCGP เร่ิมการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 
 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน SCGP ดงัน้ี 

 
  (ล้านบาท) 

ส่ิงตอบแทนท่ีรับมาจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจการควบคุม  40,092 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมส่วนท่ีโอนไป  (24,186) 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึ้นจำกกำรลดสัดส่วนกำรถือหุ้นใน SCGP   15,906 
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ปี 2562 
 
(ก) การซ้ือธุรกจิ  
 

ในระหวา่งปี 2562 กลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

(1) บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ ากัด (เดิมช่ือ “บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จ ากัด” ) และบริษัท
บางกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิง้ จ ากดั ประเทศไทย 

 

เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2562 บริษทัย่อยในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑก่์อสร้างไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมร้อยละ 50 ใน
บริษทัไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ ากดั (“TCT”) ซ่ึงด าเนินธุรกิจดา้นการบริหารจดัการท่าเรือพาณิชย์
รวม 2 แห่ง ไดแ้ก่ ท่าเรือพระประแดงและท่าเรือมาบตาพุด ซ่ึงใหบ้ริการทั้งเพ่ือการน าเขา้และส่งออก และได้
เขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมร้อยละ 50 ในบริษทับางกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จ ากดั (“BIFC”) ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
ดา้นการขนส่งและขนถ่ายตูสิ้นคา้ทางน ้าท่ีท่าเรือของ TCT โดยการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวม 
71 ลา้นบาท 
 
การซ้ือหุน้เพ่ิมดงักล่าว ท าใหก้ลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน TCT และ BIFC เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 
และมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน TCT และ BIFC ก่อนการเปล่ียนแปลงสถานะจากบริษทัร่วม
เป็นบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 

   (ล้านบาท) 
มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมก่อนเป็นบริษทัยอ่ย   71 
หัก มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย   (54) 
ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน   17 
 
การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน TCT และ BIFC จะเพ่ิมขีดความสามารถของการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์แบบ
ครบวงจรของกลุ่มบริษทั ซ่ึงครอบคลุมการใหบ้ริการท่าเรือ การขนถ่ายสินคา้น าเขา้-ส่งออกระหว่างประเทศ 
รวมถึงการใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์ละการขยายการบริการขนส่งระหวา่งท่าเรือภายในประเทศดว้ย 
 
ในเดือนตุลาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดโ้อนส่วนการลงทุนใน TCT และ BIFC ใหแ้ก่บริษทัร่วมทุนท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ 
ส่งผลให้กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนใน TCT และ BIFC ลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 51 โดยยงัคงเป็น
บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
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กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 58 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 
 

(ข) การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 234 (8/2562) ไดมี้มติอนุมติัแผนการเสนอขายหุน้
สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) (“SCGP”) 
และอนุมติัการน าหุน้สามญัของ SCGP เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 SCGP ไดเ้สนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่จ านวน 1,127.55 ลา้นหุ้น ซ่ึงจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ท่ีช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 ดว้ยราคาเสนอขาย 35 บาทต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท) 
และมีการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน จ านวน 39.37 ลา้นหุน้ รวมจ านวน 
1,166.92 ลา้นหุน้ จ านวนเงินรวม 40,842 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้ IPO 
จ านวน 750 ลา้นบาท สุทธิเงินสดรับจากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 40,092 ลา้นบาท ท าให้กลุ่มบริษทั
มีสัดส่วนการถือหุน้ใน SCGP ลดลงจากร้อยละ 99 เป็นร้อยละ 72 ทั้งน้ี หุน้ของ SCGP เร่ิมการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 
 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน SCGP ดงัน้ี 

 
  (ล้านบาท) 

ส่ิงตอบแทนท่ีรับมาจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจการควบคุม  40,092 
หัก มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมส่วนท่ีโอนไป  (24,186) 
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึ้นจำกกำรลดสัดส่วนกำรถือหุ้นใน SCGP   15,906 
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(2) Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริษทัย่อย ประเทศอินโดนีเซีย 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 55 ใน PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 
(“Fajar”) ซ่ึงเป็นผูน้ าดา้นธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑแ์ละเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอิ์นโดนีเซีย 
โดยการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 9.6 ลา้นลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 20,817 ลา้นบาท 
 
การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Fajar จะช่วยขยายการเติบโตของกลุ่มบริษทัในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในตลาดอินโดนีเซียซ่ึงมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพคเกจจ้ิงอยา่งมากในอนาคต 
 
ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดมี้การเจรจากบัผูถื้อหุ้นเดิมของ Fajar เพ่ือลดเง่ือนไขเก่ียวกบัมูลค่า
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้จ านวน 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าเงินบาท 307 ลา้นบาท ส่งผลใหค่้าความนิยม
จากการซ้ือธุรกิจลดลง 307 ลา้นบาท และในเดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริษัทได้จ่ายช าระเงินลงทุนค้างจ่าย 
จ านวน 615 ลา้นบาท ให้กับผูถื้อหุ้นเดิม โดยจ่ายจากบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพ่ือการลงทุน 
เน่ืองจากบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 
 

(3) บริษทัวีซ่ี แพค็เกจิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั ประเทศไทย 
 
เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 80 ในบริษทัวีซ่ี แพ็คเกจ้ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“Visy Thailand”) ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน าในเอเชียซ่ึงผลิตบรรจุภณัฑอ์าหารข้ึนรูปถนอมอาหาร
ท่ีสามารถรีไซเคิลไดใ้หแ้ก่แบรนดผ์ูผ้ลิตอาหารชั้นน าระดบัโลกท่ีตอ้งการบรรจุภณัฑคุ์ณภาพสูง Visy Thailand 
ใชร้ะบบการผลิตอตัโนมติัความเร็วสูงมาตรฐานสากล ซ่ึงมีเทคโนโลยีเฉพาะท่ีสามารถผลิตบรรจุภณัฑท่ี์ช่วย
ยืดอายุอาหารและผลไมใ้ห้ยาวนาน และเป็นระบบการผลิตท่ีมีกระบวนการจดัการของเสียจากการผลิต
อยา่งครบวงจร โดยการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสญัญา 4,305 ลา้นบาท 
 
การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Visy Thailand เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพและการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 
ในฐานะผูใ้หบ้ริการบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภณัฑส์ าหรับอาหารและผลไมท้อ้งถ่ิน
ของเอเชียซ่ึงเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคญัของโลก 
 

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิ
ท่ีไดม้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ และมี
การบนัทึกรายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อย 
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ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาที่วดัมูลค่า ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ที่ไดร้ับเพิ่มเติม
ภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี 

 
หมายเหตุ

TCT และ BIFC Fajar Visy Thailand รวม

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 23                    295                  23                    341                  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 69                    3,932               263                  4,264               
สินคำ้คงเหลือ 3                      2,594               235                  2,832               
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ -                      -                      44                    44                    
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 340                  22,550             1,406               24,296             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                      3                      528                  531                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 46                    783                  19                    848                  
เงินกูย้ืมท่ีมีภำระดอกเบ้ีย 16 (170)                (9,421)             (75)                  (9,666)             
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (92)                  (3,167)             (154)                (3,413)             
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (35)                  (3,109)             (173)                (3,317)             
รวมสินทรัพยแ์ละหนี้สินสุทธิท่ีระบุได้ 184                  14,460             2,116               16,760             
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม -                      (6,506)             (423)                (6,929)             
หัก มูลค่ำยุติธรรมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม
       ก่อนเป็นบริษทัย่อย (71)                  -                      -                      (71)                  
สินทรัพยสุ์ทธิจากการได้มา 113                  7,954               1,693               9,760               
ค่ำควำมนิยมจำกกำรซ้ือธุรกิจ -                      12,863             2,612               15,475             
ก ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม (42)                  -                      -                      (42)                  
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท้ังหมด 71                    20,817             4,305               25,193             
เงินสดท่ีไดม้ำ (341)                
กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิ 24,852             
หัก เงินฝำกธนำคำรท่ีมีเง่ือนไขเฉพำะ (922)                
กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิ ในปี 2562 23,930             

มูลค่ายติุธรรม

(ล้านบาท)

 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพ่ือการลงทุน จ านวน 922 ลา้นบาท ไดแ้สดงสุทธิกบัเงินลงทุนคา้งจ่าย โดยจะจ่าย
ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท่ีขายหุน้ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัเม่ือบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวภ้ายในเดือนมีนาคม 2563 
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(2) Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริษทัย่อย ประเทศอินโดนีเซีย 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 55 ใน PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 
(“Fajar”) ซ่ึงเป็นผูน้ าดา้นธุรกิจกระดาษบรรจุภณัฑแ์ละเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอิ์นโดนีเซีย 
โดยการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 9.6 ลา้นลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 20,817 ลา้นบาท 
 
การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Fajar จะช่วยขยายการเติบโตของกลุ่มบริษทัในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในตลาดอินโดนีเซียซ่ึงมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพคเกจจ้ิงอยา่งมากในอนาคต 
 
ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดมี้การเจรจากบัผูถื้อหุ้นเดิมของ Fajar เพ่ือลดเง่ือนไขเก่ียวกบัมูลค่า
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้จ านวน 10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่าเงินบาท 307 ลา้นบาท ส่งผลใหค่้าความนิยม
จากการซ้ือธุรกิจลดลง 307 ลา้นบาท และในเดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริษัทได้จ่ายช าระเงินลงทุนค้างจ่าย 
จ านวน 615 ลา้นบาท ให้กับผูถื้อหุ้นเดิม โดยจ่ายจากบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะเพ่ือการลงทุน 
เน่ืองจากบรรลุเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 
 

(3) บริษทัวีซ่ี แพค็เกจิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั ประเทศไทย 
 
เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจ้ิงไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 80 ในบริษทัวีซ่ี แพ็คเกจ้ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“Visy Thailand”) ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน าในเอเชียซ่ึงผลิตบรรจุภณัฑอ์าหารข้ึนรูปถนอมอาหาร
ท่ีสามารถรีไซเคิลไดใ้หแ้ก่แบรนดผ์ูผ้ลิตอาหารชั้นน าระดบัโลกท่ีตอ้งการบรรจุภณัฑคุ์ณภาพสูง Visy Thailand 
ใชร้ะบบการผลิตอตัโนมติัความเร็วสูงมาตรฐานสากล ซ่ึงมีเทคโนโลยีเฉพาะท่ีสามารถผลิตบรรจุภณัฑท่ี์ช่วย
ยืดอายุอาหารและผลไมใ้ห้ยาวนาน และเป็นระบบการผลิตท่ีมีกระบวนการจดัการของเสียจากการผลิต
อยา่งครบวงจร โดยการเขา้ซ้ือหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสญัญา 4,305 ลา้นบาท 
 
การไดม้าซ่ึงอ านาจควบคุมใน Visy Thailand เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพและการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 
ในฐานะผูใ้หบ้ริการบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภณัฑส์ าหรับอาหารและผลไมท้อ้งถ่ิน
ของเอเชียซ่ึงเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคญัของโลก 
 

การซ้ือธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิ
ท่ีไดม้า โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ และมี
การบนัทึกรายการสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อย 
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กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 9,526 ลา้นบาท 
และก าไรส าหรับงวด 625 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี รายไดจ้ากการขาย
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจดงักล่าว เป็นจ านวนเงินรวม 
10,723 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับงวด เป็นจ านวนเงินรวม 1,595 ลา้นบาท 
 
กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 43 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 
 
(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 บริษทัยอ่ยภายใตธุ้รกิจแพคเกจจ้ิง ไดป้รับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจบรรจุภณัฑ์
พลาสติกคงรูป โดยมี Toppan Printing Company Limited ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์ในประเทศญ่ีปุ่นร่วมลงทุน
ในบริษทัเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จ ากดั (“SCGP-T”) ซ่ึงเป็นบริษทัโฮลด้ิงในธุรกิจบรรจุภณัฑพ์ลาสติกคงรูป 
คิดเป็นมูลค่า 194 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนใน SCGP-T ลดลงจากร้อยละ 100 เป็น
ร้อยละ 51 โดย SCGP-T ยงัคงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
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6 บุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุม
ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงิน
และการบริหารหรือในทางกลบักนั 
 
รายการท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม และนโยบายการก าหนดราคาสรุปไดด้งัน้ี 
 

 2563  2562  นโยบายการก าหนดราคา 
 (ล้านบาท)   
การร่วมค้าและบริษัทร่วม      
ซ้ือ 14,041  18,766  ราคาตลาด 
ค่าบริการ 970  841  ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 28,269  40,939  ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการขนส่งและบริการอ่ืนๆ 1,797  1,735  ราคาตลาด 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการบริหารและอ่ืนๆ 1,626  1,648  ส่วนใหญ่คิดตามอตัรา 
     ร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 
รายไดเ้งินปันผล 6,488  14,318  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
      
บริษัทอื่น      
ซ้ือ 2,128  2,887  ราคาตลาด 
ค่าบริการ 297  276  ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,472  1,132  ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการขนส่งและบริการอ่ืนๆ 119  123  ราคาตลาด 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการบริหารและอ่ืนๆ 312  373  ส่วนใหญ่คิดตามอตัรา 
     ร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 
รายไดเ้งินปันผล 658  1,880  ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
      
      

 

 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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กลุ่มบริษทัไดน้ าสินทรัพย ์หน้ีสินและผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวมาจดัท างบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 9,526 ลา้นบาท 
และก าไรส าหรับงวด 625 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี รายไดจ้ากการขาย
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจดงักล่าว เป็นจ านวนเงินรวม 
10,723 ลา้นบาท และมีก าไรส าหรับงวด เป็นจ านวนเงินรวม 1,595 ลา้นบาท 
 
กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจดงักล่าวรวม 43 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบก าไรขาดทุนรวม 
 
(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 บริษทัยอ่ยภายใตธุ้รกิจแพคเกจจ้ิง ไดป้รับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจบรรจุภณัฑ์
พลาสติกคงรูป โดยมี Toppan Printing Company Limited ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์ในประเทศญ่ีปุ่นร่วมลงทุน
ในบริษทัเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จ ากดั (“SCGP-T”) ซ่ึงเป็นบริษทัโฮลด้ิงในธุรกิจบรรจุภณัฑพ์ลาสติกคงรูป 
คิดเป็นมูลค่า 194 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนใน SCGP-T ลดลงจากร้อยละ 100 เป็น
ร้อยละ 51 โดย SCGP-T ยงัคงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 

ลูกหน้ีการค้า    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 3,884  3,810 
บริษทัอ่ืน 472  295 
รวม 4,356  4,105 
 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 660  787 
บริษทัอ่ืน 48  43 
รวม 708  830 

    
 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น    
บริษทัร่วม 75  102 
บริษทัอ่ืน -  7 
รวม 75  109 

     
 เงินให้กู้ยืมระยะยาว    
ส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน    
บริษทัร่วม 77  90 
บริษทัอ่ืน 10  16 
รวม 87  106 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรับเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ระยะส้ัน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 109  126 
เพ่ิมข้ึน 13  40 
ลดลง (47)  (57) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 75  109 
    
ระยะยาว    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 106  121 
ลดลง (19)  (15) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 87  106 

 

 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
เจ้าหน้ีการค้า    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 1,728  2,028 
บริษทัอ่ืน 135  112 
รวม 1,863  2,140 
    
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 52  83 
บริษทัอ่ืน 51  42 
รวม 103  125 
    
เงินกู้ยืมระยะสั้น    
บริษทัร่วม 71  71 
บริษทัอ่ืน 439  400 
รวม 510  471 
    
เงินกู้ยืมระยะยาว    
ส่วนท่ีหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน    
บริษทัอ่ืน 4  6 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 

ลูกหน้ีการค้า    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 3,884  3,810 
บริษทัอ่ืน 472  295 
รวม 4,356  4,105 
 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 660  787 
บริษทัอ่ืน 48  43 
รวม 708  830 

    
 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น    
บริษทัร่วม 75  102 
บริษทัอ่ืน -  7 
รวม 75  109 

     
 เงินให้กู้ยืมระยะยาว    
ส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน    
บริษทัร่วม 77  90 
บริษทัอ่ืน 10  16 
รวม 87  106 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรับเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ระยะส้ัน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 471  273 
เพ่ิมข้ึน 120  443 
ลดลง (81)  (245) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 510  471 
    
ระยะยาว  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6  7 
เพ่ิมจากการซ้ือธุรกิจ -  74 
ลดลง (2)  (75) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4  6 
 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  
ส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน    
บริษทัร่วม 122  - 
บริษทัอ่ืน 1,318  - 
รวม 1,440  - 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

75 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผู้บริหารส าคัญ 
 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 325  325 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 26  78 
รวม 351  403 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารส าคญั ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั เงินตอบแทนพิเศษและอ่ืนๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีกลุ่มบริษทั
จ่ายสมทบใหผู้บ้ริหารในฐานะพนกังานของกลุ่มบริษทั 
 

7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด    
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 58,586  24,020 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 5,813  3,607 
รวม 64,399  27,627 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

74 
 

รายการเคล่ือนไหวระหวา่งปีส าหรับเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ระยะส้ัน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 471  273 
เพ่ิมข้ึน 120  443 
ลดลง (81)  (245) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 510  471 
    
ระยะยาว  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6  7 
เพ่ิมจากการซ้ือธุรกิจ -  74 
ลดลง (2)  (75) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4  6 
 
 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  
ส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน    
บริษทัร่วม 122  - 
บริษทัอ่ืน 1,318  - 
รวม 1,440  - 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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8 สินค้ำคงเหลือ 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 20,990  22,207 
สินคา้ระหวา่งผลิต 3,625  3,088 
วตัถุดิบ  10,875  12,552 
อะไหล่ 8,543  8,722 
วสัดุ ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ 4,860  5,944 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 7,036  5,211 
รวม 55,929  57,724 
หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (1,275)  (1,313) 
สุทธิ 54,654  56,411 
    
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 298,849  343,573 
การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 2,117  1,586 
การกลบัรายการปรับลดมูลค่า (2,160)  (1,410) 
    
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 680  356 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 141,445  181,952 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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9  เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม   
 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดย
วิธีส่วนไดเ้สีย มีดงัน้ี 
 

  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ตามท่ีรายงานในงวดก่อน  94,352  99,376 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  41  - 
ณ วันที่ 1 มกรำคม   94,393  99,376 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย  9,456  11,632 
ลงทุนเพ่ิมสุทธิ  239  1,648 
รายไดเ้งินปันผล  (6,488)  (14,318) 
จ าหน่ายและรับคืนทุน  (5)  (2,146) 
การเปล่ียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ย  -  (54) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  -  (162) 
อ่ืนๆ  (220)  (1,624) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  97,375  94,352 
  
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
มีดงัน้ี 

สดัส่วนกำรถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช ำระแลว้ วิธีรำคำทุน วิธีส่วนไดเ้สีย รำยไดเ้งินปันผล
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ล้านบาท)
การร่วมค้า
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทัโกลบอลเฮำ้ส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 66 66 1,519   1,519   760      760      842          816        -            -            
บริษทัเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จ ำกดั 51 51 770      720      393      367      385          346        -            -            
บริษทัอ่ืนๆ 99         30         50         15         44            15          -            -            
เงินลงทุนในการร่วมค้า 2,388   2,269   1,203   1,142   1,271      1,177    -            -             

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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8 สินค้ำคงเหลือ 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 20,990  22,207 
สินคา้ระหวา่งผลิต 3,625  3,088 
วตัถุดิบ  10,875  12,552 
อะไหล่ 8,543  8,722 
วสัดุ ของใชส้ิ้นเปลืองและอ่ืนๆ 4,860  5,944 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 7,036  5,211 
รวม 55,929  57,724 
หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (1,275)  (1,313) 
สุทธิ 54,654  56,411 
    
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 298,849  343,573 
การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 2,117  1,586 
การกลบัรายการปรับลดมูลค่า (2,160)  (1,410) 
    
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 680  356 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 141,445  181,952 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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สดัส่วนกำรถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช ำระแลว้ วิธีรำคำทุน วิธีส่วนไดเ้สีย รำยไดเ้งินปันผล
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ล้านบาท)
บริษัทร่วม
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทัสยำมโกลบอลเฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 32 32 4,402   4,202   10,913 10,913 13,595    13,233  278      247      
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 31 30 1,030   1,030   2,660   2,634   2,683      2,635    5           11         
บริษทัสยำมอุตสำหกรรมยิปซมั จ ำกดั 29 29 150      150      46         46         697          745        240      129      
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30 30 816      497      244      148      556          388        -            107      
บริษทัเซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จ ำกดั 49 49 2,325   2,325   1,139   1,139   462          472        -            -            
PT M Class Industry 28 28 222      222      106      106      86            90          -            -            
China ASEAN Supply Chain 

Management Co., Ltd. 49 49 116      23         75         29         73            27          -            -            
บริษทันอริตำเก ้เอสซีจี พลำสเตอร์ จ ำกดั 10 40 405      405      34         134      57            217        -            41         
บริษทัอ่ืนๆ 548      534      193      188      94            98          -            3           

10,014 9,388   15,410 15,337 18,303    17,905  523      538      
ธุรกิจเคมิคอลส์
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31 31 27,248 27,248 18,090 18,090 22,060    21,766  -            296      
บริษทักรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ำกดั 49 49 1,173   1,173   10,800 10,800 10,431    10,943  859      1,489   
บริษทัสยำมโพลิเอททีลีน จ ำกดั 50 50 4,366   4,366   2,183   2,183   6,351      6,050    975      1,050   
บริษทัสยำมเลเทกซ์สงัเครำะห์ จ ำกดั 50 50 5,789   5,789   2,788   2,788   3,330      2,801    866      1,449   
บริษทัไทย เอ็มเอ็มเอ จ ำกดั 47 47 5,590   5,590   2,571   2,571   3,075      3,127    635      1,344   
บริษทัสยำมสไตรีนโมโนเมอร์ จ ำกดั 50 50 1,189   1,189   594      594      1,865      1,831    223      5,622   
บริษทัสยำมโพลีสไตรีน จ ำกดั 50 50 995      995      493      493      1,048      1,049    112      89         
บริษทัแกรนด ์สยำม คอมโพสิต จ ำกดั 46 46 64         64         167      167      891          1,057    508      614      
บริษทัริเกน้ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 35 35 120      120      42         42         421          503        144      147      
PT Siam Maspion Terminal 50 50 327      327      163      163      315          312        61         59         
บริษทัสยำม โทเซลโล จ ำกดั 45 45 406      406      266      266      255          182        -            -            
Mitsui Advanced Composites

(Zhongshan) Co., Ltd. 20 20 596      596      119      119      248          242        41         39         
บริษทัไทย เอ็มเอฟซี จ ำกดั 45 45 200      200      87         87         98            107        8           10         
บริษทัอ่ืนๆ 323      351      110      120      135          154        1           1           

48,386 48,414 38,473 38,483 50,523    50,124  4,433   12,209 
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษทัสยำมทบพนัแพคเกจจ้ิง จ ำกดั 35 49 500      500      245      245      430          430        3           10         
บริษทัสยำมนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ ำกดั 23 31 1,100   1,100   495      495      315          269        -            -            
บริษทัอ่ืนๆ 453      453      153      153      78            72          5           2           

2,053   2,053   893      893      823          771        8           12         
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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สดัส่วนกำรถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช ำระแลว้ วิธีรำคำทุน รำยไดเ้งินปันผล
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ล้านบาท)

ส่วนงานอ่ืน
บริษทัสยำมคูโบตำ้คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 40 40 2,739   2,739   1,120   1,120   22,500    20,603  1,297   1,088   
บริษทัผลิตภณัฑวิ์ศวไทย จ ำกดั 30 30 85         85         76         76         874          957        -            215      
บริษทันวโลหะอุตสำหกรรม จ ำกดั 30 30 300      300      90         90         844          802        33         44         
บริษทัไอซิน ทำคำโอกำ้ ฟำวนด์ริ
บำงปะกง จ ำกดั 30 30 475      475      142      142      814          754        87         101      

บริษทัสยำมเอทีอุตสำหกรรม จ ำกดั 30 30 240      240      72         72         742          736        29         37         
บริษทันวโลหะไทย จ ำกดั 25 25 308      308      74         74         393          409        5           5           
Lysando AG 20 20 39         39         355      355      220          240        -            -            
บริษทัอ่ืนๆ 80         313      16         156      68            139        73         69         

4,266   4,499   1,945   2,085   26,455    24,640  1,524   1,559   
รวม 64,719 64,354 56,721 56,798 96,104    93,440  6,488   14,318 
หัก  ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม -               (103)      
หัก  จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำย -               (162)      
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 64,719 64,354 56,721 56,798 96,104    93,175  6,488   14,318 
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม - สุทธิ 67,107 66,623 57,924 57,940 97,375    94,352  6,488   14,318 

วิธีส่วนไดเ้สีย

 

การร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ไม่มีสาระส าคัญ 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญั 
จากจ านวนเงินท่ีรายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

 การร่วมคา้  บริษทัร่วม 
 2563  2562  2563  2562 

 (ล้านบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
    และบริษทัร่วม 1,271  1,177  96,104  93,175 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน        
- ก าไรส าหรับปี 34  40  9,422  11,592 
- ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -  -  (140)  (1,612) 
- ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 34  40  9,282  9,980 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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สดัส่วนกำรถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนช ำระแลว้ วิธีรำคำทุน วิธีส่วนไดเ้สีย รำยไดเ้งินปันผล
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ร้อยละ) (ล้านบาท)
บริษัทร่วม
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทัสยำมโกลบอลเฮำ้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 32 32 4,402   4,202   10,913 10,913 13,595    13,233  278      247      
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 31 30 1,030   1,030   2,660   2,634   2,683      2,635    5           11         
บริษทัสยำมอุตสำหกรรมยิปซมั จ ำกดั 29 29 150      150      46         46         697          745        240      129      
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30 30 816      497      244      148      556          388        -            107      
บริษทัเซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จ ำกดั 49 49 2,325   2,325   1,139   1,139   462          472        -            -            
PT M Class Industry 28 28 222      222      106      106      86            90          -            -            
China ASEAN Supply Chain 

Management Co., Ltd. 49 49 116      23         75         29         73            27          -            -            
บริษทันอริตำเก ้เอสซีจี พลำสเตอร์ จ ำกดั 10 40 405      405      34         134      57            217        -            41         
บริษทัอ่ืนๆ 548      534      193      188      94            98          -            3           

10,014 9,388   15,410 15,337 18,303    17,905  523      538      
ธุรกิจเคมิคอลส์
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31 31 27,248 27,248 18,090 18,090 22,060    21,766  -            296      
บริษทักรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ำกดั 49 49 1,173   1,173   10,800 10,800 10,431    10,943  859      1,489   
บริษทัสยำมโพลิเอททีลีน จ ำกดั 50 50 4,366   4,366   2,183   2,183   6,351      6,050    975      1,050   
บริษทัสยำมเลเทกซ์สงัเครำะห์ จ ำกดั 50 50 5,789   5,789   2,788   2,788   3,330      2,801    866      1,449   
บริษทัไทย เอ็มเอ็มเอ จ ำกดั 47 47 5,590   5,590   2,571   2,571   3,075      3,127    635      1,344   
บริษทัสยำมสไตรีนโมโนเมอร์ จ ำกดั 50 50 1,189   1,189   594      594      1,865      1,831    223      5,622   
บริษทัสยำมโพลีสไตรีน จ ำกดั 50 50 995      995      493      493      1,048      1,049    112      89         
บริษทัแกรนด ์สยำม คอมโพสิต จ ำกดั 46 46 64         64         167      167      891          1,057    508      614      
บริษทัริเกน้ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 35 35 120      120      42         42         421          503        144      147      
PT Siam Maspion Terminal 50 50 327      327      163      163      315          312        61         59         
บริษทัสยำม โทเซลโล จ ำกดั 45 45 406      406      266      266      255          182        -            -            
Mitsui Advanced Composites

(Zhongshan) Co., Ltd. 20 20 596      596      119      119      248          242        41         39         
บริษทัไทย เอ็มเอฟซี จ ำกดั 45 45 200      200      87         87         98            107        8           10         
บริษทัอ่ืนๆ 323      351      110      120      135          154        1           1           

48,386 48,414 38,473 38,483 50,523    50,124  4,433   12,209 
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษทัสยำมทบพนัแพคเกจจ้ิง จ ำกดั 35 49 500      500      245      245      430          430        3           10         
บริษทัสยำมนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จ ำกดั 23 31 1,100   1,100   495      495      315          269        -            -            
บริษทัอ่ืนๆ 453      453      153      153      78            72          5           2           

2,053   2,053   893      893      823          771        8           12         
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ 
 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) มีมติอนุมติั
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เป็นเงินสดและหุน้สามญั โดยจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดร้ับ
เงินปันผลเป็นหุน้สามญั จ านวน 64 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 64 ลา้นบาท   

 
10 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  

ท่ีดินและ อำคำรและ งำนระหวำ่ง
ส่วนปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้ำง ก่อสร้ำง รวม

(ล้านบาท)
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 1,619              660                  -                     2,279              
เพ่ิมข้ึน 44                    -                       -                     44                    
จ ำหน่ำย -                       3                      -                     3                      
โอนไปท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (1)                     -                       -                     (1)                     
โอนไปท่ีดินพฒันำเพ่ือขำย (114)                (3)                     -                     (117)                
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,548              660                  -                     2,208              
เพ่ิมข้ึน 261                  -                       -                     261                  
จ ำหน่ำย -                       (3)                     -                     (3)                     
โอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 81                    196                  119               396                  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 1,890              853                  119               2,862              

ค่าเส่ือมราคาสะสมและ
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 121                  441                  -                     562                  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 3                      21                    -                     24                    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 124                  462                  -                     586                  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1                      24                    -                     25                    
จ ำหน่ำย -                       (3)                     -                     (3)                     
โอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 15                    110                  10                 135                  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 140                  593                  10                 743                  
มูลค่าตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,424              198                  -                     1,622              
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 1,750              260                  109               2,119               
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

81 
 

กลุ่มบริษัทได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  โดยพิจารณาจากราคาตลาด 
ตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใช้งานอยู่ในปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 8,357 ลา้นบาท 
(2562: 7,381 ล้านบาท) 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจัดล าดับชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 3  
จากเกณฑ์ข้อมูลท่ีน ามาใช้ ซ่ึงใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
 

11  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์   
 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ

ท่ีดินและ อำคำรและ เคร่ืองจกัร ยำนพำหนะ เคร่ืองใช้ งำนระหวำ่ง
ส่วนปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ก่อสร้ำง รวม

(ล้านบาท)
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 32,781        81,951        428,994      12,877        7,663          20,235        584,501      
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 3,790          1,774          25,142        194              208              1,495          32,603        
เพ่ิมข้ึน 265              979              5,705          237              336              53,120        60,642        
จ ำหน่ำย/ตดัรำยกำรบญัชี (151)            (115)            (2,925)         (235)            (259)            (77)               (3,762)         
โอนจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 114              3                  -                   -                   -                   -                   117              
โอนเขำ้ (ออก) 492              1,547          6,445          396              193              (10,733)       (1,660)         
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (221)            (1,043)         (2,992)         (106)            (33)               (519)            (4,914)         
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ตามท่ีรายงานในงวดก่อน 37,070        85,096        460,369      13,363        8,108          63,521        667,527      

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรบญัชี 9,169          2,625          811              3,082          75                -                   15,762        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 46,239        87,721        461,180      16,445        8,183          63,521        683,289      
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 172              318              1,105          26                14                13                1,648          
เพ่ิมข้ึน 3,095          987              7,686          1,397          399              56,031        69,595        
จ ำหน่ำย/ตดัรำยกำรบญัชี (1,224)         (95)               (4,682)         (1,084)         (239)            (70)               (7,394)         
โอนไปอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (81)               (196)            -                   -                   -                   (119)            (396)            
โอนเขำ้ (ออก) 1,025          2,059          8,809          49                16                (11,832)       126              
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (55)               240              449              (18)               11                (158)            469              
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 49,171        91,034        474,547      16,815        8,384          107,386      747,337       

 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ 
 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) มีมติอนุมติั
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เป็นเงินสดและหุน้สามญั โดยจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดร้ับ
เงินปันผลเป็นหุน้สามญั จ านวน 64 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 64 ลา้นบาท   

 
10 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  

ท่ีดินและ อำคำรและ งำนระหวำ่ง
ส่วนปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้ำง ก่อสร้ำง รวม

(ล้านบาท)
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 1,619              660                  -                     2,279              
เพ่ิมข้ึน 44                    -                       -                     44                    
จ ำหน่ำย -                       3                      -                     3                      
โอนไปท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (1)                     -                       -                     (1)                     
โอนไปท่ีดินพฒันำเพ่ือขำย (114)                (3)                     -                     (117)                
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,548              660                  -                     2,208              
เพ่ิมข้ึน 261                  -                       -                     261                  
จ ำหน่ำย -                       (3)                     -                     (3)                     
โอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 81                    196                  119               396                  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 1,890              853                  119               2,862              

ค่าเส่ือมราคาสะสมและ
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 121                  441                  -                     562                  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 3                      21                    -                     24                    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 124                  462                  -                     586                  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1                      24                    -                     25                    
จ ำหน่ำย -                       (3)                     -                     (3)                     
โอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 15                    110                  10                 135                  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 140                  593                  10                 743                  
มูลค่าตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,424              198                  -                     1,622              
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 1,750              260                  109               2,119               
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เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ

ท่ีดินและ อำคำรและ เคร่ืองจกัร ยำนพำหนะ เคร่ืองใช้ งำนระหวำ่ง
ส่วนปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ก่อสร้ำง รวม

(ล้านบาท)
ค่าเส่ือมราคาสะสมและ
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 10,811        41,503        269,485      9,023          6,179          34                337,035      
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 215              670              7,134          147              141              -                   8,307          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 853              2,792          17,544        696              562              -                   22,447        
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 1                  181              594              1                  3                  34                814              
จ ำหน่ำย/ตดัรำยกำรบญัชี (140)            (76)               (2,721)         (219)            (235)            (30)               (3,421)         
โอนเขำ้ (ออก) 93                (186)            (1,392)         (1)                 (4)                 -                   (1,490)         
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (49)               (202)            (1,791)         (86)               (23)               -                   (2,151)         
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 11,784        44,682        288,853      9,561          6,623          38                361,541      
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ -                   82                443              16                11                -                   552              
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,683          3,315          18,465        1,873          592              -                   25,928        
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (กลบัรำยกำร) (1)                 341              762              (4)                 -                   16                1,114          
จ ำหน่ำย/ตดัรำยกำรบญัชี (200)            (165)            (4,389)         (251)            (215)            (7)                 (5,227)         
โอนไปอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (14)               (111)            -                   -                   -                   (10)               (135)            
โอนเขำ้ (ออก) 180              (15)               (94)               4                  (43)               10                42                
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 2                  (8)                 121              (25)               7                  -                   97                
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 13,434        48,121        304,161      11,174        6,975          47                383,912      
มูลค่าตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ภำยใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 24,637        40,414        169,832      3,679          1,463          63,483        303,508      
ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 649              -                   1,684          123              22                -                   2,478          

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563
ภำยใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 24,815        40,322        168,346      3,253          1,228          107,339      345,303      
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 10,922        2,591          2,040          2,388          181              -                   18,122         

 
ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 4,936 ลา้นบาท  

 
ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้าง จ านวน 651 ลา้นบาท (2562: 287 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 0.91 
ถึง 5.35 ต่อปี (2562: ร้อยละ 1.95 ถึง 5.45 ต่อปี)  
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ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 1,114 ลา้นบาท 
ส่วนใหญ่จากธุรกิจซีเมนตใ์นประเทศเมียนมาและอินโดนีเซีย (2562: 814 ล้านบาท) ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายอ่ืนใน
งบก าไรขาดทุนรวม 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใชซ่ึ้งใชวิ้ธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บ หรือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนจากมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายจากมูลค่าคงเหลือของหน่วยสินทรัพย ์แลว้แต่จ านวนเงินใดจะสูงกวา่  
 
ทั้งน้ี วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ กลุ่มบริษทัใชก้ระแสเงินสดในอนาคตเป็นประมาณการ
ส าหรับหา้ปีขา้งหนา้ มูลค่าท่ีเหลืออยู่สุดทา้ย และใชอ้ตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงก าหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร และวิธีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืนจากมูลค่ายุติธรรม 
กลุ่มบริษทัประเมินมูลค่าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ และการวดัมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่า
ยุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 
 

12 สัญญำเช่ำ  
 

กลุ่มบริษทัเช่าท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยค่าเช่ามีก าหนดช าระและอตัราท่ี
ระบุไวใ้นสญัญา 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562 

 (ล้านบาท) 
จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    
- ท่ีดินและส่วนปรับปรุง 
- อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

887 
520  

- 
- 

- ยานพาหนะและอุปกรณ์ 1,245  - 
- อ่ืนๆ 433  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 462  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 565  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 301  - 
ค่าเช่าจ่ายท่ีผนัแปร 2,211  - 
ค่าเช่าจ่าย -  4,457 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ

ท่ีดินและ อำคำรและ เคร่ืองจกัร ยำนพำหนะ เคร่ืองใช้ งำนระหวำ่ง
ส่วนปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้ำง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ก่อสร้ำง รวม

(ล้านบาท)
ค่าเส่ือมราคาสะสมและ
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 10,811        41,503        269,485      9,023          6,179          34                337,035      
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 215              670              7,134          147              141              -                   8,307          
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 853              2,792          17,544        696              562              -                   22,447        
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 1                  181              594              1                  3                  34                814              
จ ำหน่ำย/ตดัรำยกำรบญัชี (140)            (76)               (2,721)         (219)            (235)            (30)               (3,421)         
โอนเขำ้ (ออก) 93                (186)            (1,392)         (1)                 (4)                 -                   (1,490)         
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (49)               (202)            (1,791)         (86)               (23)               -                   (2,151)         
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 11,784        44,682        288,853      9,561          6,623          38                361,541      
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ -                   82                443              16                11                -                   552              
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,683          3,315          18,465        1,873          592              -                   25,928        
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (กลบัรำยกำร) (1)                 341              762              (4)                 -                   16                1,114          
จ ำหน่ำย/ตดัรำยกำรบญัชี (200)            (165)            (4,389)         (251)            (215)            (7)                 (5,227)         
โอนไปอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (14)               (111)            -                   -                   -                   (10)               (135)            
โอนเขำ้ (ออก) 180              (15)               (94)               4                  (43)               10                42                
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 2                  (8)                 121              (25)               7                  -                   97                
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 13,434        48,121        304,161      11,174        6,975          47                383,912      
มูลค่าตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ภำยใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 24,637        40,414        169,832      3,679          1,463          63,483        303,508      
ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 649              -                   1,684          123              22                -                   2,478          

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563
ภำยใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 24,815        40,322        168,346      3,253          1,228          107,339      345,303      
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 10,922        2,591          2,040          2,388          181              -                   18,122         

 
ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 4,936 ลา้นบาท  

 
ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้าง จ านวน 651 ลา้นบาท (2562: 287 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 0.91 
ถึง 5.35 ต่อปี (2562: ร้อยละ 1.95 ถึง 5.45 ต่อปี)  
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ทั้งน้ี ค่าเช่าจ่ายท่ีผนัแปรส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่ารถเพ่ือขนส่งคอนกรีต มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุ
สญัญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสุญัญา และเง่ือนไขในการจ่ายช าระเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไป 
 

13 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 

ค่ำควำมนิยม สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน
ลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ ประทำนบตัร รวม

และคำ่ธรรมเนียม ตน้ทุน และ สินทรัพย์
กำรใชสิ้ทธิ ระหวำ่งพฒันำ อ่ืนๆ ไม่มีตวัตน

(ล้านบาท)
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 21,323        10,934        564              8,383          19,881        
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 15,475        442              -                   153              595              
เพ่ิมข้ึน -                   698              513              306              1,517          
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                   (567)            (1)                 (72)               (640)            
โอนเขำ้ (ออก) -                   279              (260)            39                58                
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,060)         (20)               (2)                 (85)               (107)            
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 35,738        11,766        814              8,724          21,304        
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 1,208          4                  -                   -                   4                  
เพ่ิมข้ึน -                   569              829              38                1,436          
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                   (146)            (18)               (27)               (191)            
โอนเขำ้ (ออก) -                   491              (582)            90                (1)                 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (219)            (1)                 -                   (2)                 (3)                 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 36,727        12,683        1,043          8,823          22,549         
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ค่ำควำมนิยม สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน
ลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ ประทำนบตัร รวม

และคำ่ธรรมเนียม ตน้ทุน และ สินทรัพย์
กำรใชสิ้ทธิ ระหวำ่งพฒันำ อ่ืนๆ ไม่มีตวัตน

(ล้านบาท)
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 1,437          6,756          -                   1,942          8,698          
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ -                   64                -                   -                   64                
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี -                   932              -                   490              1,422          
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ -                   10                -                   1                  11                
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                   (560)            -                   (66)               (626)            
โอนเขำ้ (ออก) -                   (5)                 -                   (14)               (19)               
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,437          7,197          -                   2,353          9,550          
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ -                   3                  -                   -                   3                  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี -                   982              -                   541              1,523          
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 1,259          97                -                   559              656              
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                   (135)            -                   (27)               (162)            
โอนเขำ้ (ออก) -                   (18)               -                   (10)               (28)               
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 2,696          8,126          -                   3,416          11,542        
มูลค่าตามบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 34,301        4,569          814              6,371          11,754        
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 34,031        4,557          1,043          5,407          11,007        

 
 
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ในส่วนงานธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน 1,259 ลา้นบาท ซ่ึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอ่ืนใน
งบก าไรขาดทุนรวม 

 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม กลุ่มบริษทัก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงใช้
วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัใชก้ระแสเงินสดในอนาคตเป็นประมาณการ
ส าหรับหา้ปีขา้งหนา้ มูลค่าท่ีเหลืออยู่สุดทา้ย และใชอ้ตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของกลุ่มบริษทั 
ซ่ึงก าหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ทั้งน้ี ค่าเช่าจ่ายท่ีผนัแปรส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่ารถเพ่ือขนส่งคอนกรีต มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุ
สญัญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสุญัญา และเง่ือนไขในการจ่ายช าระเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไป 
 

13 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 

ค่ำควำมนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ ประทำนบตัร รวม

และคำ่ธรรมเนียม ตน้ทุน และ สินทรัพย์
กำรใชสิ้ทธิ ระหวำ่งพฒันำ อ่ืนๆ ไมมี่ตวัตน

(ล้านบาท)
ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 21,323        10,934        564              8,383          19,881        
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 15,475        442              -                   153              595              
เพ่ิมข้ึน -                   698              513              306              1,517          
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                   (567)            (1)                 (72)               (640)            
โอนเขำ้ (ออก) -                   279              (260)            39                58                
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,060)         (20)               (2)                 (85)               (107)            
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 35,738        11,766        814              8,724          21,304        
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 1,208          4                  -                   -                   4                  
เพ่ิมข้ึน -                   569              829              38                1,436          
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -                   (146)            (18)               (27)               (191)            
โอนเขำ้ (ออก) -                   491              (582)            90                (1)                 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (219)            (1)                 -                   (2)                 (3)                 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 36,727        12,683        1,043          8,823          22,549         
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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14 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี) 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั ซ่ึงแสดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,001  4,618 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,610)  (4,717) 
สุทธิ (609)  (99) 
 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
 

ผลต่ำง
ณ วนัท่ี ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน เพ่ิมข้ึน จำกกำร ณ วนัท่ี

1 มกรำคม ขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน จำกกำร แปลงค่ำ 31 ธนัวำคม
2562 (หมายเหตุ 25) ซ้ือธุรกิจ งบกำรเงิน 2562

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี 2,619         (1,535)        -                  57               (2)                1,139         
เงินลงทุน 68               (1)                -                  -                  -                  67               
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 475            221            -                  -                  10               706            
ประมำณกำรหน้ีสิน
   ส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 1,865         591            252            148            (16)             2,840         
อ่ืน  ๆ 581            4                 -                  5                 (3)                587            
รวม 5,608         (720)           252            210            (11)             5,339         
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
เงินลงทุน (32)             -                  (8)                -                  -                  (40)             
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (2,440)        26               -                  (2,743)        48               (5,109)        
อ่ืนๆ (218)           29               -                  (110)           10               (289)           
รวม (2,690)        55               (8)                (2,853)        58               (5,438)        
สุทธิ 2,918         (665)           244            (2,643)        47               (99)             

บนัทึกเป็น
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย)
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ณ วนัท่ี ผลกระทบ
31 ธนัวำคม จำกกำร ผลต่ำง

2562 เปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน เพ่ิมข้ึน จำกกำร ณ วนัท่ี
ตำมท่ีรำยงำน นโยบำย 1 มกรำคม ขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน จำกกำร แปลงค่ำ 31 ธนัวำคม
ในงวดก่อน กำรบญัชี 2563 (หมายเหตุ 25) ซ้ือธุรกิจ งบกำรเงิน 2563

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี 1,139         -                     1,139            (239)           -                  -                  (4)                896            
เงินลงทุน 67               3                    70                 35               (2)                -                  -                  103            
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 706            -                     706               274            -                  2                 (1)                981            
ประมำณกำรหน้ีสิน
   ส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 2,840         -                     2,840            89               27               1                 3                 2,960         
อ่ืน  ๆ 587            18                 605               243            -                  (1)                -                  847            
รวม 5,339         21                 5,360            402            25               2                 (2)                5,787         
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
เงินลงทุน (40)             (1,621)          (1,661)          (3)                (17)             -                  -                  (1,681)        
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (5,109)        -                     (5,109)          773            -                  (131)           54               (4,413)        
อ่ืนๆ (289)           (17)                (306)              1                 -                  -                  3                 (302)           
รวม (5,438)        (1,638)          (7,076)          771            (17)             (131)           57               (6,396)        
สุทธิ (99)             (1,617)          (1,716)          1,173         8                 (129)           55               (609)           

บนัทึกเป็น
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย)

 
 
กฎระเบียบของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย ตามประกาศ PP No. 1 Tahun 2020 ลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ใหป้รับลด
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 25 เป็นอตัราร้อยละ 22 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 และ 2564 
และอตัราร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัปรับลดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี ท าใหค่้าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนรวม
ลดลงจ านวน 512 ลา้นบาท 
 
ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดก้ลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้เน่ืองจากไม่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ านวน 1,581 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนรวม 
และท าใหก้ าไรสุทธิลดลง 1,063 ลา้นบาท 
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14 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี) 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั ซ่ึงแสดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,001  4,618 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,610)  (4,717) 
สุทธิ (609)  (99) 
 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
 

ผลต่ำง
ณ วนัท่ี ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน เพ่ิมข้ึน จำกกำร ณ วนัท่ี

1 มกรำคม ขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน จำกกำร แปลงค่ำ 31 ธนัวำคม
2562 (หมายเหตุ 25) ซ้ือธุรกิจ งบกำรเงิน 2562

(ล้านบาท)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี 2,619         (1,535)        -                  57               (2)                1,139         
เงินลงทุน 68               (1)                -                  -                  -                  67               
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 475            221            -                  -                  10               706            
ประมำณกำรหน้ีสิน
   ส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 1,865         591            252            148            (16)             2,840         
อ่ืน  ๆ 581            4                 -                  5                 (3)                587            
รวม 5,608         (720)           252            210            (11)             5,339         
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
เงินลงทุน (32)             -                  (8)                -                  -                  (40)             
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (2,440)        26               -                  (2,743)        48               (5,109)        
อ่ืนๆ (218)           29               -                  (110)           10               (289)           
รวม (2,690)        55               (8)                (2,853)        58               (5,438)        
สุทธิ 2,918         (665)           244            (2,643)        47               (99)             

บนัทึกเป็น
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย)
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

88 
 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์(หน้ีสิน) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว     
- สินคา้คงเหลือ 62  72 
- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,301  653 
- ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 157  572 
- อ่ืนๆ  992  829 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 31,876  30,472 
รวม 34,388  32,598 
 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชซ่ึ้งกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ส้ินสุดการใหป้ระโยชน์ตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได ้โดยจะส้ินสุดการใหป้ระโยชนภ์ายในปี 2568 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวที่เกิดจากการลงทุนในบริษทัย่อย อนัเน่ืองมาจากกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาในการกลบั
รายการผลแตกต่างชั่วคราวได ้และมีความเป็นไปไดแ้น่นอนท่ีผลแตกต่างชั่วคราวจะไม่ไดก้ลบัรายการภายใน
ระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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15  กำรเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 
 

การเปล่ียนเเปลงของหน้ีสินท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นดงัน้ี  
 

 

หมายเหต ุ  

เงินเบิกเกินบญัชี
และ 

เงินกูย้มืระยะสั้น  

 

หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า 

 
เงินกูย้มื 
ระยะยาว  หุน้กู ้  รวม 

   (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   22,024  129  2,136  181,159  205,448 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส 
  เงินสดจากการจดัหาเงิน   (5,487)  30 

 
24,561  (6,476)  12,628 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก 
 การไดม้าในบริษทัยอ่ย 5  2,935  160 

 
6,571  -  9,666  

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ   (205)  (1) 

 

(123)  -  (329) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่
รำยงำนในงวดก่อน   19,267   

 
318 

 
33,145   174,683  227,413  

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชี   -  

 
11,486 

 
-  -  11,486 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563   19,267  11,804  33,145  174,683  238,899 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส 
  เงินสดจากการจดัหาเงิน   2,477  

 
(2,625) 

 
20,021  (31)  19,842 

สญัญาเช่า   -  2,725  -  -  2,725 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก 
  การไดม้าในบริษทัยอ่ย 5  197  

 
- 

 
68  -  265 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ   79  

 
 

7 

 

(45)  -  41 
การเปล่ียนแปลงของรายการอ่ืน
ท่ีมิใช่เงินสด   -  

 
298 

 
(660)  (46)  (408) 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563   22,020  12,209  52,529  174,606  261,364 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์(หน้ีสิน) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว     
- สินคา้คงเหลือ 62  72 
- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,301  653 
- ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 157  572 
- อ่ืนๆ  992  829 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 31,876  30,472 
รวม 34,388  32,598 
 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชซ่ึ้งกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ส้ินสุดการใหป้ระโยชน์ตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได ้โดยจะส้ินสุดการใหป้ระโยชนภ์ายในปี 2568 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวที่เกิดจากการลงทุนในบริษทัย่อย อนัเน่ืองมาจากกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาในการกลบั
รายการผลแตกต่างชั่วคราวได ้และมีความเป็นไปไดแ้น่นอนท่ีผลแตกต่างชั่วคราวจะไม่ไดก้ลบัรายการภายใน
ระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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16 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบี้ย  
 

   2563  2562 
 

หมายเหต ุ
 ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม  ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

   (ล้านบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน              
เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 

  

-  21,510  21,510  -  18,797  18,797 
เงินกูย้มืระยะสั้น 6  -  510  510  -  470  470 
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี  

 

7  16,642  16,649  2,038  668  2,706 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี   

  

-  2,326  2,326  -  144  144 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

  
-  49,933  49,933  -  49,935  49,935 

   7  90,921  90,928  2,038  70,014  72,052 
              
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน              
เงินกูย้มืระยะยาว   50  35,830  35,880  3,406  27,034  30,440 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า   -  9,883  9,883  -  173  173 
หุน้กู ้   -  124,673  124,673  -  124,748  124,748 
   50  170,386  170,436  3,406  151,955  155,361 
รวมหนี้สินที่มภีำระ
ดอกเบี้ย 

  
57  261,307  261,364  5,444  221,969  227,413 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงภายใตธุ้รกิจแพคเกจจ้ิงไดช้ าระคืนเงินกูท่ี้มีการน า ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ไปเป็นหลกัประกนัทั้งจ านวนครบถว้นแลว้ ซ่ึงไดป้ลดภาระจ านองสินทรัพยท์ั้งหมดแลว้ในระหว่าง
ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 
 
เงินกูย้ืมท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนัท่ีไดม้าจากการซ้ือกิจการในประเทศเวียดนาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ไดมี้การน าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นหลกัประกนั ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายใตส้ญัญาเงินกู ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่งจ านวนเงินประมาณ 5,347 ลา้นบาท 
(2562: 7,975 ล้านบาท) 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมส่วนที่ยงัไม่ไดเ้บิกถอนรวมเทียบเท่าเงินบาท  จ านวน 
89,558 ลา้นบาท (2562: 114,953 ล้านบาท) รวมวงเงินกูย้ืมส าหรับโครงการปิโตรเคมีในประเทศเวียดนาม จ านวน 
2,878 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 86,449 ลา้นบาท  
 
 เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 1.43 ถึง 6.25 ต่อปี (2562: ร้อยละ 1.91 ถึง 6.05 ต่อปี)  
 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียในปี 2563 ประมาณร้อยละ 3.14 ต่อปี (2561: ร้อยละ 
4.87 ต่อปี)  
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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16 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบี้ย  
 

   2563  2562 
 

หมายเหต ุ
 ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม  ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

   (ล้านบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน              
เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 

  

-  21,510  21,510  -  18,797  18,797 
เงินกูย้มืระยะสั้น 6  -  510  510  -  470  470 
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี  

 

7  16,642  16,649  2,038  668  2,706 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี   

  

-  2,326  2,326  -  144  144 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

  
-  49,933  49,933  -  49,935  49,935 

   7  90,921  90,928  2,038  70,014  72,052 
              
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน              
เงินกูย้มืระยะยาว   50  35,830  35,880  3,406  27,034  30,440 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า   -  9,883  9,883  -  173  173 
หุน้กู ้   -  124,673  124,673  -  124,748  124,748 
   50  170,386  170,436  3,406  151,955  155,361 
รวมหนี้สินที่มภีำระ
ดอกเบี้ย 

  
57  261,307  261,364  5,444  221,969  227,413 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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หุ้นกู้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่ารวม 175,000 ลา้นบาท  
(2562: 175,000 ล้านบาท) ดงัน้ี 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 2563 2562 อตัรำดอกเบ้ีย อำยหุุน้กู้ ครบก ำหนด
(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

หุ้นกู้ - บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)
1/2559 -                     25,000         3.00 4 ปี 1 เมษำยน 2563
2/2559 -                     25,000         3.00 4 ปี 1 พฤศจิกำยน 2563
1/2560 25,000         25,000         3.25 4 ปี 1 เมษำยน 2564
2/2560 10,000         10,000         2.97 7 ปี 30 สิงหำคม 2567
3/2560 25,000         25,000         3.05 4 ปี 1 ตุลำคม 2564
1/2561 30,000         30,000         3.00 4 ปี 1 เมษำยน 2565
2/2561 10,000         10,000         3.10 4 ปี 1 ตุลำคม 2565
1/2562 15,000         15,000         3.10 4 ปี 1 เมษำยน 2566
2/2562 10,000         10,000         3.00 4 ปี 1 พฤศจิกำยน 2566
1/2563 25,000         -                     2.80 4 ปี 1 เมษำยน 2567
2/2563 25,000         -                     2.80 4 ปี 1 พฤศจิกำยน 2567
รวม 175,000       175,000       
หัก หุน้กูท่ี้ถือโดยบริษทัยอ่ย
  และค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู้ (394)              (317)              
สุทธิ 174,606       174,683       
หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนด
  ช ำระภำยในหน่ึงปี (49,933)        (49,935)        
สุทธิ 124,673       124,748        

094



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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17  ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน   
 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณ และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)  
 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน    
   เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 13,701  13,341 
   เงินบ าเหน็จ 103  91 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 782  645 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ 14,586  14,077 
ผลประโยชนอ่ื์นๆ 216  224 
รวม 
 

14,802  14,301 
หัก  สินทรัพยโ์ครงการของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (114)  (106) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ 14,688  14,195 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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หุ้นกู้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่ารวม 175,000 ลา้นบาท  
(2562: 175,000 ล้านบาท) ดงัน้ี 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 2563 2562 อตัรำดอกเบ้ีย อำยหุุน้กู้ ครบก ำหนด
(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

หุ้นกู้ - บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)
1/2559 -                     25,000         3.00 4 ปี 1 เมษำยน 2563
2/2559 -                     25,000         3.00 4 ปี 1 พฤศจิกำยน 2563
1/2560 25,000         25,000         3.25 4 ปี 1 เมษำยน 2564
2/2560 10,000         10,000         2.97 7 ปี 30 สิงหำคม 2567
3/2560 25,000         25,000         3.05 4 ปี 1 ตุลำคม 2564
1/2561 30,000         30,000         3.00 4 ปี 1 เมษำยน 2565
2/2561 10,000         10,000         3.10 4 ปี 1 ตุลำคม 2565
1/2562 15,000         15,000         3.10 4 ปี 1 เมษำยน 2566
2/2562 10,000         10,000         3.00 4 ปี 1 พฤศจิกำยน 2566
1/2563 25,000         -                     2.80 4 ปี 1 เมษำยน 2567
2/2563 25,000         -                     2.80 4 ปี 1 พฤศจิกำยน 2567
รวม 175,000       175,000       
หัก หุน้กูท่ี้ถือโดยบริษทัยอ่ย
  และค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู้ (394)              (317)              
สุทธิ 174,606       174,683       
หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนด
  ช ำระภำยในหน่ึงปี (49,933)        (49,935)        
สุทธิ 124,673       124,748        
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม  14,077  9,252 
    
รับรู้ในก ำไรขำดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 881  771 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 298  410 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 132  32 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน -  2,538 
 1,311  3,751 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 203  1,396 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 4  (42) 

 207  1,354 
อื่นๆ    
ผลประโยชนจ่์าย (1,019)  (874) 
เพ่ิมจากการซ้ือธุรกิจ -  594 
อ่ืนๆ 10  - 
 (1,009)  (280) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 14,586  14,077 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกบัการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
โดยมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม 
หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 
จากเดิมอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดร้ับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้าย 2,538 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนรวม และท าใหก้ าไรสุทธิลดลง 2,035 ลา้นบาท 
 

096



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน เกิดข้ึนจาก  
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 29  (160) 
ขอ้สมมติทางการเงิน 177  1,202 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (2)  354 
รวม 204  1,396 
 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

 2563  2562 
                       (ร้อยละ) 
    อตัราคิดลด *    

- ประเทศไทย 1.02 - 2.31  1.46 - 2.05 
- ประเทศเวียดนาม 2.53  4.01 
- ประเทศอินโดนีเซีย 3.26 - 8.30  5.43 - 8.50 
- อ่ืนๆ 4.91 - 5.21  4.91 - 7.53 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 1.00 - 8.50  2.00 - 7.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ** 1.50 - 24.00  1.50 - 20.00 
อตัรามรณะ *** 50.00 ของ TMO2017  50.00 ของ TMO2017 

* อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลส าหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบ าเหน็จ 
** ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
*** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม  14,077  9,252 
    
รับรู้ในก ำไรขำดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 881  771 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 298  410 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 132  32 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน -  2,538 
 1,311  3,751 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 203  1,396 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 4  (42) 

 207  1,354 
อื่นๆ    
ผลประโยชนจ่์าย (1,019)  (874) 
เพ่ิมจากการซ้ือธุรกิจ -  594 
อ่ืนๆ 10  - 
 (1,009)  (280) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 14,586  14,077 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกบัการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
โดยมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม 
หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 
จากเดิมอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดร้ับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้าย 2,538 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนรวม และท าใหก้ าไรสุทธิลดลง 2,035 ลา้นบาท 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
ผลกระทบต่อประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 
  เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
อตัราคิดลด     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5  (743)  (743) 
ลดลงร้อยละ 0.5  811  813 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0  1,522  1,623 
ลดลงร้อยละ 1.0  (1,315)  (1,391) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.0  (380)  (405) 
ลดลงร้อยละ 10.0  398  424 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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18 ส ำรองและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจดัสรรทุนส ารอง
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่า
ทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริษทัจนกระทัง่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้น  
 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของปี 2563 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมประกอบดว้ย 
- ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจนกระทัง่มีการตดัรายการ 
- ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือจดัประเภทรายการใหม่ มูลค่าดงักล่าวจะถูกปรับดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุน  
 
การเปลี่ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมของปี 2562 
 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายท่ีบันทึกไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น รวมผลสะสมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้น 
 
 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

96 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
ผลกระทบต่อประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 
  เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
  2563  2562 
  (ล้านบาท) 
อตัราคิดลด     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5  (743)  (743) 
ลดลงร้อยละ 0.5  811  813 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.0  1,522  1,623 
ลดลงร้อยละ 1.0  (1,315)  (1,391) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน     
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.0  (380)  (405) 
ลดลงร้อยละ 10.0  398  424 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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19 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปข้อมูลเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ท่ีมีสาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

บริษทัระยองโอเลฟินส์ จ ำกดั บริษทัมำบตำพดุโอเลฟินส์ จ ำกดั
2563 2562 2563 2562

(ล้านบาท)
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 49.46% 49.46% 45.27% 45.27%
สินทรัพยห์มนุเวียน 13,617            8,980              8,549              9,990              
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 8,262              8,014              42,908            39,184            
หน้ีสินหมนุเวียน (4,365)             (3,689)             (9,267)             (13,222)           
หน้ีสินไม่หมนุเวียน (1,583)             (656)                (13,522)           (8,564)             
สินทรัพยสุ์ทธิ 15,931            12,649            28,668            27,388            
มลูค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 7,879              6,256              12,978            12,399            

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
รำยได้ 42,137            51,068            45,130            62,458            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 3,272              850                  1,320              (1,615)             
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี 11                    (20)                   -                   (13)                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 3,283              830                  1,320              (1,628)             

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี
-     ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,654              430                  723                  (884)                
-     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 1,618              420                  597                  (731)                
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี
-     ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 6                      (10)                   -                   (7)                     
-     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 5                      (10)                   -                   (6)                     

3,283              830                  1,320              (1,628)             

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 4,899              (71)                   4,913              4,222              
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 213                  (301)                (5,183)             (7,141)             
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (861)                369                  280                  2,922              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   เพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 4,251              (3)                     10                    3                      
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20 ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนด
ส่วนงาน 
 
สินทรัพย  ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถ
ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง 

ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์เทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ขาว ปูนส าเร็จรูป 
กระเบ้ืองหลงัคา สินคา้กลุ่ม ฝา ฝ้า และไมส้งัเคราะห์ อิฐบลอ็กปูพ้ืน กระเบ้ืองเซรามิค 
สุขภณัฑแ์ละก๊อกน ้ าต่างๆ เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ซีเมนต์ วสัดุก่อสร้างและสินคา้อ่ืนๆ 
ผ่านช่องทางการจ าหน่ายของผู ้แทนจ าหน่ายสินค้า รวมถึงการให้บริการขนส่ง 
กระจายสินคา้ บริการน าเขา้และส่งออก 

  ธุรกิจเคมิคอลส์ ผลิตและจ าหน่ายโอเลฟินส์ โพลีโอเลฟินส์ และสินคา้เคมีภณัฑอ่ื์นๆ 
  ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 
(เอสซีจีพี) 

ประกอบธุรกิจการใหบ้ริการโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น
สองสายธุรกิจท่ีส าคญั คือ (1) สายธุรกิจบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร ประกอบไปดว้ย 
บรรจุภณัฑเ์ยื่อและกระดาษ กระดาษบรรจุภณัฑ ์และบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสูง
และพอลิเมอร์ และ (2) สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ประกอบดว้ยบรรจุภณัฑ์อาหาร 
ผลิตภณัฑเ์ยื่อและกระดาษ ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ยกระดาษพิมพเ์ขียนและ
เยื่อกระดาษ 

  ส่วนงานอ่ืน ร่วมลงทุนกับบริษทัชั้นน าในธุรกิจอ่ืนๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ธุรกิจเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร อุปกรณ์และช้ินส่วนยานยนต ์และเหลก็ รวมทั้งการใหบ้ริการอ่ืนๆ 

 
ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ ใชส้ าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั
ประเมินความสามารถในการด าเนินงานตาม EBITDA  
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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19 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปข้อมูลเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ท่ีมีสาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

บริษทัระยองโอเลฟินส์ จ ำกดั บริษทัมำบตำพดุโอเลฟินส์ จ ำกดั
2563 2562 2563 2562

(ล้านบาท)
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 49.46% 49.46% 45.27% 45.27%
สินทรัพยห์มนุเวียน 13,617            8,980              8,549              9,990              
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 8,262              8,014              42,908            39,184            
หน้ีสินหมนุเวียน (4,365)             (3,689)             (9,267)             (13,222)           
หน้ีสินไมห่มนุเวียน (1,583)             (656)                (13,522)           (8,564)             
สินทรัพยสุ์ทธิ 15,931            12,649            28,668            27,388            
มลูค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 7,879              6,256              12,978            12,399            

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม
รำยได้ 42,137            51,068            45,130            62,458            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 3,272              850                  1,320              (1,615)             
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี 11                    (20)                   -                   (13)                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 3,283              830                  1,320              (1,628)             

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี
-     ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,654              430                  723                  (884)                
-     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 1,618              420                  597                  (731)                
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี
-     ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 6                      (10)                   -                   (7)                     
-     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 5                      (10)                   -                   (6)                     

3,283              830                  1,320              (1,628)             

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 4,899              (71)                   4,913              4,222              
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน 213                  (301)                (5,183)             (7,141)             
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (861)                369                  280                  2,922              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   เพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 4,251              (3)                     10                    3                      
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 ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

สินทรัพยร์วม รำยไดจ้ำกกำรขำย EBITDA (1)
2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ล้านบาท)
งบกำรเงินรวมเอสซีจี 749,381    634,733    399,939    437,980    74,600       75,105       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้ำง 212,615    211,573    171,720    184,690    21,591       21,009       
ธุรกิจเคมิคอลส์ 283,614    230,543    146,870    177,634    30,965       32,262       
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 172,429    139,513    92,786       89,070       16,884       15,159       
ส่วนงำนอ่ืน 318,831    307,424    122            117            5,462         6,711         

ค่ำเส่ือมรำคำ
ส ำหรับปี (2) และค่ำตดัจ ำหน่ำย

2563 2562 2563 2562
(ล้านบาท)

งบกำรเงินรวมเอสซีจี 34,144       32,014       27,377       23,931       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้ำง 6,422         5,455         12,117       10,496       
ธุรกิจเคมิคอลส์ 17,667       15,480       7,441         6,679         
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 6,457         5,268         7,183         5,991         
ส่วนงำนอ่ืน 3,862         5,861         866            765            

ก ำไร

 
 
(1) หมายถึง ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 
(2) หมายถึง ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ผลการด าเนินงานของส่วนงานธุรกจิ 

ผลิตภณัฑก่์อสร้ำง ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มนุเวียน 58,655       59,539       55,275       49,258       62,919       35,383       
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม 19,584       18,928       50,523       50,108       823            771            
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 106,902    105,815    168,249    115,513    87,271       82,864       
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 27,474       27,291       9,567         15,664       21,416       20,495       
รวมสินทรัพย์ 212,615    211,573    283,614    230,543    172,429    139,513    
เงินกูย้ืมระยะสั้น 58,134       67,417       49,387       27,564       31,809       43,230       
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 19,976       22,164       39,134       26,776       11,428       10,784       
เงินกูย้ืมระยะยำว 5,204         926            32,535       17,962       13,119       16,354       
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 8,134         7,977         4,046         4,062         6,232         6,329         
รวมหน้ีสิน 91,448       98,484       125,102    76,364       62,588       76,697       
ส่วนของผูถื้อหุน้ 121,167    113,089    158,512    154,179    109,841    62,816       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 212,615    211,573    283,614    230,543    172,429    139,513    

ข้อมูลเพิ่มเตมิ
กำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 10,030       9,380         52,521       45,330       11,201       47,273       

ธุรกิจซีเมนตแ์ละ

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

สินทรัพยร์วม รำยไดจ้ำกกำรขำย EBITDA (1)
2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ล้านบาท)
งบกำรเงินรวมเอสซีจี 749,381    634,733    399,939    437,980    74,600       75,105       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้ำง 212,615    211,573    171,720    184,690    21,591       21,009       
ธุรกิจเคมิคอลส์ 283,614    230,543    146,870    177,634    30,965       32,262       
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 172,429    139,513    92,786       89,070       16,884       15,159       
ส่วนงำนอ่ืน 318,831    307,424    122            117            5,462         6,711         

ค่ำเส่ือมรำคำ
ส ำหรับปี (2) และค่ำตดัจ ำหน่ำย

2563 2562 2563 2562
(ล้านบาท)

งบกำรเงินรวมเอสซีจี 34,144       32,014       27,377       23,931       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้ำง 6,422         5,455         12,117       10,496       
ธุรกิจเคมิคอลส์ 17,667       15,480       7,441         6,679         
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 6,457         5,268         7,183         5,991         
ส่วนงำนอ่ืน 3,862         5,861         866            765            

ก ำไร

 
 
(1) หมายถึง ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 
(2) หมายถึง ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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รำยกำรตดับญัชี
ส่วนงำนอ่ืน ระหวำ่งส่วนงำน งบกำรเงินรวมเอสซีจี

2563 2562 2563 2562 2563 2562
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มนุเวียน 144,463    145,342    (107,295)   (125,136)   214,017    164,386    
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม 26,455       24,553       (10)             (8)                97,375       94,352       
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,607         2,657         (1,604)        (863)           363,425    305,986    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 145,306    134,872    (129,199)   (128,313)   74,564       70,009       
รวมสินทรัพย์ 318,831    307,424    (238,108)   (254,320)   749,381    634,733    
เงินกูย้ืมระยะสั้น 50,884       50,485       (99,286)     (116,644)   90,928       72,052       
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,363         2,414         (2,408)        (2,685)        70,493       59,453       
เงินกูย้ืมระยะยำว 124,768    124,752    (5,190)        (4,633)        170,436    155,361    
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,643         2,557         (657)           (801)           21,398       20,124       
รวมหน้ีสิน 181,658    180,208    (107,541)   (124,763)   353,255    306,990    
ส่วนของผูถื้อหุน้ 137,173    127,216    (130,567)   (129,557)   396,126    327,743    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 318,831    307,424    (238,108)   (254,320)   749,381    634,733    
ข้อมูลเพิ่มเตมิ
กำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 296            524            -                  -                  74,048       102,507    
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ผลิตภณัฑก่์อสร้ำง ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
2563 2562 2563 2562 2563 2562

(ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน
รำยไดจ้ำกกำรขำย
   ลูกคำ้ภำยนอก    162,959    174,540    146,118    176,942      90,740      86,381 
   ระหวำ่งส่วนงำน 8,761       10,150     752          692          2,046       2,689       
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 171,720  184,690  146,870  177,634  92,786     89,070     
ตน้ทุนขำย (130,955) (146,001) (117,279) (151,722) (73,333)   (71,651)   
ก ำไรขั้นตน้ 40,765     38,689     29,591     25,912     19,453     17,419     
รำยไดอ่ื้น 2,446       2,371       1,981       1,928       603          964          
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 43,211     41,060     31,572     27,840     20,056     18,383     
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน (34,260)   (32,255)   (12,481)   (15,030)   (10,363)   (9,754)      
ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงิน
   และภำษีเงินได้ 8,951       8,805       19,091     12,810     9,693       8,629       
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (2,268)      (2,648)      (908)         (787)         (1,452)      (1,742)      
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 6,683       6,157       18,183     12,023     8,241       6,887       
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (1,490)      (1,605)      (3,311)      (3,304)      (1,001)      (1,049)      
ก ำไรหลงัภำษีเงินได้ 5,193       4,552       14,872     8,719       7,240       5,838       
ส่วนแบ่งก ำไรของกำรร่วมคำ้และ
    บริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 1,012       947          5,033       7,225       66             53             
ก าไรส าหรับปี 6,205       5,499       19,905     15,944     7,306       5,891       

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
  ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,422       5,455       17,667     15,480     6,457       5,268       
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม (217)         44             2,238       464          849          623          

6,205       5,499       19,905     15,944     7,306       5,891       

ธุรกิจซีเมนตแ์ละ

 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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รำยกำรตดับญัชี
ส่วนงำนอ่ืน ระหวำ่งส่วนงำน งบกำรเงินรวมเอสซีจี

2563 2562 2563 2562 2563 2562
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยห์มนุเวียน 144,463    145,342    (107,295)   (125,136)   214,017    164,386    
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม 26,455       24,553       (10)             (8)                97,375       94,352       
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,607         2,657         (1,604)        (863)           363,425    305,986    
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 145,306    134,872    (129,199)   (128,313)   74,564       70,009       
รวมสินทรัพย์ 318,831    307,424    (238,108)   (254,320)   749,381    634,733    
เงินกูย้ืมระยะสั้น 50,884       50,485       (99,286)     (116,644)   90,928       72,052       
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,363         2,414         (2,408)        (2,685)        70,493       59,453       
เงินกูย้ืมระยะยำว 124,768    124,752    (5,190)        (4,633)        170,436    155,361    
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,643         2,557         (657)           (801)           21,398       20,124       
รวมหน้ีสิน 181,658    180,208    (107,541)   (124,763)   353,255    306,990    
ส่วนของผูถื้อหุน้ 137,173    127,216    (130,567)   (129,557)   396,126    327,743    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 318,831    307,424    (238,108)   (254,320)   749,381    634,733    
ข้อมูลเพิ่มเตมิ
กำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 296            524            -                  -                  74,048       102,507    
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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รำยกำรตดับญัชี
ส่วนงำนอ่ืน ระหวำ่งส่วนงำน งบกำรเงินรวมเอสซีจี

2563 2562 2563 2562 2563 2562
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน
รำยไดจ้ำกกำรขำย
   ลูกคำ้ภำยนอก            122            117                  -                  -    399,939    437,980 
   ระหวำ่งส่วนงำน -                -                (11,559)   (13,531)   -                -                
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 122          117          (11,559)   (13,531)   399,939  437,980  
ตน้ทุนขำย (87)           (86)           11,707     13,708     (309,947) (355,752) 
ก ำไรขั้นตน้ 35             31             148          177          89,992     82,228     
รำยไดอ่ื้น 8,965       10,544     (6,717)      (6,815)      7,278       8,992       
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 9,000       10,575     (6,569)      (6,638)      97,270     91,220     
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน (5,928)      (6,464)      6,497       6,601       (56,535)   (56,902)   
ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงิน
   และภำษีเงินได้ 3,072       4,111       (72)           (37)           40,735     34,318     
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (2,551)      (1,447)      97             37             (7,082)      (6,587)      
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 521          2,664       25             -                33,653     27,731     
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (5)              (209)         (2)              -                (5,809)      (6,167)      
ก ำไรหลงัภำษีเงินได้ 516          2,455       23             -                27,844     21,564     
ส่วนแบ่งก ำไรของกำรร่วมคำ้และ
   บริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 3,346       3,407       (1)              -                9,456       11,632     
ก าไรส าหรับปี 3,862       5,862       22             -                37,300     33,196     

กำรแบ่งปันก ำไร
  ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,862       5,861       (264)         (50)           34,144     32,014     
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม -                1               286          50             3,156       1,182       

3,862       5,862       22             -                37,300     33,196     
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษทัไดข้ยายการลงทุนและด าเนินกิจการในต่างประเทศ โดยน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการจ าแนกส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ส าหรับรายการรายไดจ้ากการขายและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีมีมูลค่าเป็นสาระส าคญั โดยรายไดจ้าก
การขายตามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 
ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 รายไดจ้ากการขาย  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ไทย 231,220  260,008  228,614  216,765 
เวียดนาม 35,795  39,463  111,308  69,183 
อินโดนีเซีย 30,505  35,031  38,647  39,871 
จีน 21,743  20,412  8  1 
ประเทศอ่ืนๆ 80,676  83,066  32,005  27,844 
รวม 399,939  437,980  410,582  353,664 
 
ลกูค้ารายใหญ่  
 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงรายใดท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทั 
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รำยกำรตดับญัชี
ส่วนงำนอ่ืน ระหวำ่งส่วนงำน งบกำรเงินรวมเอสซีจี

2563 2562 2563 2562 2563 2562
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน
รำยไดจ้ำกกำรขำย
   ลูกคำ้ภำยนอก            122            117                  -                  -    399,939    437,980 
   ระหวำ่งส่วนงำน -                -                (11,559)   (13,531)   -                -                
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 122          117          (11,559)   (13,531)   399,939  437,980  
ตน้ทุนขำย (87)           (86)           11,707     13,708     (309,947) (355,752) 
ก ำไรขั้นตน้ 35             31             148          177          89,992     82,228     
รำยไดอ่ื้น 8,965       10,544     (6,717)      (6,815)      7,278       8,992       
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 9,000       10,575     (6,569)      (6,638)      97,270     91,220     
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน (5,928)      (6,464)      6,497       6,601       (56,535)   (56,902)   
ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงิน
   และภำษีเงินได้ 3,072       4,111       (72)           (37)           40,735     34,318     
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (2,551)      (1,447)      97             37             (7,082)      (6,587)      
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 521          2,664       25             -                33,653     27,731     
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (5)              (209)         (2)              -                (5,809)      (6,167)      
ก ำไรหลงัภำษีเงินได้ 516          2,455       23             -                27,844     21,564     
ส่วนแบ่งก ำไรของกำรร่วมคำ้และ
   บริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 3,346       3,407       (1)              -                9,456       11,632     
ก าไรส าหรับปี 3,862       5,862       22             -                37,300     33,196     

กำรแบ่งปันก ำไร
  ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,862       5,861       (264)         (50)           34,144     32,014     
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย
      ท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม -                1               286          50             3,156       1,182       

3,862       5,862       22             -                37,300     33,196     
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21 รำยได้อื่น 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 1,737  1,834 
ดอกเบ้ียรับจากสถาบนัการเงิน 1,225  1,037 
ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเคร่ืองมือทางการเงิน 683  - 
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืน 670  1,890 
ก าไรจากการขายเศษวตัถุดิบและอ่ืนๆ 471  461 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 249  59 
รายไดค่้าเช่าและค่าสิทธิ 207  200 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์ 107  326 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  1,582 
อ่ืนๆ 1,929  1,603 
รวม 7,278  8,992 
 

22 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 13,226  11,273 
เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน 5,701  6,098 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา 1,998  2,067 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 671  356 
ค่านายหนา้ 532  497 
ค่าเช่า 182  639 
อ่ืนๆ 1,781  1,975 
รวม 24,091  22,905 
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23 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน 18,179  18,263 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,598  1,710 
ค่าใชจ่้ายเทคโนโลยสีารสนเทศและค่าจา้งแรงงานภายนอก 2,116  1,976 
ค่าใชจ่้ายคงท่ีจากการผลิตไม่เต็มก าลงัการผลิต 1,138  1,187 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,026  996 
ค่าภาษีใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 891  1,005 
ค่าประชาสมัพนัธ์และเงินบริจาค 640  867 
อ่ืนๆ 2,136  2,862 
รวม 28,724  28,866 

 

24  ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 38,643  36,751 
สวสัดิการ และอ่ืนๆ 3,772  4,865 
ตน้ทุนบ าเหน็จ - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 2,153  2,156 
ตน้ทุนบ าเหน็จ - โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 1,311  1,208 
ค่าใชจ่้ายส าหรับแผนการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 917  621 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรับปรุงเงินชดเชย 
     ตามกฎหมายแรงงาน 

 
- 

  
2,538 

รวม 46,796  48,139 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้เงินทุนส ารองเล้ียงชีพเพ่ือจ่ายใหพ้นกังานเม่ือออกจากงาน โดยบริษทัจ่ายในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 
ของเงินเดือนพนกังาน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอายงุานของพนกังาน 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหน่ึงส าหรับพนักงานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนกังานท่ีจะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนน้ีตอ้งจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือน
เขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 
5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 
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21 รำยได้อื่น 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 1,737  1,834 
ดอกเบ้ียรับจากสถาบนัการเงิน 1,225  1,037 
ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเคร่ืองมือทางการเงิน 683  - 
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืน 670  1,890 
ก าไรจากการขายเศษวตัถุดิบและอ่ืนๆ 471  461 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 249  59 
รายไดค่้าเช่าและค่าสิทธิ 207  200 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์ 107  326 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  1,582 
อ่ืนๆ 1,929  1,603 
รวม 7,278  8,992 
 

22 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 13,226  11,273 
เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน 5,701  6,098 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา 1,998  2,067 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 671  356 
ค่านายหนา้ 532  497 
ค่าเช่า 182  639 
อ่ืนๆ 1,781  1,975 
รวม 24,091  22,905 
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25 ภำษีเงินได้ 
 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
 หมายเหตุ 2563  2562 
  (ล้านบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจุบนั  6,939  5,346 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป  43  156 
  6,982  5,502 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 14 (1,173)  665 
     รวม  5,809  6,167 
     
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
 หมายเหตุ 2563  2562 
  (ล้านบาท) 
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน   6  8 
ผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน  13  - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (33)  (257) 
รวม 14 (14)  (249) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัไม่เท่ากบัอตัราร้อยละ 20 
ตามประมวลรัษฎากร เน่ืองจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้ านวณจากก าไรทางบญัชีปรับปรุงดว้ยรายการซ่ึงไม่ถือเป็น
ค่าใชจ่้ายและหกัรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการยกเวน้ทางภาษีตามประมวลรัษฎากรรวมถึงการใชผ้ลขาดทุนสะสม
ทางภาษียกมาจากปีก่อน และมีก าไรสุทธิท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

 
 2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้านบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้านบาท) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   43,109    39,363 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        
   และการร่วมคา้   (9,456)    (11,632) 

   33,653    27,731 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  6,731  20  5,546 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   ส าหรับกิจการในต่างประเทศ   (70)    (43) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (355)    (432) 
สิทธิประโยชนท์างภาษี   (977)    (1,179) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (391)    (623) 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ไดแ้ละอ่ืนๆ   1,528    1,596 
ผลขาดทุนทางภาษีเพ่ิมข้ึน   473    481 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน   6,939    5,346 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   43    156 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   (1,173)    665 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 17  5,809  22  6,167 
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111



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

110 
 

26 เงินปันผล 
 
 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหเ้ล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ท่ีก าหนดไวว้นัท่ี 1 เมษายน 2563 ออกไปก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) และอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แทนการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปีตามท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั  
 
เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2562 18 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 7.00  8,398 
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2563 29 กรกฎาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 5.50  6,600 
รวม   12.50  14,998 
      
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 2561 27 มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562  9.50   11,400 
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2562 26 กรกฎาคม 2562 23 สิงหาคม 2562  7.00    8,399 
รวม   16.50  19,799 

 
27 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
(ก) มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม  
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง
ขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไร
หรือขำดทนุ

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน

รำคำทนุ
ตดัจ ำหน่ำย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -                    -                         64,399           64,399           
เงินลงทนุในตรำสำรหน้ีระยะสั้น
   - เงินฝำกกบัสถำบนักำรเงิน -                    -                         12,364           12,364           
   - กองทนุ -                    26,218               -                    26,218           -               26,218      -               
ลูกหน้ีกำรคำ้ -                    -                         40,881           40,881           
เงินให้กูย้ืม -                    -                         192                192                
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 258                -                         -                    258                -               258           -               
เงินลงทนุในตรำสำรหน้ี
   - เงินฝำกกบัสถำบนักำรเงิน -                    -                         364                364                -               364           -               
   - กองทนุ -                    3,805                 -                    3,805             -               3,805        -               
   - หุ้นกูแ้ละหุ้นกูแ้ปลงสภำพ -                    -                         457                457                -               498           -               
เงินลงทนุในตรำสำรทนุ -                    12,807               -                    12,807           763           -               12,044      
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 258                42,830               118,657         161,745         

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
   ระยะสั้น -                    -                         22,020           22,020           
เจำ้หน้ีกำรคำ้ -                    -                         28,655           28,655           
เงินกูย้ืมระยะยำว -                    -                         52,529           52,529           
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -                    -                         12,209           12,209           
หุ้นกู้ -                    -                         174,606         174,606         -               179,627    -               
หน้ีสินอนุพนัธ์ 534                -                         -                    534                -               534           -               
รวมหนี้สินทางการเงิน 534                -                         290,019         290,553         

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายติุธรรม

(ล้านบาท)

 
 
 
 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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26 เงินปันผล 
 
 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหเ้ล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ท่ีก าหนดไวว้นัท่ี 1 เมษายน 2563 ออกไปก่อน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) และอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แทนการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปีตามท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั  
 
เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2562 18 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 7.00  8,398 
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2563 29 กรกฎาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 5.50  6,600 
รวม   12.50  14,998 
      
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 2561 27 มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562  9.50   11,400 
เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2562 26 กรกฎาคม 2562 23 สิงหาคม 2562  7.00    8,399 
รวม   16.50  19,799 

 
27 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
(ก) มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม  
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง
ขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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   การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

 มูลค่าตาม
บญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม 
     ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน 
   ทางการเงิน 

         

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็น
กองทุน 
- ระยะสั้น 
- ระยะยาว 

9,437 
1,508  

- 
-  

9,437 
1,508  

- 
-  

9,437 
1,508 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ -  -  10  

 
-  10 

สญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นราคา -  -  37  -  37 
เงินลงทุนในตราสารทุน 4,173  2  -  12,162  12,164 
หุน้กู ้ 174,683  -  179,309  -  179,309 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส่วนใหญ่ลงทุน
ในกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหารงานโดยบริษทับริหารสินทรัพยอิ์สระ 3 ราย ไดล้งทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องสูง
และถูกจดัอนัดบัอยู่ในระดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้โดยมีอตัราผลตอบแทนร้อยละ 0.35 ถึง 2.02 ต่อปี 
(2562: ร้อยละ 1.12 ถึง 1.95 ต่อปี) 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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เครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้น
การประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 
 ระดบั 1 :  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตลาดหลกัทรัพย)์ ส าหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั และกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 ระดบั 2 :  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินนั้ น
นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ระดบั 3 : เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ 
ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ย
อตัราดอกเบ้ียในตลาดส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและ
คู่สญัญาตามความเหมาะสม 
 
ส าหรับมูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาอา้งอิง
การปรับมูลค่าของสญัญาท่ีกลุ่มบริษทัท าไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าของสญัญา ณ เวลาปัจจุบนัมากข้ึน 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความตอ้งการของตลาด 
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดอ้ย่างเป็นนยัส าคญั เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
รายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสงัเกตได ้

 
 
 
 
 
 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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   การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

 มูลค่าตาม
บญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม 
     ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน 
   ทางการเงิน 

         

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็น
กองทุน 
- ระยะสั้น 
- ระยะยาว 

9,437 
1,508  

- 
-  

9,437 
1,508  

- 
-  

9,437 
1,508 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ -  -  10  

 
-  10 

สญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นราคา -  -  37  -  37 
เงินลงทุนในตราสารทุน 4,173  2  -  12,162  12,164 
หุน้กู ้ 174,683  -  179,309  -  179,309 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส่วนใหญ่ลงทุน
ในกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหารงานโดยบริษทับริหารสินทรัพยอิ์สระ 3 ราย ไดล้งทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องสูง
และถูกจดัอนัดบัอยู่ในระดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้โดยมีอตัราผลตอบแทนร้อยละ 0.35 ถึง 2.02 ต่อปี 
(2562: ร้อยละ 1.12 ถึง 1.95 ต่อปี) 
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(ข) นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน    
 

กรอบการบริหารจดัการความเส่ียง 
 
คณะกรรมการการเงินของกลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน
และอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชจ่้ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู ้เงินฝาก และธุรกรรมการคา้ระหวา่ง
ประเทศ รวมถึงการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการบริหารตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน และการบริหารเงินสด 
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันในกลุ่มบริษทั และจะทบทวนปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการการเงินของกลุ่มบริษทัจะติดตามสถานะทางการเงินและจดัท ารายงานต่อ
คณะจดัการของกลุ่มบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
(1)    ความเส่ียงด้านเครดติ 

 
ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สญัญาทาง
การเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา 

 
(1.1)     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 

 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
อนุพนัธ์ ถูกจ ากดัเน่ืองจากคู่สญัญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น
ระดบัสูง ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 
(1.2)     เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัถูกจ ากดัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการลงทุนใน
ตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องและอนัดบัความน่าเช่ือถือสูง  
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(1.3)     ลูกหน้ีการคา้  
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้
แต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาถึงปัจจยัต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิต
ของลูกคา้แต่ละราย รวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู ่ 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพ่ือวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่แต่ละราย
ก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะก าหนดวงเงินสินเช่ือ ระยะเวลา และเง่ือนไขในการช าระเงิน โดยยอดขายท่ี
เกินกวา่วงเงินดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ  านาจ 

 
ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
 

 หมายเหตุ 2563  2562 
   (ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ลกูหน้ีการค้า     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 4,356  4,105 
กิจการอ่ืน  38,075  40,752 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต     
      ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (1,550)  (1,253) 
สุทธิ  36,525  39,499 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

   

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (427)  (322) 
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 76  86 
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(ข) นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน    
 

กรอบการบริหารจดัการความเส่ียง 
 
คณะกรรมการการเงินของกลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน
และอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชจ่้ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู ้เงินฝาก และธุรกรรมการคา้ระหวา่ง
ประเทศ รวมถึงการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการบริหารตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน และการบริหารเงินสด 
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันในกลุ่มบริษทั และจะทบทวนปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการการเงินของกลุ่มบริษทัจะติดตามสถานะทางการเงินและจดัท ารายงานต่อ
คณะจดัการของกลุ่มบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
(1)    ความเส่ียงด้านเครดติ 

 
ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สญัญาทาง
การเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา 

 
(1.1)     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ์ 

 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
อนุพนัธ์ ถูกจ ากดัเน่ืองจากคู่สญัญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น
ระดบัสูง ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 
(1.2)     เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัถูกจ ากดัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการลงทุนใน
ตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องและอนัดบัความน่าเช่ือถือสูง  
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 2563  2562 
 (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ลกูหนี้การค้า    
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 4,255  3,960 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 73  78 
 1 - 3 เดือน  14  65 
 มากกวา่ 3 - 12 เดือน  14  2 
    รวม 4,356  4,105 
    
กิจกำรอื่น    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 29,584  33,663 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 3,944  3,357 
 1 - 3 เดือน  2,053  1,372 
 มากกวา่ 3 - 12 เดือน 795  729 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,699  1,631 
 38,075  40,752 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,550)  (1,253) 
สุทธิ 36,525  39,499 
 44040   รวม 40,881  43,604 

 
อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 3 ปียอ้นหลงั 
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุท่ี
คาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 15 - 90 วนั  
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 
ของลกูหน้ีการค้า  

  (ล้านบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงานในงวดก่อน 1,253 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโนบายการบญัชี 13 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  1,266 
เพ่ิมข้ึน  427 
กลบัรายการ  (76) 
ตดับญัชี  (67) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  1,550 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งช าระเกินวนัครบก าหนดช าระของกลุ่มบริษทัมีการ
ค ้าประกนัโดยสถาบนัการเงินในวงเงินจ านวน 3,503 ลา้นบาท (2562: 1,275 ล้านบาท) 

 
(2)    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมถึงการช าระหน้ีสินท่ีครบ
ก าหนดช าระ เพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในอนาคต 

 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 2563  2562 
 (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
ลกูหนี้การค้า    
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 4,255  3,960 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 73  78 
 1 - 3 เดือน  14  65 
 มากกวา่ 3 - 12 เดือน  14  2 
    รวม 4,356  4,105 
    
กิจกำรอื่น    
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 29,584  33,663 
เกินวนัครบก าหนดช าระ    
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 3,944  3,357 
 1 - 3 เดือน  2,053  1,372 
 มากกวา่ 3 - 12 เดือน 795  729 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,699  1,631 
 38,075  40,752 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,550)  (1,253) 
สุทธิ 36,525  39,499 
 44040   รวม 40,881  43,604 

 
อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 3 ปียอ้นหลงั 
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุท่ี
คาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 15 - 90 วนั  
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หน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง และระยะเวลาท่ีครบก าหนด
ช าระ ดงัน้ี 

อตัรำผลตอบแทน หลงัจำก 1 ปี
ท่ีแทจ้ริง ภำยใน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี หลงัจำก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)
ปี 2563
หมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 0.55 - 7.50 21,510       -                  -                  21,510       
   ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน MMR / MLR ลบ 1.00

Cost of fund บวก (0.50 - 2.50)
LIBOR บวก (0.75 - 1.50)
JIBOR บวก (0.75 - 1.50)

เงินกูย้ืมระยะสั้น 1.05 , 3.15 510            -                  -                  510            
เงินกูย้ืมระยะยำว 2.36 - 10.90 16,649       -                  -                  16,649       
   จำกสถำบนักำรเงิน MLR ลบ (1.50 - 2.75)

LIBOR บวก (1.25 - 1.75)
JIBOR บวก 1.15

VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก 0.65

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1.20 - 15.00 2,699         -                  -                  2,699         
หุน้กู้ 3.05 - 3.25 49,933       -                  -                  49,933       

ไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยำว 2.36 - 10.90 -                  22,511       13,369       35,880       
   จำกสถำบนักำรเงิน MLR ลบ (1.50 - 2.75)

LIBOR บวก (1.25 - 2.50)
JIBOR บวก 1.15

VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก (0.60 - 3.78)

THBFIX บวก (1.01 - 1.10)
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1.20 - 15.00 -                  5,835         7,205         13,040       
หุน้กู้ 2.80 - 3.10 -                  124,673    -                  124,673    
รวม 91,301       153,019    20,574       264,894    
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี -
   หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (3,530)        
สุทธิ 261,364    
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อตัรำผลตอบแทน หลงัจำก 1 ปี
ท่ีแทจ้ริง ภำยใน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี หลงัจำก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)
ปี 2562
หมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 1.28 - 9.50 18,797       -                  -                  18,797       
   ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน MMR / MLR ลบ 0.50

Cost of fund บวก (0.50 - 2.50)
LIBOR บวก (1.25 - 3.00)

เงินกูย้ืมระยะสั้น 1.80 , 3.50 470            -                  -                  470            
เงินกูย้ืมระยะยำว 4.00 - 10.90 2,706         -                  -                  2,706         
   จำกสถำบนักำรเงิน MLR ลบ (1.00 - 2.75)

VNIBOR บวก 0.50
LIBOR บวก (0.70 - 3.75)

Cost of fund บวก (0.65 - 2.00)
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 3.78 - 15.00 144            -                  -                  144            
หุน้กู้ 3.00 49,935       -                  -                  49,935       

ไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยำว 2.34 - 10.90 -                  21,366       9,074         30,440       
   จำกสถำบนักำรเงิน 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)

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 3.78 - 15.00 -                  173            -                  173            
หุน้กู้ 2.97 - 3.25 -                  124,748    -                  124,748    
รวม 72,052       146,287    9,074         227,413     
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หน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง และระยะเวลาท่ีครบก าหนด
ช าระ ดงัน้ี 

อตัรำผลตอบแทน หลงัจำก 1 ปี
ท่ีแทจ้ริง ภำยใน 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี หลงัจำก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)
ปี 2563
หมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 0.55 - 7.50 21,510       -                  -                  21,510       
   ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน MMR / MLR ลบ 1.00

Cost of fund บวก (0.50 - 2.50)
LIBOR บวก (0.75 - 1.50)
JIBOR บวก (0.75 - 1.50)

เงินกูย้ืมระยะสั้น 1.05 , 3.15 510            -                  -                  510            
เงินกูย้ืมระยะยำว 2.36 - 10.90 16,649       -                  -                  16,649       
   จำกสถำบนักำรเงิน MLR ลบ (1.50 - 2.75)

LIBOR บวก (1.25 - 1.75)
JIBOR บวก 1.15

VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก 0.65

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1.20 - 15.00 2,699         -                  -                  2,699         
หุน้กู้ 3.05 - 3.25 49,933       -                  -                  49,933       

ไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยำว 2.36 - 10.90 -                  22,511       13,369       35,880       
   จำกสถำบนักำรเงิน MLR ลบ (1.50 - 2.75)

LIBOR บวก (1.25 - 2.50)
JIBOR บวก 1.15

VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก (0.60 - 3.78)

THBFIX บวก (1.01 - 1.10)
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1.20 - 15.00 -                  5,835         7,205         13,040       
หุน้กู้ 2.80 - 3.10 -                  124,673    -                  124,673    
รวม 91,301       153,019    20,574       264,894    
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี -
   หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (3,530)        
สุทธิ 261,364    
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 (3)  ความเส่ียงด้านตลาด 
  

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงซ่ึงมาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปลี่ยน 
กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์เพ่ือการเกง็ก าไรหรือเพ่ือการคา้  

 
(3.1)     ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากการซ้ือ
การขาย การจ่ายช าระค่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  และรายการรับจ่ายอ่ืนๆ ท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ  กลุ่มบริษัทบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าวโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Exchange Contract) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีท าสัญญา 
ณ วนัที่รายงานเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนใน
ภายหลงั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีส าคญัจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 
ดอลลาร์สหรัฐ  ดองเวียดนาม 

 (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,881  1,084 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (5,691)  (5) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,686)  (10,179) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง             (7,496)  (9,100) 
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ                                          10,716  - 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ                                         (5,830)  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (2,610)  (9,100) 
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สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินกบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือป้องกนัความเส่ียง
จากการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 2,260 ลา้นบาท 
โดยการแลกเปล่ียนสกุลเงินจากสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน สัญญา
ดงักล่าวจะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2570 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การแขง็ค่า (การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรือดองเวียดนาม
ท่ีมีต่อสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่า
ของเคร่ืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนเป็น
จ านวนเงินตามท่ีแสดงไวด้า้นล่าง การวิเคราะห์ขา้งตน้ตั้งอยู่บนขอ้สมมติท่ีว่าตวัแปรอ่ืนคงท่ี และ
ยงัไม่รวมผลกระทบจากยอดขายและยอดซ้ือในอนาคต 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อตัราการ ก าไรหรือขาดทุน 

 เปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 
 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

ดอลลาร์สหรัฐ 1 33  (33) 
เงินดองเวียดนาม 1 91  (91) 
 
ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ มูลค่า 9,306 ลา้นบาท และ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มูลค่า 14,964 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปิดความเส่ียง
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 

 
(3.2)     ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ตลาดซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและความแน่นอนของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั 
กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย ส่วนใหญ่จากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 
กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงโดยการท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพ่ือจดัการฐานะเปิดต่อ
ความผนัผวนในอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้ืมบางรายการ 
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 (3)  ความเส่ียงด้านตลาด 
  

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงซ่ึงมาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปลี่ยน 
กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์เพ่ือการเกง็ก าไรหรือเพ่ือการคา้  

 
(3.1)     ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากการซ้ือ
การขาย การจ่ายช าระค่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  และรายการรับจ่ายอ่ืนๆ ท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ  กลุ่มบริษัทบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าวโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Exchange Contract) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีท าสัญญา 
ณ วนัที่รายงานเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนใน
ภายหลงั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีส าคญัจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 
ดอลลาร์สหรัฐ  ดองเวียดนาม 

 (ล้านบาท) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,881  1,084 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (5,691)  (5) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,686)  (10,179) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง             (7,496)  (9,100) 
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ                                          10,716  - 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ                                         (5,830)  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (2,610)  (9,100) 
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ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 (ล้านบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร  
สินทรัพยท์างการเงิน 337 
หน้ีสินทางการเงิน (48,367) 
 (48,030) 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 3,260 
 (44,770) 

 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย 
 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารในประเทศเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก
อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมจ านวน 1,000 ล้านบาท โดยการแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 
THBFIX เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยสัญญาดงักล่าวจะทยอยครบก าหนดภายใน 
เดือนกมุภาพนัธ์ 2570 
 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือป้องกัน
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 
2,260 ลา้นบาท โดยการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
0.27 ต่อปี โดยสญัญาดงักล่าวจะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2570 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร  
  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี 1% ซ่ึงเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน ท าใหเ้กิด
ก าไรหรือขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี การวิเคราะห์ขา้งตน้ตั้งอยู่บนขอ้สมมติ
ท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี 
 

 ก าไรหรือขาดทุน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมข้ึน 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 (ล้านบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร (480)  480 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 32  (32) 
ควำมอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ) (448)  448 
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28 ภำระผูกพันและหน้ีสินที่อำจเกิดขึ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมี 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 

(ก) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยกลุ่มบริษทัเพ่ือค ้าประกนัการจ่ายช าระ    
เงินกูย้ืมของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม 198  264   

(ข) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน 2,008  1,451 

(ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็นหน้ีสิน 436  420 
(ง) ภาระผกูพนั    

-  ตามสญัญาซ้ือวตัถุดิบ 32,176  31,359 
-  ตามสญัญาเช่าและบริการ 1,688  9,023 
-  ตามสญัญาซ้ือท่ีดิน ก่อสร้าง ติดตั้งเคร่ืองจกัร และอ่ืนๆ 38,936  75,934 

 

ภาระผูกพนัตามสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัรน้ีไดร้วมถึงการออกแบบวิศวกรรม การจดัหาเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ การก่อสร้างโรงงานของโรงงานปิโตรเคมีในประเทศเวียดนาม และการขยายก าลงัการผลิตของ
โรงงานโอเลฟินส์ในประเทศไทย มูลค่าตามสัญญาประมาณ 744 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 7,584 พนัลา้นเวียดนามดอง 
และสกลุเงินอ่ืน รวมเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 32,327 ลา้นบาท 

 

(จ) บริษทัไดท้ าสัญญากบัผูใ้ห้บริการในประเทศ 2 ราย เพ่ือให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษทั 
มูลค่าตามสัญญาประมาณ 6,500 ลา้นบาท ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเร่ิมมีผลตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2559 

 

(ฉ) ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาซ้ือวตัถุดิบและสาธารณูปโภคกบับริษทัในต่างประเทศ 
อายุสัญญา 15 ปี โดยท่ีทั้งสองฝ่ายมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งซ้ือขายและส่งมอบวตัถุดิบและสาธารณูปโภคตามราคา 
ปริมาณ และเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

 

(ช) ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2552 บริษทัไดแ้จง้ความด าเนินคดีอาญาอดีตพนกังานเก่ียวกบัการลกัทรัพย ์(แบบฟอร์ม
ใบหุน้สามญั) และการปลอมแปลงใบหุน้สามญัของบริษทัเป็นจ านวนหุน้ 672,000 หุน้ ซ่ึงต่อมาในไตรมาสท่ี 2 
ของปี 2552 บริษทัไดรั้บแจง้จากศาลแพ่งว่าผูจ้ดัการมรดกและทายาทผูถื้อหุ้นท่ีถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) 
ไดย้ื่นฟ้องบริษทัพร้อมกบับุคคลและนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว โดยเรียกร้องให้ร่วมกนัชดเชย
ค่าเสียหาย ซ่ึงคดีน้ีไดย้ติุแลว้ 
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ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 (ล้านบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร  
สินทรัพยท์างการเงิน 337 
หน้ีสินทางการเงิน (48,367) 
 (48,030) 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 3,260 
 (44,770) 

 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย 
 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารในประเทศเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก
อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมจ านวน 1,000 ล้านบาท โดยการแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 
THBFIX เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยสัญญาดงักล่าวจะทยอยครบก าหนดภายใน 
เดือนกมุภาพนัธ์ 2570 
 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือป้องกัน
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 
2,260 ลา้นบาท โดยการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
0.27 ต่อปี โดยสญัญาดงักล่าวจะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2570 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร  
  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี 1% ซ่ึงเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน ท าใหเ้กิด
ก าไรหรือขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี การวิเคราะห์ขา้งตน้ตั้งอยู่บนขอ้สมมติ
ท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี 
 

 ก าไรหรือขาดทุน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมข้ึน 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 (ล้านบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร (480)  480 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 32  (32) 
ควำมอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ) (448)  448 
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โดยเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาให้อดีตพนกังานผูก้ระท าละเมิดต่อโจทก์ คืนหุ้นหรือ
ใชร้าคาหุน้ตามราคาท่ีมีการซ้ือขายคร้ังสุดทา้ย ณ วนัท่ีใชเ้งิน ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากว่าอตัราหุน้ละ 314.38 บาท รวมทั้ง
เงินปันผลท่ีขาดอยู่และดอกเบ้ียจนกว่าช าระเสร็จ โดยใหบ้ริษทัในฐานะนายจา้ง บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด และบุคคลท่ีเก่ียวข้องร่วมรับผิด ด ังนั้น บริษทัจึงได้บ ันทึกประมาณการหน้ีสิน
จากค่าเสียหายดงักล่าวในส่วนท่ีบริษทัอาจตอ้งรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
คิดเป็นจ านวนเงิน 201 ลา้นบาท 

 

ทั้งน้ีเมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2559 บริษทัไดช้ าระหน้ีใหโ้จทกเ์สร็จส้ินแลว้ดว้ยการคืนใบหุน้สามญัของบริษทั 
เงินปันผลก่อนฟ้องคดีพร้อมดอกเบ้ีย เงินปันผลหลงัฟ้องคดี และค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการด าเนินคดี จ านวนเงินรวม 
319 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นจ าเลยร่วมไดย้ื่นค าร้องเพื่อขอให้ศาลฎีกาตีความ
ค าพิพากษา โดยเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีค าสั่งยกค าร้องดงักล่าวแลว้ บริษทัจึงไดฟ้้องคดีไล่เบ้ีย
อดีตพนกังานผูก้ระท าละเมิด และบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ แลว้เม่ือเดือนธันวาคม 2561 โดยเม่ือวนัท่ี 
8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางไดม้ีค  าพิพากษาใหอ้ดีตพนกังานผูก้ระท าละเมิดชดใชเ้งินใหแ้ก่บริษทั 
จ านวน 149 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยท่ีไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงท่ีสุด ปัจจุบนั
อยู่ระหวา่งการบงัคบัคดี ส าหรับการเรียกร้องเอาจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์นั้น เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 
ศาลแพ่งมีค าพิพากษาใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ช าระเงินให้แก่บริษทัจ านวน 62.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2563 บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาศาล
แพ่งต่อศาลอุทธรณ์ และบริษทัไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ 
 

29 กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด ารงฐานเงินทุนใหแ้ข็งแกร่ง 
โดยการวางแผนการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงานเพ่ือใหธุ้รกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสด
ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมี
อตัราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความ
มัน่คงของการด ารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
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30 เรื่องอื่นๆ 
 

(ก) เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งคุม้ครองชั่วคราวท่ีสั่งให้หน่วยงานราชการ 8 แห่ง
ระงบั 76 โครงการในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงจงัหวดัระยองไวเ้ป็นการชัว่คราว ต่อมาศาลปกครอง
สูงสุดและศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งให้ 12 โครงการด าเนินการต่อไปได  ้ส่วนท่ีเหลืออีก 64 โครงการ
ให้ระงบัไวต้ามค าสั่งของศาลปกครองกลาง ในจ านวนน้ีมีโครงการของกลุ่มบริษทั 18 โครงการ มูลค่า
เงินลงทุน 57,500 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการของบริษทัร่วมทุนภายใตธุ้รกิจเคมิคอลส์ 

 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตโครงการท่ีออก
หลงัวนัท่ีรัฐธรรมนูญปี 2550 มีผลบงัคบัใช้ และเขา้ข่าย 11 ประเภทโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 
โดยผลของค าพิพากษาดังกล่าว โครงการเกือบทั้ งหมดของกลุ่มบริษทัไม่เขา้ข่ายประเภทโครงการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง จึงสามารถด าเนินการต่อไปได  ้มีเพียง 1 โครงการท่ีเขา้ข่ายตามประกาศ
ดงักล่าว ซ่ึงไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญปี 2550 เรียบร้อย
แลว้ เม่ือปลายปี 2555 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เห็นว่าโครงการได้ด าเนินการ
ครบถว้นแลว้ กนอ. จึงไดส่้งเร่ืองให้อยัการเพ่ือยื่นขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งยกเลิกการระงบัโครงการ
ชัว่คราวเพื่อใหโ้ครงการสามารถด าเนินการต่อไปได ้ซ่ึงอยัการไดย้ื่นค าร้องขอยกเลิกค าสั่งคุม้ครองชัว่คราว
ต่อศาลปกครองสูงสุดเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าสั่ง
ยกเลิกการระงบัโครงการดังกล่าว และในเดือนตุลาคม 2557 กลุ่มบริษัทได้รับใบอนุญาตจาก กนอ. และ
สามารถด าเนินงานตามโครงการไดต้ามปกติ 

 
ทั้งน้ี ในส่วนของคดี ผูฟ้้องคดีและหน่วยงานราชการไดอุ้ทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาล
ปกครองสูงสุด 
 

(ข) เมื่อเดือนตุลาคม 2563 Mawlamyine Cement Limited (“MCL”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนในประเทศเมียนมา 
กบั Pacific Link Cement Industry Ltd. (“PLCI”) ไดห้ยดุการผลิตเป็นการชัว่คราวเน่ืองจากไม่มีหินปูนซ่ึงเป็น
วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตปูนซีเมนต ์สาเหตุมาจากขอ้พิพาทระหวา่งเอสซีจี ซิเมนตก์บั PLCI หลงัจากท่ีการ
เจรจาในช่วงท่ีผ่านมาระหว่างเอสซีจี ซิเมนต์กบั PLCI ไม่ประสบความส าเร็จ เอสซีจี ซิเมนต์ไดย้ื่นค าร้องเพ่ือ
ด าเนินการระงบัขอ้พิพาทดว้ยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุนกบั 
PLCI ขณะน้ีเร่ืองอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  PLCI ไดด้ าเนินกระบวนการทางกฎหมายกบั 
MCL ต่อศาลในประเทศเมียนมา ขณะน้ีเร่ืองอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลประเทศเมียนมา 
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โดยเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาให้อดีตพนกังานผูก้ระท าละเมิดต่อโจทก์ คืนหุ้นหรือ
ใชร้าคาหุน้ตามราคาท่ีมีการซ้ือขายคร้ังสุดทา้ย ณ วนัท่ีใชเ้งิน ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากว่าอตัราหุน้ละ 314.38 บาท รวมทั้ง
เงินปันผลท่ีขาดอยู่และดอกเบ้ียจนกว่าช าระเสร็จ โดยใหบ้ริษทัในฐานะนายจา้ง บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด และบุคคลท่ีเก่ียวข้องร่วมรับผิด ด ังนั้น บริษทัจึงได้บ ันทึกประมาณการหน้ีสิน
จากค่าเสียหายดงักล่าวในส่วนท่ีบริษทัอาจตอ้งรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
คิดเป็นจ านวนเงิน 201 ลา้นบาท 

 

ทั้งน้ีเมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2559 บริษทัไดช้ าระหน้ีใหโ้จทกเ์สร็จส้ินแลว้ดว้ยการคืนใบหุน้สามญัของบริษทั 
เงินปันผลก่อนฟ้องคดีพร้อมดอกเบ้ีย เงินปันผลหลงัฟ้องคดี และค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการด าเนินคดี จ านวนเงินรวม 
319 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็นจ าเลยร่วมไดย้ื่นค าร้องเพื่อขอให้ศาลฎีกาตีความ
ค าพิพากษา โดยเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีค าสั่งยกค าร้องดงักล่าวแลว้ บริษทัจึงไดฟ้้องคดีไล่เบ้ีย
อดีตพนกังานผูก้ระท าละเมิด และบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ แลว้เม่ือเดือนธันวาคม 2561 โดยเม่ือวนัท่ี 
8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางไดม้ีค  าพิพากษาใหอ้ดีตพนกังานผูก้ระท าละเมิดชดใชเ้งินใหแ้ก่บริษทั 
จ านวน 149 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยท่ีไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงท่ีสุด ปัจจุบนั
อยู่ระหวา่งการบงัคบัคดี ส าหรับการเรียกร้องเอาจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์นั้น เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 
ศาลแพ่งมีค าพิพากษาใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ช าระเงินให้แก่บริษทัจ านวน 62.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2563 บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาศาล
แพ่งต่อศาลอุทธรณ์ และบริษทัไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ 
 

29 กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือด ารงฐานเงินทุนใหแ้ข็งแกร่ง 
โดยการวางแผนการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงานเพ่ือใหธุ้รกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสด
ท่ีดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมี
อตัราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความ
มัน่คงของการด ารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
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31 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

(ก) ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 2 (ค) กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทั
รับรู้ผลกระทบของการส้ินสุดการใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ซ่ึงไม่ไดมี้
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

(ข) เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 บริษทัยอ่ยภายใตธุ้รกิจแพคเกจจ้ิงไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นเพ่ือเขา้ถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK Limited (“Go-Pak”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ าในการใหบ้ริการโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์
อาหารในสหราชอาณาจกัร ยุโรปและอเมริกาเหนือ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564 การควบรวมกิจการ 
Go-Pak ไดเ้สร็จส้ิน โดยแบ่งการช าระค่าหุน้งวดแรกจ านวนเงิน 77.5 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 
3,180 ลา้นบาท และค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือพิจารณาจากผลประกอบการส่วนเพ่ิมประมาณ 30 ถึง 56 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,230 ถึง 2,300 ลา้นบาท  
 
ทั้งน้ี การควบรวมกิจการกบั Go-Pak เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑอ์าหาร กลุ่มบริษทัจะน าสินทรัพย ์หน้ีสิน
และผลการด าเนินงานของ Go-Pak มาจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 

 
(ค) เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเร่ืองต่าง  ๆท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
(1) ใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 14.00 บาท รวมเป็นเงิน

ประมาณ 16,800 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 5.50 บาท เม่ือวนัท่ี 
28 สิงหาคม 2563 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ย
ในอตัราหุน้ละ 8.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นเงินประมาณ 10,200 ลา้นบาท 
โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้ึนอยู่กับการอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

(2) ให้ออกหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 จ านวน 15,000 ลา้นบาท ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
2.65 ต่อปี อาย ุ4 ปี เพ่ือน าไปไถ่ถอนหุน้กู ้คร้ังท่ี 1/2560 จ านวน 25,000 ลา้นบาท ท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอน 
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(ง) บริษทัเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากดั (มหาชน) (“SCGP”) อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง SCGP คร้ังท่ี 1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี 2567 (SCGP24DA) มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท และหุน้กูส้ ารองเพ่ือการเสนอขายเพ่ิมเติมอีกมูลค่า
ไม่เกิน 500 ลา้นบาท อายุ 3 ปี 8 เดือน ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.65 ต่อปี โดย SCGP จะออกหุน้กูใ้นวนัท่ี  
1 เมษายน 2564 และครบก าหนดไถ่ถอนวนัที่ 1 ธนัวาคม 2567 ทั้งน้ี การออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว
เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั SCGP เมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ภายใตโ้ครงการหุ้นกูข้อง 
SCGP ปี 2564 วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 40,000 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 
 

(จ) เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2564 SCGP ไดล้งนามในสัญญาซ้ือหุ ้นเพื่อเขา้ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ  70 ใน 
Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation (“Duy Tan”) โดยธุรกรรมดงักล่าวจะด าเนินการผ่านบริษทัย่อย
ท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่ภายใตธุ้รกิจแพคเกจจ้ิง คาดวา่ธุรกรรมจะเสร็จส้ินประมาณกลางปี 2564  

 
32 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้
ในการจดัท างบการเงินรวมน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงิน
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินในปีท่ีถือปฏิบติั 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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31 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

(ก) ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 2 (ค) กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทั
รับรู้ผลกระทบของการส้ินสุดการใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ซ่ึงไม่ไดมี้
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
 

(ข) เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 บริษทัยอ่ยภายใตธุ้รกิจแพคเกจจ้ิงไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นเพ่ือเขา้ถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK Limited (“Go-Pak”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้ าในการใหบ้ริการโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์
อาหารในสหราชอาณาจกัร ยุโรปและอเมริกาเหนือ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564 การควบรวมกิจการ 
Go-Pak ไดเ้สร็จส้ิน โดยแบ่งการช าระค่าหุน้งวดแรกจ านวนเงิน 77.5 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 
3,180 ลา้นบาท และค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือพิจารณาจากผลประกอบการส่วนเพ่ิมประมาณ 30 ถึง 56 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,230 ถึง 2,300 ลา้นบาท  
 
ทั้งน้ี การควบรวมกิจการกบั Go-Pak เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑอ์าหาร กลุ่มบริษทัจะน าสินทรัพย ์หน้ีสิน
และผลการด าเนินงานของ Go-Pak มาจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 

 
(ค) เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเร่ืองต่าง  ๆท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
(1) ใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 14.00 บาท รวมเป็นเงิน

ประมาณ 16,800 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 5.50 บาท เม่ือวนัท่ี 
28 สิงหาคม 2563 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ย
ในอตัราหุน้ละ 8.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นเงินประมาณ 10,200 ลา้นบาท 
โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้ึนอยู่กับการอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

(2) ให้ออกหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 จ านวน 15,000 ลา้นบาท ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
2.65 ต่อปี อาย ุ4 ปี เพ่ือน าไปไถ่ถอนหุน้กู ้คร้ังท่ี 1/2560 จ านวน 25,000 ลา้นบาท ท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอน 
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งบการเงิน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 

(มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19 10,916,024        11,691,164      

เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น 19 26,925,648        9,437,013        

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 5 1,582,321          1,578,049        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น 5, 19 96,764,105        114,660,391    

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 212,400             206,977           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 136,400,498     137,573,594    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในตราสารหนี� 19 3,805,085          1,507,534        

เงินลงทุนในตราสารทุน 19 10,734,705        3,030,058        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 6 134,473,383     133,421,316    

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 7 1,892,071          1,903,911        

ที�ดิน อา�ารและอุปกร�์ 8 2,526,046          2,583,959        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 10 1,954,274          2,287,087        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 -                    333,388           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 519,121             349,811           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 155,904,685     145,417,064    

รวมสินทรัพย์ 292,305,183     282,990,658    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�

6

รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก 

ในนามคณะกรรมการ
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หนี���น�����วน�อ��ู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

�นี���น��ุนเวยีน

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 5 748,996             860,823           

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 1,261,459          1,283,231        

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่า�ี���งกาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 19 95,382               -                   

ส่วนของหุน้กู�ี้���งกาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 19 50,000,000        50,000,000      

เงินกูย้มืระยะสั�น 5, 19 5,299,108          6,568,982        

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 73,846               75,089             

�ว�หนี���นห�ุนเวยีน 57,478,791        58,788,125      

�นี���น�����ุนเวยีน

หนี� สินตามสญัญาเช่า 19 72,464               -                   

หุน้กู้ 19 124,955,090     125,000,000    

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 1,230,841          -                   

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 13 1,233,579          1,205,130        

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 5 1,056,892          1,305,671        

�ว�หนี���น���ห�ุนเวยีน 128,548,866     127,510,801    

�ว�หนี���น 186,027,657     186,298,926    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

7

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19 10,916,024        11,691,164      

เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น 19 26,925,648        9,437,013        

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 5 1,582,321          1,578,049        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น 5, 19 96,764,105        114,660,391    

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 212,400             206,977           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 136,400,498     137,573,594    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในตราสารหนี� 19 3,805,085          1,507,534        

เงินลงทุนในตราสารทุน 19 10,734,705        3,030,058        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 6 134,473,383     133,421,316    

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 7 1,892,071          1,903,911        

ที�ดิน อา�ารและอุปกร�์ 8 2,526,046          2,583,959        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 10 1,954,274          2,287,087        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 -                    333,388           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 519,121             349,811           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 155,904,685     145,417,064    

รวมสินทรัพย์ 292,305,183     282,990,658    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หน��ส�น���ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน

       (หุ้นสามญัจาํนวน 1,600 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,600,000          1,600,000        

   ทุนที�ออ�และ�าํระแล้ว 

       (หุ้นสามญัจาํนวน 1,200 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,200,000          1,200,000        

กาํไรสะสม 

   จัดสรรแล้ว

       ทุนสาํรองตามกฎหมาย 14 160,000             160,000           

       ทุนสาํรองทั�วไป 10,516,000        10,516,000      

   ยงัไม่ได้จัดสรร 88,107,036        84,784,283      

อง��ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 6,294,490          31,449             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 106,277,526     96,691,732      

รวมหน��ส�น���ส่วนของผู้ถือหุ้น 292,305,183     282,990,658    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินน��
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 5 18,463,008        20,303,381      

รายไดค่้าทรัพยสิ์นทางปัญญา ค่าธรรมเนียม

   การจดัการบริหาร และรายไดค่้าบริการ 5 7,830,072          8,410,326        

รายไดด้อกเบี�ย 5, 23 3,165,434          4,565,997        

รายไดอ้��น 5, 23 171,328             80,115             

รวมรายได้ 29,629,842        33,359,819      

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15 (5,862,659)        (6,300,403)       

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรับปรุง

   เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 13, 16 -                    (265,735)          

ตน้ทุนทางการเงิน 5, 23 (5,393,099)        (5,744,680)       

รวมค่าใช้จ่าย (11,255,758)      (12,310,818)     

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 18,374,084        21,049,001      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (26,125)             (174,197)          

กาํไรสําหรับปี 18,347,959        20,874,804      

กาํไรต่อหุ้น�ั�น���น�าน (บาท) 15.29                 17.40               

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่�นหน��ง�องงบการเงินนี�
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หน��ส�น���ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน

       (หุ้นสามญัจาํนวน 1,600 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,600,000          1,600,000        

   ทุนที�ออ�และ�าํระแล้ว 

       (หุ้นสามญัจาํนวน 1,200 ล้านหุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 1,200,000          1,200,000        

กาํไรสะสม 

   จัดสรรแล้ว

       ทุนสาํรองตามกฎหมาย 14 160,000             160,000           

       ทุนสาํรองทั�วไป 10,516,000        10,516,000      

   ยงัไม่ได้จัดสรร 88,107,036        84,784,283      

อง��ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 6,294,490          31,449             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 106,277,526     96,691,732      

รวมหน��ส�น���ส่วนของผู้ถือหุ้น 292,305,183     282,990,658    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินน��

8

รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก 

ในนามคณะกรรมการ
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรสําหรับปี 18,347,959        20,874,804      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

รายการท��อาจ�ูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 26,066               37,823             

ภา��เงินไดข้องรายการท��อาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 17 (5,213)               (7,564)              

รวมรายการที�อาจ�ูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 20,853               30,259             

รายการท��จะไม่�ูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 13 (14,407)             (119,823)          

ภา��เงินไดข้องรายการท��จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 17 2,881                 23,964             

รวมรายการที�จะไม่�ูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (11,526)             (95,859)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 9,327                 (65,600)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 18,357,286        20,809,204      

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินน��
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรสําหรับปี 18,347,959        20,874,804      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

รายการท��อาจ�ูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 26,066               37,823             

ภา��เงินไดข้องรายการท��อาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 17 (5,213)               (7,564)              

รวมรายการที�อาจ�ูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 20,853               30,259             

รายการท��จะไม่�ูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 13 (14,407)             (119,823)          

ภา��เงินไดข้องรายการท��จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 17 2,881                 23,964             

รวมรายการที�จะไม่�ูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (11,526)             (95,859)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 9,327                 (65,600)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 18,357,286        20,809,204      

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินน��
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 18,347,959      20,874,804      

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26,125             174,197           

ค่าเส��อมราคา�ละค่าตดัจาํหน่าย 821,537           730,394           

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 86,805             345,817           

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัรา�ลกเปลี�ยน 1,274               (9,878)              

เงินปันผลรับ (18,463,008)     (20,303,381)     

ดอกเบี�ยรับ (3,096,933)       (4,478,793)       

ดอกเบี�ยจ่าย 5,362,969        5,700,252        

กาํไรจากการขายเงินลงทุน �ละอ��น� (65,222)            (13,213)            

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานก��นการเ�ล��ยนแ�ลง

      �นสินทรัพย์และ�น��สินดาํเนินงาน 3,021,506        3,020,199        

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ�ม���น) 

ลูกหนี�หมุนเ�ียนอ��น 311                  235,951           

สินทรัพยอ์��น 3,203               3,382               

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง - สุทธิ 3,514               239,333           

�น��สินดาํเนินงานเพิ�ม���น (ลดลง)

เจา้หนี�หมุนเ�ียนอ��น (56,645)            (20,358)            

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (72,763)            (84,905)            

หนี� สินอ��น (221,933)          (97,078)            

�น��สินดาํเนินงานลดลง - สุทธิ (351,341)          (202,341)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 2,673,679        3,057,191        

จ่ายภาษีเงินได้ (229,853)          (108,608)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,443,826        2,948,583        

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่�นหน��งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสด 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเ�ื�อลงทุนในบริ�ทัยอ่ย 6 (1,052,067)       (295,750)          

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี�ของกิจการอื�น 56,058,784      59,207,349      

เงินสดจ่ายเ�ื�อ�ื�อตราสารหนี�ของกิจการอื�น (75,701,652)     (47,014,845)     

เงินสดจ่ายเ�ื�อ�ื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ� และสินทรั�ย��ม่มีตวัตน (211,440)          (257,401)          

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืม (เงินใหกู้ย้ืม) แก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 17,896,287      (7,938,984)       

รับเงินปันผล 18,515,504      20,304,917      

รับดอกเบี�ย 3,076,273        4,544,880        

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 18,581,689      28,550,166      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจาก (จ�ายเ�ื����าระ) เงินกู้ยมื

เงินสดจ่ายเ�ื�อชาํระเงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5 (1,269,875)       (1,834,145)       

เงินสดจ่ายเ�ื�อชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (99,806)            -                  

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 50,000,000      25,000,000      

เงินสดจ่ายเ�ื�อ�ถ่ถอนหุน้กู้ (50,000,000)     (31,500,000)     

เงนิกู้ยืมลดลง - สุทธิ (1,369,681)       (8,334,145)       

จ่ายเงินปันผล (14,997,759)     (19,798,926)     

จ่ายดอกเบี�ย (5,433,215)       (5,802,928)       

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (21,800,655)     (33,935,999)     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ (775,140)          (2,437,250)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 11,691,164      14,128,414      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด � �นัสิ�นปี 10,916,024      11,691,164      

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 18,347,959      20,874,804      

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26,125             174,197           

ค่าเส��อมราคา�ละค่าตดัจาํหน่าย 821,537           730,394           

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 86,805             345,817           

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัรา�ลกเปลี�ยน 1,274               (9,878)              

เงินปันผลรับ (18,463,008)     (20,303,381)     

ดอกเบี�ยรับ (3,096,933)       (4,478,793)       

ดอกเบี�ยจ่าย 5,362,969        5,700,252        

กาํไรจากการขายเงินลงทุน �ละอ��น� (65,222)            (13,213)            

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานก��นการเ�ล��ยนแ�ลง

      �นสินทรัพย์และ�น��สินดาํเนินงาน 3,021,506        3,020,199        

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ�ม���น) 

ลูกหนี�หมุนเ�ียนอ��น 311                  235,951           

สินทรัพยอ์��น 3,203               3,382               

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง - สุทธิ 3,514               239,333           

�น��สินดาํเนินงานเพิ�ม���น (ลดลง)

เจา้หนี�หมุนเ�ียนอ��น (56,645)            (20,358)            

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (72,763)            (84,905)            

หนี� สินอ��น (221,933)          (97,078)            

�น��สินดาํเนินงานลดลง - สุทธิ (351,341)          (202,341)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 2,673,679        3,057,191        

จ่ายภาษีเงินได้ (229,853)          (108,608)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,443,826        2,948,583        

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่�นหน��งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 

หมายเหตุ  สารบัญ หน้า 

    
1  ขอ้มูลทั�วไป 145 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 145 

3  การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 148 

4  นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 151 

5  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  176 

6  เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 179 

7  อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 181 

8  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 182 

9  สญัญาเช่า 183 

10  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 184 

11  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี) 185 

12  การเปลี�ยนแปลงของหนี� สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 187 

13  ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 187 

14  สาํรองและองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 191 

15  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 191 

16  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 192 

17  ภาษีเงินได ้ 193 

18  เงินปันผล 195 

19  เครื�องมือทางการเงิน 196 

20  ภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น 203 

21  การบริหารจดัการส่วนทุน 204 

22  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 205 

23  การจดัประเภทรายการใหม่ 206 

24  มาตร�านการรายงานทางการเงินที�ประกา�แลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ 206 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

�ําหรับป� �ิ�น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม 2563 
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  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

 

งบการเงินนี�นาํเสนอเพื�อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื�อใชใ้นประเทศ โดยจดัทาํเป็นภาษาไทยและภาษาองัก�ษ 

และไดร้ับอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

เมื�อวนัที� 17 กมุภาพนัธ์ 2564 

 

1 ข้อมู�ทั�วไป 

 

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย โดยมีที�อยู่จดทะเบียน

ตั�งอยูเ่ลขที� 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 

 

บริษทัเป็นผูล้งทุนในส่วนงานธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ

ธุรกิจแพคเกจจิ�ง 
 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที�ประกาศใช ้

โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซึ� งมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่รอบระยะเวลาบญัชี

ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่นั�น 

มีผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทั 

 

บริษทัถือปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน ซึ� งประกอบดว้ย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 เรื�อง เ���� ������า��า�เ��� (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครั� งแรก

ซึ� งไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 

หมายเหตุ  สารบัญ หน้า 

    
1  ขอ้มูลทั�วไป 145 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 145 

3  การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 148 

4  นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 151 

5  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  176 

6  เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 179 

7  อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 181 

8  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 182 

9  สญัญาเช่า 183 

10  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 184 

11  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี) 185 

12  การเปลี�ยนแปลงของหนี� สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 187 

13  ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 187 

14  สาํรองและองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 191 

15  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 191 

16  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 192 

17  ภาษีเงินได ้ 193 

18  เงินปันผล 195 

19  เครื�องมือทางการเงิน 196 

20  ภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น 203 

21  การบริหารจดัการส่วนทุน 204 

22  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 205 

23  การจดัประเภทรายการใหม่ 206 

24  มาตร�านการรายงานทางการเงินที�ประกา�แลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ 206 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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(ข) สกุลเงิน���ใช้ในการด�าเนินงานและน�าเสน�ง�การเงิน 

 

งบการเงินนี� นาํเสนอเป็นเงินบาท�ึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั�งหมด

มีการปัดเ�ษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอย่างอื�น 

 

(ค) การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ �ึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีของบริษทั ทั�งนี�  ผลที�เกิดขึ�นจริง

อาจแตกต่างจากที�ประมาณการไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเนื�อง การปรับประมาณการทางบญัชี

จะบนัทึกโดยวิ�ีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) การใชดุ้ลยพินิจ 

 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดนโยบายการบญัชี�ึ�งมีผลกระทบที�มีนยัสาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงิน

ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปนี�  

 

หมายเหตุ 4 (ช) และ 9 สญัญาเช่า 

- การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

- การพิจารณาถึงความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�จะใชสิ้ท�ิต่ออายสุัญญาเช่า

หรือไม่ 
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(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 �ึ� งมีความเสี�ยง

อย่างมีนยัสาํคญั�ึ� งอาจส่งผลให้มีการปรับปรุงที�มีสาระสาํคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน

ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปนี�  

 

หมายเหตุ 4 (ช) การกาํหนดอตัราดอกเบี� ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มที�ใช ้ในการวดัมูลค่าหนี� สิน

ตามสัญญาเช่า 

หมายเหตุ 6, 7, 8, 10 การทดสอบการดอ้ยค่าเกี�ยวกบัการใช้ขอ้สมมติที�สาํคญัในการประมาณ

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน 

หมายเหตุ 11 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคตที�จะนาํผล

แตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์

หมายเหตุ 13 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้กี�ยวกบั

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

หมายเหตุ 19 - การวดัมูลค่าค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ� นของลูกหนี�

เกี�ยวกบัขอ้สมมติที�สาํคญัที�ใชใ้นการกาํหนดอตัราสูญเสียถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 

(Weighted-average loss rate)  

 - การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินที�นําขอ้มูลที�ไม่สามารถ

สงัเกตไดม้าใช ้

หมายเหตุ 20 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหนี� สิน และหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น  

 

���ร����า��าร��ร� ร��า��อ�โรค������ �อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอน

ในการประมาณการ บริษทัไดเ้ลือกป�ิบติัตามแนวป�ิบติัทางการบญัชี เรื�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีเพื�อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) สาํหรับรายการที�เกี�ยวขอ้งกบังบการเงินสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 โดยเลือกวดัมูลค่ายติุธรรมของ

เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 
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3 การเป���ยน�ป�งน�ยบายการบั�ช� 

 

ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือ

ทางการเงินและ TFRS 16 เป็นครั� งแรก ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงันี�  

 

(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท��เก��ย����งก��เ�ร���งม��ทางการเงิน 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที� เกี�ยวข้องกับเครื� องมือทางการเงินนี� ให้ข้อกาํหนดเกี�ยวกับนิยาม

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า และการดอ้ยค่า รวมถึงหลกัการ

บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 (ซ) 

ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน มีดงันี�  

 

(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (FVOCI) และ

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) ทั�งนี�  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� ยกเลิก

การจดัประเภทตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ และเงินลงทุนทั�วไป

ตามที�กาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 เป็นไปตามลกัษณะของ

กระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั�น 

และตาม TFRS 9 อนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยนาํมาใชแ้ทนนโยบายการบญัชี

ของบริษทัที�เคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอตัราแลกเปลี�ยน ณ สิ�นงวด หรือเมื�ออนุพนัธ์ดงักล่าว

ถูกนาํมาใช ้

 

การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัสําหรับ

รายการเงินลงทุนชั�วคราว เงินลงทุนเผื�อขาย และอนุพนัธ์ อย่างไรก็ตามบริษทัมีเงินลงทุนระยะยาวอื�น

ซึ� งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม บริษทัจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็น

เงินลงทุนที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น โดย ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 บริษทัรับรู้

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวดงักล่าวเพิ�มขึ�น 7,783 ลา้นบาท โดยสุทธิหนี� สินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีทาํใหอ้งคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้เพิ�มขึ�น 6,226 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามการจดัประเภท

ของเงินลงทุนในตราสารทุน บริษทัสามารถเลือกจดัประเภทการวดัมูลค่าของเงินลงทุนแต่ละรายการ

โดยพิจารณาตามวตัถุประสงคข์องการลงทุนในแต่ละครั� ง 
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 (2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย รับรู้ดอกเบี� ยรับและ

ดอกเบี� ยจ่ายดว้ยอตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริง�ึ� งการนาํ TFRS 9 มาใชไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของบริษทั 

 

 (3) การจดัประเภทรายการของหนี� สินทางการเงิน  
 

TFRS 9 ให้วิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหนี� สินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหนี� สินทางการเงิน

เป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ทั�งนี�  หนี� สิน

ทางการเงินจะจดัประเภทเป็นหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนได้

กต่็อเมื�อกิจการถือไวเ้พื�อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 
 

บริษทัจดัประเภทหนี� สินทางการเงินอื�นที�ไม่ไดถื้อไวเ้พื�อคา้หรือเป็นอนุพนัธ์ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย

และการจดัประเภทรายการหนี� สินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของบริษทั 
 

(4) การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง  
 

TFRS 9 ให้แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง ในข�ะที�มาตร�านการรายงานทางการเงินเดิม

ไม่ไดก้ล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบติัในแต่ละประเภทนั�นขึ�นอยู่กบั

ลกัษ�ะของความเสี�ยงที�ทาํการป้องกนั ไดแ้ก่ การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกนัความเสี�ยง

ในกระแสเงินสดและการป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ตาม TFRS 9 

บริษทัตอ้งระบุถึงความสัมพนัธ์ของการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงที�สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์

ในการบริหารความเสี�ยงของบริษทั และตอ้งนาํขอ้มูลเชิงคุ�ภาพและการคาดการ�์ไปในอนาคตมาประเมิน

ความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี�ยง 

  

ทั�งนี�  TFRS 9 ใหท้างเลือกในการถือปฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงสาํหรับรายการที�เขา้เงื�อนไข 

�ึ�ง � วนัที�ถือปฏิบติัเป็นครั� งแรก บริษทัไม่มีผลกระทบจากเรื�องดงักล่าว 
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 (5) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

TFRS 9 ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ� นตลอดอายุของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ในขณะที�เดิมบริษทัประมาณการค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชําระหนี�  และการ

คาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี� ในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดใหใ้ชว้ิจารณญาณในการประเมินว่าการ

เปลี�ยนแปลงของปัจจยัทางเ�รษฐกิจนั�นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นอย่างไร และ

พิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ�าหนกั ทั�งนี�  การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินที�

วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น �ึ� งไม่รวมเงินลงทุนใน

ตราสารทุน 

 

บริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินตาม TFRS 9 �ึ� งการนาํ TFRS 9 มาใชไ้ม่มีผลกระทบ

อยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
 

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ก่อน TFRS 16 มีผลบงัคบัใช้ บริษทัในฐานะผูเ้ช่ารับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน ในกาํไรหรือขาดทุน

โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เมื�อ TFRS 16 มีผลบงัคบัใช ้ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 ไดก้าํหนดให้ใช้

วิธีการบญัชีเดียวสําหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสัญญาเช่า �ึ� งยกเวน้การรับรู้

รายการสาํหรับสญัญาเช่าระยะสั�น หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า 
 

บริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครั� งแรกกบัสัญญาที�เคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 

ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมในสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหนี� สินตามสญัญาเช่าและ

ไม่ถือปฏิบตัิกบัขอ้มูลที�แสดงเปรียบเทียบ โดยบริษทัไดเ้ลือกใชว้ิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติับางขอ้ตามที� 

TFRS 16 ระบุไว ้ 

 

บริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 บริษทัรับรู้สินทรัพย์

สิทธิการใชเ้พิ�มขึ�น 187 ลา้นบาท ในขณะที�ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ลดลง 36 ลา้นบาท ส่งผลให้หนี� สินตามสัญญาเช่า

เพิ�มขึ�น 151 ลา้นบาท และลกัษณะของค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวจะเปลี�ยนแปลงไป โดยบริษทัจะ

รับรู้ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสัญญาเช่า ทั�งนี�  ภาระผูกพนัตาม

สัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2562 เมื�อคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบี� ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มและไดย้กเวน้

การรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั�นและสินทรัพยอ์า้งอิงที�มีมูลค่าตํ�า บริษทัจึงรับรู้หนี� สินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 เป็นจาํนวน 151 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มร้อยละ 1.81 ถึง 2.71 และ 

4.16 ต่อปี 
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4 น�ยบายการบั�ช�ท���ําคั� 
 

นโยบายการบัญชีที�นําเสนอดงัต่อไปนี� ได�ื้อป�ิบัติโดยสมํ�าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 

ยกเวน้ที�ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

และกระแสรายวนั รวมทั�งเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง �ึ� งพร้อมที�จะเปลี�ยนเป� นเงินสดในจาํนวนที�ทราบได ้

และมีความเสี�ยงที�ไม่มีนยัสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลงมูลค่า  
 

นอกจากนี�  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร�ึ� งจะตอ้งชาํระคืนเมื�อทวง�าม�ือเป� นส่วนหนึ� งของกิจกรรมจดัหาเงิน

ในงบกระแสเงินสด 

 

(ข) ลกู�นี�อ��นและสินทรัพย�ที�เกดิ�ากสั��า 

 

ลูกหนี� รับรู้เมื�อบริษทัมีสิทธิที�ปรา�จากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทนตามสญัญา หากบริษทัรับรู้รายไดก่้อนที�จะ

มีสิทธิที�ปรา�จากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทน จาํนวนสิ�งตอบแทนนั�นจะรับรู้เป� นสินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา  

 

ลูกหนี� วดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเ�ื�อ�ลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (2562: ����������� �����������) 

และสินทรัพยที์�เกิดจากสญัญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�บริษทัคาดวา่จะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

  

(ค) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บนัทึกบญัชีในงบการเงินโดยใชว้ิธีราคาทุน 
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(ง) ���ง��������������������ง�ุน 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน หมายถึง อสงัหาริมทรัพยที์�ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสังหาริมทรัพยที์�ถือครอง

โดยบริษทัเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั�งสองอย่าง ทั�งนี�

ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติของธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื�อใหไ้ดม้า�ึ� งอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้างเอง 

�ึ� งรวมตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น เพื�อให้ไดอ้สังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอยู่ในสภาพ

พร้อมใหป้ระโยชน ์และรวมตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนคือผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจาก

การจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบ�ัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนโดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ค่าเสื�อมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน �ึ� งคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชป้ระโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี�  

 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 5, 20 ปี 

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง  20, 40 ปี 

 

บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  

 

����������������������� ���������������  

 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มูลค่าตามบ�ัชี ณ วนัที�มีการจดัประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 
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(จ) ท��ดนิ อาคาร��ะอุปกรณ์ 

 

สินทรั�ย�ท��เป� นกรร�สิท�ิ�ของกิจการ 

 

ที�ดิน อาคารและอุปกร�์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการ

ก่อสร้างเอง ซึ� งรวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น� ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพื�อให้สินทรัพยน์ั�นอยู่ในสถานที�และสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุนในการรื� อถอน การขนยา้ย  

การบูร�ะสถานที�ตั�งของสินทรัพย ์และต้นทุนการกูย้ืมของสินทรัพยที์� เข้าเงื�อนไข สําหรับเครื� องมือที�ควบคุมโดย

ลิขสิทธิ� ซอฟต์แวร์ซึ� งไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์นั�นให้ถือว่าลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ดงักล่าว

เป็นส่วนหนึ�งของอุปกร�์ 

 

ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคารและอุปกร�์แต่ละรายการที�มีรูปแบบและอายุการใชป้ระโยชน์ที�ต่างกนั

ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกร�์ คือ ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคารและอุปกร�์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริ�ทรั�ย�เ���อการ�งท�น 

 

เมื�อมีการเปลี� ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที� มีไว ้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื� อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยน์ั�นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 

 

��นท�นท��เกิดข� �น�นภายห�งั 

 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั� งใหญ่ จะรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของมูลค่าตามบญัชี

ของรายการที�ดิน อาคารและอุปกร�์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริ�ทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศร��กิจใน

อนาคตจากรายการนั�นและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูก

ตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนที�เกิดขึ�นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกร�์ที�เกิดขึ�นเป็น

ประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 
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������������� 

 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากจาํนวนที�คิดค่าเสื�อมราคาของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ��� งประกอบดว้ยราคาทุน 

ของสินทรัพยห์รือมูลค่าอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเสื�อมราคาบันท�กเป� นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์

แสดงไดด้งันี�  

 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 5   ปี 

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 5, 20, 40   ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5, 10, 20   ปี 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5   ปี 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและเครื�องใชส้าํนกังาน 3, 5   ปี 

 

บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชี 

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฉ) สินทรัพย์ไม่มตีัวตน���น 

 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

 

รายจ่ายในขั�นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การสาํรวจตรวจสอบเพื�อใหไ้ดม้า�ึ� งความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์

หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 

 

ขั�นตอนพฒันาเกี�ยวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบสาํหรับผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงใหดี้ขึ�น

กว่าเดิม รายจ่ายที�เกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเมื�อสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาได้

อย่างน่าเชื�อถือ ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการนั�นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ �ึ� งก่อใหเ้กิดประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจ และบริษทัมีความตั�งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที�จะนาํมาใชเ้พื�อทาํให้การพฒันาเสร็จสิ�นสมบูรณ์ 

และนาํสินทรัพยม์าใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้รายจ่ายในการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยร์วมถึงตน้ทุนสําหรับ

วตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงาน ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพยเ์พื�อให้สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์

ตามประสงค์ และตน้ทุนการกูย้ืมสามารถนํามารวมเป็นส่วนหนึ� งของราคาทุนของสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข 

รายจ่ายในการพฒันาที�ไม่เขา้เงื�อนไขการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 

 

รายจ่ายในการพฒันา�ึ� งรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าสะสม 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน���น� 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น� ที�บริษทั�ื�อมาและมีอายุการใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอน วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ย

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น

สินทรัพยที์�สามารถระบุไดที้�เกี�ยวขอ้งนั�น 
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ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือมูลค่าอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ�� งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที�คาดว่าจะได้รับ

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั�นตามระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั�นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน ์ 

 

ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชนแ์สดงไดด้งันี�  

 

ค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ ตามอายสุญัญา 

ค่าลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10   ปี 

อื�น� 5, 10, 25   ปี 

 

บริษทัไม่ไดคิ้ดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับสินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการพฒันา 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ช) สัญญาเช่า 

 

����า�การ�ัญช�����������ั���ั����่�ั���� 1 มกราคม 2563 

 

ณ วนัเริ� มตน้ของสัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ บริษทั

นาํคาํนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั�นให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์�ระบุหรือไม่ 
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 ในฐานะผู้ เช่า 

 

ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า รวมถึงสัญญาที�มีส่วนประกอบที�เป็นสัญญาเช่า 

บริษทัจะปันส่วนสิ�งตอบแทนที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑร์าคาขายที�เป็น

เอกเทศ สําหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์บริษทัอาจปฏิบัติตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบบันี� ซึ� งอาจไม่แยก

ส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่า โดยรับรู้สญัญาเช่าและส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซึ� งสินทรัพย์

มีมูลค่าตํ�าหรือสญัญาเช่าระยะสั�นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเมื�อ

มีการวดัมูลค่าใหม่ของหนี� สินตามสญัญาเช่า  

 

ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินที�รับรู้เมื�อเริ�มแรกของหนี� สินตามสัญญาเช่า จาํนวนเงินที�

จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ� มมีผลหรือก่อนวนัที�สัญญาเริ� มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ� มแรกและ

ประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ�งจูงใจในสัญญาเช่าที�ไดรั้บ  

 

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลจนถึง

วนัสิ�นสุดของอายสุัญญาเช่า เวน้แต่สญัญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธิ� ในสินทรัพยที์�เช่าใหก้บับริษทัเมื�อสิ�นสุด

สัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สะทอ้นว่าบริษทัจะมีการใช้สิทธิในการซื�อสินทรัพย ์ในกรณีนี�

สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยที์�เช่า ซึ� งกาํหนดตามเกณฑ์

เดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้ง 

 

หนี� สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าที�ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล 

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี� ยตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั�นไม่สามารถกาํหนดได ้บริษทัใชอ้ตัราดอกเบี� ยเงินกูย้ืม

ส่วนเพิ�มของบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที�หกัสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จาํนวนเงินที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายภายใต้

การรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายหากบริษทัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใชสิ้ทธิ

เลือกซื�อ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า ในขณะที�ค่าเช่าผนัแปรที�ขึ�นอยูก่บั

ปริมาณการใชจ้ะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดรายการ  

 

บริษทักาํหนดอตัราดอกเบี� ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มโดยนาํอตัราดอกเบี�ยจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและ

ไดป้รับปรุงบางส่วนเพื�อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์�เช่า 
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หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริง และหนี� สินตามสัญญาเช่า

จะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงค่าเช่า การเปลี�ยนแปลงประมาณการ

จาํนวนเงินที�คาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลี�ยนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือก�ื�อ 

สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื�อมีการวดัมูลค่าหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ 

จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  

 

บริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคารและ

อปุกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ในฐานะผู้ให้เช่า  

 

ณ วนัที�เริ�มตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที�มีส่วนประกอบที�เป็นสญัญาเช่ารายการหน�� ง

หรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่า บริษทัจะปันส่วนสิ�งตอบแทนที�จะไดรั้บตามสัญญาให้กบัแต่ละ

ส่วนประกอบตามเกณ�ร์าคาขายที�เป็นเอกเทศ  

 

เมื�อบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่า บริษทัจะพิจารณา ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่าวา่ได�้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนทั�งหมด

หรือเกือบทั�งหมดที�ผูเ้ป็นเจา้ของพ�งไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่าดงักล่าวจะ

จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สญัญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

 

บริษทัรับรู้ค่าเช่าที�ไดรั้บจากสญัญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค่้าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
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น�ย�ายการ�ั���ท����อ��ิ�ั�ิก่อน�ันท�� 1 มกราคม 2563  

 

ในฐานะผูเ้ช่า สัญญาเช่า�ึ� งบริษทัไดรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพยที์�เช่านั�นๆ 

จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า

หกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าที�ชาํระจะแยกเป็นส่วนที�เป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและ

ส่วนที�จะหักจากหนี�ตามสัญญา เพื�อทาํให้อตัราดอกเบี� ยเมื�อเทียบกบัยอดหนี� ที�คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดเป็นอตัราคงที� 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอื�นไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที�ไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ�งของ

ค่าเช่าทั�งสิ�นตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ�นตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามระยะเวลา

ที�คงเหลือของสญัญาเช่า เมื�อไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า  

 

ในฐานะผูใ้หเ้ช่า รายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

สญัญาเช่า  

 

 

(ซ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

น�ย�ายการ�ั���ท����อ��ิ�ั�ิ�ั�ง��่�ันท�� 1 มกราคม 2563 

 

บริษทัพิจารณารับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย (ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�  เงินให้กูย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั และ

เงินลงทุนในตราสารหนี� ) รวมถึงเงินลงทุนในตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  
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����������������������������������������������� ��  

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ�าหนกั 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�คาดว่าจะไม่ไดรั้บ ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะ

เกิดขึ�นคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั�นคาํนวณดงัต่อไปนี�  

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที�

คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการผิดเงื�อนไขตามสัญญาที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัสิ�นรอบ

ระยะเวลาที�รายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที�

คาดวา่จะเกิดขึ�นจากการผิดเงื�อนไขตามสัญญาที�คาดวา่จะเกิดขึ�นในช่วงระยะเวลาทั�งหมดที�เหลืออยูข่องสญัญา 

 

ค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรับลูกหนี�  วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของสัญญา 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของสินทรัพยท์างการเงินเหล่านี�ประมาณการโดยใชต้ารางการตั�งสาํรอง 

�ึ� งวิ�ีดงักล่าวมีการนาํขอ้มูลผลขาดทุนที�เกิดขึ�นในอดีต การปรับปรุงปัจจยัที�มีความเ�พาะเจาะจงกบัลูกหนี�นั�นๆ 

และการประเมินทั�งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทั�วไปในอนาคต 

ณ วนัที�รายงาน 

 

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินอื�น ไดแ้ก่ เงินลงทุนในตราสารหนี�  บริษทัรับรู้ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพย์

ทางการเงินที�มีความเสี�ยงดา้นเครดิตเพิ�มขึ�นอย่างมีนยัสาํคญั �ึ�งกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื�อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุน

ดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายขุองสญัญา  

 

ระยะเวลาสูงสุดที�ใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากระยะเวลาที�ยาวที�สุด

ตามสัญญาที�บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี�ยงดา้นเครดิต 
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บริษทัพิจารณาว่าความเสี� ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญัหากเกินกาํหนดชาํระ

มากกว่า 30 วนั มีการเปลี�ยนแปลงของอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ลดระดบัลงอย่างมีนัยสําคัญ มีการดาํเนินงานที�

ถดถอยอย่างมีนยัสําคญั หรือมีการเปลี�ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี�ยนแปลงของเทค�น�ลยี ตลาด สภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจหรือก�หมายที�ส่งผลในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของลูกหนี� ในการจ่ายชาํระภาระ

ผูกพนัให้กบับริษทั 

 

บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเมื�อ  

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่บริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทั�งบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบี� ย 

เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 

 

การประเมินการเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดิตอย่างมีนยัสาํคญันั�นมีการประเมินทั�งแบบเป็นรายลูกหนี�หรือแบบกลุ่ม 

ขึ�นอยู่กบัลกัษณะของเครื�องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี�ยงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดักลุ่ม

เครื�องมือทางการเงินตามลกัษณะความเสี�ยงดา้นเครดิตที�คลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งชาํระและอนัดบัความ

น่าเชื�อถือ  

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นมีการประเมินใหม่ ณ สิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน เพื�อสะทอ้นการเปลี�ยนแปลง

ของความเสี�ยงดา้นเครดิตของเครื�องมือทางการเงินนบัจากวนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก การเพิ�มขึ�นของค่าเผื�อผลขาดทุน

แสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน  

 

การตัดจาํหน่าย  

 

มูลค่าตามบัญชีขั�นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาํหน่ายเมื�อบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์�มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น

การกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ไดรั้บคืน 

 

����า�การ������������������ก��������� 1 มกราคม 2563 

 

สินทรัพยท์างการเงินอื�นของบริษทัไดรั้บการทบทวนทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื� องการดอ้ยค่า

หรือไม่ ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี�จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื�อขาย�ึ� งไดบ้นัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และมี

ความชัดเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ผลขาดทุน�ึ� งเคยบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น จะถูกบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนถึงแมว้่าจะยงัไม่มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ผลขาดทุนที�บนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยก์บัราคาทุนที��ื�อหักดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยท์างการเงินนั�น� �ึ�งเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

การค�า�����ลค่า���คาด�่า���ด้รับค�� 

 

มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยที์�ถือไวจ้นกวา่จะครบกาํหนดที�บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย คาํนวณ

โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง  

 

มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ�มขึ�นในภายหลงั

และการเพิ�มขึ�นนั�นสมัพนัธ์โดยตรงกบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

(ฌ) การด้อยค่าสินทรัพย์ท��ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัไดรั้บการทบทวนทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื�องการดอ้ยค่า

หรือไม่ ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี�จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะถูกประมาณทุกปี

ในช่วงเวลาเดียวกนั 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  
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การค�า�����ลค่า���คาด�่า���ด้รับค�� 

 

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย ์ประมา�จากกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป� นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงถึง

ภา�ีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั �ึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์

สาํหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจาร�ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั�นเกี�ยวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอื�น� ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน

ทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่ �ึ� งหากมีการเปลี�ยนแปลงประมา�การที�ใชใ้นการคาํนว�

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึก

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ญ) ����������������������������� 

 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น แสดงดว้ยราคาทุน 

 

(ฎ) �������������������ญญ� 

 

หนี� สินที�เกิดจากสัญญาเป� นภาระผกูพนัที�จะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หนี� สินที�เกิดจากสัญญารับรู้เมื�อ

บริ�ทัไดรั้บชาํระหรือมีสิทธิที�ปรา�จากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทนที�เรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนที�บริ�ทั

รับรู้รายไดที้�เกี�ยวขอ้ง 
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(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา

ที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 

โครงการ���ร�โ��น�ท��ก �า�น���� 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ

จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที� เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ 

ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวน้ั�นใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั�ึ� งจดัทาํโดย

นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น บริษทักาํหนดดอกเบี� ยจ่ายของ

หนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที�ใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 

โดยคาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิ�ึ� งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ

การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบี�ยจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมื�อเกิดขึ�น 

 

���ร�โ��น�ร����า����น 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจาก

การทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ �ึ� งผลประโยชน์นี� ไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็น

มูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 

 

164



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

�ําหรับป� �ิ�น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม 2563 

 

35 

�����������������������  
 

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อวนัใดวนัหนึ�งต่อไปนี� เกิดขึ�นก่อน เมื�อบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอ

การใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเมื�อบริษทัรับรู้ตน้ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่าย

ผลประโยชนเ์กินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนด์งักล่าวจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 

���������������������������� 
 

ผลประโยชนร์ะยะสั�นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อพนกังานทาํงานให ้หนี� สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดวา่จะจ่ายชาํระ 

หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามก�หมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี�สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฐ) �ร�มา�การ�����ิ� 
 

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อบริษทัมีภาระผูกพนัตามก�หมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�เกิดขึ� น

ในปัจจุบนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที�ประมาณการไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอน

วา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหนี� สินพิจารณาจากการคิดลด

กระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพื�อใหส้ะทอ้นจาํนวนที�

อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี� สิน ประมาณการหนี� สินส่วนที�เพิ�มขึ�น

เนื�องจากเวลาที�ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

(ฑ) การวัดมลูค่ายตุิธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื�อโอนหนี� สินในรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที�วดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของหนี� สินสะทอ้นผลกระทบของความเสี�ยงที�ไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั�งสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 

บริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง หากสามารถหาได ้

ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินเกิดขึ�นอย่างสมํ�าเสมอในจาํนวนที�

เพียงพอซึ�งสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 
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หากไม่มีราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง บริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที�ใชข้อ้มูลที�สามารถสงัเกตได้

ที�มีความเกี�ยวขอ้งให้มากที�สุด และลดการใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้นอ้ยที�สุด การเลือกเทคนิคการประเมิน

มูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั�งหมดที�ผูร่้วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาของรายการ 

 

หลกั�านที�ดีที�สุดสาํหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกคือราคาของการ

ทาํรายการ หากบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ� มแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการ 

เครื�องมือทางการเงินจะถูกวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�รับรู้

รายการเมื�อเริ�มแรกและราคาของการทาํรายการจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณ�ที์�เหมาะสม  

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สิน บริษทัใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้

มูลค่ายติุธรรมเหล่านี�ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่าดงันี�  
 

  ขอ้มูลระดบั 1 : เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สิน

อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที�วดัมูลค่า 

 ขอ้มูลระดับ 2 : เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาที�สังเกตได)้ สําหรับ

สินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น นอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 : เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น 
 

หากข้อมูลที�นํามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี� สินถูกจดัประเภทลาํดับชั�นที�แตกต่างกัน 

การวดัมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลที�อยูใ่น

ระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํค�ัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมในภาพรวม 
 

บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�การโอนเกิดขึ�น 
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(ฒ) รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เมื�อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินที�สะทอ้น�ึงสิ�งตอบแทนที�บริษทัคาดว่า

จะมีสิทธิไดรั้บ�ึ�งไม่รวมจาํนวนเงินที�เก็บแทนบุคคลที�สามและภาษีมูลค่าเพิ�ม 

 

รายได้ค่าธรรมเนียม 

 

รายไดค่้าทรัพยสิ์นทางปัญญา รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการบริหารและรายไดค่้าบริการรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลา

การใหสิ้ทธิและการใหบ้ริการ 

 

รายได้ค่าเช่า 

 

รายไดค่้าเช่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

 

เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

(ณ) ด������ย 

 

ดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงคืออตัราที�ใช้

คิดลดประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายทีุ�คาดการณ์ไวข้องเครื�องมือทางการเงินของ 

- มูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 

- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี� สินทางการเงิน 

 

ในการคาํนวณดอกเบี� ยรับและดอกเบี� ยจ่าย อตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพย ์

�เมื�อสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี� สิน อยา่งไรกต็ามสาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน

ที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมื�อเริ�มแรก รายไดด้อกเบี�ยจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงกบั

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหลงัหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป 

การคาํนวณรายไดด้อกเบี�ยจะเปลี�ยนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพย ์
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(ด) ค่าใช้จ่าย 

 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบี�ยจ่ายของเงินกูย้ืม ประมาณการหนี� สินและสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่าย

ส่วนที�เ�ิ�มขึ�นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไป และเงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิ�ึ�งถูกจดัประเภทเป็นหนี� สิน 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมที�ไม่ไดเ้กี�ยวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรั�ย�ที�เขา้เงื�อนไขรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 

 

บริษทัไดเ้สนอสิทธิให้�นักงานจาํนวนหนึ�งที�เขา้หลกัเกณ��สําหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั

�นกังานที�เห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจาํนวนหนึ�งโดยคาํนวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จาํนวนปีที�ทาํงาน

หรือจาํนวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ บริษทับนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อมีแผนการออกจากงานดว้ย

ความเห็นชอบร่วมกนั  

 

(ต) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้

ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้

โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากผลกาํไรหรือขาดทุน

ประจาํปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกา�ใชห้รือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ�นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สินและจาํนวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื�อเกิดจากผลแตกต่าง

ชั�วคราวต่อไปนี�  การรับรู้สินทรัพยห์รือหนี� สินในครั� งแรก�ึ� งเป็นรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั�นไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ

การร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้

อตัราภาษีที�คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกา�ใชห้รือที�คาดว่า

มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
 

การวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจาก

ลกัษณะวิธีการที�บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี� สินตามมูลค่าตามบญัชี 

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ�น และมีดอกเบี� ยที�ตอ้งชาํระ บริษทั

เชื�อว่าไดต้ั�งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต�ึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบ

จากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี�อยู่บนพื�นฐาน

การประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ 

อาจจะทาํใหบ้ริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ�นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู ่การเปลี�ยนแปลงใน

ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ

ภาษีเงินไดนี้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั

สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั�นกิจการมีความตั�งใจจะจ่ายชาํระหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย

ยอดสุทธิหรือตั�งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี� สินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคต

จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง

การกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั�น กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ

ผลแตกต่างชั�วคราวที�พิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอที�จะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้

ทั�งจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับ

ลดลงเท่าที�ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ถ) เงินตราต่างประเทศ 
 

����������������� ������������������ 
 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน 

ณ วนัที�เกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงิน

ที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�

เกิดจากการแปลงค่าจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไม่เป็นตวัเงิน�ึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์

ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ ทั�งนี� รวมถึง

รายการบญัชีที�เกิดจากการจ่ายชาํระหรือรับชาํระสิ�งตอบแทนล่วงหนา้ 
 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไม่เป็นตวัเงิน�ึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ�ึ� งแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม

แปลงค่าเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�วดัมูลค่ายติุธรรม 
 

(ท) เครื�องมือทางการเงิน 

 

น���า�การ�����ท��ถอืป�ิ��ติต��ง�ต่��นท�� 1 มกราคม 2563 

 

(1) ��������� ����������������������������������  

 

ลูกหนี�  ตราสารหนี� ที�บริษทัเป็นผูอ้อก และเจา้หนี�การคา้รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเมื�อมีการออกตราสารเหล่านั�น 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินอื�น� ทั�งหมดรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเมื�อบริษทัเป็นคู่สัญญาตาม

ขอ้กาํหนดของเครื�องมือทางการเงินนั�น  

 

ลูกหนี� ที�ไม่มีองคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญัวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาของการทาํรายการ 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเมื�อ

เริ� มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินอื�น �นอกเหนือจากลูกหนี� ที�ไม่มี

องคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่า

เมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกตน้ทุนการทาํรายการ�ึ�งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร  
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 (2)  การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั  

 

สินทรัพยท์างการเงิน - การจดัประเภท 

 

ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเวน้แต่บริษทัมี

การเปลี�ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินที�ไดรั้บ

ผลกระทบทั�งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการจดัประเภท 

 

สินทรัพยท์างการเงินที�ไม่ไดถู้กกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจาํหน่ายหากเขา้เงื�อนไขทั�งสองขอ้ดงัต่อไปนี�   

- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั�นตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อรับกระแสเงินสดตามส�ั�า และ 

- ขอ้กาํหนดตามสั��าของสินทรัพยท์างการเงิน��� งทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนดไว ้

 

ตราสารหนี� ที�ไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นไดห้ากเขา้เงื�อนไขทั�งสองขอ้ดงัต่อไปนี�   

- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั�นตามโมเดลธุรกิจที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อรับกระแสเงินสดตามสั��าและ

เพื�อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้กาํหนดตามสั��าของสินทรัพยท์างการเงิน��� งทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�กาํหนดไว ้

 

ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่ไดถื้อไวเ้พื�อคา้ บริษทัอาจเลือกใหเ้งินลงทุน

ดังกล่าวแสดงการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ��� งการเลือกนี�

สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเมื�อเลือกแลว้ไม่สามารถแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 
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สินทรัพยท์างการเงินทั�งหมดที�ไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นตามที�ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน �ึ� งรวมถึง

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั�งหมด ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ� มแรก บริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพยท์างการเงิน

ที�เขา้ขอ้กาํหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหากการกาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้ง

อยา่งมีนยัสาํคญั�ึ�งอาจเกิดขึ�น�ึ�งเมื�อเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 

บริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินโดยพิจารณานโยบายและวตัถุประสงคข์องการลงทุน 

ความเสี�ยง และผลตอบแทนจากการลงทุน  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมิน�่ากระ�สเงินสดตามสั��าเป� นการจ่ายเพ�ยงเงินต้น�ละดอกเ�� �ยจาก

ยอดคงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 
สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินนี�  “เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�รับรู้

รายการเมื�อเริ�มแรก “ดอกเบี� ย” หมายถึง สิ�งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวขอ้งกบั

จาํนวนเงินตน้ที�คา้งชาํระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ� งและความเสี�ยงในการกูย้ืมโดยทั�วไป และตน้ทุน 

(เช่น ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขั�นตน้ 

 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี� ยหรือไม่ บริษัทพิจารณา

ขอ้กาํหนดตามสัญญาของเครื� องมือทางการเงิน �ึ� งรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ย

ขอ้กาํหนดตามสญัญาที�สามารถเปลี�ยนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสญัญา�ึ� งอาจทาํให้

ไม่เขา้เงื�อนไข ในการประเมินบริษทัพิจารณาถึง  

- เหตุการณ์ที�อาจเกิดขึ�น�ึ�งเป็นเหตุใหมี้การเปลี�ยนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

- เงื�อนไขที�อาจเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยตามสญัญา �ึ�งรวมถึงอตัราดอกเบี�ยผนัแปร และ 

- เงื�อนไขเมื�อสิทธิเรียกร้องของบริษทัถูกจาํกดัเ�พาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามที�กาํหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินที�ผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบี�ย) 
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมลูค่าภายหลงัและกาํไรและขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่านี�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยวิธีอตัรา

ดอกเบี� ยที�แทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

รายไดด้อกเบี�ย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนและผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการ

ตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 

เงินลงทุนในตราสารหนี�  

ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 สินทรัพยเ์หล่านี� วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายไดด้อกเบี� ย

คาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี� ยที�แทจ้ริง กาํไรและขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลี�ยนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไร

และขาดทุนสุทธิอื�นรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น เมื�อมีการตดัรายการ

ออกจากบญัชี กาํไรและขาดทุนสะสมที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

จะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน  

 
เงินลงทุนในตราสารทุน 

ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 

 สินทรัพยเ์หล่านี� วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้

เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุน

ของเงินลงทุน กาํไรและขาดทุนสุทธิอื�นรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

และจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน  

 
หน� �สินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมลูค่าในภายหลงัและกาํไรและขาดทุน  

 

หนี� สินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน หนี� สินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พื�อคา้ 

ถือเป็นอนุพนัธ์หรือกาํหนดให้วดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบี�ยจ่าย

ในกาํไรหรือขาดทุน หนี� สินทางการเงินอื�นที�วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

ดอกเบี� ยจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจาก

การตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

173



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

�ําหรับป� �ิ�น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม 2563 

 

44 

(3)  การตัดรายการออกจากบัญชี 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมื�อสิทธิตามสญัญาที�จะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์

ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรม��� งความเสี� ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีที�บริษทัไม่ได้

ทั�งโอนหรือคงไว�้�� งความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดและไม่ไดค้งไว�้�� งการ

ควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

บริษทัเขา้ทาํธุรกรรม��� งมีการโอนสินทรัพยที์�รับรู้ในงบแสดง�านะการเงินแต่ยงัคงความเสี�ยงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของทั� งหมดหรือเกือบทั� งหมดในสินทรัพยที์�โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ในกรณีนี�  

สินทรัพยที์�โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 
หนี�สินทางการเงิน 

 

บริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบญัชีเมื�อ�าระผูกพนัตามสัญญาสิ�นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุ

บริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและกระแสเงินสดจากการ

เปลี�ยนแปลงหนี� สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ โดยรับรู้หนี� สินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมที�

สะทอ้นเงื�อนไขที�เปลี�ยนแปลงแลว้  

 

การตดัรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีที�ตดัรายการและสิ�งตอบแทนที�

ตอ้งจ่าย �รวมถ�งสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดที�ไดโ้อนไปหรือหนี� สินที�รับมา� รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(4) การหักกลบ 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินจะหกักลบกนัเพื�อรายงานในงบแสดง�านะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิ

ก็ต่อเมื�อบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามก�หมายในการหักกลบจาํนวนเงินที�รับรู้และบริษทัตั�งใจที�จะชาํระดว้ย

จาํนวนเงินสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี� สินพร้อมกนั  

174



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

�ําหรับป� �ิ�น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม 2563 

 

45 

����า�การ������������������ก��������� 1 มกราคม 2563 

 

เงินลงทุนในตรา�ารหน� ��ล�ตรา�ารทุน���น  

 

ตราสารหนี�และตราสารทุน�ึ� งเป� นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด�ึ� งถือไวเ้พื�อคา้ จดัประเ�ทเป� นสินทรัพย์

หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ตราสารหนี� �ึ� งบริษทัตั�งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเ�ทเป� นเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนดและ

แสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ผลต่างระหว่างราคาทุนที��ื�อมากบัมูลค่าไถ่ถอน

ของตราสารหนี�จะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงตลอดอายทีุ�เหลือของตราสารหนี�  

 

ตราสารหนี�และตราสารทุน�ึ�งเป� นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากที�ถือไวเ้พื�อคา้หรือตั�งใจถือไว้

จนครบกาํหนดจดัประเ�ทเป� นเงินลงทุนเผื�อขาย �ายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั� งแรก เงินลงทุนเผื�อขายแสดงดว้ย

มูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น ในกรณีที�เป� นเงินลงทุน

ประเ�ทที�มีดอกเบี�ยจะตอ้งบนัทึกดอกเบี�ยในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

 

เงินลงทุนในตราสารทุน�ึ� งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าสะสม 

 

มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พื�อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื�อขายจะใชร้าคาเสนอ�ื�อ ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี รวมถึงผลกาํไรหรือขาดทุน

จากเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายติุธรรมที�เคยบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีที�บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนที�ถืออยู่เพียงบางส่วน การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไปและ

เงินลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนกั  
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5 บุคค�หร�อกจิการท��เก��ยว��องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนั

หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัทั�งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร

หรือในทางกลบักนั 
 

รายการที�สาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม และนโยบายการกาํหนดราคาสรุปไดด้งันี�  
 

 2563 2562  นโยบายการกาํหนดราคา 
 (ล้านบาท)   
บริษัทย่อย     
รายไดเ้งินปันผล 17,425 17,933  ตามจาํนวนที�ประกา�จ่าย 
รายไดค่้าทรัพยสิ์นทางปัญญา 6,306 6,702  คิดตามอตัราร้อยละของ 
   รายไดค่้าบริการและอื�นๆ       รายไดจ้ากการขายและ 
       วิธีตน้ทุนบวกอตัรากาํไร 
       ที�เทียบเคียงได ้
ดอกเบี�ยรับ  2,769 4,186  อตัราตามสญัญา 
ดอกเบี�ยจ่าย 36 66  อตัราตามสญัญา 
     
บริษัทร่วม     
รายไดเ้งินปันผล 380 499  ตามจาํนวนที�ประกา�จ่าย 
รายไดค่้าทรัพยสิ์นทางปัญญา 1,249 1,294  คิดตามอตัราร้อยละของ 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ       รายไดจ้ากการขายและ 
   บริหาร รายไดค่้าบริการ       วิธีตน้ทุนบวกอตัรากาํไร 
   และอื�นๆ       ที�เทียบเคียงได ้
     
บริษัทอ��น     
รายไดเ้งินปันผล 658 1,871  ตามจาํนวนที�ประกา�จ่าย 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 311 371  คิดตามอตัราร้อยละของ 
   บริหาร รายไดค่้าบริการ       รายไดจ้ากการขายและ 
   และอื�นๆ       วิธีตน้ทุนบวกอตัรากาํไร 
       ที�เทียบเคียงได ้
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ยอดคงเหลือ � วนัที� 31 ธนัวาคม กบักิ�การที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  
 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

ล���นี����นเ�ี�น���น - บัญชีเดินสะพัด    

บริษทัยอ่ย 1,023 1,012 

บริษทัร่วม 376 417 

บริษทัอื�น 42 40 

รวม 1,441 1,469 
 

เ�ิน��้��้����ะ�ะสั�น - �ั��เ�ิน�ับ   

บริษทัยอ่ย 96,764 114,660 
 

รายการเคลื�อน�หวระหวา่งปีสาํหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิ�การที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  

 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

� วนัที� 1 มกราคม 114,660  106,721 

เพิ�มขึ�น 40,708  73,208 

ลดลง (58,604)  (65,269) 

� วนัท�� 31 ธันวาคม 96,764  114,660 
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 2563  2562 

 (ล้านบาท) 
เจ้าหนี�ห��นเวียนอ��นและหนี�สิน��่ห��นเวียนอ��น   

บัญชีเดินสะพัด   

บริษทัยอ่ย 40 56 

บริษทัร่วม 15 20 

รวม 55 76 

   

เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์   

บริษทัยอ่ย 842 986 

บริษทัร่วม 25 29 

บริษทัอื�น 7 3 

รวม 874            1,018 

 

เงินก�้ย��ระยะสั�น - ตั�วเงินจ่าย  
บริษทัยอ่ย 5,299 6,569 
 

รายการเคลื�อน�หวระหว่างปีสาํหรับเงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  
 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

� วนัที� 1 มกราคม 6,569  8,403 

เพิ�มขึ�น 4,217  2,348 

ลดลง (5,487)  (4,182) 

� วนัท�� 31 ธันวาคม 5,299  6,569 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผู้บริหารสําคัญ 

 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

สําหรับ�� สิ�นสุ�วันท�� 31 ธันวาคม   

ผลประโยชนร์ะยะสั�น 149 152 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 8 23 

รวม 157 175 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารสําคญั ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่คณะกรรมการ

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั 

ซ�� งไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั เงินตอบแทนพิเ�ษและอื�น� รวมทั�ง เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพที�บริษทัจ่ายสมทบ

ใหผู้บ้ริหารในฐานะพนกังานของบริษทั 

 

6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

รายการเคลื�อนไหวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ�� งบนัท�กโดย

วิธีราคาทุน มีดงันี�  
 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

� วนัท�� 1 มกราคม 133,421  133,125 

ซื�อและลงทุนเพิ�ม 1,052  296 

� วนัท�� 31 ธันวาคม 134,473  133,421 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั 

มีดงันี�  
 

 สัดส่วน   ผลขาดทุนจาก     

 การถือหุน้ วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่าสะสม  สุทธิ  รายไดเ้งินปันผล 

 2563 2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 100 100 70,999  69,952  (111)  (111)  70,888 69,841  410  1,358 

ธุรกิจเคมิคอลส์ 100 100 44,084  44,084  -  -  44,084  44,084  13,940  12,955 

ธุรกิจแพคเกจจิ�ง 72 99 17,363  17,363 -  -  17,363  17,363  1,300  1,720 

ส่วนงานอื�น 100 100 2,279  2,274  (141)  (141)  2,138 2,133 2,154  2,399 

รวม   134,725  133,673  (252)  (252)  134,473 133,421  17,804  18,432 
 

 ในไตรมาสที� 4 ของปี 2562 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมติั

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2562 เป็นเงินสดและหุน้สามญั โดยบริษทัไดรั้บเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 

1,548 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 1,548 ลา้นบาท 

 

 ในเดือนมกราคม 2563 บริษทัเอสซีจี ดิสทริบิวชั�น จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 1,047 ลา้นบาท  

 

ในไตรมาสที� 4 ของปี 2563 บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน) (“SCGP”) ซ�� งเป็นบริษทัย่อยในธุรกิจแพจเกจจิ�ง 

ไดท้าํการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั�วไปครั� งแรก (IPO) จาํนวน 1,166.92 ลา้นหุ้น 

(รวมการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิของผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน) จาํนวนสุทธิ 40,092 ลา้นบาท ทาํให้

บริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ใน SCGP ลดลงจากร้อยละ 99 เป็นร้อยละ 72 
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7 อ�ังหาริมทรั�ย์เ���อการลงทุน 

 

 
ที�ดินและ 

 
อาคารและ    

  

 
ส่วนปรับปรุง 

 
สิ�งปลูกสร้าง 

 
รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน 
     

� วนัที� 1 มกราคม 2562 1,619  616  2,235 

� วนัท�� 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 1,619  616  2,235 

      ค่า�����มราคา���ม 
     

� วนัที� 1 มกราคม 2562 107  212  319 

ค่าเส��อมราคาสาํหรับปี -  12  12 

� วนัท�� 31 ธันวาคม 2562 107  224  331 

ค่าเส��อมราคาสาํหรับปี -  12  12 

� วนัท�� 31 ธันวาคม 2563 107  236  343 

 
     

มลูค่าตามบัญชี      

� วนัท�� 31 ธันวาคม 2562 1,512  392  1,904 

� วนัท�� 31 ธันวาคม 2563 1,512  380  1,892 

 

บริษทัไดม้ีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรั�ย�เ���อการลงทุน �ดย�ิจาร�าราคาตลาดตามเก���

ของสินทรั�ย �ที�ใช ้งานอยู่ในปัจจุบนั � วนัที� 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 5,086 ลา้นบาท 

(2562: 4,847 ล้านบาท) 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรั�ย�เ���อการลงทุนถูกจดัลาํดบัชั�นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที� 3 

จากเก���ขอ้มูลที�นาํมาใช ้��� งใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
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8 ท��ดนิ อาคาร��ะอุปกรณ์ 
เคร��องตกแตง่

ติดต ั�งและ

ที�ดินและ อาคารและ เคร��องจกัร ยานพาหนะ เคร��องใช้ งานระหวา่ง

สว่นปรับปรุง สิ�งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ สาํนกังาน กอ่สร้าง รวม

(ล้านบาท)

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 923              3,263          1,220          22                628              1                  6,057          

เพิ�มขึ�น 2                  12                24                -                   24                1                  63                

จาํหนา่ย/ตดัรายการบญัชี (4)                 (3)                 (2)                 -                   (22)               (1)                 (32)               

โอนเขา้ (ออก) -                   -                   -                   -                   -                   (1)                 (1)                 

ณ วนัท�� 31 ธันวาคม 2562 

ตามท��รายงาน�นงวดก�อน 921              3,272          1,242          22                630              -                   6,087          

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง

นโยบายการบญัชี 36                7                  -                   114              30                -                   187              

ณ วนัท�� 1 มกราคม 2563 957              3,279          1,242          136              660              -                   6,274          

เพิ�มขึ�น 68                6                  13                69                17                4                  177              

จาํหนา่ย/ตดัรายการบญัชี (6)                 (14)               (4)                 (25)               (9)                 -                   (58)               

โอนเขา้ (ออก) -                   -                   2                  -                   -                   (2)                 -                   

ณ วนัท�� 31 ธันวาคม 2563 1,019          3,271          1,253          180              668              2                  6,393          

ค่า�ส��อมราคาสะสม�ละ

    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 728              1,555          402              19                492              -                   3,196          

คา่เส��อมราคาสาํหรับปี 17                149              83                1                  54                -                   304              

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -                   -                   34                -                   -                   -                   34                

จาํหนา่ย/ตดัรายการบญัชี (4)                 (3)                 (2)                 -                   (22)               -                   (31)               

ณ วนัท�� 31 ธันวาคม 2562 741              1,701          517              20                524              -                   3,503          

คา่เส��อมราคาสาํหรับปี 53                141              81                52                61                -                   388              

จาํหนา่ย/ตดัรายการบญัชี (6)                 (9)                 (1)                 (5)                 (3)                 -                   (24)               

ณ วนัท�� 31 ธันวาคม 2563 788              1,833          597              67                582              -                   3,867          

มูลค่าตามบัญชี

ณ วนัท�� 31 ธันวาคม 2562

�ายใตก้รรมสิทธิ�ของบริษทั 180              1,571          725              2                  106              -                   2,584          

ณ วนัท�� 31 ธันวาคม 2563

�ายใตก้รรมสิทธิ�ของบริษทั 169              1,434          656              2                  65                2                  2,328          

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 62                4                  -                   111              21                -                   198              
 

 

ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องบริษทัเพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 109 ลา้นบาท  
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9 สัญญาเช่า  
 

ในฐานะผู้ เช่า 
 

สญัญาเช่าสินทรัพยข์องบริษทั ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ที�ดิน และยานพาหนะ โดยสัญญาเช่ามีอายุสัญญา 2 ปี ถึง 5 ปี และ 30 ปี 

�ึ� งค่าเช่ากาํหนดชาํระล่วงหนา้และชาํระเป็นงวดๆ 
 

สําหรับ�� สิ�นสุดวันท�� 31 ธันวาคม 2563  2562 
 (ล้านบาท) 

จาํนวนท��รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ท�ิการใช ้   

- ที�ดินและส่วนปรับปรุง 42 - 

- อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 5 - 

- ยานพาหนะและอุปกรณ์ 52 - 

- เครื�องตกแต่งติดตั�งและเครื�องใชส้าํนกังาน 12 - 

ดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสญัญาเช่า 3 - 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั�น 12 - 

ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าสินทรัพยที์�มีมูลค่าตํ�า 31 - 

ค่าเช่าจ่าย - 168 
 

ในฐานะผู้ให้เช่า  
 

บริษทัใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน�ึ�งถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน เนื�องจากไม่ไดมี้การโอนความเสี�ยงและ

ผลตอบแทนทั�งหมด หรือเกือบทั�งหมดที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า สัญญาเช่าของบริษทัประกอบดว้ย ที�ดินและส่วนปรับปรุง และ

อาคารและสิ� งปลูกสร้าง �ึ� งมีอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 ปี โดยอาจต่ออายุสัญญาในภายหลงัได้ สัญญาเช่า

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนทั�งหมดกาํหนดรายไดค่้าเช่าเป็นจาํนวนคงที� 
 

ระยะเวลาครบกาํหนดการรับชําระตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 
 

 

 (ล้านบาท) 

� วันท�� 31 ธันวาคม 2563  

ภายใน 1 ปี 198 

ภายหลงั 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 533 

รวม 731 
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10 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ��น 

 

 
ค่าลิขสิทธิ�  

 
ตน้ทุน 

    

 
ซอฟตแ์วร์ 

 
ระหวา่งพฒันา 

 
อ��น� 

 
รวม 

 
(ล้านบาท) 

ราคาทุน 
       

� วนัที� 1 มกราคม 2562 3,192 
 

13 
 

547 
 

3,752 

เพิ�มขึ�น 311 
 

18 
 

111 
 

440 

จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี (342) 
 

- 
 

- 
 

(342) 

โอนเขา้ (ออก) 4 
 

(12) 
 

7 
 

(1) 

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562 3,165  19  665  3,849 

เพิ�มขึ�น 39  56  -  95 

จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี (4)  -  -  (4) 

โอนเขา้ (ออก) 18  (18)  (2)  (2) 

� วนัที� 31 ธันวาคม 2563 3,218  57  663  3,938 

        ค่าตัดจําหน่ายสะสมและ 
       

   ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม        

� วนัที� 1 มกราคม 2562 1,458 
 

- 
 

24 
 

1,482 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 386 
 

- 
 

29 
 

415 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 7  -  -  7 

จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี (342) 
 

- 
 

- 
 

(342) 

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562 1,509  -  53  1,562 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 380  -  46  426 

จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี (4)  -  -  (4) 

� วนัที� 31 ธันวาคม 2563 1,885  -  99  1,984 

        มลูค่าตามบัญชี 
       

� วนัที� 31 ธันวาคม 2562 1,656 
 

19 
 

612 
 

2,287 

� วนัที� 31 ธันวาคม 2563 1,333  57  564  1,954 
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11 สินทรั�ย์�าษ�เงนิได�รอการตดับั�ช� (หน��สิน�าษ�เงนิได�รอการตดับั�ช�) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามาร�หกักลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิ

ตามก�หมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ

ภาษีเงินไดนี้� ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั �ึ� งแสดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน

โดยมีรายละเอียดดงันี�   

 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 346 341 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,577) (8) 

สุทธิ (1,231) 333 

 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหวา่งปี มีดงันี�  

 
  

  
บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) 

  
  ณ วนัที�  ในกาํไรหรือ  ในกาํไรขาดทุน  ณ วนัที� 

  1 มกราคม 2562  ขาดทุน  เบด็เสร็จอื�น  31 ธนัวาคม 2562 

  (หมายเหตุ 17) 

  (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
       

ผลขาดทุนสะสมทางภาษ ี 101  (101)  -  - 

เงินลงทุนในตราสารหนี�  1  (1)  -  - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัอื�น 52  -  -  52 

ประมาณการหนี� สิน        

     สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 178  53  22  253 

อื�น� 29  7  -  36 

รวม 361  (42)  22  341 

 
       

�นี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุนในตราสารหนี�  (1)  -  (7)  (8) 

รวม (1)  -  (7)  (8) 

สุทธิ 360  (42)  15  333 

 

185



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป� สิ�นสุดวันท�� 31 ธันวาคม 2563 

 

56 

� วนัที� ผลกระทบ
31 ธนัวาคม จากการ

2562 เปลี�ยน�ปลง � วนัที� � วนัที�
ตามที�รายงาน นโยบาย 1 มกราคม ในกาํไรหรือ ในกาํไรขาดทุน 31 ธนัวาคม

ในงวดกอ่น การบญัชี 2563 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น 2563
(หมายเหตุ 17)

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

เงินลงทุนในบริ�ทัยอ่ย �ละบริ�ทัอื�น 52               -                     52                 -                  (2)                50               
ประมา�การหนี�สิน
   สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 253            -                     253               4                 2                 259            

อื�น� 36               -                     36                 1                 -                  37               

รวม 341            -                     341               5                 -                  346            

�นี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

เงินลงทุนในตราสารทุน -                  (1,557)          (1,557)          -                  2                 (1,555)        

เงินลงทุนในตราสารหนี� (8)                -                     (8)                  -                  (5)                (13)             
อื�น� -                  -                     -                     (9)                -                  (9)                

รวม (8)                (1,557)          (1,565)          (9)                (3)                (1,577)        

สุทธิ 333            (1,557)          (1,224)          (4)                (3)                (1,231)        

บนัทึกเป็น
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย)
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12 การเปลี�ยน�ปลง�องหนี�สินที�เกดิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
 

 การเปลี�ยนแปลงของหนี� สินที�มีสาระสาํคญัที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นดงันี�  
 

 

 

เงินกูย้ืม 

ระยะสั�น  

หนี� สินตาม 

สญัญาเช่า 

 

หุน้กู ้  รวม 

 (ล้านบาท) 

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

    ตามที�รายงาน�นงวดก่อน 6,569  - 175,000  181,569 

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง 

นโยบายการบญัชี - 151 -  151 

� วนัที� 1 มกราคม 2563 6,569 151 175,000  181,720 

การเปลี�ยนแปลงจากกระแส 

   เงินสดจากการจดัหาเงิน (1,270)  (100) -  (1,370) 

การเปลี�ยนแปลงของ 

   รายการอื�นที�มิ�ช่เงินสด -  117 (45)  72 

� วนัที� 31 ธันวาคม 2563 5,299  168 174,955  180,422 
 
 

13 ประมา�การหนี�สินไม�หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

บริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที�กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

�นการ�หผ้ลประโยชนเ์มื�อเกษีย� และผลประโยชนร์ะยะยาวอื�นแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวมี้ความเสี�ยงจากการประมา�การตามหลกัค�ิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสี�ยง

ของช่วงชีวิตและความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�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  2562 

 (ล้านบาท) 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน   

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 1,206 1,181 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 28 24 

รวม 1,234 1,205 
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การเ�ล���น��ล��น��ล��า�����บ�น����ร��า�การ�น� ���น������นเ���น�����ร�การ�ล�ร����น� 

 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัที� 1 มกราคม  1,205  824 

    

รับรู้ในกาํไรขาดทุน    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 62  57 

ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 20  33 

ผลขาดทุนจากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 8  3 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

   โอนไปกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (3)  (13) 

ตน้ทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน -  266 

 87  346 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ�ดเ�ร�จอ��น    

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 14  120 

 14  120 
อ��น�    

ผลประโยชนจ่์าย (72) (85) 

ประมา�การหนี��ินไม�หมุนเวยีนของโครงการผลประโยชน์ � วนัที� 31 ธันวาคม 1,234 1,205 

 

เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี�ยวกบัการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

โดยมีผลใชบ้งัคบัเมื�อวนัที� 5 พฤษภาคม 2562 �ึ� งกาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งที��ูกเลิกจา้งเพิ�มเติม 

หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 

จากเดิมอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั ทั�งนี� บริษทัไดร้ับรู้ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวเป็น

ค่าใชจ่้าย 266 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุน และทาํใหก้าํไรสุทธิลดลง 213 ลา้นบาท 
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ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยที� รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน เกิดขึ�นจาก 

 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

ส�าหรั�ป� สิ�นสุดวัน��� 31 ธันวาคม   

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 1 - 

ขอ้สมมติทางการเงิน 12 72 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 1 48 

รวม 14 120 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ �ันสิ�นรอบระยะ��ลาราย�าน 

 

 2563  2562 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด * 1.39 - 1.48  1.54 - 1.72 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 1.25 - 5.20  2.00 - 6.00 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ** 2.50 - 10.00  2.50 - 9.00 

อตัรามรณะ *** 50.00 ของ TMO2017  50.00 ของ TMO2017 
 

*      อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลสาํหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

**    ขึ�นอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

***  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติ�ี�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนั�ยั�ี�อาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื�นๆ คง�ี� จะมีผลกระ�บต่อประมาณการ

หนี� สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโย�น�ี์�กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี�  

 

ผลกระทบต่อประมา�การหนี��ินไม่หมุนเวยีนของ�ครงการผลประ�ยชน์ที�กาํหนดไว� � วันที� 31 ธันวาคม 

 
 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 2563 2562 

 (ล้านบาท) 

อตัราคิดลด   

   เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5 (67) (67) 

   ลดลงร้อยละ 0.5 73 73 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน   

   เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.0 134 146 

   ลดลงร้อยละ 1.0 (117) (126) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน   

   เพิ�มขึ�นร้อยละ 10.0 (34) (36) 

   ลดลงร้อยละ 10.0 35 38 

 

แมว้่าการวิเคราะห์นี� ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มร�ปแบบของกระแสเงินสด�ี�คาดหวงั�ายใตโ้ครงการดงักล่าว 

แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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14 �ํารอง��ะองค์ประกอบอื�น�อง�่วน�อง�ู้ถือหุ้น 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี�จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

การ�ปลี�ย��ปลง��มลูค่ายตุิธรรมของปี 2563 
 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมประกอบดว้ย 

- ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�นจนกระทั�งมีการตดัรายการ 

- ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารหนี� ที�วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�นจนกระทั�งมีการตดัรายการหรือจดัประเภทรายการใหม่ มูลค่าดงักล่าวจะถูกปรับดว้ยค่าเผื�อผลขาดทุน  
 

การ�ปลี�ย��ปลงมลูค่ายตุิธรรมของปี 2562 
 

การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายที�บันท�กไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น รวมผลสะสมของการ

เปลี�ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายจนกระทั�งมีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั�น 
 

15 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

  2563  2562 

  (ล้านบาท) 

เงินเดือน สวสัดิการ และค่าใชจ่้ายพนกังาน 3,155  3,362 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 813  703 

ค่าใชจ่้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 505  498 

ค่าประชาสมัพนัธ์ 378  581 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 260  221 

ค่าจา้งแรงงานภายนอก 155  162 

ค่าเช่า 55  168 

อื�น� 542  605 

รวม 5,863  6,300 
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16 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง 2,658  2,717 

สวสัดิการ และอื�น� 118  209 

โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว ้ 221  227 

โครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ 90  93 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับแผนการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 29  34 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรับปรุงเงินชดเชย    

   ตามกฎหมายแรงงาน -  266 

รวม 3,116  3,546 
 

บริษทัไดจ้ดัให้มีเงินทุนสํารองเลี�ยงชีพเพื�อจ่ายให้พนกังานเมื�อออกจากงาน โดยบริษทัจ่ายในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 

ของเงินเดือนพนกังาน ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัอายงุานของพนกังาน 
 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้เงินกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ�ึ� งไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติั

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเ�ทหนึ�งสําหรับพนกังานของบริษทับนพื�นฐานความสมคัรใจของ

พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนกังานที�จะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนนี�ตอ้งจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือน

เขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 

5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 
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17 ภาษเีงนิได้ 

 

�า�����นได้ท��ร��รู้ในกําไรหรือขาดทุน     

 หมายเหตุ 2563  2562 

  (ล้านบาท) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน    

   สาํหรับงวดปัจจุบนั  23 132 

   ภาษีงวดก่�น� ที�บนัท�กสูงไป  (1) - 

  22 132 

    

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

   การเปลี�ยน�ปลงข�งผล�ตกต่างชั�วคราว 11 4  42 

รวม  26  174 

 

�า�����นได้ท��ร��รู้ในกําไรขาดทุน���ด��ร��อื�น     

 หมายเหตุ 2563  2562 

  (ล้านบาท) 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (3)  (23) 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน  5  7 

รวม 11 2  (16) 
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�������������������������������������  

 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อตัราภาษีเงินไดที้�แทจ้ริงของบริษทัไม่เท่ากบัอตัราร้อยละ 20

ตามประมวลรัษ�ากร เนื�องจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางบ�ัชีปรับปรุงดว้ยรายการ��� งไม่ถือเป็น

ค่าใชจ่้ายและหกัรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที�ไดรั้บการยกเวน้ทางภาษีตามประมวลรัษ�ากร 

 

 2563  2562 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   18,374    21,049 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  3,675  20  4,210 

รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (3,681)    (4,045) 

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้�ิ�ม   (6)    (16) 

ค่าใชจ่้ายที�ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ไดแ้ละอื�น�   35    84 

ผลขาดทุนทางภาษีลดลง   -    (101) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน   23    132 

ภาษีงวดก่อน� ที�บนัท�กส�งไป   (1)    - 

การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว   4    42 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 0.1  26  0.8  174 
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18 เงนิปันผล 

 

 เมื�อวนัที� 18 มีนาคม 2563 ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหเ้ลื�อนการประชุมสาม�ัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

ที�กาํหนดไวว้นัที� 1 เมษายน 2563 ออกไปก่อน เนื�องจากสถานการ��การแ�ร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) และอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรของบริษทั � วนัที�  31 ธันวาคม 2562 แทนการ

จ่ายเงินปันผลประจาํปีตามที�จะเสนอใหที้�ประชุมสาม�ัผูถื้อหุน้�ิจาร�าอนุมติั  

 

เงินปันผลที�บริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงันี�   

 

 วนัที�อนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 

ต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2563      

เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2562 18 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563 7.00  8,398 

เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2563 29 กรกฎาคม 2563 28 สิงหาคม 2563 5.50  6,600 

รวม   12.50  14,998 

      

ปี 2562      

เงินปันผลประจาํปี 2561 27 มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562  9.50   11,400 

เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2562 26 กรกฎาคม 2562 23 สิงหาคม 2562  7.00    8,399 

รวม   16.50  19,799 
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19 เคร��องม�อทางการเงนิ 

 

(ก) มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายตุิธรรม  

 

ตารางดงัต่อไปนี� แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน

รวมถึงลาํดบัชั�นมูลค่ายุติธรรมสาํหรับเครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง

ขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  

 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอื�น  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย  รวม 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

  (ล้านบาท) 

� วันที� 31 ธันวาคม 2563        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  10,916  10,916     

เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น          

- เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -  708  708     

- กองทุน 26,218  -  26,218 26,218  - 26,218 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น -  96,764  96,764     

เงินลงทุนในตราสารหนี�  3,805  -  3,805 3,805  - 3,805 

เงินลงทุนในตราสารทุน 10,735  -  10,735 -  10,735 10,735 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 40,758  108,388  149,146     

          

�นี�สินทางการเงิน          

เงินกูย้มืระยะสั�น -  5,299  5,299     

หนี� สินตามสัญญาเช่า -  168  168     

หุน้กู ้ -  174,955  174,955 179,986  - 179,986 

รวมหนี�สินทางการเงิน -  180,422  180,422     
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การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�ถือป�ิบติัก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563 

 
    มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

   ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ล้านบาท) 

� วัน��� 31 ธันวาคม 2562        

��น��ั����า��า����น����น����น�า��า����น        

เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�เป็นกองทุน        

- ระยะสั�น 9,437  9,437  -  9,437 

- ระยะยาว 1,508  1,508  -  1,508 

เงินลงทุนในตราสารทุน 3,030  -  10,813  10,813 

หุน้กู ้ 175,000  179,633  -  179,633 

 

� วนัที� 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ส่วนใหญ่ลงทุน

ในกองทุนส่วนบุคคลซึ�งบริหารงานโดยบริษทับริหารสินทรัพยอิ์สระ 3 ราย ไดล้งทุนในตราสารหนี� ที�มีสภาพคล่องสูง

และถูกจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัความน่าเชื�อถือที�สามารถลงทุนได ้โดยมีอตัราผลตอบแทนร้อยละ 0.35 ถึง 2.02 ต่อปี 

(2562: ร้อยละ 1.12 ถึง 1.95 ต่อปี) 

 

มลูค่ายติุธรรม 

 

 เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั�น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบี� ยใกลเ้คียงกบั

อตัราดอกเบี�ยในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อว่า � วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มูลค่าตามบญัชีของ

เครื�องมือทางการเงินของบริษทัไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาํคญั  

 

เคร��องม�อทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมเหล่านี� ถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัที�ต่างกนัของลาํดบัชั�นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้น

การประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่าง� ที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินลงทุนของบริษทั มีดงันี�  

 
 

 ระดบั 1 :  เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่อง (ตลาดหลกัทรัพย)์ สําหรับสินทรัพย์

หรือหนี� สินอยา่งเดียวกนั และบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น � วนัที�วดัมูลค่า 

 ระดบั 2 :  เป็นข้อมูลอื�นที�สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์หรือหนี� สินนั� น

นอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ระดบั 3 :  เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น 
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บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สาํหรับหลกัทรัพยที์��ื�อขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหนา้ 

��� งไดมี้การทดสอบความสมเหตุสม�ลของราคาเหล่านั�น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดการณ์ไวด้ว้ย

อตัราดอกเบี�ยในตลาดสาํหรับเครื�องมือทางการเงินที�เหมือนกนั ณ วนัที�วดัมูลค่า มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน

สะทอ้น�ลกระทบของความเสี�ยงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเสี�ยงดา้นเครดิตของบริษทัและคู่สัญญา

ตามความเหมาะสม 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด โดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่า��� งใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดอ้ยา่งเป็นนยัสาํคญั เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิที�รายงานล่าสุด

ปรับปรุงดว้ยปัจจยัอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เนื�องจากตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มี

ธุรกรรมหรือรายการที�เป็นอิสระอื�นที�เป็นปัจจุบนัและสงัเกตได ้
 

หุ้นกู้ 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั มูลค่ารวม 175,000 ลา้นบาท  

(2562: 175,000 ล้านบาท) ดงันี�  

        
หุน้กูค้รั� งที� 2563  2562 อตัราดอกเบี�ย อายหุุน้กู ้ ครบกาํหนด 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)   
1/2559 -  25,000 3.00 4 ปี 1 เมษายน 2563 
2/2559 -  25,000 3.00 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2563 
1/2560 25,000  25,000 3.25 4 ปี 1 เมษายน 2564 
2/2560 10,000  10,000 2.97 7 ปี 30 สิงหาคม 2567 
3/2560 25,000  25,000 3.05 4 ปี 1 ตุลาคม 2564 
1/2561 30,000  30,000 3.00 4 ปี 1 เมษายน 2565 
2/2561 10,000  10,000 3.10 4 ปี   1 ตุลาคม 2565 
1/2562 15,000  15,000 3.10 4 ปี   1 เมษายน 2566 
2/2562 10,000  10,000 3.00 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2566 
1/2563 25,000  - 2.80 4 ปี 1 เมษายน 2567 
2/2563 25,000  - 2.80 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2567 
รวม 175,000  175,000    
หัก ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (45)  -    
สุทธิ 174,955  175,000    
หัก ส่วนที�ถ�งกาํหนด       
   ชาํระภายในหน��งปี (50,000)  (50,000)    
สุทธิ 124,955  125,000    
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(ข) นโ��า�การ���การ��า�เ����ง��านการเงิน 

 

กร��การ�ริ�าร���การ��า�เ����ง  

 

คณะกรรมการการเงินของบริษทัมีหนา้ที�กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี�ยงดา้นการเงินและ

อตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชจ่้ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู ้เงินฝาก และธุรกรรมการคา้ระหว่างประเทศ 

รวมถึงการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน และการบริหารเงินสด เพ��อให้

การดาํเนินงานดา้นการเงินของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเสี�ยงที�ยอมรับไดแ้ละเป็นไปใน

แนวทางเดียวกนัในบริษทั และจะทบทวนปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 

โดยคณะกรรมการการเงินของบริษทัจะติดตามสถานะทางการเงินและจดัทาํรายงานต่อคณะจดัการของบริษทั

อยา่งสมํ�าเสมอ 

 

(1) ��า�เ����ง��านเ�ร��ิ 

 

ความเสี� ยงดา้นเครดิตเป็นความเสี�ยงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษทั หากลูกคา้หร�อคู่สัญญาทาง

การเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา  

    

(1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงดา้นเครดิตของบริษทัที�เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถูกจาํกดั

เน��องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงินที�มีอนัดับความน่าเช��อถ�ออยู่ในระดับสูง �ึ� งบริษัท

พิจารณาวา่มีความเสี�ยงดา้นเครดิตตํ�า 

 

(1.2) เงินลงทุนในตราสารหนี�  

 

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงดา้นเครดิตของบริษทัถูกจาํกดัเน��องจากบริษทัมีการลงทุนในตราสารหนี� ที�มี

สภาพคล่องและอนัดบัความน่าเช��อถ�อสูง 
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(2� ������ี����������������  

 

บริษทักาํกบัดูแลความเสี� ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอ เพื�อใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงการชาํระหนี� สินที�ครบกาํหนดชาํระ 

เพื�อลดความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องในอนาคต  

 

เงินใหกู้ย้ืมและหนี� สินทางการเงินที�มีภาระดอกเบี�ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง และ

ระยะเวลาที�ครบกาํหนดชาํระ ดงันี�  

 

เงินให้กู้ ยืม 

 

 

 

อตัราผลตอบแทน 

ที�แทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี 

 

รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

ปี 2563    

หมุนเวยีน    

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3.15 96,764 96,764 

รวม  96,764 96,764 

    

ปี 2562    

หมุนเวยีน    

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3.50 114,660 114,660 

รวม  114,660 114,660 
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 �นี���นทา��าร���นที���ีาระ�อ��บี �ย 

 

 

อตัราผลตอบแทน 

ที�แทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี  

แต่ไม่เกิน 5 ปี 

 

รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

ปี 2563     

หมุนเวยีน     

หนี� สินตามสญัญาเช่า 1.81 - 2.68 95  -  95 

เงินกูย้มืระยะสั�นจาก       

   กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.25 และ 0.40 5,299 - 5,299 

หุน้กู ้ 3.05 - 3.25  50,000  -  50,000 

       

ไม่หมุนเวยีน       

หนี� สินตามสญัญาเช่า 1.81 - 2.71    - 73 73 

 และ 4.16     

หุน้กู ้ 2.80 - 3.10 -  124,955  124,955 

รวม  55,394  125,028  180,422 

     

ปี 2562     

หมุนเวยีน     

เงินกูย้มืระยะสั�นจาก     

   กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.50 และ 1.00 6,569 - 6,569 

หุน้กู ้ 3.00  50,000  -  50,000 

       

ไม่หมุนเวยีน       

หุน้กู ้ 2.97 - 3.25 -  125,000  125,000 

รวม  56,569  125,000  181,569 
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(3� ความ��������าน��า� 

  

บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี�ยงซ�� งมาจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ยและอตัราแลกเปลี�ยน 

บริษทัไม่ได�ื้อหรือออกอนุพนัธ์เพื�อการเก็งกาํไรหรือเพื�อการคา้  

 

(3.1) ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน  

  

บริษัทมีความเสี� ยงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซ�� งเกิดจากการ

ใหบ้ริการและการซื�อลิขสิทธิ� ซอ�ตแ์วร์ที�เป็นสกลุเงินต่างประเทศ  

 

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�

สาํคญัจากการมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐดงันี�  

 

 (ล้านบาท) 

ลูกหนี� อื�น 25 

เจา้หนี� อื�น (97) 

ยอดบั�ช��นงบ��ดง�านะการเงนิท��ม�ความเ���ยง             (72) 

 

 (3.2) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย  

 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี� ยเป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบี� ยตลาด

ซ�� งส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและความแน่นอนของกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีฐานะ

เปิดต่อความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยโดยมาจากเงินใหกู้ย้ืม  

 

�าน���� ����ความ��������าน�ั��า�������� � วัน��� 31 ธันวาคม 2563  

 (ล้านบาท) 

�ค�����ม���า��า����น���ม��ั��า���������ัน���  

สินทรัพยท์างการเงิน 96,764 

หนี� สินทางการเงิน (5,299) 

 91,465 
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20 ภาระผูก�นั��ะหน���ินท��อาจเกิด���น 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม บริษทัมี 

 2563  2562 

 (ล้านบาท) 

(ก) หนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยบริษทัเพื�อคํ�าประกนัการจ่ายชาํระ    

 เงินกูย้ืมของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10,874 4,853 

(ข) หนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ     

 และเอกชน 54 112 

(ค) ภาระผกูพนั   

- ตามสญัญาเช่า 25 118 

- ตามสญัญาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสาํนกังาน   

 และโครงการพฒันาระบบงาน 7 6 

- สญัญาใหก้ารสนบัสนุน 17 220 

 

(ง) บริษทัไดท้าํสัญญากบัผูใ้ห้บริการในประเทศ 2 ราย เพื�อให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริษทั

และบริษทัในเครือ มูลค่าตามสัญญาประมาณ 6,500 ลา้นบาท �ึ� งสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเริ�มมีผล

ตั�งแต่เดือนมิถุนายน 2559 

 

(จ) ในไตรมาสที� 1 ของปี 2552 บริษทัไดแ้จง้ความดาํเนินคดีอาญาอดีตพนกังานเกี�ยวกบัการลกัทรัพย ์(แบบฟอร์ม

ใบหุน้สามญั) และการปลอมแปลงใบหุน้สามญัของบริษทัเป็นจาํนวนหุน้ 672,000 หุน้ �ึ� งต่อมาในไตรมาสที� 2 

ของปี 2552 บริษทัไดรั้บแจง้จากศาลแพ่งว่าผูจ้ดัการมรดกและทายาทผูถื้อหุน้ที�ถูกปลอมแปลงใบหุน้ (โจทก์) 

ไดย้ื�นฟ้องบริษทัพร้อมกบับุคคลและนิติบุคคลอื�น�ึ� งเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องดงักล่าว โดยเรียกร้องให้ร่วมกนัชดเชย

ค่าเสียหาย �ึ�งคดีนี�ไดย้ติุแลว้ 

 

 โดยเมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาใหอ้ดีตพนกังานผูก้ระทาํละเมิดต่อโจทก ์คืนหุ้นหรือ

ใชร้าคาหุน้ตามราคาที�มีการ�ื�อขายครั� งสุดทา้ย ณ วนัที�ใชเ้งิน �ึ�งตอ้งไม่ตํ�ากว่าอตัราหุน้ละ 314.38 บาท รวมทั�ง

เงินปันผลที�ขาดอยู่และดอกเบี�ยจนกวา่ชาํระเสร็จ โดยใหบ้ริษทัในฐานะนายจา้ง บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จาํกัด และบุคคลที� เกี�ยวข้องร่วมรับผิด ด ังนั�น บริษทัจึงได้บ ันทึกประมาณการหนี� สิน

จากค่าเสียหายดงักล่าวในส่วนที�บริษทัอาจตอ้งรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 

คิดเป็นจาํนวนเงิน 201 ลา้นบาท  
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ทั�งนี� เมื�อวนัที� 21 มกราคม 2559 บริษทัไดช้าํระหนี� ให้โจทก์เสร็จสิ�นแลว้ดว้ยการคืนใบหุ้นสามญัของบริษทั 

เงินปันผลก่อนฟ้องคดีพร้อมดอกเบี�ย เงินปันผลหลงัฟ้องคดี และค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการดาํเนินคดี จาํนวนเงินรวม 

319 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์ �ึ� งเป็นจาํเลยร่วมไดย้ื�นคาํร้องเพื�อขอใหศ้าลฎีกาตีความ

คาํพิพากษา โดยเมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีคาํสั�งยกคาํร้องดงักล่าวแลว้ บริษทัจึงไดฟ้้องคดีไล่เบี�ย

อดีตพนกังานผูก้ระทาํละเมิด และบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ แลว้เมื�อเดือนธันวาคม 2561 โดยเมื�อวนัที� 

8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางไดมี้คาํพิพากษาให้อดีตพนกังานผูก้ระทาํละเมิดชดใชเ้งินให้แก่บริษทั จาํนวน 

149 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยที�ไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงที�สุด ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง

การบงัคบัคดี สาํหรับการเรียกร้องเอาจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์นั�น เมื�อวนัที� 4 ธันวาคม 2562 

ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ชาํระเงินให้แก่บริษทัจาํนวน 62.55 ลา้นบาท 

พร้อมดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื�อวนัที� 4 มิถุนายน 2563 บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ไดย้ื�นอุทธรณ์

คาํพิพากษาศาลแพ่งต่อศาลอุทธรณ์ และบริษทัได้ยื�นคาํแก้อุทธรณ์แลว้เมื�อวนัที�  6 สิงหาคม 2563 ขณะนี� คดี 

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

 

21 การบริหารจดัการส่วนทุน 

 

ผูบ้ริหารของบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุน�ึ� งมีวตัถุประสงค์เพื�อดาํรงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง

โดยการวางแผนการกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินงานเพื�อใหธุ้รกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที�ดี

อย่างต่อเนื� อง นอกจากนี�  บริษัทยงัคํานึงถึงการมีฐานะการเงินที� ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที� มีอัตรา

ผลตอบแทนอยู่ในเกณ�ดี์ รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนที�เหมาะสม รวมทั�ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั�นคงของ

การดาํรงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที�เหมาะสม ทั� งนี�  เพื�อดาํรงไว�ึ้� งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื�องในอนาคต และรักษาความเชื�อมั�นต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หนี�  และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�นๆ 
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22 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

(ก) ตามที�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 2 (ค) บริษทัเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื�อง มาตรการผ่อนปรน

ชั�วคราวสําหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีเพื�อรองรับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวสิ�นสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัรับรู้ผลกระทบของการสิ�นสุดการใชม้าตรการผอ่นปรนชั�วคราว ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2564 �ึ� งไม่ไดมี้

ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 

 

(ข) เมื�อวนัที� 27 มกราคม 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเรื�องต่าง� ที�สาํคญั ดงันี�  

 

(1) ใหเ้สนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 14.00 บาท รวมเป็นเงิน

ประมาณ 16,800 ลา้นบาท �ึ� งบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 5.50 บาท เมื�อวนัที� 

28 สิงหาคม 2563 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ย

ในอตัราหุน้ละ 8.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเ�พาะผูที้�มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นเงินประมาณ 10,200 ลา้นบาท 

โดยกาํหนดจ่ายในวนัที� 23 เมษายน 2564 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ�นอยู่กบัการอนุมติัจากที�ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ในวนัที� 31 มีนาคม 2564 

 

(2) ให้ออกหุ้นกู ้ครั� งที� 1/2564 ในวนัที�  1 เมษายน 2564 จาํนวน 15,000 ลา้นบาท ที�อตัราดอกเบี� ยคงที� ร้อยละ 

2.65 ต่อปี อาย ุ4 ปี เพื�อนาํไปไถ่ถอนหุน้กู ้ครั� งที� 1/2560 จาํนวน 25,000 ลา้นบาท ที�จะครบกาํหนดไถ่ถอน 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

�ําหรับป� �ิ�น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม 2563 
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23 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินปี 2563 ดงันี�  
 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 

 (ล้านบาท) 

สําหรับปีส��นสุ�วัน�ี� 31 ธันวาคม 2562      

รายไดด้อกเบี�ย -  4,566  4,566 

รายไดอื้�น 460  (380)  80 

ตน้ทุนทางการเงิน (1,559)  (4,186)  (5,745) 
 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัรายไดด้อกเบี� ย �ึ� งเดิมแสดงสุทธิกบัตน้ทุนทางการเงิน เป็นแสดงภายใต้

รายการรายไดด้อกเบี�ย ทั�งนี� เพื�อสะทอ้นภาพการดาํเนินงานใหมี้ความเหมาะสมยิ�งขึ�น 

 

24 มาตร�านการรายงานทางการเงินท��ประกา����ว�ต่ยังไม่ม���บังคับใช�  

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลาย�บบั �ึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2564 โดยบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชใ้นการจดัทาํ

งบการเงินนี� เนื�องจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่เหล่านี�  �ึ� งคาดว่าไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ในปีที�ถือปฏิบติั 
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001

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน 

และ เลขานุการบริษัท



002

คณะกรรมการบริษัท

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
อายุ 71 ปี

ตําแหน่ง  ประธานกรรมการ
 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั 

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท

 

ตําแหน่ง  รองประธานกรรมการ

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ

นายชุมพล ณ ลําเลียง



003

นายเกษม วัฒนชัย

ตําแหน่ง  กรรมการ
      ประธานกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนา 
      อย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 

 

 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (1)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั

 

 

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร  

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจของบรษิทั



004

พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

ตําแหน่ง  กรรมการ
      กรรมการกจิการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนื
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9)

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั 

 

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจของบรษิทั
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ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจของบรษิทั

ตําแหน่ง  กรรมการ
     

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (3)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (12)

 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคัญ

 

นางธาริษา วัฒนเกส
อายุ 71 ปี
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จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจของบรษิทั

 

นายกานต์ ตระกูลฮุน

ตําแหน่ง  กรรมการ
 กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนื

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 

 

 

 

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)
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       เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ (17)

 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั
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จาํนวนการถือหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนบัสนนุและให้คาํปรกึษาในกจิกรรมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบรษิทั

ตําแหน่ง  กรรมการ
     

 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  (5)

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
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การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (3)

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ (13)

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั

จาํนวนการถือหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนบัสนนุและให้คาํปรกึษาในกจิกรรมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกจิ
ของบรษิทั

 

ตําแหน่ง  กรรมการ
     

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

นายพสุ เดชะรินทร์

ความเชี่ยวชาญ
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ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

นางพรรณสิรี อมาตยกุล

ความเชี่ยวชาญ   

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (6)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั 

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจของบรษิทั
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคญั

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจของบรษิทั

นายชลณัฐ ญาณารณพ

ตําแหน่ง  กรรมการ
     
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (1)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)



012

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือตาํแหน่งท่ีสาํคญั 

 

       อย่างยั่งยืน

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจของบรษิทั

ตําแหน่ง   กรรมการอิสระ
     
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 

 

 

 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/(1) ผู ้บริหารในบริษัทอื่นที่ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)
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การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จํานวน 12 กลุ่ม
ธุรกิจ)

 
 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (จํานวน 2 แห่ง)

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั  
–

–

–

–

–

–

–  

–
–

–

–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ตําแหน่ง  กรรมการ

 กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนื
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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การดาํรงตาํแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ (20)

 

 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ในเอสซีจี

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั
  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

 –

  –

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบรษิทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 

การสนบัสนนุและให้คาํปรึกษาในกจิกรรมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกจิ
ของบรษิทั



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริษัทปูนซ ิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทร ่วม
(ณ วนัที 1 มกราคม 2564)
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ธุรกจิซ ีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์อ่สร ้าง X ประธานกรรมการ
บร ิษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

1 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั X / กรรมการ
2 บรษัิทผลติภณัฑแ์ละวตัถกุ่อสรา้ง จาํกดั X // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
3 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย (แก่งคอย) จาํกดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
4 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จาํกดั
5 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย (ทุ่งสง) จาํกดั
6 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย (ลาํปาง) จาํกดั
7 Khammouane Cement Co., Ltd.
8 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ จาํกดั
9 บรษัิทอีโค่ แพลนท ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั

10 บรษัิทเอสซีไอ โค่ เซอรว์ิสเซส 
11 บรษัิทคิวมิกซซ์พัพลาย จาํกดั
12 บรษัิทศิลาไทยสงวน (2540) จาํกดั
13 บรษัิทศิลาสานนท ์จาํกดั
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 บรษัิทซีแพคคอนสตรคัชนัโซลชูนั จาํกดั
26 บรษัิทเอสซีจี ผลติภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั X
27 บรษัิทยิปซมัซเิมนตไ์ทย จาํกดั 
28 บรษัิทเอม็อารซี์ รูฟฟิง จาํกดั
29 บรษัิทเซรามิคซเิมนตไ์ทย จาํกดั X
30  Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. 
32 บรษัิทกระเบืองกระดาษไทย จาํกดั X
33 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั
34 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั
35 บรษัิทสยามไฟเบอรก์ลาส จาํกดั
36 บรษัิทเอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั
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 บรษัิทเอสซีจี ดิสทรบิิวชนั จาํกดั
42 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต-์ผลติภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั X
43 บรษัิทเอสซีจี อนิเตอรเ์นชนัแนล คอรป์อเรชนั จาํกดั
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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54 SCG International Middle East Dmcc X ประธานกรรมการ
55 SCG International Vietnam Co., Ltd. * รองประธานกรรมการ
56 SCG International India Private Limited / กรรมการ
57 บรษัิทเอสซีจี โลจิสตกิส ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
58 SCG Logistics Lao Co., Ltd. /// กรรมการผูจ้ดัการ
59 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.

60 Unify Smart Tech Joint Stock Company

61 บรษัิทเน็กซเตอร ์ลีฟวงิ จาํกดั

62 Myanmar CBM Services Co., Ltd.
63 บรษัิทเน็กซเตอร ์ดจิิตอล จาํกดั
64 บรษัิทเบต็เตอรบี์ มารเ์ก็ตเพลส จาํกดั
65 บรษัิทเน็กซเตอร ์เวนเจอรส์ จาํกดั
66 บรษัิทเน็กซเตอร ์รีเทล จาํกดั
67 บรษัิทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ ์จาํกดั 
68 บรษัิทเอสซีจี สกิลส ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
69 บรษัิทเอสซีจี รีเทล โฮลดงิ จาํกดั
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 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตตงิส ์จาํกดั
89 บรษัิทเอสซีจี เซรามกิส ์จาํกดั (มหาชน)
90 บรษัิทโสสโุก ้เซรามคิ จาํกดั
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 บรษัิทสระบรีุรชัต ์จาํกดั 
97 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
98 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.
99 PT Surya Siam Keramik 

100 บรษัิทกรีน คอนเซอรเ์วชนั โซลชูนั จาํกดั 
101 บรษัิทสยามซานิทารีแวร ์จาํกดั 
102 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั
103 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี (หนองแค) จาํกดั 
104 Prime Hao Phu Joint Stock Company  

105 บรษัิทควอลตีิคอนสตรคัชนัโปรดคัส ์จาํกดั (มหาชน)

106 บรษัิทควิ-คอน อีสเทอรน์ จาํกดั
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107 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จาํกดั X ประธานกรรมการ
108 บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซเ์พรส จาํกดั * รองประธานกรรมการ
109 บริษัทรูดี เทคโนโลยี จาํกดั

110 บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิงส ์จาํกดั / กรรมการ
111 Prime Dai Quang Joint Stock Company  // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
112 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.

113 บริษัทพาเนล เวิลด ์จาํกดั

114 บริษัทจมัโบบ้าจส ์แอนด ์ทกัส ์จาํกดั 

115 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.

116 บริษัทไทยคอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จาํกดั

117 บริษัทบางกอก อินเตอร ์เฟรท ฟอรเ์วิรด์ดิง จาํกดั

118 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส ์จาํกดั

119 บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จาํกดั

120 บริษัทเอสซีจี-บญุถาวร โฮลดิง จาํกดั

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.

บริษัทร ่วม การร ่วมค้าและบริษัทอืน

132 บริษัทโกลบอลเฮา้ส ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั

133 บริษัทบิมอ็อบเจ็คท ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั

134 บริษัทซีแพค เอสบีแอนดเ์อ็ม ไลฟ์ไทมโ์ซลูชนั จาํกดั

135 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส ์จาํกดั

136 บริษัทสยาม สมารท์ ดาตา้ จาํกดั

137 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จาํกดั

138 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd.

139 บริษัทเซอรเ์วย ์มารีน เซอรว์ิส จาํกดั 

140 Green Siam Resources Corporation 

141 Mariwasa Holdings, Inc.

142 CMPI Holdings, Inc.
143 บริษัทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
144 บริษัทสยาม เซยซ์อน จาํกดั
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 บริษัทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั จาํกดั
151 บริษัทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สระบรุี) จาํกดั
152 บริษัทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สงขลา) จาํกดั
153 PT M Class Industry
154 PT Caturaditya Sentosa
155 PT Catur Logamindo Sentosa
156 บริษัทสยาม วาลิตสั แคปปิตอล จาํกดั
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 บริษัทปนูซีเมนตเ์อเซีย จาํกดั (มหาชน)
163 บริษัทนอริตาเก ้เอสซีจี พลาสเตอร ์จาํกดั
164 Finfloor S.p.A.
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X ประธานกรรมการ
บร ิษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

165 บรษัิทเอสซีจี เคมคิอลส ์จาํกดั x / กรรมการ
166 บรษัิทไทยโพลเิอททีลีน จาํกดั // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
167 บรษัิทเอสซีจี พลาสตกิส ์จาํกดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
168 บรษัิทเอสซีจี เพอรฟ์อรม์านซ ์เคมคิอลส ์จาํกดั
169 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
170 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซ่อมบาํรุง จาํกดั
171 บรษัิทโปรเทค เอา้ทซ์อสซิง จาํกดั
172 บรษัิทเรป็โก เมนเทนแนนซ ์จาํกดั
173 บรษัิทอาร ์ไอ แอล 1996  จาํกดั
174 บรษัิทเท็กซพ์ลอร ์จาํกดั 
175 บรษัิทวีนา เอสซีจี เคมคิอลส ์จาํกดั
176 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. /
177 บรษัิทดบัเบลิย ูที อี จาํกดั
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 บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั
188 PT TPC Indo Plastic and Chemicals
189 บรษัิทไทยพลาสตกิและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน)
190 บรษัิททีพีซี เพสต ์เรซิน จาํกดั
191 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั
192 บรษัิทนวอินเตอรเ์ทค จาํกดั
193 Chemtech Co., Ltd.
194 บรษัิทโทเทิลแพลนทเ์ซอรว์สิ จาํกดั
195 HTExplore S.R.L.
196 SENFI UK Limited
197 SENFI Swiss GmbH
198 บรษัิทระยองไปป์ไลน ์จาํกดั
199 บรษัิทเอสซีจี ไอโค พอลเิมอร ์จาํกดั
200 บรษัิทมาบตาพดุ แทงค ์เทอรม์นิลั จาํกดั
201 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
202 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
203 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
204 บรษัิทระยองโอเลฟินส ์จาํกดั 
205 บรษัิทมาบตาพดุโอเลฟินส ์จาํกดั
206 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. 
207 บรษัิทเซอรค์ลูาร ์พลาส จาํกดั
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 บรษัิทโฟลวแ์ลบ็ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั

บร ิษัทร่วม และบร ิษัทอนื
213 SCG Plastics (China) Co., Limited
214 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
215 บรษัิทสยามสไตรีนโมโนเมอร ์จาํกดั
216 บรษัิทสยามเลเทกซส์งัเคราะห ์จาํกดั
217 บรษัิทสยามโพลเิอททีลีน จาํกดั
218 บรษัิทสยามโพลีสไตรีน จาํกดั
219 บรษัิทระยอง เทอรม์นิลั จาํกดั
220 PT Siam Maspion Terminal
221 บรษัิทกรุงเทพ ซินธิตกิส ์จาํกดั
222 บรษัิทไทย เอ็มเอ็มเอ จาํกดั

       ธุรกิจเคมิคอลส ์
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223 บรษัิทแกรนด ์สยาม คอมโพสติ จาํกดั
224 บรษัิทไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั
225 บรษัิทสยาม โทเซลโล จาํกดั
226 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
227 PT Trans-Pacific Polyethylindo
228 บรษัิทรเิกน้ (ไทยแลนด)์ จาํกดั
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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X ประธานกรรมการ
      บร ิษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

235 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจงิ จาํกดั (มหาชน) / X * / กรรมการ
236 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จาํกดั // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
237 บรษัิทอนิวีนิค จาํกดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
238 บรษัิทเอสซีจีพี เอค็เซลเลนซ ์เทรนนงิ เซน็เตอร ์จาํกดั
239 บรษัิทเอสซีจี เปเปอร ์เอน็เนอรยี์ จาํกดั
240 บรษัิทเอสซีจีพี โซลชูนั จาํกดั
241 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
242 บรษัิทเอสซีจีพี รีจดิ พลาสติกส ์จาํกดั
243 บรษัิท เอสเคไอซี อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั
244 บรษัิทไทยเคนเปเปอร ์จาํกดั (มหาชน)
245 บรษัิทวีซี แพ็คเกจงิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
246 United Pulp and Paper Co., Inc. 
247 บรษัิทพรีซชินั พรนิท ์จาํกดั
248 บรษัิทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั
249 บรษัิทไทยคอนเทนเนอรข์อนแก่น จาํกดั 
250 บรษัิทไทยคอนเทนเนอรร์ะยอง จาํกดั
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 บรษัิทโอเรียนทค์อนเทนเนอร ์จาํกดั
257 PT Indoris Printingdo
258 PT Indocorr Packaging Cikarang
259 บรษัิทฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร ์จาํกดั (มหาชน)
260 บรษัิทฟินิคซ ยทูิลตีิส ์จาํกดั
261 บรษัิทผลติภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั
262 บรษัิทสยามฟอเรสทรี จาํกดั
263 บรษัิทพนสันิมิต จาํกดั
264 บรษัิทไทยพนาสณฑ ์จาํกดั
265 บรษัิทไทยพนาดร จาํกดั
266 บรษัิทไทยพนาราม จาํกดั
267 บรษัิทสวนป่ารงัสฤษฎ ์จาํกดั
268 บรษัิทสยามพนาเวศ จาํกดั
269 บรษัิทไทยพนาบรูณ ์จาํกดั
270 บรษัิทไทยวนภมูิ จาํกดั
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 บรษัิทพรีแพค ประเทศไทย จาํกดั 
279 บรษัิททีซี เฟลก็ซเิบิลแพคเกจจงิ จาํกดั
280 บรษัิทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส ์จาํกดั 
281 บรษัิทตะวนันาบรรจภุณัฑ ์จาํกดั
282 บรษัิทคอนิเมก จาํกดั

   บร ิษัทร ่วมและบร ิษัทอนื 
283 บรษัิทสยามทบพนัแพคเกจจงิ จาํกดั
284 P&S Holdings Corporation
285 บรษัิทสยามนิปปอน อนิดสัเตรียล เปเปอร ์จาํกดั
286 บรษัิทสหกรีน ฟอเรสท ์จาํกดั 

      ธุรกจิแพคเกจจงิ
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ส่วนงานอนื X ประธานกรรมการ
บร ิษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

287 บรษัิทซเิมนตไ์ทยโฮลดงิ จาํกดั X / กรรมการ
288 บรษัิทซเิมนตไ์ทยพรอ็พเพอรตี์ (2001) จาํกดั (มหาชน) // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
289 บรษัิทพรอ็พเพอรตี์ แวล ูพลสั จาํกดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
290 บรษัิทเอสซีจีแอคเคา้นต์งิ เซอรว์ิสเซส จาํกดั
291 บรษัิทกฎหมายเอสซีจี จาํกดั X
292 บรษัิทซีทีโอ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั
293 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
294 บรษัิทสยามผลิตภณัฑน์วตักรรมและโซลชูนั จาํกดั 
295 บรษัิทเอสซีจี เลิรน์นงิ เอ็กเซลเลนซ ์จาํกดั
296 บรษัิทเอสซีจี เอชอาร ์โซลชูนัส ์จาํกดั
297 SCG Vietnam Co., Ltd.
298 PT SCG Indonesia
299 บรษัิทบางซืออตุสาหกรรม จาํกดั
300 บรษัิทแอด เวนเจอรส์ แคปปิตอล จาํกดั 
301 บรษัิทแอด เวนเจอรส์ แคปปิตอล อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 
302 บรษัิทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร ์เอ็นเนอรยี์ จาํกดั

บร ิษัทร ่วมและบร ิษัทอนื
303 บรษัิทสยามคโูบตา้คอรป์อเรชนั จาํกดั
304 Kubota Cambodia Co., Ltd.
305 Kubota Lao Sole Co., Ltd.
306 บรษัิทสยามคโูบตา้เมททลัเทคโนโลยี จาํกดั
307 บรษัิทสยามคโูบตา้ ลีสซงิ จาํกดั
308 Kubota Leasing (Cambodia) Plc.
309 บรษัิทสยามเอทีอตุสาหกรรม จาํกดั
310 บรษัิทผลิตภณัฑว์ิศวไทย จาํกดั
311 บรษัิทนวโลหะอตุสาหกรรม จาํกดั
312 บรษัิทไอซนิ ทาคาโอกา้ ฟาวนด์ร ิบางปะกง จาํกดั
313 บรษัิทนวโลหะไทย จาํกดั
314 Lysando AG
315 บรษัิทไอทีวนั จาํกดั
316 บรษัิทโตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั
317 บรษัิทเหล็กสยามยามาโตะ จาํกดั
318 บรษัิทสยามโตโยตา้อตุสาหกรรม จาํกดั



016

ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ตําแหน่ง  กรรมการ

 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ (20)
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การดาํรงตาํแหน่งอ่ืนในเอสซจีี

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั
  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –  

  –

 –

  –

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบรษิทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 

การสนบัสนนุและให้คาํปรึกษาในกจิกรรมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกจิ
ของบรษิทั

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

ตําแหน่ง

      อย่างยั่งยืน                                                                                                                                                  
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)

 
       

การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั
–

–  

–

–  

–
–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 
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การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั
–

–

–
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

ตําแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)

การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั
–

–

–
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

ตําแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
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นายสุรชา อุดมศักดิ์

ตําแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
 

การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั

–

–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

นายนิธิ ภัทรโชค

ตําแหน่ง 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
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การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั 

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

นายชนะ  ภูมี 

ตาํแหน่ง

คณุวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (2

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอ่ืน/กจิการอ่ืน (3)

การดํารงตําแหน่งอืน่ในเอสซจีี

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งท่ีสาํคญั
–
–
–

–

–

–

–

–

–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 
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นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

ตาํแหน่ง

คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืน/กจิการอ่ืน 

การดํารงตําแหน่งอืน่ในเอสซจีี

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งท่ีสาํคญั
–

–

–

–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

นายยุทธนา  เจียมตระการ

ตาํแหน่ง 

คณุวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอ่ืน/กจิการอ่ืน (5)

การดํารงตําแหน่งอืน่ในเอสซจีี
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งท่ีสาํคญั
–

–

–

–

–
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       พระนครเหนือ

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

ตาํแหน่ง 
คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (2)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

การดํารงตําแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอ่ืน (3)

การดํารงตําแหน่งอืน่ในเอสซจีี

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งท่ีสาํคญั
–

–

–  

–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 
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นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

ตาํแหน่ง

คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืน/กจิการอ่ืน (3)

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ในเอสซจีี
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือตาํแหน่งท่ีสาํคญั
–

–

–

–

–

–

–

–

–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 
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นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา

ตาํแหน่ง
คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (2)
 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืน/กจิการอ่ืน (1)

ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

การดํารงตําแหน่งอืน่ในเอสซจีี 
 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งท่ีสาํคญั
–  

–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

นางจันทนิดา สาริกะภูติ

ตาํแหน่ง
คณุวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืน/กจิการอ่ืน 

การดาํรงตาํแหน่งอ่ืนในเอสซจีี
 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งท่ีสาํคญั

–
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งของคณะจัดการบร ิษัทปูนซ ิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) ในบร ิษัทย่อยและบร ิษัทร ่วม
(ณ วนัท ี1 มกราคม 2564)
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ธ ุรกิจซ ีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์่อสร ้าง X ประธานกรรมการ
บร ิษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

1 บรษัิทเอสซีจี ซิเมนต ์จาํกดั X // / / / / / / กรรมการ
2 บรษัิทผลติภณัฑแ์ละวตัถกุ่อสรา้ง จาํกดั X / / / / / // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
3 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จาํกดั / X / /// กรรมการผูจ้ดัการ
4 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จาํกดั / X /
5 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (ทุ่งสง) จาํกดั / X
6 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (ลาํปาง) จาํกดั / X
7 Khammouane Cement Co., Ltd. X
8 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ จาํกดั X
9 บรษัิทอีโค ่แพลนท ์เซอรว์สิเซส จาํกดั X

10 บรษัิทเอสซีไอ โค ่เซอรว์สิเซส X
11 บรษัิทควิมกิซซ์พัพลาย จาํกดั X
12 บรษัิทศลิาไทยสงวน (2540) จาํกดั
13 บรษัิทศลิาสานนท ์จาํกดั X
14 PT SCG Pipe and Precast Indonesia X
15 PT Semen Lebak X
16 PT SCG Readymix Indonesia X
17 PT CPAC Surabaya
18 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd. X
19 SCG Cement-Building Materials Vietnam Limited Liability Company X
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 บรษัิทซีแพคคอนสตรคัชนัโซลชูนั จาํกดั
26 บรษัิทเอสซีจี ผลติภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั X // / / / /
27 บรษัิทยิปซมัซิเมนตไ์ทย จาํกดั X /
28 บรษัิทเอ็มอารซี์ รูฟฟิง จาํกดั
29 บรษัิทเซรามคิซิเมนตไ์ทย จาํกดั X / / / / /
30 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc. /
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. /
32 บรษัิทกระเบืองกระดาษไทย จาํกดั X / / / / /
33 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั X /
34 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั X /
35 บรษัิทสยามไฟเบอรก์ลาส จาํกดั X /
36 บรษัิทเอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั X
37 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd. X
38 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.      X
39 SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc. /
40 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia X
41 บรษัิทเอสซีจี ดสิทรบิวิชนั จาํกดั X /
42 บรษัิทเอสซีจี ซิเมนต-์ผลติภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั X // / /
43 บรษัิทเอสซีจี อินเตอรเ์นชนัแนล คอรป์อเรชนั จาํกดั X /
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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54 SCG International Middle East Dmcc X ประธานกรรมการ
55 SCG International Vietnam Co., Ltd. * รองประธานกรรมการ
56 SCG International India Private Limited / กรรมการ
57 บรษัิทเอสซีจี โลจสิติกส ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั X / // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
58 SCG Logistics Lao Co., Ltd. /// กรรมการผูจ้ดัการ
59 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
60 Unify Smart Tech Joint Stock Company
61 บรษัิทเน็กซเตอร ์ลีฟวงิ จาํกดั
62 Myanmar CBM Services Co., Ltd. X
63 บรษัิทเน็กซเตอร ์ดิจติอล จาํกดั
64 บรษัิทเบ็ตเตอรบี์ มารเ์ก็ตเพลส จาํกดั
65 บรษัิทเน็กซเตอร ์เวนเจอรส์ จาํกดั X
66 บรษัิทเน็กซเตอร ์รีเทล จาํกดั
67 บรษัิทเอสซีจี เอก็ซพีเรียนซ ์จาํกดั 
68 บรษัิทเอสซีจี สกิลส ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั X
69 บรษัิทเอสซีจี รีเทล โฮลดงิ จาํกดั X /
70 Prime Group Joint Stock Company X
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 X
80 PT Semen Jawa / X
81 Mawlamyine Cement Limited X
82 Prime Dai An Joint Stock Company  
83 Kampot Cement Co., Ltd. / X
84 PT KIA Serpih Mas
85 PT KIA Keramik Mas
86 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. X
87 PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
88 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติงส ์จาํกดั X
89 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) X
90 บรษัิทโสสโุก ้เซรามิค จาํกดั X /
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. X
96 บรษัิทสระบรุีรชัต ์จาํกดั X /
97 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. /
98 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd. / X
99 PT Surya Siam Keramik X

100 บรษัิทกรีน คอนเซอรเ์วชนั โซลชูนั จาํกดั 
101 บรษัิทสยามซานิทารีแวร ์จาํกดั X
102 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์นิดสัทรี จาํกดั
103 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์นิดสัทรี (หนองแค) จาํกดั 
104 Prime Hao Phu Joint Stock Company  
105 บรษัิทควอลตีิคอนสตรคัชนัโปรดคัส ์จาํกดั (มหาชน) X /
106 บรษัิทคิว-คอน อีสเทอรน์ จาํกดั X /
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107 บรษัิทเอสซีจีที ออโตโมบลิ จาํกดั X X ประธานกรรมการ
108 บรษัิทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซเ์พรส จาํกดั X * รองประธานกรรมการ
109 บรษัิทรูดี เทคโนโลยี จาํกดั
110 บรษัิทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดงิส ์จาํกดั / / กรรมการ
111 Prime Dai Quang Joint Stock Company  // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
112 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd. / /
113 บรษัิทพาเนล เวลิด ์จาํกดั X
114 บรษัิทจมัโบบ้าจส ์แอนด ์ทกัส ์จาํกดั X
115 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd. /
116 บรษัิทไทยคอนเน็คทิวตีิ เทอมนิอล จาํกดั
117 บรษัิทบางกอก อินเตอร ์เฟรท ฟอรเ์วริด์ดงิ จาํกดั
118 บรษัิทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส ์จาํกดั X
119 บรษัิทเอสซีจีโฮม รีเทล จาํกดั X
120 บรษัิทเอสซีจี-บญุถาวร โฮลดงิ จาํกดั
121 Smart Build Bangladesh Co., Ltd.
122 Mingalar Motor Co., Ltd. X
123 PT Siam-Indo Gypsum Industry X
124 PT Siam-Indo Concrete Products X
125 PT Pion Quarry Nusantara X
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. X
131 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.

บร ิษัทร่วม การร่วมค้าและบร ิษัทอ ืน
132 บรษัิทโกลบอลเฮา้ส ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั / /
133 บรษัิทบมิอ็อบเจ็คท ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั
134 บรษัิทซีแพค เอสบีแอนดเ์อ็ม ไลฟ์ไทมโ์ซลชูนั จาํกดั
135 บรษัิทเอสซีจี นิชิเร โลจิสตกิส ์จาํกดั /
136 บรษัิทสยาม สมารท์ ดาตา้ จาํกดั
137 บรษัิทเซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จาํกดั /
138 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd. *
139 บรษัิทเซอรเ์วย ์มารีน เซอรว์สิ จาํกดั 
140 Green Siam Resources Corporation 
141 Mariwasa Holdings, Inc. X
142 CMPI Holdings, Inc.
143 บรษัิทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) / /
144 บรษัิทสยาม เซยซ์อน จาํกดั
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 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั จาํกดั /
151 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สระบรีุ) จาํกดั /
152 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สงขลา) จาํกดั /
153 PT M Class Industry /
154 PT Caturaditya Sentosa
155 PT Catur Logamindo Sentosa
156 บรษัิทสยาม วาลติสั แคปปิตอล จาํกดั
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 บรษัิทปนูซีเมนตเ์อเซีย จาํกดั (มหาชน) /
163 บรษัิทนอรติาเก ้เอสซีจี พลาสเตอร ์จาํกดั
164 Finfloor S.p.A. /
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X ประธานกรรมการ
บร ิษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

165 บรษัิทเอสซีจี เคมคิอลส ์จาํกดั X // / / / / กรรมการ
166 บรษัิทไทยโพลเิอททีลีน จาํกดั X / / / // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
167 บรษัิทเอสซีจี พลาสตกิส ์จาํกดั X / / / /// กรรมการผูจ้ดัการ
168 บรษัิทเอสซีจี เพอรฟ์อรม์านซ ์เคมคิอลส ์จาํกดั X / / /
169 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd. / /
170 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซ่อมบาํรุง จาํกดั X
171 บรษัิทโปรเทค เอา้ทซ์อสซิง จาํกดั X
172 บรษัิทเรป็โก เมนเทนแนนซ ์จาํกดั X
173 บรษัิทอาร ์ไอ แอล 1996  จาํกดั X /
174 บรษัิทเท็กซพ์ลอร ์จาํกดั X /
175 บรษัิทวีนา เอสซีจี เคมคิอลส ์จาํกดั X /
176 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. X / * /
177 บรษัิทดบัเบลิย ูที อี จาํกดั X
178 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. / /
179 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. /
180 Hexagon International, Inc. X
181 SENFI Norway AS X /
182 Norner AS X /
183 Norner Research AS
184 SCGN AS X
185 Norner Verdandi AS X
186 CO2 Technologies AS X
187 บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั
188 PT TPC Indo Plastic and Chemicals X /
189 บรษัิทไทยพลาสตกิและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) X / / /
190 บรษัิททีพีซี เพสต ์เรซิน จาํกดั X
191 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั X /
192 บรษัิทนวอินเตอรเ์ทค จาํกดั X
193 Chemtech Co., Ltd. X /
194 บรษัิทโทเทิลแพลนทเ์ซอรว์สิ จาํกดั X
195 HTExplore S.R.L.
196 SENFI UK Limited X /
197 SENFI Swiss GmbH X /
198 บรษัิทระยองไปป์ไลน ์จาํกดั X /
199 บรษัิทเอสซีจี ไอโค พอลเิมอร ์จาํกดั X /
200 บรษัิทมาบตาพดุ แทงค ์เทอรม์นิลั จาํกดั X / /
201 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd. X
202 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. X /
203 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. / /
204 บรษัิทระยองโอเลฟินส ์จาํกดั X / / /
205 บรษัิทมาบตาพดุโอเลฟินส ์จาํกดั X / /
206 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. X
207 บรษัิทเซอรค์ลูาร ์พลาส จาํกดั X
208 PT Nusantara Polymer Solutions X
209 Binh Minh Plastics Joint Stock Company X
210 Northern Binh Minh Plastics One Member Limited Company
211 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia X
212 บรษัิทโฟลวแ์ลบ็ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั X

บร ิษัทร่วม และบร ิษัทอนื
213 SCG Plastics (China) Co., Limited X /
214 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
215 บรษัิทสยามสไตรีนโมโนเมอร ์จาํกดั / / / /
216 บรษัิทสยามเลเทกซส์งัเคราะห ์จาํกดั / / / /
217 บรษัิทสยามโพลเิอททีลีน จาํกดั / / / /
218 บรษัิทสยามโพลีสไตรีน จาํกดั / / / /
219 บรษัิทระยอง เทอรม์นิลั จาํกดั X / /
220 PT Siam Maspion Terminal X
221 บรษัิทกรุงเทพ ซินธิตกิส ์จาํกดั / / / /
222 บรษัิทไทย เอ็มเอ็มเอ จาํกดั X /

        ธุรกิจเคมิคอลส ์
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223 บรษัิทแกรนด ์สยาม คอมโพสติ จาํกดั X /
224 บรษัิทไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั X /
225 บรษัิทสยาม โทเซลโล จาํกดั X /
226 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
227 PT Trans-Pacific Polyethylindo
228 บรษัิทรเิกน้ (ไทยแลนด)์ จาํกดั / /
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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X ประธานกรรมการ
      บร ิษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

235 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง จาํกดั (มหาชน) / / / กรรมการ
236 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จาํกดั / // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
237 บรษัิทอินวีนิค จาํกดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
238 บรษัิทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ ์เทรนนิง เซน็เตอร ์จาํกดั
239 บรษัิทเอสซีจี เปเปอร ์เอ็นเนอรยี์ จาํกดั
240 บรษัิทเอสซีจีพี โซลชูนั จาํกดั
241 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. /
242 บรษัิทเอสซีจีพี รจิีด พลาสติกส ์จาํกดั
243 บรษัิท เอสเคไอซี อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั
244 บรษัิทไทยเคนเปเปอร ์จาํกดั (มหาชน) /
245 บรษัิทวีซี แพค็เกจิง (ประเทศไทย) จาํกดั
246 United Pulp and Paper Co., Inc.
247 บรษัิทพรซีิชนั พรนิท ์จาํกดั
248 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั /
249 บรษัิทไทยคอนเทนเนอรข์อนแก่น จาํกดั /
250 บรษัิทไทยคอนเทนเนอรร์ะยอง จาํกดั /
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 บรษัิทโอเรยีนทค์อนเทนเนอร ์จาํกดั
257 PT Indoris Printingdo
258 PT Indocorr Packaging Cikarang
259 บรษัิทฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร ์จาํกดั (มหาชน) /
260 บรษัิทฟินิคซ ยทิูลิตีส ์จาํกดั /
261 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั /
262 บรษัิทสยามฟอเรสทร ีจาํกดั /
263 บรษัิทพนสันิมิต จาํกดั /
264 บรษัิทไทยพนาสณฑ ์จาํกดั /
265 บรษัิทไทยพนาดร จาํกดั /
266 บรษัิทไทยพนาราม จาํกดั /
267 บรษัิทสวนป่ารงัสฤษฎ ์จาํกดั /
268 บรษัิทสยามพนาเวศ จาํกดั /
269 บรษัิทไทยพนาบรูณ ์จาํกดั /
270 บรษัิทไทยวนภมิู จาํกดั /
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. X
276 PT Dayasa Aria Prima
277 Tin Thanh Packing Joint Stock Company
278 บรษัิทพรแีพค ประเทศไทย จาํกดั 
279 บรษัิททีซี เฟล็กซิเบิลแพคเกจจิง จาํกดั /
280 บรษัิทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส ์จาํกดั
281 บรษัิทตะวนันาบรรจภุณัฑ ์จาํกดั
282 บรษัิทคอนิเมก จาํกดั

   บร ิษัทร ่วมและบร ิษัทอนื  
283 บรษัิทสยามทบพนัแพคเกจจิง จาํกดั /
284 P&S Holdings Corporation
285 บรษัิทสยามนิปปอน อินดสัเตรยีล เปเปอร ์จาํกดั
286 บรษัิทสหกรนี ฟอเรสท ์จาํกดั 

      ธุรกจิแพคเกจจงิ
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ส่วนงานอนื X ประธานกรรมการ
บร ิษัทยอ่ย * รองประธานกรรมการ

287 บริษัทซิเมนตไ์ทยโฮลดิง จาํกดั X / / / // / กรรมการ
288 บริษัทซิเมนตไ์ทยพร็อพเพอรตี์ (2001) จาํกดั (มหาชน) / X // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
289 บริษัทพร็อพเพอรตี์ แวล ูพลสั จาํกดั X /// กรรมการผูจ้ดัการ
290 บริษัทเอสซีจีแอคเคา้นติ์ง เซอรว์ิสเซส จาํกดั X
291 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จาํกดั X /
292 บริษัทซีทีโอ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั X
293 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
294 บริษัทสยามผลติภณัฑน์วตักรรมและโซลชูนั จาํกดั X /
295 บริษัทเอสซีจี เลริน์นิง เอ็กเซลเลนซ ์จาํกดั X
296 บริษัทเอสซีจี เอชอาร ์โซลชูนัส ์จาํกดั X
297 SCG Vietnam Co., Ltd.
298 PT SCG Indonesia
299 บริษัทบางซอือตุสาหกรรม จาํกดั X
300 บริษัทแอด เวนเจอรส์ แคปปิตอล จาํกดั /
301 บริษัทแอด เวนเจอรส์ แคปปิตอล อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั X /
302 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจาํกดั X /

บร ิษัทร ่วมและบร ิษัทอนื
303 บริษัทสยามคโูบตา้คอรป์อเรชนั จาํกดั /1 / /
304 Kubota Cambodia Co., Ltd. /
305 Kubota Lao Sole Co., Ltd. /
306 บริษัทสยามคโูบตา้เมททลัเทคโนโลยี จาํกดั /
307 บริษัทสยามคโูบตา้ ลสีซงิ จาํกดั
308 Kubota Leasing (Cambodia) Plc.
309 บริษัทสยามเอทีอตุสาหกรรม จาํกดั *
310 บริษัทผลติภณัฑว์ิศวไทย จาํกดั *
311 บริษัทนวโลหะอตุสาหกรรม จาํกดั *
312 บริษัทไอซิน ทาคาโอกา้ ฟาวนด์ริ บางปะกง จาํกดั *
313 บริษัทนวโลหะไทย จาํกดั *
314 Lysando AG /
315 บริษัทไอทีวนั จาํกดั X /
316 บริษัทโตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั /
317 บริษัทเหลก็สยามยามาโตะ จาํกดั / /
318 บริษัทสยามโตโยตา้อตุสาหกรรม จาํกดั *

หมายเหต ุ1. ขอ้มลูกรรมการ ณ วนัที 1 มกราคม 2564
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นางภัทรวรรณ  ตุ้นสกุล

ตาํแหน่ง

คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม

การอบรมบทบาทหน้าทีเ่กีย่วกับเลขานกุารบรษิทั/อบรมหลกั
สตูรอืน่ๆ (8)

เลขานุการบริษัท

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

การดํารงตําแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอ่ืน (1)

การดํารงตําแหน่งอืน่ในเอสซจีี
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งท่ีสาํคญั
–

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก
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ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญาโท	บริหารธรุกจิ	Harvard	Business	School	สหรฐัอเมรกิา
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาอุตสาหการ	University	of	 
	 Texas	(Arlington)	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาเหมืองแร	่
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ	
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก		
•	 เศรษฐกิจและการลงทุน	
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)	
•	 การต่างประเทศ
•	 การบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ	
	 (Crisis	Management)
•	 การตลาด
•	 ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ	หรือต่างประเทศ	
	 (Market	Insight)
•	 บัญชี	/	Financial	Literacy
•	 การเงิน
•	 การบริหารจัดการทุนมนุษย์	(Human	Capital	Management)
•	 สิ่งแวดล้อม	สังคม	และการก�ากับดูแล	(Environmental,	
	 Social	&	Governance	หรือ	“ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	2004	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษิทัอ่ืนท่ีจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ไม่มี)	
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)
•	 ตั้งแต่	2558	 คณะกรรมการอ�านวยการจัดหาทุน	
	 	 	 		 	 	 อาคารนวมินทรบพิตร	84	พรรษา	
	 	 	 		 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
	 	 	 		 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
•	 ตั้งแต่	2558	 ที่ปรึกษา	สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
	 	 	 		 	 	 ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ	์	 	
	 	 	 		 	 	 (วปอ.)
•	 ตั้งแต่	2558	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิคณะกรรมการ
	 	 	 		 	 	 พัฒนาวิทยาศาสตร	์เทคโนโลยีแห่งชาต	ิ		
	 	 	 		 	 	 (กวทช.)
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
	 	 	 		 	 	 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

•	 ตั้งแต	่2559	 หัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะท�างานร่วม	 	
	 	 	 		 	 	 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	 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร	์
	 	 	 		 	 	 มูลนิธิอานันทมหิดล
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
•	 ตั้งแต่	2560	 อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ	
	 	 	 		 	 	 เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ	4.0																						
	 	 	 		 	 	 ส�านักนายกรัฐมนตรี
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา
	 	 	 		 	 	 องค์การ	คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู	
	 	 	 		 	 	 โรงเรียนเทพศิรินทร์
•	 ตั้งแต่	2561	 คณะกรรมการพฒันานวตักรรมการบรหิาร 
	 	 	 		 	 	 จดัการสถานศกึษาในรปูแบบ	Public	School	
	 	 	 		 	 	 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
	 	 	 		 	 	 การศึกษาตามนโยบาย	THAILAND	4.0
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการมลูนิธพิระราชนเิวศน์มฤคทายวนั	
	 	 	 		 	 	 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
	 	 	 		 	 	 เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	สิริโสภาพัณณวดี
•	 ตั้งแต	่2561	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ
	 	 	 		 	 	 ภาคสงัคม	มลูนิธริางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจักรี
•	 ตั้งแต่	2561	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม
	 	 	 		 	 	 แห่งประเทศไทย	(ส.อ.ท.)
•	 ตั้งแต่	2562	 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
	 	 	 		 	 	 การอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	
•	 ตั้งแต่	2563	 อนกุรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่วกับ 
	 	 	 		 	 	 การขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อนาคต
•	 ตั้งแต่	2563	 อนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
	 	 	 		 	 	 การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนา	
	 	 	 		 	 	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
	 	 	 		 	 	 เทคโนโลยีแห่งชาติ
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการปฎิรูปประเทศด้านที	่13:		 	
	 	 	 		 	 	 วัฒนธรรม	กีฬา	แรงงาน	และการพัฒนา
	 	 	 		 	 	 ทรัพยากรมนุษย	์กระทรวงการท่องเที่ยว		
	 	 	 		 	 	 และกีฬา
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการในบริษัทย่อยของเอสซีจีท่ีอยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�านวน	7	บริษัท
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นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ	51	ปี

ต�าแหน่ง • 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	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการบริษัทเอสซีจี	 แพคเกจจิ้ง	 จ�ากัด	 
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอืน่/กจิการอืน่ (3)
•	 ตั้งแต่	2561	 Commissioner,	PT	Chandra	Asri	Petrochemical	 
	 	 	 		 	 	 Tbk,	Indonesia*
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
•	 ตั้งแต	่2563	 Project	Director	โครงการพัฒนาระบบ	 	
	 	 	 		 	 	 ต้นแบบการช�าระเงนิโดยใช้สกลุเงนิดจิทัิล
	 	 	 		 	 	 ที่ออกโดยธนาคารกลาง
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การด�ารงต�าแหน่งอืน่ในเอสซจีี
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ในบริษทัย่อย	บรษิทัร่วม	และบรษิทัอ่ืน	ๆ	
ของเอสซีจี	ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่
ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคญั
•	 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
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
(ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2554	–	2558	 ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
	 	 	 		 	 	 บรหิาร	บรษิทัไทยบรติชิ	ซเีคยีวรต้ีิ	พริน้ต้ิง	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2554	–	2558	 ประธานกรรมการ	บริษัทไทยเคนเปเปอร์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2554	–	2558	 กรรมการผู้จัดการใหญ	่บริษัทเอสซีจ	ี
	 	 	 		 	 	 เปเปอร	์จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 	 		 	 	 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจ	ี
	 	 	 		 	 	 แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	–	2558	 กรรมการ	บรษิทัไทยพลาสตกิและเคมีภณัฑ์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2556	–	2557	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิคณะกรรมการ	 	
	 	 	 		 	 	 กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)
•	 2556	–	2557	 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 	 	 		 	 	 กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)

•	 2556	–	2558	 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผล
	 	 	 		 	 	 กระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท	
	 	 	 		 	 	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ	 	
	 	 	 		 	 	 เทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช.)	
•	 2558	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2560	–	2561		 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรอง
	 	 	 		 	 	 การปรบัเปลีย่นตามนโยบาย	THAILAND	4.0	
•	 2560	–	2562	 ที่ปรึกษา	สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์	 	
	 	 	 		 	 	 มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 2561	–	2562	 ท่ีปรกึษา	สมาคมนสิติเก่าวศิวกรรมศาสตร์
	 	 	 		 	 	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)



030

นายยุทธนา  เจียมตระการ
อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร	์สาขาวิชาเคม	ี
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	149/2018	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
•	 ตั้งแต่	2558	 ที่ปรึกษา	มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
	 	 	 		 	 	 เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการอ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศ
	 	 	 		 	 	 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนี
	 	 	 		 	 	 ออร์เคสตร้า
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการมูลนิธิสวนหลวง	ร.9
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	 ในบริษัทย่อย	 
บรษิทัร่วม	และบริษทัอืน่	ๆ 	ของเอสซจี	ีทีอ่ยู่นอกตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

นายนิธิ ภัทรโชค
อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง • 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	สมาคมส่งเสรมิ 
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2551 – 2558	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเอสซีจี
	 	 	 		 	 	 เพอร์ฟอร์มานซ	์เคมิคอลส์	จ�ากัด
•	 2553 – 2556	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเอสซีจี	
	 	 	 		 	 	 โพลิโอเลฟินส	์จ�ากัด
•	 2554 – 2558	 หวัหน้ากลุม่ธรุกจิ	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�าลังคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม	4.0	
	 	 	 		 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
	 	 	 		 	 	 พระนครเหนือ
•	 2560 – 2562	 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)
•	 ต้ังแต่	2555	 กรรมการ	บรษัิทสยามโกลบอลเฮ้าส์	จ�ากดั	 
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
•	 ต้ังแต่	2561	 ประธานกรรมการบรษัิท	ประธานกรรมการ 
	 	 	 		 	 	 บริหาร	และกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	 
	 	 	 		 	 	 และบรรษัทภิบาล	
	 	 	 		 	 	 บริษัทเอสซีจ	ีเซรามิกส์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานกรรมการบริษัท	และประธาน
	 	 	 		 	 	 กรรมการบริหาร	บริษัทควอลิตี้
	 	 	 		 	 	 คอนสตรัคชั่นโปรดัคส	์จ�ากัด	(มหาชน)



031

นายชนะ ภูมี
อายุ 55 ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาเอก	วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 (วิศวกรรมอุตสาหการ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
•	 ปรญิญาโท	สส.ม.	ส่ิงแวดล้อม	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช		
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	136/2017	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	261/2018	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษิทัอ่ืนท่ีจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	และ
	 	 	 		 	 	 กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล
	 	 	 		 	 	 บรษิทัควอลติีค้อนสตรคัชัน่โปรดคัส์	จ�ากดั	
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ (3)
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการบริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย	จ�ากัด		 	
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2563	 นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	 ในบริษัทย่อย	 
บรษัิทร่วม	และบรษัิทอืน่	ๆ 	ของเอสซจีี	ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2548	–	2550	 Managing	Director,	Kampot	Cement	Co.,	Ltd.
•	 2551	–	2553	 Supply	Chain	Director	บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์		
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด
•	 2551	–	2553	 Managing	Director	บริษัทเอส	ซ	ีไอ	อีโค	่
	 	 	 		 	 	 เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	
•	 2553	–	2556	 Energy	Director	บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์-	 	
	 	 	 		 	 	 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด
•	 2556	–	2558		 Country	 Director-Myanmar	บริษัทเอสซีจ	ี 
	 	 	 		 	 	 ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด
•	 2556	–	2558	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทอีโค	่แพลนท์	
	 	 	 		 	 	 เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
•	 2556	–	2557	 Managing	Director,	Mawlamyine	Cement		Limited
•	 2557	–	2559	 Managing	Director,	Myanmar	CBM	Services	
	 	 	 		 	 	 Company	Limited
•	 2558	–	2560	 Vice	President-Operations	บริษัทเอสซีจ	ี
	 	 	 		 	 	 ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
(ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
•	 ตั้งแต่	2556	 รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจ
	 	 	 		 	 	 แห่งประเทศไทย
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	 ในบริษัทย่อย	 
บรษิทัร่วม	และบรษิทัอืน่	ๆ 	ของเอสซจี	ีทีอ่ยู่นอกตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ 
•	 2548	–	2553	 ผู้อ�านวยการส�านักงานวางแผนกลาง		 	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2553	–	2556	 กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทัเอสซจี	ีโลจสิติกส์	
	 	 	 		 	 	 แมเนจเม้นท	์จ�ากัด
•	 2556	–	2560	 Vice	President-Domestic	Market	เอสซีจี	
	 	 	 		 	 	 ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
•	 2557	–	2561	 กรรมการ	บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย	 จ�ากัด	 
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)

•	 2559	–	2561		 รองประธาน	สภาอุตสาหกรรมแห่ง
	 	 	 		 	 	 ประเทศไทย
•	 2560	–	2561	 Vice	President-Building	Products	and	
	 	 	 		 	 	 Distribution	Business	ธุรกิจซีเมนต์และ
	 	 	 		 	 	 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
•	 2560	–	2562		 Commissioner,	PT	KOKOH	INTI	AREBAMA	Tbk,	
	 	 	 		 	 	 Indonesia*
•	 2561	–	2563	 กรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 2562	–	2563	 President	Commissioner,	PT	KERAMIKA	
	 	 	 		 	 	 INDONESIA	ASSOSIASI,	Tbk.*
•	 2562	–	2563	 President	Commissioner,	PT	KOKOH	
	 	 	 		 	 	 INTI	AREBAMA	Tbk.*	
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)
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นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
อายุ	53	ปี

ต�าแหน่ง • 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�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2561		 กรรมการบรษิัทสยามโกลบอลเฮ้าส์	จ�ากัด	
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 
(ไม่มี)

นายสุรชา อุดมศักดิ์
อาย	ุ52	ปี

ต�าแหน่ง •	 Vice	 President-Chemicals	 Business	 และดูแลงาน	 
	 	 	 		 	 Chief	Technology	Officer-Innovation	and	Technology	
	 	 	 		 	 ธุรกิจเคมิคอลส์
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาเอก	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเคม	ี
	 Texas	A&M	University
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเคมี	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการศนูย์ความเป็นเลศิด้านเทคโนโลยี
	 	 	 		 	 	 ปิโตรเคมแีละวสัด	ุจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 ตั้งแต่	2561	 ทีป่รกึษา	Japan	Advanced	Institute	of	Science	
	 	 	 		 	 	 and	Technology
•	 ตั้งแต่	2561	 ผู้แทนสมาคม	Thai-UK	Business	Leadership	
	 	 	 		 	 	 Council

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	ในบรษัิทย่อย	
บรษัิทร่วม	และบรษัิทอืน่	ๆ 	ของเอสซจี	ีทีอ่ยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2550	–	2554	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทนวพลาสติก	 	
	 	 	 		 	 	 อุตสาหกรรม	จ�ากัด
•	 2554	–	2555	 หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ	Fabricated	Products	
	 	 	 		 	 	 บริษัทเอสซีจ	ีเคมิคอลส์	จ�ากัด
•	 2555	–	2559	 Operations	Vice	President	Director,	PT.	Chandra	
	 	 	 		 	 	 Asri	Petrochemicals	Tbk,	Indonesia*
•	 2559	–	2560	 กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทักรงุเทพ	ซนิธิติกส์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
(ไม่มี)

•	 ตั้งแต่	2561	 ทีป่รกึษาวทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคม	ี
	 	 	 		 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการสมาคมการบรหิารการอนญุาตให้
	 	 	 		 	 	 ใช้สิทธ	ิ(ประเทศไทย)
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	 ในบริษัทย่อย	 
บรษัิทร่วม	และบรษัิทอืน่	ๆ 	ของเอสซจี	ีทีอ่ยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2547	 	 	 รองกรรมการผู้จดัการ	บรษัิทแกรนด์	สยาม	
	 	 	 		 	 	 คอมโพสิต	จ�ากัด
•	 2550	 	 	 กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทัไทยโพลเิอททลีนี	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด
•	 2556	–	2560	 Research	and	Development	Director,	Business	
	 	 	 		 	 	 Group	Head	-	Technology	
	 	 	 		 	 	 บริษัทเอสซีจ	ีเคมิคอลส์	จ�ากัด	
•	 2561	–	2562	 Research	and	Development	Director,	Emerging	
	 	 	 		 	 	 Business	Director	บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)
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ธุรกิจเคมิคอลส์  
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญาโท	บริหารธรุกจิ	Harvard	Business	School	สหรฐัอเมรกิา
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาอุตสาหการ	University	of	 
	 Texas	(Arlington)	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาเหมืองแร	่
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ	
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก		
•	 เศรษฐกิจและการลงทุน	
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)	
•	 การต่างประเทศ
•	 การบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ	
	 (Crisis	Management)
•	 การตลาด
•	 ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ	หรือต่างประเทศ	
	 (Market	Insight)
•	 บัญชี	/	Financial	Literacy
•	 การเงิน
•	 การบริหารจัดการทุนมนุษย์	(Human	Capital	Management)
•	 สิ่งแวดล้อม	สังคม	และการก�ากับดูแล	(Environmental,	
	 Social	&	Governance	หรือ	“ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	2004	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษิทัอ่ืนท่ีจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ไม่มี)	
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)
•	 ตั้งแต่	2558	 คณะกรรมการอ�านวยการจัดหาทุน	
	 	 	 		 	 	 อาคารนวมินทรบพิตร	84	พรรษา	
	 	 	 		 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
	 	 	 		 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
•	 ตั้งแต่	2558	 ที่ปรึกษา	สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
	 	 	 		 	 	 ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ	์	 	
	 	 	 		 	 	 (วปอ.)
•	 ตั้งแต่	2558	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิคณะกรรมการ
	 	 	 		 	 	 พัฒนาวิทยาศาสตร	์เทคโนโลยีแห่งชาต	ิ		
	 	 	 		 	 	 (กวทช.)
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
	 	 	 		 	 	 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

•	 ตั้งแต	่2559	 หัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะท�างานร่วม	 	
	 	 	 		 	 	 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	 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร	์
	 	 	 		 	 	 มูลนิธิอานันทมหิดล
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
•	 ตั้งแต่	2560	 อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ	
	 	 	 		 	 	 เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ	4.0																						
	 	 	 		 	 	 ส�านักนายกรัฐมนตรี
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา
	 	 	 		 	 	 องค์การ	คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู	
	 	 	 		 	 	 โรงเรียนเทพศิรินทร์
•	 ตั้งแต่	2561	 คณะกรรมการพฒันานวตักรรมการบรหิาร 
	 	 	 		 	 	 จดัการสถานศกึษาในรปูแบบ	Public	School	
	 	 	 		 	 	 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
	 	 	 		 	 	 การศึกษาตามนโยบาย	THAILAND	4.0
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการมลูนธิพิระราชนเิวศน์มฤคทายวนั	
	 	 	 		 	 	 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
	 	 	 		 	 	 เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	สิริโสภาพัณณวดี
•	 ตั้งแต	่2561	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ
	 	 	 		 	 	 ภาคสงัคม	มลูนธิริางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจักรี
•	 ตั้งแต่	2561	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม
	 	 	 		 	 	 แห่งประเทศไทย	(ส.อ.ท.)
•	 ตั้งแต่	2562	 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
	 	 	 		 	 	 การอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	
•	 ตั้งแต่	2563	 อนกุรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่วกับ 
	 	 	 		 	 	 การขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อนาคต
•	 ตั้งแต่	2563	 อนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
	 	 	 		 	 	 การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนา	
	 	 	 		 	 	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
	 	 	 		 	 	 เทคโนโลยีแห่งชาติ
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการปฎิรูปประเทศด้านที	่13:		 	
	 	 	 		 	 	 วัฒนธรรม	กีฬา	แรงงาน	และการพัฒนา
	 	 	 		 	 	 ทรัพยากรมนุษย	์กระทรวงการท่องเที่ยว		
	 	 	 		 	 	 และกีฬา
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นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ	51	ปี

ต�าแหน่ง • 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	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการบริษัทเอสซีจี	 แพคเกจจิ้ง	 จ�ากัด	 
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอืน่/กจิการอืน่ (3)
•	 ตั้งแต่	2561	 Commissioner,	PT	Chandra	Asri	Petrochemical	 
	 	 	 		 	 	 Tbk,	Indonesia*
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
•	 ตั้งแต	่2563	 Project	Director	โครงการพัฒนาระบบ	 	
	 	 	 		 	 	 ต้นแบบการช�าระเงนิโดยใช้สกลุเงนิดจิทัิล
	 	 	 		 	 	 ที่ออกโดยธนาคารกลาง
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การด�ารงต�าแหน่งอืน่ในเอสซจีี
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ในบริษทัย่อย	บรษิทัร่วม	และบรษิทัอ่ืน	ๆ	
ของเอสซีจี	ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่
ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคญั
•	 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
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
(ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการในบริษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�านวน	7	บริษัท
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2554	–	2558	 ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
	 	 	 		 	 	 บรหิาร	บรษิทัไทยบรติชิ	ซเีคยีวรต้ีิ	พริน้ต้ิง	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2554	–	2558	 ประธานกรรมการ	บริษัทไทยเคนเปเปอร์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2554	–	2558	 กรรมการผู้จัดการใหญ	่บริษัทเอสซีจ	ี
	 	 	 		 	 	 เปเปอร	์จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 	 		 	 	 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจ	ี
	 	 	 		 	 	 แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	–	2558	 กรรมการ	บรษิทัไทยพลาสตกิและเคมีภณัฑ์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2556	–	2557	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิคณะกรรมการ	 	
	 	 	 		 	 	 กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)

•	 2556	–	2557	 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 	 	 		 	 	 กองทุนบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)
•	 2556	–	2558	 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผล
	 	 	 		 	 	 กระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท	
	 	 	 		 	 	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ	 	
	 	 	 		 	 	 เทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช.)	
•	 2558	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2560	–	2561		 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรอง
	 	 	 		 	 	 การปรบัเปลีย่นตามนโยบาย	THAILAND	4.0	
•	 2560	–	2562	 ที่ปรึกษา	สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์	 	
	 	 	 		 	 	 มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 2561	–	2562	 ท่ีปรกึษา	สมาคมนสิติเก่าวศิวกรรมศาสตร์
	 	 	 		 	 	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)



035

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง	 •	 กรรมการ																																																																																																																																												
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาไฟฟ้า	สถาบันเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าธนบุรี
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	149/2018	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2558		 กรรมการบริษัทเอสซีจ	ีแพคเกจจิ้ง	จ�ากัด		
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ (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

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	 ในบริษัทย่อย	 
บรษัิทร่วม	และบรษัิทอืน่	ๆ 	ของเอสซจีี	ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2550	–	2553	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทระยองโอเลฟินส์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด
•	 2551	–	2555	 General	Director,	Long	Son	Petrochemicals	
	 	 	 		 	 	 Company	Limited
•	 2555	–	2558	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง	
	 	 	 		 	 	 เอสซีจี
•	 2557	–	2561	 กรรมการบรหิาร	ส�านกังานพฒันาธรุกรรม
	 	 	 		 	 	 ทางอิเล็กทรอนิกส์
•	 2558	–	2560		 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 2558	–	2562		 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี	
	 	 	 		 	 	 แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
(ไม่มี)

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
อายุ	53	ปี

ต�าแหน่ง	 •	 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	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
•	 ตั้งแต่	2562	 ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

•	 ต้ังแต่	2563	 ผู้แทนสมาคมนสิติเก่าวศิวกรรมศาสตร์แห่ง
	 	 	 		 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	 ในบริษัทย่อย	 
บรษัิทร่วม	และบรษัิทอืน่	ๆ 	ของเอสซจีี	ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2548	–	2552	 Managing	 Director,	 Mehr	 Petrochemical	 
	 	 	 		 	 	 Company,	Iran	
•	 2552	–	2560	 กรรมการผูจั้ดการ	บรษิทัเอสซจี	ีพลาสตกิส์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด
•	 2558	–	2562	 กรรมการสถาบันพลาสติก
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)



036

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
อายุ	52	ปี

ต�าแหน่ง	 •	 กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเคม	ี
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	263/2018	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษิทัอ่ืนท่ีจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
•	 ตั้งแต่	2560	 รองประธานสายงานสังคมและภาพลกัษณ์
	 	 	 		 	 	 อุตสาหกรรม	กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	
	 	 	 		 	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 ตั้งแต	่2561	 รองประธานคณะกรรมการสถาบัน
	 	 	 		 	 	 พลังงานเพื่ออุตสาหกรรม	
	 	 	 		 	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	 ในบริษัทย่อย	
บรษัิทร่วม	และบรษัิทอืน่	ๆ 	ของเอสซจี	ีท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2553	–	2556	 ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัทมาบตาพุด
	 	 	 		 	 	 โอเลฟินส	์จ�ากัด
•	 2556	–	2561		 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทมาบตาพุด
	 	 	 		 	 	 โอเลฟินส	์จ�ากัด
•	 2558	–	2560	 Olefins	Leader	บริษทัเอสซจี	ีเคมิคอลส์	จ�ากดั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)



037

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง  
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด 

ต�าแหน่ง •	 ประธานกรรมการ
	 	 	 		 •	 กรรมการอิสระ
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 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
•	 เศรษฐศาสตรดุษฎบีณัฑิตกติติมศักดิ	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	 บรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
	 ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท	และตลาดผู้บริโภค
•	 ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น	ๆ
•		 ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน	์พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภมูภิาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล
•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านเศรษฐกิจ	บัญชี	และการเงิน
•	 ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
•	 ด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิ
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�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (3)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานกรรมการ		บริษัทเซ็นทรัล	รีเทล	
	 	 	 		 	 	 คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานกรรมการ	บริษัทพฤกษา	โฮลดิ้ง	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	(เริ่มเป็นกรรมการอิสระ
	 	 	 		 	 	 ตั้งแต	่2559)
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการ
	 	 	 		 	 	 พจิารณาผลตอบแทน	บรษัิทปูนซเิมนต์ไทย	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	(เริ่มเป็นกรรมการอิสระ
	 	 	 		 	 	 เมื่อวันที	่26	สิงหาคม	2562)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (13)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานคณะกรรมการ
	 	 	 		 	 	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
•	 ตั้งแต่	2561	 ประธานกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร
	 	 	 		 	 	 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการ	บริษัทสยามสินธร	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการ	บริษัททุนลดาวัลย์	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการสภามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
•	 ตั้งแต่	2561	 ศาสตราภิชาน	คณะพาณิชยศาสตร์และ
	 	 	 		 	 	 การบัญช	ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการ
	 	 	 		 	 	 ทรัพย์สิน	วชิราวุธวิทยาลัย
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการ	โครงการทุนเล่าเรียนหลวง
	 	 	 		 	 	 ส�าหรับพระสงฆ์ไทย
•	 ตั้งแต่	2560	 Chairman	of	the	Council	of	Trustees	and	the	
	 	 	 		 	 	 Board	of	Directors,	Thailand	Development	
	 	 	 		 	 	 Research	Institute	(TDRI)
•	 ตั้งแต่	2559	 ที่ปรึกษาอาวุโส	กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิคณะกรรมการ
	 	 	 		 	 	 จดัการทรพัย์สนิ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 ต้ังแต่	2558	 ท่ีปรกึษา	ส�านกังานทรพัย์สนิพระมหากษตัรย์ิ
•	 ต้ังแต่	2541	 กรรมการ		และกรรมการบรหิาร	สภากาชาดไทย

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
อายุ	68	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	(ตั้งแต่วันที่	26	สิงหาคม	2562)
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ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอื ต�าแหน่งทีส่�าคญั
•	 2560	-	2562	 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
	 	 	 		 	 	 ด้านเศรษฐกิจ
•	 2560	-	2562	 กรรมการ	คณะกรรมการอิสระเพื่อการ
	 	 	 		 	 	 ปฏิรูปการศึกษา
•	 2560	-	2562	 ประธานกรรมการ	คณะกรรมการก�ากบัการ
	 	 	 		 	 	 จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
•	 2558	-	2562	 กรรมการ	คณะกรรมการต่อต้านการทุจรติ
	 	 	 		 	 	 แห่งชาติ
•	 2558	-	2562	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาขีดความ
	 	 	 		 	 	 สามารถในการแข่งขันของประเทศ
•	 2557	-	2562	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบาย
	 	 	 		 	 	 รัฐวิสาหกิจ

•	 2553	-	2558	 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 2547	-	2553	 กรรมการผูจ้ดัการ	ธนาคารกสกิรไทย	จ�ากดั	
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
•	 2542	-	2546	 เลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
	 	 	 		 	 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์(ก.ล.ต.)
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)

นายชลณัฐ ญาณารณพ
อาย	ุ61	ปี

ต�าแหน่ง •	 รองประธานกรรมการ
     •	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 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		
•	 หลักสตูรผู้บรหิารระดบัสูง	สถาบนัวิทยาการพลงังาน	รุน่ที	่5
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจหลักของบริษัท	ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท	
•	 ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น	ๆ
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน	์พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน	 	
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภูมภิาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่การ
	 บริหารทรัพยากรบุคคล
•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านการตลาด	บัญชีและการเงิน
•	 ด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธรุกจิ
•	 ด้านการบริหารคุณภาพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	39/2005	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	38/2016	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการ	และกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 
		 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (7)
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการ	มูลนิธิเอสซีจี
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการ	บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการ	บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2559	 ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคมี
	 	 	 		 	 	 และปิโตรเคมี	วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	
	 	 	 		 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์(วสท.)
•	 ตั้งแต่	2552	 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
	 	 	 		 	 	 ประยุกต์แห่งประเทศไทย
•	 ตั้งแต่	2551		 Authorized	Representative	at	the	Members	
	 	 	 		 	 	 Council,	Long	Son	Petrochemicals	Co.,	Ltd.			
	 	 	 		 	 	 ประเทศเวียดนาม
•	 ตั้งแต่	2549	 กรรมการอ�านวยการสถาบันปิโตรเลียม
	 	 	 		 	 	 แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2561	-	2562	 Chairman	of	the	Members	Council,	Long	Son		
	 	 	 		 	 	 Petrochemicals	Company	Limited,
	 	 	 		 	 	 ประเทศเวียดนาม	
•	 2561	-	2563	 กรรมการ	SENFI	Swiss	GmbH	
	 	 	 		 	 	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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ต�าแหน่ง •	 กรรมการอิสระ
	 	 	 		 •	 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 21	มิถุนายน	2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Harvard	Business	School	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาเครื่องกล	University	of	
	 Washington	ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจหลักของบริษัท	ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท	
	 และตลาดผู้บริโภค
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน	์พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภูมภิาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล
•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านบัญชีและการเงิน
•	 ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
•	 ด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	2/2001	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2563	 รองประธานกรรมการ	กรรมการอสิระ	และ
	 	 	 		 	 	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (3)
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการ		บริษัททุนลดาวัลย	์จ�ากัด	
•	 ตั้งแต	่2555	 กรรมการ	บริษัทเคมปินสยาม	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2553	 กรรมการ	บริษัทสยามสินธร	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอื ต�าแหน่งทีส่�าคญั
•	 2555	–	2560	 กรรมการ	Kempinski	International	SA
•	 2550	–	2559	 กรรมการ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
•	 2548	–	2552	 กรรมการ	British	Airways	Public	Company	
	 	 	 		 	 	 Limited
•	 2547	–	2554	 ประธานและกรรมการ	Singapore	
	 	 	 		 	 	 Telecommunication	Company	Limited	
	 	 	 		 	 	 ประเทศสิงคโปร์
•	 2536	–	2548	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2535	–	2548	 ประธานกรรมการ	บรษัิทเยือ่กระดาษสยาม	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	ในปัจจุบัน)
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	28,329	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0007)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)

นายชุมพล ณ ล�าเลียง
อายุ	73	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	(ตั้งแต่วันที	่21	มิถุนายน	2562)

•	 2560	-	2563		 กรรมการ	SENFI	UK	Limited	สหราชอาณาจักร
•	 2560	-	2562		 รองผู้จัดการใหญ่	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2558	-	2559	 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
•	 2557	-	2563	 กรรมการ	SENFI	Norway	AS	(ชื่อเดิม	Norner	
	 	 	 		 	 	 Holding	AS)	ประเทศนอร์เวย์
•	 2557	-	2559		 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2556	-	2558	 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
•	 2555	-	2562	 ประธานกรรมการ	บรษิทัไทยพลาสตกิและ
	 	 	 		 	 	 เคมีภัณฑ	์จ�ากัด	(มหาชน)
•	 255	-	2562	 Commissioner,	PT	Chandra	Asri	Petrochemical	
	 	 	 		 	 	 Tbk,	ประเทศอินโดนีเซีย*
•	 2551	-	2562	 Authorized	Representative	at	the	Members	
	 	 	 		 	 	 Council,	Long	Son	Petrochemicals	Company	
	 	 	 		 	 	 Limited,	ประเทศเวียดนาม	

•	 2550	-	2562		 กรรมการผู้จัดการใหญ	่ธุรกิจเคมิคอลส์		
•	 2550	-	2551	 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
	 	 	 		 	 	 ประยุกต์แห่งประเทศไทย
•	 2549	-	2563	 กรรมการ	บริษัทกรุงเทพ	ซินธิติกส์	จ�ากัด
•	 2549	-	2563	 กรรมการ	บริษัทบีเอสท	ีอิลาสโตเมอร์ส	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด
•	 2548	-	2553	 กรรมการ	บริษัทปตท.	เคมิคอล	จ�ากัด	
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	2,607	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0001)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร  
(ไม่มี)
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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ต�าแหน่ง •	 กรรมการอิสระ
	 	 	 		 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 1	มิถุนายน	2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	ด้านการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน	์พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน	 	
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
•	 การก�ากับดูแลกิจการ	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	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
อายุ	59	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	(ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2562)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2559	 ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
	 	 	 		 	 	 กรรมการบริหาร	บริษัทแม็คกรุ๊ป	จ�ากัด	
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (6)
•	 ตั้งแต่	2563		 กรรมการอิสระ	บริษัทอินโดรามา	
	 	 	 		 	 	 เวนเจอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 ตั้งแต่	2562		 ประธานกรรมการ	บริษัทบูโอโน	่	 	
	 	 	 		 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2561		 กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
	 	 	 		 	 	 บริษัทไทย
•	 ตั้งแต่	2559		 กรรมการธรรมาภิบาล	ธนาคารแห่ง
	 	 	 		 	 	 ประเทศไทย
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิรากแก้ว
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการ	บริษัทท๊อป	ที	2015	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2561	-	2562	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 		 	 	 บริษัทเอสซีจ	ีเซรามิกส์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2559	-	2560	 ที่ปรึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
	 	 	 		 	 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์(ก.ล.ต.)
•	 2553	-	2557	 กรรมการ	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
•	 2546	-	2558	 กรรมการผู้จัดการใหญ	่บริษัทเคพีเอ็มจ	ี
	 	 	 		 	 	 ภูมิไชย	โฮลดิ้ง	จ�ากัด
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	ไม่ม	ี
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)

ต�าแหน่ง •	 กรรมการอิสระ
	 	 	 		 •	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
	 	 	 		 •	 กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 21	มิถุนายน	2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 Master	in	Business	Administration	(Finance)	Texas	A&M	University	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 พาณิชยศาสตรบัณฑิต	สาขาการเงินการธนาคาร	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	สถาบนัวทิยาการตลาดทุน	(วตท.)	
	 รุ่นที่	5
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	
	 (TEPCoT)	รุ่นที่	5	สถาบันวิทยาการการค้า	
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นาย ชาลี จันทนยิ่งยง
อายุ	64	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	(ตั้งแต่วันที่	21	มิถุนายน	2562)
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ต�าแหน่ง •	 กรรมการอิสระ
	 	 	 		 •	 กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 21	มิถุนายน	2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 Master	of	Business	Administration	(Finance),	Katholieke	
	 University	ประเทศเบลเยียม	
•	 บญัชมีหาบณัฑติ	สาขาวชิาบญัช	ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์		
•	 บญัชบีณัฑติ	สาขาวชิาการบญัช	ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์		
•	 Advanced	Management	Program,	Wharton	School	of	
	 Management	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	สถาบนัวทิยาการตลาดทุน	(วตท.)	
	 รุ่นที	่3	
•	 หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู	“ธรรมศาสตร์เพือ่สงัคม”	(นมธ.)	
	 รุ่นที	่3	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
•	 หลักสูตรต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง
	 ประเทศ	การบรหิารความเสีย่ง	การด�าเนนินโยบายการเงิน	และ
	 การธนาคารกลาง	
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ 
•	 ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่	
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ	่
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล	

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
อายุ	65	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	(ตั้งแต่วันที่	21	มิถุนายน	2562)

•	 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�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน	์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�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย 
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5)
•	 ตั้งแต่	2562		 ประธานอนุกรรมการวินัย	บริษัทส�านัก
	 	 	 		 	 	 หักบัญช	ี(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานกรรมการอุทธรณ	์บริษัทตลาด
	 	 	 		 	 	 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานกรรมการอทุธรณ์	ตลาดหลักทรพัย์
	 	 	 		 	 	 แห่งประเทศไทย
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการ	กองทุนเพื่อความเสมอภาค
	 	 	 		 	 	 ทางการศึกษา
•	 ตั้งแต่	2556	 กรรมการ	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	
	 	 	 		 	 	 (ประเทศไทย)
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอื ต�าแหน่งทีส่�าคญั
•	 2560	–	2563	 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	ธนาคาร
	 	 	 		 	 	 แห่งประเทศไทย
•	 2560	–	2561						 ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 2558	–	2561	 กรรมการธรรมาภิบาล	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 2558	–	2561	 กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 2552	–	2558	 รองเลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการ
	 	 	 		 	 	 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)
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•	 ด้านการบรหิารความเส่ียง	การบริหารจัดการในภาวะวกิฤต	ิ
•	 ด้านบัญชีและการเงิน		
•	 ด้านกลยุทธ์การลงทุน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	262/2018	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย 
(ไม่มี)	
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5) 
•	 ตั้งแต่	2562	ประธานคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการลงทุน
	 หาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน	กองทุน
	 เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	
•	 ตั้งแต่	2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
	 สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	
•	 ตั้งแต่	2562	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
	 การค้าระหว่างประเทศกลาง	
•	 ตั้งแต่	2560	ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกองทุนดัชนี
	 พันธบัตรไทยเอบีเอฟ	(ABFTH)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
•	 ตั้งแต่	2559	อนุกรรมการ	ในคณะอนุกรรมการบริหาร
	 การลงทุน	กองทุนประกันสังคม	
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งทีส่�าคญั 
•	 2561	–	2563		 อนุกรรมการ	ในคณะอนุกรรมการบริหาร 
	 	 	 		 	 	 ความเส่ียง	กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	
•	 2561		 	 	 กรรมการ	ในคณะกรรมการธนาคารออมสนิ	
•	 2559	–	2563		 ประธานคณะกรรมการ	
	 	 	 		 	 	 บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จ�ากัด		

•	 2558	–	2559		 ท่ีปรกึษาผู้ว่าการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
•	 2556	–	2560		 กรรมการ	ในคณะกรรมการค่าจ้าง	
	 	 	 		 	 	 ชุดที	่19	กระทรวงแรงงาน	
•	 2555	–	2558			 กรรมการ	ในคณะกรรมการกองทุนบ�าเหนจ็ 
	 	 	 		 	 	 บ�านาญข้าราชการ	กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญ
	 	 	 		 	 	 ข้าราชการ	
•	 2555	–	2558			 กรรมการ	ในคณะกรรมการ	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	 	 	 		 	 	 กรรมการ	ในคณะกรรมการนโยบายการเงนิ	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	 	 	 		 	 	 กรรมการ	ในคณะกรรมการนโยบาย
	 	 	 		 	 	 สถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	 	 	 		 	 	 รองผู้ว่าการ	ด้านเสถียรภาพการเงิน	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
•	 2553	–	2554		 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	สายตลาดการเงิน	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
•	 2552	–	2553		 ผูอ้�านวยการอาวโุส	ฝ่ายนโยบายความเสีย่ง	
	 	 	 		 	 	 สายนโยบายสถาบันการเงิน	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
•	 2548	–	2552		 ผูอ้�านวยการอาวโุส	ฝ่ายตลาดการเงนิและ
	 	 	 		 	 	 บริหารเงินส�ารอง	สายตลาดการเงิน	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
จ�านวนการถือหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)	
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)	
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร  
(ไม่มี)	

ต�าแหน่ง •	 กรรมการอิสระ
	 	 	 		 •	 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 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)	

•	 วฒุบิตัรผูบ้รหิารระดบัสงู	สถาบันวทิยาการตลาดทนุ	(วตท.)	
	 รุ่นที่	4	
•	 ประกาศนียบัตรหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี(Director	
	 Executive	Program)	School	of	Management	
	 มหาวิทยาลัยเยล	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรกรรมการบริษัท	(Certificate	of	
	 Completion	on	Company	Directors)	
	 สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย	ประเทศออสเตรเลีย	
•	 ประกาศนียบัตรส�าหรับผู้บริหาร	(Certificate	Executive	
	 Program)	เจแอล	เคลล็อค	มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ 
•	 ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท	
•	 ด้านการบริหารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภมิูภาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม	

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
อายุ	65	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	(ตั้งแต่วันที่	21	สิงหาคม	2562)
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ต�าแหน่ง •	 กรรมการอิสระ
	 	 	 		 •	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 24	มีนาคม	2563
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยซานตา	 	
	 คลาร่า	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ศ์
อายุ	61	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	(ตั้งแต่วันที	่24	มีนาคม	2563)

•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล	
•	 ด้านการบรหิารความเส่ียง	การบริหารจัดการในภาวะวกิฤต	ิ
•	 ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน	
•	 ด้านกฎหมายตลาดทุน	ภาษี	การควบรวมกิจการ	
	 การปรับโครงสร้าง	และธุรกิจครอบครัว	
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
•	 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�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบริษทัจดทะเบียน
อืน่ในประเทศไทย (1) 
•	 ตั้งแต่	2562			 กรรมการอิสระ	และกรรมการบริหาร
	 	 	 		 	 	 ความเสี่ยงระดับองค์การ		
	 	 	 		 	 	 บริษัทพฤกษา	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)		
การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอ่ืน / กิจการอืน่ (20) 
•	 ตั้งแต่	2563	 ประธานกรรมการ	บริษัทโชติวัฒน์
	 	 	 		 	 	 อุตสาหกรรมการผลิต	จ�ากัด	
•	 ตั้งแต่	2563	 อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริม
	 	 	 		 	 	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	
•	 ตั้งแต่	2563	 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย	
	 	 	 		 	 	 ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	
•	 ตั้งแต่	2563	 ทีป่รกึษาในคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน	
	 	 	 		 	 	 ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการในคณะกรรมการก�ากบัดูแลกิจการ	
	 	 	 		 	 	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
•	 ตั้งแต	่2563	 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร	
	 	 	 		 	 	 สถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ	
	 	 	 		 	 	 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	 	
	 	 	 		 	 	 โคโรนา	2019	(โควิด	19)	(ศบศ.)	

•	 ตั้งแต่	2562		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ	 	
	 	 	 		 	 	 อ�านวยการ	ส�านักงานสภานโยบาย
	 	 	 		 	 	 การอุดมศึกษา		วิทยาศาสตร์วิจัยและ	 	
	 	 	 		 	 	 นวัตกรรมแห่งชาต	ิ		
•	 ตั้งแต่	2562		 กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่ง	 	
	 	 	 		 	 	 ประเทศไทย			
•	 ตั้งแต่	2561		 กรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย	์
	 	 	 		 	 	 รัชคาร	จ�ากัด	
•	 ตั้งแต่	2561		 กรรมการ	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 ตั้งแต่	2561		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
	 	 	 		 	 	 ด�าเนนิการปฏริปูกฎหมายในระยะเร่งด่วน	
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่ง
	 	 	 		 	 	 และพาณิชย์ในคณะกรรมการพัฒนาการ		
	 	 	 		 	 	 บริหารงานยุติธรรมแห่งชาต	ิ
•	 ตั้งแต่	2560		 ประธานคณะกรรมการ	บริษัทชีวามิตร	
	 	 	 		 	 	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	จ�ากัด	
•	 ตั้งแต่	2560		 กรรมการ	บริษัทเดอะฮับ	99	จ�ากัด	
•	 ตั้งแต่	2560		 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน	
	 	 	 		 	 	 กฎหมาย	
•	 ตั้งแต่	2555			 ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและ	
	 	 	 		 	 	 กฎระเบียบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	
•	 ตั้งแต่	2552			 ประธานกรรมการ	บริษัทเบเคอร์		 	
	 	 	 		 	 	 แอนด	์แม็คเค็นซี่	จ�ากัด	
•	 ตั้งแต่	2542			 กรรมการ	บริษัทสยามพิวรรธน์	รีเทล	
	 	 	 		 	 	 โฮลดิ้ง	จ�ากัด	
•	 ตั้งแต่	2542			 กรรมการบริหาร	บริษัทสยามพิวรรธน์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	
•	 ต้ังแต่	2536			 กรรมการ	บรษัิทกลยทุธ์ธรุกิจโฮลด้ิง	จ�ากดั	
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรอืต�าแหน่งทีส่�าคญั 
•	 2557	–	2558			 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต	ิ
•	 2542			 กรรมการอิสระ	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)  
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)		
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)	
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 
(ไม่มี)	
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ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท	และตลาดผู้บริโภค
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน	์พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
•	 ด้านการต่างประเทศ
•	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
•	 ด้านการพัฒนาชุมชน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	70/2006	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย  
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (58)
•	 ตั้งแต่	2561		 ประธานคณะกรรมการบริหาร	
	 	 	 		 	 	 บริษัทเบทาโกร	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	กลุ่มบริษัทเบทาโกร	(34	บริษัท)
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ผู้ทรงคุณวุฒ	ิสถาบันเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัย
	 หอการค้าไทย
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
	 มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล	
•	 กรรมการบริหาร	มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
	 (มจธ.)
•	 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าธนบุรี	(มจธ.)	
•	 กรรมการอ�านวยการส�านักเคเอ็กซ์		
•	 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ	ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
	 และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(กวทช.)
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
•	 กรรมการบรหิารสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรม 
	 เกษตร	(สท.)			
•	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและ
	 นวัตกรรม	(กสว.)
•	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการที่ปรึกษาภารกิจการส่งเสริมระบบ
	 การน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	 ส�านักงาน 
	 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 
	 (สกสว.)
•	 กรรมการอ�านวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	
	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาต	ิ(วช.)
•	 กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

•	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีป่รกึษาการจดัท�ากรอบนโยบายและ
	 ยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนาก�าลังคนของ
	 ประเทศ	ส�านกังานสภานโยบายการอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	
	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต	ิ(สอวช)			
•	 กรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาก�าลังคนให้มีทักษะ
	 ชัน้สงูตามความต้องการของประเทศ	กระทรวงการอุดมศกึษา	
	 วิทยาศาสตร	์วิจัยและนวัตกรรม
•	 กรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
	 รปูแบบ	Partnership	School	เพือ่รองรบัการขับเคลือ่นการปฏริปู
	 การศึกษาตามนโยบาย	Thailand	4.0		ส�านักคณะกรรมการ
	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ)		
•	 กรรมการบริหาร	หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย			
•	 กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม	
	 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
•	 กรรมการสรรหากรรมการอ�านวยการ	สมาคมนิสิตเก่า
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์		
•	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร	์
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ประธานมูลนิธิสายธาร
•	 ประธานกรรมการมูลนิธิเบทาโกร	
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคญั      
•	 2561	-	2562	 คณะกรรมการด�าเนนิงานพฒันานวตักรรม
	 	 	 		 	 	 การบรหิารจดัการสถานทีศ่กึษาในรปูแบบ	
	 	 	 		 	 	 Partnership	School	ส�านกังานคณะกรรมการ
	 	 	 		 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)
•	 2560	-	2562	 คณะท�างานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
	 	 	 		 	 	 กระทรวงศึกษาธิการ	
	 	 	 		 	 	 (ศ.	คลินิก	นพ.	อุดม	คชินทร)
•	 2559	-	2562		 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒ	ิมหาวิทยาลัย		
	 	 	 		 	 	 ขอนแก่น
•	 2557	-	2561	 กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒุ	ิสถาบนัอาชีวะ
	 	 	 		 	 	 ศึกษาเกษตรภาคกลาง
•	 2556	-	2561	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เครือเบทาโกร
•	 2556	-	2559	 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒ	ิมหาวิทยาลัย
	 	 	 		 	 	 เกษตรศาสตร์
•	 2530	-	2556	 กรรมการผู้จัดการใหญ	่เครือเบทาโกร		
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี)



045

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 23	มีนาคม	2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาไฟฟ้า	สถาบันเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าธนบุรี
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจหลกัของบริษัท	และธรุกิจในห่วงโซ่ธรุกิจของบรษิทั
•	 ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น	ๆ
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภมูภิาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล

นายวิบูลย์  ตวงสิทธิสมบัติ
อายุ 55 ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ 
	 	 	 		 •	 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 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	ประเทศสหรฐัอเมรกิา
•	 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�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท	และตลาดผู้บริโภค
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน	์พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภูมภิาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล

•	 การบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
•	 ด้านการตลาดในและต่างประเทศ
•	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	237/2017	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย 
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (22)
•	 ตั้งแต่	2562		 ที่ปรึกษา		หอการค้าไทย
•	 ตั้งแต่	2560		 กรรมการ	
	 	 	 		 	 	 บริษัทไอคอนิค	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2558		 กรรมการ	บริษัทท๊อปท	ี2015	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2556	 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 	 	 		 	 	 กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล	์(18	บริษัท)
•	 ตั้งแต่	2544		 กรรมการ	บริษัทแพดดี	้โฮลดิ้ง	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคญั
•	 ด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทย่อยของกลุ่มบรษัิทนนัยางเท็กซ์ไทล์	
•	 กรรมการ		สมาคมอตุสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิง่ทอไทย	
•	 กรรมการ		สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	1,042	หุ้น	
	 (คิดเป็นร้อยละ	0.00002)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร  
(ไม่มี)



046

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ	51	ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ 
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 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�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจหลกัของบริษัท	และธรุกิจในห่วงโซ่ธรุกิจของบรษิทั
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภมูภิาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม	
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน	
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล
•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
•	 ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
•	 ด้านการตลาด	บัญชี	และการเงิน
•	 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิ

•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน	
•	 ด้านตลาดผู้บริโภค	บัญชี	และการเงิน
•	 ด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	149/2018	สมาคมส่งเสรมิ 
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการผู้จัดการใหญ	่ธุรกิจเคมิคอลส์		 	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / 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*

•	 ตั้งแต่	2562	 Chairman	of	the	Members’	Council,	Long	Son	
	 	 	 		 	 	 Petrochemicals	Co.,	Ltd.	ประเทศเวียดนาม
•	 ตั้งแต่	2561		 อนุกรรมการ	มูลนิธิโครงการหลวง
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัท
	 ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทอื่น	ๆ	ที่อยู่นอก
	 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและต่างประเทศในเอสซีจี		
	 ตามที่ได้รับมอบหมาย	(36)
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2558	–	2562	 ประธานกรรมการ	บริษัทไทยเคนเปเปอร	์
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2558	–	2562	 ประธานกรรมการ	บริษัทฟินิคซ	
	 	 	 		 	 	 พัลพ	แอนด์	เพเพอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2558	–	2562	 ประธานกรรมการ	บริษัทกลุ่มสยาม
	 	 	 		 	 	 บรรจุภัณฑ	์	จ�ากัด	
•	 2558	–	2562	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2558	–	2560		 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 2557	–	2561	 กรรมการบรหิาร	ส�านกังานพฒันาธรุกรรม
	 	 	 		 	 	 ทางอิเล็กทรอนิกส์
•	 2555	–	2558	 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่-การบรหิารกลาง	เอสซจีี
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี)
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย



047

นายวิชาญ จิตร์ภักดี
อายุ	54	ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
     •	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 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
•	 ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร	Top	Executive	Program	in	Commerce	
	 and	Trade	(TEPCoT#10)	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	29	สถาบัน
	 วิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจหลักของบริษัท	และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจ
	 ของบริษัท

•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภมูภิาค	และ 
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม	
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน	
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล
•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
•	 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	163/2019	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย 
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (2)
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการบริหาร	หอการค้าไทย
•	 ตั้งแต่	2562	 Commissioner,	PT	Fajar	Surya	Wisesa	Tbk.,	
	 	 	 		 	 	 ประเทศอินโดนีเซีย*
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง (42)
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทใน
	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	
	 แพคเกจจิ้งที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม
	 ที่ได้รับมอบหมาย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	159/2019	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	298/2020	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2561	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (42)
•	 ตั้งแต่	2563	 Project	Director	โครงการพัฒนาระบบ	 	
	 	 	 		 	 	 ต้นแบบการช�าระเงินโดยใช้สกลุเงนิดจิทัิล
	 	 	 		 	 	 ที่ออกโดยธนาคารกลาง
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการ		สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 ตั้งแต่	2561	 Commissioner,	PT	Chandra	Asri	Petrochemical	
	 	 	 		 	 	 Tbk,	Indonesia*

•	 ตั้งแต่	2561	 Authorized	Representative	at	the	Members	
	 	 	 		 	 	 Council,	Long	Son	Petrochemicals		
	 	 	 		 	 	 Company	Limited,	Vietnam
•	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และ
	 บริษัทอื่น	ๆ	ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
	 เอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย	(38)
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2555	–	2561		 General	Director,	Long	Son	Petrochemicals	
	 	 	 		 	 	 Company	Limited,	Vietnam
•	 2551	–	2555	 Deputy	General	Director,	Long	Son	Petrochemicals	
	 	 	 		 	 	 Company	Limited,	Vietnam
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี)
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย



048

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2562		 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ	่ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2561	–	2562	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทกลุ่มสยาม
	 	 	 		 	 	 บรรจุภัณฑ	์จ�ากัด
•	 2560	–	2561	 นายกสมาคม	สมาคมอตุสาหกรรมเยือ่และ
	 	 	 		 	 	 กระดาษไทย
•	 2557	–	2562	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทสยามคราฟท์
	 	 	 		 	 	 อุตสาหกรรม	จ�ากัด
•	 2554	–	2557	 President	&	CEO,	United	Pulp	and	Paper	
	 	 	 		 	 	 Co.,	Inc.,	ประเทศฟิลิปปินส์
•	 2554	 	 	 ผูอ้�านวยการฝ่ายจัดหา	บรษิทัสยามคราฟท์
	 	 	 		 	 	 อุตสาหกรรม	จ�ากัด

•	 2553	–	2554	 ผู้อ�านวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	
	 	 	 		 	 	 บริษัทเอสซีจ	ีเปเปอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2550	–	2553	 Vice	President	-	Manufacturing,	United	Pulp		
	 	 	 		 	 	 and	Paper	Co.,	Inc.,	ประเทศฟิลิปปินส์
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร  
(ไม่มี)
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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รายละเอียดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหัวหน้างานกาํกับดแูล

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย



นายพิทยา จั่นบุญมี

ตาํแหน่ง
คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (2)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอ่ืน 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั 
–

–

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบรษิทั (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 



นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

ตาํแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 
 
 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอืน่/กจิการอืน่ 
 

 
 
 
 

หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั 
–

–

–
–

–

–

–

 

–

–

 

–  

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 
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สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

สินทรัพยท์ีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

สินทรัพยร์วม 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของเอสซีจี เท่ากบั 749,381 ลา้นบาท โดยรอ้ยละ 29 เป็นสนิทรพัย์
หมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี ้
หมนุเวียนอ่ืน และสนิคา้คงเหลอื สนิทรพัยท่ี์เหลอืรอ้ยละ 71 สว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุ และท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์
 สนิทรพัยร์วมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมของเอสซีจี ส่วนใหญ่เป็นทรพัยส์ินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทและ
บรษัิทยอ่ย เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของธุรกิจ  
 สนิทรพัยร์วมสามารถแยกไดต้ามกลุม่ธุรกิจหลกั ดงันี ้

  ปี 2563 ปี 2562  
 ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 212,615 211,573 ลา้นบาท 
 ธุรกิจเคมิคอลส ์ 283,614 230,543 ลา้นบาท 
 ธุรกิจแพคเกจจิง้ 172,429 139,513 ลา้นบาท 
 สว่นงานอ่ืน 318,831 307,424 ลา้นบาท 

 

จากขอ้มลูในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เอสซีจีมีสนิทรพัยท่ี์เป็นท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์มลูค่า
ตามบญัชีรวม 363,425 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 48 ของสนิทรพัยร์วม 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ  

 
หมายเหต:ุ ขอ้มลูงบการเงินจาํแนกตามประเภทธุรกิจก่อนปรบัปรุงรายการระหวา่งสว่นงานธุรกิจ 

 

  

หนว่ย: ล้านบาท

 กล ุม่ธุรกิจ  ที่ดนิ  อาคาร  เคร ือ่งจักรและอื่นๆ  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 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

 ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภัณฑก์่อสรา้ง           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

 สว่นงานอื่น                 232                 180             1,457             1,579                 918                 898             2,607             2,657

 งบการเงนิรวมเอสซีจี           35,737           25,286           42,914           40,414         284,774         240,286         363,425         305,986
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

สินทรัพยท์ีไ่ม่มีตัวตน 

• สิทธิบัตร 

ณ สิน้ปี 2563 เอสซีจี มีสิทธิบตัรท่ีสามารถบงัคบัใชส้ิทธิไดจ้าํนวนทัง้สิน้ 789 ฉบบั แบ่งเป็นสิทธิบตัรการประดิษฐ์จาํนวน 325 ฉบบั อนุสิทธิบตัรจาํนวน 116 ฉบบัและสิทธิบตัรการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์348 ฉบบั โดยเป็นของบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 8 ฉบบั ธุรกิจเคมิคอลส ์จาํนวน 372 ฉบบั ธุรกิจแพคเกจจิง้ จาํนวน 66 ฉบบั ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 
จาํนวน 325 ฉบบั  ธุรกิจเคมิคอลสร์ว่มกบัธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 15 ฉบบั ธุรกิจแพคเกจจิง้รว่มกบัธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 1 ฉบบั ธุรกิจแพคเกจจิง้รว่มกบัธุรกิจเคมิคอลส ์
2 ฉบบั โดยรายช่ือสทิธิบตัรท่ีสามารถบงัคบัใชส้ทิธิไดข้องบรษัิทและบรษัิทยอ่ยท่ีมีการดาํเนินธุรกิจมีดงันี ้ 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

บริษัทปูนซเิมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) 

1  71209 22 ส.ค. 62 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 1502000122 14 ม.ค. 58 - ลวดลายกล่อง
บรรจภุณัฑ ์

13 ม.ค. 68 

2  สิทธิบตัร 
ES2690073 

(สเปน) 

25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 15001396.9 
 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรียม 1,3-  
บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 7 เม.ย. 78 

3  สิทธิบตัร
DE602015013 848.1 

(เยอรมนั) 
 

25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 15001396.9 
 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรียม 1,3-  
บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

 

- 7 เม.ย. 78 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

4  สิทธิบตัร 
3090801  

(สหราชอาณาจกัร) 

25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 15001396.9 
 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรียม 1,3-  
บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 7 เม.ย. 78 

5  สิทธิบตัร 
3090801  
(อิตาลี) 

25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 15001396.9 
 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรียม 1,3-  
บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 7 เม.ย. 78 

6  สิทธิบตัร 
3090801 (ฝรั่งเศส) 

25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 15001396.9 
 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรียม 1,3-  
บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 7 เม.ย. 78 

7  สิทธิบตัร 6793719 
(ญ่ีปุ่ น) 

12 พ.ย. 63 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 2018-510693 4 พ.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรียม 1,3-  
บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 4 พ.ค. 79 

8  สิทธิบตัร 
10-2018-7026734 

(เกาหลี) 

25 ก.ค. 62 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 
 

102004111 23 ก.พ. 60 สตูรปนูหล่อแบบฟันปอ้งกนัจลุชีพท่ี
มีกรดเบนโซอิกและ 3-ไอโอโด-2-
โพรไพนิวบวิทลิคารบ์าเมทความ
เขม้ขน้ต ํ่าเป็นสารตา้นจลุชีพและชิน้
หล่อแบบฟันจากสตูรดงักล่าว 

- 22 ก.พ. 80 

ธุรกิจเคมิคอลส ์

9  65437 9 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1602000062 8 ม.ค. 59 - จาน 7 ม.ค. 69 

10  65438 9 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1602000063 8 ม.ค. 59 - จาน 7 ม.ค. 69 

11  65439 9 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1602000064 8 ม.ค. 59 - ชาม 7 ม.ค. 69 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

12  65440 9 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1602000065 8 ม.ค. 59 - ชาม 7 ม.ค. 69 

13  65435 9 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1602000066 8 ม.ค. 59 - แกว้ 7 ม.ค. 69 

14  65436 9 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1602000067 8 ม.ค. 59 - ชอ้น 7 ม.ค. 69 

15  70032 29 พ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1702003384 5 ก.ย. 60 - ทุน่ลอยนํา้ 4 ก.ย. 70 

16  70375 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1702003383 5 ก.ย. 60 - ทุน่ลอยนํา้ 3 ก.ย. 70 

17  70373 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1702003386 5 ก.ย. 60 - ทุน่ลอยนํา้ 3 ก.ย. 70 

18  70374 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1702003385 5 ก.ย. 60 - ทุน่ลอยนํา้ 3 ก.ย. 70 

19  30201906955Y 
(สิงคโปร)์ 

22 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 30201906955Y 22 ส.ค. 62 - ตวัยดึ 21 ส.ค. 72 

20  30201906956X 
(สิงคโปร)์ 

22 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 30201906956X 22 ส.ค. 62 - ตวัเช่ือมทุ่น  21 ส.ค. 72 

21  30201906954U 
(สิงคโปร)์ 

22 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 30201906954U 22 ส.ค. 62 - ท่ียดึ 21 ส.ค. 72 

22  30201906957V 
(สิงคโปร)์ 

22 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 30201906957V 22 ส.ค. 62 - แผงทุน่  21 ส.ค. 72 

23  อนสุิทธิบตัร 7762 16 ม.ค. 56 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1103000619 21 มิ.ย. 54 ถงัเก็บนํา้ - 20 มิ.ย. 64 

24  สิทธิบตัร 60106 
(อิหรา่น) 

22 ก.ค. 52 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 387091337 20 ธ.ค. 51 วธีิการเตรียมตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั
เอทธิลีน 

- 19 ธ.ค. 71 



5 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

25  สิทธิบตัร 
11201403491T 

(สิงคโปร)์ 
 

9 ก.ค. 58 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 11201403491T 20 มิ.ย. 57  การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 18 ธ.ค. 75  
(นบัจาก PCT 
filing date18 

ธ.ค. 55) 

26  สิทธิบตัร 
4/13336/2014 (พม่า) 

2 ก.ย. 57 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 4/13336/2014 2 ก.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรแ์ละอปุกรณ์
รัง้สายเคเบลิ (Cable spacer) 
ประกอบรวมดว้ยองคป์ระกอบ 
พอลิเมอรด์งักล่าว 

- 1 ก.ย. 77 

27  สิทธิบตัร 
2816051B1 

(เยอรมนี) 

4 พ.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 13172833.9 19 มิ.ย. 56 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัพอลิเมอรไ์ร
เซชนัของโอเลฟิน, วธีิการเตรียม 
และ การใชง้านตวัเรง่ปฏิกิรยิา
ดงักลา่ว 

- 18 มิ.ย. 76 

28  สิทธิบตัร 
602014002301.0 

(เยอรมนี) 
 

15 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14166673.5 30 เม.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั 
ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์

- 29 เม.ย. 77 

29  สิทธิบตัร  
2939814 
(ฝรั่งเศส) 

15 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14166673.5 30 เม.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั 
ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์ 

- 29 เม.ย. 77 



6 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

30  สิทธิบตัร 
502016000090465  

(อิตาลี) 

15 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14166673.5 30 เม.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั 
ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์

- 29 เม.ย. 77 

31  สิทธิบตัร 2939814 
(ออสเตรีย) 

15 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14166673.5 30 เม.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั 
ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์ 

- 29 เม.ย. 77 

32  สิทธิบตัร 2939814 
(เบลเยียม) 

15 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14166673.5 30 เม.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั 
ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์

- 29 เม.ย. 77 

33  สิทธิบตัร 
9382123 

(สหรฐัอเมรกิา) 

5 ก.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14/367,437 20 มิ.ย. 57  การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 17 ธ.ค. 75 
(นบัจาก PCT 

filing date 
18 ธ.ค. 55) 

34  สิทธิบตัร
2012800702770 

 (จีน) 

14 ก.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2012800702770 20 มิ.ย. 57  การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 17 ธ.ค. 75 
(นบัจาก PCT 

filing date 
18 ธ.ค. 55) 

35  สิทธิบตัร 
6034399B2 (ญ่ีปุ่ น) 

4 พ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2014-548249 20 มิ.ย. 57  การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 17 ธ.ค. 75 
(นบัจาก PCT 

filing date 
18 ธ.ค. 55) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

36  สิทธิบตัร 
2786978 
(เยอรมนี) 

7 ธ.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 602013014937.2 3 เม.ย. 56 กระบวนการสาํหรบัเปล่ียนสาร
พาราฟินเป็นสารโอเลฟินและตวัเรง่
ปฏิกิรยิาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ดงักลา่ว 

- 2 เม.ย. 76 

37  สิทธิบตัร 
2786978 
(ฝรั่งเศส) 

7 ธ.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 13162080.9 3 เม.ย. 56 กระบวนการสาํหรบัเปล่ียนสาร
พาราฟินเป็นสารโอเลฟินและตวัเรง่
ปฏิกิรยิาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ดงักลา่ว 

- 2 เม.ย. 76 

38  สิทธิบตัร 
2786978 

 (เนเธอรแ์ลนด)์ 

7 ธ.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 13162080.9 3 เม.ย. 56 กระบวนการสาํหรบัเปล่ียนสาร
พาราฟินเป็นสารโอเลฟินและตวัเรง่
ปฏิกิรยิาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ดงักลา่ว 

- 2 เม.ย. 76 

39  สิทธิบตัร 
272518 
(อินเดีย) 

5 เม.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2658/MUM/2008   22 ธ.ค. 51 วธีิการเตรียมตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั
เอทธิลีน 

- 21 ธ.ค. 71 

40  สิทธิบตัร9,765,264B2 
(สหรฐัอเมรกิา) 

  

19 ก.ย. 60 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 13/518,751 22 มิ.ย. 55 กรรมวธีิสาํหรบัลดดรรชนีโบรมีน
ของวสัดปุอ้นแอโรแมตกิดว้ย
กระบวนการดดูซบั 

- 21 ธ.ค. 72 
(นบัจาก PCT 

filing date 
24 ธ.ค. 52) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

41  สิทธิบตัร I609904 
(ไตห้วนั) 

 
 

1 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  105120175 27 มิ.ย. 59 องคป์ระกอบพลาสตไิซเซอร ์ - 26 มิ.ย. 79 

42  สิทธิบตัร I620709 
(ไตห้วนั) 

 

11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 102134589 25 ก.ย. 56 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์ 

- 26 ก.ย. 76  

43  สิทธิบตัร 
11201500993U 

(สิงคโปร)์ 

6 มิ.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 11201500993U 9 ก.พ. 58 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 26 ก.ย. 76 
(นบัจาก PCT 

filing date 
27 ก.ย. 56) 

44  สิทธิบตัร 
10,065,172 

(สหรฐัอเมรกิา) 

4 ก.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14/432,019 27 มี.ค. 58 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 26 ก.ย. 76 
(นบัจาก PCT 

filing date 
27 ก.ย. 56) 

45  สิทธิบตัร 
6360832 
(ญ่ีปุ่ น) 

29 มิ.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2015-534439 27 มี.ค. 58 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 26 ก.ย. 76 
(นบัจาก PCT 

filing date 
27 ก.ย. 56)  
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

46  สิทธิบตัร 
2018/0354809 A1 

(สหรฐัอเมรกิา) 

13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 16/054,324 27 มี.ค. 58 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 26 ก.ย. 76 
(นบัจาก PCT 

filing date 
27 ก.ย. 56)  

47  สิทธิบตัร 
2014800186210 

(จีน) 

16 มี.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2014800186210 25 ก.ย. 58 กระบวนการสาํหรบัเปล่ียนสาร
พาราฟินเป็นสารโอเลฟินและตวัเรง่
ปฏิกิรยิาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ดงักลา่ว 

- 27 มี.ค. 77 
(นบัจาก PCT 

filing date 
28 มี.ค. 57) 

48  สิทธิบตัร 
6353527 
(ญ่ีปุ่ น) 

15 มิ.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2016-520342 4 ธ.ค. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัพอลิเมอไร
เซซนัของโอเลฟิน วธีิการสาํหรบัการ
เตรียมและ การใชต้วัเรง่ปฏิกิรยิา
ดงักลา่ว 

- 19 พ.ค. 77 
(นบัจาก PCT 

filing date 
22 พ.ค. 57) 

49  สิทธิบตัร 
10,040,695B2 
(สหรฐัอเมรกิา) 

  

7 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/129,137 26 ก.ย. 59 เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดท่ี์มีพืน้ท่ี
ผิวสงู  

- 23 มี.ค. 78 
(นบัจาก PCT 

filing date 
25 มี.ค. 58) 

50  สิทธิบตัร 
2993163  
(เยอรมนี) 

21 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 602014021085.6 5 ก.ย. 57 กระบวนการสาํหรบัแยก 
เอทลิเบนซีน  

- 4 ก.ย. 77 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

51  สิทธิบตัร 
2993163 (ฝรั่งเศส) 

21 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14003073.5 5 ก.ย. 57 กระบวนการสาํหรบัแยก 
เอทลิเบนซีน  

- 4 ก.ย. 77 

52  สิทธิบตัร 2993163 
(เนเธอรแ์ลนด)์ 

21 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14003073.5 5 ก.ย. 57 กระบวนการสาํหรบัแยก 
เอทลิเบนซีน  

- 4 ก.ย. 77 

53  สิทธิบตัร 2993163 
(อิตาลี) 

21 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 502018000014208 5 ก.ย. 57 กระบวนการสาํหรบัแยก 
เอทลิเบนซีน  

- 4 ก.ย. 77 

54  สิทธิบตัร 
10,143,997 

(สหรฐัอเมรกิา) 

4 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/524,026 3 พ.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาววิธิพนัธซ์ึง่มีรีเนียม
เป็นพืน้ฐานซึง่ถูกทาํใหเ้สถียร และ
การใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 3 ส.ค. 78 
(นบัจาก PCT 

filing date 
5 ส.ค. 58) 

55  สิทธิบตัร 
3152218 
(ฝรั่งเศส) 

26 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15725660.3 31 ธ.ค. 59 กระบวนการสาํหรบัสงัเคราะห์
อินดีน 

- 30 ธ.ค. 79 

56  สิทธิบตัร 
3152218 
(เยอรมนี) 

26 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15725660.3 31 ธ.ค. 59 กระบวนการสาํหรบัสงัเคราะห์
อินดีน 

- 30 ธ.ค. 79 

57  สิทธิบตัร 
3152218 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

26 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15725660.3 31 ธ.ค. 59 กระบวนการสาํหรบัสงัเคราะห์
อินดีน 

- 30 ธ.ค. 79 



11 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

58  สิทธิบตัร 
3152218 
(นอรเ์วย)์ 

26 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15725660.3 31 ธ.ค. 59 กระบวนการสาํหรบัสงัเคราะห์
อินดีน 

- 30 ธ.ค. 79 

59  สิทธิบตัร 
2014800351824 

(จีน) 

1 ก.พ. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2014800351824 18 ธ.ค. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัพอลิเมอไร
เซซนัของโอเลฟิน วธีิการสาํหรบัการ
เตรียมและ การใชต้วัเรง่ปฏิกิรยิา
ดงักลา่ว 

- 19 พ.ค. 77 
(นบัจาก PCT 

filing date 
22 พ.ค. 57) 

60  สิทธิบตัร 
I654228 
(ไตห้วนั) 

21 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  106142557 5 ธ.ค. 60 องคป์ระกอบพลาสตไิซเซอร ์ - 12 พ.ย. 80 
(นบัจาก PCT 

filing date 
11 พ.ย. 60) 

61  สิทธิบตัร 
31942 

(ยเูรเชีย) 
 

29 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 201691938 25 ต.ค. 59 เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดท่ี์มีพืน้ท่ี
ผิวสงู 

- 23 มี.ค. 78 
(นบัจาก PCT 

filing date 
27 มี.ค. 58) 

62  สิทธิบตัร 
11201700375Q 

(สิงคโปร)์ 
  

25 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 11201700375Q 17 ม.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาววิธิพนัธซ์ึง่มีรีเนียม
เป็นพืน้ฐานซึง่ถูกทาํใหเ้สถียร และ
การใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 3 ส.ค. 78 
(นบัจาก PCT 

filing date 
4 ส.ค. 58) 



12 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

63  สิทธิบตัร 
10,221,259 

(สหรฐัอเมรกิา) 
  

5 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/541,663 5 มิ.ย. 60 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์
ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และการใชพ้วก
มนัเป็นตวัรองรบัตวัเรง่ปฏิกิรยิาใน
การพอลิเมอไรซเ์อทลีิน 

- 4 ม.ค. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
6 ม.ค. 59) 

64  สิทธิบตัร 
313835 
 (อินเดีย) 

7 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 201717006708 25 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยก 
เอทลิเบนซีน 

- 3 ก.ย. 78 
(นบัจาก PCT 

filing date 
4 ก.ย. 59) 

 

65  สิทธิบตัร 
6563457 
 (ญ่ีปุ่ น) 

21 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017-201447 18 ต.ค. 60 กระบวนการสาํหรบัเปล่ียนสาร
พาราฟินเป็นสารโอเลฟินและตวัเรง่
ปฏิกิรยิาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ดงักลา่ว 

- 27 มี.ค. 77 
(นบัจาก PCT 

filing date 
28 มี.ค. 57) 

66  สิทธิบตัร 
170946A 

 (มาเลเซีย) 

20 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2014701028 25 เม.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรแ์ละอปุกรณ์
รัง้สายเคเบิล้ประกอบรวมดว้ย
องคป์ระกอบพอลิเมอรด์งักล่าว 

- 24 เม.ย. 77 

67  สิทธิบตัร I670258 
 (ไตห้วนั) 

1 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 104127863 26 ส.ค. 58 กระบวนการสาํหรบัแยก 
เอทลิเบนซีน 
 

- 24 ส.ค. 78 



13 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

68  สิทธิบตัร 2794486 
 (เยอรมนี) 

11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 602012063968.7 20 มิ.ย. 57 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 19 มิ.ย. 77 

69  สิทธิบตัร 2794486 
 (สหราชอาณาจกัร) 

11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 12837660.5 20 มิ.ย. 57 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 19 มิ.ย. 77 

70  สิทธิบตัร 2794486 
 (เนเธอรแ์ลนด)์ 

11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 12837660.5 20 มิ.ย. 57 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 19 มิ.ย. 77 

71  สิทธิบตัร 
2794486 

 (สาธารณรฐัเช็ก) 

11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 12837660.5 20 มิ.ย. 57 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 19 มิ.ย. 77 

72  สิทธิบตัร 
2794486 
 (อิตาลี) 

11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 12837660.5 20 มิ.ย. 57 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 19 มิ.ย. 77 

73  สิทธิบตัร 
2794486 
 (ฝรั่งเศส) 

11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 12837660.5 20 มิ.ย. 57 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 19 มิ.ย. 77 

74  สิทธิบตัร 
6596027 
 (ญ่ีปุ่ น) 

4 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2016-572311 8 ธ.ค. 59 กระบวนการสาํหรบัสงัเคราะห์
อินดีน 

- 30 พ.ค. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
2 มิ.ย. 59) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

75  สิทธิบตัร 6616782 
 (ญ่ีปุ่ น) 

12 พ.ย. 62 
 

บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 
 

2016-559183 25 มี.ค. 58 
 

เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดท่ี์มีพืน้ท่ี
ผิวสงู 

- 
 

24 มี.ค. 78 
 

76  สิทธิบตัร 
10,479,743 

 (สหรฐัอเมรกิา) 

19 พ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/506,363 24 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยก 
เอทลิเบนซีน 

- 3 ก.ย. 78 
(นบัจาก PCT 

filing date 
4 ก.ย. 58) 

 

77  สิทธิบตัร 
18697 (เวียดนาม) 

5 มี.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1-2008-03080 18 ธ.ค. 51 กรรมวธีิเตรียมตวัเรง่ปฏิกิรยิา
สาํหรบักระบวนการเอททีลีนโพลิ
เมอรไ์รเซชั่นและโคโพลิเมอรไ์รเซชั่น
ของเอททีลีน 

- 17 ธ.ค. 71 

78  สิทธิบตัร 
102121026 (เกาหลี) 

11 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2015-7006890 18 มี.ค. 58 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 
ไฮดรอกไซด ์

- 26 ก.ย. 78 
(นบัจาก PCT 

filing date 
27 ก.ย. 58) 

79  สิทธิบตัร 
10,329,219B2 
(สหรฐัอเมรกิา) 

25 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14/782,457 5 ต.ค. 58 กระบวนการสาํหรบัเปล่ียนสาร
พาราฟินเป็นสารโอเลฟินและตวัเรง่
ปฏิกิรยิาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ดงักลา่ว 

- 27 มี.ค. 77 
(นบัจาก PCT 

filing date 
28 มี.ค. 57) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

80  สิทธิบตัร 
10,329,220B2 
(สหรฐัอเมรกิา) 

25 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/616,975 8 มิ.ย. 60 กระบวนการสาํหรบัเปล่ียนสาร
พาราฟินเป็นสารโอเลฟินและตวัเรง่
ปฏิกิรยิาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ดงักลา่ว 

- 27 มี.ค. 77 

81  สิทธิบตัร 
9556286 

(สหรฐัอเมรกิา) 

31 ม.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14/896,555 22 พ.ค. 57 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัพอลิเมอไร
เซซนัของโอเลฟิน วธีิการสาํหรบัการ
เตรียมและ การใชต้วัเรง่ปฏิกิรยิา
ดงักลา่ว 

- 21 พ.ค. 77 

82  สิทธิบตัร 
2016/06526 
(แอฟรกิาใต)้ 

25 มี.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2016/06526 21 ก.ย. 59 เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดท่ี์มีพืน้ท่ี
ผิวสงู 

- 24 มี.ค. 78 
(นบัจาก PCT 

filing date 
25 มี.ค. 58) 

83  สิทธิบตัร 
3122687  

(สหราชอาณาจกัร) 

22 พ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15719621.3 25 มี.ค. 58 เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดท่ี์มีพืน้ท่ี
ผิวสงู 

- 24 มี.ค. 78 

84  สิทธิบตัร 3122687 
(อิตาลี) 

22 พ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 502019000038415 25 มี.ค. 58 เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดท่ี์มีพืน้ท่ี
ผิวสงู 

- 24 มี.ค. 78 

85  สิทธิบตัร  3122687 
(เนเธอรแ์ลนด)์ 

22 พ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15719621.3 25 มี.ค. 58 เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดท่ี์มีพืน้ท่ี
ผิวสงู 

- 24 มี.ค. 78 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

86  สิทธิบตัร 
106488901  

(จีน) 

12 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 201580030543.0 8 ธ.ค. 59 กระบวนการสาํหรบัการสาํหรบั
สงัเคราะหอ์ินดีน 

- 1 มิ.ย. 78 
(นบัจาก PCT 

filing date 
2 มิ.ย. 58) 

87  สิทธิบตัร 
3152218  

(สหราชอาณาจกัร) 

26 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1410202.4 9 มิ.ย. 57 กระบวนการสาํหรบัการสาํหรบั
สงัเคราะหอ์ินดีน 

- 8 มิ.ย. 77 

88  สิทธิบตัร 
6629842  
(ญ่ีปุ่ น) 

13 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017-512705 3 มี.ค. 60 กระบวนการสาํหรบัแยก 
เอทลิเบนซีน 

- 3 ก.ย. 78 
(นบัจาก PCT 

filing date 
4 ก.ย. 58) 

89  สิทธิบตัร 
ZL 

2015800465373.4  
(จีน) 

9 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 201580046537.4 28 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยก 
เอทลิเบนซีน 

- 3 ก.ย. 78 
(นบัจาก PCT 

filing date 
4 ก.ย. 58) 

90  สิทธิบตัร 
2673663  
(รฐัเซีย) 

29 พ.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017111205 4 เม.ย. 60 กระบวนการสาํหรบัแยก 
เอทลิเบนซีน 

- 3 ก.ย. 78 
(นบัจาก PCT 

filing date 
4 ก.ย. 58) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

91  สิทธิบตัร 
6758289  
(ญ่ีปุ่ น) 

3 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017-525809 12 พ.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิา - 12 พ.ย. 78 
(นบัจาก PCT 

filing date 
13 พ.ย. 58) 

 

92  สิทธิบตัร 
6695341  
(ญ่ีปุ่ น) 

23 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017-535735A 4 ก.ค. 60 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์
ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และการใชพ้วก
มนัเป็นตวัรองรบัตวัเรง่ปฏิกิรยิาใน
การพอลิเมอไรซเ์อทลีิน 

- 5 ม.ค. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
6 ม.ค. 59) 

 

93  สิทธิบตัร 
ZL 201680005130.1  

(จีน) 

21 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 201680005130.1 6 ก.ค. 60 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์
ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และการใชพ้วก
มนัเป็นตวัรองรบัตวัเรง่ปฏิกิรยิาใน
การพอลิเมอไรซเ์อทลีิน 

- 5 ม.ค. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
6 ม.ค. 59) 

 

94  สิทธิบตัร 
11201705079R 

(สิงคโปร)์ 

9 มิ.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 11201705079R 6 ม.ค. 59 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์
ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และการใชพ้วก
มนัเป็นตวัรองรบัตวัเรง่ปฏิกิรยิาใน
การพอลิเมอไรซเ์อทลีิน 

- 5 ม.ค. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
6 ม.ค. 59) 



18 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

95  สิทธิบตัร 
6739435  
(ญ่ีปุ่ น) 

27 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017-535733 6 ก.ค. 60 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์
ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และวธีิการทาํ
สิ่งดงักล่าว 

- 5 ม.ค. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
6 ม.ค. 59) 

 

96  สิทธิบตัร 
10,773,246  

(สหรฐัอเมรกิา) 

15 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/541,655 6 ก.ค. 60 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์
ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และวธีิการทาํ
สิ่งดงักล่าว 

- 5 ม.ค. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
6 ม.ค. 59) 

 

97  สิทธิบตัร 
2016800304841 

(จีน) 

19 พ.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  2016800304841 24 พ.ย. 60 องคป์ระกอบพลาสตไิซเซอร ์ - 28 มิ.ย. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
29 มิ.ย. 59) 

 

98  สิทธิบตัร 
6659740 
(ญ่ีปุ่ น) 

10 ก.พ. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  2017-568442 28 ธ.ค. 60 องคป์ระกอบพลาสตไิซเซอร ์ - 28 มิ.ย. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
29 มิ.ย. 59) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

99  สิทธิบตัร 
10-2104480 (เกาหลี) 

20 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  2017-7036643 19 ธ.ค. 60 องคป์ระกอบพลาสตไิซเซอร ์ - 28 มิ.ย. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
29 มิ.ย. 59) 

100  สิทธิบตัร 
10,538,644 

(สหรฐัอเมรกิา) 

21 ม.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  15/567,993 20 ต.ค. 60 องคป์ระกอบพลาสตไิซเซอร ์ - 28 มิ.ย. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
29 มิ.ย. 59) 

101  สิทธิบตัร 
11201710650S 

(สิงคโปร)์ 

26 ก.พ. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  11201710650S 15 ก.ค. 59 โครงข่ายสารอนินทรียท่ี์มีรูพรุน-
วสัดเุลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซด์
แกน-เปลือก 

- 14 ก.ค. 79 

102  สิทธิบตัร 
11201809887W 

(สิงคโปร)์ 

15 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  11201809887W 7 พ.ย. 61 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซีนชนิดไม่
สมมาตรและการใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 6 พ.ย. 81 

103  สิทธิบตัร 
3455231B1  

(สหราชอาณาจกัร) 

30 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  17724406.8 10 พ.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซีนชนิดไม่
สมมาตรและการใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 10 พ.ค. 80 

104  สิทธิบตัร 3455231B1 
(เยอรมนี) 

30 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  17724406.8 10 พ.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซีนชนิดไม่
สมมาตรและการใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 10 พ.ค. 80 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

105  สิทธิบตัร 
3455231B1 (สวีเดน) 

30 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  17724406.8 10 พ.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซีนชนิดไม่
สมมาตรและการใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 10 พ.ค. 80 

106  สิทธิบตัร 
3318544  

(สหราชอาณาจกัร) 

18 มี.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  16197563.6 7 พ.ย. 59 กระบวนการสาํหรบัเตรียม 
พอลิเอทลีินแวกซท่ี์ถกูพอลิเมอไรซ ์

- 6 พ.ย. 79 

107  สิทธิบตัร 3318544 
(สวีเดน) 

18 มี.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  16197563.6 7 พ.ย. 59 กระบวนการสาํหรบัเตรียม 
พอลิเอทลีินแวกซท่ี์ถกูพอลิเมอไรซ ์

- 6 พ.ย. 79 

108  สิทธิบตัร 3318544 
(เยอรมนี) 

18 มี.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  602016031913.6 7 พ.ย. 59 กระบวนการสาํหรบัเตรียม 
พอลิเอทลีินแวกซท่ี์ถกูพอลิเมอไรซ ์

- 6 พ.ย. 79 

109  48910 28 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

1102000372 4 ก.พ. 54 - อปุกรณย์ดึ
ภาชนะเพาะปลกู 

3 ก.พ. 64 

110  อนสุิทธิบตัร 
10718 

11 พ.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทอารไ์อแอล 1996 จาํกดั 
 

1403000584 11 มิ.ย. 57 กระบวนการจดัการกากตะกอนโดย
ใชไ้สเ้ดือนดนิ 

- 10 มิ.ย. 67 

111  74485 29 ม.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

1702003849 26 ก.ย. 60 - ฝาล็อคกลอ้ง
เลนสผ์่าตดั 

25 ก.ย. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

112  อนสุิทธิบตัร 
14173 

18 ก.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

1703001899 26 ก.ย. 60 ถงุคลมุกลอ้งผ่าตดั - 24 ก.ย. 70 

113  สิทธิบตัร 
104609450B (จีน) 

20 เม.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีเคมี และบรษัิท
เทคเลเยอร ์จาํกดั และมหาวทิยาลยั
ออกซฟอรด์ 

2014105284565 9 ต.ค. 57 กระบวนการผลิตเลเยอรด์บัเบลิไฮ 
ดรอกไซดท่ี์มีการกระจายตวัสงู  

- 6 ต.ค. 77 

114  อนสุิทธิบตัร 
16533 

24 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

1903001470 5 มิ.ย. 62 อปุกรณก์กัขยะ - 4 มิ.ย. 72 

115  สิทธิบตัร 
3272821B1 
(เบลเยียม) 

29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 

116  สิทธิบตัร 
3272821B1 (สเปน) 

29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 

117  สิทธิบตัร 3272821B1 
(โปรตเุกส) 

29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 

118  สิทธิบตัร 
3272821B1 (ตรุกี) 

29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

119  สิทธิบตัร 
3272821B1(ฝรั่งเศส) 

29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 

120  สิทธิบตัร 
3272821B1   (สหราช

อาณาจกัร) 

29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 

121  สิทธิบตัร 3272821B1 
(เยอรมนี) 

29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 

122  สิทธิบตัร 
3272821B1 (อิตาลี) 

29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 

123  สิทธิบตัร 
3293210B1 

(เยอรมนี) 

6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

602016010626.4 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

124  สิทธิบตัร 
3293210B1(ฝรั่งเศส) 

6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188335 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

125  สิทธิบตัร 
3293210B1 (ตรุกี) 

6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188335 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

126  สิทธิบตัร 
3293210B1 

(สเปน) 

6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188335 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

127  สิทธิบตัร 
3293210B1 
(โปรตเุกส) 

6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188335 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

128  สิทธิบตัร 
3293210B1 

(ฮงัการี) 

6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188335 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

129  สิทธิบตัร 3293210B1 
(อิตาลี) 

6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188335 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

130  สิทธิบตัร 
3293210B1 

(สหราชอาณาจกัร) 

6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188335 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

131  สิทธิบตัร 3293211B1 
(เยอรมนี) 

26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

602016015824.8 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

132  สิทธิบตัร 
3293211 

(สหราชอาณาจกัร) 

26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188337.6 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

133  สิทธิบตัร 
3293211 
(ฝรั่งเศส) 

26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188337.6 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

134  สิทธิบตัร 
3293211 
(อิตาลี) 

26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

502019000061668 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

135  สิทธิบตัร 
3293211 
(สเปน) 

26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188337.6 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

136  สิทธิบตัร 
3293211 (ตรุกี) 

26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

2019/13075T4 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

137  สิทธิบตัร 3293211 
(ฮงัการี) 

26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188337.6 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

138  สิทธิบตัร 3293211 
(โปรตเุกส) 

26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188337.6 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

139  สิทธิบตัร 3293207 
(สเปน) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

140  สิทธิบตัร 3293207 
(ตรุกี) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

141  สิทธิบตัร 
3293207 
(ฮงัการี) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

142  สิทธิบตัร 
3293207 (โปตเุกส) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

143  สิทธิบตัร 
3293207 
(เยอรมนี) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

144  สิทธิบตัร 
3293207 
(ฝรั่งเศส) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

145  สิทธิบตัร 
3293207 
(อิตาลี) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

146  สิทธิบตัร 
3293207 

(สหราชอาณาจกัร) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

147  สิทธิบตัร  
3293213 
(เยอรมนี) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

602016018482.6 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

148  สิทธิบตัร 
3293213 (สเปน) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188343.4 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

149  สิทธิบตัร 3293213 
(ตรุกี) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188343.4 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

150  สิทธิบตัร 3293213 
(ฮงัการี) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188343.4 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

151  สิทธิบตัร 
3293213 
(โปรตเุกส) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188343.4 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

152  สิทธิบตัร 
3293213 
(ฝรั่งเศส) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188343.4 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

153  สิทธิบตัร 
3293213 
(อิตาลี) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188343.4 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

154  สิทธิบตัร 
3293213 

(สหราชอาณาจกัร) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188343.4 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

155  สิทธิบตัร 
3293209 
(ฝรั่งเศส) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188329.3 12 ก.ย. 59 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

156  สิทธิบตัร 
3293209 
(เยอรมนี) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

602016018481.8 12 ก.ย. 59 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

157  สิทธิบตัร 
3293209 (ตรุกี) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188329.3 12 ก.ย. 59 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

158  สิทธิบตัร 
3293209 (สเปน) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188329.3 12 ก.ย. 59 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

159  สิทธิบตัร 
3293209 
(โปรตเุกส) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188329.3 12 ก.ย. 59 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

160  สิทธิบตัร 
3293209 

(ออสเตรีย) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188329.3 12 ก.ย. 59 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

161  สิทธิบตัร 
3293209  
(ฮงัการี) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188329.3 12 ก.ย. 59 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

162  สิทธิบตัร 
3293205 
(สเปน) 

28 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188318.6 12 ก.ย. 59 ระบบเครื่องปฏิกรณส์าํหรบัพอลิ
เมอไรเซชนัของพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

163  สิทธิบตัร 
3293205 

(ตรุกี) 

28 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188318.6 12 ก.ย. 59 ระบบเครื่องปฏิกรณส์าํหรบัพอลิ
เมอไรเซชนัของพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

164  สิทธิบตัร 
3293205 
(ฮงัการี) 

28 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

E047204 12 ก.ย. 59 ระบบเครื่องปฏิกรณส์าํหรบัพอลิ
เมอไรเซชนัของพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

165  สิทธิบตัร 
3293205 
(โปรตเุกส) 

28 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188318.6 12 ก.ย. 59 ระบบเครื่องปฏิกรณส์าํหรบัพอลิ
เมอไรเซชนัของพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

166  สิทธิบตัร 
3293205 

(ออสเตรีย) 

28 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188318.6 12 ก.ย. 59 ระบบเครื่องปฏิกรณส์าํหรบัพอลิ
เมอไรเซชนัของพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

167  สิทธิบตัร 3293206 
(เยอรมนี) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188319.4 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

168  สิทธิบตัร 
3293206 
(สเปน) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188319.4 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

169  สิทธิบตัร 
3293206 (ตรุกี) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188319.4 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 



29 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

170  สิทธิบตัร 
3293206 
 (ฮงัการี) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188319.4 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

171  สิทธิบตัร 
3293206 

 (โปรตเุกส) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188319.4 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

172  สิทธิบตัร 
3293206 (ฝรั่งเศส) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188319.4 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

173  สิทธิบตัร 
3293206 (อิตาลี) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

502019000107475 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

174  สิทธิบตัร 
3293206 

 (สหราชอาณาจกัร) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188319.4 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

175  สิทธิบตัร 
3293214 

 (สหราชอาณาจกัร) 

25 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188347.5 12 ก.ย. 59 พอลิเอทลีินนํา้หนกัโมเลกลุสงูเป็น
พิเศษชนิดมลัตโิมดลัท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 79 

176  สิทธิบตัร 
3293214 

 (โปแลนด)์ 

25 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188347.5 12 ก.ย. 59 พอลิเอทลีินนํา้หนกัโมเลกลุสงูเป็น
พิเศษชนิดมลัตโิมดลัท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

177  สิทธิบตัร 
3293214   
(ฝรั่งเศส) 

25 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188347.5 12 ก.ย. 59 พอลิเอทลีินนํา้หนกัโมเลกลุสงูเป็น
พิเศษชนิดมลัตโิมดลัท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 79 

178  สิทธิบตัร 
3293214 
 (เยอรมนี) 

25 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

602016026729.2 12 ก.ย. 59 พอลิเอทลีินนํา้หนกัโมเลกลุสงูเป็น
พิเศษชนิดมลัตโิมดลัท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 79 

179  สิทธิบตัร 
3510086 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

19 ส.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

17764410.1 11 ก.ย. 60 พอลิเอทลีินนํา้หนกัโมเลกลุสงูเป็น
พิเศษชนิดมลัตโิมดลัท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู 

- 10 ก.ย. 80 

180  สิทธิบตัร 
3510086 (เยอรมนี) 

19 ส.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

17764410.1 11 ก.ย. 60 พอลิเอทลีินนํา้หนกัโมเลกลุสงูเป็น
พิเศษชนิดมลัตโิมดลัท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู 

- 10 ก.ย. 80 

181  สิทธิบตัร 
2017/05981 
(แอฟรกิาใต)้ 

26 ก.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

2017/05981 4 ก.ย. 60 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบัฝา
ปิดบรรจภุณัฑ ์

- 31 ส.ค. 59 
(นบัจาก PCT 

filing date 
1 ก.ย. 60) 

182  สิทธิบตัร 
3293214  
(อิตาลี) 

25 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

502020000025867 12 ก.ย. 59 พอลิเอทลีินนํา้หนกัโมเลกลุสงูเป็น
พิเศษชนิดมลัตโิมดลัท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 79 



31 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

183  สิทธิบตัร 
3510054  
(เยอรมนี) 

4 พ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

17768063.4 8 ก.ย. 60 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 7 ก.ย. 80 

184  สิทธิบตัร 
3510054  

(ออสเตรีย) 

4 พ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

17768063.4 8 ก.ย. 60 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 7 ก.ย. 80 

185  สิทธิบตัร 
3510054  

(สหราชอาณาจกัร) 

4 พ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

17768063.4 8 ก.ย. 60 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลั 

- 7 ก.ย. 80 

186  สิทธิบตัร 
3510053 (เยอรมนี) 

29 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

17767780.4 8 ก.ย. 60 องคป์ระกอบพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลัและฟิลม์ท่ีประกอบรวม
ดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 7 ก.ย. 80 

187  สิทธิบตัร 
3510053  
(ฝรั่งเศส) 

29 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

17767780.4 8 ก.ย. 60 องคป์ระกอบพอลิเอทลีินชนิด 
มลัตโิมดลัและฟิลม์ท่ีประกอบรวม
ดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 7 ก.ย. 80 

188  สิทธิบตัร 
2722148  
(เกาหลี) 

25 พ.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

2019-7010004 8 เม.ย. 62 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 6 ก.ย. 80 
(นบัจาก PCT 

filing date 
7 ก.ย. 60) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

189  สิทธิบตัร 
2670962 
(รสัเซีย) 

26 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

2017111206 4 เม.ย. 60 กระบวนการแยกสาํหรบัของผสม 
C8 อะโรมาตกิ  

- 4 ก.ย. 77 
(นบัจาก PCT 

filing date 
5 ก.ย. 57) 

 

190  สิทธิบตัร 
2670963 
(รสัเซีย) 

26 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

2017111207 4 เม.ย. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทลิ 
เบนซีนท่ีดีขึน้ 

- 4 ก.ย. 77 
(นบัจาก PCT 

filing date 
5 ก.ย. 57) 

 

191  สิทธิบตัร 
I670259  (ไตห้วนั) 

1 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

104127868 26 ส.ค. 58 กระบวนการแยกสาํหรบัของผสม 
C8 อะโรมาตกิ 
 

- 24 ส.ค. 78 

192  สิทธิบตัร I675825 
(ไตห้วนั) 

1 พ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

104127865 26 ส.ค. 58 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทลิ 
เบนซีนท่ีดีขึน้ 

- 24 ส.ค. 78 

193  สิทธิบตัร 
329995  
(อินเดีย) 

22 ม.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

201717007563 3 มี.ค. 60 กระบวนการแยกสาํหรบัของผสม 
C8 อะโรมาตกิ 

- 4 ก.ย. 77 
(นบัจาก PCT 

filing date 
5 ก.ย. 57) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

194  สิทธิบตัร 
10,427,994B2 
(สหรฐัอเมรกิา) 

1 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

15/505,593 21 ก.พ. 60 กระบวนการแยกสาํหรบัของผสม 
C8 อะโรมาตกิ 

- 4 ก.ย. 77 
(นบัจาก PCT 

filing date 
5 ก.ย. 57) 

 

195  สิทธิบตัร 
6735752  
(ญ่ีปุ่ น) 

16 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

2017-533157A 3 มี.ค. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทลิ 
เบนซีนท่ีดีขึน้ 

- 4 ก.ย. 77 
(นบัจาก PCT 

filing date 
5 ก.ย. 57) 

 

196  สิทธิบตัร 
ZL2014800816111  

(จีน) 

31 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

201480081611.1 28 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทลิ 
เบนซีนท่ีดีขึน้ 

- 4 ก.ย. 77 
(นบัจาก PCT 

filing date 
5 ก.ย. 57) 

 

197  สิทธิบตัร 
323494  
(อินเดีย) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

201717007569 3 มี.ค. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทลิ 
เบนซีนท่ีดีขึน้ 

- 4 ก.ย. 77 
(นบัจาก PCT 

filing date 
5 ก.ย. 57) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

198  สิทธิบตัร 
10,435,340 B2  

(สหราชอาณาจกัร) 

8 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

15/505,590 21 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทลิ 
เบนซีนท่ีดีขึน้ 

- 4 ก.ย. 77 
(นบัจาก PCT 

filing date 
5 ก.ย. 57) 

199  สิทธิบตัร 10,647,641 
(สหรฐัอเมรกิา) 

12 พ.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

16/516,656 19 ก.ค. 62 กระบวนการแยกสาํหรบัของผสม 
C8 อะโรมาตกิ 

- 19 ก.ค. 82 

200  สิทธิบตัร 3176213B1 
(เยอรมนี) 

24 เม.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
มิตซุย เคมิคอล อิงค ์จาํกดั 

602015028782.7 3 ธ.ค. 58 องคป์ระกอบเอทลีินโคพอลิเมอร ์ - 30 พ.ย. 78 

201  สิทธิบตัร 3176213B1 
(ฝรั่งเศส) 

24 เม.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
มิตซุย เคมิคอล อิงค ์จาํกดั 

15197727.9 3 ธ.ค. 58 องคป์ระกอบเอทลีินโคพอลิเมอร ์ - 30 พ.ย. 78 

202  สิทธิบตัร 3176213B1 
(สหราชอาณาจกัร) 

24 เม.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
มิตซุย เคมิคอล อิงค ์จาํกดั 

15197727.9 3 ธ.ค. 58 องคป์ระกอบเอทลีินโคพอลิเมอร ์ - 30 พ.ย. 78 

203  สิทธิบตัร 3176213B1 
(มาซโิดเนีย) 

24 เม.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
มิตซุย เคมิคอล อิงค ์จาํกดั 

MK/P/2019/609 3 ธ.ค. 58 องคป์ระกอบเอทลีินโคพอลิเมอร ์ - 30 พ.ย. 78 

204  สิทธิบตัร 10604643 
(สหรฐัอเมรกิา) 

31 มี.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
มิตซุย เคมิคอล อิงค ์จาํกดั 

15/780,645 15 พ.ย. 59 องคป์ระกอบเอทลีินโคพอลิเมอร ์ - 14 พ.ย. 79 

205  สิทธิบตัร 
10201807201W  

(สิงคโปร)์ 

22 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
อิงค ์สแควร ์จาํกดั 

10201807201W 24 ส.ค. 61 สขุา  - 23 ส.ค. 81 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

206  สิทธิบตัร 
10201807199W  

(สิงคโปร)์ 

22 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
อิงค ์สแควร ์จาํกดั 

10201807199W 24 ส.ค. 61 สขุา  - 23 ส.ค. 81 

207  สิทธิบตัร 
10201807200Q  

(สิงคโปร)์ 

6 ม.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
อิงค ์สแควร ์จาํกดั 

10201807200Q 24 ส.ค. 61 ชดุอปุกรณฆ์่าเชือ้โรคและวธีิการ
สาํหรบับาํบดัของเสีย 

- 23 ส.ค. 81 

208  สิทธิบตัร 
28126 

30 มิ.ย. 53 บรษัิทไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 101003359 21 ส.ค. 44 องคป์ระกอบไทเทเนียมคะตะลิสต์
ในการทาํเอททลีินโพลีเมอไรเซชนั
และขบวนการทาํเอททลีินโพลีเมอ
ไรเซชั่นดว้ยคะตะลิสตด์งักล่าว 

- 20 ส.ค. 64 

209  สิทธิบตัร 
3360918 

(สหราชอาณาจกัร) 

4 พ.ย. 63 บรษัิทไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 17155580.8 10 ก.พ. 60 วธีิการเตรียมพอลิเมอรน์าโน 
คอมโพสิตมาสเตอรแ์บท 

- 9 ก.พ. 80 

210  สิทธิบตัร 
10201903296W 

(สิงคโปร)์ 

6 ต.ค. 63 บรษัิทไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 10201903296W 12 เม.ย. 62 องคป์ระกอบพอลิโพรพิลีนสาํหรบั
การใชง้านเป็นบรรจภุณัฑส์าํหรบั 
รีทอรต์ 

- 11 เม.ย. 82 

211  55522 20 มิ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั  1502000277 30 ม.ค. 58 - ทอ่ขอ้ตอ่  29 ม.ค. 68 

212  55523 20 มิ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั  1502000278 30 ม.ค. 58 - ทอ่ขอ้ตอ่  29 ม.ค. 68 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

213  55524 20 มิ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั  1502000279 30 ม.ค. 58 - ทอ่ขอ้ตอ่  29 ม.ค. 68 

214  55525 20 มิ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั  1502000280 30 ม.ค. 58 - ทอ่ขอ้ตอ่  29 ม.ค. 68 

215  57200 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั  1402000197 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67 

216  57201 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000198 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั 30 ม.ค. 67 

217  57202 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั  1402000199 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67 

218  57203 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000200 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67 

219  57204 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000201 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67 

220  57205 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000202 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67 

221  59102 21 พ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502000281 30 ม.ค. 58 - ขอ้ตอ่ทอ่ 29 ม.ค. 68 

222  62069 20 เม.ย. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002514 5 ก.ย. 57 - ฝาปิดปลาย 4 ก.ย. 67 

223  59861 8 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002516 5 ก.ย. 57 - หนา้ตดั 4 ก.ย. 67 

224  59862 8 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002517 5 ก.ย. 57 - ชิน้ส่วนยดึ 
ระแนง 

4 ก.ย. 67 

225  62938 12 มิ.ย. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502000282 30 ม.ค. 58 - อปุกรณย์ดึทอ่ 29 ม.ค. 68 

226  65636 17 ต.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502002935 27 ส.ค. 58 - เครื่องมือสาํหรบั
ช่วยติดตัง้
ผลิตภณัฑ์
สิ่งก่อสรา้ง 

26 ส.ค. 68 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

227  60359 30 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502002937 27 ส.ค. 58 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

26 ส.ค. 68 

228  60360 30 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502002936 27 ส.ค. 58 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

26 ส.ค. 68 

229  60356 30 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502002939 27 ส.ค. 58 - หนา้ตดั 26 ส.ค. 68 

230  60357 30 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502002940 27 ส.ค. 58 - หนา้ตดั 26 ส.ค. 68 

231  60358 30 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502002938 27 ส.ค. 58 - หนา้ตดั 26 ส.ค. 68 

232  64153 10 ส.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502003693 26 ต.ค. 58 - หนา้ตดั 25 ต.ค. 68 

233  64154 10 ส.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502003694 26 ต.ค. 58 - หนา้ตดั 25 ต.ค. 68 

234  64155 10 ส.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502003695 26 ต.ค. 58 - หนา้ตดั 25 ต.ค. 68 

235  64156 10 ส.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502003696 26 ต.ค. 58 - หนา้ตดั 25 ต.ค. 68 

236  65040 20 ก.ย. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502002941 27 ส.ค. 58 - หนา้ตดัโลหะ 26 ส.ค. 68 

237  71388 5 ก.ย. 62 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502000276 30 ม.ค. 58 - หนา้ตดั 29 ม.ค. 68 

238  71939 8 ต.ค. 62 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1702000760 8 มี.ค. 60 - ขอ้ตอ่ทอ่ 5 มี.ค. 70 

239  72109 18 ต.ค. 62 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1702000466 9 ก.พ. 58 - หนา้ตดั 5 ก.พ. 70 

240  73175 13 ธ.ค. 62 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1702000465 9 ก.พ. 60 - หนา้ตดั 5 ก.พ. 70 

241  62421 11 พ.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502003340 29 ก.ย. 58 - ขอ้ตอ่ทอ่ระบาย
นํา้ 

26 ก.ย. 68 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

242  62423 11 พ.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502003341 29 ก.ย. 58 - ขอ้ตอ่ทอ่ระบาย
นํา้ 

26 ก.ย. 68 

243  74375 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1702000767 8 มี.ค. 60 - ขอ้ตอ่ทอ่ 7 มี.ค. 70 

244  74376 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1702000768 8 มี.ค. 60 - อปุกรณถ่์วง
นํา้หนกัสาํหรบั
ทอ่ระบายนํา้ 

7 มี.ค. 70 

245  79677 6 พ.ย. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1702001528 5 พ.ค. 60 - รางสาํหรบั
เพาะปลกู 

4 พ.ค. 70 

246  79676 6 พ.ย. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1702001527 5 พ.ค. 60 - รางสาํหรบั
เพาะปลกู 

4 พ.ค. 70 

247  52998 22 ธ.ค. 59 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002979 8 ต.ค. 57 - ตะขอแขวนราง 7 ต.ค. 67 

248  52999 22 ธ.ค. 59 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002980 8 ต.ค. 57 - ตะขอแขวนราง 7 ต.ค. 67 

249  53000 22 ธ.ค. 59 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002981 8 ต.ค. 57 - แผ่นปรบัองศา 7 ต.ค. 67 

250  57195 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000203 31 ม.ค. 57 - รางนํา้ 30 ม.ค. 67 

251  57196 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000204 31 ม.ค. 57 - รางนํา้ 30 ม.ค. 67 

252  57197 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000206 31 ม.ค. 57 - รางนํา้ 30 ม.ค. 67 

253  57198 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000207 31 ม.ค. 57 - รางนํา้ 30 ม.ค. 67 

254  59898 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002977 8 ต.ค. 57 - รางนํา้ 7 ต.ค. 67 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

255  59899 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002978 8 ต.ค. 57 - ฝาปิดปลายราง 7 ต.ค. 67 

256  59900 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002982 8 ต.ค. 57 - ครอบรางนํา้ 7 ต.ค. 67 

257  59901 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002983 8 ต.ค. 57 - ครอบรางนํา้ 7 ต.ค. 67 

258  59902 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002984 8 ต.ค. 57 - ครอบรางนํา้ 7 ต.ค. 67 

259  59903 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002985 8 ต.ค. 57 - ครอบรางนํา้ 7 ต.ค. 67 

260  59904 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002986 8 ต.ค. 57 - อปุกรณเ์ช่ือมตอ่
รางนํา้ 

7 ต.ค. 67 

261  อนสุิทธิบตัร 9500 5 ก.พ. 58 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1403000069 31 ม.ค. 57 วงกบแบบตดิตัง้ไดร้วดเรว็ - 30 ม.ค. 67 

262  อนสุิทธิบตัร 
10795 

26 พ.ย. 58 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1403001034 5 ก.ย. 57 ระบบระแนง - 4 ก.ย. 67 

263  อนสุิทธิบตัร 
11343 

4 เม.ย. 59 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1503000102 30 ม.ค. 58 รางระบายนํา้ฝน - 29 ม.ค. 68 

264  อนสุิทธิบตัร 
11417 

25 เม.ย. 59 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1403000501 23 พ.ค. 57 องคป์ระกอบพีวีซี - 22 พ.ค. 67 

265  อนสุิทธิบตัร 
13423 

5 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1603001707 8 ก.ย. 59 ชดุวงกบและวธีิการตดิตัง้ชดุวงกบ - 7 ก.ย. 69 

266  อนสุิทธิบตัร13891 28 พ.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1703002412 1 ธ.ค. 60 อปุกรณเ์ช่ือมตอ่ทอ่ - 30 พ.ย. 70 

267  อนสุิทธิบตัร 11978 29 ก.ย. 59 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1503001613 29 ก.ย. 58 ขอ้ตอ่ระบายนํา้กนัซมึ - 26 ก.ย. 68 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

268  อนสุิทธิบตัร 
16127 

10 เม.ย. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1703000205 9 ก.พ. 60 ชดุแผงฉนวนกนัเสียงและวธีิการ
ตดิตัง้ชดุแผงฉนวนกนัเสียง 

- 8 ก.พ. 70 

269  อนสุิทธิบตัร 
15805 

8 ม.ค. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1703000768 5 พ.ค. 60 รางสาํหรบัใชใ้นการเกษตร 
 

4 พ.ค. 70 

270  อนสุิทธิบตัร 
2392 

27 ก.ค. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 2-2016-00031 29 ม.ค. 59 รางระบายนํา้ฝน - 28 ม.ค. 69 

271  สิทธิบตัร 54709 21 เม.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1401006089 8 ต.ค. 57 ระบบรางนํา้ฝน - 6 ต.ค. 77 

272  61035 27 ก.พ. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1602002942 5 ส.ค. 59 - กล่องพกัสายไฟ 4 ส.ค. 69 

273  61036 27 ก.พ. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1602002943 5 ส.ค. 59 - กล่องพกัสายไฟ 4 ส.ค. 69 

274  61034 27 ก.พ. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1602002944 5 ส.ค. 59 - กล่องพกัสายไฟ 4 ส.ค. 69 

275  61033 27 ก.พ. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1602002945 5 ส.ค. 59 - กล่องพกัสายไฟ 4 ส.ค. 69 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

276  67420 14 ม.ค. 62 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1602003566 16 ก.ย. 59 - หนา้ตดั 15 ก.ย. 69 

277  67421 14 ม.ค. 62 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1602003568 16 ก.ย. 69 - หนา้ตดั 15 ก.ย. 69 

278  74379 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1702003319 28 ส.ค. 60 - ชิน้ส่วนเช่ือมตอ่
รางนํา้ 

27 ส.ค. 70 

279  74377 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1702003317 28 ส.ค. 60 -  ฝาปิดปลายราง
นํา้ 

27 ส.ค. 70 

280  74378 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั  

1702003318 28 ส.ค. 60 - ตะขอรบัรางนํา้ 27 ส.ค. 70 

281  อนสุิทธิบตัร 
4/13546/2016 

13 ต.ค. 59 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 
  

4/13546/2016 13 ต.ค. 59 ขอ้ตอ่ระบายนํา้กนัซมึ - 12 ต.ค. 69 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

282  อนสุิทธิบตัร 
2452 

21 เม.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

2-2016-00350 28 ก.ย. 59 ขอ้ตอ่ระบายนํา้กนัซมึ - 27 ก.ย. 69 

283  อนสุิทธิบตัร 
KH/GUM/00005 

18 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั  

KH/UM/2016/0001
5 

29 ก.ย. 59 ขอ้ตอ่ระบายนํา้กนัซมึ - 28 ก.ย. 69 

284  อนสุิทธิบตัร 
4/13942/2015 

16 ต.ค. 58 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม (สระบรุี) 
จาํกดั 

4/13942/2015 16 ต.ค. 58 ระบบรางนํา้ฝน - 15 ต.ค. 68 

285  70033 29 พ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เพอรฟ์อรม์านซ ์ 
เคมิคอลส ์จาํกดั 

1602003569 16 ก.ย. 59 - มีดผ่าตดั 15 ก.ย. 69 

286  อนสุิทธิบตัร 
13153 

3 ต.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี เพอรฟ์อรม์านซ ์ 
เคมิคอลส ์จาํกดั 

1603002548 14 ธ.ค. 59 ทุน่แผงพลงังานแสงอาทติย ์ - 11 ธ.ค. 69 

287  69092 29 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เพอรฟ์อรม์านซ ์ 
เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท เนชั่นแนล 
เฮลทแ์คร ์ซสิเทม็ส ์จาํกดั 

1602003570 16 ก.ย. 59 - ถงั 15 ก.ย. 69 

288  30201805823Q 
(สิงคโปร)์ 

1 พ.ย. 61 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

30201805823Q 1 พ.ย. 61 - เครื่องมือสาํหรบั
ตรวจสอบการกดั
กรอ่น   

1 พ.ย. 76 

289  006396750-002 / 25 เม.ย. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 639675 25 เม.ย. 62 - เครื่องมือสาํหรบั 24 เม.ย. 72 



43 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

006396750-001 
(สหราชอาณาจกัร) 

จาํกดั ตรวจสอบการกดั
กรอ่น   

290  IDD000055165 
(อินโดนีเซีย) 

27 ธ.ค. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

A00201901351 24 เม.ย. 62 - เครื่องมือ
ตรวจสอบโลหะ 

23 เม.ย. 72 

291  30-1041621 (เกาหลี) 10 ม.ค. 63 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

30-2019-0020603 30 เม.ย. 62 - เครื่องมือ
ตรวจสอบโลหะ 

29 เม.ย. 72 

292  อนสุิทธิบตัร 
11586 

8 มิ.ย. 59 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

1503001900 6 พ.ย. 58 เครื่องมือสาํหรบัตรวจสอบการกดั
กรอ่น 

- 5 พ.ย. 68 

293  อนสุิทธิบตัร 
14816 

14 ม.ค. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

1703002476 12 ธ.ค. 60 หุน่ยนตต์รวจสอบพืน้ผิวสายเคเบลิ  - 10 ธ.ค. 70 

294  สิทธิบตัร 
2016102 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

2 ส.ค. 60 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

2016102 15 ม.ค. 59 เครื่องตรวจสอบแบบเคล่ือนท่ีได้
และวธีิการสาํหรบัตรวจสอบ
อปุกรณใ์ชง้าน  

- 14 ม.ค. 79 

295  สิทธิบตัร 
3259570 
(สเปน) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

17730285.8 22 ก.ย. 60 เครื่องตรวจจบัแบบเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
วธีิการสาํหรบัตรวจสอบสิ่งท่ีคลา้ย
ทอ่ยาวในอปุกรณ ์ 

- 21 ก.ย. 80 

296  สิทธิบตัร 
3259570 
(ฝรั่งเศส) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

17730285.8 22 ก.ย. 60 เครื่องตรวจจบัแบบเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
วธีิการสาํหรบัตรวจสอบสิ่งท่ีคลา้ย
ทอ่ยาวในอปุกรณ ์

- 21 ก.ย. 80 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

297  สิทธิบตัร 
3259570 

(สหราชอาณาจกัร) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

17730285.8 22 ก.ย. 60 เครื่องตรวจจบัแบบเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
วธีิการสาํหรบัตรวจสอบสิ่งท่ีคลา้ย
ทอ่ยาวในอปุกรณ ์

- 21 ก.ย. 80 

298  สิทธิบตัร 
3259570 

(เบลเยียม) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

17730285.8 22 ก.ย. 60 เครื่องตรวจจบัแบบเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
วธีิการสาํหรบัตรวจสอบสิ่งท่ีคลา้ย
ทอ่ยาวในอปุกรณ ์

- 21 ก.ย. 80 

299  สิทธิบตัร 
3259570 
(เยอรมนี) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

17730285.8 22 ก.ย. 60 เครื่องตรวจจบัแบบเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
วธีิการสาํหรบัตรวจสอบสิ่งท่ีคลา้ย
ทอ่ยาวในอปุกรณ ์

- 21 ก.ย. 80 

300  สิทธิบตัร 
10201609261X 

(สิงคโปร)์ 

1 ก.ย. 63 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

10201609261X 4 พ.ย. 59 เครื่องมือสาํหรบัตรวจสอบการกดั
กรอ่น 

- 3 พ.ย. 79 

301  สิทธิบตัร 
10656120B 

(สหรฐัอเมรกิา) 

19 พ.ค. 63 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

15/755,306 26 ก.พ. 61 เครื่องตรวจจบัแบบเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
วธีิการสาํหรบัตรวจสอบสิ่งท่ีคลา้ย
ทอ่ยาวในอปุกรณ ์

- 15 ม.ค. 80 
(นบัจาก PCT 

filing date 
16 ม.ค. 60) 

302  สิทธิบตัร 
2024040 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

2 ธ.ค. 63 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

2024040 1 พ.ย. 61 เครื่องตรวจจบัแบบเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
วธีิการสาํหรบัตรวจสอบสิ่งท่ีคลา้ย
ทอ่ยาวในอปุกรณ ์ 

- 31 ต.ค. 81 



45 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

303  สิทธิบตัร 
10,131,594 

(สหรฐัอเมรกิา) 

10 พ.ย. 61 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 15/515,732 30 มี.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสีสบนตวั
รองรบัออกไซดข์องโลหะ-ซีโอไลต์
แบบผสมและกระบวนการใชส้ิ่ง
ดงักลา่ว 

- 27 ต.ค. 77 
(นบัจาก PCT 

filing date 
28 ต.ค. 57)  

304  สิทธิบตัร 
11201706042V 

(สิงคโปร)์ 

10 พ.ย. 61 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 11201706042V 25 ก.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสิส และ
กระบวนการสาํหรบัการผลิต 
โอเลฟิน 

- 28 ม.ค. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
29 ม.ค. 57) 

305  สิทธิบตัร 
3277421 
(เยอรมนี) 

15 พ.ค. 62 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 16732668.5 19 ต.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว  

- 16 ต.ค. 80 

306  สิทธิบตัร 
3277421 
(โปแลนด)์ 

15 พ.ค. 62 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 16732668.5 19 ต.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 
  

- 16 ต.ค. 80 

307  สิทธิบตัร 
3277421 

(เบลเยียม) 

15 พ.ค. 62 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 16732668.5 19 ต.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 
  

- 16 ต.ค. 80 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

308  สิทธิบตัร 
3277421 
(สเปน) 

15 พ.ค. 62 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 16732668.5 19 ต.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

- 16 ต.ค. 80 

309  สิทธิบตัร 
3277421 
(ฝรั่งเศส) 

15 พ.ค. 62 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 16732668.5 19 ต.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

- 16 ต.ค. 80 

310  สิทธิบตัร 
3277421 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

15 พ.ค. 62 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 16732668.5 19 ต.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

- 16 ต.ค. 80 

311  สิทธิบตัร 10,472,304 
 (สหรฐัอเมรกิา) 

12 พ.ย. 62  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  15/737,848  29 มิ.ย. 59  ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

-  28 มิ.ย. 79  

312  สิทธิบตัร  
10,457,616 

 (สหรฐัอเมรกิา) 

29  ต.ค. 62  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  15/515,703  29 ม.ค. 59  ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมดา้ทีสิสและ
กระบวนการสาํหรบัผลิตโอเลฟิน 
  

-  28 ม.ค. 79  

313  สิทธิบตัร 
11201702901V 

(สิงคโปร)์ 

10  ต.ค. 62  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  11201702901V 28 ม.ค. 57  ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสีสบนตวั
รองรบัออกไซดข์องโลหะ-ซีโอไลต์
แบบผสมและกระบวนการใชส้ิ่ง
ดงักลา่ว 

-  27 ม.ค. 77  
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

314  สิทธิบตัร 
6595606  
(ญ่ีปุ่ น) 

4  ต.ค. 62 บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 2017-540252 28 ก.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสิส และ
กระบวนการสาํหรบัการผลิต 
โอเลฟิน 

-  28 ม.ค. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
29 ม.ค. 59) 

315  สิทธิบตัร 
I651128B  
(ไตห้วนั) 

21 ก.พ. 62  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  105103017 30 ม.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสิส และ
กระบวนการสาํหรบัการผลิต 
โอเลฟิน 

-  29 ม.ค. 79  

316  สิทธิบตัร 
10336947  

(สหรฐัอเมรกิา) 

2 ก.ค. 62  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  15/737,762 19 ธ.ค. 60 กระบวนการสาหรบัเปล่ียนสารปอ้น
ไฮโดรคารบ์อน 

-  28 มิ.ย. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
29 มิ.ย. 59)  

317  สิทธิบตัร 
11201705448V  

(สิงคโปร)์ 

1 มี.ค. 62  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  11201705448V 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัเมตา้ที
สีสของโอเลฟิน 
  

-  15 มี.ค. 79  

318  สิทธิบตัร 
I694862  
(ไตห้วนั) 

1 มี.ค. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  104135215 27 ต.ค. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสีสบนตวั
รองรบัออกไซดข์องโลหะ-ซีโอไลต์
แบบผสมและกระบวนการใชส้ิ่ง
ดงักลา่ว  

-  26 ต.ค. 78 

319  สิทธิบตัร 13 มี.ค. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  2017-545707S 30 ส.ค. 60 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั -  15 มี.ค. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

6676063  
(ญ่ีปุ่ น) 

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน (นบัจาก PCT 
filing date 

16 มี.ค. 59) 

320  สิทธิบตัร 3238819 
(สเปน) 

4 พ.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 
เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

-  15 มี.ค. 79  

321  สิทธิบตัร 
3238819  
(โปแลนด)์ 

4 พ.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 
เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

-  15 มี.ค. 79  

322  สิทธิบตัร 
3238819  

(เบลเยียม) 

4 พ.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 
เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

-  15 มี.ค. 79  

323  สิทธิบตัร 
3238819  
(เยอรมนี) 

4 พ.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 
เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

-  15 มี.ค. 79  

324  สิทธิบตัร 
3238819  

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

4 พ.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 
เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 
  

-  15 มี.ค. 79  

325  สิทธิบตัร 
3238819  

4 พ.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 
เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

-  15 มี.ค. 79  
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

(สหราชอาณาจกัร) 

326  สิทธิบตัร 3238819 
(อิตาลี) 

4 พ.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 
เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

-  15 มี.ค. 79  

327  สิทธิบตัร 3238819 
(ฝรั่งเศส) 

4 พ.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 
เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

-  15 มี.ค. 79  

328  สิทธิบตัร I692466 
(ไตห้วนั) 

1 พ.ค. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  105120546 29 มิ.ย. 59 กระบวนการสาหรบัเปล่ียนสารปอ้น
ไฮโดรคารบ์อน 

-  28 มิ.ย. 79 

329  สิทธิบตัร 
6698110 
(ญ่ีปุ่ น) 

30 เม.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  017-567290A 26 ธ.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

-  28 มิ.ย. 79 
(นบัจาก PCT 

filing date 
29มิ.ย. 59) 

330  สิทธิบตัร 
3335791  
(สเปน) 

8 เม.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203704.8 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการท่ีใชร้ะบบตวัเรง่
ปฏิกิรยิา 

-  12 ธ.ค. 79 

331  สิทธิบตัร 
3335791  
(โปแลนด)์ 

8 เม.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203704.8 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการท่ีใชร้ะบบตวัเรง่
ปฏิกิรยิา 

-  12 ธ.ค. 79 

332  สิทธิบตัร 
3335791  

30 เม.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203704.8 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการท่ีใชร้ะบบตวัเรง่

-  12 ธ.ค. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

(เบลเยียม) ปฏิกิรยิา  
333  สิทธิบตัร 

602016033454.2  
(เยอรมนี) 

30 เม.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203704.8 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการท่ีใชร้ะบบตวัเรง่
ปฏิกิรยิา 
  

-  12 ธ.ค. 79 

334  สิทธิบตัร 
3335791  

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

30 เม.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203704.8 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการท่ีใชร้ะบบตวัเรง่
ปฏิกิรยิา 
  

-  12 ธ.ค. 79 

335  สิทธิบตัร 
3335792  
(สเปน) 

1 เม.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203692.5 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการสาํหรบัการเปล่ียนสาร
ปอ้นไฮโดรคารบ์อนโดยใชร้ะบบ
ตวัเรง่ปฏิกิรยิา  

-  12 ธ.ค. 79 

336  สิทธิบตัร 
3335792  
(โปแลนด)์ 

1 เม.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203692.5 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการสาํหรบัการเปล่ียนสาร
ปอ้นไฮโดรคารบ์อนโดยใชร้ะบบ
ตวัเรง่ปฏิกิรยิา 

-  12 ธ.ค. 79 

337  สิทธิบตัร 
3335792  

1 เม.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203692.5 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการสาํหรบัการเปล่ียนสาร

-  12 ธ.ค. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

(เบลเยียม) ปอ้นไฮโดรคารบ์อนโดยใชร้ะบบ
ตวัเรง่ปฏิกิรยิา 

338  สิทธิบตัร 
602016032936.0  

(เยอรมนี) 

1 เม.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203692.5 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการสาํหรบัการเปล่ียนสาร
ปอ้นไฮโดรคารบ์อนโดยใชร้ะบบ
ตวัเรง่ปฏิกิรยิา 

-  12 ธ.ค. 79 

339  สิทธิบตัร 
3335792  

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

1 เม.ย. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203692.5 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการสาํหรบัการเปล่ียนสาร
ปอ้นไฮโดรคารบ์อนโดยใชร้ะบบ
ตวัเรง่ปฏิกิรยิา 

-  12 ธ.ค. 79 

340  สิทธิบตัร  
3335793 
(สเปน) 

18 มี.ค. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203690.9 13 ธ.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาการเปล่ียน
ไฮโดรคารบ์อน 

-  12 ธ.ค. 79 

341  สิทธิบตัร  
3335793 
(โปแลนด)์ 

18 มี.ค. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203690.9 13 ธ.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาการเปล่ียน
ไฮโดรคารบ์อน 
  

-  12 ธ.ค. 79 

342  สิทธิบตัร 3335793 
(เบลเยียม) 

18 มี.ค. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203690.9 13 ธ.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาการเปล่ียน
ไฮโดรคารบ์อน 

-  12 ธ.ค. 79 

343  สิทธิบตัร 18 มี.ค. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203690.9 13 ธ.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาการเปล่ียน -  12 ธ.ค. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

3335793  
(เยอรมนี) 

ไฮโดรคารบ์อน 

344  สิทธิบตัร 3335793 
(เนเธอรแ์ลนด)์ 

18 มี.ค. 63  บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั  16203690.9 13 ธ.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาการเปล่ียน
ไฮโดรคารบ์อน 

-  12 ธ.ค. 79 

345  สิทธิบตัร 
2809717 
(โรมาเนีย) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 28 ม.ค. 76 

346  สิทธิบตัร 
2809717 
(โปรตเุกส) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 28 ม.ค. 76 

347  สิทธิบตัร 
2809717 
(โปแลนด)์ 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

348  สิทธิบตัร 
2809717 
(อิตาลี) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

349  สิทธิบตัร 
2809717 
(ฮงัการี) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

350  สิทธิบตัร 
2809717 
(ฝรั่งเศส) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

351  สิทธิบตัร 
2809717 
(สเปน) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว  

- 30 ม.ค. 76 

352  สิทธิบตัร 
2809717 
(เยอรมนี) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

353  สิทธิบตัร 
2809717 

(เบลเยียม) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว  

- 30 ม.ค. 76 

354  สิทธิบตัร 
2809717 

(ออสเตรีย) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 
  

- 30 ม.ค. 76 

355  สิทธิบตัร 
2809717 

(ตรุกี) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

356  สิทธิบตัร
ZL201380017952.8 

(จีน) 

12 ต.ค. 59 Norner AS 201380017952.8 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

357  สิทธิบตัร 
6272237 
(ญ่ีปุ่ น) 

12 ม.ค. 61 Norner AS 2014-555196 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

358  สิทธิบตัร 
2049537 
(เกาหลี) 

21 พ.ย. 62 Norner AS 10-2014-7024238 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

359  สิทธิบตัร 
2930205 

(ออสเตรีย) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

360  สิทธิบตัร 
2930205 

(เบลเยียม) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว   

- 30 ม.ค. 76 

361  สิทธิบตัร 
2930205 
(เยอรมนี) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว  
  

- 30 ม.ค. 76 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

362  สิทธิบตัร 
2930205 
(สเปน) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว  

- 30 ม.ค. 76 

363  สิทธิบตัร 
2930205 
(ฝรั่งเศส) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว  

- 30 ม.ค. 76 

364  สิทธิบตัร 
2930205 

(สหราชอาณาจกัร) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว  

- 30 ม.ค. 76 

365  สิทธิบตัร 
2930205 
(ฮงัการี) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว  

- 30 ม.ค. 76 

366  สิทธิบตัร 
2930205 
(โปแลนด)์ 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว  

- 30 ม.ค. 76 

367  สิทธิบตัร 
2930205 
(โปรตเุกส) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว  

- 30 ม.ค. 76 

368  สิทธิบตัร 10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ - 30 ม.ค. 76 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

2930205 
(โรมาเนีย) 

และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

369  สิทธิบตัร 
2930205 

(ตรุกี) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

370  สิทธิบตัร 
2930205 
(อิตาลี) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 
โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

371  สิทธิบตัร 9340646 
(สหรฐัอเมรกิา) 

17 พ.ค. 59 Norner IP AS 14/232,250 11 ก.ค. 55 กรรมวธีิสาํหรบัทาํโพลิ (อลัคลีิน
คารบ์อเนต) 

- 10 ก.ค. 75 

372  สิทธิบตัร 2731981 
(ฝรั่งเศส) 

31 ส.ค. 59 Norner IP AS 12733739.2 11 ก.ค. 55 กรรมวธีิสาํหรบัทาํโพลิ (อลัคลีิน
คารบ์อเนต) 

- 10 ก.ค. 75 

373  สิทธิบตัร 
2731981 
(สเปน) 

31 ส.ค. 59 Norner IP AS 12733739.2 11 ก.ค. 55 กรรมวธีิสาํหรบัทาํโพลิ (อลัคลีิน
คารบ์อเนต) 

- 10 ก.ค. 75 

374  สิทธิบตัร  
2731981 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

31 ส.ค. 59 Norner IP AS 12733739.2 11 ก.ค. 55 กรรมวธีิสาํหรบัทาํโพลิ (อลัคลีิน
คารบ์อเนต) 

- 10 ก.ค. 75 

375  สิทธิบตัร 31 ส.ค. 59 Norner IP AS 12733739.2 11 ก.ค. 55 กรรมวธีิสาํหรบัทาํโพลิ (อลัคลีิน - 10 ก.ค. 75 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

2731981 
(เยอรมนี) 

คารบ์อเนต) 

376  สิทธิบตัร 
103842406 (จีน) 

2 พ.ย. 59 Norner IP AS 201280044028.4 11 ก.ค. 55 กรรมวธีิสาํหรบัทาํโพลิ (อลัคลีิน
คารบ์อเนต) 

- 10 ก.ค. 75 

377  สิทธิบตัร 
ZL201480004698.2 

(จีน) 

15 ม.ค. 62 Norner IP AS 201480004698.2 10 ม.ค. 57 กระบวนการผลิต - 9 ม.ค. 77 

378  สิทธิบตัร 6479680 
(ญ่ีปุ่ น) 

15 ก.พ. 62 Norner IP AS 2015-552059 10 ม.ค. 57 กระบวนการผลิต - 9 ม.ค. 77 

379  สิทธิบตัร 
10370503 

(สหรฐัอเมรกิา) 

6 ส.ค. 62 Norner IP AS 14/760,356 10 ม.ค. 57 กระบวนการผลิต - 9 ม.ค. 77 

380  สิทธิบตัร 
2694769 
(รสัเซีย) 

16 ก.ค. 62 Norner Verdandi AS 2017126222 21 ก.ค. 58 โพลิเอธิลีนสาํหรบัทอ่ - 20 ก.ค. 78 

ธุรกิจแพคเกจจิง้ 
381  50419 14 ก.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 1102001273 3 พ.ค. 54 - 

 
เฝือก 2 พ.ค. 64 

382  78568 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 0901000582 11 ก.พ. 52 แบบพบัเกา้อีแ้ละเกา้อีท่ี้ไดจ้ากการ - 10 ก.พ. 72 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

ประกอบขึน้รูปแบบพบัเกา้อีน้ัน้ 

383  อนสุิทธิบตัร 11664 28 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 1503001838 29 ต.ค. 58 วธีิการตรวจสอบมาโครสติก๊กีใ้นเย่ือ
กระดาษ 

- 28 ต.ค. 68 

384  อนสุิทธิบตัร 
12725 

7 มิ.ย. 60 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 1503001837 29 ต.ค. 58 รถขนส่งวสัดท่ีุมีพืน้สาํหรบับรรทกุ
วสัดหุลายชัน้ 

- 28 ต.ค. 68 

385  อนสุิทธิบตัร 14843 21 ม.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 1703002391 29 มี.ค. 60 วสัดคุลมุดนิแบบชัน้โครงสรา้ง - 28 มี.ค. 70 

386  อนสุิทธิบตัร 
9259 

24 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และ สาํนกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวิจยั 
 

1203000685 29 มิ.ย. 55 วสัดจีุโอโพลิเมอรจ์ากเถา้ลอยและ
เถา้ชีวมวลจากการเผาแบบฟลูอิด
ไดซเ์บดผสมรว่มกบัเถา้ลอยจากการ
เผาแบบใชถ่้านหินบดและยิปซมั 

- 28 มิ.ย. 65 

387  อนสุิทธิบตัร 
10340 

4 ก.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแหง่ชาต ิ 

1103000736 28 ก.ค. 54 กรรมวธีิการปรบัสภาพเย่ือใน
ขัน้ตอนการบดเย่ือของกระบวนการ
ผลิตกระดาษโดยใชเ้อนไซม ์ 

- 27 ก.ค. 64 

388  อนสุิทธิบตัร 
16465 

9 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 
บรษัิทโรงพยาบาลผิวหนงัอโศก จาํกดั 

1903001921 26 ก.ค. 62 อปุกรณย์ดึปากแผล - 25 ก.ค. 72 

389  อนสุิทธิบตัร 
10041 

2 ก.ค. 58 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จาํกดั  1403000945 22 ส.ค. 57 เครื่องวดัความชืน้ชนิดส่งขอ้มลู
แบบไรส้าย  

- 21 ส.ค. 67 

390  อนสุิทธิบตัร 24 ม.ค. 60 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จาํกดั 1403001694 12 ธ.ค. 57 อปุกรณท์บัรอยวสัดแุบบ - 11 ธ.ค. 67 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

12351 เคล่ือนยา้ยได ้

391  19467 

(เวียดนาม) 

13 มิ.ย. 61 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จาํกดั 1-2015-04170 28 มี.ค. 57 วสัดแุผ่นท่ีมีตวัเตมิอินทรีย ์ - 27 มี.ค. 77 

392  46617 26 ต.ค. 58 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1202002433 14 ก.ย. 55 - แบบพบักล่อง  13 ก.ย. 65 

393  49033 4 เม.ย. 59 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1202002432 14 ก.ย. 55 - กล่อง 13 ก.ย. 65 

394  49034 4 เม.ย. 59 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1202002431 14 ก.ย. 55 - กล่อง 13 ก.ย. 65 

395  53597 1 ก.พ. 60 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1402003369 3 พ.ย. 57 - ปา้ยโฆษณา 2 พ.ย. 67 

396  58761 3 พ.ย. 60 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1402003368 3 พ.ย. 57 - ปา้ยโฆษณา 2 พ.ย. 67 

397  63990 3 ส.ค. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 0701005183 15 ต.ค. 50 แทน่รองรบันํา้หนกั - 14 ต.ค. 70 

398  66067 6 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1502003764 29 ต.ค. 58 - เกา้อี ้ 28 ต.ค. 68 

399  66068 6 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1502003765 29 ต.ค. 58 - แบบพบัเกา้อี ้ 28 ต.ค. 68 

400  66433 19 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 0701006255 7 ธ.ค. 50 แทน่รองรบันํา้หนกั - 6 ธ.ค. 70 

401  66472 21 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1302001479 4 มิ.ย. 56 - กล่อง 3 มิ.ย. 66 

402  66471 21 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1302001480 4 มิ.ย. 56 - แบบพบักล่อง 3 มิ.ย. 66 

403  69428 23 เม.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702000703 3 มี.ค. 60 - กล่อง 2 มี.ค. 70 

404  69429 23 เม.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702000704 3 มี.ค. 60 - แบบพบักล่อง 2 มี.ค. 70 

405  70253 11 มิ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702002115 8 มิ.ย. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 7 มิ.ย. 70 

406  70254 11 มิ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702002116 8 มิ.ย. 60 - แบบพบับรรจุ 7 มิ.ย. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

ภณัฑ ์

407  70255 11 มิ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702002117 8 มิ.ย. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 7 มิ.ย. 70 

408  70256 11 มิ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702002118 8 มิ.ย. 60 - แบบพบับรรจุ
ภณัฑ ์

7 มิ.ย. 70 

409  71053 08 ส.ค. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702002533 7 ก.ค. 60 - แบบพบับรรจุ
ภณัฑ ์

6 ก.ค. 70 

410  71054 08 ส.ค. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702002534 7 ก.ค. 60 - แบบพบับรรจุ
ภณัฑ ์

6 ก.ค. 70 

411  72812 25 พ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 0701006254 7 ธ.ค. 50 เกา้อีแ้บบถอดประกอบได ้ - 6 ธ.ค. 70 

412  อนสุิทธิบตัร 
9838 

28 เม.ย. 58 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั  1403000528 30 พ.ค. 57 ปลอกกนันํา้สาํหรบัขาแท่นรองรบั
สินคา้  

- 29 พ.ค. 67 

413  อนสุิทธิบตัร11075 26 ม.ค. 59 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1503000291 9 มี.ค. 58 กล่องท่ีมีแนวทบัรอยและวธีิการทาํ
แนวทบัรอยบนกล่อง 

- 8 มี.ค. 68 

414  อนสุิทธิบตัร 15813 10 ม.ค. 63 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1803002959 21 ธ.ค. 61 บรรจภุณัฑท่ี์ระบายอากาศได ้ - 20 ธ.ค. 71 

415  55526 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1402002351 22 ส.ค. 57 - กล่อง 21 ส.ค. 67 

416  55527 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1402002352 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67 

417  55528 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1402002353 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67 

418  55529 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1402002354 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

419  55530 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1402002355 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67 

420  55531 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1402002356 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67 

421  58757 3 พ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502004293 17 ธ.ค. 58 - ภาชนะบรรจ ุ 16 ธ.ค. 68 

422  58758 3 พ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502004294 17 ธ.ค. 58 - ภาชนะบรรจ ุ 16 ธ.ค. 68 

423  58759 3 พ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502004295 17 ธ.ค. 58 - แบบพบัภาชนะ
บรรจ ุ

16 ธ.ค. 68 

424  58760 3 พ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502004296 17 ธ.ค. 58 - แบบพบัภาชนะ
บรรจ ุ

16 ธ.ค. 68 

425  61702 30 มี.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502003338 29 ก.ย. 58 - ภาชนะบรรจ ุ 28 ก.ย. 68 

426  61703 30 มี.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502004005 24 พ.ย. 58 - กล่อง 23 พ.ย. 68 

427  61704 30 มี.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502004006 24 พ.ย. 58 - แบบพบักล่อง 23 พ.ย. 68 

428  61705 30 มี.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502004007 24 พ.ย. 58 - แบบพบักล่อง 23 พ.ย. 68 

429  63510 5 ก.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1602001211 31 มี.ค. 59 - บรรจภุณัฑ ์ 30 มี.ค. 69 

430  66313 13 พ.ย. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702002966 4 ส.ค. 60 - ฝา 3 ส.ค. 70 

431  66314 13 พ.ย. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502003339 29 ก.ย. 58 - แบบพบักล่อง 28 ก.ย. 68 

432  71076 9 ส.ค. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702002840 27 ก.ค. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 26 ก.ค. 70 

433  71077 9 ส.ค. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702002841 27 ก.ค. 60 - แบบพบับรรจุ
ภณัฑ ์

26 ก.ค. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

434  72457 8 พ.ย. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702004851 30 พ.ย. 60 - แบบพบัสายคาด
ภาชนะบรรจ ุ

29 พ.ย. 70 

435  72458 8 พ.ย. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702004852 30 พ.ย. 60 - ภาชนะบรรจุ
พรอ้มสายคาด 
 

29 พ.ย. 70 

436  72459 8 พ.ย. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702004853 30 พ.ย. 60 - ภาชนะบรรจุ
พรอ้มสายคาด 

29 พ.ย. 70 

437  73657 10 ม.ค. 63 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702005000 14 ธ.ค. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 13 ธ.ค. 70 

438  73658 10 ม.ค. 63 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702004999 14 ธ.ค. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 13 ธ.ค. 70 

439  73659 10 ม.ค. 63 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702005001 14 ธ.ค. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 13 ธ.ค. 70 

440  อนสุิทธิบตัร 
12796 

23 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1603001729 9 ก.ย. 59 ภาชนะสาํหรบับรรจอุาหาร - 8 ก.ย. 69 

441  อนสุิทธิบตัร 
13983 

15 มิ.ย. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1603000174 1 ก.พ. 59 ภาชนะท่ีมีส่วนบรรจแุบบแยกส่วน
และถอดออกได ้

- 31 ม.ค. 69 

442  อนสุิทธิบตัร 
15101 

17 เม.ย. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1703001413 4 ส.ค. 60 ชดุภาชนะบรรจ ุ - 3 ส.ค. 70 

443  AU349045 
(ออสเตรเลีย) 

6 มิ.ย. 56 Visy R&D Pty Ltd 201310113 7 ม.ค. 56 - ฝาเกลียวสาํหรบั
ขวดโหล 

6 ม.ค. 66 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

444  CN302813835S 
(จีน) 

7 พ.ค. 57 Visy R&D Pty Ltd 201330308180.6 5 ก.ค. 56 - ฝาเกลียวสาํหรบั
ขวดโหล 

4 ก.ค. 66 

445  3-2013-000811 
(ฟิลิปปินส)์ 

14 พ.ค. 57 Visy R&D Pty Ltd 3-2013-000811 5 ก.ค. 56 - ฝาเกลียวสาํหรบั
ขวดโหล 

4 ก.ค. 66 

446  USD723370S 
(สหรฐัอเมรกิา) 

3 มี.ค. 58 Visy R&D Pty Ltd 29/459,982 5 ก.ค. 56 - ฝาเกลียวสาํหรบั
ขวดโหล 

2 มี.ค. 72 

ธุรกิจซเีมนตแ์ละผลิตภัณฑก่์อสร้าง 
447  47306 8 ธ.ค. 58 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1102000780 21 มี.ค. 54 - โครงสรา้งรองรบั

อิฐทนไฟ 
20 มี.ค. 64 

448  49089 8 เม.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1102000784 21 มี.ค. 54 - อิฐทนไฟ 20 มี.ค. 64 

449  49090 
 

8 เม.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1102000782 
 

21 มี.ค. 54 - อิฐทนไฟ 
 

20 มี.ค. 64 

450  51916 18 ต.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1102000781 21 มี.ค. 54 - อิฐทนไฟ 20 มี.ค. 64 

451  52081 26 ต.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1102000783 21 มี.ค. 54 - อิฐทนไฟ 20 มี.ค. 64 

452  54694 20 เม.ย. 60 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1402003424 6 พ.ย. 57 - ผานพรวนดนิ 5 พ.ย. 67 

453  อนสุิทธิบตัร 
9756 

4 เม.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1103000179 23 ก.พ. 54 กรรมวธีิสงัเคราะหห์นิมวลเบาจาก
เถา้ชีวมวลและผลิตภณัฑท่ี์ได ้

- 22 ก.พ. 64 

454  อนสุิทธิบตัร 4 ส.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1203001476 7 ธ.ค. 55 วสัดปุอซโซลานจากดินท่ีมีแรเ่หล็ก - 6 ธ.ค. 65 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

11798 สงูและกรรมวธีิการผลิต 
 

455  อนสุิทธิบตัร 
12528 

21 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1603000176 2 ก.พ. 59 ชิน้งานคอนกรีตท่ีสามารถตบแตง่
ผิวได ้

- 1 ก.พ. 69 

456  อนสุิทธิบตัร 
12794 

23 มิ.ย. 60 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1603001632 2 ก.ย. 59 ชดุอปุกรณย์กถงุบรรจภุณัฑข์นาด
ใหญ่ประเภทท่ีมีหหูิว้ 

- 1 ก.ย. 69 

457  อนสุิทธิบตัร 
13228 

3 พ.ย. 60 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1603001194 6 มิ.ย. 59 ปนูซีเมนตผ์สมชนิดแหง้ตวัเร็ว
สาํหรบังานก่อหรืองานฉาบ 

- 5 มิ.ย. 69 

458  อนสุิทธิบตัร 
13229 

3 พ.ย. 60 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1603001193 6 มิ.ย. 59 ผลิตภณัฑผ์งสีท่ีกระจายตวัไดด้ีใน
วสัดซีุเมนตแ์ละกรรมวธีิการผลิตนัน้ 

- 5 มิ.ย. 69 

459  อนสุิทธิบตัร13535 7 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1603000177 2 ก.พ. 59 ปนูซีเมนตส์าํหรบัซอ่ม - 1 ก.พ. 69 

460  อนสุิทธิบตัร13614 28 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1603000645 20 เม.ย. 59 ปนูมอรต์ารยื์ดหยุ่นตวัสาํหรบัยดึ
รอยตอ่แผ่นวสัดกุ่อสรา้ง 

- 19 เม.ย. 69 

461  อนสุิทธิบตัร13745 11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1703001856 22 ก.ย. 60 ชดุอปุกรณด์นัแผ่นเหล็กเขา้ไป
แทรกระหวา่งกอ้นอิฐทนไฟ 

- 21 ก.ย. 70 

462  อนสุิทธิบตัร 15051 8 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1703001373 27 ก.ค. 60 สารเพ่ิมการขยายตวั - 26 ก.ค. 70 

463  สิทธิบตัรUS8864903 
(สหรฐัอเมรกิา) 

21 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั US13/717,054 29 ต.ค. 55 ปลาสเตอรผ์สมท่ีรวมถงึสารเตมิ
แตง่อินทรีย ์ 

- 28 ต.ค. 75 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

 

464  สิทธิบตัร 
20285 

28 ก.ค. 49 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

0301003134 
(084687) 

22 ส.ค. 46 กรรมวธีิการบรรจอุิฐเบสิกท่ี
ปรบัปรุงการลดการอบัอากาศ 

- 21 ส.ค. 66 

465  สิทธิบตัร 
25337 

23 ม.ค. 52 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

0301003133 22 ส.ค. 46 อิฐทนไฟท่ีพ่น ราด หรือฉาบผิวหนา้
สาํเรจ็ดว้ยปนูทนไฟ 

- 21 ส.ค. 66 

466  อนสุิทธิบตัร 
 8528 

11 ธ.ค. 56 บรษัิทเอส ซี ไอ อีโค ่เซอรว์สิเซส จาํกดั 1203000839 10 ส.ค. 55 ผลิตภณัฑเ์ชือ้เพลิงแข็งจากของเสีย 
(Solid as fuel ) 
 

- 9 ส.ค. 65 

467  สิทธิบตัร 
75620 

15 เม.ย. 63 บรษัิท เอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1801003726 24 ธ.ค. 58 วธีิการสรา้งโครงสรา้งแบบชัน้และ
อปุกรณส์าํหรบัวธีิการดงักล่าว 

- 23 ธ.ค. 78 

468  อนสุิทธิบตัร 16130 15 เม.ย. 63 บรษัิท เอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1603001865 21 ก.ย. 59 ระบบอปุกรณล์ดก๊าซซลัเฟอรไ์ด
ออกไซดใ์นการผลิตซีเมนตท่ี์ตอ่
โดยตรงกบัหมอ้บดวตัถดุบิ และ
วธีิการลดก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
นัน้ 

- 20 ก.ย. 69 

469  สิทธิบตัร 
11201807807Y 

(สิงคโปร)์ 

12 มิ.ย. 63 บรษัิท เอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 11201807807Y 11 ก.ย. 61 องคป์ระกอบสตูรซีเมนตส์าํหรบั
ก่อสรา้งวสัดแุบบหลายชัน้ 
 

- 10 ก.ย. 81 

470  สิทธิบตัร 28 ก.ค. 49 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 0301003134 22 ส.ค. 46 กรรมวธีิการบรรจอุิฐเบสิกท่ี - 21 ส.ค. 66 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

20285 จาํกดั (084687) ปรบัปรุงการลดการอบัอากาศ 

471  สิทธิบตัร 
25337 

23 ม.ค. 52 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

0301003133 22 ส.ค. 46 อิฐทนไฟท่ีพ่น ราด หรือฉาบผิวหนา้
สาํเรจ็ดว้ยปนูทนไฟ 

- 21 ส.ค. 66 

472  อนสุิทธิบตัร 
 8528 

11 ธ.ค. 56 บรษัิทเอส ซี ไอ อีโค ่เซอรว์สิเซส จาํกดั 1203000839 10 ส.ค. 55 ผลิตภณัฑเ์ชือ้เพลิงแข็งจากของเสีย 
(Solid as fuel ) 

- 9 ส.ค. 65 

473  49595 30 พ.ค. 59 บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย จาํกดั 1202002887 2 พ.ย. 55 - ท่ีนั่ง 1 พ.ย. 65 

474  51075 6 ก.ย. 59 บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย จาํกดั 1302000153 24 ม.ค. 56 - ศาลา 23 ม.ค. 66 

475  77851 29 ก.ค. 63 บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย จาํกดั 1702001616 15 พ.ค 60 - แบบจาํลองรูปไข่ 14 พ.ค 70 

476  อนสุิทธิบตัร 
15396 

9 ส.ค 62 บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย จาํกดั 1703000818 15 พ.ค 60 ชดุตวัตอ่สาํเรจ็รูป - 14 พ.ค 70 

477  49317 4 พ.ค. 59 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1202002474 17 ก.ย. 55 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

16 ก.ย. 65 

478  49596 30 พ.ค. 59 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1402000487 14 มี.ค. 57 - ลวดลายบนแผ่น
วสัด ุ

13 มี.ค. 67 

479  53439 20 ม.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1302002661 24 ก.ย. 56 - อปุกรณย์ดึ 23 ก.ย. 66 

480  53440 20 ม.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1302002660 24 ก.ย. 56 - อปุกรณย์ดึ 23 ก.ย. 66 

481  53971 24 ก.พ. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1402003915 19 ธ.ค. 57 - ลวดลายบนแผ่น
วสัด ุ

18 ธ.ค. 67 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

482  53972 24 ก.พ. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1402003916 19 ธ.ค. 57 - ลวดลายบนวสัดุ
แผ่นผืน 

18 ธ.ค. 67 

483  53973 24 ก.พ. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1402003917 19 ธ.ค. 57 - ลวดลายบนวสัดุ
แผ่นผืน 

18 ธ.ค. 67 

484  58152 11 ต.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502000029 6 ม.ค. 58 - ลวดลายบนวสัดุ
แผ่นผืน 

5 ม.ค. 68 

485  58153 11 ต.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1402000734 28 มี.ค. 57 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

27 มี.ค. 67 

486  60014 12 ม.ค.61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502001733 29 พ.ค. 58 - ลวดลายบนวสัดุ
แผ่นผืน 

28 พ.ค. 68 

487  60804 16 ก.พ. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502001416 30 เม.ย. 58 - ลวดลายบนวสัดุ
แผ่นผืน 

29 เม.ย. 68 

488  60805 16 ก.พ. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502001741 29 พ.ค. 58 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

28 พ.ค. 68 

489  61072 28 ก.พ. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1402000291 12 ก.พ. 57 - ลวดลายบนแผ่น
วสัด ุ

11 ก.พ. 67 

490  61919 11 เม.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502001738 29 พ.ค. 58 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

28 พ.ค. 68 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

491  62386 30 เม.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502004404 24 ธ.ค. 58 - ลวดลายฝ้า 23 ธ.ค. 68 

492  62387 30 เม.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502004405 24 ธ.ค. 58 - ลวดลายฝ้า 23 ธ.ค. 68 

493  62388 30 เม.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502004406 24 ธ.ค. 58 - ลวดลายฝ้า 23 ธ.ค. 68 

494  63420 3 ก.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1602002718 15 ก.ค. 59 - ลวดลายฝ้า 14 ก.ค. 69 

495  63421 3 ก.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1602002720 15 ก.ค. 59 - ลวดลายฝ้า 14 ก.ค. 69 

496  63425 3 ก.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1602002719 15 ก.ค. 59 - ลวดลายฝ้า 14 ก.ค. 69 

497  65195 28 ก.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502001136 10 เม.ย. 58 - ลวดลายบนวสัดุ
แผ่นผืน 

9 เม.ย. 68 

498  65196 28 ก.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502001135 10 เม.ย. 58 - ลวดลายบนวสัดุ
แผ่นผืน 

9 เม.ย. 68 

499  65826 25 ต.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1402001287 14 พ.ค. 57 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

13 พ.ค. 67 

500  75617 14 เม.ย. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 
 

1702000696 2 มี.ค. 60 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

1 มี.ค. 70 

501  77525 3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1602001299 8 เม.ย. 59 - ตะปเูกลียว 7 เม.ย. 69 

502  77523 3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1702000609 24 ก.พ. 60 - ดอกไขควง 23 ก.พ. 70 

503  16485 3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1703000309 24 ก.พ. 60 - แผ่นปิดขัน้บนัได 23 ก.พ. 70 

504  77524 3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1702000610 24 ก.พ. 60 - ชิน้ส่วน 23 ก.พ. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

สิ่งก่อสรา้ง 

505  77522 3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1802004601 25 ต.ค. 61 - แผ่นปผูนงั 24 ต.ค. 71 

506  77920 11 ส.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1802004229 28 ก.ย. 61 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

27 ก.ย. 71 

507  77921 11 ส.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1802004228 28 ก.ย. 61 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

27 ก.ย. 71 

508  อนสุิทธิบตัร 
8721 

17 มี.ค. 57 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1303001128 24 ก.ย. 56 ระบบการตดิตัง้แผ่นวสัด ุ - 23 ก.ย. 66 

509  อนสุิทธิบตัร  
10440 

28 ก.ย. 58 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1403001403 30 ต.ค. 57 อปุกรณปิ์ดปลายหลงัคา และการ
ตดิตัง้ของอปุกรณน์ัน้ 

- 30 ต.ค. 67 

510  อนสุิทธิบตัร 11004 11 ม.ค. 59 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1503000960 25 มิ.ย. 58 เชิงชาย - 24 มิ.ย. 68 

511  อนสุิทธิบตัร 11738 15 ก.ค. 59 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1503001907 9 พ.ย. 58 ฝา้ระบายอากาศ - 8 พ.ย. 68 

512  อนสุิทธิบตัร 
12648 

15 พ.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1603000339 1 มี.ค. 59 อปุกรณต์ดิตัง้วงกบและวธีิการ
ตดิตัง้วงกบดว้ยอปุกรณน์ัน้ 

- 28 ก.พ. 69 

513  อนสุิทธิบตัร 
13560 

16 ก.พ. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1603001100 24 มิ.ย. 59 กระบวนการพิมพด์ว้ยระบบดิจิตอล
บนวสัดไุฟเบอรซี์เมนตแ์ละ
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากสิ่งนัน้ 

- 23 มิ.ย. 69 

514  อนสุิทธิบตัร 3 ก.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1603000590 8 เม.ย. 59 ตะปเูกลียว - 7 เม.ย. 69 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

14047 

515  อนสุิทธิบตัร 
14707 

13 ธ.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1703000595 7 เม.ย. 60 ฝา้ระบายอากาศและระบบการ
ตดิตัง้ของสิ่งนัน้ 

- 6 เม.ย. 70 

516  อนสุิทธิบตัร 
14708 

13 ธ.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1703000915 29 พ.ค. 60 เชิงชาย - 28 พ.ค. 70 

517  อนสุิทธิบตัร 
15362 

25 ก.ค. 62 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1703001274 14 ก.ค 60 ระบบและวธีิปิดขอบแผ่นวสัด ุ - 13 ก.ค 70 

518  อนสุิทธิบตัร 
16485 

3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1703000309 24 ก.พ. 60 แผ่นปิดขัน้บนัได - 23 ก.พ. 70 

519  อนสุิทธิบตัร 16535 29 ก.ค.63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1703001860 22 ก.ย. 60 อปุกรณเ์วน้รอ่ง - 21 ก.ย. 70 

520  54434 27 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 0701004624 13 ก.ย. 50 วสัดมุงุหลงัคา - 12 ก.ย. 70 

521  54435 27 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 0701004625 13 ก.ย. 50 อปุกรณย์ดึตดิวสัดมุงุหลงัคา - 12 ก.ย. 70 

522  56127 21 ก.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 0701004623 13 ก.ย. 50 ระบบตดิตัง้วสัดมุงุหลงัคาและ
วธีิการตดิตัง้ 

- 12 ก.ย. 70 

523  56256 27 ก.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 0901001969 4 พ.ค. 52 กรรมวธีิและชดุเครื่องสาํหรบัขึน้รูป
วสัดชุนิดผง 

- 3 พ.ค. 72 

524  64005 3 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั
และบรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั 

0701004776 21 ก.ย. 50 ชดุเครื่องและกรรมวธีิการทาํ
ลวดลายและการขึน้รูปเซรามิกแบบ

- 20 ก.ย. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

(มหาชน) แผ่นและผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกรรมวธีิ
นี ้

525  68316 22 ก.พ. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1101000516 8 เม.ย. 54 ระบบระบายอากาศสาํหรบัสิ่งปลกู
สรา้ง 

- 7 เม.ย. 74 

526  69124 29 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1201004386 27 ส.ค. 55 เครื่องรวบรวมจดัเรียงและรดั
กระเบือ้งหลงัคา 

- 26 ส.ค. 75 

527  79974 26 พ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1101000132 28 ม.ค. 54 ระบบการตดิตัง้ผนงั - 27 ม.ค. 74 

528  44001 30 เม.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1102000953 31 มี.ค. 54 - แผ่นปพืูน้ 31 มี.ค. 64 

529  44641 12 มิ.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1202001166 3 พ.ค. 55 - อปุกรณย์ดึ 3 พ.ค. 65 

530  48365 1 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1102001140 12 เม.ย. 54 - วสัดปุพืูน้ 11 เม.ย. 64 

531  48366 1 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1102001137 12 เม.ย. 54 - วสัดปุพืูน้ 11 เม.ย. 64 

532  48367 1 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1102001138 12 เม.ย. 54 - วสัดปุพืูน้ 11 เม.ย. 64 

533  48368 
 

1 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1102001139 
 

12 เม.ย. 54 - วสัดปุพืูน้ 11 เม.ย. 64 

534  48471 
 

7 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1202001165 
 

3 พ.ค. 55 - อปุกรณย์ดึ 
 

2 พ.ค. 65 

535  48472 7 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1302002137 31 ก.ค. 56 - พดัลมระบาย
อากาศ 

30 ก.ค. 66 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

536  49321 
 

4 พ.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1202000189 
 

26 ม.ค. 55 - ผนงัสาํเรจ็รูป 
 

26 ม.ค. 65 

537  52230 4 พ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1302002995 18 ต.ค. 56 - อปุกรณย์ดึ 17 ต.ค. 66 

538  52231 4 พ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 
 

1302002994 18 ต.ค. 56 - อปุกรณย์ดึ 
 

17 ต.ค. 66 

539  52234 4 พ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1302002996 18 ต.ค. 56 - อปุกรณย์ดึ 17 ต.ค. 66 

540  52235 4 พ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1302003588 6 ธ.ค. 56 - อปุกรณย์ดึ 5 ธ.ค. 66 

541  55988 14 ก.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1102000097 11 ม.ค. 54 - กระเบือ้งมงุ
หลงัคา 

10 ม.ค. 64 

542  56898 22 ส.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1402000375 28 ก.พ. 57 - ภาชนะเพาะปลกู 27 ก.พ. 67 

543  58157 11 ต.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1302003804 27 ธ.ค. 56 - บล็อกปพืูน้ 26 ธ.ค. 68 

544  60803 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1502000028 6 ม.ค. 58 - ชดุระบายอากาศ 5 ม.ค. 68 

545  60813 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1502001743 29 พ.ค. 58 - อปุกรณป์อ้งกนั
ความรอ้น 

28 พ.ค. 68 

546  60816 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602001695 4 พ.ค. 59 - อ่างลา้งหนา้ 3 พ.ค. 69 

547  61073 28 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1502003708 27 ต.ค. 58 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

26 ต.ค. 68 

548  61924 11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602000691 1 มี.ค. 59 - ชิน้ส่วน 28 ต.ค. 69 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

 สิ่งก่อสรา้ง 

549  62509 17 พ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1502003709 27 ต.ค. 58 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

26 ต.ค. 68 

550  65194 28 ก.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004273 4 พ.ย. 59 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

3 พ.ย. 69 

551  66881 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004282 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

552  66882 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004281 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

553  66883 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004280 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

554  66884 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004279 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

555  66885 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004278 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

556  66886 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004277 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

557  66887 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004276 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

558  66888 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004275 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

559  66889 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004274 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

560  68318 22 ก.พ. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001392 28 เม.ย. 60 - อปุกรณย์ดึ 27 เม.ย. 70 

561  69463 24 เม.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004272 4 พ.ย. 59 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

3 พ.ย. 69 

562  70401 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000374 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

563  70402 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000376 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

564  70403 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000377 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

565  70404 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000378 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

566  70405 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000379 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

567  70406 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000380 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

568  70407 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000383 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

569  70408 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000384 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

570  70409 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000385 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

571  70410 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000386 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

572  70411 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000392 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

573  70412 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000393 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

574  70898 25 ก.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702003751 22 ก.ย. 60 - อปุกรณแ์ขวน
เพดาน 
 

21 ก.ย. 70 

575  184579 25 ก.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702004859 1 ธ.ค. 60 - อปุกรณค์วบคมุ
พดัลม 

30 พ.ย. 70 

576  71302 30 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1802001216 23 มี.ค. 61 - ชดุระบายอากาศ 22 มี.ค. 71 

577  75544 2 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000818 10 มี.ค. 60 - แผ่นมงุหลงัคา 9 มี.ค. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

578  75545 2 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 
 

1702000819 10 มี.ค. 60 - แผ่นหลงัคาเซลล์
แสงอาทติย ์

9 มี.ค. 70 

579  76830 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1202001164 3 พ.ค. 55 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

2 พ.ค. 65 

580  6831 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1202001163 3 พ.ค. 55 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

2 พ.ค. 65 

581  76822 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001385 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

582  76823 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001386 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

583  76825 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001387 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

584  76828 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001388 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

585  76824 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001389 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

586  76826 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001390 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

587  76829 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001391 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

588  76821 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001384 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

589  76827 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702003936 27 ก.ย. 60 - แผงระแนง 26 ก.ย. 70 

590  76820 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702004860 1 ธ.ค. 60 - ลวดลายสาํหรบั
จอแสดงผล 

30 พ.ย. 70 

591  77518 3 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602001440 22 เม.ย. 59 - ช่องระบาย 21 เม.ย. 69 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

อากาศ 

592  77517 3 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001615 15 พ.ค. 60 - กระเบือ้งระบาย
อากาศ 

14 พ.ค. 70 

593  77852 29 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702004861 1 ธ.ค. 60 - ลวดลายสาํหรบั
จอแสดงผล 

30 พ.ย. 70 

594  78576 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702002846 27 ก.ค. 60 - ครอบหลงัคา 26 ก.ค. 70 

595  78581 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702002847 27 ก.ค. 60 - ครอบหลงัคา 26 ก.ค. 70 

596  78577 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702004173 11 ต.ค. 60 - ครอบหลงัคา 10 ต.ค. 70 

597  78580 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702004174 11 ต.ค. 60 - ครอบหลงัคา 10 ต.ค. 70 

598  78579 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702004175 11 ต.ค. 60 - ครอบหลงัคา 10 ต.ค. 70 

599  อนสุิทธิบตัร 
6471 

11 ส.ค. 54 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1103000368 12 เม.ย. 54 แผ่นปพืูน้ท่ีมีการปรบัปรุงเพ่ือให้
เหมาะสมกบัแผ่นซึง่มีวสัดปุระเภทซิ
เมนตท์เิชียสเป็นส่วนประกอบ 

- 11 เม.ย. 64 

600  อนสุิทธิบตัร 6889 26 ม.ค. 55 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1103000303 25 มี.ค. 54 ระบบการตดิตัง้ไมร้ะแนง - 24 มี.ค. 64 

601  อนสุิทธิบตัร 
7794 

24 ม.ค. 56 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1103001300 6 ธ.ค. 54 อปุกรณส์าํหรบัการกรองนํา้ฝน - 5 ธ.ค. 64 

602  อนสุิทธิบตัร 
7898 

4 มี.ค. 56 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1203000406 24 เม.ย. 55 ระบบตดิตัง้ฐานโครงสรา้ง - 23 เม.ย. 65 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

603  อนสุิทธิบตัร 
8140 

15 ก.ค. 56 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1103001301 6 ธ.ค. 54 อปุกรณส์าํหรบัการกรองนํา้ฝน - 5 ธ.ค. 64 

604  อนสุิทธิบตัร 
8327 

24 ก.ย. 56 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1303000079 24 ม.ค. 56 อปุกรณด์กัและระบายความรอ้นใต้
หลงัคา 

- 23 ม.ค. 66 

605  อนสุิทธิบตัร 
8637 

12 ก.พ. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1303000336 27 มี.ค. 56 ชิน้ส่วนสาํหรบัการตดิตัง้กรอบ - 26 มี.ค. 66 

606  อนสุิทธิบตัร 
8916 

9 มิ.ย. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1303000299 20 มี.ค. 56 ระบบจดัการจ่ายไฟฟ้าในอาคารท่ีมี
หน่วยผลิตไฟฟ้าสาํรองในตวัเอง 

- 19 มี.ค. 66 

607  อนสุิทธิบตัร 9162 24 ก.ย. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1303001541 6 ธ.ค. 56 ชดุปรบัระดบัสาํหรบัพดัลม - 5 ธ.ค. 66 

608  อนสุิทธิบตัร 9215 13 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1403000092 12 ก.พ. 57 ระบบการปลกูตน้ไมใ้นแนวตัง้ - 11 ก.พ. 67 

609  อนสุิทธิบตัร 9216 13 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1403000050 17 ม.ค. 57 ระบบการตดิตัง้กระเบือ้งหลงัคา - 16 ม.ค. 67 

610  อนสุิทธิบตัร 9217 13 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1303001325 18 ต.ค. 56 ชดุระบายอากาศสาํหรบัหลงัคา - 17 ต.ค. 66 

611  อนสุิทธิบตัร 
9218 

13 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1303001540 6 ธ.ค. 56 อปุกรณส์าํหรบัการตดิตัง้วตัถบุน
หลงัคา 

- 5 ธ.ค. 66 

612  อนสุิทธิบตัร 9306 10 พ.ย. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1203000444 3 พ.ค. 55 ระบบการตดิตัง้แผ่นพืน้ - 2 พ.ค. 65 

613  อนสุิทธิบตัร  9592 27 ก.พ. 58 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1403000991 1 ก.ย. 57 แผ่นพืน้หอ้งนํา้คอนกรีตสาํเรจ็รูป - 31 ส.ค. 67 

614  อนสุิทธิบตัร 10188 7 ส.ค. 58 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1503000012 6 ม.ค. 58 ชดุระบายอากาศสาํหรบัหลงัคา - 5 ม.ค. 68 

615  อนสุิทธิบตัร 10438 28 ก.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1403000776 17 ก.ค. 57 อปุกรณส์าํหรบัเสรมิแปและตดิตัง้ - 16 ก.ค. 67 



78 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

เชิงชาย และการตดิตัง้ของอปุกรณ์
นัน้ 

616  อนสุิทธิบตัร 10441 28 ก.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1303001502 28 พ.ย. 56 ระบบผลติไฟฟ้าสาํหรบัอาคารจาก
เซลลเ์ชือ้เพลิง 

- 27 พ.ย. 66 

617  อนสุิทธิบตัร 10857 4 ธ.ค. 58 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1403001721 19 ธ.ค. 57 อปุกรณป์ลกูพืชบนผิวนํา้ - 18 ธ.ค. 67 

618  อนสุิทธิบตัร 
11005 

11 ม.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1503000330 
 

16 มี.ค. 58 ระบบระบายอากาศ 
 

- 15 มี.ค. 68 

619  อนสุิทธิบตัร 
11006 

11 ม.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1503000815 
 

29 พ.ค. 58 อปุกรณต์ดัการนาํความรอ้นและลด
การสั่นสะเทือน 

- 28 พ.ค. 68 

620  อนสุิทธิบตัร 
11636 

17 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1403000091 
 

12 ก.พ. 57 ภาชนะเพาะปลกู 
 

- 11 ก.พ. 67 

621  อนสุิทธิบตัร12333 20 ม.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1503001396 4 ก.ย. 58 อปุกรณต์ดัการนาํความรอ้น - 3 ก.ย. 68 

622  อนสุิทธิบตัร 12334 20 ม.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1603000755 4 พ.ค. 59 ชดุอ่างชาํระสาํเรจ็รูป - 3 พ.ค. 69 

623  อนสุิทธิบตัร 12857 14 ก.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1503001858 30 ต.ค. 58 ระบบควบคมุการส่องสว่างอตัโนมตั ิ - 29 ต.ค. 68 

624  อนสุิทธิบตัร 13813 3 พ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1603002401 21 พ.ย. 59 ระบบการตดิตัง้ผนงั - 20 พ.ย. 69 

625  อนสุิทธิบตัร 13862 17 พ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703000917 31 มี.ค. 60 ระบบระบายอากาศอตัโนมตัิ - 30 มี.ค. 70 

626  อนสุิทธิบตัร13861 17 พ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703000916 31 มี.ค. 60 ระบบระบายอากาศอตัโนมตัิ - 30 มี.ค. 70 

627  อนสุิทธิบตัร 14048 3 ก.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1603000655 22 เม.ย. 59 ช่องอากาศ - 21 เม.ย. 69 



79 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

628  อนสุิทธิบตัร 
14706 

13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703001857 22 ก.ย. 60 อปุกรณต์ดัการนาํความรอ้นและลด
การสั่นสะเทือน 

- 21 ก.ย. 70 

629  อนสุิทธิบตัร 14851 23 ม.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703000719 28 เม.ย. 60 ระบบการตดิตัง้แผงระแนง - 27 เม.ย. 70 

630  อนสุิทธิบตัร 15233 7 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703002028 11 ต.ค. 60 ครอบหลงัคา - 10 ต.ค. 70 

631  อนสุิทธิบตัร 15696 14 พ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703002120 25 ต.ค. 60 แผ่นปกคลมุท่ีมีชดุระบายอากาศ - 24 ต.ค. 70 

632  อนสุิทธิบตัร 15697 14 พ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703000718 28 เม.ย. 60 แผ่นปอ้งกนัการกระแทก - 27 เม.ย. 70 

633  อนสุิทธิบตัร 15741 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703000717 28 เม.ย. 60 แผ่นปพืูน้สาํเรจ็รูป - 27 เม.ย. 70 

634  อนสุิทธิบตัร 15928 17 ก.พ. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703001275 14 ก.ค. 60 แผ่นหลงัคา - 13 ก.ค. 70 

635  อนสุิทธิบตัร 15929 17 ก.พ. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703001371 27 ก.ค. 60 ระบบระบายอากาศสาํหรบัสิ่งปลกู
สรา้ง 

- 26 ก.ค. 70 

636  อนสุิทธิบตัร 15930 17 ก.พ. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1803002230 28 ก.ย. 61 ภาชนะเพาะปลกู - 27 ก.ย. 71 

637  อนสุิทธิบตัร 16398 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703001858 22 ก.ย. 60 ระบบแจง้เตือนการเคล่ือนท่ี - 21 ก.ย. 70 

638  อนสุิทธิบตัร 16597 11 ส.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703001370 27 ก.ค. 60 ระบบระบายอากาศสาํหรบัสิ่งปลกู
สรา้ง 

- 26 ก.ค. 70 

639  อนสุิทธิบตัร 16797 30 ก.ย.63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1803000694 23 มี.ค. 61 แผ่นปพืูน้สาํเรจ็รูป - 22 มี.ค. 71 

640  อนสุิทธิบตัร 
16977 

26 พ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1803000695 23 มี.ค. 61 แผ่นปพืูน้สาํเรจ็รูป - 22 มี.ค. 71 

641  สิทธิบตัร 7 ส.ค. 54 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั  ZL200710305114.7 20 ก.ย. 50 กรรมวธีิการทาํลวดลายและการขึน้ - 19 ก.ย. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

ZL200710305114.7 
(จีน) 

รูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภณัฑ์
ท่ีไดจ้ากกรรมวธีินี ้

642  สิทธิบตัร 

US8333916 B2 

(สหรฐัอเมรกิา) 

18 ธ.ค. 55 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั  11/859684 21 ก.ย. 50 กรรมวธีิการทาํลวดลายและการขึน้
รูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภณัฑ์
ท่ีไดจ้ากกรรมวธีินี ้

- 20 ก.ย. 70 

643  สิทธิบตัร 
11310 

(เวียดนาม) 

16 เม.ย. 56 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั  1-2007-01913 
 

20 ก.ย. 50 กรรมวธีิการทาํลวดลายและการขึน้
รูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภณัฑ์
ท่ีไดจ้ากกรรมวธีินี ้

- 19 ก.ย. 70 

644  สิทธิบตัร
EP2036694B1 

(อิตาลี) 

5 มี.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั  07116535.1 17 ก.ย. 50 กรรมวธีิการทาํลวดลายและการขึน้
รูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภณัฑ์
ท่ีไดจ้ากกรรมวธีินี ้

- 16 ก.ย. 70 

645  สิทธิบตัรEP2036694 
(สเปน) 

5 มี.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั  07116535.1 17 ก.ย. 50 กรรมวธีิการทาํลวดลายและการขึน้
รูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภณัฑ์
ท่ีไดจ้ากกรรมวธีินี ้

- 16 ก.ย. 70 

646  สิทธิบตัร
602007035323.8 

(เยอรมนี) 

5 มี.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 07450217.0 27 เม.ย. 50 อปุกรณก์ารทาํลวดลายภายในเนือ้
กระเบือ้ง 

- 26 เม.ย. 70 

647  สิทธิบตัร 5 มี.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 07450217.0 27 เม.ย. 50 อปุกรณก์ารทาํลวดลายภายในเนือ้ - 26 เม.ย. 70 



81 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

2065150 
(อิตาลี) 

กระเบือ้ง 

648  สิทธิบตัร 2065150 
(สเปน) 

5 มี.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 07450217.0 27 เม.ย. 50 อปุกรณก์ารทาํลวดลายภายในเนือ้
กระเบือ้ง 

- 26 เม.ย. 70 

649  ZL2017303396490 
(จีน) 

5 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 2017303396490 28 ก.ค. 60 - แผ่นหลงัคา 27 ก.ค. 70 

650  ZL2017303393539(จีน) 30 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 2017303393539 28 ก.ค. 60 - แผ่นหลงัคา 27 ก.ค. 70 

651  68537 (อินเดีย) 22 พ.ย 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 296226 28 ก.ค 60 - แผ่นหลงัคา 27 ก.ค 70 

652  63841 (อินเดีย) 22 มี.ค 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 29227 28 ก.ค 60 - แผ่นหลงัคา 27 ก.ค 70 

653  50454 15 ก.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1302000201 1 ก.พ. 56 - แผ่นปพืูน้ 31 ม.ค. 66 

654  61920 11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1602000240 29 ม.ค. 59 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

28 ม.ค. 69 

655  61921 11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1602000241 29 ม.ค. 59 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

28 ม.ค. 69 

656  61925 11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1602000693 1 มี.ค. 59 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

28 ก.พ. 69 

657  71886 4 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001123 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 



82 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

658  71887 4 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001124 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

659  71888 4 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001125 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

660  71889 4 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001126 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

661  73001 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001127 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

662  73002 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001128 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

663  73003 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001129 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

664  73004 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001130 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

665  73005 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001131 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

666  73006 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001132 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 



83 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

667  73007 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001133 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

668  73008 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001134 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

669  73009 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001135 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

670  73010 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001137 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

671  73011 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001138 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

672  73012 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001139 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

673  73013 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001140 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

674  73014 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001142 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

675  73015 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001143 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

676  73018 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001141 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

677  73019 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001136 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

678  77922 11 ส.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001642 24 เม.ย. 61 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

23 เม.ย. 71 

679  185121 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001659 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

23 เม.ย. 71 

680  78584 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001660 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

23 เม.ย. 71 

681  78578 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001652 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

23 เม.ย. 71 

682  78585 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001653 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

23 เม.ย. 71 

683  78575 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001654 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

23 เม.ย. 71 

684  78586 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001655 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 
 

23 เม.ย. 71 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

685  78582 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001656 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

23 เม.ย. 71 

686  อนสุิทธิบตัร 10186 7 ส.ค. 58 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1503000634 30 เม.ย. 58 เกรียงสาํหรบัปรบัระดบัพืน้ผิวและ
ตดิตัง้กระเบือ้ง 
 

- 30 เม.ย. 68 

687  อนสุิทธิบตัร 10439 28 ก.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1503000635 30 เม.ย. 58 เกรียงหวีสาํหรบัตดิตัง้และวาง
กระเบือ้งบนวสัดซุเิมนต ์

- 30 เม.ย. 68 

688  40369 9 มิ.ย. 57 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1102003513 6 ธ.ค. 54 - ภาชนะบรรจ ุ 5 ธ.ค. 64 

689  44002 30 เม.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1102003514 6 ธ.ค. 54 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

6 ธ.ค. 64 

690  46643 27 ต.ค. 58 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1102003516 6 ธ.ค. 54 - ท่ีนั่ง 6 ธ.ค. 64 

691  58154 11 ต.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402000975 25 เม.ย. 57 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

24 เม.ย. 67 

692  58155 11 ต.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402000974 25 เม.ย. 57 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

24 เม.ย. 67 

693  60015 12 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402001809 17 ก.ค. 57 - บล็อคปพืูน้ 16 ก.ค. 67 

694  60009 12 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402003353 30 ต.ค. 57 - แผ่นปพืูน้ 29 ต.ค. 67 

695  60010 12 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402003352 30 ต.ค. 57 - แผ่นปพืูน้ 29 ต.ค. 67 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

696  60011 12 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402003351 30 ต.ค. 57 - แผ่นปพืูน้ 29 ต.ค. 67 

697  60012 12 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402003350 30 ต.ค. 57 - แผ่นปพืูน้ 29 ต.ค. 67 

698  60013 12 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402003349 30 ต.ค. 57 - แผ่นปพืูน้ 29 ต.ค. 67 

699  60806 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001857 12 มิ.ย. 58 - อิฐบล็อค 11 มิ.ย. 68 

700  60807 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001858 12 มิ.ย. 58 - อิฐบล็อค 11 มิ.ย. 68 

701  60814 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001859 12 มิ.ย. 58 - อิฐบล็อค 11 มิ.ย. 68 

702  60815 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001860 12 มิ.ย. 58 - อิฐบล็อค 11 มิ.ย 68 

703  61795 4 เม.ย.61  บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001376 27 เม.ย. 58 - กระถาง 26 เม.ย. 68 

704  71654 23 ก.ย. 62 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1201002592 1 มิ.ย. 55 อปุกรณส์าํหรบัเก่ียวหลงัคา - 31 พ.ค. 75 

705  73777 16 ม.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1001001355 3 ก.ย. 53 อปุกรณป์อ้งกนัการตกจากหลงัคา - 2 ก.ย. 73 

706  73778 16 ม.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1001001891 13 ธ.ค. 53 อปุกรณช่์วยเคล่ือนไหวบนหลงัคา - 12 ธ.ค. 73 

707  44791 25 มิ.ย. 58 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1102002691 6 ก.ย. 54 - ขอยดึกระเบือ้ง
หลงัคา 

6 ก.ย. 64 

708  51074 6 ก.ย. 59 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1102000098 11 ม.ค. 54 - อปุกรณข์อยดึ
กระเบือ้ง 

10 ม.ค. 64 

709  52232 4 พ.ย. 59 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1402000099 17 ม.ค. 57 - อปุกรณย์ดึ 16 ม.ค. 67 

710  52233 4 พ.ย. 59 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1402000100 17 ม.ค. 57 - อปุกรณย์ดึ 16 ม.ค. 67 

711  55987 14 ก.ค. 60  บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1502000543 27 ก.พ. 58 - อปุกรณย์ดึ 26 ก.พ. 68 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

712  55989 14 ก.ค. 60 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1502000544 27 ก.พ. 58 - อปุกรณย์ดึ 26 ก.พ. 68 

713  60016 12 ม.ค. 61 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1402001810 17 ก.ค. 57 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

16 ก.ค. 67 

714  61573 23 มี.ค. 61 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1602000766 7 มี.ค. 59 - กระเบือ้ง 
หลงัคา 

6 มี.ค. 69 

715  64257 16 ส.ค 61 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1602003634 21ก.ย. 59 - กระเบือ้งมงุ
หลงัคา 

20 ก.ย.69 

716  73000 6 ธ.ค. 62 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1602001694 4 พ.ค. 59 - กระเบือ้งหลงัคา 3 พ.ค. 69 

717  77521 3 ก.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1602003417 6 ก.ย. 59 - กระเบือ้งหลงัคา 5 ก.ย. 69 

718  77519 3 ก.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000697 2 ก.ย.60 - ครอบหลงัคา 1 ก.ย.70 

719  77520 3 ก.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000698 2 ก.ย.60 - ครอบหลงัคา 1 ก.ย.70 

720  79307 20 ก.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1802002254 8 มิ.ย. 61 - กระเบีอ้งมงุ
หลงัคา 

7 มิ.ย. 71 

721  80231 14 ธ.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1802002794 10 ก.ค 61 - ครอบหลงัคา 9 ก.ค 71 

722  อนสุิทธิบตัร 8719 14 มี.ค. 57 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1203001424 1 มิ.ย. 55 แผ่นตดิหลงัคา - 31 พ.ค. 65 

723  อนสุิทธิบตัร 10187 7 ส.ค. 58 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1403000775 17 ก.ค. 57 ระบบการตดิตัง้ครอบป้ันลม - 16 ก.ค. 67 

724  อนสุิทธิบตัร 
11253 

7 มี.ค. 59 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1503000803 29 พ.ค. 58 อปุกรณเ์พิ่มพืน้ท่ีทางเดนิท่ีสามารถ
ปรบัระยะอปุกรณไ์ด ้

- 28 พ.ค. 68 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

725  อนสุิทธิบตัร14513 25 ต.ค. 61 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1703002027 11 ต.ค. 60 แผ่นปิดเชิงชาย - 10 ต.ค. 70 

726  อนสุิทธิบตัร 
16598 

11 ต.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1903002592 4 ต.ค. 62 ระบบการตดิตัง้อปุกรณส์าํหรบั
ปอ้งกนัสตัว ์

- 3 ต.ค. 72 

727  อนสุิทธิบตัร 9002 23 ก.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี เทรดดิง้ จาํกดั 1103000443 3 พ.ค. 54 เชือ้เพลิงถ่านหนิเหลว - 2 พ.ค. 64 

728  72311 31 ต.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1201002379 23 พ.ค. 55 อปุกรณภ์ายในหมอ้นํา้โถสขุภณัฑ ์ - 22 พ.ค. 75 

729  72312 31 ต.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1301005911 15 ต.ค 56 โถสขุภณัฑแ์ละระบบชาํระลา้ง
ภายในโถสขุภณัฑด์งักล่าว 

- 14 ต.ค 76 

730  72313 31 ต.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1501001269 9 มี.ค 58 ระบบลาํเลียงแผ่นรองรบัชิน้งาน
หล่ออตัโนมตัสิาํหรบัการผลิตเครื่อง
สขุภณัฑ ์

- 8 มี.ค 78 

731  40572 25 มิ.ย. 57 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1102001262 29 เม.ย. 54 - ก๊อกนํา้ 28 เม.ย. 64 

732  41048 6 ส.ค. 57 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1102001263 29 เม.ย. 54 - อ่างลา้งหนา้ 
 

28 เม.ย. 64 

733  41049 6 ส.ค. 57 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1102001261 29 เม.ย. 54 - อ่างลา้งหนา้ 
 

28 เม.ย. 64 

734  41695 1 ต.ค. 57 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1102003640 20 ธ.ค. 54 - โถสขุภณัฑ ์ 19 ธ.ค. 64 

735  42053 11 พ.ย. 57 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1102001259 29 เม.ย. 54 - อ่างลา้งหนา้ 
 

28 เม.ย. 64 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

736  42054 11 พ.ย. 57 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1102001260 29 เม.ย. 54 - อ่างลา้งหนา้ 
 

28 เม.ย. 64 

737  43147 9 มี.ค. 58 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1202001026 23 เม.ย. 55 - ถงัเก็บนํา้ 23 เม.ย. 65 

738  51555 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302001680 19 มิ.ย. 56 - ถงัเก็บนํา้ 18 มิ.ย. 66 

739  51556 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302001681 19 มิ.ย. 56 - ถงัเก็บนํา้ 18 มิ.ย. 66 

740  51557 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302001682 19 มิ.ย. 56 - ถงัเก็บนํา้ 18 มิ.ย. 66 

741  51558 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302001683 19 มิ.ย. 56 - ถงัเก็บนํา้ 18 มิ.ย. 66 

742  51559 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302001684 19 มิ.ย. 56 - ถงัเก็บนํา้ 18 มิ.ย. 66 

743  51560 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302001685 19 มิ.ย. 56 - ถงัเก็บนํา้ 18 มิ.ย. 66 

744  51562 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302002772 7 ต.ค. 56 - โถสขุภณัฑ ์ 6 ต.ค. 66 

745  51563 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302002773 7 ต.ค. 56 - โถสขุภณัฑ ์ 6 ต.ค. 66 

746  51564 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302002775 7 ต.ค. 56 - โถสขุภณัฑ ์ 6 ต.ค. 66 

747  51565 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302002776 7 ต.ค. 56 - อ่างลา้งหนา้ 6 ต.ค. 66 

748  51566 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302002777 7 ต.ค. 56 - อ่างลา้งหนา้ 6 ต.ค. 66 

749  51567 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302002778 7 ต.ค. 56 - อ่างลา้งหนา้ 6 ต.ค. 66 

750  51940 18 ต.ค. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302002774 7 ต.ค. 56 - โถสขุภณัฑ ์ 6 ต.ค. 66 

751  54269 16 มี.ค. 60 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1402002184 6 ส.ค. 57 - อ่างลา้งหนา้ 5 ส.ค. 67 

752  71216 22 ส.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1802000452 30 ม.ค. 61 - ฝารองนั่ง 29 ม.ค. 71 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

753  40144 23 พ.ค. 57 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1102001189 21 เม.ย. 54 - ก๊อกนํา้ 20 เม.ย. 64 

754  49197 21 เม.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1202001997 30 ก.ค. 55 - วาลว์เปิด-ปิดนํา้ 29 ก.ค. 65 

755  54455 28 มี.ค. 60 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1402000964 24 เม.ย. 57 - ก๊อกนํา้ 23 เม.ย. 67 

756  55511 19 มิ.ย. 60 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1402000963 24 เม.ย. 57 - ก๊อกนํา้ 23 เม.ย. 67 

757  61965 17 เม.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1602001432 21 เม.ย. 59 - ราวจบัสาํหรบัโถ
สขุภณัฑ ์

20 เม.ย. 69 

758  61966 17 เม.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1602001860 18 พ.ค. 59 - ราวจบั 17 พ.ค. 69 

759  61967 17 เม.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1602001861 18 พ.ค. 59 - ราวจบั 17 พ.ค. 69 

760  61968 17 เม.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1602001862 18 พ.ค. 59 - ราวจบั 17 พ.ค. 69 

761  62930 12 มิ.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1602001431 21 เม.ย. 59 - ก๊อกนํา้ 20 เม.ย. 69 

762  66002 2 พ.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1602001430 21 เม.ย. 59 - ก๊อกนํา้ 20 เม.ย. 69 

763  74764 12 ก.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1702002392 27 มิ.ย 60 - ก๊อกนํา้ 26 มิ.ย 70 

764  74765 12 ก.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1702002393 27 มิ.ย 60 - ก๊อกนํา้ 26 มิ.ย 70 

765  อนสุิทธิบตัร 9302 7 พ.ย. 57 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1403000383 24 เม.ย. 57 ก๊อกนํา้ - 23 เม.ย. 67 

766  73016 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 
จาํกดั 

1702001283 12 เม.ย. 60 - แผงระแนง 11 เม.ย. 70 

767  73017 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 
จาํกดั 

1702001284 12 เม.ย. 60 - แผงระแนง 11 เม.ย. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

768  อนสุิทธิบตัร 
12995 

22 ส.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 
จาํกดั 

1703000308 24 ก.พ. 60 ชดุอปุกรณส์าํหรบัการทดสอบผนงั - 23 ก.พ. 70 

769  อนสุิทธิบตัร 
16798 

30 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 
จาํกดั 

1803002977 24 ธ.ค. 61 อปุกรณส์าํหรบัช่วยพลิกตวัผูป่้วย - 23 ธ.ค. 71 

770  อนสุิทธิบตัร 
16799 

30 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 
จาํกดั 

1803002978 24 ธ.ค. 61 อปุกรณส์าํหรบัช่วยพลิกตวัผูป่้วย - 23 ธ.ค. 71 

771  อนสุิทธิบตัร 15234 7 มิ.ย 62 บรษัิทสยามไฟเบอรก์ลาส จาํกดั 1703000715 28 เม.ย 60 แผ่นฉนวนกนัเสียง - 27 เม.ย 70 
ธุรกิจเคมิคอลสร่์วมกับธุรกิจซเีมนตแ์ละผลิตภัณฑก่์อสร้าง 

772  สิทธิบตัร
11201402718T 

(สิงคโปร)์ 

22 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

11201402718T 
 

29 ก.พ. 55 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 28 ก.พ. 75 

773  สิทธิบตัร 
I500721 
(ไตห้วนั) 

29 ก.ค. 58 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั  

102107293 1 มี.ค. 56 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น  

- 28 ก.พ. 76 

774  สิทธิบตัร2.863.294 
(แคนาดา) 

16 ส.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

2.863.294 
 

29 ก.พ. 55 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 28 ก.พ. 75 

775  สิทธิบตัร 
5982502  

31 ส.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 

2014-559867 2 เม.ย. 57 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มคา่สมัประสิทธ์ิการ

- 1 เม.ย. 77 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

(ญ่ีปุ่ น) จาํกดั ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

776  สิทธิบตัร9,587,120B2 
(สหรฐัอเมรกิา) 

7 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

14/240,550 24 ก.พ. 57 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 
 

- 23 ก.พ. 77 

777  สิทธิบตัร
602012030318.2 

(เยอรมนี) 

22 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

12869694.5 29 ก.พ. 55 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 28 ก.พ. 75 

778  สิทธิบตัร 
2820364 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

22 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

12869694.5 29 ก.พ. 55 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 28 ก.พ. 75 

779  สิทธิบตัร 
2820364 
(ฝรั่งเศส) 

22 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

12869694.5 29 ก.พ. 55 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 28 ก.พ. 75 

780  สิทธิบตัร 
2820364 

(สหราชอาณาจกัร) 

22 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

12869694.5 29 ก.พ. 55 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 28 ก.พ. 75 

781  สิทธิบตัร 
1908000 

8 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 

2014-7018583 4 ก.ค. 57 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ

- 3 ก.ค. 77 



93 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

(สาธารณรฐัเกาหลี) จาํกดั ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

782  สิทธิบตัร 

6461050 

(ญ่ีปุ่ น) 

30 ม.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

2016-127184 28 มิ.ย. 59 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มคา่สมัประสิทธ์ิกา
businessรปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 27 ก.พ. 75 

(นบัจาก PCT 

filing date 

29 ก.พ. 57) 

783  สิทธิบตัร 
10,400,150 

(สหรฐัอเมรกิา) 

8 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

15/421,241 31 ม.ค. 60 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

-  27 ก.พ. 75 

(นบัจาก PCT 

filing date 

29 ก.พ. 57) 

784  สิทธิบตัร 
75579  

 

10 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

1301001031 28 ก.พ. 56 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 27 ก.พ. 75 

(นบัจาก PCT 

filing date 

29 ก.พ. 57) 

785  70030 29 พ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
อนรุกัษพ์ลงังานซเิมนตไ์ทย จาํกดั 
 

1702003753 22 ก.ย. 60 - โครงทุน่ลอยนํา้ 21 ก.ย. 80 

786  70031 29 พ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 1702003754   22 ก.ย. 60 - โครงทุน่ลอยนํา้ 21 ก.ย. 80 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

อนรุกัษพ์ลงังานซเิมนตไ์ทย จาํกดั 
ธุรกิจแพคเกจจิง้ร่วมกับธุรกิจซเีมนตแ์ละผลิตภัณฑก่์อสร้าง 

787  อนสุิทธิบตัร 
15003 

12 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 
บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 
จาํกดั 

1703000534 29 มี.ค. 60 องคป์ระกอบวสัดปุระสานสาํหรบั
งานก่อสรา้ง 

- 28 มี.ค. 70 

 

ธุรกิจแพคเกจจิง้ร่วมกับธุรกิจเคมิคอลส ์
788  อนสุิทธิบตัร 

16520 
22 ก.ค. 63 บรษัิท ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 

บรษัิท นวอินเตอรเ์ทค จาํกดั 
1903002389 16 ก.ย. 62 ชดุพบัขึน้รูปภาชนะบรรจแุบบ

กระดาษสาํหรบัเครื่องขึน้รูปภาชนะ
บรรจแุบบกระดาษ 

- 15 ก.ย. 72 

789  อนสุิทธิบตัร 
16521 

22 ก.ค. 63 บรษัิท ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 
บรษัิท นวอินเตอรเ์ทค จาํกดั 

1903002390 16 ก.ย. 62 เครื่องขึน้รูปภาชนะบรรจแุบบ
กระดาษ 

- 15 ก.ย. 72 
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• ใบอนุญาตสัมปทาน 

ประทานบตัรในการทาํเหมืองแรหิ่นปนูและยิปซมัเป็นประทานบตัรท่ีมีอายรุะยะยาว และมกัจะไดร้บัสทิธิในการตอ่อายุ
ประทานบตัรตอ่เน่ือง เน่ืองจากปนูซีเมนตเ์ป็นสนิคา้พืน้ฐานท่ีใชใ้นการกอ่สรา้ง และเก่ียวขอ้งกบัภาพรวมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

รายละเอียดประทานบัตรเหมืองแร่ของบริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในธุรกิจซีเมนตแ์ละ 

ผลิตภณัฑก์่อสร้าง ที่ใช้ประโยชนใ์นปัจจุบัน 

เจ้าของใบอนุญาต 

สัมปทาน 
สถานที่ต้ัง ชนิดของแร่ 

จาํนวน 

ประทานบัตร 

(ฉบับ) 

ประเภท

พืน้ที่ 
เนือ้ที ่(ไร่) 

อายุ 

ประทานบัตร     

ทีเ่หลืออยู่ (ปี) 

ปีที ่

ใบอนุญาต 

สิน้อายุ 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 
จาํกดั (มหาชน) 

สระบรุ ี

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์

15 ป่าไม ้ 3,312 15 2579 

ไพโรฟิลไลท ์
1 ป่าไม ้ 96 7 2571 
2 ป่าไม ้ 139 11 2575 

นครสวรรค ์ ยิปซมั 
1 ป่าไม ้ 298 10 2574 

1 ป่าไม ้ 278 4 2568 
บรษัิทเอสซีจี  
ซเิมนต ์จาํกดั 

ลาํปาง 
ถ่านหนิ, 

บอลเคลย ์
1 ป่าไม ้ 210 11 2575 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 
(ลาํปาง) จาํกดั 

ลาํปาง 

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม  
ปนูซีเมนต ์

17 ป่าไม ้ 4,977 21 2585 

หนิดินดานเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์

2 ป่าไม ้ 596 18 2582 

3 ป่าไม ้ 846 21 2585 

ดนิอตุสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

1 กรรมสิทธ์ิ 51 8 2572 
1 กรรมสิทธ์ิ 280 14 2578 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 
(แก่งคอย) จาํกดั 

สระบรุ ี

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม  
ปนูซีเมนต ์

10 ป่าไม ้ 2,571 6 2570 

หนิดินดานเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์

3 กรรมสิทธ์ิ 874 6 2570 
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เจ้าของใบอนุญาต 

สัมปทาน 

สถานที่ต้ัง ชนิดของแร่ จาํนวน 

ประทานบัตร 

(ฉบับ) 

ประเภท

พืน้ที่ 

เนือ้ที ่(ไร่) อายุ 

ประทานบัตร     

ทีเ่หลืออยู่ (ปี) 

ปีที ่

ใบอนุญาต 

สิน้อายุ 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 
(แก่งคอย) จาํกดั 

ลพบรุ ี
ดนิอตุสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

1 กรรมสิทธ์ิ 218 17 2581 

ปราจีนบรุ ี
ดนิอตุสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

2 กรรมสิทธ์ิ 507 16 2580 

นครราชสีมา 
ดนิอตุสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

4 กรรมสิทธ์ิ 997 21 2585 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 
(ทา่หลวง) จาํกดั 

สระบรุ ี

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม  
ปนูซีเมนต ์

5 ป่าไม ้ 956 9 2573 

13 ป่าไม ้ 3,877 21 2585 

ดนิอตุสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

1 กรรมสิทธ์ิ 280 5 2569 
3 กรรมสิทธ์ิ 840 17 2581 
1 กรรมสิทธ์ิ 86 3 2567 

1 กรรมสิทธ์ิ 208 20 2584 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 
(ทุง่สง) จาํกดั 

นครศรธีรรมราช 

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม  
ปนูซีเมนต ์

19 ป่าไม ้ 4,971 14 2578 

ดนิอตุสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

1 กรรมสิทธ์ิ 118 20 2584 
1 กรรมสิทธ์ิ 65 12 2576 

กระบ่ี 
ดนิอตุสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

2 กรรมสิทธ์ิ 372 17 2581 

สรุาษฎรธ์านี ยิปซมั 1 กรรมสิทธ์ิ 39 5 2569 

บรษัิทศลิาสานนท ์
จาํกดั 

สระบรุ ี

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต,์ เพ่ือ
ทาํปนูขาว และ

เพ่ืออตุสาหกรรม
ก่อสรา้ง 

1 ป่าไม ้ 257 13 2577 

บรษัิทศลิาไทยสงวน 
(2540) จาํกดั 

ขอนแก่น 
หนิปนูเพ่ือ

อตุสาหกรรม  
ก่อสรา้ง 

1 กรรมสิทธ์ิ 167 
(อยู่ระหวา่ง
ขอตอ่อาย)ุ 

2563 
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เจ้าของใบอนุญาต 

สัมปทาน 

สถานที่ต้ัง ชนิดของแร่ จาํนวน 

ประทานบัตร 

(ฉบับ) 

ประเภท

พืน้ที่ 

เนือ้ที ่(ไร่) อายุ 

ประทานบัตร     

ทีเ่หลืออยู่ (ปี) 

ปีที ่

ใบอนุญาต 

สิน้อายุ 

บรษัิทคาํม่วน  
ซเิมนต ์จาํกดั 

สปป. ลาว 

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม  
ปนูซีเมนต ์

1 ป่าไม ้

21,500 
(3,440 ha) 

26 2590 

Laterite เพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์

5,300 
(848 ha) 

26 2590 

Clay  
4,675 

(748 ha) 
26 2590 

Kampot Cement 
Co.,Ltd. 

ประเทศกมัพชูา 
หนิปนูเพ่ือ

อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์

1 

Ministry of 
industry, 

Mines and 
Energy 

6,133 45 2609 

PT Tambang 
Semen Sukabumi 
(สาํหรบั PT. SEMEN 
JAWA) 

ประเทศ
อินโดนีเซีย 

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์ 

(Mt. Guha) 

1 
Ministry of 

forestry 
3,006 17 2581 

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์ 
(Mt. Batu) 

1 
ยงัเป็น

กรรมสิทธ์ิ
ชาวบา้น 

741 18 2582 

หนิดินดานเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์

1 
Ministry of 

forestry 
743 17 2581 

Mawlamyine 
Cement Limited 

ประเทศ 
เมียนมา 

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์

1 
Ministry of 

forestry 
800 

(320 Acre) 
15 2579 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

 

 

• บัตรส่งเสริมการลงทุน 

เอสซีจีถือเป็นนโยบายปฏิบัติในทุกกลุ่มธุรกิจท่ีจะขอรบัส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจท่ีมีสิทธิไดร้บัส่งเสริมการลงทุน 
เน่ืองจากเอสซีจีมีการดาํเนินงานท่ีโปรง่ใสตามหลกัของบรรษัทภิบาลท่ีดี และเช่ือมั่นว่าจะสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุไดท้กุประการ 

o ธุรกิจเคมิคอลส ์

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ
ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้
การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริม่มีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหย่อน
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) กระบวนผลิต
เม็ดพลาสติกโพลเิอททีลีน 

6 พ.ค. 2554 ต.ค. 2569 

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) ผลิตภณัฑแ์ละ
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม 
ปิโตรเคมี 

10 พ.ย. 2554 ธ.ค. 2567 

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) การสงัเคราะห์
สารเคมี / เคมีภณัฑส์าํหรบังานอตุสาหกรรม 

9 ก.ย. 2558 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

บรกิารสอบเทียบมาตรฐาน 22 พ.ค. 2555 
22 พ.ค. 2557 
24 ก.ค. 2562 

พ.ย. 2568 
ก.พ. 2573 

13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

บรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร ์(CI Bot) 16 ก.พ. 2559 พ.ย. 2573 

บรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร ์(Oval Bot) 16 ก.พ. 2559 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

พฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 16 ธ.ค. 2554 ม.ค. 2570 

Mould 25 พ.ย. 2553 พ.ย. 2566 

กิจการผลิตเครื่องจกัรท่ีเป็นระบบอตัโนมติั 25 ต.ค. 2561 

13 ธ.ค. 2561 

ก.พ. 2575 

13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

กิจการบรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร ์(ADC) 15 ก.พ. 2562 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

 

 

กรณีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสทิธิ
และประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ และการ
ยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่
รวมคา่ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 
50 เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

PP 3 1 พ.ย. 2556 ม.ีค. 2566 

HDPE 4 1 พ.ย. 2556 ก.พ. 2566 

ท่าเทียบเรอืและคลงัเก็บผลิตภณัฑ ์ 12 ธ.ค. 2550 

14 ส.ค. 2552 

5 มี.ค. 2553 

26 มิ.ย. 2555 
4 ส.ค. 2557 

มี.ค. 2566 

ก.ย. 2566 

พ.ค. 2567 

ธ.ค. 2568 
มี.ค. 2571 

โอเลฟินส ์(MOC) 25 ธ.ค. 2549 ธ.ค. 2565 

ผลิตสไตรนีโมโนเมอร ์ 19 เม.ย. 2561 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิต Ethylene และ Propylene (Side 
Cracker)  

23 เม.ย. 2561 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

PE Compound 
 
  

1 พ.ย. 2556 

5 ม.ค. 2558 

5 ม.ค. 2558 

ก.ค. 2563 

มี.ค. 2569 

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 

บาํบดันํา้เสีย กาํจดัหรอืขนถ่ายขยะ 

กากอตุสาหกรรมหรอืสารเคมีท่ีเป็นพิษ 

20 มี.ค. 2551 เม.ย. 2566 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

 

 

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

PVC Resin 5 ส.ค. 2548 ก.ค. 2563 

Profile ท่อ ขอ้ต่อ 1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

มี.ค. 2563 

ม.ค. 2567 

พ.ค. 2567 

มี.ค. 2568 

ต.ค. 2568 

มี.ค. 2568 

ต.ค. 2570 

ก.พ. 2572 

ก.ย. 2572 

ม.ค. 2576 

13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

กิจการนาํวสัดท่ีุไม่ตอ้งการใชแ้ลว้นาํกลบัมาใช้
ใหม่ 

16 ต.ค. 2556 

 

ก.ย. 2573 

 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บน
ทุ่นลอยนํา้ 

22 ส.ค. 2560 พ.ค. 2575 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 29 มี.ค. 2561 ธ.ค. 2574 

อปุกรณจ์บัยดึ และ  ชิน้ส่วนโลหะ 27 ธ.ค. 2560 

27 ธ.ค. 2560 

27 ธ.ค. 2560 

13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริม่มีรายได ้แต่
ไมไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) กระบวนการ
เพ่ิมความบรสิทุธ์ิของสารอะโรเมติกสใ์น
อตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

27 ส.ค. 2552 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) ผลิตภณัฑ์
ตวัเรง่ปฎิกิรยิาในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

20 ต.ค. 2554 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) สารเติมแต่ง
ของผลิตภณัฑพ์อลิเมอร ์

21 ก.ค. 2559 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

กิจการบรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร ์(CPP) 9 มิ.ย. 2560 ม.ค. 2570 

วิจยัและพฒันา (TPE) เทคโนโลยีกระบวนการ
ผลิตเม็ดพลาสติก (SMX) 

20 เม.ย. 2559 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

วิจยัและพฒันา (TPE) สตูรและกระบวนการ
ของตวัเรง่ปฏิกิรยิา (PP Pilot Plant) 

21 เม.ย. 2559 พ.ย. 2570 
 

วจัยัและพฒันาระดบัโรงงานสาธิตเพ่ือผลิต 
PYROLYSIS NAPHTHA (CIRPLAS) จาก
พลาสติกท่ีใชแ้ลว้ 

6 ต.ค. 2563 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตนํา้มนัสงัเคราะห ์PYROLYSIS 
(CIRPLAS) 

24 ก.ย. 2563 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 
ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมนุเวียน นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้แต่ไม่ไดร้บัการลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติ
บคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

วิจยัและพฒันา (PVC) เคมีภณัฑเ์พ่ือ
อตุสาหกรรม 

11 ต.ค. 2560 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

Thermal cracked PE WAX  3 เม.ย. 2562 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้
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กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 7 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
เงินลงทนุ โดยไมร่วมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้แตไ่มไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ท่อ ขอ้ต่อ 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 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

ก.ค. 2566 

ม.ค. 2570 

7 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรบักาํไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 6 ปี นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้แตไ่มไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ซอฟตแ์วร ์ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT 

13 ก.ย. 2559 พ.ย. 2565 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียนสาํหรบัโครงการตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ท่าเทียบเรอืและคลงัเก็บผลิตภณัฑ ์ 10 ต.ค. 2555 ต.ค. 2563 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน เพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นประหยดัพลงังาน และปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรเพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภาพการผลติ ทัง้นี ้นบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจากไดร้บับตัร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

LLDPE, MDPE 5 พ.ค. 2560 พ.ค. 2563 

 กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียนสาํหรบัโครงการตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ท่าเทียบเรอืและคลงัเก็บผลิตภณัฑ ์ 21 มิ.ย. 2560 มิ.ย. 2563 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 6 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล
ในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

Raw Water Plant  15 ม.ค. 2561 ส.ค. 2572 
 

o ธุรกิจแพคเกจจิง้ 

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ
ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้
การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมนุเวียน นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 50 
เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตแผ่นกระดาษลกูฟกูและกลอ่งกระดาษ
ลกูฟกู 

24 ก.ค. 2550 ม.ค. 2565 

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรอืเคลือบดว้ยพลาสติก 27 มี.ค. 2552 

27 มี.ค. 2556 

17 เม.ย. 2557 

19 มี.ค. 2558 

19 มี.ค. 2558 

ก.ย. 2565 

ก.ค. 2569 

ก.ค. 2570 

ส.ค. 2571 

ก.ค. 2573 
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กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสยีภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้
แตไ่มไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ปลกูป่ายคูาลิปตสั 6 ก.พ. 2556 มิ.ย. 2564 

ผลิตไฟฟ้าจากกากอตุสาหกรรมท่ีไม่ใช่ขยะ
อนัตราย 

26 ก.ค. 2560 ต.ค. 2569 

บรกิารดา้นจดัการพลงังาน 3 ต.ค. 2561 ต.ค. 2573 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 150 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกู 1 เม.ย. 2556 ก.ย. 2563 

 14 พ.ค. 2556 มิ.ย. 2568 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมุนเวียน ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยู่เดิม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตสิ่งพิมพ ์ 12 ต.ค. 2558 ต.ค. 2566 

ผลิตไฟฟ้าและไอนํา้ 11 ธ.ค. 2557 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บน
หลงัคา 

26 ต.ค. 2561 

26 ต.ค. 2561 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

มิ.ย. 2570 

มี.ค. 2571 

มิ.ย. 2571 

ธ.ค. 2571 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บนทุ่นลอยนํา้ 

8 ก.พ. 2562 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้
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กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียนสาํหรบัโครงการตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 6 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกระดาษเคลอืบพลาสติกชนิด Hygienic 7 มี.ค. 2556 พ.ค. 2563 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตสิ่งพิมพ ์ 26 ส.ค. 2558 

19 ต.ค. 2560 

มี.ค. 2564 

5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตเย่ือกระดาษชนิดพิเศษหรอืกระดาษชนิด
พิเศษ (Glassine paper) 

18 ต.ค. 2560 เม.ย. 2565 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกระดาษคราฟท ์ 19 เม.ย. 2561 

12 มิ.ย. 2561 

3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตถงุกระดาษอตุสาหกรรม 5 ม.ค. 2561 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตแผ่นกระดาษลกูฟกู 28 ก.ค. 2559 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

 28 ก.ค. 2559 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกระดาษคราฟท ์ 14 ก.พ. 2556 ธ.ค. 2563 

 20 พ.ค. 2556 พ.ค. 2564 

 20 ก.พ. 2557 ก.พ. 2565 
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โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตบรรจภุณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชือ้ 18 ธ.ค. 2560 

2 ก.พ. 2561 

ก.พ. 2564 

มี.ค. 2564 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมุนเวียน สาํหรบัโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือการลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตเย่ือกระดาษ 21 ก.ค. 2560 ก.ค. 2563 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน สาํหรบัโครงการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือการใชพ้ลงังานทดแทน ทัง้นี ้
ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกู 12 เม.ย. 2560 

27 ก.พ. 2561 

3 ก.ย. 2561 

3 ก.ย. 2561 

20 ส.ค. 2562 

เม.ย. 2563 

ก.พ. 2564 

ก.ย. 2564 

ก.ย. 2564 

ส.ค. 2565 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน สาํหรบัโครงการปรบัเปลี่ยนเครือ่งจกัรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรส่งเสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกู 20 ส.ค. 2562 ส.ค. 2565 

 

 



107 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

 

 

o ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์่อสร้าง 

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ
ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้
การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริม่มีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหยอ่นภาษี
เงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการหอ้งปฏิบติัการสิ่งแวดลอ้ม 29 มิ.ย. 2555 พ.ค. 2570 

โครงการผลิตเชือ้เพลิงจากขยะ               
(RDF – Refuse Derived Fuel) 

8 ม.ค. 2557 

 

ก.ค. 2570 

 

โครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าและไอนํา้จากขยะ
หรอืเชือ้เพลิงขยะ (RDF – Refuse Derived 
Fuel) 

25 ม.ค. 2562 ธ.ค. 2574 

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ
ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้
การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่าท่ีดิน
และทนุหมุนเวียน นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 เป็น
เวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตชิน้ส่วนหรอือปุกรณป์ระกอบหอ้งนํา้และ
หอ้งครวั 

31 ต.ค. 2555 ก.พ. 2570 

กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้ แต่
ไมไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการผลิตเชือ้เพลิงจากขยะ (RDF – 
Refuse Derived Fuel) 

22 มิ.ย. 2558 

5 เม.ย. 2559 

ก.ย. 2566 

ก.พ. 2567 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชีวมวลและ 

ไอนํา้ 

2 ธ.ค. 2557 ม.ค. 2567 
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กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสยีภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปีเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงิน
ลงทุน โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้แต่ไม่ไดร้บัการลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 21 ก.พ. 2562 

29 เม.ย. 2562 

29 เม.ย. 2562 

29 เม.ย. 2562 

29 เม.ย. 2562 

29 เม.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

13 ธ.ค. 2562 
 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ก.ค. 2571 

มิ.ย. 2570 

พ.ค. 2570 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

มิ.ย. 2570 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ติดตัง้บนทุ่นลอยนํา้ (Solar Floating) 

29 เม.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

มิ.ย. 2570 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ติดตัง้บนหลงัคา 

27 ก.พ. 2562 

29 เม.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562  

 4 ต.ค. 2561 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ก.พ. 2570 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

โครงการผลิตเชือ้เพลิงจากขยะ (RDF – 
Refuse Derived Fuel) 

18 ส.ค. 2559 พ.ค. 2568 

กิจการขนถ่ายสินคา้สาํหรบัเรอืเดินทะเล  

(วดับนัได) 

20 ส.ค. 2556 ธ.ค. 2565 
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กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 7  ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
เงินลงทนุ โดยไมร่วมคา่ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้แต ่ไมไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ขยายกาํลงัการผลิตกระเบือ้งมงุหลงัคา
เซรามิค LINE 4  

4 ธ.ค. 2555 พ.ย. 2563 

ขยายกาํลงัการผลิต ฉนวนใยแกว้ 9 พ.ย. 2553 ก.พ. 2563 

ผลิตกระเบือ้งเซรามิค 19 ต.ค. 2561 มี.ค. 2566 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ
สาํหรบัการปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลติ เป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่าท่ีดิน
และทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการผลติอิฐทนไฟและคอนกรตีทนไฟ 21 มี.ค. 2561 มี.ค. 2564 

ผลติผลติภณัฑเ์ซรามกิส ์(ยกเวน้ Earthen 
Ware และกระเบือ้งเซรามิกส)์ 

21 ก.พ. 2561 ก.พ. 2564 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ 
เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ มี
กาํหนดเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจากไดร้บับตัรสง่เสรมิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลติผลติภณัฑเ์ซรามกิส ์(ยกเวน้ Earthen 
Ware และกระเบือ้งเซรามิกส)์ 

10 ก.ย. 2563 ก.ย. 2566 
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o Corporate & Investments 

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ
ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้
การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริม่มีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหย่อน
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ติดตัง้บนหลงัคา 

20 มี.ค. 2557 ก.พ. 2570 

  

เคร่ืองหมายการค้า 

เครื่องหมายการคา้ที่สาํคญัของบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย เช่น เครื่องหมายรูปชา้ง
ในหกเหลี่ยม เครื่องหมายรูปช้างในวงกลม เครื่องหมายรูปช้างเอราวัณในวงกลม เครื่องหมายรูปเสือในวงกลม 
เครื่องหมายรูปชา้งในหกเหลี่ยมและคาํว่า SCG ฯลฯ โดยมีเครื่องหมายการคา้ท่ีกรมทรพัยส์ินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชยร์บัจดทะเบียนไวป้ระมาณ 537 รูป 

 
  

 

 

 



111 
 

                                    
                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

นโยบายการลงทุนในบร ิษัทย่อยและบร ิษัทร ่วม 
บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะบริษัทโฮลดิง โดยเขา้ไปถือหุน้หรือลงทุนในธุรกิจ

ต่างๆ ดังนัน เพือใหเ้กิดความชัดเจนในการบริหารงาน การจัดการทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสรา้งความ
แข็งแกรง่ในการดาํเนินธุรกิจตามแผนกลยทุธร์ะยะยาว และสอดคลอ้งกบัการบรหิารองคก์รตามหลกับรรษัทภิบาลบรษัิท
ไดจ้ัดผังการบริหารงาน โดยมีกลุ่มธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภัณฑก่์อสรา้ง ธุรกิจเคมิคอลส ์
และธุรกิจแพคเกจจิง นอกจากนนัยงัมี ธุรกิจการลงทนุ ทาํหนา้ทีบรหิารการลงทนุในธุรกิจรว่มทนุของ เอสซีจีในธุรกิจอืนๆ 
เช่น ธุรกิจเครืองจักรกลการเกษตร ธุรกิจยานยนต ์ธุรกิจชินส่วนและอุปกรณ์ยานยนต ์และธุรกิจเหล็ก ทังนีจะไดร้บั
ผลตอบแทนจากการลงทุน ในรูปของเงินปันผล และค่าธรรมเนียมการจดัการ โดยโครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท   
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 สดัสว่นการลงทนุของบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ในบรษัิทย่อยบรษัิทรว่ม กิจการที
ควบคมุรว่มกนั และบรษัิทอืนซงึเป็นบรษัิททีมีการประกอบธุรกิจทีเป็นสาระสาํคญั แยกตามกลุ่มธุรกิจ ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้
ในหวัขอ้ รายชือบรษัิทยอ่ย การรว่มคา้ บรษัิทรว่ม และบรษัิทอืนทีประกอบธุรกิจอนัเป็นสาระสาํคญั 
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สารจากคณะกรรมการบริษัท 

 เอสซีจี ดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองมากว่า 100 ปี ภายใตก้ารกาํกบัดแูลอย่างจริงจงัของคณะกรรมการ
บริษัท โดยมุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และยึดถือ
อดุมการณซ์ึ่งไดป้ฏิบตัิมาเป็นเวลานานตัง้แตเ่ริ่มก่อตัง้บริษัท ภายใตก้รอบของจรรยาบรรณท่ีมีการพฒันาให้
เหมาะสมกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมอยู่ตลอดเวลา บนพืน้ฐานของการเติบโตอย่างสมดลุ
และยั่งยืน 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหลักการกํากับดูแลกิจการหรือหลักบรรษัทภิบาล (Corporate 
Governance) เป็นแนวทางการบรหิารองคก์รท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล เป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัอดุมการณแ์ละ
จรรยาบรรณของเอสซีจี จึงไดร้วบรวมองคค์วามรูแ้ละแนวปฏิบตัิตา่งๆ ในการบริหารจดัการองคก์รท่ีไดด้าํเนิน
ธุรกิจโดยยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม และรบัผิดชอบตอ่สงัคม ตามแบบแผนท่ีปฏิบตัิสืบทอดต่อๆ กนัมา จน
พิสูจนใ์หเ้ห็นและเป็นท่ียอมรับแลว้ว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนัน้ สอดคลอ้งและบรรลุผลไดต้ามวัตถุประสงค์
เดียวกนักบัแนวคดิตามหลกับรรษัทภิบาล จงึไดน้าํมาประมวลไวเ้ป็นคูมื่อบรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่มจดัพิมพ์
เผยแพรค่รัง้แรกตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 
 เน่ืองจากพฒันาการดา้นสงัคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มของสงัคม
โลกท่ีพยายามกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองคก์รท่ีเป็นมาตรฐานสากลตามหลัก
บรรษัทภิบาล เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นใหก้ับผูมี้ส่วนไดเ้สียและสนบัสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรใหป้รบัปรุงเนือ้หาของคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี ใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
โดยยดึแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หลกัการกาํกับดแูล
กิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑข์อง ASEAN Corporate Governance 
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ท่ีตอ้งการยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
อาเซียนใหมี้ความเป็นสากลมากย่ิงขึน้  
 เอสซีจีมีความมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาองคก์รใหเ้ป็นแบบอย่างทางดา้นบรรษัทภิบาล โดยไดก้าํหนดไวใ้น
วิสยัทศันข์องเอสซีจี ดว้ยเช่ือมั่นว่าหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหารจดัการท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม 
โปรง่ใส สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูคา่ระยะยาวใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึงสรา้งความเช่ือมั่นตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทกุฝ่าย และสนนัสนนุสง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิทใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืน 
 
 
      (พลอากาศเอก สถิตยพ์งษ ์สขุวิมล) 
      ประธานกรรมการ 
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ส่วนที ่1 บทนาํ 

อุดมการณเ์อสซจี ี

 การท่ีเอสซีจีเจริญกา้วหนา้อย่างมั่นคงมาไดจ้นถึงปัจจบุนัเพราะมีอุดมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างมี
คณุธรรม ซึ่งทัง้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนกังานทุกระดบัไดถื้อปฏิบตัิและใหค้วามสาํคญั
อยา่งสมํ่าเสมอตลอดมา คือ 

ตั้งม่ันในความเป็นธรรม 

มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 

เชื่อม่ันในคุณค่าของคน 

ถอืม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตั้งม่ันในความเป็นธรรม 

เอสซีจี มีความรบัผิดชอบท่ีจะใหผู้มี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายไดร้บัความเป็นธรรมกล่าวคือ 

• ใหผู้ใ้ชส้ินคา้และบรกิารไดร้บัประโยชนส์งูสดุ ทัง้ดา้นคณุภาพและราคา 
• ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนการลงทนุในอตัราท่ีเหมาะสม 
• ใหพ้นกังานไดร้บัผลประโยชนแ์ละมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
• ใหผู้มี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายไดร้บัการปฏิบตัท่ีิเป็นธรรม 

มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 

เอสซีจี มุง่กระทาํสิ่งท่ีถกูตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลในทางท่ีเป็นเลิศเสมอ 

พนกังานทกุระดบัและผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุคนตระหนกัดีวา่เราตอ้งทุม่เทกาํลงักาย กาํลงัใจ ความรูแ้ละ
ความสามารถท่ีมีอยูใ่หม้ากย่ิงขึน้ไปกวา่เดมิอยูเ่สมอ ใฝ่เรียนรูแ้ละศกึษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพ่ือฟันฝ่าอปุสรรค
และกา้วหนา้ตอ่ไปดว้ยความมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือผลท่ีดีท่ีสดุแก่เอสซีจีและผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

เชื่อม่ันในคุณค่าของคน 

 เอสซีจีถือวา่พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีคา่ท่ีสดุ 

การท่ีเอสซีจีเจริญรุ่งเรืองมาไดต้ราบเท่าทุกวนันี ้ก็เพราะมีคนเก่งและดีท่ีมีความรูค้วามสามารถและ
คณุธรรมเป็นประการสาํคญัเอสซีจีจึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเขา้ทาํงาน และพฒันาคนใหพ้รอ้มท่ีจะเผชิญ
สภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกนัก็สรา้งความมั่นคงและความผกูพนัทางใจใหพ้นกังาน
มีความรกัเอสซีจี ทาํใหพ้นกังานเกิดความมั่นใจท่ีจะทาํงานเพ่ือความเจรญิกา้วหนา้ในอนาคต 

ถอืม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม 

เอสซีจีปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีในทุกชุมชนและทุกประเทศท่ีดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงหนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบท่ีมีต่อสงัคม รวมทัง้ใหค้วามสาํคญักับการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
อยา่งยั่งยืน 
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จรรยาบรรณเอสซจี ี

แนวทางจรรยาบรรณ 

1. บุคคลทีม่ีหน้าทีต่้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 

พนกังานเอสซีจีทกุคนมีหนา้ท่ีปฏิบตัติามหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี โดยมี
กรรมการบรษัิทปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี   

2. ข้อแนะนาํเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 

1) ทาํความเขา้ใจหลกัการและแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี โดยเฉพาะเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของทา่น 

2)  ปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาหรือสอบถามในระบบใหค้าํปรกึษาจรรยาบรรณเอสซีจีเม่ือท่านไมม่ั่นใจว่าสิ่งท่ี
จะกระทาํถกูตอ้งตามจรรยาบรรณเอสซีจีหรือไม ่

3) ส่ือสารใหบุ้คคลอ่ืนท่ีท่านร่วมงานดว้ยหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ใจแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังาน
เอสซีจีตามหลกัจรรยาบรรณเอสซีจี  

4) แจง้เบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีไมถ่กูตอ้งตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางท่ีเอสซีจีกาํหนด
ไวแ้ละใหค้วามรว่มมือในกระบวนการสืบสวนหาขอ้เท็จจรงิ 

3. การไม่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณเอสซีจ ี

• การไม่ปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี อาจมีความผิดทางวินยั
หรือกฎหมายตามแตล่ะกรณี และอาจถกูพิจารณาลงโทษตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

• นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีข้างต้นแล้ว การสนับสนุนให้ผู้อ่ืนกระทําผิด
จรรยาบรรณ การเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ การขดัขวางกระบวนการสืบสวน
ขอ้เท็จจรงิ และการกระทาํอย่างไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูใ้หข้อ้เท็จจรงิ ถือเป็นการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ
เอสซีจีเชน่กนั 

4. การดาํเนินการเมื่อพบการกระทาํผิดจรรยาบรรณ 

เอสซีจีมีระบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส (Whistleblowing System) ซึ่งเป็นไปตามหลกัสากล 
ในกรณีท่ีทา่นทราบ หรือพบเห็นการกระทาํ หรือเป็นผูเ้ดือดรอ้นเสียหายท่ีเก่ียวกบัการทจุริต ไมป่ฏิบตัติาม
กฏหมาย กฏระเบียบ ขอ้บงัคบับรษัิท และจรรยาบรรณ ทา่นสามารถใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการกระทาํดงักล่าว
ไดโ้ดยดาํเนินการ ดงันี ้
• แจง้ไปท่ีผูร้บัขอ้รอ้งเรียน ตามช่องทางการรอ้งเรียนท่ีกาํหนด ทัง้นีต้อ้งไม่เป็นการรอ้งเรียนขอ้มลูเท็จ

หรือเป็นการกลั่นแกลง้ ซึ่งเอสซีจีถือวา่ผิดวินยัตามขอ้บงัคบัการบรหิารงานบคุคล 
• บริษัทมีกระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับข้อรอ้งเรียน และมีการคุ้มครองแก่พนักงานท่ีแจ้งข้อ

รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส 
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5. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 

เอสซีจีมีนโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนกังานท่ีแจง้ขอ้มลูหรือใหเ้บาะแส คณะทาํงาน
หาขอ้เท็จจริง กรรมการสอบสวน เก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั
บรษัิท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) ดงันี ้ 
1. กรณีผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มูลเปิดเผยช่ือ บริษัทสามารถรายงานความคืบหนา้ ชีแ้จงขอ้เท็จจริงให้

ทราบได ้หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ย่ิงขึน้ 
2. เอสซีจีถือว่าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยั และความเสียหายของผูร้ายงาน แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. กรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเห็นว่าตนอาจไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ผูร้อ้งเรียนสามารถ

รอ้งขอใหบ้ริษัทกาํหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้หรือบริษัทอาจกาํหนดมาตรการคุม้ครอง
โดยผูร้อ้งเรียนไมต่อ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นวา่เป็นเรื่องท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเดือดรอ้นเสียหายหรือ
ความไมป่ลอดภยั 

4. ผูท่ี้ไดร้ับความเดือดร้อนเสียหายจะไดร้ับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม  

 

แนวปฏิบัตติามจรรยาบรรณเอสซีจี 

1.  สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

 เอสซีจีตระหนักถึงความสาํคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตัิต่อทุกคน
อย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตัิ สนบัสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเล่ียงการกระทาํท่ีเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน  นอกจากนีเ้อสซีจียังตระหนักถึงความสาํคญัในดา้นแรงงานโดยปฏิบัติต่อ
พนกังานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

2.  สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 
2.1 สิ่งแวดล้อม 

 เอสซีจีมุ่งมั่นท่ีจะดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มตลอดกระบวนการของการดาํเนินธุรกิจ โดยเริ่มตัง้แต่การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มก่อนจะลงทนุในธุรกิจตา่ง ๆ การออกแบบ กระบวนการผลิต เครื่องจกัร 
อุปกรณ ์และการนาํเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชเ้พ่ือป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีอาจเกิดขึน้
จากการประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลกูฝังจิตสาํนึกในเร่ืองดงักล่าวใหพ้นกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินธุรกิจ ใหด้าํเนินการตามแนวปฏิบตัใินเรื่องตา่ง ๆ  

2.2  สุขภาพและความปลอดภัย  
 เอสซีจีใหค้วามสาํคญัอย่างย่ิงในเร่ืองสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน คูธุ่รกิจ ลกูคา้ ชมุชน 

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดกระบวนการของการดาํเนินธุรกิจ โดยเริ่มตัง้แต่การประเมินผลกระทบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ และความปลอดภยั ก่อนท่ีจะมีการลงทนุหรือรว่มทนุในกิจการใด ๆ รวมทัง้การ
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ดแูลสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครื่องจกัร อปุกรณ ์วตัถดุบิใหมี้ความปลอดภยั 
ไม่ส่งผลกระทบตอ่สขุภาพเม่ือใชง้าน ตลอดจนปลกูฝังจิตสาํนึกในเร่ืองดงักล่าวใหก้บัพนกังานและ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใหด้าํเนินการตามแนวปฏิบตัใินเรื่องตา่ง ๆ  

2.3  ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

เอสซีจีมีการดาํเนินการให้มั่นใจว่าสินคา้และบริการมีมาตรฐานความปลอดภัยสอดคล้องหรือ
มากกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด มีมาตรฐานทดัเทียมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลท่ี
เก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีไดต้กลงไวก้ับลกูคา้ ตัง้แต่กระบวนการออกแบบ ผลิต จนถึง
การให้ข้อมูลหรือคาํเตือนเก่ียวกับสินคา้ บริการ และวิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง เพียงพอต่อความ
ปลอดภยัของลกูคา้ตลอดอายกุารใชง้าน (Life Cycle)  รวมทัง้ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของ
สินคา้ท่ีเอสซีจีวา่จา้งใหผ้ลิต นาํเขา้ และนาํมาประกอบการสง่เสรมิการขายดว้ย 

3.  การต่อต้านคอรรั์ปชัน  

การดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีกับผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ตอ้งดาํเนินการอย่างถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา โปร่งใส 
ซ่ือสตัย ์ตรวจสอบไดแ้ละไมค่อรร์ปัชนั โดยปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั
ของเอสซีจี รวมทัง้ไมท่าํใหเ้กิดขอ้ครหา หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของบรษัิท  

4.  ของกาํนัลและการเลีย้งรับรอง 

การรบัหรือใหผ้ลประโยชนต์า่ง ๆ ซึ่งรวมถึงทรพัยส์ิน บรกิาร การอาํนวยความสะดวก หรือการเลีย้งรบัรองกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ตอ้งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถ่ินหรือแต่ละประเทศ รวมทัง้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งมีมลูคา่เหมาะสม และไมเ่ป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจท่ีไมช่อบธรรม  

 5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 
 เอสซีจีมุ่งกระทาํสิ่งท่ีถูกตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลท่ีเป็นเลิศเสมอ ดงันัน้การปฏิบตัิงานของพนกังาน

ตอ้งยึดถือประโยชนส์งูสุดของเอสซีจี ภายใตค้วามถกูตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเล่ียงการ
กระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจสง่ผลกระทบในการตดัสินใจใด ๆ  

 6.  การดาํเนินการด้านการเมือง  
เอสซีจีวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนดา้นการเงินหรือ
รูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุม่แนวรว่มทางการเมือง ผูมี้อาํนาจทางการเมือง หรือผูล้งสมคัรรบัเลือกตัง้
ทางการเมือง ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค หรือระดบัประเทศ อยา่งไรก็
ตาม เอสซีจีใหค้วามเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนกังานในฐานะพลเมืองท่ีดีตามรฐัธรรมนญูไมว่า่จะ
เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

7. การปฏิบัตติ่อข้อมูลและทรัพยส์ิน 

7.1  ข้อมูลส่วนบุคคล  

เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ชีวประวตัิ ประวตัิการทาํงาน ขอ้มูลทางการเงิน 
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ขอ้มลูสาํหรบัการติดต่อ ขอ้มลูสขุภาพ หรือขอ้มลูส่วนตวัอ่ืน ๆ  ตอ้งไดร้บัความคุม้ครองไม่ใหถู้กใช ้
เปิดเผย หรือถ่ายโอนไปยงับคุคลอ่ืนอนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย  

7.2  การบันทกึ การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล  
เอสซีจีตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการขอ้มลูภายในองคก์ร โดยการบนัทึกหรือรายงานขอ้มลู
ตอ้งสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑท่ี์เอสซีจีกาํหนดและถกูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรกัษา
ขอ้มลูจะตอ้งดาํเนินการใหอ้ยู่ในสภาพท่ีปลอดภยั และสามารถนาํมาใชอ้า้งอิงหรือใชป้ระโยชนก์ับ
เอสซีจีไดเ้ม่ือตอ้งการ  

7.3  การซือ้ขายหลักทรัพย ์และการใช้ข้อมูลภายใน 

 การใชข้อ้มลูภายในท่ีเป็นขอ้มลูสาํคญัตอ้งดาํเนินการใหเ้หมาะสม โดยคาํนงึถึงผลกระทบตอ่ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียโดยรวมและความถกูตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด และตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูนัน้เพ่ือประโยชนส์่วนตวั
หรือบคุคลอ่ืน 

7.4  การใช้และการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษัท 

เอสซีจีใชท้รพัยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพและใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มท่ี พรอ้มทัง้ส่งเสริมใหพ้นกังาน
ดแูลรกัษาทรพัยส์ินมิใหเ้สียหาย สญูหาย หรือนาํไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตวัหรือเพ่ือบคุคลอ่ืน 

7.5 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 เอสซีจีถือว่าทรัพยส์ินทางปัญญาเป็นทรัพยส์ินท่ีมีค่าของเอสซีจี พนักงานมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบัติตาม

“นโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาเอสซีจี (SCG IP Policy)” อย่างเคร่งครดั โดยตอ้งปกป้องและดูแล
รักษาทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซี จีให้พ้นจากการนําไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ ได้รับ
อนญุาต รวมทัง้ตอ้งเคารพและไมล่ะเมิดในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

8. การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร 

8.1  การเปิดเผยข้อมูล  

การเปิดเผยขอ้มูลของเอสซีจี ยึดถือหลกัความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยตอ้งมั่นใจไดว้่า
เป็นการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะ
เปิดเผยอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร ดว้ยวาจา การแถลงขา่ว หรือโดยชอ่งทางอ่ืนใด 

8.2 การสื่อสาร 
การสื่อสารของเอสซีจี ซึ่งรวมถึงการสื่อสารแบรนดเ์อสซีจีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร การ
ส่ือสารการตลาดของแบรนดส์ินคา้ในเอสซีจี การใชต้ราสัญลักษณเ์อสซีจี และการส่ือสารผ่าน
สื่อสงัคมออนไลน ์จะตอ้งดาํเนินการอย่างเหมาะสม ถูกตอ้งตามความเป็นจริง คาํนึงถึงความ
เป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเอสซีจี โดยปฏิบตัิตาม
แนวทางการสื่อสารแบรนด ์และนโยบายการใชสื้่อสงัคมออนไลนข์องเอสซีจี (SCG Social 
Media Policy) อย่างเคร่งครดั   
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9. การทาํธุรกรรมของเอสซีจี 

9.1 การทาํธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจ ี

การดาํเนินธุรกิจหรือปฏิบตัิงานท่ีเป็นการทาํธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี ตอ้งคาํนึงถึง
กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรฐั รวมถึงระเบียบและอาํนาจดาํเนินการของเอสซีจี 
ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นแตล่ะทอ้งถ่ิน 

9.2  การทาํธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก 

 การทาํธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนัน้จะตอ้งปฏิบตัิใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และกระบวนการท่ี
กาํหนดไวต้ามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรฐั และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงไดร้บั
การอนมุตัิตามอาํนาจดาํเนินการของเอสซีจีอย่างเครง่ครดั นอกจากนีจ้ะตอ้งปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีได้
ตกลงไวอ้ย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยหลีกเล่ียงการทาํธุรกรรมท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหายไมว่า่ตอ่เอสซีจีหรือบคุคลภายนอก 

10. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ 

10.1 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 

 การประกอบธุรกิจในตา่งประเทศไมว่่าจะเป็นการตัง้บริษัท โรงงาน สาํนกังาน สาขา ตวัแทน การทาํ
ธุรกรรมการคา้กบัผูจ้ดัจาํหน่าย หรือการเขา้ซือ้กิจการในต่างประเทศ จะตอ้งคาํนึงถึงและปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายภายในท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศตา่ง ๆ ท่ีเอสซีจีเขา้ไปลงทุน และปฏิบตัิตนเป็น
พลเมืองท่ีดีในแตล่ะทอ้งถ่ิน นอกจากนีย้งัตอ้งคาํนงึถึงสภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วฒันธรรมในแตล่ะทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 

10.2 การค้าระหว่างประเทศ 

การนาํเขา้-ส่งออกสินคา้ หรือการทาํธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้งกับต่างประเทศ จะตอ้ง
ปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั เชน่ กฎหมายการนาํเขา้และสง่ออก กฎหมายศลุกากร 
กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของสินคา้ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค รวมถึงระเบียบ
และแนวปฏิบตัขิองเอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั  

11.  การแข่งขันทางการค้า  

เอสซีจีตัง้มั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคา้และกฎหมาย
แข่งขนัทางการคา้ในประเทศต่าง ๆ ท่ีเอสซีจีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ ทัง้ต่อลูกคา้และคู่คา้ของเอสซีจี รวมถึง
ดาํเนินการตามแนวปฏิบตัขิองเอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้ง                  

12.  การป้องกันการฟอกเงนิ 
เอสซีจียึดถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกนัการฟอกเงิน กล่าวคือ เอสซีจี
จะไมร่บัโอน หรือเปล่ียนสภาพทรพัยส์ิน หรือสนบัสนนุใหมี้การรบัโอน หรือเปล่ียนสภาพทรพัยส์ินตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิด เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หผู้ห้นึ่งผูใ้ดใชเ้อสซีจีเป็นชอ่งทางหรือเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายเท ปกปิด หรืออาํพรางแหลง่ท่ีมาของทรพัยส์ินท่ีไดม้าโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

ทัง้นีร้ายละเอียดปรากฏตามคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ www.scg.com  
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สวนที่ 2 

โครงสราง นโยบายและ                      

หลักการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี 
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โครงสร้างบรรษัทภบิาลเอสซจี ี

 

 

  

ผูถือหุน 

บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

 

สํานักงาน
เลขานุการบริษัท 

แตง่ตัง้ ถอดถอน และกาํหนดคา่ตอบแทน 

                      สายรายงาน 

สรา้งผลตอบแทน และเพ่ิม

มลูคา่ในระยะยาว 

ส่วนที ่2 โครงสร้าง นโยบายและหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี
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นโยบายบรรษัทภบิาลเอสซจี ี

เอสซีจีดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ โปรง่ใส และเป็นธรรม โดยยดึมั่นในอดุมการณซ์ึ่งไดถื้อปฏิบตัิ
สืบเน่ืองกนัมาภายใตก้รอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพืน้ฐานแหง่ประโยชนส์ขุอย่างสมดลุและยั่งยืน โดย
มีกรรมการบรษัิทเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี 
 นโยบายบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดาํเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาทาํหน้าท่ีกํากับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการกําหนดนโยบายและ 
แนวปฏิบตัิ ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการเอสซีจีใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
บรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวน 
แนวปฏิบตัิใหมี้ความเหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจและสอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิทางดา้นบรรษัทภิบาลทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัสากล เป็นประจาํทกุปี โดยใหเ้ร่ืองบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลกัวาระหนึ่งในการประชมุ
คณะกรรมการบรษัิท 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 243 (8/2563) วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563) 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูข้ ับเคลื่อนองคก์รมีบทบาทและหนา้ที่ในการกําหนดกลยุทธ ์และ

นโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงัและรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริตเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทบนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ภายใตห้ลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) นอกจากนัน้ยงัมีบทบาทและหนา้ท่ีในการกาํกับดแูลและประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะจดัการเอสซีจี และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในการบริหารกิจการเอสซีจีใหส้าํเร็จตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้
ดงันัน้คณะกรรมการบรษัิทจงึไดมี้มตกิาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทฉบบันีข้ึน้เพ่ือใหก้รรมการบรษัิททกุคน
ตระหนักถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ ์และเพ่ือสรา้งคุณค่าอย่าง
ยั่งยืน ใหแ้ก่ทัง้เอสซีจี ลกูคา้ ผูมี้สว่นไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 
1. ขอบเขตหน้าที ่

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้
รบัผิดชอบในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน  
1.1 บรหิารกิจการใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุแก่ผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฏิบตัสิาํคญั 

4 ประการ คือ  
1.1.1 การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 
1.1.2 การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต (Duty of Loyalty) 
1.1.3 การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมตท่ีิ

ประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 
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1.1.4 การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty of 
Disclosure) 

1.2 กาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีต่อการสรา้งคณุค่าอย่างยั่งยืน
ใหแ้ก่ทัง้เอสซีจี ลกูคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม และใหม้ีการทบทวนและอนมุตัิเป็นประจาํ
ทกุปี  

1.3 จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท 
และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต เพ่ือ
ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย  

1.4 กาํกับดูแลและพฒันาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีใหอ้ยู่ในระดบัสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนิน
ธุรกิจ ตดิตามใหมี้การปฏิบตั ิและเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
เอสซีจี  

กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน  
1.1 พิจารณาแผนหลักในการดาํเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดาํเนินธุรกิจ 

ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถของเอสซีจีใหแ้ขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

เสรมิสรา้งคณะกรรมการบรษัิทท่ีมีประสิทธิผล 
1.2 กาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจาํนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ 

คณุสมบตัิท่ีหลากหลาย ทัง้ในดา้นความรู ้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์และความสามารถเฉพาะ
ดา้นของกรรมการเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้แตง่ตัง้กรรมการชดุยอ่ยเพ่ือ
ช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท และอาจแตง่ตัง้ประธานกรรมการ
ชดุยอ่ยดว้ยก็ได ้ 

1.3 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํทุกปี โดยใหมี้การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) 
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการ รวมทัง้ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือ
พิจารณารว่มกนัในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตัหินา้ท่ีของกรรมการ
บรษัิทและกรรมการชดุยอ่ยเป็นประจาํสมํ่าเสมอ  

1.4 กาํกับดแูลใหมี้กระบวนการสรรหาและเลือกตัง้บุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ
กาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม  

1.5 อทิุศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเพียงพอ เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถื้อหุน้ 
เวน้แตใ่นกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัโดยกรรมการบริษัทท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุจะตอ้งแจง้ใหป้ระธาน
กรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิททราบลว่งหนา้ก่อนการประชมุ  

1.6 พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานเขา้อบรมหรือเขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
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ปฏิบตัหินา้ท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบตังิานอย่างตอ่เน่ือง 

สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 
1.7 พิจารณาแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและแผนสืบทอดกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกาํกับดแูลใหมี้

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจาํทกุปี และมีระบบการ
พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีรอบคอบ โปรง่ใส สอดคลอ้งกบัความรบัผิดชอบ
และผลการดาํเนินงานเพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 
1.8 กํากบัดแูลและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมที่ก ่อใหเ้กิดมลูคา่แก่เอสซีจีควบคูก่บัการสรา้ง

คณุประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้ดแูลให้
ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1.9 กาํกบัดแูลใหมี้การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของ
ระบบเทคโลยีสารสนเทศ 

1.10 ติดตามดแูลใหมี้การนาํกลยทุธข์องบริษัทไปปฏิบตัิ และติดตามการวดัผลการดาํเนินงานทัง้ในระดบักลุม่
ธุรกิจ และระดบัเอสซีจี โดยกาํหนดใหมี้การรายงานผลการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ให้
นโยบายเพ่ือการพัฒนาและปรบัปรุงการดาํเนินงานของธุรกิจ โดยคาํนึงถึง ความปลอดภัยและ
สขุอนามยั ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบคุลากรของเอสซีจี  

ดแูลใหมี้ระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

1.11 กาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียง และกาํกบัดแูลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการ
ทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ และเมื่อระดบัความเสี่ยงมีการ
เปล่ียนแปลง  

1.12 ส่งเสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัมีจิตสาํนึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัของเอสซีจี พรอ้มทัง้กาํกับดแูลใหมี้ระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้าํนาจ
อยา่งไมถ่กูตอ้ง รวมทัง้ปอ้งกนัการกระทาํผิดกฎหมาย  

1.13 ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ กาํกบัดแูลใหมี้การปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ินของ
เอสซีจีและการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบัเอสซีจีในลกัษณะท่ีไมส่มควร  

รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู  

1.14 ติดตามดแูลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้รวมทัง้แผนหรือกลไกในการ
แกไ้ขหากเกิดปัญหา  
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1.15 กาํกับดูแลให้ระบบการจัดทาํรายงานทางเงินและการเปิดเผยขอ้สาํคัญต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ 
ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวขอ้ง  

สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้  

1.16 ดแูลใหม้ั่นใจว่าผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื่องสาํคญัของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบตัิตอ่
ผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่ รายย่อยและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปรง่ใส กาํกับดแูลใหมี้
กระบวนการและช่องทางในการรบัและจดัการกบัขอ้รอ้งเรียนของผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรือผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/
รอ้งเรียนในเรื่องท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง  

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจขอคาํปรกึษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญ
ในวิชาชีพอ่ืน ๆ หากเห็นวา่มีความจาํเป็นและเหมาะสม 

2. บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

ใหป้ระธานกรรมการมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้
2.1 พิจารณากาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิทรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และดแูลใหก้รรมการ

บรษัิทไดร้บัขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพ่ือใหก้รรมการบรษัิท
สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม  

2.2 เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบรษัิท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
2.2.1 ดาํเนินการประชมุคณะกรรมการบรษัิทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎหมาย  
2.2.2 จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายอยา่งครบถว้น 

2.2.3 สรุปมตท่ีิประชมุและสิ่งท่ีจะตอ้งดาํเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 
2.2.4 กาํหนดใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยไมมี่กรรมการบรษัิทท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

2.3 เป็นผูน้าํในการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมาย โดย
จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และ
ดแูลใหมี้การตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส 

2.4 สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี 
2.5 เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจดัการ และสนบัสนุนการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษัิท 
2.6 กาํกบัดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอยา่งโปรง่ใสในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
2.7 กาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม  
2.8 กาํกบัดแูลใหก้ารปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ และ
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กรรมการบรษัิทแตล่ะคน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีองคป์ระกอบดงันี ้
3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตัง้และ

ถอดถอนโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้และกรรมการบรษัิทไมน่อ้ยกวา่ก่ึงหนึง่ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
3.2 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระไมน่อ้ยกวา่ก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการ

บริษัททัง้หมด กรรมการบริษัทท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ และกรรมการบริษัทท่ีมาจากคณะ
จดัการเอสซีจี 

3.3 ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเลือกกรรมการบรษัิทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

เม่ือบคุคลใดไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัท บรษัิทจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะนาํส่ง
คู่มือกรรมการบริษัท และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ับกรรมการบริษัทท่ีเขา้ใหม่ทุกคนเพ่ือใหท้ราบถึง
บทบาทหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบรษัิท 

4. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท  

4.1 มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัดและขอ้บงัคบัของบริษัทกาํหนด 
รวมทัง้ตอ้งไม่มีสถานะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

4.2 มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล และเขา้ใจลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี 
4.3 กรรมการบริษัททกุคนตอ้งสามารถปฏิบตัหินา้ท่ีและแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ สามารถอทุิศเวลา

ในการปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 
4.4 ดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวม

ไมเ่กิน 4 บรษัิท 

5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี กรรมการบริษัทตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ่งในสาม ถ้า
จาํนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกใหต้รงเป็นส่วนสามไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการบริษัทท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหนง่นัน้ใหพ้ิจารณาจากกรรมการบรษัิทท่ีอยู่ในตาํแหนง่นานท่ีสุดเป็นผู้
ออกจากตาํแหนง่ อยา่งไรก็ตามกรรมการบริษัทท่ีออกไปนัน้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่อีกได ้

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษัทขา้งตน้แลว้ กรรมการบริษัทอาจพน้จาก
ตาํแหนง่เม่ือ 

1) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามกฎหมายและ
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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2) ย่ืนใบลาออกตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนบัตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบรษัิท 
3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครัง้ติดต่อกันโดยมิไดล้าการประชมุ และ

คณะกรรมการบริษัทมีมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการบริษัท
ทัง้หมด 

4) ผูถื้อหุน้มีมตใิหอ้อกจากตาํแหนง่ตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั 
5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 
6) ตาย 

ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพน้จากตาํแหนง่ทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบริษัทท่ีพน้จากตาํแหนง่ยงัคงตอ้ง
อยูร่กัษาการในตาํแหนง่เพ่ือดาํเนินกิจการของบรษัิทตอ่ไปเพียงเทา่ท่ีจาํเป็นจนกวา่คณะกรรมการบริษัทชุด
ใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีตาํแหนง่กรรมการบรษัิทวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
บริษัทแตง่ตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชมุคณะกรรมการบริษัท
คราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการบริษัทนัน้จะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการ
บรษัิทแทนอยูใ่นตาํแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบรษัิทซึ่งตนแทน  

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บรษัิทกาํหนดใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยปีละ 8 ครัง้ โดยแตล่ะครัง้จะมีการกาํหนดวาระ
หลกัในการประชมุไวล้ว่งหนา้อยา่งชดัเจน และอาจมีการประชมุครัง้พิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสาํคญัหรือ
เร่งด่วน ในการพิจารณากาํหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะพิจารณารว่มกนั  

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทโดย
คาํสั่งของประธานกรรมการแจง้กรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็น
รีบดว่นจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานในท่ีประชมุอาจกาํหนดใหมี้การ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมท่ีแม้จะมิได้อยู่ในสถานท่ีเดียวกันสามารถประชุม
ปรกึษาหารือและแสดงความคดิเห็นระหวา่งกนัได ้โดยปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด  

7. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวน
กรรมการบริษัททัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่
มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือก
กรรมการบรษัิทท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 
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การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งใหมี้เสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

กรรมการบรษัิทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แตก่รรมการบรษัิทซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

ในกรณีตาํแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการ
บริษัทท่ีเหลืออยู่กระทาํการในนามของคณะกรรมการบริษัทไดแ้ตเ่ฉพาะการจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือ
เลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนตาํแหน่งท่ีว่างทัง้หมดเท่านัน้ และการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งจดัใหมี้ขึน้
ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีจาํนวนกรรมการบรษัิทว่างลงเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชมุ  

8. อาํนาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนุมัติเร่ืองต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัของบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการกาํหนดตารางกาํหนด
อาํนาจอนุมตัิ (Delegation of Authority) การกาํหนดและทบทวนวิสยัทัศน ์พนัธกิจ กลยุทธใ์นการดาํเนินงาน 
แผนหลกัในการดาํเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการดาํเนินงานธุรกิจ
ประจาํปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาํหนดเปา้หมายท่ีตอ้งการของผลของการดาํเนินงาน การตดิตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้และการดแูลรายจ่ายลงทนุ (Capital Expenditure) 
รายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญั การเขา้ควบรวมกิจการ การแบง่แยกกิจการ และการเขา้รว่มทนุ  

9. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัคา่ตอบแทนตามจาํนวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะไดอ้นมุตั ิ
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                    
(มตคิณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 240 (5/2563) วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2563) 

บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) มีอุดมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจ คือ “ตัง้มั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นใน
ความเป็นเลิศ เช่ือมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรบัผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมท่ี
บริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด บริษัทไดป้ระมวลจริยธรรมในการ
ดาํเนินธุรกิจและขอ้พงึประพฤติปฏิบตัิของพนกังาน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไดถื้อปฏิบตัิกนัอย่างสมํ่าเสมอตลอดมา แตก่ระจดั
กระจายอยู่ในท่ีต่าง ๆ บางเร่ืองก็ถือเป็นประเพณีสืบทอดกันมารวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเรียกว่า 
“จรรยาบรรณ” และประกาศใชเ้ม่ือปี พ.ศ. 2530 

การมีคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีบรรษัทภิบาลท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจึงไดมี้มติ
กาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันีข้ึน้ โดยใชแ้นวทางจรรยาบรรณของบรษัิทเป็นหลกั ตลอดจนได้
นาํหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบเป็นสว่นหนึ่งของกฎบตัรฉบบันี ้

1. ขอบเขตหน้าที่ 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

ด้านการกาํกับดูแล การบริหารความเส่ียง การกาํกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน 

1.1 สอบทานใหมี้ระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ  

1.2 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

1.3 สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียง กระบวนการทาํงาน การควบคมุ การกาํกับดูแล 
ดา้นการปฏิบตังิาน และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูและ
ระบบเครือขา่ยส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

1.4 สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการในการต่อตา้นคอรร์ปัชนัอย่างมีประสิทธิผลสอดคลอ้งตามแนวทางของ
หน่วยงานกาํกับดแูลต่าง ๆ เช่น แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (CAC) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เริ่มตัง้แตก่ารส่งเสริมและสรา้งความตระหนกัรู ้(Awareness) การประเมินความเส่ียง การ
ควบคมุภายใน การสรา้งระบบงานเชิงปอ้งกนั การรายงานการกระทาํความผิด การตรวจสอบ จนถึง
การสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัตามท่ีสาํนกังานตรวจสอบได้
ตรวจสอบและประเมินแลว้ 
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1.5 สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการควบคมุและติดตามการปฏิบตัิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

1.6 สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control 
Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตาม
วิธีการและมาตรฐานสากลท่ียอมรบัโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคมุภายใน” ซึ่งสาํนกังานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 

1.7 สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกําหนดมาตรการป้องกันภายในองคก์ร รวมทั้งสอบทาน
กระบวนการภายในของบรษัิทเก่ียวกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน 

1.8 สอบทานใหมี้ระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชนใ์หก้ับหน่วยงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบตังิานใหดี้ย่ิงขึน้ 

ด้านอื่น ๆ 

1.9 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้หรือเลิกจา้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีของ
บริษัท รวมทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของ
ผูส้อบบญัชี  

1.10 จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาํปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.11 สอบทานและใหค้วามเห็นในการปฏิบตัิงานของสาํนกังานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับ
ผูส้อบบญัชี และจดัใหมี้การประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชมุอย่างนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้ 

1.12 พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาํลังพลของสาํนักงานตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อาํนวยการสาํนักงาน
ตรวจสอบภายใน 

1.13 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีและ
รายงานตา่ง ๆ รวมทัง้สายการบงัคบับญัชา และสอบทานใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานตรวจสอบของ
สาํนกังานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

1.14 สอบทานใหก้รรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
การประเมินผลการปฏิบตังิานของตนเองเป็นประจาํทกุปี  

1.15 ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือคณะกรรมการบรษัิทจะมอบหมาย  
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 ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเรียก สั่งการใหฝ่้ายจดัการ 
หวัหนา้หนว่ยงานหรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นว่า
เก่ียวขอ้งจาํเป็น รวมทัง้แสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จาํเป็นดว้ยคา่ใชจ้่าย
ของบรษัิท 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามคําสั่ งของ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบการดาํเนินงานของบริษัทโดยตรงตอ่ผูถื้อหุน้ ผูมี้สว่น
ไดเ้สียและบคุคลทั่วไป 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีองคป์ระกอบดงันี ้

2.1 กรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน และตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรูแ้ละ

ประสบการณเ์พียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 คน 
2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

 ใหก้รรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามท่ีบริษัท
ประกาศ และภายใตข้อ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ใหก้รรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยครบกาํหนดออกตามวาระในวนั
ประชมุ สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้าํรง
ตาํแหนง่ตอ่ไปอีกได ้ 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหนง่ทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากตาํแหนง่
ตอ้งอยู่รกัษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินงานตอ่ไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่จะเขา้
รบัหนา้ท่ี 

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหนง่เม่ือ 
1) ลาออก 
2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้ 
3) คณะกรรมการบริษัทมีมตใิหพ้น้จากตาํแหนง่ 
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหท้าํเป็นหนงัสือย่ืนต่อประธานกรรมการบริษัท ทัง้นีก้าร
ลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบรษัิท 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูใหพ้น้จากตาํแหนง่ก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ใหบ้ริษัท
แจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที  ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถกูใหพ้น้จากตาํแหน่งสามารถชีแ้จงถึง
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สาเหตดุงักล่าว ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทราบดว้ยก็ได ้

ในกรณีท่ีต ําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพ่ือใหก้รรมการ
ตรวจสอบมีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่
ในตาํแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

5. การประชุม 

 ใหมี้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้  
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยคาํสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็นรีบดว่นจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานในท่ีประชมุอาจกาํหนดให้
มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมท่ีแม้จะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกันสามารถประชุม
ปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้โดยปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด 
คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จาํนวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึ่งเขา้ร่วม
ประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แตก่รรมการตรวจสอบซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1 หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤตกิารณอ์นัควรสงสยัวา่กรรมการ
ผูจ้ัดการ หรือบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษัทกระทาํความผิดตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 
309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการตรวจสอบ
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และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบั
แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี  

7.2 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(2) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหมี้การแก้ไขปรบัปรุงภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบกาํหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํดงักล่าวต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

8. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนตามจาํนวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา                                                   
(มตคิณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 240 (5/2563) วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2563) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนา้ท่ีเสนอแนะแนวปฏิบตัิและการดาํเนินการ
ดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจีตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีหนา้ที่พิจารณาสรรหาผูที้่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระหรือในกรณีอ่ืน ๆ ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาฉบับนีข้ึน้เพ่ือให้
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน และปฏิบตัิหนา้ท่ีได้
อยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์

1. ขอบเขตหน้าที ่

 ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 กาํหนดขอบเขตและนโยบายดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ  
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1.2 เสนอแนะแนวปฏิบตัิดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจีตอ่คณะกรรมการบริษัท พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนาํแก่
คณะกรรมการบรษัิทในเรื่องเก่ียวกบับรรษัทภิบาล 

1.3 ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้นบรรษัทภิ
บาลของเอสซีจี 

1.4 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจและ
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิในระดบัสากล และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหมี้การพิจารณา
ปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง 

1.5 กาํกบัดแูลใหมี้นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัท่ีเหมาะสมเพียงพอตอ่การดาํเนินธุรกิจ 
1.6 พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้การมีผลประโยชนข์ดัแยง้ท่ีอาจ

เกิดขึน้ในการปฏิบตัหินา้ท่ี  
1.7 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคณุสมบตัขิองกรรมการบรษัิท 
1.8 พิจารณาจดัทาํแผนพฒันากรรมการ เพ่ือสรา้งเสริม พฒันาความรู ้ทกัษะ แก่คณะกรรมการบริษัท

เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ มาตรฐาน ความเส่ียง 
สภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้
จดัทาํแบบความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้น (Board Skill Matrix) เพ่ือพิจารณาความหลากหลายของ
กรรมการใหมี้ความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี 

1.9 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยชดุตา่ง ๆ และ
ประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจาํทุกปี รวมทัง้ติดตามและสรุปผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือนาํไปปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและเสริมสรา้งความรู้
ความสามารถของกรรมการบรษัิท 

1.10 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอยา่งสมํ่าเสมอ 

1.11 กาํหนดกระบวนการและแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และพิจารณาสรรหาบุคคลผูมี้คุณสมบตัิเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการ
ชดุย่อยตา่ง ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบรษัิท 
โดยคาํนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ ์และความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์ับบริษัท เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตั ิ

1.12 จัดทําแผนสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะจัดการของบริษัท เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 
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1.1.3 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสรา้ง หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 
รวมทัง้แนวปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎบตัร (Charter) ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยชดุตา่ง ๆ เป็นประจาํทกุปี  

1.1.4 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นประจาํทุกปี โดยประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมิน
ตนเองเป็นรายบคุคล (Self-Assessment) 

1.1.5 สง่เสรมิใหพ้นกังานในทกุระดบั มีจิตสาํนกึในจรยิธรรมและคณุธรรม ปฏิบตัติามจรรยาบรรณเอสซีจี และ
หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

1.1.6 ปฏิบตัหินา้ท่ีในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย  

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าท่ีให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอาํนาจเรียกสั่ งการให ้
ฝ่ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ี
เห็นว่าเก่ียวขอ้งจาํเป็น นอกจากนัน้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีของกฎบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคาํปรกึษาจากท่ีปรกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หาก
เห็นวา่มีความจาํเป็นและเหมาะสมโดยบรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีองคป์ระกอบดงันี ้

2.1 ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ย 3 คน  
2.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท 
2.3 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

3. คุณสมบัตขิองกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

3.1 เป็นกรรมการบรษัิท 

3.2 มีความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองบรรษัทภิบาลเป็นอยา่งดี 

3.3 มีวิสยัทศันก์วา้งไกล ตดิตามการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบับรรษัทภิบาลในระดบัสากลอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือ
นาํมาปรบัปรุงนโยบายดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจี 

3.4 สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายไดโ้ดยอิสระ และสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 

3.5 มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ท่ีสมควรไดร้ับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมทัง้จดัเตรียมขอ้มูลของบุคคล
ดงักลา่วอยา่งเพียงพอเพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 
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4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาํหนดออกตาม
วาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ทั้งนีเ้ม่ือครบกาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัแต่งตัง้ให้ดาํรง
ตาํแหนง่ตอ่ไปอีกได ้

 นอกจากการพน้จากตาํแหนง่ตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพน้จากตาํแหนง่เม่ือ 
1) ลาออก 
2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามกฎบตัรนี ้ 
3) คณะกรรมการบรษัิทมีมตใิหพ้น้จากตาํแหนง่ 

 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ทาํเป็นหนังสือย่ืนต่อประธาน
กรรมการบรษัิท ทัง้นีก้ารลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท  

 ในกรณีท่ีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพน้จากตาํแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาท่ีพ้นจากตําแหน่งต้องอยู่ร ักษาการในตําแหน่งเพ่ือดาํเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่า
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

 ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระใหค้ณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
แทน เพ่ือใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบคุคลท่ี
เขา้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งตนแทน 

5. การประชุม 

  ใหมี้การเรียกประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาหรือประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่จาํเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามตอ้งจดัใหมี้การ
ประชมุไมน่อ้ยกวา่ปีละ 4 ครัง้ 

 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ใหป้ระธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
หรือเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยคาํสั่งของประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
แจง้ไปยงักรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วน
จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

 ในการประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา หรือ
ประธานในท่ีประชมุอาจกาํหนดใหมี้การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ใน
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สถานท่ีเดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 

 ในการประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ตอ้งมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเขา้รว่ม
ประชมุไมน่อ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้
จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชมุหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งเขา้รว่มประชมุเลือกกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งใหมี้เสียง
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้  

 การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชมุและมีผล
สมบูรณเ์สมือนหนึ่งว่าไดมี้การประชุมลงมติแลว้ เม่ือกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนไดล้งลายมือช่ือ
รบัรองไวใ้นมตนิัน้ ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดร้บัคา่ตอบแทนตามจาํนวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

กฎบัตรคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน                                                       
(มตคิณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 240 (5/2563) วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2563) 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนทาํหนา้ท่ีพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยตา่ง 
ๆ เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของคณะ
จัดการเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงไดมี้มติกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนฉบับนีข้ึน้เพ่ือให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนทุกคนตระหนักถึงหน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบของตน และปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์ 

1. ขอบเขตหน้าที ่

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้



 

31 
 

1.1 เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยชุด
ตา่ง ๆ ท่ีคณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้ ซึ่งรวมถึงโบนสัประจาํปี และเบีย้ประชมุ 

1.2 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะจดัการเอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่ง
รวมถึงเงินเดือน โบนสัประจาํปี โดยใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทและผลการปฏิบตัิงาน
ของคณะจัดการเป็นรายบุคคล ในกรณีท่ีเห็นสมควรใหว้่าจา้งบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือใหค้าํแนะนาํการ
ดาํเนินโครงการ 

1.3 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือกาํหนดคา่ตอบแทนก่อนนาํเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจาํทกุปี 

1.4 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะจดัการเอสซีจีเป็นรายบุคคลตามขอ้เสนอของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
เพ่ือกาํหนดคา่ตอบแทนก่อนนาํเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจาํทกุปี 

1.5 พิจารณางบประมาณการขึน้คา่จา้ง การเปล่ียนแปลงคา่จา้งและผลตอบแทน เงินรางวลัประจาํปีของ
พนกังานจดัการระดบัสงูก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท 

1.6 พิจารณาทบทวน ศกึษา ตดิตามความเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บรษัิท รวมทัง้คณะจดัการเอสซีจีอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทอนมุตั ิ  

1.7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการเอสซีจีเปรียบเทียบกับบริษัท
จดทะเบียนชัน้นาํอ่ืน ๆ ท่ีมีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกนัเพ่ือใหเ้อสซีจีรกัษาความเป็นผูน้าํในตลาด
ธุรกิจอตุสาหกรรมนัน้ ๆ และเพ่ือเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการบรหิารงานใหเ้จรญิกา้วหนา้ 

1.8 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอยา่งสมํ่าเสมอ 

1.9 ประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบรษัิททราบ 

1.10 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกับกฎบตัร (Charter) คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือขออนมุตัปิรบัปรุงใหเ้หมาะสมและมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

1.11 ปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย  

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าท่ีให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอํานาจเรียก สั่ งการให ้
ฝ่ายจดัการ หวัหนา้หนว่ยงานหรือพนกังานของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือสง่เอกสารท่ี
เห็นวา่เก่ียวขอ้งจาํเป็น นอกจากนัน้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีของกฎบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนอาจขอคาํปรกึษาจากท่ีปรกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็น
วา่มีความจาํเป็นและเหมาะสมโดยบรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีองคป์ระกอบดงันี ้

2.1 ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ย 3 คน  
2.2 กรรมการพิจารณาผลตอบแทนตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท  
2.3 ประธานกรรมการพิจาณาผลตอบแทนอาจไดร้บัแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน  

3. คุณสมบัตขิองกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

3.1 เป็นกรรมการบรษัิท 

3.2 มีวิสยัทศันก์วา้งไกล ติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการดาํเนินงานของเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ
นาํมาปรบัปรุงหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดคา่ตอบแทน 

3.3 สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บั
มอบหมายไดโ้ดยอิสระ และสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ใหก้รรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาํหนดออกตามวาระ
ในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแตง่ตัง้ให้
ดาํรงตาํแหนง่ตอ่ไปอีกได ้ 

 นอกจากการพน้จากตาํแหนง่ตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนพน้จากตาํแหนง่เม่ือ 
1) ลาออก 
2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามกฎบตัรนี ้ 
3) คณะกรรมการบรษัิทมีมตใิหพ้น้จากตาํแหนง่ 

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ทาํเป็นหนังสือย่ืนต่อประธาน
กรรมการบรษัิท ทัง้นีก้ารลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท 

ในกรณีท่ีกรรมการพิจารณาผลตอบแทนพ้นจากตาํแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนท่ีพ้นจากตาํแหน่งต้องอยู่ร ักษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่า
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีตาํแหนง่กรรมการพิจารณาผลตอบแทนวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแทน เพ่ือให้
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็น
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนซึ่งตนแทน 
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5. การประชุม 

ใหมี้การเรียกประชมุคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
หรือประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าจาํเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามตอ้งจดัใหมี้การ
ประชมุไมน่อ้ยกวา่ปีละ 5 ครัง้ 

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการพจิารณาผลตอบแทน หรือเลขานกุาร
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนโดยคําสั่ งของประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
แจง้ไปยังกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วน
จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในการประชมุคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน หรือประธาน
ในท่ีประชุมอาจกาํหนดใหมี้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ี
เดียวกนัสามารถประชมุปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวา่งกนัได ้โดยปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ท่ีกาํหนด 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตอ้งมีกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเขา้ร่วม
ประชมุไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่ไดเ้ขา้ร่วมในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งใหมี้เสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

การลงมติของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อาจกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชมุและมีผล
สมบรูณเ์สมือนหนึ่งว่าไดมี้การประชมุลงมติแลว้ เม่ือกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทกุคนไดล้งลายมือช่ือ
รบัรองไวใ้นมตนิัน้ ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการพิจารณาผลตอบแทนไดร้บัคา่ตอบแทนตามจาํนวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั ิ
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กฎบัตรคณะกรรมการกจิการสังคมเพีอ่การพฒันาอย่างย่ังยนื                                                   
(มตคิณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 240 (5/2563) วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2563) 

เอสซีจีมุ่งมั่นดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของชุมชนและสงัคมในประเทศท่ี
เอสซีจีลงทุน โดยมุ่งเนน้สรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละก้าวทันการเปล่ียนแปลงอย่าง
สมดลุ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงไดมี้มติกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน (คณะกรรมการกิจการสงัคมฯ) ฉบบันีข้ึน้เพ่ือใหก้รรมการกิจการสงัคมฯ ทุกคนตระหนักถึงหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของตน และปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์

 
1. ขอบเขตหน้าที ่

 ใหค้ณะกรรมการกิจการสงัคมฯ มีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 กาํหนดนโยบาย แนวทางการดาํเนินงาน และงบประมาณ ดา้นกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน 
เพ่ือนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทอนมุตัเิป็นประจาํทกุปี 

1.2 ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานตามแผนงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกิจการสังคมฯ 
ตามนโยบายและเปา้หมายท่ีกาํหนดไว ้

1.3 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังท่ีมีการประชุม
คณะกรรมการกิจการสงัคมฯ อยา่งสมํ่าเสมอ  

1.4 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบรษัิททราบ 

1.5 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกับกฎบตัรคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ต่อ
คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือขออนมุตัิปรบัปรุงใหเ้หมาะสมและมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

1.6 ปฏิบตัหินา้ท่ีในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย  

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีอํานาจเรียกสั่ งการให ้
ฝ่ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุ หรือส่งเอกสารท่ี
เห็นวา่เก่ียวขอ้งจาํเป็น นอกจากนัน้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีของกฏบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการ
กิจการสงัคมฯ อาจคาํขอปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หากเห็นว่ามี
ความจาํเป็นและเหมาะสมโดยบรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 บรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดในการปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการกิจการสังคมเพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 ใหค้ณะกรรมการกิจการสงัคมฯ มีองคป์ระกอบดงันี ้
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2.1 คณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทอย่างนอ้ย 3 คน และฝ่ายจดัการของเอสซีจี
ไมเ่กิน 3 คน โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการกิจการสงัคมฯ โดยตาํแหนง่ 

2.2 กรรมการกิจการสงัคมฯ ตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท 
2.3 ประธานกรรมการกิจการสงัคมฯ อาจไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการกิจการ

สงัคมฯ    

3. คุณสมบัตขิองกรรมการกิจการสังคมฯ  

3.1 เป็นกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจดัการของเอสซีจีตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม 
3.2 มีความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองกิจการสงัคมและการพฒันาอยา่งยั่งยืนเป็นอยา่งดี 
3.3 มีวิสยัทศันก์วา้งไกล ตดิตามการเปล่ียนแปลงในเร่ืองกิจการสงัคมและการพฒันาอย่างยั่งยืนของสากล

อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือนาํมาปรบัปรุงนโยบายดา้นกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืนในภาพรวมของ
เอสซีจี 

3.4 สามารถปฏิบตัหินา้ท่ี และแสดงความคดิเห็น รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตังิานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย
ไดโ้ดยอิสระ และสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

  ใหก้รรมการกิจการสงัคมฯ มีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 3 ปี โดยครบกาํหนดออกตามวาระในวนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ทัง้นีเ้ม่ือครบกาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ตอ่ไปอีกได ้ 

  นอกจากการพน้จากตาํแหนง่ตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการกิจการสงัคมฯ พน้จากตาํแหนง่เม่ือ 

1) ลาออก 
2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการกิจการสงัคมฯ ตามกฎบตัรนี ้ 
3) คณะกรรมการบรษัิทมีมตใิหพ้น้จากตาํแหนง่  

   กรรมการกิจการสงัคมฯ คนใดจะลาออกจากตาํแหนง่ ใหท้าํเป็นหนงัสือย่ืนตอ่ประธานกรรมการบริษัท 
ทัง้นีก้ารลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบรษัิท  

  ในกรณีท่ีกรรมการกิจการสังคมฯ พน้จากตาํแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการกิจการสังคมฯ ท่ีพน้จาก
ตาํแหนง่ตอ้งอยูร่กัษาการในตาํแหนง่เพ่ือดาํเนินงานตอ่ไชชปพลางก่อนจนกว่ากรรมการกิจการสงัคมฯ ชดุใหม่
จะเขา้รบัหนา้ท่ี 

  ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการกิจการสงัคมฯ ว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการกิจการสังคมฯ แทน เพ่ือให้
กรรมการกิจการสังคมฯ มีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการ
กิจการสงัคมฯ แทนอยูใ่นตาํแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการกิจการสงัคมฯ ซึ่งตนแทน 
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5. การประชุม 

  ให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ตามท่ีคณะกรรมการกิจการสังคมฯ หรือประธาน
กรรมการกิจการสงัคมฯ เห็นวา่จาํเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามตอ้งจดัใหมี้การประชมุไมน่อ้ยกวา่ปีละ 4 ครัง้ 

  ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ให้ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ หรือเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ โดยคาํสั่งของประธานกรรมการกิจการสงัคมฯ แจง้ไปยังกรรมการกิจการ
สงัคมฯ ล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็นรีบดว่นจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธี
อ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในการประชมุคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ประธานกรรมการกิจการสงัคมฯ หรือประธานในท่ีประชมุ
อาจกาํหนดใหมี้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกัน
สามารถประชมุปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
กาํหนด 

คณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ควรจดัใหมี้การประชมุเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 

  ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ตอ้งมีกรรมการกิจการสังคมฯ เข้าร่วมประชุมรวมกัน 
ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการกิจการสงัคมฯ ทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้จึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการกิจการสงัคมฯ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ให้
กรรมการกิจการสงัคมฯ ซึ่งเขา้รว่มประชมุเลือกกรรมการกิจการสงัคมฯ ท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานใน
ท่ีประชมุ 

  การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการกิจการสงัคมฯ คนหนึ่งใหมี้เสียงหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
กรรมการกิจการสงัคมฯ ซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

  การลงมติของคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ อาจกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชมุ และมีผลสมบรูณเ์สมือน
หนึ่งวา่ไดมี้การประชมุลงมตแิลว้ เม่ือกรรมการกิจการสงัคมฯ ทกุคนไดล้งลายมือช่ือรบัรองไวใ้นมตนิัน้ ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

กรรมการกิจการสงัคมฯ ปฏิบตัหินา้ท่ีโดยไมมี่คา่ตอบแทนใด ๆ 
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กฎบัตรสาํนักงานตรวจสอบ                                                            
(มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 131 (2/2563) วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤษภาคม 2563) 
กฎบตัรนีจ้ดัทาํโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกาํหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน อาํนาจและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
ตลอดจนแนวทางการดาํเนินการและการปฏิบตังิานของสาํนกังานตรวจสอบ บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และ
เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิท คณะจดัการ และพนกังานทกุระดบัของเอสซีจี มีความเขา้ใจ โดยสรุปในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

พันธกิจ 

สาํนกังานตรวจสอบมีพนัธกิจในการเสริมสรา้ง  ป้องกัน และรกัษาคณุค่าขององคก์รโดยการใหค้วามเช่ือมั่น
ตามความเส่ียงอย่างเท่ียงธรรม การใหค้าํแนะนาํและเขา้ใจธุรกิจในเชิงลึก สอดคลอ้งกบัเปา้หมายและกลยทุธ์
ขององคก์ร 

นิยาม 

สาํนกังานตรวจสอบมีภารกิจในการบรกิารใหค้วามเช่ือมั่น (Assurance Services) และการบรกิารใหค้าํปรกึษา 
(Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเท่ียงธรรม เพ่ือเพิ่มมลูคา่และปรบัปรุงการดาํเนินงานของบริษัทในเอสซีจี 
โดยสาํนกังานตรวจสอบมีส่วนช่วยใหธุ้รกิจในเอสซีจีบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดดว้ยการประเมินและปรบัปรุง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน และกระบวนการกาํกับดูแล
กิจการโดยใชวิ้ธีการท่ีเป็นระบบและมีแบบแผน 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

สาํนกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ี ดงันี ้

ด้านการกาํกับดูแล การบริหารความเส่ียง การกาํกับดูแลการปฏิบัตงิาน และการควบคุมภายใน 

1. ตรวจสอบใหมี้การจดัทาํรายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีไทยและสากล มีกระบวนการ
จดัทาํและหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้น มีความโปร่งใสและเช่ือถือได ้มีการเปิดเผย
ขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทัง้การพิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบญัชีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงและการเลือกใชน้โยบายการบญัชีใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลทัรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

3. ประเมินระบบการบริหารความเส่ียงและกระตุน้ให้บริษัทในเอสซีจีบริหารความเส่ียงอย่างเป็นสากล 
สามารถบ่งชีถึ้งความเส่ียงท่ีสาํคญั และไดจ้ดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ มีดชันีชีว้ัดท่ีเหมาะสม  
รวมทัง้การกาํหนดสญัญาณเตือนภยั และตรวจสอบความถกูตอ้งและประสิทธิผลของกระบวนการทาํงาน 
การบริหารความเส่ียง การควบคุม กาํกับดูแล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
เครือขา่ยส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 
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4. ประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมและสรา้งความตระหนักรู ้(Awareness) การประเมินความเส่ียง การ
ควบคุมภายใน การสรา้งระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ รวมทัง้ทบทวนการประเมินแบบประเมิน
ตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั ใหส้อดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานกาํกบัดแูลตา่ง ๆ เชน่ แนว
ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ 

5. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตังิานเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกระบวนการกาํกบัดแูลท่ีดี 

6. ตรวจสอบกระบวนการควบคมุและติดตามการปฏิบตังิาน (Compliance) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

7. ประเมินระบบการควบคมุภายในเพ่ือช่วยใหกิ้จกรรมทางธุรกิจท่ีสาํคญัของบริษัทในเอสซีจี มีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ป้องกันความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญั มีการประเมินภาพรวมของระบบการ
ควบคมุภายในของบรษัิทท่ีเขา้ตรวจสอบตามกรอบแนวทางการควบคมุภายในของ COSO 2013 

8. ตรวจสอบการทจุริตและขอ้รอ้งเรียนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้กาํหนดของกฎหมายและกาํหนดแนว
ทางการแกไ้ขและปอ้งกนัการทจุรติ 

9. กาํหนดและพฒันาระบบเชิงป้องกันและวิธีการตรวจสอบ เพ่ือส่งเสริมการดาํเนินงานของบริษัทในเอสซีจีใน
แนวทางเชิงป้องกันใหเ้กิดประโยชน ์และเพิ่มคุณค่าแก่องคก์รย่ิงขึน้ โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงคต์าม
เปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบของบริษัท รวมทัง้กฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอ่ืน ๆ 

ด้านอื่น ๆ 

10. พิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทและค่าตอบแทนรวมทัง้ประสานงาน
กบัผูส้อบบญัชีเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ และประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

11. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณาและลงนามเพ่ือเปิดเผย
ในรายงานประจาํปีของบรษัิท 

12. จดัทาํงบประมาณและกาํลงัพลของสาํนกังานตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนมุตั ิ

13. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนไดใ้นกรณีท่ี
มีความจาํเป็นเพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาใหค้วามเห็นต่อการดาํเนินการต่าง ๆ ของบริษัท โดยบริษัท
เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย 

14. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทกุปี 

15. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะ
มอบหมาย 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 

สาํนกังานตรวจสอบรบัผิดชอบงานดา้นการตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัทย่อยท่ีเอสซีจีมีอาํนาจควบคมุ 
สว่นบรษัิทรว่มทนุและบรษัิทอ่ืนจะตรวจสอบตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายบริหาร
ระดบัสงูของแตล่ะธุรกิจหรือกรณีพบเหตกุารณผ์ิดปกติ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าระบบการบริหารความเส่ียง การควบคมุ
ภายใน และการกาํกับดแูลกิจการของเอสซีจีเพียงพอมีประสิทธิภาพ และตรงตามวตัถุประสงค ์ ทัง้นีส้าํนกังาน
ตรวจสอบยงัมีส่วนในการเสนอใหมี้การปรบัปรุงในทุก ๆ ดา้น เช่น การควบคมุทางการบริหาร โอกาสในการสรา้ง
กาํไร รวมทัง้ช่ือเสียงและภาพลกัษณ ์ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. มีการระบปัุจจยัเส่ียง ประเมินความเส่ียง และบรหิารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
2. การควบคมุภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย 

2.1 ขอ้มลูดา้นการเงิน การบรหิาร และการปฏิบตังิานท่ีสาํคญัถกูตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัเวลา 
2.2 การปฏิบตังิานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตัิ รวมทัง้กฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3 การปฏิบตังิานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.4 การจดัหาสินทรพัยไ์ดม้าอย่างประหยดั ใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการควบคมุดแูลปอ้งกนัอยา่งเพียงพอ 

อาํนาจในการตรวจสอบ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ ผูต้รวจสอบอาวุโส และผูต้รวจสอบไดร้บัอนุมตัิและมีอาํนาจในการเขา้ถึงขอ้มูล 
ระบบงาน และบุคคลของบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
ฝ่ายจัดการทุกระดบัของบริษัทในเอสซีจีมีหนา้ท่ีสนับสนุนใหก้ารปฏิบัติงานของสาํนักงานตรวจสอบบรรลุตาม
วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่เอสซีจี 
เอกสารและขอ้มูลใด ๆ  ซึ่งผูต้รวจสอบไดม้า หรือรบัรูจ้ากการตรวจสอบจะถูกรกัษาไวเ้ป็นความลบัและไม่
เปิดเผยแก่บคุคลอ่ืนใดโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากผูมี้อาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย 

การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 

1. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีควบคมุและบริหารใหมี้การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และ
จัดทาํรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายจัดการของบริษัทท่ีเข้าตรวจสอบ และจัดทาํรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบเสนอคณะจดัการเอสซีจีและคณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรบังานดา้นการบริหารใหผู้อ้าํนวยการ
สาํนกังานตรวจสอบรายงานตอ่ ชจญ-การเงินและการลงทนุ 

2. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีกาํหนดและควบคมุใหมี้ระบบการติดตาม ผลการตรวจสอบ และสรา้ง
ระบบงานเชิงปอ้งกนั 

ความเป็นอิสระและความเทีย่งธรรม 

1. กิจกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นอิสระจากอิทธิพลอ่ืนใดทัง้ขอบเขตการตรวจสอบ ขัน้ตอน ระยะเวลา และเนือ้หา
ของรายงานการตรวจสอบ เพ่ือใหก้ารปฏิบตังิานตรวจสอบเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ บรรลเุปา้หมาย และ
แผนการตรวจสอบท่ีวางไว ้
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2. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ ผูต้รวจสอบอาวโุส และผูต้รวจสอบตอ้งมีทศันคติท่ีเป็นกลาง ไม่ลาํเอียง ไมมี่
อคต ิและหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflicts of Interest) 

3. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ ผูต้รวจสอบอาวโุส และผูต้รวจสอบควรละเวน้การตรวจสอบงานท่ีตนเองเคย
รบัผิดชอบมาก่อน การท่ีผูต้รวจสอบอาวโุสหรือผูต้รวจสอบใหค้วามเช่ือมั่นแก่กิจกรรมท่ีเคยรบัผิดชอบในรอบปี
ท่ีผา่นมา อาจพิจารณาไดว้า่เป็นเหตบุั่นทอนความเท่ียงธรรม 

4. กรณีท่ีความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรมถกูบั่นทอน ควรเปิดเผยรายละเอียดของเหตบุั่นทอนดงักล่าวต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม โดยลกัษณะของการเปิดเผยขึน้อยูก่บัเหตบุั่นทอนท่ีเกิดขึน้ 

คุณสมบัตขิองผู้ตรวจสอบภายใน 

1. มีความรู ้ความสามารถ และความชาํนาญในการปฏิบตังิานตรวจสอบ 
2. มีความรูแ้ละความเขา้ใจในหลกัการเร่ืองการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง กฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ คาํสั่ง สาํหรบัผูต้รวจสอบดา้นสารสนเทศจะตอ้งมีความรูใ้นการควบคมุและเทคนิคในการตรวจสอบ
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

3. มีการพัฒนาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพ ประสิทธิผล และคุณภาพของงานตรวจสอบภายในอย่าง
ตอ่เน่ือง 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชนก์ับเอสซีจีและ
สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

5. มีความเป็นอิสระและไมมี่สว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องท่ีตรวจสอบ 
จรรยาบรรณ 
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยยึดถือตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ประกอบดว้ยหลกั 5 ประการ คือ 

1. ความซ่ือสตัย ์(Integrity) 
2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 
3. การรกัษาความลบั (Confidentiality) 
4. ความรูค้วามสามารถ (Competency) 
5. ความโปรง่ใส (Transparency) 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานวิชาชีพ 

การปฏิบตังิานของสาํนกังานตรวจสอบจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตังิานวิชาชีพ  การตรวจสอบภายใน 
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สวนที่ 3 

นโยบายที่เกี่ยวของกบัการปฏิบัตติาม

หลักบรรษัทภิบาลเอสซีจ ี

 



 

42 
 

ส่วนที ่3 นโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัตติามหลักบรรษัทภบิาลเอสซีจี 

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตสิาํหรับกรรมการและผู้บริหาร  

นโยบายการกาํหนดคุณสมบัตแิละการสรรหากรรมการบริษัท 

1. หลักการ 

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการถือเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคัญอย่างย่ิงตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี 
เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดกลยทุธแ์ละแนวทางการดาํเนินธุรกิจ 
เพ่ือการเตบิโตอยา่งยั่งยืนของเอสซีจี คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรกาํหนดนโยบายการกาํหนดคณุสมบตัิ
และการสรรหากรรมการบรษัิทขึน้ 

2. นโยบายการกาํหนดคุณสมบัตแิละการสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัคิรบถว้นและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด และขอ้บงัคบัของบริษัท และควรมีความหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความรูแ้ละความ
ชาํนาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์อ่บริษัท ตลอดจนไมจ่าํกดัหรือแบง่แยกในเร่ือง เพศ อาย ุเชือ้ชาต ิสญัชาติ 
ศาสนา ประเทศตน้กาํเนิด วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม เป็นตน้ เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
และเปา้หมายทางธุรกิจ รวมทัง้ส่งเสริมสนบัสนนุใหบ้ริษัทมีการบริหารจดัการตามหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ี
ก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวใหก้ับผูถื้อหุน้และสรา้ง
ความเช่ือมั่นตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ซึ่งจะชว่ยนาํพาใหเ้อสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืน 

3. การสรรหากรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาคดัเลือกจากผูท้รงคณุวุฒิท่ีมีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน์
กวา้งไกล เป็นผูมี้คณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการทาํงานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย รวมทัง้มีความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยควรคาํนงึถึงองคป์ระกอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้
3.1 คณุลกัษณะท่ีตอ้งการในกรรมการแตล่ะคน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาและกาํหนดคณุลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูท่ี้จะ
คดัเลือกเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการในดา้นตา่ง ๆ เชน่ 
- ความมีคณุธรรมและความรบัผิดชอบ (Integrity and accountability) 
- การตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล (Informed judgment) 
- ความมีวฒุิภาวะและความมั่นคง เป็นผูร้บัฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกตา่งและเป็นอิสระ 
- ยดึมั่นในการทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเย่ียงมืออาชีพ 
- คณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความสาํคญั 
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3.2 ความรูค้วามชาํนาญท่ีตอ้งการใหมี้ในคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณากาํหนดองคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นท่ี
จาํเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ และจดัทาํ Board Skill Matrix เพ่ือประกอบในการสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเป็นกรรมการ ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นดงักล่าวเพ่ือส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสามารถกาํหนด
กลยทุธแ์ละนโยบาย รวมทัง้กาํกบัดแูลใหมี้การปฏิบตัติามกลยทุธไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เชน่ 
- ความรูท้างบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 
- การบริหารจัดการองคก์รซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการดา้นทรพัยากรบุคคล (Organization and 

Human Resource Management) 
- การบรหิารความเส่ียง (Risk Management) 
- การจดัการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
- ความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิท (Industry Knowledge) 
- การตลาดระหวา่งประเทศ (International Marketing) 
- การกาํหนดวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ ์(Vision and Strategic Planning) 
- ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจาํเป็นต่อ

บรษัิทในระยะ 3 – 5 ปีขา้งหนา้ เชน่ ความรูเ้ก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-commerce) การวิจยัและ
พัฒนา (Research and Development) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ทักษะด้าน
เทคโนโลยี/ Cybersecurity การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ธุรกิจค้าปลีก (Retail 
Business) ซพัพลายเชน (Supply Chain) สุขภาพและความปลอดภัย และประสบการณใ์นการบริหาร
จดัการองคก์รระดบัภมูิภาค/หรือระดบัโลก ฯลฯ 

3.3 ความหลากหลายของกรรมการ 
นอกเหนือจากการกาํหนดองคป์ระกอบสองประการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหายงัอาจพิจารณากาํหนดแนวทางเก่ียวกบัความหลากหลายของคณุสมบตัอ่ืิน ๆ ของกรรมการทัง้
คณะ เชน่ เพศ อาย ุเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ประเทศตน้กาํเนิด วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม ฯลฯ 

4. การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดมิ  

กรณีท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอช่ือกรรมการรายเดิมใหเ้ป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรคาํนงึถึงผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการรายดงักลา่วดว้ย  
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กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 

วัตถุประสงค ์

กรรมการบริษัทเป็นผูน้าํองคก์รท่ีมีบทบาท หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีสาํคญัมาก เพ่ือใหก้ารสรรหา
และคดัเลือกกรรมการมีขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ีชดัเจน เป็นระบบแบบแผนและโปรง่ใส สอดคลอ้งกบันโยบายการ
กาํหนดคณุสมบตัิและการสรรหากรรมการบริษัท และหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี เพ่ือสามารถสรรหาบคุคลท่ีมี
คุณสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ทักษะและประสบการณส์อดคลอ้งกับกลยุทธข์องบริษัท คณะกรรมการ
บรษัิทจงึเห็นสมควรกาํหนดกระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการใหมข่ึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 

การสรรหาและคดัเลือกกรรมการใหม ่ประกอบดว้ยขัน้ตอนรวม 4 ขัน้ตอน มีรายละเอียดดงันี ้
1. การวางแผน 

 เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณากาํหนดแนวทางและวางแผนในการสรรหาบุคคลท่ีมี
คณุสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการใหมอ่ย่างละเอียดรอบคอบ และในเวลาท่ีเหมาะสม 
เลขานกุารบรษัิทมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนีแ้ละเสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณา 

- ทบทวนความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณข์องกรรมการใน Board Skill Matrix 

- จดัเตรียมตารางกาํหนดครบวาระการดาํรงตาํแหนง่รวมถึงการครบวาระในคณะกรรมการชดุย่อยของ
กรรมการแตล่ะคน 

- ทบทวนการกาํหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระของบริษัท  
- รวบรวมแนวทางการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการบริษัท ขอ้กาํหนดคณุสมบตัิของบคุคลท่ีจะ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้ง 
แนวทางการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

- เสนอกาํหนดเวลาในการดาํเนินการเพ่ือใหส้อดคล้องกับกาํหนดเวลาประชุมของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรษัิท และการประชมุสามญัผูถื้อหุน้   

2. การสรรหารายชื่อ 

 การสรรหารายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ควร
พิจารณาจากแหลง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การเสนอช่ือกรรมการใหมโ่ดยกรรมการบริษัท 
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 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทขอใหก้รรมการ
เสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมตาม Board Skill Matrix และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์
ในการดาํเนินธุรกิจภายในเวลาท่ีกาํหนด 

2.2 การเสนอช่ือกรรมการใหมโ่ดยผูถื้อหุน้ 
 เพ่ือใหมี้กระบวนการท่ีจะทาํใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถมีสว่นรว่มในการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ 

และมั่นใจไดว้่าผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเลือกตัง้กรรมการท่ีเป็นอิสระเพ่ือดแูลผลประโยชนแ์ทนตน
ได ้บรษัิทจะเปิดโอกาสเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 3 เดือนใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายสามารถเสนอรายช่ือบคุคลเขา้
รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนท่ีกาํหนด โดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพิจารณาคดัเลือกและเสนอเลือกตัง้ในขัน้ตอนต่อไป ซึ่งเลขานุการ
บรษัิทจะดาํเนินการแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบถึงชว่งเวลาและรายละเอียดตา่งๆ รวมทัง้เผยแพร่
บนเว็บไซตข์องบรษัิท 

2.3 การรวบรวมรายช่ือจากแหลง่ขอ้มลูท่ีนา่เช่ือถือ 
 เลขานุการบริษัทรวบรวมรายช่ือบุคคลท่ีมีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

(Chartered Director) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรายช่ือกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกับ Board Skill Matrix ของบริษัท 
เสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพ่ือประกอบการพิจารณา  

3. การคัดเลือก 

 เลขานุการบริษัทรวบรวมรายช่ือท่ีไดจ้ากขัน้ตอนท่ี 2 เสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาพิจารณา  
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) จะพิจารณาความ
เหมาะสมในคณุสมบตัิของกรรมการจาก Board Skill Matrix เพ่ือกลั่นกรองรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสม
เป็นกรรมการใหม่จากรายช่ือในขัน้ตอนท่ี 2 ท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายการกาํหนดคุณสมบตัิและการสรรหา
กรรมการบรษัิท โดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัทและคดัเลือกบคุคลท่ีมี
ความรู ้ความชาํนาญ หรือประสบการณ์ท่ีจะให้ข้อแนะนาํอันจะเป็นประโยชนใ์นการกาํหนดกลยุทธ์และ
นโยบายการดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่ งยืน เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา 
 ทัง้นีเ้ลขานกุารบริษัทจะตรวจสอบคณุสมบตัิเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือจากแหล่งขอ้มลูสาธารณะ
ท่ีเก่ียวกับการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 
และคณุสมบตักิารเป็นกรรมการอิสระ 
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4. การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) จะพิจารณาคุณสมบตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ
ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือเสนอช่ือบคุคลท่ี
เหมาะสมใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 

 ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือกรรมการท่ีเหมาะสม
ติดต่อทาบทามบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทใหเ้ขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และรายงาน
ความคืบหนา้ผลการทาบทามบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ/ พิจารณา 
จากนัน้เลขานุการบริษัทจะแจง้เร่ืองท่ีจะขออนุมัติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีให้ตลาดหลักทรัพยฯ์ ทราบ 
รวมทัง้เผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลงบนเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และของบรษัิท 

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกระหว่างกาล 

 ดาํเนินการตามกระบวนการเช่นเดียวกับการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาเลือกตัง้กรรมการ โดยไม่ตอ้งเสนอใหท่ี้
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้ 

อนึ่ง ในกรณีท่ีกรรมการท่ีลาออกระหว่างกาลคงเหลือวาระการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการนอ้ยกว่า 2 
เดือน กฎหมายกาํหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกนัน้ 
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ข้อกาํหนดคุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 

ณ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทไดมี้การปรบัปรุงขอ้กาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท 
ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน) โดยกรรมการอิสระ (Independent 
Director) ของบรษัิท ตอ้งเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตั ิดงันี ้
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผู้
มีอาํนาจควบคมุของบริษัท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท 
หรือบรษัิทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม ค ํา้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤตกิารณอ่ื์นทาํนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษัิทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่
รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํ่ากว่า 
ทัง้นีก้ารคาํนวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่น
การพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนักงาน 
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สอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัคา่บริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ 
ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ี
รบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรือบรษัิทยอ่ย 

9. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือตดัสินใจในเรื่องตา่ง ๆ ไดโ้ดยอิสระ  
10. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษัท  
11. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
12. สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
13. ไม่เคยต้องคาํพิพากษาว่าได้กระทาํความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายว่าดว้ยการประกันชีวิต กฎหมายว่าดว้ยการประกันวินาศภัย 
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทาํนอง
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายนัน้ 
ทัง้นีใ้นความผิดเก่ียวกบัการกระทาํอนัไมเ่ป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือการบรหิารงานท่ีมี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทจุรติ 

ทัง้นี ้ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามขอ้ 1-13 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บริษัท
รว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจแบบองคค์ณะ (Collective 
Decision) ไดโ้ดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน    

ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือ
การใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ท่ีกาํหนดตามขอ้ 4 หรือ ขอ้ 6  ใหบ้รษัิทไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคย
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเม่ือบริษัทไดจ้ัดใหมี้ความเห็น
คณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ลว้ว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 
และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระดว้ย 
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นโยบายการกาํหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท  

เพ่ือส่งเสริมใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความโปรง่ใส หลากหลาย และมีจาํนวนกรรมการ
อิสระมากพอ เพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบตัิหนา้ท่ี และดแูลรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่า
เทียมกนั คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรกาํหนดสดัสว่นของกรรมการท่ีมีคณุสมบติเป็นกรรมการอิสระใหมี้
ไมน่อ้ยกวา่ครึง่หนึ่งของจาํนวนกรรมการบรษัิททัง้หมด 

นโยบายกาํหนดจาํนวนบริษัทจดทะเบยีนทีก่รรมการสามารถไปดาํรงตาํแหน่งได ้

เพ่ือส่งเสริมใหก้รรมการบริษัทอทิุศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรกาํหนดใหก้รรมการบริษัทแต่ละคนดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรวมไมเ่กิน 4 บรษัิท  

นโยบายการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเร่ืองนโยบายของคณะกรรมการเก่ียวกบัพนกังานเป็นกรรมการหรือใชเ้วลาของ
บรษัิททาํงานในสถาบนันอกเอสซีจี ดงันี ้

1. คณะกรรมการไม่ขัดขอ้งในกรณีเขา้ร่วมเป็นกรรมการในองคก์รของภาครฐับาลซึ่งไม่ไดต้ัง้ขึน้เพ่ือ
ผลประโยชนข์องพรรคการเมือง เพราะถือเป็นหนา้ท่ีในการใหค้วามรว่มมือแก่ทางราชการ ซึ่งจะเป็น
ประโยชนต์อ่สว่นรวม 

2. คณะกรรมการไม่ขดัขอ้งในกรณีเขา้รว่มเป็นกรรมการในองคก์ารของภาคเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์
สว่นรวม เชน่ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หอการคา้ไทย สมาคมจดัการธุรกิจ ฯลฯ 

3. หากเป็นองคก์ารภาคเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือการคา้และไม่ขดักบัผลประโยชนข์องเอสซีจี และไม่ใชเ้วลาอนั
จะเป็นผลเสียแก่บรษัิท  

นโยบายกาํหนดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือส่งเสริมใหก้รรมการเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
กาํหนดใหก้ารประชมุคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะปีควรมีกรรมการเขา้รว่มการประชมุโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
80 และกรรมการแตล่ะคนควรเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจาํนวนครัง้ของการประชมุทัง้ปี 
 ในกรณีมีเหตจุาํเป็นท่ีทาํใหก้รรมการคนใดไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการในครัง้ใดได ้
ใหก้รรมการคนนัน้แจง้เหตจุาํเป็นดงักลา่วตอ่ประธานกรรมการในโอกาสแรกและก่อนการประชมุครัง้นัน้ 
 ทัง้นี ้การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายนี ้ใหห้มายความรวมถึงการประชุมผ่าน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งกรรมการท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความ
คดิเห็นระหวา่งกนัได ้
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กระบวนการจัดทาํแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการ 

การดาํเนินธุรกิจในปัจจบุนัตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนั การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีท่ีรวดร็ว เพ่ือ
ตอบสนองตอ่สถานการณด์งักล่าว และรองรบักบัการเติบโตของเอสซีจีไดอ้ย่างยั่งยืน กรรมการบริษัทในฐานะผูน้าํ
องคก์ร ควรไดร้บัการเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ความสามารถ อย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้
กําหนดกระบวนการจัดทาํแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และเป็น 
ลายลกัษณอ์กัษร ดงันี ้

 

ข้ันตอน สิ่งทีต่้องดาํเนินการ ผู้รับผิดชอบ/อนุมัต ิ กาํหนดเวลา 

1 กําหนดจํานวน/สัดส่วนกรรมการท่ีมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัทท่ีบริษัทตอ้งการ โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนธุรกิจระยะปานกลาง 
เป้าหมาย และกลยุทธข์องเอสซีจี รวมทัง้หลกับรรษัทภิ
บาล ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

พฤษภาคม - มิถนุายน  

2 
2.1 

 
2.2 

ประเมินตนเองในเร่ืองตอ่ไปนี ้
ทกัษะ ความรู ้ความสามารถและประสบการณท่ี์มีตาม 
Board Skill Matrix 
ความตอ้งการพฒันาความรูแ้ละประสบการณใ์นเร่ืองท่ี
สนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี และการปฏิบัติ
หนา้ท่ีกรรมการ 

กรรมการแตล่ะคน กรกฎาคม – สิงหาคม  

3 
3.1 

 
3.2 

จดัทาํขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
ทะเบียนประวตักิารฝึกอบรม การเสวนา ของกรรมการแตล่ะคน 
ตารางเปรียบเทียบระหว่างจาํนวน/สดัส่วนกรรมการท่ีมี
ทกัษะ ความรู ้ความสามารถและประสบการณท่ี์บริษัท
ตอ้งการกบัท่ีมีอยู ่

เลขานกุาร
คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

พฤศจิกายน - ธนัวาคม  
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ข้ันตอนที ่ สิ่งทีต่้องดาํเนินการ ผู้รับผิดชอบ/อนุมัต ิ กาํหนดเวลา 

4 
 
 

4.1 
 
 
 
 

4.2 

จดัใหมี้แผนการอบรมและพฒันาคณะกรรมการ โดย
เนน้ในเร่ืองท่ีกรรมการบริษัทยงัขาดอยู่หรือเร่ืองท่ีอยู่
ในความสนใจของกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้
แผนฯ สาํหรบัคณะกรรมการ เช่น การรวบรวมขอ้มลู
ท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชนใ์หก้รรมการทราบ การ
จดัเสวนาใหก้รรมการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
การจัดใหก้รรมการเย่ียมชมกิจการหรือนิทรรศการ
ภายในเอสซีจี 
แผนฯ สาํหรบักรรมการรายบคุคล เช่น การจดัใหเ้ขา้
รบัการอบรม หรือสมัมนาท่ีหนว่ยงานภายนอกจดั 

เลขานกุาร 
คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 
เสนอใหท่ี้ประชมุ 
คณะ กรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาพิจารณา
ก่อนเสนอขออนมุตัจิาก
คณะกรรมการบรษัิท 

พฤศจิกายน - 
ธนัวาคม  

5 ดาํเนินการตามแผนฯ ท่ีไดร้บัอนมุตั ิ เลขานกุาร 
คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

มกราคม - ธันวาคม 
ปีถดัไป  

6 ประเมินผลการปฏิบตัิตามแผนฯ  และขอขอ้คิดเห็น
จากกรรมการเพ่ือนาํมาพิจารณาปรบัปรุงแผนฯ ในปี
ตอ่ไปใหดี้ย่ิงขึน้ 

กรรมการและ 
เลขานกุาร 
คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

พฤศจิกายน – 
ธนัวาคม  ปีถดัไป  
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นโยบายการจัดการข้อมูลภายในทีม่ีผลต่อราคาหลักทรัพย ์(Insider Trading Policy) 
ในการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานเอสซีจี และผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งพิจารณาและ

รบัทราบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละยงัไม่สามารถเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน หรือ
สาธารณชนทั่วไปได ้ดงันัน้ การใชข้อ้มลูภายในของเอสซีจีจงึเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีตอ้งมีการจดัการอยา่งเหมาะสม
เพ่ือไมใ่หข้อ้มลูรั่วไหล อาจถกูนาํไปใชป้ระโยชนใ์นทางท่ีไม่ถกูตอ้ง และเป็นการเอาเปรียบบคุคลอ่ืน ซึ่งนอกจาก
จะเป็นความผิดตามกฎหมายแลว้ยงักระทบตอ่ช่ือเสียงของเอสซีจีอีกดว้ย  

ปัจจบุนัเอสซีจีมีแนวทางการจดัการขอ้มลูภายในท่ีใชป้ฏิบตัิอยู่ในเอกสารหลายแหง่ เชน่ จรรยาบรรณเอสซีจี 
คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี ข้อบังคับพนักงาน และมาตรการกํากับดูแลต่าง ๆ  และเม่ือปี 2559 กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหมี้การรวบรวมหลักปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ในเร่ืองนีข้ึน้และจดัทาํเป็น
นโยบายการจัดการขอ้มูลภายในท่ีมีผลต่อราคาหลักทรพัยฉ์บบันีข้ึน้เป็นลายลักษณอ์ักษร โดยใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานเอสซีจีทกุคน ถือปฏิบตัแิละส่ือสารอยา่งถกูตอ้ง  
 

นโยบาย 

1. เอสซีจียดึมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในท่ีมีผลตอ่
ราคาหลกัทรพัยใ์นทกุประเทศท่ีเอสซีจีเขา้ไปหรือจะเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานเอสซีจี และบคุคลภายนอกท่ีมาปฏิบตัหินา้ท่ีซึ่งรูห้รือครอบครองขอ้มลูภายใน
ของเอสซีจีตอ้ง 
2.1 เก็บรกัษาขอ้มลูภายในของเอสซีจีดว้ยความระมดัระวงัและมีความปลอดภยั เพ่ือปอ้งกนัไม่ใหข้อ้มลู

ภายในของเอสซีจีรั่วไหลออกไปภายนอก  
2.2 ไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงาน เพ่ือปอ้งกนัการท่ีขอ้มลูภายใน

อาจถกูนาํไปใชไ้มว่า่จะเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น  
เน่ืองจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมลูคา่ของหลกัทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจีหรือบริษัท
จดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน หรืออาจมีผลตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ 

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานเอสซีจี บคุคลภายนอกท่ีมาปฏิบตัหินา้ท่ีซึ่งรูห้รือครอบครองขอ้มลูภายในของ
เอสซีจีต้องไม่ซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ท่ีเ ก่ียวข้องกับข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชน  
ซึ่งเป็นการเอาเปรียบบคุคลอ่ืนท่ีซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยไมท่ราบขอ้มลูภายใน  

4. เอสซีจีตอ้งมีมาตรการหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลาก่อนและหลงัการเปิดเผยขอ้มลูภายใน(Blackout 
Period)* เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงจากการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ  

5. เอสซีจีตอ้งจัดใหมี้ระบบการจัดการขอ้มูลภายในท่ีทาํใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มูลภายในจะไม่รั่วไหล และถูก
นาํไปใชป้ระโยชนใ์นการซือ้หรือขายหลกัทรพัยไ์มว่า่เพ่ือตนเองหรือบคุคลอ่ืน  
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6. ในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ใหน้าํจรรยาบรรณเอสซีจี คูมื่อบรรษัทภิบาลเอสซีจี และ
แนวปฏิบตักิารจดัการขอ้มลูภายในท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรพัยไ์ปใชใ้นการปฏิบตังิานดว้ย 

7. การไมป่ฏิบตัติามนโยบายฉบบันีถื้อเป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี 

มาตรการหา้มซือ้ขายหลักทรัพยข์องเอสซจี ี

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานเอสซีจีในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทัง้ คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่
กินฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบคุคลดงักล่าว) ตอ้งไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทจด
ทะเบียนในเอสซีจี หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว 

นอกจากนีใ้นกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานเอสซีจีในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทัง้ 
คู่สมรส หรือผูท่ี้อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ทราบขอ้มูลท่ียงัไม่ได้
เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจี หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน ตอ้งไม่ทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทดงักล่าวจนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
นบัแตไ่ดมี้การเปิดเผยขอ้มลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแลว้ 
----------------------------------------------- 
หมายเหต ุ  หากมีการใชข้อ้มลูภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่ประชาชนในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยเป็นการเอา
เปรียบบคุคลอ่ืน (Insider Trading) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวหรือไม่ บคุคลท่ีกระทาํการดงักล่าวมี
ความผิดตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยอาจมีโทษ ดงันี ้
1. โทษทางอาญา 
   จาํคกุไมเ่กิน 2 ปี หรือปรบัตัง้แต ่500,000 -2,000,000 บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรบั 
2. มาตรการลงโทษทางแพง่ 
 - คา่ปรบัเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่า ของประโยชนท่ี์ไดร้บัหรือพงึไดร้บั แตต่อ้งไม่ต ํ่ากว่า 500,000 บาท ในกรณี

ท่ีไมส่ามารถคาํนวณผลประโยชนไ์ด ้ใหป้รบัตัง้แต ่500,000 - 2,000,000 บาท 
 -  ชดใชเ้งินในจาํนวนท่ีเทา่กบัผลประโยชนท่ี์ไดร้บัหรือพงึไดร้บั 
  -  หา้มซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี 
 -  หา้มเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในบรษัิทท่ีออกหลกัทรพัย ์ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี 
   -   ชดใชค้า่ใชจ้า่ยจากการตรวจสอบการทาํความผิดใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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3.2  นโยบายและแนวปฏิบัตกิารจัดการองคก์ร 

นโยบายการกาํกับดูแลการปฏบิัตงิานของเอสซจี ี

คณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบใหก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิานฉบบันีข้ึน้  เพ่ือเป็นทิศทางใน
การกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของเอสซีจี เพ่ือนาํไปใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างเหมาะสมโดยเอสซีจี
คาดหวงัใหพ้นกังานทุกคนปฏิบตัิงานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต น่าเช่ือถือ ยึดมั่นในอุดมการณ ์4 คือ “ตัง้มั่นใน
ความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เช่ือมั่นในคณุค่าของคน และถือมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคม” เป็น
แนวทางสาํคญัในการปฏิบตัิงาน  อยู่บนพืน้ฐานการประพฤติปฏิบตัิท่ีดีตามหลักจรรยาบรรณเอสซีจี  รวมทั้งมี
คณุธรรมการเป็นพลเมืองดีของทกุประเทศท่ีเอสซีจีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ เพ่ือช่วยปอ้งกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้
ท่ีจะมีผลกระทบต่อเอสซีจี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานเอสซีจี และความเช่ือมั่นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  
ดงันัน้จงึไดมี้การกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิาน ดงันี ้ 

1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเอสซีจีทกุคนตอ้งยดึมั่นท่ีจะปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ ซึ่งครอบคลมุถึง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ปฏิบตัิตามสญัญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐานการ
ปฏิบตังิาน ขอ้พงึปฏิบตัท่ีิดี รวมถึงพนัธสญัญาตอ่สงัคม ในทกุประเทศท่ีเอสซีจีดาํเนินธุรกิจ  

2) การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิบตัิตามกฎหมายทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเอสซีจีทุกคนตอ้งเคารพและปฏิบตัิตาม การทาํ
ธุรกรรมท่ีผิดกฎหมายจงึเป็นสิ่งท่ียอมรบัไมไ่ด ้

3) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
เอสซีจีทกุคนตอ้งปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการส่ือสาร ส่งเสริมและสนบัสนนุใหเ้กิดความรูค้วาม
เขา้ใจ มีการกาํหนดแนวทาง และกาํกบัดแูลใหป้ฏิบตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้สรา้งความตระหนกัรูแ้ละ
สืบทอดวฒันธรรมความซ่ือสตัย ์สจุรติ และการปฏิบตัติามกฎเกณฑข์องเอสซีจีใหเ้ขม้แข็ง  

4) เอสซีจีมุ่งเนน้ใหมี้ระบบการกาํกับดแูลการปฏิบตัิงานในการปฏิบตัิตามกฎหมาย และพนัธสญัญาต่อ
สงัคมท่ีสาํคญัท่ีคณะจดัการบริหารความเส่ียงเอสซีจีหรือกลุ่มธุรกิจกาํหนด โดยจดัใหมี้กระบวนการท่ีใช้
ในการกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทัง้มีการปรบัปรุงระบบดงักล่าว
ให้ดีขึน้อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดาํเนินธุรกิจทั้งภายใน  ภายนอก และการ
เปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 

5) พนกังานเอสซีจีท่ีรายงานหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกับการกระทาํท่ีเป็นหรืออาจเป็นการละเมิดกฎหมายและ
พนัธสญัญาตอ่สงัคมท่ีสาํคญัจะไดร้บัความคุม้ครองตามนโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่
พนกังานท่ีแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสของเอสซีจี (SCG Whistleblowing Policy) 
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แนวปฏิบัตกิารกาํกับดูแลการปฏิบัตงิาน  

การเสริมสรา้งและสนบัสนุนระบบการกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงาน  จะทาํใหม้ั่นใจไดว้่าการดาํเนินธุรกิจ
ของเอสซีจีมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกับกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และมีมาตรฐานการ
ทาํงานท่ีจะช่วยป้องกันการเกิดความไม่สอดคลอ้งกับกฎเกณฑไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการปรบัปรุง
สมรรถนะในการปฏิบตังิานประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม ควรดาํเนินการดงันี ้
1)  การกาํหนดขอบเขตของเร่ืองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัทาํและนาํระบบการกาํกับดแูลการปฏิบตัิงานไป

ปฏิบตัิ ผูบ้ริหารพิจารณากาํหนดขอบเขตของกฎหมายและพนัธสญัญาตอ่สงัคมท่ีสาํคญัท่ีจะนาํไปจดัทาํ
ระบบการกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงาน และระบบุคุคล หน่วยงาน กิจกรรม หรือพืน้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งจัดทาํ
ระบบการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิานและนาํระบบฯ นีไ้ปใชใ้นการปฏิบตังิาน  

2) การจดัใหมี้มาตรฐานการทาํงาน 
2.1) ผูเ้ก่ียวขอ้งรวบรวมกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งตามขอบเขตท่ีผูบ้รหิารกาํหนดในขอ้ 1)  
2.2)  จัดใหมี้มาตรฐานการทาํงานท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎเกณฑท่ี์ต้อง

ปฏิบตัติาม 
3)  การกาํกบัดแูลและการปรบัปรุงสมรรถนะในการปฏิบตังิานประจาํวนั 

3.1)  ควบคมุการทาํงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการทาํงานท่ีกาํหนด 
3.2)  เฝา้ตดิตาม (Monitoring) และตรวจประเมิน (Audit) การทาํงาน เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ไดมี้การดาํเนินการ

ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 
3.3) รายงานการปฏิบตัิตามกฎเกณฑใ์หก้ับผูท่ี้มีอาํนาจในการตัดสินใจและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือจัดการ 

ควบคมุและกาํกบัดแูลการปฏิบตัติามกฎเกณฑใ์หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.4)  ปฏิบตัิการแก้ไข เม่ือพบว่ามีเร่ืองท่ีไม่สอดคลอ้งตามกฎเกณฑ ์เพ่ือแก้ไขเร่ืองท่ีไม่สอดคลอ้งให้

ถกูตอ้ง ลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามมา และปอ้งกนัไมใ่หเ้หตกุารณน์ัน้เกิดซํา้ในอนาคต 
3.5) บริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์โดยความเส่ียงท่ีสาํคญัตอ้งไดร้บัการจดัการอย่าง

เหมาะสม ทนัเวลา  
3.6) ทบทวนการดาํเนินงานดา้นปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินงาน

ดา้นการปฏิบตัติามกฎเกณฑบ์รรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการ  
4)  การสนบัสนนุการดาํเนินงานตา่ง ๆ ในการปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์โดย 

4.1) จดัสรรทรพัยากรท่ีจาํเป็น อย่างเพียงพอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการปฏิบตัิตามกฎเกณฑจ์ะบรรลผุลตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการ 

4.2) พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติตาม
กฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งอยูเ่สมอ 

4.3) สรา้งความตระหนกัรูแ้ละวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นต่อการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์โดยดาํเนินการได้
หลายวิธี เช่น การสอนงาน การบอกเล่าประสบการณจ์ากผูเ้ช่ียวชาญ การจดักิจกรรมรณรงคเ์ร่ือง
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สาํคญัตา่งๆ การส่ือสาร ประชาสมัพนัธ ์การสรา้งคา่นิยมและแบบอย่างท่ีดี การสรา้งแรงจงูใจดว้ย
ของรางวลัหรือสิ่งตอบแทน และการกาํหนดมาตรการลงโทษท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

4.4) จัดใหมี้การควบคุมเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานด้านการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ ์เพ่ือใหม้ั่นใจว่าเอกสารและสารสนเทศท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานมีความเหมาะสมกับ
การใชง้าน มีความถูกตอ้ง ครบถว้น ปลอดภัยจากการสูญหาย เสียหาย ถูกแกไ้ข สามารถรกัษา
ความลบั ควบคมุการแพรก่ระจาย และสะดวกตอ่การคน้หาและจดัเก็บ 

บทบาทและความรับผิดชอบ 

1)  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้าํหนดนโยบายการกาํกับดูแลการปฏิบตัิงานของเอสซีจี และกาํกับดูแลใน
ระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้คณะจัดการบริหารความเส่ียงเอสซีจี (SCG Risk Management 
Committee) กาํกบัดแูลใหก้ารปฏิบตังิานเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิาน  

 กรรมการ มีหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนนุการสรา้งจิตสาํนึกท่ีดี ส่งเสริมการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และกระตุน้ให้
พนกังานทุกคนเห็นคณุค่าและความสาํคญัของการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์รวมทัง้ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
เพ่ือสืบทอดวฒันธรรมการปฏิบตัติามกฎเกณฑข์องเอสซีจี 

2)  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทานใหมี้กระบวนการควบคมุและติดตามการกาํกับดแูลการปฏิบตัิงาน
ของเอสซีจี รวมถึงระบบการควบคมุภายใน และสอบทานสรุปผลตรวจสอบดา้นการปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์ 

3)  คณะจดัการบริหารความเส่ียงเอสซีจี (SCG Risk Management Committee) มีหนา้ท่ีกาํกับดแูลการนาํ
นโยบายการกาํกับดูแลการปฏิบตัิงานไปปฏิบตัิ โดยจดัใหมี้กระบวนการกาํกับดแูลการปฏิบตัิงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินงานของเอสซีจี เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  
โดยคณะจดัการบรหิารความเส่ียงเอสซีจีมีหนา้ท่ีรายงานการไมป่ฏิบตัิตามกฎเกณฑท่ี์มีผลกระทบกบัเอส
ซีจีอยา่งมีสาระสาํคญัและความคืบหนา้ในการดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

4)  ผูบ้ริหารเป็นผู้ร ับผิดชอบสาํคญัในการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง โดย
ผูบ้รหิารตอ้งทาํความเขา้ใจในนโยบายการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิาน แนวปฏิบตั ิและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
ในการดาํเนินงานของตน จดัใหมี้การส่ือสาร สรา้งจิตสาํนึกท่ีดี ส่งเสริมการปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์กระตุน้
ใหพ้นักงานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบเห็นคณุค่าและความสาํคญัของการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์กาํหนด
แนวทางและกาํกบัดแูลใหแ้นใ่จวา่พนกังานท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบไดป้ฏิบตัติามกฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง
อยูเ่สมอ รวมทัง้เป็นแบบอยา่งท่ีดี เพ่ือสืบทอดวฒันธรรมการปฏิบตัติามกฎเกณฑข์องเอสซีจี 

5) พนักงานเอสซีจีต้องเข้าใจบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
การกาํกับดูแลการปฏิบตัิงาน และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง พนักงานเอสซีจีตอ้งพัฒนาตนเองใหมี้ความรู ้
ความสามารถและความเข้าใจในหน้าท่ีท่ีตนปฏิบัติอย่างผู้รูจ้ริง ตัง้ใจและเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตังิาน  
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ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ใหส้อบถามผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานสนับสนุนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงาน หน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น  
ในกรณีท่ีพบการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎเกณฑห์รือหลีกเล่ียงการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ใหพ้นกังานเอสซีจี
ทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบทราบ หรือแจง้ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ี
กาํหนดไว ้เช่น ระบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส  (Whistleblowing System) เป็นตน้ และใหค้วาม
รว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ โดยเอสซีจีจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบคุคลท่ีแจง้เร่ืองการ
กระทาํท่ีไมถ่กูตอ้งตามกฎเกณฑห์รือหลีกเล่ียงการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน 
หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการรายงานตามท่ีเอสซีจีกาํหนดไวใ้น Whistleblowing Policy 

6)  หน่วยงานตา่งๆ ตอ้งรวบรวมขอ้มลูและแจง้การกระทาํท่ีไม่ถกูตอ้งหรือหลีกเล่ียงการปฎิบตัิตามกฎหมาย
และพนัธสญัญาต่อสงัคมท่ีสาํคญัต่อเอสซีจีใหห้น่วยงานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของเอสซีจี หรือกลุ่ม
ธุรกิจทราบ ตลอดจนใหค้วามร่วมมืออ่ืนๆ กับหน่วยงานกาํกับดแูลการปฏิบตัิงาน เพ่ือประโยชนใ์นการ
สนบัสนนุการแกปั้ญหา การปอ้งกนัและจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้  รวมทัง้การปรบัปรุงและยกระดบั
การกาํกบัดแูลการปฏิบตังิานของเอสซีจีใหดี้ย่ิงขึน้ โดยขอ้มลูตา่งๆ ท่ีแจง้มานัน้ จะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั 
และคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน แหล่งท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นสาํคญั 

7)  หน่วยงานกาํกับดแูลการปฏิบตัิงานของเอสซีจี หรือกลุ่มธุรกิจเป็นหน่วยงานกลางในการกาํกับดแูลการ
ปฏิบัติงาน ให้คาํปรึกษา สนับสนุน ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล ประเมิน และรายงานประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการกาํกับดแูลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีเป็นไปตาม
กฎเกณฑ ์รวมทัง้นาํไปสูก่ารปรบัปรุงและยกระดบัการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิานของเอสซีจีใหดี้ย่ิงขึน้  
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นโยบายการแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

1. หลักการ 

การแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อยเพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกับดแูลและบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทย่อยเป็นกลไกสาํคญัในการกาํกบัดแูลเพ่ือใหบ้ริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบตัิตาม
แนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสยัทศัน ์แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกาํหนดนโยบายการแตง่ตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ
และผูบ้รหิารในบรษัิทยอ่ยขึน้ 

2. นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

การแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อยควรพิจารณาดว้ยความรอบคอบ เพ่ือใหไ้ด้
บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ มีคณุธรรมและความรบัผิดชอบ มีภาวะผูน้าํ ท่ีจะ
บริหารจดัการบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูคา่ระยะยาวใหผู้ถื้อหุน้และ
สรา้งความเช่ือมั่นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนส่งเสริมการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสมใน
บรษัิทยอ่ย และสนบัสนนุใหมี้การนาํแนวนโยบายตา่ง ๆ ของบรษัิทสูก่ารปฏิบตัอิยา่งยั่งยืน 

3. อาํนาจในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของแต่
ละกลุ่มธุรกิจเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้และโยกยา้ยบุคคลท่ีจะเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ และ
ผูบ้ริหารในบริษัทย่อยโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ภายใตก้รอบหลักการรวมทัง้ข้อกาํหนดของ
นโยบายนี ้และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบตามคูมื่ออาํนาจดาํเนินการ 

4. คุณสมบัตขิองบุคคลทีจ่ะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

(1) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้ 
(2) มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจ เหมาะสมต่อการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  
(3) มีภาวะผูน้าํ สามารถใหม้มุมองความคดิท่ีกวา้งขวางและจาํเป็นในการขบัเคล่ือนและบรรลวุตัถปุระสงคข์อง

บรษัิทยอ่ย 
(4)  มีการตดัสินใจท่ีสมเหตสุมผลตามแนวทางบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี  

5. การคัดเลือกบุคคลทีจ่ะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

การพิจารณาคดัเลือกตวับุคคลไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อยควรพิจารณาตามขนาดและ
ความซบัซอ้นทางธุรกิจของบรษัิทยอ่ยตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
(1) บรษัิทย่อยท่ีเป็น Holding Company ท่ีมีสินทรพัยร์วมมลูคา่มากกวา่ 10,000 ลา้นบาท 
 ใหพ้ิจารณาเลือกกรรมการของคณะจดัการ เอสซีจี เป็นกรรมการบรษัิทยอ่ยในจาํนวนท่ีเหมาะสมโดย

คาํนงึถึงความหลากหลายและการถ่วงดลุในการตดัสินใจ โดยอยา่งนอ้ยควรมีผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่-การเงิน
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และการลงทุน เอสซีจี ร่วมเป็นกรรมการบริษัทย่อย และอาจพิจารณาเลือกผูบ้ริหารในระดบั จ4 ของ
บรษัิทเป็นกรรมการบรษัิทยอ่ยดว้ยอีกไมเ่กิน 1 คน 

(2) บรษัิทย่อยท่ีเป็น Holding Company ท่ีมีสินทรพัยร์วมมลูคา่ไมเ่กิน 10,000 ลา้นบาท 
ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของกลุม่ธุรกิจท่ีถือหุน้ในบรษัิทย่อย 
เป็นกรรมการ ทัง้นีอ้าจพจิารณาเลือกผูบ้รหิารในระดบั จ4 ของบรษัิทเป็นกรรมการบรษัิทย่อยดว้ยไม่
เกิน 2 คน 

(3) บรษัิทย่อยท่ีเป็น Operating Company ท่ีมีสินทรพัยร์วมมลูคา่มากกวา่ 10,000 ลา้นบาท 
ใหพ้ิจารณาเลือกกรรมการของคณะจัดการ เอสซีจี เป็นกรรมการบริษัทย่อย โดยอย่างนอ้ยควรมีผูช้่วย
ผูจ้ดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี เป็นกรรมการบริษัทย่อยดงักล่าวรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และ/หรือผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของกลุม่ธุรกิจท่ีถือหุน้ในบรษัิทย่อยและอาจพิจารณาเลือกผูบ้รหิารใน
ระดบั จ4 ขึน้ไป ของกลุม่ธุรกิจท่ีถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยเป็นกรรมการบริษัทย่อยดว้ยก็ได ้

(4) บรษัิทย่อยท่ีเป็น Operating Company ท่ีมีสินทรพัยร์วมมลูคา่ 1,000-10,000 ลา้นบาท 
ใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ และ/หรือผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ของกลุ่มธุรกิจท่ีถือหุน้ในบริษัทย่อย 
เป็นกรรมการ และอาจพิจารณาเลือกผูบ้ริหารในระดบั จ3 ขึน้ไป ของกลุม่ธุรกิจท่ีถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยเป็น
กรรมการบรษัิทยอ่ยดว้ยก็ได ้

(5) บรษัิทย่อยท่ีเป็น Operating Company ท่ีมีสินทรพัยร์วมมลูคา่ตํ่ากวา่ 1,000 ลา้นบาท 
ใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ และ/หรือผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ของกลุ่มธุรกิจท่ีถือหุน้ในบริษัทย่อย 
เป็นกรรมการ และอาจพิจารณาเลือกผูบ้รหิารในระดบั จ2 ขึน้ไป ของกลุม่ธุรกิจท่ีถือหุน้ในบริษัทย่อย
เป็นกรรมการบรษัิทยอ่ยดว้ยก็ได ้

อย่างไรก็ตามในการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลใดนัน้ นอกจากการพิจารณาตามหลกัเกณฑข์า้งตน้แลว้ ให้
คาํนงึถึงลกัษณะเฉพาะหรือเง่ือนไขอ่ืนใดของบรษัิทย่อยแตล่ะแหง่ เชน่  

(1) การเป็นบริษัทท่ีอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑห์รือขอ้กาํหนดท่ีมีความซบัซอ้นหรือมีความเส่ียงสงู เช่น การ
เป็นบรษัิทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

(2) สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทย่อยกรณีท่ีมีผูร้ว่มทนุ ซึ่งตอ้งคาํนงึถึงขอ้กาํหนดตามสญัญารว่มทนุ   
(3) ขอ้กาํหนดตามกฎหมายของประเทศท่ีบรษัิทยอ่ยประกอบกิจการหรือจดัตัง้ขึน้ 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 
(1) กาํกับดแูลใหบ้ริษัทย่อยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีการบริหาร

จัดการท่ีดี ปฏิบตัิตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัของเอสซีจี 
และนโยบายอ่ืนของบรษัิทหรือท่ีสอดคลอ้งกบัของบรษัิท 
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(2) ใหแ้นวทางในการกาํหนดทิศทางของกลยทุธ ์นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทย่อยใหส้อดคลอ้งกับ
ทิศทางของบริษัท รวมทัง้ส่งเสริมนวตักรรมและการนาํเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพิ่มความสามารถในการ
แขง่ขนัของบรษัิทยอ่ย  

(3) รายงานผลประกอบการและการดาํเนินงานของบริษัทย่อยใหบ้ริษัททราบอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และ
ทนัเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายการสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ
บริษัทย่อย และรายการอ่ืนใดท่ีไมใ่ชร่ายการธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ยท่ีจะมีผลกระทบตอ่บริษัทย่อย
อยา่งมีนยัสาํคญั 

(4)  ควบคมุดแูลการดาํเนินธุรกิจของบริษัทย่อยใหมี้ประสิทธิภาพและบริหารจดัการผลตอบแทนการลงทนุ
ของบรษัิทในบรษัิทยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. วัตถุประสงค ์

เอสซีจีใหค้วามสาํคญักับการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร โดยกาํหนดใหมี้การบริหารความเส่ียงอย่าง
เป็นระบบตามมาตรฐานสากลและบรูณาการเขา้กับการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร เพ่ือใหส้ามารถระบุความ
เส่ียงหรือโอกาสในการดาํเนินธุรกิจท่ีคาดว่าตอ้งเผชิญในอนาคตไดอ้ย่างเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ ์
สามารถบริหารความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัไดห้รือหาโอกาสในการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับองคก์ร เพ่ือให้
บรรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีกาํหนด ตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย สนบัสนนุตอ่การดาํเนินธุรกิจอยา่ง
ยั่งยืน และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของเอสซีจีนี ้ใชบ้งัคบักบับริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
และบรษัิทยอ่ยตามงบการเงินรวมของบรษัิท 

ในกรณีท่ีบริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์หรืออยู่ภายใตก้ฎเกณฑข์องประเทศอ่ืน
ใดท่ีมีความแตกต่าง ใหพ้ิจารณาดาํเนินการหรือปรบัใชต้ามความเหมาะสม 

3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบติดตามและสอบทานใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
ระบคุวามเส่ียงท่ีสาํคญัขององคก์ร รวมทัง้การประเมินและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม และมอบหมาย
ใหฝ่้ายจัดการทาํหนา้ท่ีดูแลบริหารความเส่ียงของเอสซีจี และรายงานการบริหารจัดการดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทตามลาํดบัอย่างสมํ่าเสมอ 

2. ใหฝ่้ายจดัการกาํหนดกรอบการบริหารความเส่ียง และกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคล้องกับ
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มาตรฐานสากล เพ่ือนาํไปปฏิบตัิใชท้ั่วทัง้องคก์รและเป็นส่วนประกอบสาํคญัในการตดัสินใจดาํเนิน
ธุรกิจ โดยกาํหนดใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตัง้แตร่ะดบัการวางกลยทุธ ์การ
ปฏิบตังิาน และการตดัสินใจเพ่ือการลงทนุ รวมถึงส่งเสริมและพฒันาการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการบรหิารความเส่ียงของบริษัท 

3. กาํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานของเอสซีจีมีความรบัผิดชอบเป็นเจา้ของความเส่ียง มีหนา้ท่ีระบ ุวิเคราะห ์
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและโอกาส จดัทาํกลยทุธท์างธุรกิจและบริหารความเส่ียง
อย่างสมดลุ รวมถึงการบริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ ภายใตก้ารจดัสรรทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมีการติดตาม ทบทวนและรายงานประสิทธิผลของการบรหิารจดัการความเสี่ยง
และสญัญาณเตือนภยัท่ีสาํคญัอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้ผูบ้รหิารและพนกังานมีหนา้ปฏิบตัติามนโยบาย
การบริหารความเส่ียง กรอบการบริหารความเส่ียง และกระบวนการบริหารความเส่ียงตามท่ีเอสซีจี
กาํหนด 

4. ปลกูฝังใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์รและพฒันาความรูค้วามสามารถของ
พนกังานดา้นการบรหิารความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง 

5. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสาํคญัต่อ
องคก์ร 

 
รายการระหว่างกันและรายการทีเ่กีย่วโยงกัน 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัตอ่การพิจารณาอนมุตัิการทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีเก่ียว
โยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยจรรยาบรรณเอสซีจีไดก้าํหนดนโยบายการทาํ
ธุรกรรมของเอสซีจี ดงันี ้

1. การทาํธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย 

การท่ีเอสซีจีประกอบดว้ยบริษัทจาํนวนมาก และบริษัทเหล่านัน้ดาํเนินธุรกิจท่ีตอ้งทาํธุรกรรมระหว่างกัน 
เชน่ การบรกิาร การซือ้ขายวตัถดุบิ ผลิตภณัฑ ์การใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงิน การสนบัสนนุทางดา้นเทคนิค
หรือบคุลากร ฯลฯ นัน้ ในการดาํเนินธุรกิจหรือปฏิบตัิงานท่ีเป็นการทาํธุรกรรมระหว่างกนัของบริษัทในเอสซีจี
ดังกล่าว ตอ้งคาํนึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอํานาจ
ดาํเนินการของเอสซีจี ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นแตล่ะทอ้งถ่ิน 

2. การทาํธุรกรรมกับบุคคลภายนอก 

การทาํธุรกรรมกบับคุคลภายนอกนัน้จะตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการท่ีกาํหนดไว้
ตามกฏหมาย กฏระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรฐั และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงไดร้บัการอนุมัติตาม
อํานาจดาํเนินการของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้อย่าง
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ตรงไปตรงมา โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยหลีกเล่ียงการทาํธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้น
เสียหายไมว่า่ตอ่เอสซีจีหรือบคุคลภายนอก 

บริษัทได้กําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนว
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยกําหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต 
พิจารณาราคาซือ้ท่ีเหมาะสมและยุติธรรม โดยคาํนึงถึงความสมเหตสุมผลดา้นราคา คณุภาพ และบริการท่ี
ไดร้บั รวมถึงสามารถใหเ้หตผุลท่ีเหมาะสมไดเ้ม่ือมีการตรวจสอบ 

นอกจากนี ้บริษัทไดก้าํหนดแนวปฏิบตัิและกระบวนการในการพิจารณาอนมุตัิการทาํรายการระหว่างกัน 
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พ่ือใหเ้กิดประโยชน ์ผูบ้ริหารจะแจง้ให้
บริษัททราบถึงการมีส่วนไดส้่วนเสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการตา่งๆ ซึ่งหากเป็นรายการท่ีจะตอ้งขออนุมตัิ
ตามเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูใหน้กัลงทนุทราบอย่างโปรง่ใส โดย
กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีสว่นไดเ้สียจะไมมี่สว่นรว่มในการพิจารณาอนมุตัริายการแตอ่ย่างใด  
3.  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการท่ีดาํเนินการตามปกติทางการคา้ โดยใชน้โยบาย
ซือ้ขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทกับกิจการหรือ
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

บริษัทมีนโยบายในการดาํเนินการตามหลักเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือคาํสั่งตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั  
  



 

63 
 

นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน (Anti-corruption Policy) 

เอสซีจี มีอุดมการณ์ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี และจรรยาบรรณเอสซีจี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่ง ๆ ของเอสซีจี ในปี 2555 เอสซีจี ไดเ้ขา้รว่มใน “แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ใน
การตอ่ตา้นการทจุรติ” เพ่ือแสดงเจตนารมณแ์ละความมุง่มั่นในการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบ 

เพ่ือให้มั่นใจว่า เอสซีจี มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกําหนดในการ
ดาํเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือปอ้งกนัคอรร์ปัชนักบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี และเพ่ือใหก้ารตดัสินใจและ
การดาํเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงด้านการทุจริตคอรร์ัปชันไดร้ับการพิจารณาและปฏิบัติอย่าง
รอบคอบ เอสซีจี จงึไดจ้ดัทาํ “นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั” เป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิ
ท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งคก์รแหง่ความยั่งยืน 

คาํนิยามตามนโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน 

 คอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให ้สญัญาว่า
จะให ้มอบให ้ใหค้าํมั่นวา่จะให ้เรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดซึ่งไม่เหมาะสมกบัเจา้หนา้ท่ี
ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหบุ้คคล
ดงักล่าวปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือแนะนาํธุรกิจใหก้ับ
บรษัิทโดยเฉพาะ หรือ เพ่ือใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไมเ่หมาะสมทางธุรกิจ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระทาํได ้

 

นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน 

 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของเอสซีจีดาํเนินการหรือยอมรบัการคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบทัง้
ทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถึงทกุธุรกิจในทกุประเทศและทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใหมี้การสอบทาน
การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี ้อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ
ขอ้กาํหนดในการดาํเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนด
ของกฎหมาย 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบท่ี
สนบัสนนุการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบั
การตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี 
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเ ส่ียงให้มั่ นใจว่าเ ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

3. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะจดัการและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการกาํหนดใหมี้ระบบและ
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นคอรร์ัปชัน เพ่ือส่ือสารไปยังพนักงานและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

4. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงาน
ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อาํนาจดาํเนินการ  ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย 
ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกับดแูล เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคมุท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
เส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

  
แนวทางการปฏิบัต ิ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจีทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและ
จรรยาบรรณเอสซีจี โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอรร์ปัชนั ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. พนกังานเอสซีจี ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี 
ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกําหนดให้ทําหน้าท่ี
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท่ีกาํหนดไว ้

3. เอสซีจีจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวขอ้งกับเอสซีจี 
โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการทจุริตคอรร์ปัชนั ตามท่ีเอสซี
จีกาํหนดไวใ้น Whistleblowing Policy 

4. ผูท่ี้กระทาํคอรร์ปัชนั เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบ
ท่ีเอสซีจีกาํหนดไว ้นอกจากนี ้อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย 

5. เอสซีจีตระหนักถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และทาํความเขา้ใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบตัิ
หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับเอสซีจี หรืออาจเกิดผลกระทบต่อเอสซีจี ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนันี ้

6. เอสซีจี มุ่งมั่นท่ีจะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นว่าคอรร์ปัชนัเป็นสิ่งท่ียอมรบัไม่ไดท้ัง้การทาํ
ธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 
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ข้อกาํหนดในการดาํเนินการ 

1. นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนันี ้ใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหาหรือการ
คดัเลือกบุคคลากร การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานพนกังาน และการให้
ผลตอบแทน โดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารทาํความเขา้ใจ กบัพนกังานเพ่ือใชใ้นกิจกรรม
ทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบ และควบคมุดแูลการปฏิบตัใิหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การดาํเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัใหใ้ชแ้นวปฏิบตัิตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณ
เอสซีจี คูมื่อบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่งๆ รวมทัง้ระเบียบ และคูมื่อ
ปฏิบตังิานของเอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัอ่ืินใดท่ีเอสซีจีจะกาํหนดขึน้ตอ่ไป 

3. เพ่ือความชดัเจนในการดาํเนินการในเรื่องท่ีมีความเส่ียงสูงกับการเกิดคอรร์ปัชนั กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร 
และพนกังานเอสซีจีทกุระดบัตอ้งปฏิบตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ของกาํนลั การเลีย้งรบัรองและคา่ใชจ้า่ย  
การให ้มอบ หรือรบั ของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี 

3.2 เงินบรจิาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ 

การใหห้รือรบัเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
โดยตอ้งมั่นใจวา่เงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุไมไ่ดถ้กูนาํไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

3.3 ความสมัพนัธท์างธุรกิจและการจดัซือ้จดัจา้งกบัภาครฐั 

หา้มใหห้รือรบัสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิด การดาํเนินงานของเอสซีจี และการติดต่องาน
กับภาครฐัจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  
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นโยบายการคุ้มครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนักงานทีแ่จ้งข้อมูลหรือใหเ้บาะแสเกี่ยวกับ

การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณเอสซจีี 

(Whistleblowing Policy) 

ผู้มีสิทธิร้องเรียน 

1. พนกังานท่ีพบเห็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษัิท หรือจรรยาบรรณในการดาํเนิน
ธุรกิจของเอสซีจี 

2. พนกังานท่ีถกูกลั่นแกลง้ ข่มขู่ ถกูลงโทษทางวินยั เช่น ถกูลดขัน้เงินเดือน ถกูพกังาน ใหอ้อกจากงาน หรือ
ถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบท่ีเก่ียวเน่ืองกับสภาพการจ้างงาน อันเน่ืองมาจากการท่ีตนได้
รอ้งเรียน ใหข้อ้มลู หรือจะใหข้อ้มลู ช่วยเหลือในขัน้ตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมขอ้เท็จจริงให้
แกผู้ร้บัขอ้รอ้งเรียน รวมไปถึงการฟ้องรอ้งดาํเนินคดี การเป็นพยาน การใหถ้อ้ยคาํ หรือการใหค้วามรว่มมือ
ใด ๆ ตอ่ศาลหรือหนว่ยงานของรฐั 

ผู้รับข้อร้องเรียน 

1. ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทกุระดบั 
2. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการบคุคลกลาง 
3. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ 
4. เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท 
5. กรรมการบรษัิทคนหนึ่งคนใด 

วิธีการร้องเรียน 

รอ้งเรียนตอ่ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนคนใดคนหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

1. รอ้งเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร 
2. ผา่นทาง E-mail Address ของผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 
3. ทาํเป็นจดหมายถึงผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 
4. ในกรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือตอ้งระบรุายละเอียดขอ้เท็จจริวหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอ

ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตอุันควรเช่ือว่ามีการกระทาํท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท 
หรือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีเกิดขึน้ 

ทัง้นีก้ารรอ้งเรียนจะถือเป็นความลับท่ีสดุ และผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้งเรียนไดม้ากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่
จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทาํใหเ้อสซีจีสามารแจง้ผลการดาํเนินการหรือ
รายละเอียดเพิ่มเตมิในเรื่องท่ีรอ้งเรียนใหท้ราบได ้
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ข้ันตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเป็นผูด้าํเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงหรืออาจมอบหมายใหบุ้คคลหรือ
หนว่ยงานท่ีไวว้างใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนนหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชิญใหพ้นักงานคนหนึ่งคนใดมาใหข้อ้มูล หรือขอให้
จดัสง่เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเพ่ือการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ 

3. หากตรวจสอบแลว้พบวา่เป็นความจรงิเอสซีจีจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้
- ในกรณีท่ีขอ้รอ้งเรียนเป็นเร่ืองท่ีเอสซีจีกระทาํผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณของ

เอสซีจีจะเสนอเร่ืองพร้อมความเห็น และกําหนดแนวทางในการปฎิบัติท่ีถูกต้องต่อผู้มีอ ํานาจ
ดาํเนินการในเอสซีจีพิจารณาดาํเนินการ และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสาํคญั เช่น เป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อ
ช่ือเสียงภาพลกัษณห์รือฐานะทางการเงินของบริษัท ขดัแยง้กบันโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 
หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นตน้ ใหเ้สนอเรื่องตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
บรษัิทเพ่ือพิจารณา 

- ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใจผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหาย 

การคุ้มครองปกป้องผู้ทีแ่จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 

1. ผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายกบั
ตนเอง แตต่อ้งระบรุายละเอียดขอ้เท็จจรงิหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตอุนัควรเข่ือ
วา่มีการกระทาํท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษัิท หรือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ
ของเอสซีจีเกิดขึน้ อย่างไรก็ตามหากเลือกท่ีจะเปิดเผยตนเองก็จะทําให้ผู้ร ับข้อร้องเรียนสามารถ
ดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเรว็ย่ิงขึน้ 

2. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เอสซีจีถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผูร้ายงาน แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีผู้ร้บัผิดชอบในทุกขัน้ตอน
จะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลท่ีไดร้ับรูช้ัน้ความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน หากฝ่าฝืนถือเป็นการ
กระทาํความผิดวินยั 

4. กรณีท่ีผู้ร ้องเ รียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย  
ผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้งขอให้บริษัทกาํหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้หรือบริษัทอาจกําหนด
มาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นวา่เป็นเรื่องท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเสียหาย
หรือความไมป่ลอดภยั 

5. พนักงานท่ีปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนดว้ยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม หรือ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่บคุคลอ่ืนนัน้ อนัมีเหตจุงูใจมาจากการท่ีบคุคลอ่ืนนัน้ไดร้อ้งเรียน ไดแ้จง้ขอ้มลู 
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รอ้งเรียนหรือให้เบาะแสเก่ียวกับกรทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมไปถึงการท่ีบคุคลอ่ืนนัน้ฟ้องรอ้งดาํเนินคดี เป็นพยาน ให้
ถอ้ยคาํ หรือใหค้วามรว่มมือใดๆ ตอ่ศาลหรือหน่วยงานของรฐัถือเป็นการกระทาํความผิดวินยัท่ีตอ้งไดร้บั
โทษ ทัง้นีอ้าจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวห้ากการกระทาํความผิดตามกฎหมาย 

6. ผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยวิธีการหรือกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม  

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) 

การเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจียึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภิบาล 
อยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด คณะกรรมการบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) จงึเห็นสมควรใหมี้การรวบรวม
แนวปฏิบตัิต่างๆ และกาํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจีเป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้เป็นครัง้แรก เม่ือ
วนัท่ี 21 ตลุาคม 2551 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน สาธารณชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ มั่นใจไดว้่าการเปิดเผย
ขอ้มลูของเอสซีจี มีความถกูตอ้งชดัเจน สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปอยา่งเทา่เทียมกนั  

เน่ืองจากมีการแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้
ปรบัปรุงนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจีใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
 

นโยบาย 

1. เอสซีจียดึมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูในทกุประเทศท่ีเอสซีจีเขา้ไปหรือ
จะเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

2. การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) เอสซีจีตอ้ง
เปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทาํให้เกิดความสาํคัญผิดในสาระสาํคัญ เป็นไปตาม
กฎหมาย หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทนัเหตกุารณ ์ทนัเวลา มีการ
เปิดเผยใหท้ั่วถึงและเป็นธรรม พรอ้มทัง้ดาํเนินการใหม้ั่นใจไดว้่าผูถื้อหุน้ หรือนกัลงทนุจะไดร้บัขอ้มลูตา่งๆ 
อย่างเพียงพอต่อการตดัสินใจ เท่าเทียมกัน และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย โดยอาจพิจารณาใชช้่อง
ทางการเปิดเผยผ่านเว็บไซทข์องเอสซีจี หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไวใ้นแต่ละ
เร่ืองตามความเหมาะสม ทัง้นีค้วรระมดัระวงัเก่ียวกบัชว่งเวลาท่ีจะเปิดเผยดว้ย 
นอกจากนีเ้อสซีจีตอ้งมีการกาํหนดผูมี้สทิธิเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะและขอบเขต
หนา้ท่ีของบุคคลเหล่านัน้ใหช้ัดเจน เพ่ือใหก้ารส่ือสารขอ้มูลสาํคญัของบริษัทออกมาจากแหล่งเดียว มี
ขอ้มูลท่ีตรงกัน หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ทาํใหเ้กิดความสบัสน และไม่อนญุาตใหพ้นกังานเอสซีจี
เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะไม่ว่าในเวลาใดๆ เวน้แตไ่ดร้บัมอบหมายจากกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี หรือ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี หรือ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของกลุม่ธุรกิจ 
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3. การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเปิดเผยสู่สาธารณะแลว้ (Material Public Information) เอสซีจีตอ้งเปิดเผย
อยา่งชดัเจน ครบถว้น โดยไมใ่หเ้กิดความสบัสน นอกจากนีก้ารใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัขอ้มลูสาํคญัท่ีได้
เปิดเผยไปแลว้ตอ้งมีความชดัเจนและสอดคลอ้ง ไมท่าํใหเ้กิดความเขา้ใจผิดกบัขอ้มลูท่ีไดเ้ปิดเผยไป 

4. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นการคาดการณเ์ก่ียวกับสภาวะ ทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัท (Forward-Looking Information) เอสซีจีตอ้งเปิดเผยดว้ยความระมดัระวงั ไมท่าํใหเ้กิด
ความเขา้ใจผิดในสาระสาํคญั และใหอ้ธิบายถึงเง่ือนไขหรือสมมติฐานท่ีใชป้ระกอบในการคาดการณน์ัน้ โดย
จะตอ้งมีการตรวจสอบถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูและพิจารณาถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนนาํมาใชใ้นการ
วิเคราะหห์รือคาดการณด์งักลา่ว   

5. การเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ขอ้มูลสาํคญั (Non-material Information) เอสซีจีตอ้งเปิดเผยบนพืน้ฐาน
ของความเป็นจริง และตอ้งไม่มีเจตนาให้ผู้อ่ืนสาํคัญผิดในข้อเท็จจริงเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดาํเนินงาน ราคาหลกัทรพัย ์หรือเปิดเผยในทาํนองท่ีอาจทาํใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ใจราคาหลกัทรพัยเ์พิ่มขึน้หรือ
ลดลง 

6. การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นอย่างย่ิง เอสซีจี
ตอ้งไมเ่ผยแพรข่อ้มลูสาํคญัดงักลา่วก่อนวนัท่ีเปิดเผยขอ้มลูสาํคญันัน้ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ละสาธารณชน 

7. การเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะ เอสซีจีตอ้งจดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีทาํใหม้ั่นใจไดว้่าการเปิดเผย
ขอ้มลูสาํคญัมีความโปรง่ใส ชดัเจน ถกูตอ้ง ทนัเวลา และเพียงพอตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ  

8. ในการปฏิบตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ใหน้าํจรรยาบรรณเอสซีจี คูมื่อบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึง
แนวปฏิบตักิารเปิดเผยขอ้มลูไปใชใ้นการปฏิบตังิานดว้ย 

9. การไมป่ฏิบตัติามนโยบายฉบบันีร้วมถึงถือเป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี 
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จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ ์

บริษัทไดจ้ัดทาํจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธข์ึน้ เพ่ือใหน้ักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม โดยมีหลักการพืน้ฐานในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูล การรกัษาขอ้มูล
ภายใน การปฏิบตัิต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมทัง้การปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความ
ซ่ือสตัยส์จุรติ  ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี อนัจะทาํใหเ้กิดการสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บับรษัิทและสรา้ง
ความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ สาธารณชน และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่  

จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธป์ระกอบดว้ยแนวปฏิบตั ิ4 ประการหลกั ดงันี ้

1. การเปิดเผยขอ้มลูท่ีสาํคญัและจาํเป็นตอ่การตดัสินใจลงทนุ อยา่งถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 
2. การดแูลและรกัษาขอ้มลูภายใน 
3. การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 
4. การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติในวิชาชีพ 

1.  การเปิดเผยข้อมูลทีส่าํคัญและจาํเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพยีงพอ และทันเวลา 

 1.1  เปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนอย่าง ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา ตาม
หลักเกณฑข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 1.2 ใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ปฏิเสธการให้ข้อมูลท่ีเป็น
ความลบัทางการคา้หรือเป็นขอ้มลูท่ีอาจทาํใหบ้ริษัทเสียความสามารถในการแขง่ขนัได ้

 1.3 เปิดเผยขอ้มูลอย่างสมํ่าเสมอ มีความชดัเจน ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจผิดหรือการตีความผิด ให้
ขอ้เท็จจริงทัง้เชิงบวกและลบ มีรายละเอียดเพียงพอตอ่การทาํความเขา้ใจ และตระหนกัเสมอว่าการ
เปิดเผยขอ้มลูท่ีสมบรูณจ์ะชว่ยใหป้ระมาณการและความคาดหวงัตอ่ผลประกอบการของบรษัิททัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคตของผูไ้ดร้บัขอ้มลูมีความใกลเ้คียงกบัความจรงิมากขึน้ 

 1.4   ชีแ้จงขอ้เท็จจริงใหแ้ก่สาธารณะภายในเวลาท่ีเหมาะสมตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีข่าวลือ ข่าวรั่ว ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย หรือไดร้บัทราบขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อ
การตดัสินใจลงทนุ หรือสง่ผลกระทบตอ่ราคาหรือมลูคา่ของหลกัทรพัย ์

    1.5 ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือขอ้มูลท่ีเป็นการประมาณการหรือคาดคะเนเหตกุารณล์่วงหนา้ไม่ว่า
ดว้ยวาจาหรือเอกสารก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ เพ่ือผลกัดนัใหมี้การซือ้หุน้ของบรษัิท 

 1.6  ไมใ่หข้อ้มลูในเชิงลบหรือใหร้า้ยแก่บรษัิทคูแ่ขง่หรือผูมี้สว่นไดเ้สียตา่ง ๆ 
 1.7 กาํหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูหรือแหล่งขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชข้อ้มลูไดร้บัทราบอย่างเท่าเทียมกนั 
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2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน 

2.1 ไม่ใชข้อ้มลูภายในท่ีเป็นขอ้มลูสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะเพ่ือประโยชนข์องตนเองและผูอ่ื้น และ
ไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหบ้คุคลอ่ืนทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะตามกฏเกณฑต์า่งๆ
แลว้ 

2.2 ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับการดูแลขอ้มูลภายในให้
ถกูตอ้ง โดยขอ้มลูท่ีมีนยัสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานควรเปิดเผยในช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก่อน
เปิดเผยใหผู้ล้งทนุกลุม่ใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 

2.3  กาํหนดช่วงเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห ์ก่อนเปิดเผยงบการเงินเพ่ืองดให้ข้อมูลหรือตอบคาํถาม
เก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคตอนัใกลใ้หแ้ก่นกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ (Quiet Period)  

3. การเปิดเผยข้อมูล อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 
3.1 จดัใหมี้กิจกรรมสาํหรบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่ง ๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสใหบ้คุคลแตล่ะกลุ่ม

ไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม ไมท่าํใหฝ่้ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการ
ลงทนุ 

3.2  จดัใหมี้ชอ่งทางท่ีเปิดโอกาสใหผู้มี้สว่นไดเ้สียติดตอ่และสอบถามขอ้สงสยัไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไมเ่ลือกปฏิบตัท่ีิจะตดิตอ่แตเ่ฉพาะบคุคลกลุม่หนึ่งกลุม่ใดเป็นพิเศษ 

3.3  เปิดเผยขอ้มลูท่ีนาํเสนอในการประชมุเฉพาะกลุ่ม เช่น Roadshow Presentation และ Analyst Presentation 
บนเว็บไซตข์องบรษัิทและผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหส้าธารณะรบัทราบทั่วกนัโดยเรว็  

3.4 ปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุม่ตามแนวทางดงันี ้
 (1) การปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุ 

 - ปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุทกุรายอย่างเทา่เทียมกนัไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุรายใหญ่หรือรายเล็ก 
 - ใหโ้อกาสแก่นกัลงทนุรายบคุคลไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูในระดบัท่ีเท่าเทียมกบันกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ

สถาบนั 
- ไมเ่ลือกปฏิบตัใินการรบันดัประชมุ (One-on-One Meeting) กบันกัลงทนุสถาบนัหรือกลุม่

นกัลงทนุ  
 (2) การปฏิบตัิตอ่นกัวิเคราะห ์

- เชิญและเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะหจ์ากทุกบริษัทหลกัทรพัยไ์ดเ้ขา้รว่มประชมุนกัวิเคราะห ์
(Analyst Meeting) อยา่งเทา่เทียมกนั 

- ไม่ใหส้ิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่นกัวิเคราะหเ์พ่ือจูงใจหรือโนม้นา้วใหเ้ขียนบทวิเคราะห์
ใหแ้ก่บรษัิท และ/หรือ ใหเ้ขียนบทวิเคราะหใ์นเชิงบวกเทา่นัน้ 

- เคารพในผลงานและความเห็นของนกัวิเคราะห ์โดยสามารถชีแ้จงขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งได ้หาก
เห็นวา่มีการใชห้รือใหข้อ้มลูท่ีคลาดเคล่ือน 
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 (3) การปฏิบตัติอ่ส่ือมวลชน 
- เปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนไดร้บัทราบขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน และตรงประเดน็อยา่งเทา่เทียมกนั 
- ไมใ่หข้อ้มลูข่าวสารท่ีกาํลงัจะเปิดเผยตอ่สาธารณชนหรือส่ือมวลชนรายใดรายหนึ่งก่อนเป็น

พิเศษ 
 - ไม่ใหส้ิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่ส่ือมวลชนเพ่ือจูงใจหรือโนม้นา้วใหส่ื้อมวลชนเขียน

บทความหรือขา่วใหแ้ก่บรษัิทในเชิงสรา้งขา่วท่ีไมเ่ป็นจรงิ 
 (4) การปฏิบตัติอ่หนว่ยงานทางการ 
 - ใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลูท่ีจาํเป็นและเหมาะสมแก่หนว่ยงานทางการตามท่ีถกูรอ้งขอ 

 - ไมใ่หข้องขวญัแก่เจา้หนา้ท่ีของหนว่ยงานทางการเพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือใด  ๆเป็นกรณีพิเศษ 
 (5) การปฏิบตัติอ่บคุคลภายในองคก์ร 

- จดักิจกรรมเพ่ือใหผู้บ้ริหารของบริษัทไดพ้บปะกับผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ตามโอกาสท่ี
สมควร 

- รายงานใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารไดร้บัทราบถึงขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีจะชว่ยสรา้งมลูคา่เพิ่มใหแ้ก่
องคก์ร เชน่ ผลการดาํเนินกิจกรรมดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์ความเห็นจากนกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ 
และขอ้มลูความเคล่ือนไหวในตลาดทนุ เป็นตน้ 

นกัลงทนุ และขอ้มลูความเคล่ือนไหวในตลาดทนุ เป็นตน้ 
- ส่ือสารใหพ้นักงานในองคก์รไดร้บัทราบถึงจรรยาบรรณนีเ้พ่ือใหมี้แนวทางในการปฏิบัติ

เชน่เดียวกนักบันกัลงทนุสมัพนัธ ์
 (6) การปฏิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืน ๆ 
 - เปิดเผยขอ้มลูแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ อย่างถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั ในกรณี

ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเพ่ือการดาํเนินธุรกิจตอ้งดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงั
ภายใตเ้ง่ือนไขการรกัษาความลบั  

4. การปฏิบัตหิน้าทีด่้วยความซื่อสัตยสุ์จริตในวิชาชีพ 
 4.1 ไมร่บัอามิสสินจา้งใด ๆ ท่ีเป็นเหตจุงูใจสว่นบคุคลและเอือ้ประโยชนส์ว่นตน 
 4.2 หลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิท เชน่ การใชท้รพัยส์ินหรือขอ้มลูของ

บรษัิทเพ่ือประโยชนส์ว่นตน 
 4.3 ไมแ่สวงหาผลประโยชนส์ว่นตนจากความสมัพนัธแ์ละขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทาํหนา้ท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 4.4 ปฏิบตัิตามนโยบายและจรรยาบรรณเอสซีจีท่ีไดก้าํหนดไว ้และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัทีหาก

เกิดกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ ์
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) 

เอสซีจี มีอดุมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยดึมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี ในดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนนัน้ เอสซีจี ได้
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และหลกัสากลอย่างเครง่ครดั โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนบัสนนุและปฏิบตัิตามปฏิญญา
สากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Global Compact: UNGC) หลกัการชีแ้นะเร่ืองสิทธิมนษุยชนสาํหรบัธุรกิจแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญาวา่ดว้ยหลกัการ
และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการทาํงานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization 
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO) 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรใหก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นสิทธิมนษุยชนขึน้เพ่ือปอ้งกนัการละเมิดสิทธิมนษุยชนในทกุ
กิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงคูธุ่รกิจในห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจ (Business Partner in 
Business Value Chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture)  

 
ขอบเขตการดาํเนินการ 

นโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนนีใ้ชส้าํหรบัทกุกิจกรรมของเอสซีจี (พนกังาน กิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง สินคา้และ
บริการ) ท่ีเอสซีจีมีอาํนาจในการบริหาร เช่น กิจการของเอสซีจี บริษัทท่ีเอสซีจีถือหุน้ทัง้หมด บริษัทย่อย 
และผูร้่วมธุรกิจ (Joint Ventures) 

เอสซีจีมุ่งหวังและส่งเสริมใหคู้่ธุรกิจของเอสซีจี ท่ีเอสซีจีไม่มีอาํนาจในการบริหาร เช่น บริษัทร่วมและ
บริษัทท่ีเอสซีจีร่วมลงทุนอ่ืนๆ รวมถึง ผูร้บัเหมา (Contractors) ผูส้่งมอบ (Suppliers) และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
สนบัสนนุและปฏิบตัติามแนวนโยบายนี ้
 

นิยามศัพทท์ีใ่ช้กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนษุยชน (Human Rights) หมายความวา่ สิทธิท่ีมีโดยธรรมชาตขิองมนษุยท์กุคนโดยไม่คาํนงึถึงความ
แตกตา่งทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาต ิประเทศตน้กาํเนิด เผา่พนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา 
สถานะทางสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอ่ืนใดตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ และตาม
สนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตั ิสิทธิมนษุยชน รวมถึง สิทธิในการดาํรงชีวิตและเสรีภาพ 
การพน้จากการเป็นทาสและการทรมาน การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกลุ่มกนั สิทธิในการทาํงาน 
การศกึษา และอ่ืนๆ มนษุยท์กุคนมีสิทธิตา่งๆ เหลา่นีโ้ดยเทา่เทียมไมถ่กูเลือกปฏิบตั ิ

เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนตไ์ทย 
จาํกดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจีทุกระดับ ตอ้งตระหนักถึงความสาํคัญและเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนในทุกดา้นของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตาม
สนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบตั ิโดยรวมถึง 

• ปฏิบตัติอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนอยา่งเทา่เทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ 
• หลีกเล่ียงการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน  
• สนบัสนนุสง่เสรมิสิทธิมนษุยชน 
• การส่ือสาร เผยแพร ่ใหค้วามรู ้ทาํความเขา้ใจ กาํหนดแนวทาง สอดส่องดแูล และใหก้ารสนบัสนนุอ่ืน

ใด แก่คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผู้ส่งมอบ
สินคา้และบริการ (Supplier) ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือใหมี้
ส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบตัิต่อทุกคนตามหลกั
สิทธิมนษุยชนตามแนวนโยบายนี ้

แนวทางปฏิบัต ิ

1. ใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบตัิต่อกันดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบตัิต่อกัน
อย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สัญชาติ ประเทศตน้กาํเนิด 
เผ่าพนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ
เรื่องอ่ืนใด 

2. ใชค้วามระมัดระวังในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ
ดาํเนินธุรกิจ สอดสอ่งดแูลเร่ืองการเคารพสทิธิมนษุยชน 

3. สนบัสนนุสง่เสรมิการดาํเนินการเพ่ือคุม้ครองสิทธิมนษุยชน 
4. ส่ือสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้ทาํความเขา้ใจ กาํหนดแนวทาง และใหก้ารสนับสนุนอ่ืนใด แก่คู่ธุรกิจในห่วงโซ่

คณุคา่ของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผูส้ง่มอบสินคา้และบรกิาร (Supplier) 
ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือใหมี้สว่นรว่มในการดาํเนินธุรกิจอย่างมี
คณุธรรม เคารพตอ่สิทธิมนษุยชน และปฏิบตัติอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนตามแนวนโยบายนี ้ 

5. สอดส่องดูแลเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเข้าข่าย
ละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ 
และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซักถามให้ปรึกษากับ
ผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท่ีกาํหนดไว ้

6. เอสซีจีจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลท่ีแจง้เร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกับ 
เอสซีจี โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน ตามท่ีเอสซีจีกาํหนดไวใ้น Whistleblower Protection Policy 
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7. เอสซีจีจะพฒันาและดาํเนินกระบวนการจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะระบุประเด็นและประเมินความเส่ียงและผลกระทบดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กาํหนดกลุ่มหรือบุคคลท่ีไดร้บัผลกระทบ วางแผนและกาํหนดแนวทางการแกไ้ขและป้องกัน จดัการ
แกไ้ขและปอ้งกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจดัใหมี้กระบวนการ
บรรเทาผลกระทบท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนษุยชนดว้ย 

8. เอสซีจีจะตรวจสอบและติดตามผลของการจัดการและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
กระบวนการตรวจสอบและติดตามผล รวมถึงใหก้ารสนบัสนุนและร่วมมือในการเยียวยาผลกระทบท่ีเกิด
จาก หรือเก่ียวเน่ืองมาจากเอสซีจี 

9. เอสซีจีมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย
ดา้นสิทธิมนษุยชนนี ้

10. ผูก้ระทาํการละเมิดสิทธิมนษุยชน เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณา
ทางวินยัตามระเบียบท่ีเอสซีจีกาํหนดไว ้นอกจากนีอ้าจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนัน้
ผิดกฎหมาย 
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซจี ี(SCG Privacy Policy) 
เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังานของเอสซีจี และบคุคลตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเอสซีจี และเพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่าบคุคลดงักล่าวไดร้บัความคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล รวมถึงเพ่ือใหเ้อสซีจี
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของบคุคลดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) จึงอนมุตัิใหใ้ชน้โยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของ
เอสซีจี (SCG Privacy Policy) เพ่ือใหเ้อสซีจีมีหลกัเกณฑ ์กลไก มาตรการกาํกับดแูล และการบริหารจดัการ
ขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งชดัเจนและเหมาะสม 

1. ขอบเขตการบังคับใช้  

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี ้ใชบ้งัคบักบัเอสซีจี พนกังานของเอสซีจี และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามคาํสั่งหรือในนามของเอสซีจี  

2. คาํนิยาม 
2.1 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดาํเนินการใด ๆ กับขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น การ

เก็บรวบรวม บนัทกึ จดัระบบ ทาํโครงสรา้ง เก็บรกัษา ปรบัปรุง เปล่ียนแปลง กูคื้น ใช ้เปิดเผย 
สง่ตอ่ เผยแพร ่โอน ผสมเขา้ดว้ยกนั ลบ ทาํลาย  

2.2 ขอ้มลูส่วนบคุคล (Personal Data) หมายถึง ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบับคุคลธรรมดา ซึ่งทาํใหส้ามารถ
ระบตุวัตนของบคุคลนัน้ได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ช่ือ นามสกลุ อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์                   
IP Address รูปภาพ เชือ้ชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ขอ้มลูทางพนัธุกรรม ขอ้มลู
ทางชีวภาพ (Biometric data) 

2.3 เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Subject) หมายถึง บคุคลธรรมดาท่ีขอ้มลูส่วนบคุคลสามารถ
ระบตุวัตนของบคุคลนัน้ได ้ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม  

2.4 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมี
อาํนาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.5 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลซึ่ง
ดาํเนินการเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามคาํสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลู
สว่นบคุคล 

2.6 เอสซีจี หมายถึง บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทย่อยตามงบการเงินรวมของ
บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกํากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Governance)  
3.1 เอสซีจีจะจดัใหมี้โครงสรา้งการกาํกับดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือกาํหนดวิธีการและมาตรการ 

ท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัติามกฎหมาย ดงันี ้

(1) กําหนดให้มีโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) รวมทั้งกําหนดบทบาท 
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ภารกิจ และความรบัผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งใหช้ดัเจน เพ่ือ
สรา้งกลไกการกาํกับดแูล การควบคมุ ความรบัผิดชอบ การปฏิบตัิงาน การบงัคบัใช ้
และการติดตามมาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

(2) แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG Data Protection 
Officer: SCG DPO) โดยมีบทบาทและหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

3.2 เอสซีจีจะจัดทํานโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ  
(Guidelines) ขัน้ตอนปฏิบตัิ (Procedures) และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบคุคล ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี  

3.3 เอสซีจีจะจดัใหมี้กระบวนการบรหิารการปฏิบตัิตามนโยบาย (Policy Management Process) 
เพ่ือควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเอสซีจีอย่าง
ตอ่เน่ือง  

3.4 เอสซีจีจะดาํเนินการฝึกอบรมพนกังานของเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหพ้นกังานของเอสซีจี
ตระหนกัถึงความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และทาํใหม้ั่นใจไดว้่าพนกังานของ
เอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้งทกุคนผ่านการฝึกอบรม และมีความรูค้วามเขา้ใจในการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล และปฏิบตัติามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 

Data Processing) 
4.1 เอสซีจีจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล และผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย เป็นธรรม โปร่งใส และคาํนึงถึงความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้การกาํหนดขอบเขตวตัถปุระสงคก์ารประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล และ
ระยะเวลาในการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ใหท้าํไดเ้ท่าท่ีจาํเป็นภายใตว้ัตถุประสงคอ์ันชอบ
ดว้ยกฎหมายและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี อีกทั้งเอสซีจีจะดาํเนินการรักษา
ความลบั ความถกูตอ้งสมบรูณ ์และความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเพียงพอ  

4.2 เอสซีจีจะจดัใหมี้กระบวนการและการควบคมุเพ่ือบรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบคุคลในทกุขัน้ตอน
ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี  

4.3 เอสซีจีจะจดัทาํและรกัษาบนัทึกการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Records of Processing: 
RoP) สาํหรบับนัทกึรายการและกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 
ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย รวมทัง้จะปรบัปรุงบนัทึกการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงรายการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.4 เอสซีจีจะจดัใหมี้กระบวนการท่ีชดัเจนเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการแจง้วตัถปุระสงคก์ารเก็บรวบรวม
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และรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notices) และการขอความ
ยินยอม  จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสอดคลอ้งกับกฎหมาย รวมทัง้จดัใหมี้มาตรการดูแล
และตรวจสอบในเรื่องดงักลา่ว  

4.5 เอสซีจีจะจดัใหมี้กลไกการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูส่วนบคุคล  รวมทัง้จดัใหมี้กลไก
การแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง   

4.6 ในกรณีท่ีเอสซีจีสง่ โอน หรือใหบ้คุคลอ่ืนใชข้อ้มลูสว่นบคุคล เอสซีจีจะจดัทาํขอ้ตกลงกบัผูท่ี้รบั
หรือใชข้อ้มลูส่วนบคุคลนัน้เพ่ือกาํหนดสิทธิและหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

4.7 ในกรณีท่ีเอสซีจีส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ เอสซีจีจะปฏิบตัิใหส้อดคลอ้ง
กบักฎหมาย 

4.8 เอสซีจีจะทาํลายข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี 

4.9 เอสซีจีจะประเมินความเส่ียงและจดัทาํมาตรการเพ่ือบรรเทาความเส่ียง และลดผลกระทบท่ีจะเกิด
ขึน้กบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคล (Data Subject Rights) 

เอสซีจีจะจดัใหมี้มาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพ่ือใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลใชส้ิทธิของตน
ไดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทัง้จะดาํเนินการบนัทกึ และประเมินผลการตอบสนองตอ่คาํขอใชส้ิทธิ
ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

6. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน

บุคคล (Personal Data Security) 
6.1 เอสซีจีจะจัดใหมี้มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ 

รวมทั้งดาํเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของขอ้มูลส่วนบุคคลและการนาํข้อมูลส่วน
บคุคลไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต  

6.2 เอสซีจีจะจดัใหมี้นโยบายการบริหารจดัการเหตกุารณผ์ิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูส่วนบุคคล 
(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อเหตกุารณผ์ิดปกติ 
(Incident Response Program) เพ่ือให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

6.3 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (ในกรณีท่ีเอสซีจีเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นผู้
ควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลรว่มกนั) และบคุคลอ่ืน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย   
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7. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกํากับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Compliance) 

7.1 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการติดตามในกรณีท่ีกฎหมายเปล่ียนแปลงไป และปรับปรุง
มาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมายอยูเ่สมอ  

7.2 เอสซีจีจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standards)แนวปฏิบัติ  (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ  (Procedures) และเอกสารอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นประจาํ เพ่ือใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบักฎหมาย
และสถานการณใ์นแตล่ะชว่งเวลา 

8. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 
8.1 คณะกรรมการบรษัิท มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) กํากับให้เกิดโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้งของเอสซีจี เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิตามกฎหมาย และนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

(2) กํากับดูแลและสนับสนุนให้เอสซีจีด ําเ นินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

8.2 คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Committee) 
ให้คณะจัดการบริหารความเส่ียงของเอสซีจี (Risk Management Committee) ทาํ

หนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยมีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) จัดใหมี้โครงสรา้งการกาํกับดแูลขอ้มูลส่วนบุคคลและการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการเหตุการณผ์ิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล 
(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ผิดปกติ (Incident Response Program) เพ่ือใหส้ามารถระบแุละจดัการกับเหตกุารณ์
ผิดปกตท่ีิเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลไดอ้ยา่งทนัทว่งที  

(2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเอสซีจี 
และรายงานผลการประเมินดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจาํอย่างนอ้ย 1 
ครัง้ต่อปี รวมถึงควบคมุดแูลใหม้ั่นใจไดว้่าความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วน
บคุคลไดร้บัการจดัการและมีแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

(3) กําหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards)  และแนวปฏิบัติ  
(Guidelines)   เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของเอสซีจีสอดคลอ้งกับกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

(4) แตง่ตัง้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี (SCG DPO)  
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8.3 ผูบ้ริหาร มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในการติดตามควบคุมให้หน่วยงานท่ีดูแล
ปฏิบัติตามนโยบายการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี และส่งเสริมการสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้หเ้กิดขึน้กบัพนกังานของเอสซีจี  

8.4 เจ้าหน้าท่ีคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG DPO) มีบทบาท หน้าท่ี และความ
รบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้
(1) รายงานสถานะการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลใหค้ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

ทราบอยา่งสมํ่าเสมอ และจดัทาํขอ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล
ของเอสซีจีใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมาย  

(2) ใหค้าํแนะนาํเอสซีจีและพนกังานของเอสซีจีเพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจีได ้ 

(3) ตรวจสอบการดาํเนินงานของเอสซีจี เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิตามกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี  

8.5 พนกังานของเอสซีจี มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้
(1) ปฏิบตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเอสซีจี  มาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน (Standards) แนวปฏิบตัิ (Guidelines) ขัน้ตอนปฏิบตัิ (Procedures) และ
เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล   

(2) รายงานเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

9. โทษของการไม่ปฏิบัตติามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี 

การไม่ปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเอสซีจีอาจมีความผิดและถูก
ลงโทษทางวินยั รวมทัง้อาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนด   
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นโยบายทรัพยส์ินทางปัญญา  

คาํนิยาม 

• ทรพัยส์ินทางปัญญา หมายถึงสิทธิบตัร อนสุิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้  
องคค์วามรู ้แผนภมูิวงจรรวม สิ่งบง่ชีท้างภมูิศาสตร ์สิทธิหรือขอ้มลูอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิ่งท่ีกลา่วขา้งตน้ 

• เอสซีจี หมายถึง 
1.  บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทยจาํกดั (มหาชน)  
2.  บริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนตไ์ทยจาํกัด (มหาชน) ซึ่งหมายถึงบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม

ของบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทยจาํกดั (มหาชน)  
• บรษัิท หมายถึง บรษัิทใดบรษัิทหนึ่งในเอสซีจี 
• พนกังาน หมายถึงพนกังานประจาํภายใตส้ญัญาจา้งแรงงาน พนกังานทดลองงาน และพนกังานท่ีมี

สญัญาจา้งงานเป็นพิเศษ ซึ่งสงักดับรษัิทในเอสซีจีในทกุๆประเทศท่ีเอสซีจีประกอบธุรกิจอยู ่
• ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ หมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลใดก็ตามท่ีเอสซีจีมีการติดต่อสมัพนัธ์

ทางธุรกิจ ไมว่า่จะเป็นรฐับาล หนว่ยงานรฐั รฐัวิสาหกิจ องคก์รภาคเอกชน เป็นตน้ 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือใหพ้นกังานและหนว่ยงานในเอสซีจีรบัทราบและเขา้ใจแนวทางการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ิน
ทางปัญญา และนาํแนวทางดงักลา่วไปปฏิบตั ิ

2.  เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจรบัทราบและเขา้ใจแนวทางการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินทางปัญญา 
และเอสซีจีคาดหวงัวา่ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจจะนาํแนวทางดงักลา่วไปใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

ขอบเขต 

นโยบายนีใ้ชก้บัพนกังานทกุคนและทกุหนว่ยงานในเอสซีจี 

หลักการพืน้ฐาน  
นโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจีตัง้อยู่บนหลกัการพืน้ฐานตอ่ไปนี ้

1.  เอสซีจีเคารพกฎหมาย และยดึหลกับรรษัทภิบาลในการบรหิารจดัการทรพัยส์ินทางปัญญา  
2.  เอสซีจีสง่เสรมิใหเ้กิดการสรา้งนวตักรรมและการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือนาํไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งตอ่เน่ือง 

และยั่งยืน 
3.  เอสซีจีใชร้ะบบการใหร้างวลัช่ืนชมและเป็นกาํลงัใจแก่พนกังานท่ีมีสว่นรว่มในการสรา้งสรรคท์รพัยส์ิน

ทางปัญญา 
1.  โครงสร้างองคก์ร   

เอสซีจีจดัใหมี้หน่วยงานท่ีดแูลเรื่องการบรหิารจดัการดา้นทรพัยส์ินทางปัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารจดัการทรพัยส์ินทางปัญญา 
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2.  การสร้างความตระหนักรู้ในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2.1  เอสซีจีสง่เสรมิและสนบัสนนุการใหค้วามรูเ้ร่ืองทรพัยส์ินทางปัญญาแก่พนกังาน  
2.2  พนกังานตอ้งเรียนรูเ้รื่องทรพัยส์ินทางปัญญา เพ่ือใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจ สามารถนาํไปใชใ้นการ

ปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  ทรัพยสิ์นทางปัญญากับการสร้างสรรคน์วัตกรรม 

3.1  พนกังานตอ้งเคารพสิทธิในความเป็นเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น  
3.2  เอสซีจีใหค้วามสาํคญัตอ่การใชท้รพัยส์ินทางปัญญา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสรา้งสรรคน์วตักรรม  
3.3  เอสซีจีเป็นเจา้ของสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา ไม่ว่าจะขอรบัความคุม้ครองตามกฎหมายหรือไม่ 

สาํหรบัการประดษิฐ์ซึ่งพนกังานไดป้ระดษิฐ์ขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)  การประดิษฐ์ตามสัญญาจา้งหรือโดยสญัญาจา้งท่ีมีวตัถุประสงคใ์หท้าํการประดิษฐ์ เวน้แต่

สญัญาจา้งจะระบไุวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  
(2)  การประดิษฐ์โดยใชวิ้ธีการ สถิติหรือรายงานซึ่งพนกังานสามารถใชห้รือล่วงรูไ้ดเ้พราะการเป็น

ลกูจา้งตามสญัญาจา้งนัน้แมว้า่สญัญาจา้งจะมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ ์
3.4  เอสซีจีให้รางวัลแก่พนักงานเพ่ือส่งเสริมในการสรา้งสรรคน์วัตกรรม และให้เกิดความเป็นธรรม 

สอดคลอ้งกบักฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีกาํหนด 
4.  การคุ้มครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

4.1  เอสซีจีจดัใหมี้การคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญาอยา่งเหมาะสม   
4.2  พนกังานมีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือ ในการรกัษาสิทธิและขอรบัความคุม้ครองสิทธิของ

บรษัิท 
4.3  พนกังานเขา้ใจการดาํเนินการคุม้ครองความลบัทางการคา้ และปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว 
4.4  พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัใหมี้การแสดงใหเ้ห็นสิทธิความคุม้ครองตามกฎหมายตามรูปแบบ

ทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีเหมาะสมบน ผลงาน ผลิตภณัฑ ์บรกิาร ตราสญัลกัษณห์รือโฆษณา  
5.  การใช้ประโยชนใ์นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

5.1  เอสซีจีสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์ินทางปัญญาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณท์างธุรกิจ 

5.2  เอสซีจีจดัใหมี้การประเมินมลูคา่ทรพัยส์ินทางปัญญาเพ่ือประโยชนใ์นการอนญุาตใหใ้ชส้ิทธิหรือโอน
สิทธิแก่บคุคลหรือหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอก 

5.3  เอสซีจีจดัใหมี้แนวปฏิบตัิและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนญุาตใหใ้ชส้ิทธิ โอน ซือ้หรือขายสิทธิ
ในทรพัยส์ินทางปัญญา รวมทัง้การใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชยใ์นรูปแบบอ่ืนใด เพ่ือประโยชนใ์นการ
บรหิารทรพัยส์ินทางปัญญา ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องธุรกิจและงานวิจยั รวมถึงการวางแผนธุรกิจ 
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6.  การตดิตามและตรวจสอบทรัพยสิ์นทางปัญญาและการบังคับใช้กฎหมาย 

6.1  เอสซีจีจัดให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าและบริการ เพ่ือ
ดาํเนินการตามความเหมาะสมในการปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายตอ่ธุรกิจและช่ือเสียงของบริษัท 
และตอ่ผูอ่ื้น 

6.2  เอสซีจีจะดาํเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย หากพบการละเมิดหรือการกระทาํท่ีอาจนาํไปสู่
การละเมิดสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา  

6.3  พนักงานมีหนา้ท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุนกระบวนการติดตามและตรวจสอบทรพัยส์ินทาง
ปัญญา สินคา้และบรกิารตามขอ้ 6.1 

7.  ความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งพิจารณาเร่ืองทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาหรือขอ้ตกลงแต่
ละประเภทอย่างเหมาะสม ตวัอย่างขอ้สญัญาหรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีอาจพิจารณาเขียน
ไวใ้นสญัญาหรือขอ้ตกลง เชน่ การรกัษาความลบั การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสม ความเป็นเจา้ของทรพัยส์ิน
ทางปัญญา การใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาและการแบง่ปันผลประโยชน ์ 
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3.3  นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย 

นโยบายการปฏบิัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) 

เอสซีจีให้ความสาํคัญกับการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของเอสซีจีมาโดยตลอด ซึ่งเห็นได้จากการมี
อดุมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม และถือมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม รวมทัง้การเป็นพลเมือง
ท่ีดี การมีจรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังาน มีหลกับรรษัทภิบาลท่ีเป็นแนวทางในการ
บรหิารองคก์ร และมีแนวปฏิบตักิารพฒันาสูค่วามยั่งยืนของเอสซีจี   

ดว้ยสภาวะทางสังคม สิ่งแวดลอ้ม และการดาํเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความ
ซับซอ้นมากขึน้ และมีความคาดหวังสูงขึน้ในการท่ีจะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น การตดัสินใจและการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ การปฎิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงเป็น
เร่ืองท่ีมีความสาํคญัมากขึน้ เอสซีจีจงึไดจ้ดัทาํ “นโยบายเก่ียวกบัการปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียของเอสซีจี” เป็น
ลายลกัษณอ์กัษรขึน้ในปี 2553 เพ่ือใหพ้นกังานมีแนวทางท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจโดยการเพิ่มมลูคา่ใหผู้ถื้อ
หุน้ในระยะยาวพรอ้มไปกบัการคาํนงึถึงประโยชนร์ว่มกบัผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืนๆ ของเอสซีจีดว้ย   
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถงึ 

 บคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือมี
ผลประโยชนใ์ดๆ กบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี หรือมีอิทธิพลเหนือบคุคลใดท่ีอาจทาํใหเ้กิดผลกระทบกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น ลกูคา้ พนกังาน ชมุชน ผูถื้อหุน้ ผูมี้ความสมัพนัธท์างธุรกิจ หน่วยงานของรฐั ผูน้าํ
ทางความคดิ ฯลฯ 
นโยบายการปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 เอสซีจียึดมั่นในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม โดยเฉพาะในทกุชมุชนท่ีเอสซีจีเขา้ไปดาํเนิน
ธุรกิจ ดว้ยการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม รบัฟังความคิดเห็นหรือความกังวล 
รวมทัง้สรา้งความเขา้ใจกบัผูมี้สว่นไดเ้สีย สง่เสรมิความรว่มมืออยา่งสรา้งสรรคใ์นเร่ืองท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียใหค้วาม
สนใจ รวมทัง้รว่มพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้อสซีจีสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งยั่งยืน  
ข้ันตอนการกาํหนดแนวทางการปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย  

1. การกาํหนด จาํแนก และวิเคราะหผ์ูมี้สว่นไดเ้สีย 
กาํหนด จาํแนก และจดักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียใหช้ัดเจนตามความเก่ียวขอ้งของแต่ละธุรกิจ เพ่ือใหส้ามารถ
วิเคราะหค์วามเส่ียงและผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มท่ีมีตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุม่ไดอ้ย่างครบถว้น
และชดัเจน โดยตระหนกัว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุ่มมีมมุมองและความคาดหวงัท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้จึง
ควรกาํหนดกลยุทธ ์และจดัลาํดบัขัน้ตอนในการดาํเนินการสาํหรบัผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน
ดว้ย 
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กาํหนดประเด็นสาํคญัดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน (Materiality) ท่ีมีบทบาทต่อการตดัสินใจ การดาํเนินงาน 
และประสิทธิผลการดาํเนินงานของเอสซีจีหรือผูมี้สว่นไดเ้สีย ในการจดัทาํกลยทุธข์องธุรกิจ ระบคุวามสมัพนัธ์
และความสาํคญัของประเดน็ดงักล่าวท่ีมีตอ่เอสซีจีและผูมี้สว่นไดเ้สีย  
พฒันาแผนผงัของผูมี้สว่นไดเ้สีย (Stakeholder Mapping) เพ่ือระบผุูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งใน
เอสซีจี และรบัรูม้มุมองของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
แตล่ะกลุ่ม แผนผงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียนีจ้ะถกูนาํไปออกแบบแนวทางการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูมี้
สว่นไดเ้สีย กลยทุธแ์ละการส่ือสารท่ีเหมาะสมซึ่งจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานอย่างยั่งยืนของเอสซีจี 
ทัง้นี ้ควรเริ่มสรา้งความสัมพันธ์กับผูม้ีส่วนไดเ้สียตัง้แต่เนิ่นๆ กล่าวคือตัง้แต่ขั ้นตอนการวางแผน 
เพ่ือใหส้ามารถปรบัแผนหรือแกไ้ขกระบวนการทาํงานไดท้นัเวลา   

2. การกาํหนดกลยทุธก์ารส่ือสาร  
ส่ือสารอยา่งใกลช้ิดและสรา้งความเขา้ใจอย่างสมํ่าเสมอกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง
อนัจะนาํไปสู่ความสมัพนัธท่ี์ดีและไดร้บัความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยกาํหนดกลยุทธก์ารส่ือสาร 
วิธีการ รูปแบบ และลาํดับขั้นตอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สถานการณ์ ระยะเวลา และ
วฒันธรรมในแตล่ะทอ้งถ่ิน ซึ่งอาจพิจารณาจากระดบัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ หรือประโยชนท่ี์อาจจะ
เสียไปหากเพิกเฉยหรือไมด่าํเนินการ  

3. การเปิดเผยขอ้มลู  
เปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ไม่คลุมเครือ โปร่งใส และทั่วถึง เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจในการไดร้บัขอ้มูลอย่าง
เพียงพอ สมํ่าเสมอ และทันเหตุการณ ์เช่น เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์นเวลาท่ีเหมาะสม เปิดเผย
วตัถปุระสงคท่ี์แทจ้ริงของขอ้มลู  และตอ้งมั่นใจไดว้่ามีกระบวนการท่ีโปรง่ใสในการรายงานขอ้มลูใหแ้ก่ผูมี้
สว่นไดเ้สีย 
อยา่งไรก็ตามในการเปิดเผยขอ้มลูใหพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม และตอ้งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผย
ขอ้มลูของเอสซีจี  

4. การมีสว่นรว่ม  
เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีสว่นรว่มในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบัผูมี้สว่นไดเ้สีย จดัใหมี้ช่องทางในการ
รับข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสําคัญ รวมทั้งยินดีรับฟังและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Dialogue) อย่างสรา้งสรรค ์เพ่ือใหท้ราบความ
คิดเห็น ความคาดหวงัและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ทัง้นีก้ารหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างท่ีอาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็น เช่น อายุ เพศ การศึกษา 
ประสบการณ ์ทศันคต ิฯลฯ  รวมทัง้ควรใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ก่อนการหารือ จดัทาํรายงานผลการหารือและแจง้
ใหผู้ท่ี้เขา้หารือทราบ ตลอดจนจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีไดร้บัใหเ้ป็นระบบ ในขณะเดียวกนัเอสซีจีควรเขา้ไป
มีส่วนร่วมในการใหข้อ้คิดเห็น ชีแ้จงปัญหาหรืออุปสรรคกับผูอ้อกกฎหมายหรือกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี 
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5. การบริหารความเส่ียงของการปฏิบตัิตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 
คาดการณ ์ระบ ุและจดัลาํดบัความสาํคญัของความเส่ียงจากการปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือเตรียมแผน
รองรบัและจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูมี้สว่นไดเ้สียไดอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์ความเส่ียงตา่งๆ ท่ีควรถกูนาํไปพิจารณา เช่น ความไม่เต็มใจในการเขา้รว่ม ความเหน่ือยลา้ใน
การเขา้รว่ม ความไมพ่งึพอใจตอ่การตอบรบัของเอสซีจี การท่ีมีผูท่ี้ไมก่ลา้แสดงความคิดเห็นรวมอยูใ่นกลุ่ม
ท่ีมีผูท่ี้ชอบแสดงความคิดเห็น ผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีมีเจตนาขดัขวางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ผูมี้สว่นไดเ้สีย
ท่ีไม่ไดร้บัขอ้มูล ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจในการต่อรอง ปัญหาขดัขอ้งดา้นเทคนิคในการแลกเปล่ียน
ความคดิเห็น ความขดัแยง้ในกลุม่ผูเ้ขา้รว่ม เป็นตน้ 

6. การทบทวนและรายงานผล 
ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นระบบเพ่ือใหเ้กิดการปรับปรุงการ
ปฏิบตัติอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างตอ่เน่ือง พฒันาแผนปฏิบตังิาน สรา้งความรว่มมือระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียและ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเอสซีจี ติดตามกระบวนการสรา้งความรว่มมือ และแจง้ผลการดาํเนินงานตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
นอกจากนัน้ เอสซีจีจะตอ้งรายงานผลการปฏิบตัิตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียในภาพรวมสูส่าธารณชนท่ีครอบคลมุถึง
สิ่งท่ีไดร้บั ผลกระทบ และขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึงการแสดงความเช่ือมโยงระหว่างประโยชนท่ี์ได้
จากการปฏิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียตอ่ผลการดาํเนินงานของเอสซีจี  

หน้าทีข่องฝ่ายจัดการ 

 ฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีบริหารจัดการใหก้ารดาํเนินการตามนโยบายการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจดัใหมี้ทรพัยากรท่ีเหมาะสม เช่น จดัสรรงบประมาณ กาํหนดใหมี้
ผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจนซึ่งเป็นผูมี้ความรู ้ทกัษะ และมีจาํนวนท่ีเพียงพอ จดัใหมี้ระบบการรบัขอ้เสนอแนะจากผูมี้
ส่วนไดเ้สีย การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลู การติดตาม และการประเมินผล พรอ้มทัง้นาํขอ้มลูจากการปฏิบตัิตอ่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียไปบูรณาการเขา้กับการกาํกับดูแลขององคก์ร กลยุทธ ์และการบริหารจดัการในทุกระดบัของเอสซีจี
เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัและพฒันาแนวทางการดาํเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืนทั่วทัง้องคก์ร 
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นโยบายและแนวปฏบิัตติ่อผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

เอสซีจีกาํหนดเป็นกรอบนโยบายและแนวปฏิบตัิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 12 กลุ่ม เพ่ือเป็นหลักในการ
ดาํเนินธรุกิจ สรา้งคณุคา่เพิ่มแก่องคก์ร และการพฒันาอย่างยั่งยืน ดงันี ้
1. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 

เอสซีจีใหค้วามสาํคญัอย่างย่ิงกบัผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นเจา้ของธุรกิจ จงึกาํหนดใหก้รรมการในฐานะเป็นตวัแทนของผู้
ถือหุน้ รวมทัง้ผูบ้ริหารและพนกังานของเอสซีจี มีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลและอุดมการณ์
ของเอสซีจีเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและเพิ่มมลูคา่ใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1.1 บริหารจดัการองคก์รใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์และหลกับรรษัทภิบาลของเอสซีจีดว้ยความซื่อสตัย์
สจุริต ระมดัระวงั ปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์่วนตวั เพ่ือสรา้งผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย
อยา่งยั่งยืน 

1.2 เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระทาํ
การใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  

1.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน
สมควร 

1.4 ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้ง
ใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจในท่ีประชมุเป็นการลว่งหนา้อยา่งเพียงพอ 

1.5 หา้มใชข้อ้มลูภายในท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนกังานใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบอนัเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้  

1.6 จดัใหม้ีกรรมการอิสระท่ีทาํหนา้ท่ีดแูลผูถื้อหุน้รายย่อยและรบัขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะต่างๆ 
จากผูถื้อหุน้ผา่นชอ่งทางท่ีบรษัิทจดัขึน้และเขา้ถึงไดง้่าย 

1.7 กาํหนดมาตรการในการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.8 เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน อย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใสน่าเชื่อถือ เพื่อใหท้ราบถึงสถานะการดาํเนินงานของบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอผ่านชอ่งทางท่ีผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย  

2. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อพนักงาน 

เอสซีจีเช่ือมั่นว่าพนกังานเป็นทรพัยากรท่ีมีคณุคา่และเป็นปัจจยัแหง่ความสาํเรจ็ จึงปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเทา่
เทียมกนับนหลกัสิทธิมนษุยชนตามนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน เอสซีจี คาํนึงถึงความตอ้งการของพนกังาน เพ่ือ
มุ่งหวงัใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนกังานและองคก์ร ส่งเสริมการพฒันาทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพอย่าง
ตอ่เน่ือง พรอ้มใหค้วามมั่นคงและความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

2.1 สรรหาพนกังานดว้ยระบบการคดัเลือกและเง่ือนไขการจา้งงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือใหไ้ด้
พนกังานท่ีเป็นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณุภาพสงูและซ่ือสตัยเ์ขา้มารว่มปฏิบตังิาน 



 

88 
 

2.2 ดแูลพนกังานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนกังานไม่ใหถู้ก
ลว่งละเมิด รวมทัง้สนบัสนนุและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังานไดอ้ย่างเป็นอิสระ  

2.3 จดัใหมี้ระบบการรอ้งเรียน แจง้เบาะแสของการปฏิบตัิท่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี รวมถึงมี
การปกปอ้งพนกังานไมใ่หถ้กูกลั่นแกลง้ หรือไดร้บัโทษจากการรอ้งเรียน (Whistleblower Policy) 

2.4 พฒันาพนกังานทกุวิชาชีพทุกระดบัอย่างทั่วถึงเพียงพอและต่อเน่ือง ตามความเหมาะสมของหนา้ท่ี
และความรบัผิดชอบ รวมทัง้สรา้งจิตสาํนกึในเร่ืองคณุธรรมใหแ้ก่พนกังานทกุคน 

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการทาํงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อใหเ้กิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนัของ
องคก์ร รวมทัง้สรา้งจิตสาํนกึใหพ้นกังานมีวินยัในการปฏิบตังิาน 

2.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหนา้ท่ี ความ
รบัผิดชอบ และความสามารถของพนกังานเป็นรายบุคคล รวมทัง้จดัใหมี้สวสัดิการท่ีเป็นธรรมและ
เหมาะสมแก่พนักงานและดแูลปรบัปรุงอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นีต้อ้งสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัท
ชัน้นาํท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

2.7 ปลูกจิตสาํนึกและส่งเสริมในเร่ืองการทาํงานดว้ยความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ และจดัใหเ้กิด
บรรยากาศและภาวะแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงานท่ีดีใหพ้นกังานปฏิบตัิงานอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่ง
คนในครอบครวัเดียวกนั 

2.8 บริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล  

2.9 สง่เสรมิใหพ้นกังานมีดลุยภาพในการใชชี้วิตระหวา่งชีวิตการทาํงานและชีวิตสว่นตวั 
2.10 จดัใหมี้ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัต่างๆ ใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจในการ

ดาํเนิน ธุรกิจและผลการดาํเนินงานในธุรกิจตา่งๆ ของเอสซีจี 

3. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อลูกค้า 
เอสซีจีมีความมุ่งมั่นท่ีจะใหผู้้ใชส้ินคา้และบริการไดร้บัประโยชนแ์ละความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทัง้ดา้น

คณุภาพและราคาท่ีเป็นธรรม ตลอดจนมุง่พฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืน โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้
3.1 ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและผูค้นรอบขา้ง รวมถึงร่วมเป็นส่วน

หนึ่งในการสรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดี และสง่เสรมิใหส้งัคมเติบโตอย่างยั่งยืน 
3.2 สรา้งสรรคน์วัตกรรมและงานวิจัยและพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหไ้ดส้ินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าสูง มี

คณุภาพ และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นหลากหลายมิต ิ  
3.3 พฒันาสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งใหใ้ชท้รพัยากรนอ้ยลง ประหยดัพลังงาน 

สามารถหมนุเวียนใชซ้ ํา้ได ้และมีอายกุารใชง้านท่ียืนยาว 
3.4 ผลิตสินคา้และบริการท่ีปลอดภัย ไม่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผูบ้ริโภคและไวว้างใจได ้รวมทัง้

ใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและเพียงพอแก่ผูบ้รโิภค 
3.5 จดัเก็บขอ้มลูของลกูคา้อย่างเป็นระบบ ปลอดภยั และไมน่าํขอ้มลูลกูคา้ไปใชใ้นทางไมถ่กูตอ้ง 
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3.6 กาํหนดราคาของสินคา้และบรกิารในอตัราท่ีเป็นธรรม 
3.7 จดัใหมี้ระบบการบรหิารคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
3.8 จัดใหมี้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินคา้ คาํปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อ

รอ้งเรียน เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจอยา่งสงูสดุในสินคา้และบริการ 
4. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคู่ค้า 

เอสซีจีปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบตัิตามสญัญา จรรยาบรรณเอสซีจี 
และคาํมั่นท่ีใหไ้วก้บัคูค่า้อยา่งเครง่ครดั ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 พิจารณาราคาซือ้ท่ีเหมาะสมและยุติธรรม โดยคาํนึงถึงความสมเหตสุมผลดา้นราคา คณุภาพ และ
บรกิารท่ีไดร้บั รวมถึงสามารถใหเ้หตผุลท่ีเหมาะสมไดเ้ม่ือมีการตรวจสอบ 

4.2 ชาํระเงินใหคู้ค่า้อยา่งถกูตอ้งและตรงเวลา 
4.3 กาํหนดระเบียบในการจดัหาและดาํเนินการตา่งๆ ท่ีชดัเจน 
4.4 ทาํธุรกิจแบบยั่งยืนและโปรง่ใส โดยปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการคา้และสญัญาท่ีกาํหนดไว ้และมีความ

เป็นธรรมแก่ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้ง 
4.5 ไมเ่รียกหรือรบัทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนใ์ดๆ จากคูค่า้ 
4.6 เย่ียมเยียนคูค่า้อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้คดิเห็นและรบัฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ควรปรบัปรุงตา่ง  ๆ
4.7 สนบัสนนุการจดัหาท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มและผลิตภณัฑช์มุชน 
4.8 หลีกเล่ียงการซือ้สินคา้ท่ีคูค่า้ละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา 
4.9 ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของคูค่า้กบัผูอ่ื้น เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมจากคูค่า้ 
4.10 ไมท่าํธุรกิจกบัคูค่า้ท่ีมีพฤตกิรรมผิดกฎหมายหรือขดัตอ่ความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดี 
4.11 ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหคู้ค่า้ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืนดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคม

และสิ่งแวดลอ้ม โดยใหย้ดึมั่นปฏิบตัติามจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct)  
5.  นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคู่ธุรกิจ 
 เอสซีจีมีนโยบายในการดแูลคู่ธุรกิจทัง้ในเร่ืองมาตรฐานสิทธิมนุษยชน สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภัยในการ
ทาํงาน และผลตอบแทนท่ีจะไดร้บั นอกจากนีย้งัสง่เสรมิการพฒันาขีดความสามารถและพฒันาความรูท้ัง้ในงาน
และนอกงานของคูธุ่รกิจใหส้ามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 พิจารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมและยตุิธรรม และดแูลใหคู้ธุ่รกิจจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้ก่ผูป้ฏิบตังิาน
ไมต่ ํ่ากวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด 

5.2 สง่เสรมิและดแูลในเร่ืองความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของคูธ่รุกิจ  
5.3 เปิดโอกาสให้คู่ธุรกิจไดเ้ข้าพบผู้บริหาร และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือให้การทาํงานเป็นไปตาม

เปา้หมาย ท่ีวางไว ้
5.4 สนบัสนนุใหคู้ธุ่รกิจมีการพฒันาความรู ้เพ่ือใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
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5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนใหคู้่ธุรกิจดาํเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืนดว้ยความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of 
Conduct)  

6. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อผู้ร่วมลงทุน 
เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผูร้ว่มลงทนุและปฏิบตัิตอ่ผูร้ว่มลงทนุทกุรายอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมผูร้ว่มลงทนุ

ใหเ้คารพสิทธิของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจตามนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ใหค้วามรว่มมืออย่าง
ดีกบัผูร้ว่มลงทนุ ทัง้นีเ้พ่ือใหก้ารดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องกิจการร่วม
ทนุ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

6.1 ประสานความร่วมมือกับผูร้่วมลงทุนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนใหมี้
ความแข็งแกรง่ 

6.2 สนบัสนนุใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะกบัผูร้ว่มลงทนุ ตลอดจนรว่มกนัพิจารณา
กาํหนดแผนธุรกิจของกิจการรว่มทนุเพ่ือใหกิ้จการรว่มทนุพฒันาและเติบโตอยา่งยั่งยืน 

6.3 ติดตาม และผลักดนัใหก้ารดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนว
ทางการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

6.4 พิจารณาร่วมกับผูร้่วมลงทุนในการจดัสรรผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่าง
เป็นธรรม และโปรง่ใส  

6.5 ไมเ่อาเปรียบผูร้ว่มทนุไมว่่าจะดว้ยวิธีการใดๆ  
7.  นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อเจ้าหนี ้

เอสซีจีมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนีด้ว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในการ
ปฏิบตัติามเง่ือนไขและสญัญาตา่งๆ อยา่งเครง่ครดัดงัตอ่ไปนี ้

7.1 จดัทาํสญัญากบัเจา้หนีท้กุประเภทอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรม และโปรง่ใส โดย
ไมเ่อาเปรียบคูส่ญัญา 

7.2 ไมใ่ชวิ้ธีการทจุรติ หรือปกปิดขอ้มลูหรือขอ้เท็จจรงิสาํคญัใดๆ ท่ีอาจทาํใหเ้จา้หนีไ้ดร้บัความเสียหาย 
7.3 ปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ตกลงของสญัญาต่างๆ ที่ไดท้าํไวก้ ับเจา้หนีท้ ุกประเภทอย่างเคร่งครดั 

ถกูตอ้งตรงไปตรงมา  
7.4 ชาํระคืนเงินกูพ้รอ้มดอกเบีย้ใหก้บัเจา้หนีท้กุประเภทอยา่งครบถว้นและตรงตามกาํหนดเวลาท่ีไดต้กลงไว ้

8. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อชุมชน 
เอสซีจีเคารพตอ่สิทธิมนษุชนและการปฏิบตัิอย่างเท่าทียมกนัตอ่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ดาํเนินธุรกิจ

อย่างมีคณุธรรมและถือมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยมุง่สนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต และ
เสริมสรา้งประโยชนส์ขุของชมุชนและสงัคมท่ีเอสซีจีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจทัง้ในประเทศไทยและอาเซียน รวมถึงให้
พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีท่ีทาํประโยชนใ์หก้บัชมุชนและสงัคม โดยมีแนว
ปฏิบตัดิงันี ้
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8.1 สนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู ่รอบ
สถานประกอบการของเอสซีจี 

8.2 ดแูลรกัษาสิ ่งแวดลอ้มรอบชมุชน ควบคมุดแูลการบร ิหารจดัการการกําจดัของเสีย ทัง้จาก
กระบวนการผลิตและการใชง้านทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเป้ือนต่างๆ สู่สภาพแวดลอ้มภายนอก โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝา้ระวงัอยา่งตอ่เน่ือง 

8.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม/โครงการ ท่ีมุ่งพฒันาศกัยภาพและความสามารถของเยาวชน ทัง้
ดา้นการศกึษา วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ตลอดจนปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมให้
เยาวชนเป็นทัง้คนเก่งและดี 

8.4 สนนัสนนุกิจกรรม/โครงการชว่ยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นของผูป้ระสบภยัอยา่งเรง่ดว่น รวมทัง้พฒันา
ศกัยภาพและชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสงัคมใหดี้ขึน้ อาทิ การพฒันาอาชีพ การสรา้งชมุชนเขม้แข็ง 
เพ่ือใหส้ามารถชว่ยเหลือตนเองไดอ้ยา่งยั่งยืน 

8.5 สนันสนุนกิจกรรม/โครงการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพ่ือให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพ
อนามยัและคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

8.6 ส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมดา้นศิลปะ การอนรุกัษว์ฒันธรรม และการทาํนบุาํรุงศาสนาตาม
ความเหมาะสม 

8.7 สนนัสนนุมลูนิธิและองคก์รสาธารณกศุล เพ่ือช่วยเหลือและปันโอกาสใหผู้ด้อ้ยโอกาสในสงัคมมีชีวิตท่ีดี
ขึน้ ตลอดจนสนนัสนนุองคก์รท่ีสรา้งสรรคกิ์จกรรมอนัเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 

8.8 เปิดโอกาสใหชุ้มชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ รวมทัง้เสนอความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อรอ้งเรียน ท่ีเป็นผลมาจากการดาํเนินงานของเอสซีจี โดยมุ่งหวังให้
อตุสาหกรรมและชมุชนสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งยั่งยืน 

9. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อหน่วยงานราชการ 
 เอสซีจีให้ความสาํคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนไดเ้สีย โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบัติในการทาํ
ธุรกรรมกบัรฐัไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี เพ่ือใหพ้นกังานดาํเนินการอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม รวมถึงการใหค้วาม
รว่มมือกบัหนว่ยงานราชการ ทัง้ทางดา้นวิชาการและการสนนัสนนุกิจกรรมตา่งๆ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

9.1 ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั และตระหนกัอยู่เสมอว่า
กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆ ในแตล่ะทอ้งถ่ินอาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน หรือ
วิธีปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนั  

9.2 ไมก่ระทาํการใด  ๆท่ีอาจจงูใจใหพ้นกังานในหน่วยงานราชการ มีการดาํเนินการท่ีไมถ่กูตอ้งเหมาะสม 
9.3 สรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาชมุชนใหก้บัหนว่ยงานราชการ อาทิ องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถ่ิน 
9.4 สนบัสนนุกิจกรรมของราชการ 
9.5 รว่มประชมุใหข้อ้คิดเห็น สนบัสนนุ และชว่ยเหลือทางดา้นวิชาการอย่างตอ่เน่ือง 
9.6 รบัการตรวจเย่ียมจากหนว่ยงานราชการ 
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9.7 รบัฟังความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะหรือขอ้รอ้งเรียนตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ 
10. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อสื่อมวลชน 
 เอสซีจีเห็นความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหส่ื้อมวลชน เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารตอ่ไปยงัสาธารณชน
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเรว็ จงึมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

10.1 เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตอ่ส่ือมวลชนอยา่งเทา่เทียมกนั โดยเป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน และตรงประเดน็ 
10.2 ส่ือสารขอ้มลูท่ีรวดเรว็และทนัตอ่เหตกุารณ ์ 
10.3 เปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนสามารถพบปะ พดูคยุกบัผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งใกลช้ิด 
10.4 อาํนวยความสะดวกแก่ส่ือมวลชนท่ีมาติดตอ่ 
10.5 สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกับส่ือมวลชน เช่น จดัใหมี้การเย่ียมชมกิจการและโรงงาน เพ่ือใหเ้ห็นกระบวนการ

ผลิตและระบบการบรหิารจดัการภายในโรงงาน รวมถึงไดร้บัขอ้มลูตา่งๆ ท่ีถกูตอ้ง  
11. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นาํความคิด 
 เอสซีจีดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุ่ม เปิดเผยขอ้มลูท่ีครบถว้น
และถกูตอ้ง รวมถึงรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะตา่งๆ จากภาคประชาสงัคมในทกุๆ สว่น เพ่ือใหเ้กิดแนวทาง
รว่มกนัในการดาํเนินธุรกิจท่ียั่งยืน เคียงคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้ 

11.1 เปิดเผยขอ้มลูการดาํเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 
11.2 เปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจาํปี รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน รวมทัง้บทความและขา่วสารตา่งๆ 

และเผยแพรใ่นรูปแบบเอกสารและขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์
11.3 ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มและชมุชน รวมถึงผลกัดนัใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม

ในการชว่ยรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 
11.4 สรา้งความสมัพนัธแ์ละกระบวนการการมีสว่นรว่มของชมุชน รว่มกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
11.5 รบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอและหรือขอ้รอ้งเรียนจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือหาแนวทางรว่มกนัในการ

ประสานความรว่มมือ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 
12. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคู่แข่ง 
 เอสซีจีดาํเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ี
สจุริต โดยยึดมั่นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี คาํนึงถึง
จรยิธรรมในการประกอบการคา้ และกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้ 

12.1 ปฏิบตัภิายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งมีจรยิธรรม โปรง่ใส รวมทัง้ไม่
เอาเปรียบคูแ่ขง่ดว้ยวิธีอนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

12.2 ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
12.3 ไมก่ระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของคูแ่ขง่ 
12.4 ไมท่าํลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย โดยปราศจากขอ้มลูความจริง 
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12.5 สนบัสนนุและส่งเสริมการคา้อย่างเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการทาํความตกลงใดๆ กบัคูแ่ข่งท่ีเป็นการลด
หรือจาํกดัการแขง่ขนัทางการคา้ 

นโยบายดา้นการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล    
(Diversity and Inclusion Policy) 

เอสซีจีตระหนกัถึงความสาํคญัตอ่การเคารพสิทธิมนษุยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตัิตอ่ทกุคนอย่างเท่า
เทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตัิ และยึดมั่นตอ่อุดมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ตามท่ีปรากฎใน
นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี ซึ่งรวมถึงการเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่าง
ของบคุคล 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีมีการบริหารความหลากหลายและยอมรบัความแตกต่างของ
บคุคลตามหลกัสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการดาํเนินงานในทุกสินคา้และบริการ และกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงคู่
ธุรกิจในหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture)  

นิยามศัพทท์ีใ่ช้กับนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

ความหลากหลาย (Diversity) หมายความวา่ ความแตกตา่งของบคุคลไมว่า่จะเป็นความแตกตา่งทางกาย 
จิตใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิประเทศตน้กาํเนิด เผา่พนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคม 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเร่ืองอ่ืนใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาท่ีแต่ละ
ประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตัติาม 

การยอมรบัความแตกตา่ง (Inclusion) หมายความวา่ การใหค้ณุคา่และการยอมรบัตอ่ความแตกตา่งของบคุคล 
เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกัด 

(มหาชน) ตามงบการเงินรวม 

นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจีทุกระดับ ตระหนักและให้คาํมั่นต่อการเคารพในความ
หลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล โดย 

• ปฏิบตัิตอ่ทกุคนอย่างเท่าเทียม เคารพในความหลากหลายและยอมรบัในความแตกตา่งของบคุคลทกุ
คน ทัง้ตอ่บคุคลภายในองคก์ร และสงัคมภายนอก โดยปฏิบตัิตามนโยบายของเอสซีจี กฎหมายของแตล่ะ
ประเทศ และตามสนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั 

• เสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รของเอสซีจีใหเ้ป็นแบบอย่างของการใหค้วามเคารพในความหลากหลายและ
การยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล ไมย่อมรบัตอ่การแบง่แยกและการเลือกปฏิบตัท่ีิไม่เท่าเทียม 

• สง่เสรมิและใหก้ารสนบัสนนุ แก่คูธุ่รกิจในหว่งโซ่คณุคา่ของธุรกิจ (Business Partner in Business Value 
Chain) ผูส้่งมอบสินคา้และบริการ (Supplier) ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) 
เพ่ือใหมี้สว่นรว่มในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม เคารพและปฏิบตัติอ่ทกุคนตามแนวนโยบายนี ้
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แนวทางปฏิบัต ิ

1. ปฏิบตัิต่อกันอย่างเท่าเทียม ใหค้วามเคารพในความหลากหลายและยอมรบัความแตกต่างของบุคคลทุกคน 
รบัฟังและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างของบุคคลอ่ืน สรา้งบรรยากาศในการทาํงานและ
วฒันธรรมองคก์รท่ีเคารพตอ่ความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลทกุคนตามนโยบายนี ้

2. พิจารณาเร่ืองการเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลเป็นส่วนหนึ่งของกล
ยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจ อนัจะสง่เสรมิใหเ้กิดความคิดรเิริ่มและการพฒันาทางธุรกิจของเอสซีจี 

3. ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา และผูน้าํในองคก์รทุกระดบัใหก้ารสนบัสนนุส่งเสริมต่อการเคารพในความหลากหลาย
และการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลทั่วทัง้องคก์ร 

4. ส่งเสริมใหมี้การสรรหาคณะกรรมการบริษัทหรือผูด้าํรงตาํแหน่งตา่ง ๆ  ในหน่วยงาน โดยนาํเร่ืองความหลากหลาย
และการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลมาเป็นปัจจยัประกอบการพิจารณา เพ่ือสรรหาบคุคลเขา้รว่มเป็น
กรรมการในทกุระดบัอยา่งเหมาะสม 

5. นาํเร่ืองการเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลไปใชใ้นเร่ืองการบรหิารงาน
บคุคลอย่างเครง่ครดัตัง้แตก่ารสรรหาและคดัเลือกพนกังาน การพฒันาพนกังาน การเติบโตในหนา้ท่ีการ
งาน การบรหิารผลการปฏิบตังิานและคา่ตอบแทน การเกษียณอาย ุและอ่ืนๆ  

6. ส่ือสาร เผยแพร ่ใหค้วามรู ้ทาํความเขา้ใจ กาํหนดแนวทาง และใหก้ารสนบัสนุนอ่ืนใด แก่คูธุ่รกิจในห่วง
โซ่คณุคา่ของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผูส้ง่มอบสินคา้และบรกิาร (Supplier) 
ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือใหมี้สว่นรว่มในการดาํเนินธุรกิจอย่างมี
คณุธรรม เคารพและปฏิบตัติอ่ทกุคนตามแนวนโยบายนี ้ 

7. ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงในการละเมิดสิทธิของบคุคล สอดส่องดแูล
เร่ืองการเคารพตอ่ความหลายหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลทกุคน ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉยเม่ือ
พบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายละเมิดสิทธิของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือ
บุคคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้
ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผดิชอบผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท่ีกาํหนดไว ้

8. เอสซีจีจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลท่ีแจ้งเร่ืองการละเมิดสิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ 
เอสซีจี โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิของ
บคุคล ตามท่ีเอสซีจีกาํหนดไวใ้น Whistleblower Protection Policy 

9. ผูก้ระทาํการละเมิดสิทธิสิทธิของบุคคลอันเกิดจากความหลากหลายและความแตกต่างของบุคคล เป็นการ
กระทาํผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีเอสซีจีกาํหนดไว ้นอกจากนี้
อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัรารอ้ยละ 40 - 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ใน
กรณีท่ีมีความจาํเป็น หรือมีเหตกุารณท่ี์ไมป่กต ิบรษัิทอาจนาํมาประกอบการพิจารณาเปล่ียนแปลงจ่ายเงินปัน
ผลในชว่งนัน้ๆ ตามความเหมาะสมได ้ 

สาํหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นัน้ บริษัท
พิจารณาถึงผลการดาํเนินงาน และคาํนึงถึงโครงสรา้งและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของ
บรษัิทยอ่ยดว้ย และไมมี่นโยบายท่ีก่อใหเ้กิดการยกัยา้ยถ่ายเทผลประโยชน ์

 

จรรยาบรรณคู่ธุรกจิเอสซจี ี

เอสซีจีไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพ่ือใหคู้ธุ่รกิจของเอสซีจีมี
ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง และนาํไปใชเ้ป็นมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจรว่มกนั โดยมีหลกัการ 5 ขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) จริยธรรมทางธุรกิจ: ดาํเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตยส์ุจริต เป็นธรรมกับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เปิดเผย
ขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้น รกัษาความลบั และเคารพในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน: ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ให้ความสาํคัญกับการคุม้ครอง
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างดา้ว ไม่บงัคบัใชแ้รงงานในลักษณะแรงงาน
ทาส ดแูลการจา่ยคา่จา้ง ผลประโยชน ์และการกาํหนดระยะเวลาการทาํงานอย่างถกูตอ้งและเป็นธรรม 

3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย: ดูแลสภาพแวดล้อมในการทาํงานให้ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย ควบคุมความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจากการ
ปฏิบตังิาน และการจดัใหมี้อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลใหเ้พียงพอและพรอ้มใชง้านเสมอ 

4) สิ่งแวดล้อม: ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มตามหลกั 3R 
ไดแ้ก่ การลดปริมาณการใช ้(Reduce) การนาํกลบัมาใชซ้ ํา้หรือใชใ้หม่ (Reuse/Recycle) และการ
สรา้งทดแทน (Replenish) 

5) กฎหมายและข้อกาํหนด: ปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด 
 

นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-Trust Policy) 

กฎหมายการแข่งขันทางการคา้เป็นกฎหมายเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคัญต่อการประกอบธุรกิจ รฐัไดอ้อก
กฎหมายควบคมุผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดใหด้าํเนินการแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม ไม่ใหมี้การกีดกนัทางการคา้ 
ตลอดจนควบคุมการใชอ้าํนาจเหนือตลาดไม่ใหส้รา้งความเสียหายแก่ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน กฎหมายการ
แขง่ขนัทางการคา้จงึมีความเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจโดยตรง นอกจากนีก้ฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ยงัมี
บทลงโทษอย่างรา้ยแรงทัง้ทางแพ่งและอาญาทัง้ต่อตวับริษัทและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง และอาจส่งผลกระทบอย่าง
รา้ยแรงต่อช่ือเสียงในการประกอบธุรกิจของเอสซีจีทัง้ในและต่างประเทศ เอสซีจีใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนิน
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ธุรกิจอยา่งเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย โดยคาํนงึถึงจรยิธรรมในการประกอบการคา้ ประโยชนข์องลูกคา้
และคูค่า้ รวมถึงความเป็นธรรมในการแข่งขนักับผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนและท่ีผ่านมาไดก้าํหนดนโยบายการแข่งขนั
ทางการคา้ไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี เน่ืองจากพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ไดผ้่านการ
พิจารณาของสภานิติบญัญัตแิหง่ชาตแิละมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 5 ตลุาคม 2560 ซึ่งมีการแกไ้ขหลกัเกณฑต์่างๆ 
ท่ีสาํคญัหลายประการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหมี้การทบทวน ตรวจสอบ รวบรวมและจัดทาํแนว
ปฎิบตัติา่ง ๆ ขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยใหพ้นกังานเอสซีจีทาํความเขา้ใจและถือปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั 

นโยบาย 
1. เอสซีจีจะตอ้งประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจรยิธรรม เคารพกฎกตกิา และปฏิบตัติามกฎหมายเร่ืองการ

แข่งขนัทางการคา้อย่างเคร่งครดัอยู่เสมอ เอสซีจีจะไม่กระทาํการใดๆ อนัอาจส่งผลใหเ้กิดความไม่เป็น
ธรรมทางการคา้ ขดัขวางกลไกตลาดหรือการแข่งขนัเสรี หรือมีผลเป็นการทาํลาย ทาํใหเ้สียหาย กีดกัน
หรือจาํกดัการประกอบธุรกิจของผูอ่ื้น  

2. ในกรณีท่ีเอสซีจีมีสถานะเป็นผูมี้อาํนาจเหนือตลาดตามท่ีกฎหมายกาํหนด เอสซีจีตอ้งหลีกเล่ียงไม่ใช้
อาํนาจเหนือตลาดไปในทางท่ีมิชอบ ไม่เป็นธรรม หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร ท่ีอาจจะส่งผลเป็นการ
บดิเบือนกลไกของตลาด  

3. เอสซีจีจะตอ้งไม่ดาํเนินการใดๆ อนัมีผลเป็นการยุติการแข่งขนักับคู่แข่งในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางออ้ม รวมทัง้ตอ้งไม่แลกเปล่ียนขอ้มลูทางธุรกิจ ทาํความตกลงกบัคูแ่ข่ง คูค่า้ หรือลกูคา้ 
เพ่ือลดหรือจาํกดัการแขง่ขนัในตลาด  

4. หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศตอ้งทาํความเขา้ใจและปฏิบตัิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบตัิว่าดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ของประเทศท่ีเขา้ไปทาํ
ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกรณีควบรวมกิจการ  

5. พนกังานเอสซีจีจะตอ้งตระหนกัอยู่เสมอว่าการปฏิบตัิตามกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้เป็นเร่ืองสาํคญั
อยา่งย่ิง ในการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีตอ้งใชค้วามระมดัระวงั เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การประกอบธุรกิจของเอสซี
จีเคารพกฎหมายการแข่งขันทางการคา้ มีจริยธรรมทางการคา้ ตลอดจนใหค้วามรูแ้ก่คู่คา้ของเอสซีจี
เก่ียวกบัความสาํคญัของการปฏิบตัติามกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ 

6. หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํธุรกรรมและการลงทุนตอ้งจัดใหมี้ระบบการควบคุมตรวจสอบ 
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ไดด้าํเนินการตามกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้อย่างถกูตอ้งครบถว้น  

7. ในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ใหน้าํจรรยาบรรณเอสซีจี คูมื่อบรรษัทภิบาลเอสซีจี และ
แนวปฏิบตักิารแขง่ขนัทางการคา้ไปใชใ้นการปฏิบตังิานดว้ย 

8. การไมป่ฎิบตัติามนโยบายฉบบันีถื้อเป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี 
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นโยบายและแนวปฏบิัตใินการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกจิของเอสซจี ี

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัพธุท่ี 29 ตลุาคม 2557 เห็นชอบให้
กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการจัดหาและคดัเลือกคู่คา้/คู่ธุรกิจของเอสซีจี และใหเ้ปิดเผยไวใ้หเ้ป็นท่ี
ทราบ ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจว่าเอสซีจีจะดาํเนินการคดัเลือกคู่คา้/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และ
สนับสนุนคู่คา้/ คู่ธุรกิจท่ีดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และจะไม่
ทาํธุรกรรมกบับคุคลหรือนิติบคุคลท่ีกระทาํผิดกฎหมาย ทจุรติ หรือมีพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุรติ   

นิยาม 

การจัดหา หมายถึง การจดัซือ้ การจา้งทาํของ การจา้งเหมาบรกิาร การจา้งขนสง่ การเชา่ และการเชา่ซือ้ 

คู่ค้า/คู่ธุรกิจ หมายถึง ผูจ้าํหนา่ย ผูร้บัจา้ง ผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้หเ้ชา่ หรือผูใ้หเ้ชา่ซือ้ ท่ีสง่มอบสินคา้หรือบรกิารใหเ้อสซีจี 

รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ (Vendor List) หมายถึง คูค่า้ หรือคูธุ่รกิจ ท่ีมีการทาํธุรกรรม และมีรายช่ืออยูใ่นระบบของเอสซีจี 

รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ขึน้ทะเบียน (Approved Vendor List) หมายถึง คูค่า้ หรือคูธุ่รกิจท่ีอยู่ในรายช่ือคูค่า้/คู่
ธุรกิจของเอสซีจี ซึ่งไดผ้า่นกระบวนการคดัเลือกและประเมินผลงานในกลุม่สินคา้และบริการท่ีเอสซีจีกาํหนด 

 

นโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี 

เอสซีจีจะดาํเนินการจัดหาอย่างมีระบบ ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซีจีท่ีมีการควบคมุอย่าง
รดักมุ คาํนึงถึงความตอ้งการทัง้ในดา้นคุณภาพ ราคา จาํนวน เวลา การใหบ้ริการ การส่งมอบ การบริการ
หลงัการขาย การรบัประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ โดยไม่ทาํธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีกระทาํผิดกฎหมาย 
ทจุรติ หรือมีพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุรติ 

เอสซีจีจะดาํเนินการคัดเลือกคู่คา้/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่คา้/คู่
ธุรกิจท่ีดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม   

คุณสมบัตขิองคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี 

1. เป็นผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ผูจ้าํหน่าย ผูแ้ทนจาํหน่าย ผูใ้หบ้ริการ หรือผูร้บัจา้ง ซึ่งมีสถานประกอบการท่ี
สามารถตรวจสอบได ้

2. มีบุคลากร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์สินคา้ บริการ คลงัสินคา้ สถานภาพทางการเงิน และประวตัิการ
ดาํเนินกิจการท่ีนา่เช่ือถือ 

3. ยอมรบัท่ีจะปฏิบตัติามจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) 
4. เป็นผูท่ี้มีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดยเอสซีจีจะประเมินผลงานจากคณุภาพของสินคา้และบริการ รวมถึงการ

สง่มอบ การใหบ้รกิารหลงัการขาย การรบัประกนั หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการทาํธุรกรรม 
5. เป็นคูค่า้/คูธุ่รกิจ ท่ีไมมี่ผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของเอสซีจี 
6. ไมเ่ป็นคูค่า้/คูธุ่รกิจท่ีมีประวตัติอ้งหา้มทาํการคา้อนัเน่ืองมาจากการกระทาํทจุรติ 
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การสมัครเป็นของคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี 

1. ผูส้นใจสมัครเป็นคู่คา้/คู่ธุรกิจของเอสซีจีสามารถย่ืนใบสมัครตามแบบพิมพท่ี์กาํหนดพรอ้มข้อมูล
รายละเอียดและเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ เอกสารรบัรองทะเบียนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หนงัสือ
รบัรองอ่ืนๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เอกสารผูร้บัมอบอาํนาจ เลขท่ีบญัชีธนาคาร และสาํเนาหนงัสือ
จดทะเบียนกับกรมสรรพากรต่างๆ เช่น สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) เป็นตน้ โดยย่ืนต่อ
หนว่ยงานท่ีดาํเนินการจดัหาของเอสซีจี 

2. คู่คา้/คู่ธุรกิจของเอสซีจีตอ้งลงนามตอบรับท่ีจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเอสซีจี (SCG 
Supplier Code of Conduct) 

ข้ันตอนการทาํธุรกิจกับเอสซีจี 

1. คูค่า้/คูธุ่รกิจท่ีทาํธุรกิจกับเอสซีจีไดต้อ้งเป็นคู่คา้/คูธุ่รกิจมีรายช่ือในระบบของเอสซีจีแลว้ นอกจากใน
บางกรณีท่ีใชก้ารสืบราคาหรือการประกวดราคา คู่คา้/คูธุ่รกิจอาจไดร้บัเชิญเขา้เสนอราคาก่อนจะมี
รายช่ือในระบบและเม่ือไดร้บัการคดัเลือกแลว้จึงจะสมคัรเป็นคู่คา้/คู่ธุรกิจก็ได ้ทัง้นีเ้อสซีจีอาจขอให ้
คูค่า้/คูธุ่รกิจ ตอบรบัการทาํธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือความสะดวกรวดเรว็ภายใตก้ฎหมายท่ีบงัคบั
ใชก้บัธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

2. ใบสั่งซือ้หรือสญัญาตามขอ้ตกลงระหว่างคู่คา้/คู่ธุรกิจและเอสซีจี ท่ีจดัทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษรจะ
ถือเป็นขอ้ผกูมดัในการทาํธุรกรรมระหวา่งเอสซีจีและคูค่า้/คูธุ่รกิจของเอสซีจี 

3. ในการเสนอราคาหรือการทาํสัญญา เอสซีจีอาจขอใหคู้่คา้/คู่ธุรกิจวางหลกัประกันการปฏิบัติตาม
ขอ้ตกลงโดยเอสซีจีจะแจง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร และเอสซีจีจะคืนหลกัประกันใหเ้ม่ือสิน้สดุ
ภาระผกูพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมนัน้ๆ แลว้ 

4. เม่ือคู่คา้/คู่ธุรกิจปฏิบตัิตามขอ้ตกลง สัญญา หรือใบสั่งซือ้แลว้คู่คา้/คู่ธุรกิจจะตอ้งส่งมอบใบกาํกับ
ภาษีใบเสรจ็รบัเงิน และ/หรือเอกสารประกอบอ่ืนท่ีจาํเป็นเพ่ือขอรบัชาํระเงิน ณ สถานท่ีและกาํหนดเวลา
ตามท่ีเอสซีจีกาํหนด เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการทาํงานของทกุหน่วยงาน และเอสซีจีจะชาํระเงิน
โดยการโอนคา่สินคา้/บริการหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ตามท่ีทางราชการกาํหนดและภาระผกูพนัอ่ืนๆ ตาม
สญัญา เชน่ เงินคํา้ประกนัผลงาน ใหท่ี้บญัชีธนาคารท่ีคูค่า้/คูธุ่รกิจแจง้ไวแ้ลว้ หรือเวน้แตคู่ค่า้/คูธุ่รกิจจะ
ขอรบัเป็นเช็ค ทัง้นี ้เอสซีจีขอสงวนสิทธิการชาํระเป็นเช็คขีดครอ่มเขา้บญัชีเทา่นัน้ 

5. คูค่า้/คูธุ่รกิจสามารถขอแกไ้ขขอ้มลูคูค่า้/คูธุ่รกิจในระบบของเอสซีจีได ้โดยตดิตอ่กบัหน่วยงานท่ีดาํเนินการ
จดัหาของเอสซีจี พรอ้มสง่เอกสารประกอบการแกไ้ขท่ีไดร้บัการรบัรองโดยผูมี้อาํนาจของคูค่า้/คูธุ่รกิจ 

6. คูค่า้/คูธุ่รกิจสามารถแจง้รอ้งเรียนการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมตอ่คู่คา้/คูธุ่รกิจตามหลกับรรษัทภิบาล
เ อส ซี จี ได้ตามช่องทางท่ี เอสซี จีกําหนดไว้ ท่ี ระบบรับข้อร้องเ รียนและแจ้งเบาะแสเอสซี จี  
https://whistleblower.scg.com 
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นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภมูิอากาศเอสซจี ี  
เอสซีจี มุง่มั่นสูค่วามเป็นผูน้าํทางธุรกิจในภูมิภาคดว้ยการสรา้งสรรคน์วตักรรมและการพฒันาอย่างยั่งยืน 

ตระหนักว่าสิ่งสาํคญัท่ีขับเคล่ือนธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนไดคื้อ การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มและสภาพ
ภูมิอากาศ เอสซีจี จึงไดก้าํหนดนโยบายฉบบันี ้โดยปรบัปรุงจากนโยบายสิ่งแวดลอ้มและพลงังาน ฉบบัก่อน
หนา้นี ้(1 เมษายน 2559) เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการดา้น
สิ่งแวดลอ้มและสภาพภมูิอากาศ ดงัแสดงเจตนารมณไ์วใ้นอดุมการณเ์อสซีจี 

นโยบายฉบบันีใ้หค้รอบคลมุทกุการดาํเนินงานการผลิต การอาํนวยความสะดวกทางธุรกิจ การดาํเนินงาน
ของหุน้ส่วนธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าและผูร้่วมธุรกิจของเอสซีจี ตัง้แต่การออกแบบ การจดัซือ้จดัหา การผลิต
สินคา้ บรกิาร และโซลชูนั การกระจายสินคา้และโลจิสตกิส ์ตลอดจนการจดัการของเสียและผลิตภณัฑห์ลงัการ
ใชง้าน นอกจากนีย้ังครอบคลุมถึงคู่ธุรกิจ และผูใ้หบ้ริการ รวมถึงหุน้ส่วนทางธุรกิจท่ีสาํคญัอ่ืนๆ เช่น การ
ดาํเนินงานท่ีไม่มีอาํนาจบริหาร หุน้ส่วนในผูร้ว่มธุรกิจ การจดัจา้งภายนอก การดาํเนินโครงการใหม่ โครงการ
ปรบัปรุง การจดัทาํขอ้ตกลงตา่งๆ รวมถึงการควบรวมกิจการ ดงันี ้ 

1. ดาํเนินธุรกิจบนพืน้ฐานข้อกาํหนดทางกฎหมาย โดยสอดคลอ้งกับประเด็นระดบัโลกและคาํนึงถึง
ประเดน็ระดบัทอ้งถ่ิน ตามแนวปฏิบตักิารพฒันาอยา่งยั่งยืน เอสซีจี และนโยบายอ่ืนๆ ของเอสซีจี 

2. ดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มและการปรบัตวัตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม การใชท้รพัยการธรรมชาต ิพลงังาน และนํา้อยา่งยั่งยืน ผา่นการดาํเนินงาน
ดา้นประสิทธิภาพเชิงนิเวศและเศรษฐกิจหมนุเวียน: การดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกับเป้าหมายตามความตกลง
ปารีส การไม่มีของเสียไปฝังกลบ อนรุกัษค์วามหลากหลายทางชีวิภาพและระบบนิเวศ การบริหารจดัการห่วง
โซอ่ปุทาน การจดัหาท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนสินคา้ บรกิาร และโซลชูั่นท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

3. จดัทาํระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดาํเนินธุรกิจ รวมทัง้การพฒันาอยา่ง
ตอ่เน่ืองและการตรวจประเมินระบบการจดัการ เพ่ือยกระดบัการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

4. ประเมินหาประเด็นการพฒันาอย่างยั่งยืน (Materiality) และจดัทาํการบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม
และสภาพภมูิอากาศ พรอ้มทัง้กาํหนดดชันีชีว้ดัท่ีสาํคญัและกลยทุธเ์พ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายในการดาํเนินงาน 

5. เปิดเผย โปรง่ใส และรบัผิดชอบตอ่การรายงานอยา่งตอ่เน่ืองของขอ้มลูการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม
และสภาพภมูิอากาศตามความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สีย 

6. เสริมสรา้งความรู้และความตระหนักเร่ืองการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศให้
พนกังาน ลกูคา้ คูธุ่รกิจ และผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือใหน้โยบายสิ่งแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศฉบบันี ้ไดถ้กูปลกูฝังเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร 
และนาํไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ทุกบริษัทนาํไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์เอสซีจี ตอ่ไป 
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ส่วนที ่4 ภาคผนวก 

นิยาม 

เอสซีจี หมายถึง 

1) บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และ 
2) บรษัิทยอ่ยของบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท หมายถึงบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษัทย่อย หมายถึง 

1) บริษัทหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน)เป็นเจา้ของหรือถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงใน
บรษัิทหรือนิตบิคุคลนัน้เกินกวา่รอ้ยละ 50 ไมว่า่จะถือหุน้เองโดยตรงหรือถือหุน้โดยออ้ม หรือ 

2) บริษัทหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)มีอาํนาจควบคมุในเร่ืองการกาํหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดาํเนินงานเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งประโยชนจ์ากกิจกรรมตา่งๆ ของบรษัิทหรือนิตบิคุคลนัน้ 

คณะกรรมการบริษัท หมายถึงคณะกรรมการของบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
พนักงาน หมายถึงผูท่ี้ทาํสญัญาจา้งแรงงาน หรือสญัญาจา้งพิเศษกบัเอสซีจี 
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึงบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับเอสซีจีในดา้นต่างๆ เช่น กรรมการบริษัท พนกังาน ผูถื้อหุน้ 
คูส่ญัญา ผูร้บัเหมา ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เจา้หนี ้ลกูหนี ้สงัคม ชมุชนรอบโรงงาน เป็นตน้  
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ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัเมือ่ปี	พ.ศ.	2456	จนถงึปัจจบุนั	เอสซจีไีด้เผชญิกับการเปลีย่นแปลง

ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง	แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเอสซจียึีดมัน่อยู่เสมอคือการด�าเนินธุรกิจ

อย่างมคีณุธรรมและรบัผดิชอบต่อสังคมตามอดุมการณ์เอสซจี	ีซึง่เป็นพ้ืนฐานส�าคัญของ

การประพฤติปฏิบัติที่ดีของพนักงานเอสซีจี	ที่ได้รวบรวมขึ้นเป็น	“จรรยาบรรณเอสซีจี”	

จรรยาบรรณเอสซีจีได้จัดท�าข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	2530	และได้

มีการปรับปรุงต่อมาอีก	5	ครั้ง	โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งท่ี	6	ซึ่งมีการแบ่ง

หมวดหมู่และปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจน		ครอบคลุมกฎเกณฑ์	นโยบายที่เก่ียวข้อง	และ

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขวางขึ้น	เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจใน

ปัจจุบันยิ่งขึ้น

พนักงานเอสซีจีทุกคนจะต้องศึกษาคู่มือจรรยาบรรณเล่มน้ีให้เข้าใจเป็นอย่างดี	และใช้

ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนหลักการของจรรยาบรรณเอสซีจี	เพื่อสืบทอดสิ่ง

ที่คณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายจัดการ	ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความ

ส�าคัญอย่างจริงจังกว่า	100	ปีที่ผ่านมา

ในโอกาสนี	้ผมขอขอบคณุพนักงานเอสซจีทุีกคนทีป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณเอสซจี	ีรวมทัง้ 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี	ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญในการรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของเอสซีจี

ให้คงอยู่ตลอดไป

นายจิราย	ุอิศรางกูร	ณ	อยุธยา
ประธานกรรมการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

23	ธันวาคม	2558

สารจาก
ประธานกรรมการ
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การที่เอสซีจี เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปัจจุบันเพราะมีอุดมการณ์ใน
การด�าเนินธุรกจิอย่างมีคุณธรรม ซึ่งทั้งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจน
พนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความส�าคัญอย่างสม�่าเสมอตลอดมา คือ

เอสซีจี มีความรับผิดชอบท่ีจะให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 

ได้รับความเป็นธรรม	กล่าวคือ

•	 ให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุด	ทั้งด้าน

คุณภาพและราคา

•	 ให ้ผู ้ ถือหุ ้นได ้รับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราท่ี 

เหมาะสม

•	 ให้พนักงานได้รับผลประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

•	 ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

•	 ท�างานอย่างซื่อสัตย์	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และปฏิบัติ 

ต่อผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่ายอย่างให้เกียรต	ิจรงิใจ	เป็นมติรและ

เป็นธรรม

•	 ท�างานโดยเสมอภาค	ไม่แบ่งพวก	รุ่น	หรือสถาบัน

เอสซจี ีมุง่กระท�าสิง่ทีถู่กต้องด้วยความตัง้ใจให้เกิดผลในทาง

ที่เป็นเลิศเสมอ	พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

ตระหนกัดว่ีาเราต้องทุ่มเทก�าลงักาย	ก�าลงัใจ	ความรูแ้ละความ

สามารถท่ีมีอยู่ให้มากย่ิงข้ึนไปกว่าเดิมอยู่เสมอ	ใฝ่เรียนรู้และ

ศึกษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา	เพ่ือฟันฝ่าอุปสรรคและก้าวหน้า

ต่อไปด้วยความมัน่คงและย่ังยืนเพ่ือผลทีด่ท่ีีสดุแก่เอสซจี	ีและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

•	 ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ส่ิงใหม่	ๆ	ที่มีคุณค่าอย่างเต็ม

ความสามารถ	ให้เกิดประโยชน์กับผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทกุฝ่าย

•	 ท�างานด้วยความมุ่งมั่น	ทุ่มเทก�าลังกาย	ก�าลังใจ	ความรู้	 

ความสามารถ	ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่า

เสมอเพ่ือพัฒนาสูค่วามเป็นเลศิตลอดมา	โดยค�านึงถึงการ

ผสานประโยชน์และผลกระทบทุกด้านท่ีมต่ีอผูเ้ก่ียวข้อง	

•	 ทนัโลกทันเหตกุารณ์และพร้อมทีจ่ะเผชญิกับสภาวการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

อุดมการณ์เอสซีจี
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บุคคลเจริญได้ด้วยจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต
องค์กรก็เจริญได้ด้วยจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

เอสซจีี ถือว่าพนักงานเป็นทรพัยากรอนัมค่ีาทีส่ดุ	การทีเ่อสซจี ี

เจริญรุ่งเรืองมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ก็เพราะมีคนเก่งและดีที่มี

ความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นประการส�าคัญ	เอสซีจี

จงึเลอืกสรรแต่คนเก่งและดเีข้าท�างาน	และพฒันาคนให้พร้อม

ที่จะเผชิญสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา	ในขณะ

เดยีวกันก็สร้างความมัน่คงและความผกูพันทางใจให้พนักงาน

มคีวามรักเอสซจี	ีท�าให้พนกังานเกิดความมัน่ใจท่ีจะท�างานเพ่ือ

ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

•	 ท�างานร่วมกันเหมือนพ่ีน้อง	ห่วงใย	เอื้ออาทร	ยกย่อง	

ชมเชย	แนะน�าเพ่ือให้ก�าลงัใจกันและกัน	เคารพความคดิ

เห็นของกันและกัน

•	 ท�างานเป็นทีม	ช่วยเหลือกัน

เอสซีจี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศ 

ที่ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่

มีต ่อสังคม	 รวมท้ังให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

•	 ท�างานด้วยความใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย	 

อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม

•	 มีจิตส�านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู ้ คุณค่า	 รักษา 

ส่ิงแวดล้อม	โดยเริ่มจากที่บ้าน	ที่ท�างาน	และขยายผล 

สู่ภายนอก	

•	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมรักษาส่ิงแวดล้อม	ดูแลชุมชน	

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน	 ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
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บทน�า

จรรยาบรรณเอสซจี ีหมายถงึ แนวปฏิบติัทีด่ใีนการด�าเนนิ
ธุรกิจซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์เอสซีจี เพื่อให้
พนักงานเอสซีจียึดถือปฏิบัติร่วมกัน และใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ระเบียบข้อบังคับพนักงาน

จรรยำบรรณเอสซีจี
คืออะไร
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พนักงานเอสซจีทุีกคน	มหีน้าท่ีปฏบิตัติามหลกัการและแนวปฏิบตัิ

ที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี	โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี

1.  ท�าความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	ที่ก�าหนด

ไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี	โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้องกับ

หน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน

2. ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาหรอืสอบถามในระบบให้ค�าปรกึษา

จรรยาบรรณเอสซีจีเมื่อท่านไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะกระท�า 

ถูกต้องตามจรรยาบรรณเอสซีจีหรือไม่

3. สื่อสารให้บุคคลอื่นที่ท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ที่เก่ียวข้อง	

เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเอสซีจีตาม

หลักจรรยาบรรณเอสซีจี

4. แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้องตาม 

จรรยาบรรณเอสซจี	ีผ่านช่องทางทีเ่อสซจีกี�าหนดไว้และให้ 

ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

•	 การไม ่ปฏิบัติตามหลักการและแนว

ปฏิบัติท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี	

อาจมคีวามผดิทางวินยัหรอืกฎหมายตาม

แต่ละกรณี	และอาจถูกพิจารณาลงโทษ

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

•	 นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

เอสซีจีข้างต้นแล้ว	การสนับสนุนให้ผู้อื่น

กระท�าผิดจรรยาบรรณ	การเพิกเฉยเมื่อ

พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	

การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จ

จริง	และการกระท�าอย่างไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ให้ข้อเท็จจริง	ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณเอสซีจีเช่นกัน

ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี?

ท่านต้องท�าอะไรกับ
จรรยาบรรณเอสซีจี?

ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี

จะมีผลอย่างไร?
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เอสซีจีมีระบบรับข้อร้องเรียนและ
แจ ้ ง เบาะแส	 (Wh is t leb lower	
System)	ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล	
ในกรณีท่ีท ่านทราบ	 หรือพบเห็น
การกระท�า	 หรือเป ็นผู ้ เดือดร ้อน 
เสยีหายท่ีเก่ียวกับการทุจรติ	ไม่ปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ
บรษิทั	และจรรยาบรรณ	ท่านสามารถ
ให้ข้อมูลเก่ียวกับการกระท�าดังกล่าว
ได้โดยด�าเนินการ	ดังนี้ี้
•	 แจ้งไปท่ีผู ้รับข้อร้องเรียน	ตาม

ช่องทางการร้องเรียนท่ีก�าหนด	
ท้ังน้ีต ้องไม่เป็นการร ้องเรียน
ข้อมลูเท็จหรอืเป็นการกลัน่แกล้ง	
ซึ่งเอสซีจีถือว่าผิดวินัยตามข้อ
บังคับการบริหารงานบุคคล

•	 บริษัทมีกระบวนการด�าเนินการ
เมื่อได้รับข้อร้องเรียน	และมีการ
คุ ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งข้อ 
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

รายละเอียด	สามารถอ่านเพ่ิมเติม
ได้ท่ี	SCG	Whistleblower	Policy	หรอื	
“นโยบายการคุ้มครองและให้ความ
เป็นธรรมแก่พนกังานทีแ่จ้งข้อมลูหรอื
ให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต	หรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	 
ข้อบงัคบับรษิทั	และจรรยาบรรณ”	ซึง่
อยู่ในเว็บไซต์	SCG	Intranet	

ท่านควรท�าอย่างไร
เมื่อพบการกระท�า
ผิดจรรยาบรรณ?

ผังกระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

•	 ผู้อ�านวยการส�านักงานการบุคคลกลาง

•	 ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ

•	 ผู้บังคับบัญชาที่ท่านไว้วางใจในทุกระดับ

•	 ผ่านทางเว็บไซต์ระบบรับ 

ข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส	

(Whistleblower	System)	

•	 ด้วยวาจา	หรือเป็นลายลักษณ์อักษร/	

E-mail	address/จดหมาย	(โดยระบุชื่อ	

หรือไม่ระบุชื่อผู้แจ้งก็ได้)

•	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

•	 กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง

*		 พิจารณาและสรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้น	ใช้เวลาประมาณ	30-60	วัน 
(ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในการหาข้อเท็จจริง)

กรณ
ีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง	ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายในก�าหนดระยะเวลา	7	วันท�าการนับแต่วันที่สรุปผล

รวบรวมข้อเท็จจริงท�าเป็นความลับ*
•	 ผู้รับข้อร้องเรียน	หรือมอบหมายให้ผู้อื่นรวบรวมข้อเท็จจริง	
•	 โดยหลักการต้องเชื่อมั่นว่าผู้ถูกร้องเรียนสุจริต	

ตั้งคณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นทางการ
(ข้อเทจ็จรงิมแีนวโน้มผดิวินัย/จรรยาบรรณจ�าเป็นต้องต้ังคณะ 
ท�างานตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	เพือ่หาข้อมลูและหลกัฐาน	จากหลาย 
หน่วยงานหรอืหน่วยงานภายนอก	และสรปุผล/เสนอการลงโทษ)

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นทางการ
(ข้อร้องเรยีนเป็นกรณีทจุรติ	และสรปุผล/เสนอการลงโทษ)

การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ
•	 MDC	พิจารณาพนักงานระดับจัดการ	3	ขึ้นไป
•	 พนักงานระดับอื่น	ๆ	ผู้พิจารณาฯ	ตามที่ก�าหนดในอ�านาจ
ด�าเนินการของบริษัท	(ตามข้อสรุปของคณะท�างานตรวจ
สอบข้อเท็จจริง	หรือคณะกรรมการสอบสวน)

รายงานตามความเหมาะสม
คณะจัดการบริษัท	คณะจัดการกลุ่มธุรกิจ	 
คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบรษิทั

บริษัทหรือส�านักงานตรวจสอบท�าหน้าที่

01

02

03

04

05

ผู้รับข้อร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน

หรือ

และ/หรือ
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หัวข้อเรื่อง

นิยาม

ตัวอย่าง

แนวปฏิบัติ

01 02 03

0

คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย

หัวข้อเรื่อง

หลักการ

แนวปฏิบัติ

ตัวอย่าง

นิยามศัพท์

เอสซีจีมีนโยบายการคุ ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่

พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส	คณะท�างานหาข้อเท็จ

จริง	กรรมการสอบสวน	 เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับบริษัท	และจรรยาบรรณ	

(Whistleblower	Policy)	ดังนีี้	

1.	 กรณีผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลเปิดเผยชื่อ	บริษัทสามารถ

รายงานความคืบหน้า	ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบได้	หรือ

บรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.	 เอสซจีถืีอว่าข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องถือเป็นความลบั	และจะเปิด

เผยเท่าที่จ�าเป็น	โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	และความ

เสียหายของผู้รายงาน	แหล่งที่มาของข้อมูล	หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้อง

3.	 กรณีที่ผู ้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย	หรืออาจ

เกิดความเดือดร้อนเสียหาย	ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอ

ให้บริษัทก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้	หรือ

บรษิทัอาจก�าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้้องเรยีนไม่ต้อง

ร้องขอก็ได้	หากเห็นว่าเป็นเรือ่งท่ีมแีนวโน้มท่ีจะเกิดความ

เดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

4.	 ผูท้ีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนเสยีหายจะได้รบัการบรรเทาความ

เสยีหายด้วยกระบวนการท่ีมคีวามเหมาะสม	และเป็นธรรม

ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับ 
การคุ้มครองอย่างไร

a

a

b

b

c

c

e

e

d

d

หลักการ

จรรยาบรรณเอสซีจี

SCG
Code of
Conduct
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นิยามค�าศัพท์ทั่วไป

1.		บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

2.		บริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 

					จ�ากัด	(มหาชน)

พนักงานประจ�าภายใต้สัญญาจ้าง

แรงงาน	พนักงานทดลองงาน	และ

พนักงานที่มีสัญญาจ้างงานเป็นพิเศษ	

ซึ่งสังกัดบริษัทในเอสซีจีในทุก	ๆ	

ประเทศที่เอสซีจีประกอบธุรกิจอยู่

กรรมการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)

เอสซีจี

พนักงานเอสซีจี

กรรมการบริษัท

บริษัทย่อยตามงบการเงินรวม

ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)

บริษัทย่อย

	บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับ

ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ

ของเอสซีจีโดยทางตรงหรือทาง

อ้อม	หรือมีผลประโยชน์ใด	ๆ	กับ

การด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี	หรือ

มีส่วนที่อาจท�าให้เกิดผลกระทบ

การด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี	เช่น	

กรรมการบริษัท	พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	 

คู่สัญญา	ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ	

เจ้าหนี้	ลูกหนี้	สังคม	 

ชุมชนรอบโรงงาน	เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้เสีย
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ผู้จ�าหน่ายสินค้า	ผู้ให้เช่า	

หรือผู้ให้เช่าซื้อ	ที่ส่งมอบ

สินค้าให้เอสซีจี

ผู้ที่ยอมเข้าผูกพันตนและมี

สิทธิ	หน้าที	่ความรับผิดชอบ

ตามที่ปรากฏในสัญญาที่ได้

ท�าไว้กับเอสซีจี

บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่เอสซีจี

มีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่ว่าจะ

เป็นรัฐบาล	หน่วยงานรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	

องค์กรภาคเอกชน	เป็นต้น

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท�านิติกรรม	

สัญญา	หรือการด�าเนินการใด	ๆ	

กับผู้อื่นทางการเงิน	ทางธุรกิจ	หรือ

การด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	

เช่น	การบริการ	การซื้อ	การขาย	

การว่าจ้าง		การให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงิน	การสนับสนุนทางด้าน

เทคนิคหรือบุคลากร	ฯลฯ

คู่ค้า

คู่สัญญา

ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

ธุรกรรม	(Transaction)

ผู้รับจ้าง	หรือให้บริการแก่เอสซีจี	

หรือคู่สัญญาที่ท�าสัญญาจ้างท�า

ของกับเอสซีจี

ผู้ซื้อสินค้า	ผู้ใช้งานสินค้า	และ

ผู้รับบริการ

คู่ธุรกิจหรือผู้รับเหมา
ลูกค้า

10



เชื่อมั่นใน
คุณค่าของคน



แนวปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ 

เอสซีจี
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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

แนวปฏิบัติ

หลักการ

1.	 ปฏบิตัต่ิอกันด้วยความเคารพ	ให้เกยีรตซิึง่กันและกัน	และปฏบิตัิ

ต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย	

จิตใจ	เชื้อชาต	ิสัญชาต	ิศาสนา	เพศ	ภาษา	อายุ	สีผิว	การศึกษา	

สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด

2.	 ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่

จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจ	รวมทั้งจากผู้

ที่เก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจ	สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิ

มนุษยชน	และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือป้องกันการกระท�าที่

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.	 ปฏบิตัอิย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน	ตัง้แต่

การสรรหา	การจ่ายค่าตอบแทน	เวลาท�างานและวนัหยุด	การมอบ

หมายงาน	การประเมนิผลการปฏบิตังิาน	การฝึกอบรมและพฒันา	

การวางแผนความก้าวหน้า	และอื่น	ๆ	โดยไม่เลือกปฏิบัติ

4.	 ไม่ใช้แรงงานบังคับ	แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์	หรือแรงงาน

เด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย	รวมถึงการลงโทษท่ีเป็นการทารุณ

ร่างกายหรือจิตใจพนักงาน	ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ	การกักขัง 

หน่วงเหนี่ยว	การคุกคามข่มขู่	การล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรง

ในรูปแบบใด

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

เอสซจีตีระหนักถึงความส�าคญัต่อการเคารพสทิธิมนุษยชนของบคุคลทุกคน	

โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม	ปราศจากการเลือกปฏิบัติ	สนับสนุน	ส่ง

เสริมสิทธิมนุษยชน	หลีกเลี่ยงการกระท�าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน		

นอกจากนี้เอสซีจียังตระหนักถึงความส�าคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบัติต่อ

พนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้องกับแรงงาน

อย่างเป็นธรรม

1
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หากท่านพบเห็นเพ่ือนพนักงานที่เป็นสตรีมีครรภ์

ปฏิบัติงานล่วงเวลาในส�านักงาน	ท่านควรปฏิบัติ

อย่างไร	

ค�าแนะน�า

รายงานต่อผูบ้งัคับบญัชาเพราะพนักงานท่ีเป็นสตรมีี

ครรภ์น้ันจะได้รบัการคุม้ครองเป็นพิเศษตามกฎหมาย

แรงงาน		ซึ่งโดยปกตินั้นห้ามมิให้พนักงานซึ่งเป็น

หญิงมีครรภ์ท�างานล่วงเวลา		หรือท�างานในวันหยุด	

เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย

1
ตัวอย่าง

01

03

02

04
หากท่านพบเห็นเพ่ือนร่วมงานพูดจาดูหมิ่นผู้อื่น	

หรือกระท�าการอื่นใดที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของผู้อื่น	ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

รายงานต่อผู้บังคับบัญชา	เพ่ือจะได้น�าข้อเท็จจริง

พิจารณาร่วมกับผู้ท่ีเก่ียวข้องก�าหนดแนวทางการ

ด�าเนินการส�าหรับแต่ละกรณี	เนื่องจากเรื่องการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น	ต้องพิจารณาข้อเท็จจริง

ในรายละเอยีด	ประกอบกับข้อกฎหมาย	รวมถึงต้อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก�าหนด

หากท่านพบคู่ธุรกิจของบริษัทใช้แรงงานเด็กใน

โรงงาน	ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

รายงานต่อผู ้บังคับบัญชาทันที	 เนื่องจากเอสซีจี

สนับสนุนให้คูธุ่รกิจด�าเนนิธุรกิจอย่างมจีรยิธรรมตาม

คูม่อืจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซจี	ีหากคูธุ่รกจิปฏบิตัไิม่

สอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซจี	ีเอสซจีจีะขอ

สงวนสิทธ์ิในการด�าเนินการใด	ๆ	กับคู่ธุรกิจนั้นโดย

พิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น

หากท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาต้องประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ�าปีแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาที่มี

ปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกับท่าน	ท่านจะต้อง

ปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องปฏิบตัต่ิอผูใ้ต้บงัคบับญัชาทุกคนอย่างเท่าเทยีม	

ไม่เลือกปฏิบัติ	หลีกเล่ียงกระท�าการท่ีไม่สมควร

ปราศจากเหตุผลและความชอบธรรม	และประเมิน

ผลการปฏิบัติงานจากผลการท�างาน	ความรู้ความ

สามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา	โดยต้องไม่ยอมให้

ความรู้สึกส่วนตัว	อคติหรือความล�าเอียงมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจ
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ถือมั่นใน
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม



สิ่งแวดล้อม สุขภาพ
และความปลอดภัย

2
2.1
2.2
2.3

สิ่งแวดล้อม

สุขภาพและความปลอดภัย

ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
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2.1

แนวปฏิบัติ

1.	 ด�าเนินงานตามกฎหมาย	มาตรฐาน	ระเบียบปฏิบัติ	และแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	ด้านสิ่งแวดล้อม	

รวมถงึให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามข้อตกลงระดบัสากลในเรือ่งต่าง	ๆ 	เพ่ือช่วยป้องกัน	

หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

2.	 ใช้ทรัพยากรต่าง	ๆ	อาทิ	พลังงาน	น�้า	วัตถุดิบ	และวัสดุต่าง	ๆ	ตามหลักการ	3R	(Reduce:	

การลดการใช้	Reuse/Recycle:	การน�ากลับมาใช้ใหม่/	ใช้ซ�้า	และ	Replenish:	การฟื้นฟู)	

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3.	 พิจารณาเลอืกใช้วตัถุดบิ	หรอืวัสดตุ่าง	ๆ 	ส�าหรบัการด�าเนนิธุรกิจตาม	“แนวปฏบิตักิารจดัหา

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

4.	 สนับสนุน	และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของเอสซีจี

5.	 เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ตามความ

เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย	มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส�าหรับ

โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

6.	 ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้กับผู้ร่วมงาน	และชุมชน

รอบด้าน	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ		ตามความเหมาะสม	เช่น	ผ่านการประชุม	การอบรมสัมมนา	

ระหว่างการเดนิส�ารวจพ้ืนท่ีท�างาน	หรอืการร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคมกบัชมุชนในโอกาสต่าง	ๆ

สิ่งแวดล้อม

เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการของการด�าเนินธุรกิจ	โดย

เริม่ตัง้แต่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมก่อนจะลงทนุในธุรกิจต่าง	ๆ	การออกแบบ	

กระบวนการผลติ	เครือ่งจกัร	อปุกรณ์	และการน�าเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมมาใช้เพ่ือป้องกัน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ	ไปจนถึงการปลูกฝัง

จติส�านกึในเร่ืองดังกล่าวให้พนกังานและผูท่ี้เกีย่วข้องกับการด�าเนินธุรกิจ	ให้ด�าเนนิการ

ตามแนวปฏิบัตใินเร่ืองต่าง	ๆ

หลักการ
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2.1

ตัวอย่าง

01 02
หากมีคนมาเสนอขายสินค้าให้ท่านในราคาถูกกว่า 

ที่ใช้ในปัจจุบัน	แต่สินค้าชนิดนั้นยังไม่ได้รับการ 

ข้ึนทะเบียนสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

ของเอสซจี	ีในขณะทีม่ผีูผ้ลติสนิค้าประเภทเดยีวกัน

นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว	ท่านควรพิจารณา 

ซือ้สนิค้าอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องด�าเนินการสั่งซื้อสินค้าตามแนวปฏิบัติของ 

เอสซีจี	ในกรณีที่สินค้าประเภทนั้นมีผู้ผลิตรายอื่น

ได้รับการข้ึนทะเบียนอยู่แล้ว	 ผู้ซ้ือจะต้องเลือกซื้อ

สินค้าจากผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่าน้ัน	แต่ใน

กรณีท่ีมีผู้ผลิตรายอื่นต้องการได้รับการขึ้นทะเบียน	

ท่านสามารถเข้าไปช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าในการ

ปรับปรุงการด�าเนินงานของผู้ผลิต	และสนับสนุนให้

ขอขึ้นทะเบียนได	้เพื่อที่ท่านจะสามารถพิจารณาซื้อ

สินค้าชนิดนั้นได้ในอนาคต

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของท่านรายงานว่า	ได้ยินชาวบ้าน 

คยุกันเรือ่งความเดอืดร้อนจากน�า้สดี�าทีม่กีลิน่เหมน็

ไหลออกจากบริเวณโรงงานของท่านลงไปในท่ีดิน

ชาวบ้าน	แต่ไม่ทราบว่าจะติดต่อหรือร้องเรียนไป

ที่ใด	และอย่างไร	ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะ

ปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องประสานงานและ/หรือด�าเนินการแก้ไขโดย

ด่วน	 เมื่อเกิดเหตุร ้องเรียน	 หรือมีแนวโน้มจะ

เกิดการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมาจากการ

ด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี	โดยเริ่มจากการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจรงิ	วิเคราะห์ข้อมลู	ด�าเนนิการแก้ไข	ก�าหนด 

ผูร้บัผดิชอบพร้อมก�าหนดแล้วเสรจ็	และต้องสือ่สาร

การด�าเนินการต่อผู้ได้รับผลกระทบ	และผู้บังคับ

บัญชาเพ่ือแก้ไขปัญหา	และลดความเดือดร้อน

ร�าคาญที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด
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2.2

แนวปฏิบัติ

1.	 ด�าเนินงานตามกฎหมาย	มาตรฐาน	ระเบียบปฏิบัติ	และแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	ด้านสุขภาพและความ

ปลอดภัย	รวมถึงให้ความร่วมมอืในการปฏิบตัติามข้อตกลงระดบัสากลในเรือ่งต่าง	ๆ 	เพือ่ช่วยป้องกัน	

หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2.	 ดแูลและตรวจสอบความพร้อมของสขุภาพตนเอง	เพ่ือนร่วมงาน	คูธุ่รกิจ	และบคุคลอืน่ทีเ่ก่ียวข้องก่อน

ปฏิบัติงาน	และต้องหยุดหรือสั่งให้หยุดปฏิบัติงานทันทีหากพบว่ามีสุขภาพร่างกายไม่พร้อม	เพื่อลด

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน	หรือที่เกี่ยวกับงาน

3.	 ประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มการท�างาน	รวมถึงต้องศึกษาข้อมูลต่าง	ๆ	เกี่ยวกับสภาพการท�างานที่ไม่

ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตราย	เพื่อวางแผนหรือเตรียมการป้องกันที่เหมาะสม

4.	 ในกรณีทีไ่ด้รบัมอบหมายงานทีม่อีนัตราย		หรอืหากไม่มคีวามมัน่ใจถงึความปลอดภัยจากการท�างาน	

ควรหยุดหรือชะลอการด�าเนินการนั้น	และปรึกษากับผู้บังคับบัญชา	หรือผู้เชี่ยวชาญโดยทันที

5.	 รายงานผู้บังคับบัญชาทันที	เม่ือพบเห็นสิ่งผิดปกติทั้งจากเครื่องจักร	อุปกรณ์	และสถานที่ในบริเวณ

ที่ท�างาน	ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย

6.	 ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงเรื่องความปลอดภัยในการท�างาน		ต้องก�าหนด	หรือ

เผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	รวมถึงการดูแลสุขภาพพนักงานตาม

ความเสี่ยงของงาน

7.	 เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างโปร่งใส	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ตาม

ความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย	มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส�าหรับ

โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

8.	 ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงาน	

และชุมชนรอบด้าน	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ		ตามความเหมาะสม	เช่น	ผ่านการประชุม	การอบรมสัมมนา	

ระหว่างการเดินส�ารวจพื้นที่ท�างาน	หรือการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนในโอกาสต่าง	ๆ

สุขภาพและความปลอดภัย	

เอสซจีใีห้ความส�าคญัอย่างย่ิงในเรือ่งสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน	

คูธุ่รกิจ	ลกูค้า	ชมุชน	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	ตลอดกระบวนการของการด�าเนินธุรกิจ	

โดยเริม่ตัง้แต่การประเมนิผลกระทบทีเ่ก่ียวข้องกับสขุภาพ	และความปลอดภยั	

ก่อนทีจ่ะมกีารลงทนุหรอืร่วมทนุในกิจการใด	ๆ 	รวมทัง้การดูแลสถานประกอบการ	

กระบวนการผลติ	เทคโนโลย	ีเครือ่งจกัร	อปุกรณ์	วัตถุดบิให้มคีวามปลอดภยั	ไม่

ส่งผลกระทบต่อสขุภาพเมือ่ใช้งาน	ตลอดจนปลกูฝังจติส�านึกในเรือ่งดงักล่าวให้

กับพนกังานและผูท่ี้เก่ียวข้อง	ให้ด�าเนนิการตามแนวปฏิบติัในเรือ่งต่าง	ๆ

หลักการ
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2.2
ตัวอย่าง

01

03

02

04

บริษัทให้ท่านสั่งซื้อสีสเปรย์	และท่านรู้จักพนักงาน

บริษัทผลิตสีสเปรย์รายหนึ่งซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ใน

ราคาถูกกว่าย่ีห้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	แต่สีสเปรย์ดัง

กล่าวยังไม่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภัย	

ท่านควรพิจารณาอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องไม่เลือกซื้อสินค้าท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ความปลอดภัย	 ในการสั่งซื้อวัสดุ	 อุปกรณ์	 โดย

เฉพาะประเภทที่เป็นสารเคมีส�าหรับใช้ในส�านักงาน

หรือโรงงาน	ท่านต้องมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าท่ีได้รับ

การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ	และมีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ

บริษัทของท่านมีงานก่อสร้างเพ่ือขยายกระบวนการ

ผลิต	ซึ่งจะมีคู่ธุรกิจเข้ามาท�างานก่อสร้างในพื้นที่	แต่

พบว่าคู่ธุรกิจไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ

บริษัท	ท่านในฐานะพนักงานท่ีเป็นหัวหน้าโครงการ

ก่อสร้างนี้จะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องควบคมุ	ดูแล	และแนะน�าให้คูธุ่รกิจปฏิบตัติามกฎ

ความปลอดภัยของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงาน	เพ่ือ

ให้เกิดความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการปฏิบตังิาน	

และปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจเสมือนเป็นพนักงานของบริษัท	

โดยก่อนเร่ิมงานต้องมีการอบรมและชี้แจงเก่ียวกับ

ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยให้	คู่ธุรกิจรับทราบ

ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน	ซึ่งท�างานในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีความเสี่ยง

จากอันตรายทางเสียง	รายงานว่าหูของเขาไม่ค่อยได้ยินเสียง

เรียกอยู่บ่อยครั้ง	ซึ่งแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าอาจมาจาก	2	

สาเหตุ	คือ	ได้ยินเสียงดังมาก	ๆ	หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี

เสยีงดงัเป็นประจ�า	ท่านในฐานะผูบ้งัคบับญัชาจะปฏิบตัอิย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องด�าเนินการให้มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันทีเมื่อได้รับ

รายงานความผิดปกติ	โดยในเบื้องต้นควรให้พนักงานคนนั้น

ย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีอื่นซึ่งมีเสียงดังน้อยกว่า	และให้

สืบค้นหาสาเหตุที่ท�าให้เกิดอาการดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงแก้ไข

ต่อไป	ทัง้นีพ้นกังานทุกคนมหีน้าทีใ่นการรายงานความผดิปกติ

ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบแม้ว่าเป็นความผิดปกติเพียง

เล็กน้อย		เพื่อเป็นการป้องกันหรือยับยั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ข้ึนไปซ่อมแซม

หลังคาสูง	4	เมตร	ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้	แต่พบว่าจ�านวน

เข็มขัดนิรภัยกันตก	(Safety	Harness)	ถูกน�าไปใช้หมด	ท่าน

จะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

หยุดหรือชะลอการปฏิบัติงาน	หากงานที่ได้รับมอบหมายน้ัน

อันตราย	หรือพบว่าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและไม่มั่นใจ

ถึงความปลอดภัยจากการท�างาน	โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือ

จัดหาอุปกรณ์ให้ครบถ้วนก่อน	ทั้งนี้การปฏิบัติงานบนที่สูงถือ

เป็นงานที่มีความเส่ียงสูง	ต้องมีการจัดเตรียมสถานท่ีท�างาน

ให้ปลอดภัยและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้ครบถ้วน
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01
ท่านสังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมงานของท่านข้ามขั้นตอนในการผลิตซึ่งอาจมีผลท�าให้สินค้านั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐาน	

และส่งผลต่อความปลอดภัยต่อสินค้าได	้ท่านควรจะด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า

ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาของท่านทันที	เนื่องจากขั้นตอนในการผลิตที่บริษัทก�าหนดไว้นั้น	ก็เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ	

คุณสมบตั	ิและความปลอดภัยในการน�าไปใช้งานของลกูค้า	ซึง่จะช่วยให้บรษิทัสามารถรกัษามาตรฐาน	คณุภาพ	และชือ่เสยีง

ไว้ได้	โดยการปรึกษาดังกล่าวบริษัทไม่ถือว่าเป็นการกล่าวหาเพื่อนร่วมงาน

2.3

แนวปฏิบัติ

1.	 ผลติและให้บรกิารโดยค�านงึถึงความปลอดภยัของลกูค้าตลอดอายุการใช้งาน	และหากจะเปลีย่นแปลงวิธีการ

ผลติสนิค้าและการให้บรกิารท่ีมผีลต่อความปลอดภัยของสนิค้าและบรกิาร	ต้องได้รบัความเห็นชอบจากผูบ้งัคบั

บัญชาหรือผู้ที่รับผิดชอบก่อน	และมีการบันทึกรายละเอียดและเหตุผลไว้เพื่อการอ้างอิง		

2.		 ดูแลจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของสินค้าและบริการในความรับผิดชอบไว้เพ่ือการทวนสอบ	

(Verification)	ได้

3.		 รายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทันท	ีกรณีท่ีพนักงานได้รบัทราบหรอืมข้ีอกังวลเก่ียวกับความปลอดภยัของสนิค้า

และบรกิารอนัเกิดจากกระบวนการผลติสนิค้า	และ/หรอืกระบวนการการให้บรกิาร	หรอืสถานการณ์ทีอ่าจก่อให้

เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของลูกค้า

4.		 ยินดีรับข้อร้องเรียนในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	และด�าเนินการประสานหรือปรับปรุงแก้ไขให้

ทนัท่วงท	ีกรณีมข้ีอจ�ากัดหรอืต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา	ผูร้บัผดิชอบต้องรายงานข้อมลูและสถานะให้ลกูค้า

ทราบในเวลาอันควร	รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเป็นระยะด้วย

ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

เอสซจีมีกีารด�าเนนิการให้มัน่ใจว่าสนิค้าและบรกิารมมีาตรฐานความปลอดภัย

สอดคล้องหรือมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด	มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐาน

อตุสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลทีเ่ก่ียวข้อง	และเป็นไปตามข้อก�าหนดทีไ่ด้ตกลง

ไว้กับลกูค้า	ตัง้แต่กระบวนการออกแบบ	ผลติ	จนถงึการให้ข้อมลูหรอืค�าเตือนเก่ียว

กับสนิค้า	บรกิาร	และวธีิการใช้งานท่ีถูกต้อง	เพยีงพอต่อความปลอดภยัของลกูค้า

ตลอดอายุการใช้งาน	(Life	Cycle)		รวมทัง้ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของ

สนิค้าท่ีเอสซีจว่ีาจ้างให้ผลติ	น�าเข้า	และน�ามาประกอบการส่งเสรมิการขายด้วย

หลักการ

ตัวอย่าง
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04

02

05
หากสินค้าของบริษัทของท่านไม่มีข้อมูลเก่ียวกับ

สินค้า	ค�าแนะน�าการใช้สินค้า	ค�าเตือนอันตรายจาก

การใช้สินค้า	เอกสารข้อมูลความปลอดภัย	(Material	

safety	data	sheet:	MSDS)	วิธีการเก็บรักษา	ท่านจะ

ด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า

แนะน�าให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด�าเนินการวิเคราะห์

อันตรายสินค้า	 (Product	Hazard	Analysis)	ให้

ครอบคลุมการใช้งานสินค้าตลอดอายุการใช้งานของ

สินค้า	(Product	Life	Cycle)	แล้วพิจารณาประเด็น

อันตรายท่ีเข้าข่ายเป็น		Warning	มาจัดท�าค�าเตือน	

ค�าแนะน�า/วิธีการใช้งาน	เอกสารข้อมูลความปลอดภยั	

(Material	safety	data	sheet:	MSDS)	วธีิเก็บรกัษา	ให้

มีเพียงพอและเหมาะสมในการป้องกันอันตราย

หากท่านมีหน้าที่บริการจัดรถเพ่ือไปส่งสินค้าให้แก่

ลูกค้า	และมีข้อตกลงกับลูกค้าเรื่องการส่งมอบท่ีตรง

ต่อเวลา	อย่างไรก็ตามท่านตรวจพบว่ารถขนส่งที่จะ

ใช้งานอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยถ้าจะจัดหารถคัน

ใหม่อาจไปส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันก�าหนด	ท่านจะ

ด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องรายงานให้ลกูค้าทราบสถานการณ์ทนัท	ีพร้อมทัง้

จัดหารถขนส่งคันใหม่	 ซ่ึงอาจท�าให้การส่งมอบสินค้า

ล่าช้าไปบ้าง	แต่สนิค้าจะไปถึงมอืลกูค้าอย่างปลอดภัย	

การใช้รถขนส่งท่ีไม่ปลอดภัยในการส่งสินค้าให้ลูกค้า	

นอกจากมโีอกาสท�าให้เกิดอบุตัเิหตรุะหว่างการขนส่ง	

ท�าให้รถและสนิค้าเสยีหายไม่สามารถส่งมอบสนิค้าได้

แล้ว	ยังอาจท�าให้ผู้ขนส่งเกิดอันตรายได้อีกด้วย

หากพบว่าบริษัท/หน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าจัดการ

ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าล่าช้า	โดยไม่มีการแจ้งความคืบ

หน้าให้ลูกค้าทราบ	และลูกค้ามีแนวโน้มไม่พอใจสูง	ท่านควร

จะด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า

ประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวและแนะน�าให้รายงานส่ิงที่

ก�าลังด�าเนินการแก้ไขให้ลูกค้าทราบ	เพราะการที่ลูกค้าได้รับ

ทราบความคืบหน้าเป็นระยะจะท�าให้ลูกค้ารู้ว่าปัญหาได้รับ

การดูแลและเป็นการลดความไม่พึงพอใจ	หากเรื่องที่ลูกค้าร้อง

เรียนใหญ่เกินกว่าที่จะตัดสินใจได้	หรือความเสียหายเกินกว่า

อ�านาจอนุมัติของบริษัท/หน่วยงานที่รับข้อร้องเรียน	ต้องมีการ

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างทันท่วงทีเพ่ือขอความเห็น	

และเพื่อพิจารณาตามอ�านาจอนุมัติต่อไป	หากบริษัทไม่ด�าเนิน

การให้เหมาะสม	ลูกค้าอาจร้องเรียนโดยใช้สื่อสาธารณะ	ซึ่งจะ

ส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีงของบรษิทัหรอืเอสซจีไีด้	และอาจท�าให้

บริษัทเสียค่าชดเชยเพิ่มขึ้นอีกด้วย	

03
บริษัทของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้ารายการใหม่	

และผู้ใต้บังคับบัญชาได้มาปรึกษาเรื่องการจัดงานและเสนอ

ว่าจะมีการแจกของช�าร่วยให้ผู้ร่วมงานเป็นน�้าผลไม้บรรจุขวด

ภายใต้ตราของบรษิทั	โดยจะว่าจ้างผูอ้ืน่ผลติให้	ในฐานะผูบ้งัคบั

บัญชาท่านควรจะด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องมคีวามตระหนกัในเรือ่งความปลอดภัย	และมอบหมายผูใ้ต้

บงัคบับญัชาให้ตรวจสอบความปลอดภัยของสนิค้าทีว่่าจ้างผลติ

และให้ผู้ผลิตระบุชื่อในฉลากน�้าผลไม้บรรจุขวดด้วย	เนื่องจาก

แม้ว่าบรษิทัไม่ได้เป็นผูผ้ลติหรอืผูข้าย	แต่ในฐานะทีเ่ป็นผูว่้าจ้าง

ผลติและแจกจ่ายเพ่ือผลประโยชน์ทางการค้า	บรษิทัก็ยังคงต้อง

มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของของช�าร่วยเทียบเท่า

สินค้าที่บริษัทผลิตเองอยู่

2.3
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ตั้งมั่นใน
ความเป็นธรรม



การต่อต้าน
คอร์รัปชัน

ของก�านัลและ
การเลี้ยงรับรอง

ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  

การด�าเนินการ
ด้านการเมือง 

3
4
5
6
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นิยาม

คอร์รัปชัน	(Corruption)	

หมายความว่า	การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่

ในรูปแบบใด	ๆ		โดยการเสนอให้	สัญญา

ว่าจะให้	มอบให้	ให้ค�ามั่นว่าจะให้	รวม

ถึงการเรียกร้อง	หรือรับ	ซึ่งเงิน	ทรัพย์สิน	

หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม	กับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	หน่วย

งานของเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม	เพื่อจูงใจให้บุคคล

ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่	อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง

ธุรกิจ	หรือแนะน�าธุรกิจให้กับเอสซีจีโดย

เฉพาะ	หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผล

ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

แนวปฏิบัติ

หลักการ

1.	 ไม่คอร์รัปชันและต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมี

ความเสีย่งสงู	เช่น	การขายและการตลาด	การจดัซือ้	งานโครงการ

ลงทุน	การท�าสญัญา	การให้และรบัของก�านลั	การเลีย้งรบัรอง	การ

ให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน	เป็นต้น	

2.	 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย	เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน

ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจ	ีต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา	หรือบุคคลที่

รบัผดิชอบทราบ	และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ

ต่าง	ๆ	

3.	 ด�าเนินการเรื่องการให้	หรือรับเงินบริจาค	เงินสนับสนุน	อย่าง

โปร่งใส	ถูกต้องตามระเบยีบบรษิทั	และถกูต้องตามกฎหมาย	โดย

ต้องมัน่ใจว่าเงนิบรจิาค	หรือเงินสนบัสนนุไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพ่ือการ

ติดสินบน

4.	 พึงระมัดระวังในการท�าธุรกรรมกับบุคคล	นิติบุคคล	หรือองค์กร

ใด	ๆ		ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

การต่อต้านคอร์รัปชัน

การด�าเนินธุรกิจของเอสซีจีกับผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ	ต้อง

ด�าเนนิการอย่างถูกต้อง	ตรงไปตรงมา	โปร่งใส	ซือ่สตัย์	ตรวจ

สอบได้และไม่คอร์รปัชนั	โดยปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

และนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัของเอสซจี	ีรวมทัง้ไม่ท�าให้เกิด

ข้อครหา	หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

3
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3
ตัวอย่าง

01

04

02

05

03
มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการหนึ่งถาม

เรื่องผลตอบแทนท่ีเขาจะได้รับหาก

เขาสามารถจงูใจให้เจ้าของโครงการ

สั่งซื้อสินค้าของเอสซีจี	ท่านจะตอบ

เจ้าหน้าที่ผู้นี้ว่าอย่างไร

ค�าแนะน�า

ชี้แจงให้บุคคลน้ันเข้าใจว่าตามแนว

ปฏบิตัขิองเอสซจี	ีพนกังานเอสซจีจีะ

ไม่จ่ายผลประโยชน์หรอืผลตอบแทน	

หากไม่เป็นไปตามประเพณีทางการ

ค้าที่เอสซีจียึดถือปฏิบัติ

มีเจ้าหน้าท่ีขององค์กรหนึ่ง	แจ้งว่าก�าลังอยู ่ระหว่าง

การปรับปรุงส�านักงาน	จึงขอความอนุเคราะห์ให้บริษัท

สนับสนุนเครื่องใช้ส�านักงาน	เช่น	ตู้เย็น	เครื่องพริ้นเตอร	์

เพื่อใช้ในส�านักงาน	ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

สามารถให้การสนับสนุนหรือบริจาคได้	โดยให้องค์กรนั้น

ท�าหนังสือท่ีระบุวัตถุประสงค์	พร้อมทั้งรายละเอียดมายัง

บริษัท	และพนักงานของบริษัทจะต้องขออนุมัติให้ถูกต้อง	

ทั้งนี้บริษัทต้องมอบให้องค์กรเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวม

บริษัทที่ท่านปฏิบัติงานก�าลังอยู่ระหว่าง

การขอใบอนุญาต	และมีบุคคลหนึ่ง

แนะน�าว่าสามารถอ�านวยความสะดวก

ในเรื่องการขอใบอนุญาตได้	 เนื่องจาก

รูจ้กักับเจ้าหน้าท่ีซึง่มอี�านาจพิจารณาใบ

อนุญาตได้เป็นพิเศษ	โดยท่านจะต้องจ่าย

ผลประโยชน์ให้บุคคลน้ี	ท่านจะด�าเนิน

การอย่างไร	

ค�าแนะน�า

ต้องไม่จ่ายผลประโยชน์ให้บุคคลใด	ๆ	 

เ พ่ือให ้ได ้รับสิทธิพิเศษในการขอใบ

อนุญาต	เนื่องจากไม่เป็นไปตามขั้นตอน

ที่กฎหมายก�าหนด

ในกรณีท่ีมีหน่วยงาน	หรือองค์กรใด	ๆ	เรียกรับสินบนจาก

บริษัท	ซึ่งหากบริษัทไม่จ่ายแล้วจะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจ

ของบริษัท	ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องไม่จ่ายสินบน		และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึง

ผลกระทบต่อธุรกิจ	 เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบ	หากผู้

บังคับบัญชาไม่แน่ใจว่าจะด�าเนินการอย่างไร	ให้ปรึกษา

ตามล�าดับขั้นไปจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อพิจารณา		

เอสซีจีได้ส่ังซื้อเครื่องจักรผลิตวัสดุ

ก่อสร้างจากต่างประเทศ	และท่านได้

รับแจ้งจากผู้ขายว่าเป็นธรรมเนียม

ที่จะให้ค่าตอบแทนแก่ท่านในฐานะ

ผู ้จัดซื้อร้อยละ	3	ท่านควรปฏิบัติ

อย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องไม่รับผลประโยชน์จากผู ้ขาย	

กรณีนี้ท่านต้องรายงานให้ผู้บังคับ

บัญชาทราบ	และเจรจากับผู้ขายให้

คืนผลประโยชน์ให้เอสซีจี
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01
ผู้รับเหมารายหนึ่งที่ท่านติดต่องานด้วยมีบ้านพักตาก

อากาศริมทะเลเสนอให้ท่านและครอบครัวไปพักผ่อน

ได้เป็นการส่วนตวัโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบ้านพัก	และออก

ค่าใช้จ่ายอืน่	ๆ 	เช่น	ค่ารบัรอง	ค่าเดินทางให้	โดยอ้างว่า

ตามปกตไิม่ค่อยมใีครใช้	ท่านจะรบัข้อเสนอนีไ้ด้หรอืไม่	

ค�าแนะน�า

ไม่ควรรับข้อเสนอนี้	เนื่องจากอาจท�าให้เกิดอิทธิพลใน

การตัดสินใจ

แนวปฏิบัติ

1.	 ก่อนการรบัหรอืให้ของก�านลัและการเลีย้งรบัรองกับผูเ้ก่ียวข้องทางธุรกิจ	ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิง่เหล่านัน้

มีมูลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส	และกฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศ	ข้อบังคับ	หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ท้องถิ่นนั้นก�าหนดให้กระท�าได้	

2.	 ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน	บริการ	การเลี้ยงรับรองที่อาจท�าให้เกิดอิทธิพล	หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหน่ึง

อย่างใดและท�าให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม

3.	 ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินท่ีแสดงมูลค่าของทรัพย์สิน	บริการ	หรือการเลี้ยงรับรองน้ันเพ่ือให้สามารถตรวจ

สอบได้

4.	 กรณีได้รบัมอบหมายหรอืได้รบัอนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลอืหน่วยงานภายนอก	อาจรบัทรพัย์สนิ	

บริการ	การเลี้ยงรับรองได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นก�าหนดไว้

5.	 พึงระมัดระวังทั้งกรณีการให้ทรัพย์สิน	บริการ	เลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา	หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน	และ

การรับทรัพย์สิน	บริการ	เลี้ยงรับรองจากผู้ใต้บังคับบัญชา	หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน	โดยการให้และการรับ

ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม

ของก�านัลและการเลี้ยงรับรอง

การรบัหรอืให้ผลประโยชน์ต่าง	ๆ	ซ่ึงรวมถงึทรพัย์สนิ	บริการ	การอ�านวยความ 

สะดวก	หรือการเลีย้งรบัรองกับผูเ้ก่ียวข้องทางธุรกิจ	ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนยีม

ประเพณีในแต่ละท้องถ่ินหรอืแต่ละประเทศ	รวมทัง้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	โดยต้อง

มมูีลค่าเหมาะสม	และไม่เป็นการสร้างแรงจงูใจในการตดัสนิใจท่ีไม่ชอบธรรม	

หลักการ

ตัวอย่าง

02
บรษิทัได้ออกค่าใช้จ่ายให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรอืสมัมนาภายนอก

และท่านได้รบัรางวลัจากการจบัฉลากจากผูเ้ข้าร่วมทัง้หมด	ท่านจะ

สามารถเก็บรางวัลดังกล่าวเป็นของตนเองได้หรือไม่	

ค�าแนะน�า

สามารถรับเป็นของตัวเองได้	หากรางวัลที่ได้จากการจับฉลากมา

จากการสุม่จากตวัเลอืกจ�านวนมาก	ซึง่มวัีตถุประสงค์เพ่ือหลกีเลีย่ง

การเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยู่แล้ว	แต่ถ้าของรางวัลมีมูลค่าสูง

จะต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม	เพื่อให้

แน่ใจว่าการให้นั้นไม่มีเจตนาเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจ
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03

06
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07
การให้ของขวัญ	หรือการเลี้ยงรับรอง

แก่เจ้าหน้าที	่เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงู	หรอื

หน่วยงาน	องค์กรใด	ๆ	ควรปฏิบัติ

อย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง	ไม่

ว่าจะเป็นกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	

หรือพนักงานทุกระดับ	เนื่องจากการ

ให้	มอบ	หรือรับ	ของก�านัล	การเลี้ยง

รับรอง	เป็นเรือ่งทีเ่อสซจีถืีอว่ามคีวาม

เสี่ยงสูงในการเกิดคอร์รัปชัน	หากมี

ข้อสงสัย	หรือสิ่งผิดปกติให้ปรึกษา

ผู้บังคับบัญชา	และหน่วยงานที่ให้

ค�าปรึกษา

บริษัทมอบหมายให้ท่านไปร่วมแข่งกอล์ฟซึ่งบริษัทจัด

ขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า	และในการแข่งขัน

ครั้งนี้	ท่านได้รับรางวัลประเภทบุคคล	ท่านจะสามารถรับ

รางวัลดังกล่าวเป็นของตนเองได้หรือไม่	

ค�าแนะน�า

สามารถรับรางวัลดังกล่าวได้	เนื่องจากการที่ท่านได้รับ

มอบหมายให้ไปร่วมแข่งขันถือว่าเป็นการปฏิบัติงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย		การแข่งขันเป็นไปตามกติกาการ

แข่งขนัซึง่ได้แจ้งให้ผูเ้ข้าร่วมแข่งขนัทราบแล้ว	และต้องใช้

ทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการแข่งขัน	แต่อย่างไร

ก็ตามหากของรางวัลมมีลูค่าสงู	ให้ปรกึษาผูบ้งัคบับญัชา

เพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

หากมีหน่วยงานภาครัฐ	หรือเอกชน	ขอ

เข้าเย่ียมชมโรงงาน	และได้มอบของ

ขวัญ	ของที่ระลึกให้ท่านซึ่งเป็นตัวแทน

บริษัทท�าหน้าที่ให้การต้อนรับ	ท่านควร

ปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

สามารถรับของขวัญหรือของท่ีระลึกได้	

โดยต้องส่งมอบให้บริษัท	หากของที่ได้

มีมูลค่าสูงให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพ่ือ

พิจารณาการปฏิบัติที่เหมาะสม

หน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	ท�าหนังสือเชิญท่านเป็นผู้บรรยาย

พิเศษในวันและเวลาท�างานปกติ	และมอบเงินค่าตอบแทน

ให้ท่านจ�านวนหน่ึงตามอัตราที่หน่วยงานก�าหนดไว้	ท่าน

ควรท�าอย่างไร	และท่านสามารถเก็บเงินค่าตอบแทนน้ีเป็น

ของตนเองได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ให้หน่วยงานภาครฐั	เอกชน	ท�าหนงัสอืเชญิถึงผูบ้งัคบับญัชา	

เนือ่งจากได้ใช้เวลาท�างานปกต	ิและขออนมุตัผิูบ้งัคบับญัชา	

หากค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงินที่ไม่มากเกินวิสัย	และเป็น

อตัราทีห่น่วยงานภาครฐัก�าหนดไว้เป็นมาตรฐานปกตอิยู่แล้ว	

ท่านสามารถเกบ็เงินจ�านวนนั้นเป็นของตนเองได้	แต่หากค่า

ตอบแทนท่ีได้เป็นสนิทรพัย์	หรอืผลประโยชน์ท่ีมมีลูค่าสงู	ให้

ปรึกษาผู้บังคับบัญชา

ผู ้บังคับบัญชาได ้รับของขวัญท่ี

มีมูลค่าสูงจากผู ้ใต ้บังคับบัญชา

คนหน่ึง	ผู ้บังคับบัญชาควรปฏิบัติ

อย่างไร

ค�าแนะน�า

ควรชี้แจงผู ้ใต้บังคับบัญชาว่า	ไม่

ขอรับของขวัญเนื่องจากอาจเป็นที่

ครหา	และอาจสร้างแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจอย่างหน่ึงอย่างใดโดยไม่

เป็นธรรมได	้
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

เอสซจีมีุง่กระท�าสิง่ท่ีถูกต้องด้วยความตัง้ใจให้เกิดผลทีเ่ป็นเลศิเสมอ	ดงัน้ัน

การปฏบิตังิานของพนกังานต้องยึดถือประโยชน์สงูสดุของเอสซจี	ีภายใต้

ความถูกต้องตามกฎหมายและจรยิธรรม	โดยหลกีเลีย่งการกระท�าทีก่่อให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจส่งผลกระทบในการตดัสนิใจใด	ๆ	

หลักการ

5

นิยาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

หมายความว่า	สถานการณ์หรือการกระท�า

ที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนมากจน

มีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่

ในต�าแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น	และส่ง

ผลกระทบต่อประโยชน์ของเอสซีจ	ีไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม

แนวปฏิบัติ

1.	 ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน	หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน	ผู้ถือหุ้น

ที่มีอ�านาจตัดสินใจ	กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นการ

แข่งขัน	หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของเอสซีจ	ี

2.	 ไม่เข้าไปเกีย่วข้องในการท�าธุรกรรมกับคูส่ญัญาทีม่คีวามเก่ียวพัน

กับตน	เช่น	เป็นครอบครัว	ญาติสนิท	บุคคลที่มีความใกล้ชิด	หรือ

ที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน	แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับเอสซีจี 

ก็ตาม	

3.	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมลู	หรอืสิง่ท่ีตนหรอืผูอ้ืน่รูเ้นือ่งมา

จากต�าแหน่งหน้าที่การงาน	และความรับผิดชอบ

4.	 หลีกเลี่ยงการเข้าไปเก่ียวข้องกับการกระท�าไม่ว่ากับผู้เก่ียวข้อง

ทางธุรกิจของเอสซจีหีรอืพนกังานของเอสซจีทีีอ่าจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อเอสซีจี

5.	 หลีกเลี่ยงการท�างานอื่นเพ่ือประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจากการ

ท�างานของเอสซีจี	ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบ

และภาพลักษณ์ของเอสซีจ	ี

6.	 ห้ามพนักงานใช้เวลาท�างานในการค้นหาข้อมูล	ติดต่อ	หรือ 

ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใด	ๆ	อย่างเป็นประจ�า	 เพ่ือ

ประโยชน์ส�าหรบัตนเองหรอืบคุคลอืน่	และไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์

ของเอสซีจี

7.	 กรณีมีรายการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

เอสซีจีต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
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หากมีเพ่ือนสนิทชักชวนท่านให้

เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ	ท่านควร

ท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า

พิจารณาว่าการเข้าร่วมเป็นหุ ้น

ส่วนธุรกิจน้ัน	กระทบกับเวลาการ

ท�างานของบริษัท	หรือมีความขัด

แย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจ	ี

เช่น	เป็นธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับ

บริษัทหรือไม่	อย่างไรก็ดีให้ด�าเนิน

การตามแนวปฏิบัติของเอสซีจีที่

ก�าหนดไว้

หากท่านมีหน้าที่ในการจัดสรร

สินค ้าให ้ กับตัวแทนจ�าหน ่าย	

และมีตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าของ 

เอสซีจีรายหนึ่งที่เป็นญาติสนิท

กับท่าน	ขอร้องให้ท่านช่วยจัดสรร

สินค้าที่ขาดตลาดให้	 โดยเสนอ

ราคาซื้อแพงกว่าปกติ	ท่านจะ

สามารถท�าได้หรือไม่่	

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถท�าได้	ถึงแม้ว่าเงื่อนไข

ท่ีได้รับน้ันจะเป็นประโยชน์กับ

บริษัทก็ตาม	 และให ้ ช้ีแจ ้งว ่า

ท ่านจะน�าเรื่องดังกล ่าวหารือ

กับผู้บังคับบัญชา	และยินดีท่ีจะ

ประสานงานให้และจะแจ้งผลคืบ

หน้าให้ทราบ

เอสซีจีต้องการสั่งซื้อสินค้าชนิดหนึ่งอย่างเร่งด่วน	โดยมอบให้ท่านมีอ�านาจอนุมัติ

จัดซื้อรายการดังกล่าวและท่านมีเพื่อนสนิทขายสินค้าชนิดดังกล่าวอยู่	ท�าให้ท่าน

สามารถจัดหาสินค้าได้รวดเร็วในราคาที่ไม่แพงไปกว่าท่ีเคยจัดซื้อตามปกติ	ท่าน

สามารถท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถท�าได้	 เนื่องจากการอนุมัติและการจัดซื้อโดยบุคคลคนเดียวกันอาจ

ท�าเกิดข้อสงสัยเรื่องความไม่เป็นธรรม	ในกรณีนี้ท่านต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชา

เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ		โดยให้ชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนโปร่งใส	และต้องด�าเนินการ 

ส่วนอื่น	ๆ	ตามอ�านาจด�าเนินการและระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซีจี	โดยไม่

เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหานั้น

บรษิทัทีเ่ป็นผูร้บัเหมาของเอสซจีไีด้เชญิท่าน

เข้าร่วมสมัมนา	โดยผูร้บัเหมาเป็นผูส้นบัสนนุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ตั๋วเครื่องบิน	ที่พัก	

อาหาร	และให้เงินเบี้ยเล้ียงการเดินทางกับ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน	และยินยอมให้ท่าน

น�าครอบครัวไปด้วยได้	ท่านควรเข้าร่วมการ

สัมมนาในครั้งนี้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่ควรเข้าร่วมสัมมนาเพราะมีข้อเสนอที่ดู

เป็นการจูงใจเกินกว่าปกติ	แต่ถ้าเป็นการ

สัมมนาที่น่าสนใจและมีประโยชน์ทางธุรกิจ

อาจขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของท่าน

เป็นกรณีไป	อย่างไรก็ตาม	หากตอบรับเข้า

สมัมนาก็จะต้องไม่น�าครอบครวัไปด้วย	และ

ต้องไม่รับเงินเบี้ยเล้ียงการเดินทาง	เพราะ

ถือว่าเป็นประโยชน์มากกว่าปกติที่ควรได้

พนักงานสามารถเข้าถือหุ้นในบรษิทั

ที่ เป ็นลูกค้าของเอสซีจี	 หรือเป็น

บริษัทภายนอกท่ีท�าธุรกรรมกับ 

เอสซีจีได้หรือไม	่

ค�าแนะน�า

สามารถท�าได้	แต่หากเอสซีจต้ีองท�า

ธุรกรรมกับบริษัทที่พนักงานถือหุ้น

นั้น	พนักงานจะต้องไม่มีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ

5
ตัวอย่าง

30



6
แนวปฏิบัติ

1.	 ใช้สิทธิทางการเมืองในนามตนเอง	และหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ท�าให้ผู้อื่นเข้าใจว่า

กระท�าในนามเอสซีจี	

2.	 ไม่ควรแสดงออกด้วยวธีิใด	ๆ 	ทีท่�าให้ผูอ้ืน่เข้าใจว่าเอสซจีเีก่ียวข้อง	ฝักใฝ่หรือสนนัสนนุ 

การด�าเนินการทางการเมือง	พรรคการเมือง	กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง	ผู้มีอ�านาจ

ทางการเมือง	หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง	

3.	 ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดที่ท�าให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็น

พนกังานเอสซจีใีนการเข้าร่วมประชมุทางการเมอืง	หรอืร่วมชมุนมุในทีส่าธารณสถาน

ใด	ๆ	อันมีลักษณะทางการเมือง

4.	 พึงหลกีเลีย่งการแสดงออก	หรอืแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงในสถานทีท่�างานหรอื

ในเวลางานอันอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งในการท�างาน

ตัวอย่าง

01 02

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของท่านมาปรกึษาว่าต้องการลงสมคัรเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็น

สมาชกิองค์การบริหารส่วนต�าบล	ท่านจะแนะน�าผูใ้ต้บงัคบับญัชาว่าอย่างไร

ค�าแนะน�า

ชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านทราบว่าสามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง

ได้	หากไม่กระทบต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน	แต่จะต้องไม่อ้างความ

เป็นพนักงานของเอสซีจี	เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการเกี่ยวกับการสมัคร

รับเลือกต้ังหรือการหาเสียงเลือกตั้ง	และจะต้องไม่แอบอ้างหรือท�าให้

สาธารณชนหลงเข้าใจผดิได้ว่าเอสซจีใีห้การสนบัสนุน	มส่ีวนเก่ียวข้อง	หรอื

ฝักใฝ่กับกลุม่การเมอืงด้วย	และหากได้รบัการด�ารงต�าแหน่งต้องลาออกจาก

การเป็นพนักงานเอสซีจี

พนกังานเอสซจีสีามารถขออนุมตัลิางานเพ่ือไป

ร่วมแสดงออกทางการเมืองได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

พนักงานทุกคนมีสิทธิ	เสรีภาพตามกฎหมาย

ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง	ทั้งนี้

การแสดงออกทางการเมอืงต้องกระท�าในนาม

ตนเอง	ไม่กระท�าการในนามเอสซีจี	หรือท�าให้

ผู้อ่ืนเข้าใจได้ว่าเอสซีจีเก่ียวข้อง	ฝักใฝ่	หรือ

สนบัสนนุพรรคการเมอืง	กลุ่มแนวร่วมทางการ

เมือง	ผู้มีอ�านาจทางการเมือง	หรือผู้สมัครรับ

เลือกตั้งทางการเมือง

การด�าเนินการด้านการเมือง	

เอสซจีวีางตวัเป็นกลางทางการเมอืง	โดยไม่กระท�าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรอืสนบัสนุนด้านการเงนิหรอื

รูปแบบอืน่แก่พรรคการเมอืง	กลุม่แนวร่วมทางการเมอืง	ผูม้อี�านาจทางการเมอืง	หรอืผูล้งสมคัรรบั

เลือกตัง้ทางการเมอืง	ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางอ้อม	ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน	ระดบัภมูภิาค	หรอืระดบั

ประเทศ	อย่างไรก็ตาม	เอสซีจใีห้ความเคารพในสทิธิทางการเมอืงของพนักงานในฐานะพลเมอืงท่ีดี

ตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้	หรอืการเป็นสมาชกิพรรคการเมอืง

หลักการ
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การปฏิบัติต่อข้อมูล
และทรัพย์สิน

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

ข้อมูลส่วนบุคคล	

การบันทึก	การรายงาน	และการเก็บรักษาข้อมูล	

การซื้อขายหลักทรัพย์	และการใช้ข้อมูลภายใน

การใช	้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

การใช้	และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้	และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
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แนวปฏิบัติ

1.	 ต้องเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น	โดยหากจะใช้	 เปิด

เผย	หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น	จะต้องได้รับความ

ยินยอมจากบุคคลนั้น	ๆ	และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

2.	 ผู้ท�าหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการ

ดูแลรักษาของบริษัท	ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

และผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ	ดังนั้นการใช้	เปิดเผย	หรือถ่าย

โอนข้อมลูส่วนบคุคลของพนักงานและผูท่ี้เก่ียวข้องจะกระท�าได้เท่า

ที่จ�าเป็นตามหน้าที่การงานปกติ	และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตาม

กฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ท่ีเก่ียวข้อง	ดังน้ันข้อมูลส่วนบุคคล

ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ	เช่น	สถานะบุคคล	ชีวประวัติ	

ประวัตกิารท�างาน	ข้อมลูทางการเงนิ	ข้อมลูส�าหรบัการตดิต่อ	ข้อมลูสขุภาพ	หรอื

ข้อมลูส่วนตวัอืน่	ๆ 		ต้องได้รบัความคุม้ครองไม่ให้ถูกใช้	เปิดเผย	หรอืถ่ายโอนไป

ยังบุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย	

7.1

หลักการ
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ตัวอย่าง

01

03

02

04

หากท่านเป็นเลขานุการของกรรมการผู้จัดการ	และผู้จัดการ

โรงงานขอให้ท่านส่งประวัติของกรรมการผู้จัดการเพ่ือน�า

ไปเปิดเผยในหนังสือเล่มหน่ึงโดยอ้างว่าได้รับอนุญาตจาก

กรรมการผู้จัดการแล้ว	แต่ท่านไม่ทราบเรื่อง	ท่านจะปฏิบัติ

อย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนด�าเนินการใด	ๆ	

เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นต้องได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง	ผู้ท่ีเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบในความเสีย

หายที่อาจเกิดขึ้น

อดีตพนักงานของบริษัทท่ีท่านรู้จักได้โทรศัพท์มาขอข้อมูลชื่อ	

ที่อยู่	 เบอร์โทรศัพท์	ของพนักงานในหน่วยงานของท่านโดย

แจ้งว่าจะน�าไปใช้ในการติดต่อกับบุคคลเหล่าน้ันเพ่ือเสนอ

สิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง	ๆ	เช่น	บัตรเครดิต	บริการเงิน

กู้ยืม	ท่านจะสามารถให้ข้อมลูแก่อดตีพนกังานผูน้ัน้ได้หรอืไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่อดีตพนักงานผู้นั้น	เนื่องจาก

ข้อมูลชื่อ	 ที่อยู่	 เบอร์โทรศัพท์	แม้ว่าจะเป็นข้อมูลซึ่งเป็นที่

ทราบโดยทั่วไปในหน่วยงานหรือกลุ่มเพ่ือน	ก็ยังคงถือว่าเป็น

ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

ก่อนเปิดเผย

หากท่านไม่ได้เป็นผู ้มีหน้าที่เก็บรักษา	

เก่ียวข้อง	หรือต้องใช้ข้อมูลประวัติบุคคล

ของบริษัท	แต่ท่านต้องการทราบผลการ

ตรวจสุขภาพของผู้ที่สมัครเข้าท�างาน	ท่าน

จะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ขอข้อมูลจากผู้สมัครงานซ่ึงเป็นเจ้าของ

ข้อมลูโดยตรง	เนือ่งจากข้อมลูผลการตรวจ

สุขภาพถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล	บริษัทไม่

สามารถเปิดเผยให้ท่านทราบได้

การใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของพนกังาน	ต้อง

ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของ

บุคคลอื่น	การใช้	 เปิดเผย	หรือถ่ายโอน

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นจะท�าได้

ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น	ๆ 	 

และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

7.1
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7.2

แนวปฏิบัติ

1.	 บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลา	โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เอสซีจีก�าหนด	

หรือที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย	เช่น	กฎหมายภาษีอากร	มาตรฐานการบัญชี	เป็นต้น

2.	 รายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง	และตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง

3.	 ดูแลเอกสารส�าคัญและข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการเฉพาะท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละระดับ	

แต่ละชนิด	หรือประเภทของข้อมูล	และต้องมั่นใจได้ว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและ 

เหมาะสม	ท้ังข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในของบริษัทและข้อมูลของผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ	เช่น	

ลูกค้า	คู่ค้า	หรือคู่ธุรกิจ	เป็นต้น

4.	 เก็บรักษาข้อมูลตามก�าหนดเวลาและตามหลักเกณฑ์ท่ีเอสซีจีก�าหนดไว้	หรือภายใต้ข้อ

ก�าหนดของกฎหมาย	โดยเก็บรักษาอย่างระมัดระวังและเป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อการเรียก

ใช้งาน	และเมือ่พ้นช่วงระยะเวลาท่ีต้องเก็บรกัษาข้อมลู	พนกังานทีเ่ก่ียวข้องต้องจดัให้มกีาร

ท�าลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท

การบันทึก	การรายงาน	และการเก็บรักษาข้อมูล	

เอสซีจตีระหนักถึงความส�าคญัของการจดัการข้อมลูภายในองค์กร	โดยการบนัทกึหรอื

รายงานข้อมลูต้องสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ท่ีเอสซจีกี�าหนดและถูกต้องครบถ้วนตาม

กฎหมาย	ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องด�าเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย	และ

สามารถน�ามาใช้อ้างองิหรอืใช้ประโยชน์กับเอสซจีไีด้เมือ่ต้องการ

หลักการ
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ตัวอย่าง

01

03

02

04

เพ่ือนของท่านขอคดัลอกบทความอเิลก็ทรอนกิส์ในฐาน

ข้อมลูของบรษิทัเพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ในการท�างานของ

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเอสซีจี	ท่านจะให้เพ่ือนของ

ท่านท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถท�าได้	ข้อมูลท่ีอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท

เป็นสมบัติของเอสซีจี	ต้องไม่น�าไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

ช่วงสิ้นปีมีการจัดระเบียบเอกสารต่าง	ๆ	ในหน่วยงาน

ของท่าน	ซึง่เอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารทางด้านบญัชี	

หากท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่เกิน

อายุท่ีต้องเก็บตามกฎหมายเพ่ือเตรียมน�าไปท�าลายทั้ง

กล่อง	ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ควรตรวจสอบเอกสารและจัดท�ารายการเอกสารท่ีจะ

ท�าลายไว้เป็นหลักฐานก่อนการท�าลาย		เพื่อให้แน่ใจว่า

ไม่มีเอกสารที่ยังไม่ครบอายุท�าลายหลุดรอดไป

หากท่านเป็นผู้บรรยายความรู้ของเอสซีจีให้กับ

นิสิตนักศึกษาที่มาดูงาน	และนิสิตนักศึกษานั้น

ได้ขอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน�าไปใช้ประกอบ

การท�ารายงาน	ท่านจะท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า

ควรปรึกษา	หรือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาและ

เจ้าของข้อมลูก่อนน�าไปใช้หรอืเผยแพร่	และต้อง

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอสซีจ	ี

หากท่านมีกระดาษท่ีใช้แล้วเพียงด้านเดียวและ

ต้องการน�ากระดาษอีกด้านมาใช้งานต่อ	ท่าน

สามารถท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

สามารถท�าได้	โดยก่อนที่ท่านจะน�ากระดาษท่ี

ใช้แล้วมาใช้ใหม่	ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจ

ก่อนว่ากระดาษนั้นไม่ใช่เอกสารที่มีข้อมูลท่ีเป็น	 

ความลบั	โดยหากเป็นเอกสารลับทีแ่ม้จะไม่ได้ใช้

งานแล้ว	ท่านต้องไม่น�าเอกสารกลับมาใช้	และ

ขอให้ท�าลายอย่างถูกวิธี
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7.3

นิยาม

ข้อมูลส�าคัญ

หมายถึง	ข้อมูลต่าง	ๆ	เกี่ยวกับการด�าเนิน

ธุรกิจของเอสซีจ	ีที่หากมีการเปิดเผยโดย

วิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของเอสซีจ	ีต่อราคาหลักทรัพย์	หรืออาจมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน	เช่น	

ข้อมูลในงบการเงิน	ข้อมูลโครงการลงทุน

ที่ยังไม่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย	์หรือ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล	เป็นต้น

แนวปฏิบัติ

หลักการ

1.	 ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลส�าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณะในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคล

ภายนอก	ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด

2.	 ไม่ให้ค�าแนะน�าหรือให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ

บริษัท		เว้นแต่เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบ

หมายจากบริษัท

3.	 ห้ามเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลภายในไปยังบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง

กับข้อมูลนั้น	ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว	ญาติพ่ีน้อง	เพ่ือนฝูง	

เป็นต้น																				

4.	 พนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าข้อมูลงบการเงิน	

รวมถึงบุคคลในครอบครัว	ต้องไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ในช่วงระยะเวลาก่อนท่ีมีการเปิดเผยงบการเงินหรือการเปิดเผย

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

การซื้อขายหลักทรัพย	์และการ
ใช้ข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายในท่ีเป็นข้อมูลส�าคัญต้องด�าเนินการให้

เหมาะสม	โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

และความถูกต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด	และต้องไม่ใช้ข้อมลู

นั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น
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7.3

ตัวอย่าง

01 02 03
ท่านได ้รับมอบหมายให ้ท�างาน

เก่ียวข้องกับข้อมลูท่ีอาจมผีลกระทบ 

กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัท	ซึ่ง

งานของท่านไม่มีความจ�าเป็นท่ีต้อง

พบปะติดต่อกับตัวแทนของบริษัท

หลักทรัพย์	แต่วันหนึ่งตัวแทนของ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านไม่เคยติดต่อ

หรือรู้จักเป็นการส่วนตัวได้โทรศัพท์

ขอนัดเลี้ยงอาหารเย็นโดยไม่ชี้แจง

เหตุผล	ท่านจะท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า

สอบถามสาเหตุในการนัดเลี้ยง	ถ้า

เห็นว่าไม่ชัดเจนหรือไม่แน่ใจควร

ปฏิเสธด้วยวิธีที่สุภาพ	โดยแจ้งให้ 

ผูบ้งัคบับญัชาทราบด้วย	และพยายาม

หลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคคลใด	ๆ	

โดยไม่มีเหตุผลตามสมควรซึ่งอาจ

ท�าให้บคุคลอืน่เข้าใจผดิได้ว่ามคีวาม

เกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ

เกิดข่าวลอืว่าเอสซจีจีะลงทุนในโครงการ

ขนาดใหญ่ซึ่งหากประสบความส�าเร็จจะ

เกิดผลดีต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมาก	

ข่าวลือดังกล่าวท�าให้ราคาหุ้นของบริษัท

ในเอสซีจีเพ่ิมสูงขึ้นมาก	ทั้งน้ี	 เอสซีจี 

มีแผนจะลงทุนในโครงการน้ันจริงและ

ก�าลังเตรียมการเปิดเผยรายละเอียด

ออกสู่สาธารณะ	หากท่านเป็นผู้มีส่วน

เก่ียวข้องในการเตรยีมข้อมลูเพ่ือเปิดเผย

นั้น	จะสามารถซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท

ที่ท่านถืออยู่ได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ต ้องไม ่ซื้ อหรือขายหุ ้นของบริษัทที่

เก่ียวข้องในช่วงเวลาดังกล่าว	 เพราะ

เป็นการใช้ข้อมลูภายในทีม่คีวามผดิตาม

ระเบยีบของเอสซจี	ีและเป็นความผิดตาม

กฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา

หากท่านเป ็นกรรมการเป ิดซอง

ประกวดราคาในงานจัดหา	และ

เพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานของท่าน

สอบถามข้อมูลของผู ้เข้าร่วมการ

ประกวดราคาดังกล่าว	ท่านจะให้

ข้อมูลแก่เพื่อนร่วมงานได้หรือไม	่

ค�าแนะน�า

ไม ่สามารถให ้ข ้อมูล กับผู ้ที่ ไม ่

เ ก่ียวข ้องกับการประกวดราคา	

เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวต้องใช้เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการประกวดราคา

เท่านั้น
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แนวปฏิบัติ

1.	 ใช้ทรัพย์สินของเอสซีจีอย่างมีประสิทธิภาพ	และเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของเอสซีจี

2.	 ไม่น�าทรัพย์สินของเอสซีจีไปใช้ผิดวัตถุประสงค์	หรือใช้ในทางที่

ผิดกฎหมาย	

3.	 ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของเอสซีจีไม่ให้เสียหายหรือ

สูญหาย

ตัวอย่าง

01 02

หากท่านได้เบกิเงินทดรองจ่ายมาใช้ในกิจการของบรษิทั	

ท่านควรปฏิบตัอิย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องน�าเงนิทดรองจ่ายไปใช้ในการด�าเนินงานของบรษิทั

เท่านั้น	ไม่น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น	

โดยในการเบิกและคืนเงินทดรองจ่ายต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบของเอสซจี	ีทัง้นีผู้้บังคบับัญชามีหน้าทีดู่แลการ

เบกิจ่ายเงนิของผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปตามระเบยีบ

อย่างเคร่งครัด

หากหน่วยงานทีท่่านรบัผดิชอบมอีะไหล่เครือ่งจกัร

ที่เสื่อมสภาพการใช้งานเก็บอยู่ในโรงงาน	ท่านจะ

ต้องปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องดูแลรักษาและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

ไม่น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู ้อื่น	

เน่ืองจากอะไหล่เครือ่งจกัรทีเ่สือ่มสภาพการใช้งาน

แล้วยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท

การใช้	และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของบริษัท

เอสซจีใีช้ทรพัย์สนิอย่างมปีระสทิธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเตม็ที	่พร้อม

ทัง้ส่งเสรมิให้พนกังานดแูลรกัษาทรพัย์สนิมใิห้เสยีหาย	สญูหาย	หรอืน�าไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรอืเพ่ือบคุคลอืน่

หลักการ

นิยาม

ทรัพย์สินของเอสซีจี

หมายความว่า	ทรัพย์สินทุกชนิด	ไม่ว่าจะ

เป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์	

หรือทรัพย์สินอื่นใด	ที่เอสซีจีเป็นเจ้าของ	

หรือเป็นผู้รับผิดชอบครอบครอง	ดูแลรักษา

7.4
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มุ่งมั่นใน
ความเป็นเลิศ



นิยาม

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายความว่า	เครื่องมือและระบบงานต่าง	ๆ	 

ที่ใช้ในการประมวลผลและส่งต่อข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส	์เช่น	คอมพิวเตอร์	ระบบ 

เครือข่าย	อินเตอร์เน็ต	อีเมล	รหัสผ่าน	หรือ

โปรแกรมต่าง	ๆ	เป็นต้น

แนวปฏิบัติ

หลักการ

1.	 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รวมทัง้ข้อมลูต่าง	ๆ 	ทีอ่ยู่ในระบบฯ	

เพ่ือประโยชน์ของเอสซีจี	หลีกเลี่ยงการใช้ระบบฯ	ที่อาจละเมิด

สิทธิในการใช้งานตามปกติของผู้อื่นในเรื่องท่ีไม่เก่ียวข้องกับการ

ท�างาน	หรืออาจกระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพในการท�างาน

ของระบบ

2.	 ห้ามใช้งานระบบฯ	 เพ่ือเข้าถึงหรือส่งข้อมูลที่มีเนื้อหาขัดต่อ 

ศีลธรรมอันดี	เก่ียวกับการพนัน	กระทบต่อความมั่นคงของชาติ	 

หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

3.	 ใช้งานระบบให้ถูกต้องตามสทิธิท่ีได้รบัอนญุาต	เกบ็รกัษาและไม่

ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านส�าหรับเข้าใช้งานระบบ

4.	 หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา	และการใช้อุปกรณ์

บนัทกึข้อมลูท่ีเคยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทีน่่าสงสยัว่าอาจมไีวรสั

คอมพิวเตอร	์หรือมีซอฟท์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น	ๆ

5.	 หลีกเลี่ยงการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง	การแก้ไข

เปลีย่นแปลงการตัง้ค่าระบบฯ	ทีอ่าจมผีลต่อความปลอดภยั	หาก

ประสบปัญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใช้งาน	ให้ติดต่อ 

ผู้ดูแลด้าน	IT

เอสซีจีเน้นให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความปลอดภัยตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	(SCG	e-Policy)	โดยจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้พ้นจากการ

ถูกล่วงละเมิดหรือน�าไปใช้โดยไม่มีสิทธิ		

7.5
การใช้	และดูแลรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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01

7.5

ตัวอย่าง

02
หากท่านได้รับอีเมลจากบริษัทภายนอกซึ่งสนใจจะ

เป็นผู้ขายวัตถุดิบให้เอสซีจี	โดยอีเมลดังกล่าวมีเน้ือ

ความที่ไม่ได้เจาะจงถึงหน่วยงานใด	และมีไฟล์แนบ

และท่ีอยู่เว็บไซต์ส�าหรับคลิกเพ่ือดูข้อมูลเพ่ิมเติม	

ท่านจะท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า

ไม่ควรเปิดไฟล์แนบหรอืเปิดเว็บไซต์ท่ีส่งมาพร้อมกับ

อเีมลท่ีท่านไม่คุน้เคย	หรอืไม่ปรากฏชดัเจนว่าส่งจาก

ใครหรือต้องการส่งถึงใคร	เพื่อป้องกันซอฟท์แวร์ไม่

พึงประสงค์ท่ีอาจแอบแฝงมากับอีเมล	และในกรณี

ท่ีมีการติดต่อท�าธุรกรรมผ่านอีเมล	ท่านควรยืนยัน

ตัวตนของผู้ที่ท่านติดต่อด้วยโดยใช้โทรศัพท์หรือ

โทรสาร	เป็นต้น

หากมีบุคคลภายนอกที่ท ่านมอบหมายให้จัด

กิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับเอสซีจี	 ได้ขอใช้

คอมพิวเตอร์ของท่านเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ของ

เอสซีจีให้รองรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว	ท่านจะ

ให้บุคคลนั้นใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเข้าถึงระบบงาน

ภายในได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถให้บคุคลภายนอกเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์	

บัญชีผู้ใช้	หรือเครือข่ายภายในของเอสซีจีได้	ท่าน

ควรหารือผู ้บังคับบัญชาเพ่ือขออนุญาตให้สิทธิ

บุคคลภายนอกตามความเหมาะสม
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7.6

นิยาม

ทรัพย์สินทางปัญญา	(Intellectual	Property)

หมายถึง	ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์	คิดค้น	หรือสร้างสรรค์

ของมนุษย์	

สิทธิบัตร	(Patent)

หมายถึง	หนังสือส�าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์	

หรือการออกแบบผลิตภัณฑ	์ได้แก่	สิทธิบัตรการประดิษฐ์	 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ	์และอนุสิทธิบัตร

ลิขสิทธิ	์(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�าเนินการตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ

แนวปฏิบัติ

1.	 ดแูลรกัษาทรพัย์สนิทางปัญญาของเอสซจีไีม่

ให้ถูกละเมิด	เปิดเผย	ท�าซ�้า	ดัดแปลง	หรือ

กระท�าการใด	ๆ		โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

เอสซีจี

2.	 ให้ความเคารพ	และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้อื่น	ตรวจสอบผลงานอันเป็น

สิทธิของบุคคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือที่จะ

น�ามาใช้กับเอสซีจ	ี

3.	 ในการเข้าท�าสัญญา	หรือนิติกรรมใด	ๆ	ควร

ตกลงเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ให้ชัดเจน	หากมีข้อสงสัยให้หารือผู้ดูแลงาน

ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจี	หรือท่ี

ปรึกษากฎหมายของเอสซีจี

4.	 ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ	หรือขอรับ

ความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา

ที่เอสซีจีเป็นเจ้าของ

5.	 รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูด้แูลงานด้าน

ทรพัย์สนิทางปัญญาเมือ่พบการกระท�าทีเ่หน็

ว่าเป็นการละเมดิสทิธิ	อาจน�าไปสูก่ารละเมดิ

สทิธิ	หรอืการกระท�าท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาท

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจ	ี	

การใช้	และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินทางปัญญา

เอสซีจีถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของเอสซีจี	พนักงาน

มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม	“นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาเอสซีจี	 (SCG	 IP	

Policy)”	อย่างเคร่งครัด	โดยต้องปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของ

เอสซจีใีห้พ้นจากการน�าไปใช้	หรอืเผยแพร่โดยไม่ได้รบัอนุญาต	รวมทัง้ต้องเคารพ

และไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หลักการ
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7.6
ตัวอย่าง

01

04

02

05

03

06

หลังจากท�าการวิจัยเพ่ือพัฒนา

สินค้าใหม่มาระยะหนึ่ง	ทีมขายมี

แผนจะน�าสินค้าตัวอย่างไปแสดง

ในงานแสดงสินค้า	หัวหน้างานได้

แนะน�าท่านให้จดสทิธิบตัร	ท่านควร

ปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ปรึกษาฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา

ของธุรกิจตั้งแต่เริ่มต ้นการวิจัย	

เพ่ือวางแผนเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง

ปัญญาโดยการขอรบัความคุม้ครอง

สทิธิบตัรล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยสู่

สาธารณะอย่างน้อย	1-2	เดือน

หากท่านต้องการใช้โปรแกรมท่ี 

ไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท	

และพบว ่ามีร ้านจ�าหน ่ายแผ ่น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว	

ท่านจะสามารถใช้แผ่นโปรแกรม

มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของบริษัท

ได้หรือไม่่

ค�าแนะน�า

ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ด้วยตนเองเน่ืองจากเป็นการละเมดิ

ลิขสิทธ์ิซึ่ งอาจน�าไปสู ่การฟ ้อง

ร้องเรียกค่าเสียหายได้	หากท่าน

ต้องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อื่น	ควรปรึกษาผู้ดูแลด้าน	IT

หากท่านว่าจ้างบริษัทภายนอกเพ่ือจัด

กิจกรรมส่งเสริมการขาย	 โดยบริษัทดัง

กล่าวจะออกแบบตัวการ์ตูนตัวหนึ่งเป็น

สัญลักษณ์ประจ�ากิจกรรม	ในกรณีนี้ตัว

การ์ตูนดังกล่าวจะเป็นลิขสิทธิ์ของใคร	

ค�าแนะน�า

หากสัญญาจ้างไม่ได้ระบุข้อตกลงเรื่อง

ทรพัย์สนิทางปัญญา	ลิขสทิธิท์ีเ่กิดจากงาน

ออกแบบสร้างสรรค์ภายใต้สัญญาจ้างถือ

เป็นของผู้สร้างสรรค์ทั้งหมด	ทั้งนี้	ท่านอาจ

ปรึกษาฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจ	

ส�านักงานเทคโนโลยี	และ/หรือท่ีปรึกษา

กฎหมายเอสซีจี	 เพื่อท�าข้อตกลงเก่ียวกับ

สิทธิในผลงานของให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ก่อนตกลงว่าจ้าง

บริษัทได ้ส ่งออกสินค ้าไปขายในต ่าง

ประเทศผ่านตัวแทนจ�าหน่าย	และท่าน

พบว่ามีผู้ขายสินค้าประเภทเดียวกันด้วย

ตราสนิค้าคล้ายกับตราของเอสซจี	ีท่านควร

ปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

แจ้งฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจ	

ส�านักงานเทคโนโลยีและ/หรือท่ีปรึกษา 

กฎหมายเอสซจีเีพ่ือด�าเนนิการโดยเรว็ทีส่ดุ	

ทัง้นี	้ควรจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าของ

สินค้าในประเทศท่ีท�าการผลิตและท�าการ

ค้าก่อนออกสู ่ตลาด	และหากมีตัวแทน

จ�าหน่ายควรมีข้อตกลงที่เก่ียวกับสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

หากท่านก�าลังจัดท�าหนังสือเผย

แพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร	และพบ

ว่ารูปภาพประกอบที่ถูกน�ามาใช้

เป็นรูปภาพอันมีลิขสิทธ์ิของผู้อื่น	

ท่านจะต้องท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า

ควรแจ้งให้ผู้ท่ีจัดหารูปภาพทราบ

และติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของ

ลิขสิทธิ์รูปภาพนั้น	ๆ	และให้เครดิต

กับเจ้าของผลงาน	หรือเปล่ียนไป

ใช้รูปภาพอ่ืนท่ีเอสซีจีเป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์

ระหว่างร่วมงานประชมุทางวิชาการ	

มีผู ้สนใจมาเย่ียมชมนิทรรศการ

ของเอสซีจีเป็นจ�านวนมากและ

สอบถามข้อมลูด้านการผลติ	รวมถงึ

เทคโนโลยีที่ใช้	ท่านควรท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า

	ใช้ความระมดัระวังในการให้ข้อมลู	

โดยก่อนเปิดเผยควรเตรียมการคัด

กรองข้อมูลที่เปิดเผยได้ออกจาก

ข้อมูลส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยได	้

เนื่องจากอาจมีข้อมูลท่ีเป็นองค์

ความรู้	ความลับทางการค้า	และ

ข้อมูลในสิทธิบัตรอยู่
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การเปิดเผยข้อมูล
และการสื่อสาร

8
8.1
8.2

การเปิดเผยข้อมูล

การสื่อสาร	
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8.1

แนวปฏิบัติ

1.	 การเปิดเผยข้อมลูทีอ่าจมผีลกระทบใด	ๆ 	ต่อเอสซจี	ีต้องกระท�าโดยผูม้อี�านาจโดยตรง

ในเรื่องนั้น	ๆ	เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ�านาจในการเปิดเผยข้อมูลนั้นเอง	

2.	 การเปิดเผยข้อมลูส�าคัญทีย่งัไมไ่ด้เปดิเผยต่อสาธารณะ	บคุคลผูม้ีสทิธใินการเปิดเผย

ข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	พร้อมทั้งด�าเนินการให้

แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	ๆ	ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ	และเท่าเทียมกัน

3.	 การเปิดเผยข้อมูลอื่น	ๆ	ให้เปิดเผยบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง	และต้องไม่มีเจตนา

ให้ผู้อื่นส�าคัญผิดในข้อเท็จจริง

ตัวอย่าง

01 02

สือ่มวลชนโทรมาสอบถามข่าวลอืเก่ียวกับผลประกอบการของบรษิทั	ท่านจะ

สามารถช้ีแจงข้อเทจ็จรงิได้หรอืไม่

ค�าแนะน�า

การตอบข้อซกัถามหรอืให้ข้อมลูส�าคญัต่าง	ๆ 	ต้องด�าเนนิการโดยบคุคลทีม่ี

สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น	เว้นแต่ได้รับมอบหมายก็สามารถเปิดเผย

ข้อมลูเฉพาะเรือ่งทีไ่ด้รบัมอบหมายได้	ทัง้นีห้ากไม่แน่ใจให้ตดิต่อหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

หากท่านมเีพ่ือนท�างานอยูใ่นบรษิทัคูแ่ข่ง	ท่าน

จะสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลทางการตลาด	

เช่น	อตัราการเจรญิเตบิโตของสนิค้าของบรษิทั

ได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้	ยกเว้นข้อมูลของ

บริษัทที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว	

การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมลูของเอสซจี	ียดึถอืหลกัความเป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	โดยต้องมัน่ใจได้ว่า

เป็นการเปิดเผยข้อมลูทีถู่กต้อง	ชดัเจน	สอดคล้องกบักฎหมาย	และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน	ไม่ว่าจะ

เปิดเผยอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร	ด้วยวาจา	การแถลงข่าว	หรอืโดยช่องทางอืน่ใด

หลักการ
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แนวปฏิบัติ

1.	 สื่อสารโดยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และการค�านึงถึงค่านิยมของสังคมในแต่ละ

ประเทศที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ	

2.	 ห้ามใช้วิธีการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง

3.	 ไม่น�าเสนอสิง่ทีอ่าจท�าให้เกิดความขดัแย้งในสงัคม	เช่น	สถาบนัชาต	ิสถาบนัศาสนา	สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	

การเมือง	ความเชื่อ	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ความคิดเห็นเรื่องเพศ	หรือเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมและ 

วัฒนธรรมอันดีงาม	ความเลื่อมล�้าทางสังคม	การเลือกปฏิบัต	ิและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4.	 ไม่สื่อสารเกินจริงในเชิงมุ่งให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแง่คุณภาพสินค้า	บริการหรือคุณลักษณะอื่นใดของ

องค์กร	เว้นแต่กรณีใช้เทคนิคที่ผู้บริโภคสามารถตระหนักได้ว่าไม่ใช่ความจริง	แต่เป็นการสร้างความ

น่าสนใจให้กับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์	และควรระบุให้ผู้บริโภคทราบชัดเจนว่ามิใช่ความเป็นจริง

5.	 ใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์กรให้ถูกต้อง	เป็นไปตามคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์	(Corporate	Identity	

Manual:	CI	Manual)		และการที่จะน�าตราสัญลักษณ์ขององค์กรไปใช้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วย

งานผู้รับผิดชอบด้านแบรนด์ก่อน	และไม่น�าตราสัญลักษณ์องค์กรไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว	

6.	 ไม่เพิกเฉย	และช่วยกันสอดส่องดูแลให้กับองค์กรในกรณีท่ีพบการส่ือสารท่ีพาดพิงถึงองค์กร	หรือการ

ปฏิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง	รวมถึงการน�าตราสัญลักษณ์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรืออาจก่อ

ให้เกิดความเสียหายต่อแบรนด	์ให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาทันที

7.	 ในการเผยแพร่ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่องต่าง	ๆ	บนส่ือสังคมออนไลน์	ควรแสดง

ข้อความว่าเป็นความคิดเหน็ส่วนตัวไว้อย่างชัดเจน	ด้วยความระมัดระวงัในฐานะทีเ่ปน็พนกังานเอสซีจี

การสื่อสาร

การสือ่สารของเอสซจี	ีซ่ึงรวมถึงการสือ่สารแบรนด์เอสซจีท้ัีงภายในและภายนอกองค์กร	การส่ือสารการตลาดของแบรนด์สนิค้า

ในเอสซจีี	การใช้ตราสญัลกัษณ์เอสซจี	ีและการสือ่สารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์	จะต้องด�าเนนิการอย่างเหมาะสม	ถกูต้องตามความ

เป็นจรงิ	ค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทุกฝ่าย	และไม่ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อเอสซจี	ีโดยปฏบิตัติามแนวทางการ

สือ่สารแบรนด์	และนโยบายการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของเอสซจี	ี(SCG	Social	Media	Policy)	อย่างเคร่งครดั

หลักการ

8.2

01
ท่านได้รับมอบหมายให้ผลิตสื่อโฆษณาขององค์กรที่สามารถสร้าง

กระแสให้โด่งดังในสังคมได้	โดยบริษัทโฆษณาได้เสนอแนวทางให้

น�าสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริงมาเป็นหลักในการด�าเนินเรื่อง	หนึ่งใน

นั้นคือการใช้เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อ

เรื่อง	หรือมีการเสียดสีบุคคลท่ีชื่นชอบเพศเดียวกันเพ่ือสร้างความ

สนุกสนานชวนติดตาม	ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร

ตัวอย่าง

ค�าแนะน�า

ไม่ควรน�าเสนอเนื้อหาท่ีมีลักษณะดังกล่าว	รวมทั้ง

ต้องระมัดระวังรูปแบบและเนื้อหาที่จะน�าเสนอไม่

ให้พาดพิงบคุคลหรอืล้อเลยีนเหตกุารณ์ทีอ่าจส่งผล 

กระทบต่อสังคม	โดยเฉพาะประเด็นท่ีอ่อนไหวและ

ก�าลงัเป็นท่ีถกเถียง	ซึง่อาจส่งผลเสยีต่อองค์กรได้
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8.202

06

04

05

ท่านได้รับมอบหมายให้ผลิตสื่อขององค์กร	

เพ่ือสะท้อนความเป็นผู้น�าการด�าเนินธุรกิจ

ในภูมิภาคอาเซียน		โดยวางแผนจะใช้ภาพ

แผนที่ของภูมิภาคและธงชาติของประเทศ

ต่าง	ๆ	ภายหลังจากเผยแพร่สื่อดังกล่าว

ไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้ว	มีผู ้ร้องเรียนว่า

เนื้อหาและรูปภาพที่ท่านใช้ไม่ถูกต้อง	ท่าน

จะด�าเนินการอย่างไร	

ค�าแนะน�า

ต้องตรวจสอบข้อมูล	ภาพแผนที่	ธงชาติ	

หรือสัญลักษณ์ใด	ๆ	ของแต่ละประเทศให้

ถูกต้อง		โดยต้องพิจารณาที่มาของข้อมูล

และรูปภาพให้ชัดเจน	และควรตรวจสอบ

เพ่ิมเติมกับหน่วยงานราชการที่สามารถ

รับรองได	้หากไม่มั่นใจว่าถูกต้องหรือไม่	ไม่

ควรใช้ข้อมูลหรือรูปภาพนั้น	ๆ	ในการผลิต

สื่อ	ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าไม่ถูกต้อง	

ควรประสานงานกับผู้ร้องเรียนและหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง	ท�าความเข้าใจ	

และยกเลิกการใช้สื่อดังกล่าวทันที	จากน้ัน

จึงหาแนวทางแก้ไขสื่อให้ถูกต้อง

หากท่านลาพักร้อนเพ่ือเดนิทางไป

ท่องเทีย่วท่ีประเทศเวยีดนาม	และ

ระหว่างทางออกจากสนามบินนั้น	

ท่านเห็นป้ายโฆษณาของเอสซีจี

หลุดร่วงและช�ารุดเสียหาย	ท่าน

ควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ควรหาช ่องทางในการแจ ้งผู ้

เก่ียวข้องหรือผู้รับผิดชอบที่ดูแล

ป้ายดังกล่าว	หรือแจ้งส�านักงาน

สื่อสารองค์กร	หรือผู้บังคับบัญชา

ทันทีเพื่อประสานงานแก้ไขต่อไป	

ท่านทราบว่าคู ่แข่งก�าลังจะออก

โฆษณาเปิดตัวสินค้าใหม่	ซึ่งเป็น

สินค้าชนิดเดียวกับที่เอสซีจีด�าเนิน

การ	แต่ยังไม่พร้อมออกสู ่ตลาด	

ท่านจะเผยแพร่โฆษณาว่าเอสซีจี

มีสินค้าใหม่ตัดหน้าคู่แข่งเพ่ือสร้าง

โอกาสทางธุรกิจได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

สามารถด�าเนินการก่อนได้หากอยู่

ระหว่างการเตรียมการและใกล้

เปิดตวัอยู่แล้ว	โดยควรสือ่สารระยะ

เวลาทีส่นิค้าดงักล่าวจะออกสูต่ลาด

ให้ผู้บริโภครับทราบด้วย	ทั้งนี้การ

สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการเปิด

ตัวสินค้าก่อนคู่แข่ง	ควรค�านึงถึง

ความพร้อมของเอสซีจีด้วย	โดยไม่

ควรบิดเบือนข้อเท็จจริงถ้ายังไม่มี

ความพร้อม

07
หากท่านพบการกล่าวหาว่ามีการ

เลือกปฏิบัติในการรับพนักงานของ

เอสซีจี	ที่ถูกส่งต่อมาผ่านส่ือสังคม

ออนไลน	์ท่านจะต้องท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า

ไม่ส่งต่อและไม่แสดงความคิดเห็น

ใด	ๆ 	ต่อข้อมลูนัน้	และแจ้งให้หน่วย

งานที่เก่ียวข้องหรือผู้บังคับบัญชา

ของท่านทราบ

03
ท่านได ้รับมอบหมายให ้เป ็นผู ้ 

รับผิดชอบงานแสดงสินค้าของ

บริษัท	และท่านต้องการที่จะแสดง

คุณภาพของสินค้าว่าดีกว่าสินค้า

ชนิดเดียวกันที่ผลิตโดยผู้ผลิตราย

อื่น	ท่านจะสามารถน�าสินค้าของ

ผู้ผลิตรายอื่นมาทดสอบคุณภาพ

ต่อหน้าผู้ที่มาร่วมงานแสดงสินค้า

ได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถน�าสินค้าของผู ้ผลิต

รายอื่นมาร่วมทดสอบได้	แม้ว่า

จะเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็ตาม

เพราะเป็นการกระท�าที่ผิดมารยาท

ทางธุรกิจ	อย่างไรก็ตามหากท่าน

ต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ

ของสนิค้าก็สามารถท�าการทดสอบ

เปรียบเทียบได้	ต้องไม่ระบุแหล่ง

ผลิตสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าที่น�ามา

ทดสอบเปรียบเทียบ

ท่านต้องการจะระดมทุนหาเงินเพ่ือช่วย

เหลือผู ้ประสบปัญหาน�้าท่วมโดยการท�า

เสือ้ยืด	และน�าตราสญัลกัษณ์ของเอสซจีมีา 

สกรีนบนเสื้อเพ่ือขายให้กับเพ่ือนพนักงาน

ด้วยกันเอง	ท่านสามารถท�าได้เลยหรือไม่

ค�าแนะน�า

ควรท�าจดหมายขออนุญาตเป็นลายลักษณ์

อักษรไปยังหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการใช้

ตราสัญลักษณ์นั้น	ๆ	โดยระบุวัตถุประสงค์

การน�าไปใช้และผูป้ระสานงานอย่างชดัเจน	

และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถ

ด�าเนินการได้
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การท�าธุรกรรม
ของเอสซีจี

9
9.1
9.2

การท�าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี

การท�าธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก	

49



แนวปฏิบัติ

1.	 ศกึษาหลกัเกณฑ์	ระเบยีบ	ขัน้ตอน	อ�านาจด�าเนินการตามกระบวนการท่ีเอสซจีกี�าหนด

ไว้ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนด�าเนินการ

2.	 ไม่ด�าเนินการหากมีการร้องขอให้มีการข้ามขั้นตอนหรือเพิกเฉยต่อกระบวนการใด	ๆ	

ที่ต้องด�าเนินการตามปกติ

3.	 ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการท�ารายการ

ระหว่างกัน	รายการที่เก่ียวโยงกัน	หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเอสซีจ	ีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

4.	 ด�าเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม	สมเหตุสมผล	และไม่มีการถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทในเอสซีจี

ตัวอย่าง

01 02

บรษัิท	A	ขอซือ้ซากมอเตอร์ทีไ่ม่สามารถใช้งานได้แล้วจากบรษิทั	B	

เพ่ือน�าไปใช้ในการศกึษาอบรมช่างซ่อมมอเตอร์	โดยบรษิทั	B	จะไม่

คดิค่าใช้จ่ายจากบรษิทั	A	เนือ่งจากเหน็ว่าเป็นบรษิทัในเอสซจีเีหมอืน

กัน	กรณีนีส้ามารถท�าได้หรอืไม่

ค�าแนะน�า

	ไม่สามารถท�าได้	เนื่องจากการซื้อขายสินทรัพย์ระหว่างบริษัทใน

เอสซีจีจะต้องมีการซื้อขายตามราคาตลาด	หรือมูลค่าตามบัญชี

การขอยืมตัวพนักงานจากบริษัทอ่ืนในเอสซีจีเพ่ือมา

ช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านเป็นการชั่วคราว	

โดยให้ผูบ้รหิารของทัง้สองบรษิทัตกลงกันด้วยวาจา	จะ

สามารถท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถท�าได้	การยืมตัวบุคลากรระหว่างบริษัทใน

เอสซีจีต้องปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคล		

และระบ	ุCost	center	เพือ่เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง

การท�าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจ	ี

การด�าเนินธุรกิจหรอืปฏบิตังิานทีเ่ป็นการท�าธุรกรรมระหว่างกันของบรษิทัใน

เอสซจีี	ต้องค�านึงถึงกฎหมาย	และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรฐั	รวม

ถึงระเบียบและอ�านาจด�าเนนิการของเอสซจี	ีตลอดจนหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข

ต่าง	ๆ	ทีก่�าหนดไว้ในแต่ละท้องถ่ิน

หลักการ
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9.2

แนวปฏิบัติ

1.	 ศึกษา	ท�าความเข้าใจ	และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	ๆ

2.	 ในการจัดหาต้องด�าเนินการตามขั้นตอนท่ีก�าหนดไว้ตามระเบียบและวิธีการการจัดหาของ

เอสซีจี	และให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก	โดยหลีกเลี่ยงการจัดหากับบุคคล

ธรรมดา	เว้นแต่เป็นกรณีท่ีต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล	หรือเพ่ือประโยชน์ในการ

ด�าเนินการใด	ๆ	ของเอสซีจี

3.	 การท�าธุรกรรมต้องค�านึงถึงมลูค่า	ราคาทีเ่ป็นไปตามกลไกตลาด	คณุภาพและบรกิารท่ีได้รบั	

ไม่เลือกปฏิบัติ	หรือกีดกันการท�าธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4.	 หลีกเลี่ยงการท�าธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมส่ิงแวดล้อม	หรืออาจท�าให้ 

เอสซีจีต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง	แม้ว่าธุรกรรมนั้นจะท�าให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม

5.	 ในการท�าธุรกรรมท่ีไม่เก่ียวข้องกับเอสซจี	ีห้ามแอบอ้างใช้ชือ่ของเอสซจี	ีคณะกรรมการบรษิทั	

ฝ่ายจัดการ	หรือพนักงาน	แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อเอสซีจีก็ตาม

การท�าธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก	

การท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	และ

กระบวนการท่ีก�าหนดไว้ตามกฎหมาย	กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ	และ

นโยบายของเอสซีจี	รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอ�านาจด�าเนินการของเอสซีจีอย่าง

เคร่งครดั	นอกจากน้ีจะต้องปฏิบตัติามเงือ่นไขท่ีได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา	โปร่งใส	

และสามารถตรวจสอบได้	โดยหลกีเลีย่งการท�าธรุกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดความเดอืดร้อน

เสียหายไม่ว่าต่อเอสซจีหีรอืบคุคลภายนอก

หลักการ
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9.2
ตัวอย่าง

01

03

02
บรษิทัจากต่างประเทศได้เสนอขายเครือ่งจกัรในราคาท่ี

ถูกกว่าการจัดหาจากผู้ผลิตโดยตรง	ท่านจะสามารถซื้อ

เครื่องจักรนี้ได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

สามารถซื้อเครื่องจักรได้	แต่ต้องตรวจสอบรายละเอียด

ให้ครบถ้วนเพ่ือให้มั่นใจว่าเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับจ�านวนเงินที่จ่ายไป	รวมถึงมีแหล่งที่มา

ถูกต้อง	ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด	

โดยอาจตรวจสอบผ่านหน่วยงานของรัฐ	เช่น	กระทรวง

อตุสาหกรรม	กรมศุลกากร	หรอืส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	 

เป็นต้น

ท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าส�าหรับตัวท่านเองจากผู้ผลิตรายหนึ่งซึ่งเป็นคู่ค้ากับเอสซีจี	ซึ่งท่านทราบว่าหากมี

การท�าสัญญาโดยใช้ชื่อของเอสซีจีแล้วจะได้รับส่วนลดมากกว่าปกติ	ท่านจะสามารถใช้ชื่อเอสซีจีในการ

สั่งซื้อได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถใช้ชือ่เอสซจีใีนการท�าธุรกรรมทีไ่ม่เก่ียวข้องกับเอสซจี	ีไม่ว่าในกรณีใด	ๆ 	เพราะการกระท�าเช่นน้ัน

อาจท�าให้ผูอ้ืน่หลงเชือ่ได้ว่าเป็นการท�าธุรกรรมกับเอสซจี	ีและอาจเกิดความเสยีหายกบัเอสซจีไีด้	อย่างไรก็ดี 

หากเอสซจีไีด้มข้ีอตกลงกับผูข้ายให้พนกังานสามารถสัง่ซือ้ส่วนตัวได้	พนกังานสามารถสัง่ซือ้ได้ในนามของ

พนักงานเอง

หากมีบุคคลท่ีต้องการซื้อสินค้าจากเอสซีจี	โดย

ขอให้เอสซีจีไม่ต้องออกใบก�ากับภาษีมูลค่า

เพ่ิม	เพ่ือหลีกเล่ียงการจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิม	ท่าน

สามารถท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถท�าได้	เพราะต้องปฏิบตัใิห้ถูกต้องตาม

กฎหมายภาษีอากร
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การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
และการค้าระหว่างประเทศ

10
10.1
10.2

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ
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แนวปฏิบัติ

1.	 ด�าเนนิการตามกฎหมายภายในของประเทศท่ีเอสซจีเีข้าไปด�าเนนิการให้ครบถ้วน	ทัง้นี้	

กรณีเอสซีจีมีแนวปฏิบัต	ิระเบียบและขั้นตอนที่สูงหรือดีกว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้	ให้

ด�าเนินการตามแนวปฏิบัต	ิระเบียบและขั้นตอนที่เอสซีจีก�าหนดไว้	

2.	 ปฏิเสธการด�าเนินการใด	ๆ	ที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายท้องถิ่น	และ

เมือ่เห็นว่ามกีารด�าเนนิการทีไ่ม่ชดัเจน	ไม่เป็นไปตามระเบยีบ	หรอือาจขดัหรอืแย้งกับ

กฎหมาย	หรอืขนบธรรมเนยีม	ประเพณี	วฒันธรรมในแต่ละท้องถ่ิน	ให้รายงานผูบ้งัคบั

บัญชาหรือหารือที่ปรึกษากฎหมายเอสซีจี

3.	 ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	หรือกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	ในแต่ละประเทศที่เข้าไป

ประกอบธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ	หากไม่แน่ใจให้ขอค�าแนะน�าจากท่ีปรึกษากฎหมาย 

เอสซีจ	ีหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

01 02

หากมผีูเ้สนอให้ความช่วยเหลอืในการขอใบอนญุาตจดัตัง้โรงงานใน

ต่างประเทศ	โดยอ้างว่าสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่ีม่อี�านาจ

เพ่ือให้ออกใบอนญุาต	โดยไม่เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายก�าหนด	

ท่านจะปฏิบตัอิย่างไร

ค�าแนะน�า

ปฏิเสธข้อเสนอน้ัน	โดยให้ด�าเนินการตามขั้นตอนท่ีก�าหนดตาม

ปกติ	และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ในกรณีซือ้กิจการในต่างประเทศ	ผู้ขายเสนอให้ก�าหนด

ราคาในเอกสารต่าง	ๆ 	ต�า่กว่าราคาซือ้ขายทีแ่ท้จรงิ	เพ่ือ

อ�านวยความสะดวกให้ผูข้ายเสยีภาษตี�า่กว่าทีค่วร	ท่าน

จะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ปฏิเสธการด�าเนินการดังกล่าว	และหารือกับท่ีปรึกษา

กฎหมายเอสซีจี	ศึกษาและด�าเนินการในแนวทาง 

อื่น	ๆ	ที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการตัง้บรษิทั	โรงงาน	ส�านกังาน	สาขา	ตวัแทน	การท�า

ธุรกรรมการค้ากับผูจ้ดัจ�าหน่าย	หรอืการเข้าซือ้กิจการในต่างประเทศ	จะต้องค�านึงถึงและปฏบิตัใิห้

ถูกต้องตามกฎหมายภายในท่ีเก่ียวข้องของประเทศต่าง	ๆ	ทีเ่อสซจีเีข้าไปลงทนุ	และปฏบิตัตินเป็น

พลเมอืงท่ีดใีนแต่ละท้องถ่ิน	นอกจากน้ียังต้องค�านึงถึงสภาพแวดล้อม	ขนบธรรมเนยีม	ประเพณ	ีและ

วัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ินประกอบด้วย

หลักการ
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แนวปฏิบัติ

1.	 ศึกษาและติดตามข้อมูลของลูกค้าและคู่ธุรกิจท่ีจะประกอบธุรกิจด้วย	โดยหลีกเลี่ยง

การประกอบธุรกจิกับลกูค้าหรอืคูธุ่รกิจทีไ่ม่ปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	หรอืมกีาร

ด�าเนินธุรกิจที่ไม่น่าไว้วางใจ

2.	 ติดตามตรวจสอบธุรกรรมต่าง	ๆ	ท่ีเกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตาม

กฎหมาย

3.	 รายงานข้อมูลพร้อมหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการน�าเข้าหรือส่งออกต่อผู้มีหน้าท่ีรับผิด

ชอบเก่ียวกับการน�าเข้าหรือส่งออก	เช่น	หน่วยงานภายในเอสซีจี	หรือหน่วยงานของ

รัฐ	เป็นต้น	โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นหลักฐานที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง

01 02

ท่านได้รับใบก�ากับสินค้าน�าเข้าซึ่งราคาที่แสดงไว้ไม่ถูกต้องตาม

มลูค่าเตม็	หรอืระบรุายละเอยีดของสนิค้าไม่ชดัเจน	ท่านจะปฏิบตัิ

อย่างไร

ค�าแนะน�า

แจ้งให้คู่ธุรกิจแก้ไขใบก�ากับสินค้าให้ชัดเจนและถูกต้อง

กรณีลูกค้าท่ีอยู่ในต่างประเทศขอให้ท่านจัดท�าเอกสาร

ทีไ่ม่ตรงกับธุรกรรมทีต่กลงกัน	เพือ่ให้ได้รบัผลประโยชน์

ทางภาษีที่ประเทศผู้น�าเข้า	ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ปฏิเสธการท�าเอกสารดังกล่าวและรายงานให้ผู้บังคับ

บัญชาทราบ

การค้าระหว่างประเทศ

การน�าเข้า-ส่งออกสินค้า	หรือการท�าธุรกรรมใด	ๆ	ของเอสซีจีที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศ	จะต้อง

ปฏิบัตติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั	เช่น	กฎหมายการน�าเข้าและส่งออก	กฎหมายศลุกากร	

กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของสนิค้า	กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูบ้รโิภค	รวมถึงระเบยีบและ

แนวปฏบัิตขิองเอสซจีท่ีีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั

หลักการ
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การแข่งขัน
ทางการค้า 

การป้องกัน
การฟอกเงิน

11
12
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11

แนวปฏิบัติ

1.	 ไม่ท�าความตกลงใด	ๆ 	กบัคูแ่ข่งขนัหรอืบคุคลใด	ทีม่ลีกัษณะเป็นการลดหรอืจ�ากดัการ

แข่งขันทางการค้า

2.	 ในกรณีท่ีเอสซจีเีป็นผูม้อี�านาจเหนอืตลาดในสนิค้าใด		ต้องไม่ใช้อ�านาจเหนอืตลาดดงั

กล่าวในลกัษณะทีไ่ม่เป็นธรรมทางการค้า	เช่น	การจ�ากัดทางเลอืกของลกูค้าในการซือ้

สนิค้าหรอืใช้บรกิาร	รวมถึงการก�าหนดราคา	หรอืเงือ่นไขการขายสนิค้าหรอืบรกิารทีไ่ม่

เป็นธรรม

3.	 กฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนและมคีวามแตกต่างใน

แต่ละประเทศ	จึงควรท�าความเข้าใจแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันทางการค้า

ของเอสซจี	ีในกรณีท่ีมข้ีอสงสยัควรหารอืกับทีป่รกึษากฎหมายของเอสซจีตีัง้แต่เริม่ต้น

ตัวอย่าง

การแข่งขันทางการค้า	

เอสซจีตีัง้มัน่ท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	โดยค�านงึถึงจรยิธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมาย

แข่งขนัทางการค้าในประเทศต่าง	ๆ	ทีเ่อสซจีเีข้าไปด�าเนนิธุรกิจ	ทัง้ต่อลกูค้าและคูค้่าของเอสซจี	ีรวม

ถึงด�าเนินการตามแนวปฏิบตัขิองเอสซจีท่ีีเก่ียวข้อง

หลักการ

01
ท่านได้รับการเชิญชวนจากคู่แข่งของเอสซีจีเพ่ือ

พบปะแลกเปลีย่นความคิดเหน็เก่ียวกับแผนทางการ

ตลาดเพ่ือจดัสรรกลุม่ลกูค้า	และพืน้ทีก่ารขายเพ่ือลด

การขายตดัราคาระหว่างกัน	ท่านควรปฏิบติัอย่างไร

ค�าแนะน�า

ปฏิเสธการเข้าร่วมสนทนาในประเด็นดังกล่าว	และยืนยันว่าเป็น

นโยบายของเอสซจีทีีห้่ามพนกังานแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในประเดน็

ดังกล่าว	หลังจากนั้นรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน
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แนวปฏิบัติ

1.	 ก่อนท�าธุรกรรมกับคู่สญัญา	ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งทีม่าของเงนิได้มาโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

2.	 ไมโ่อนเงนิไปยงับัญชทีีไ่มเ่ป็นทีรู่จ้กั	หรอืรบัโอนเงนิทีม่ีลกัษณะการจา่ยทีผ่ดิปกต	ิโดย

เฉพาะจากประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น

3.	 กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

การป้องกันการฟอกเงิน

เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน	กล่าวคือ	 

เอสซีจีจะไม่รับโอน	หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน	หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน	หรือเปลี่ยนสภาพ

ทรพัย์สนิต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องกับการกระท�าความผดิ	เพือ่ป้องกันไม่ให้ผูห้นึง่ผูใ้ดใช้เอสซจีเีป็นช่องทางหรอื

เป็นเครือ่งมอืในการถ่ายเท	ปกปิด	หรอือ�าพรางแหล่งทีม่าของทรพัย์สนิท่ีได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หลักการ

ตัวอย่าง

01 02

การที่ลูกหนี้จากต่างประเทศรายหนึ่งขอโอนเงินช�าระหนี้ให้เอสซีจ	ี

โดยผ่านประเทศท่ีม	ีTax	Haven	(ประเทศทีม่สีทิธิประโยชน์ทางภาษี

อากรอย่างใดอย่างหน่ึง)	จะสามารถท�าได้หรอืไม่

ค�าแนะน�า

สามารถท�าได้	 เน่ืองจากการโอนเงินหรือช�าระเงินตามสัญญา

โดยผ่านประเทศที่มี	Tax	Haven	นั้นไม่ถือว่าเป็นการกระท�าที่ผิด

กฎหมาย	แต่ต้องมัน่ใจได้ว่าคูส่ญัญาน้ันต้องเป็นผูท้ีม่คีวามน่าเชือ่

ถือ	และมีความเป็นมาทางธุรกิจที่ตรวจสอบได้

หากลกูหน้ีตามสญัญาต้องการให้เอสซจีรีบัโอนเงนิเพ่ือ

ช�าระหน้ีจากบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คู่สัญญาซึ่งเอสซีจีไม่รู้จัก	

ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

หลีกเล่ียงการรับเงินช�าระหนี้ตามสัญญาจากผู้ที่ไม่ใช่

คู่สัญญา	แต่หากจ�าเป็นควรตรวจสอบถึงแหล่งที่มา

ของเงินทุกธุรกรรม	ความสัมพันธ์ระหว่างลูกหน้ีและ 

ผู้โอน	รวมถึงประวัติของผู้โอน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และรายงานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 
 
 
 

 
 

 

 

1. การสอบทานงบการเงิน

 

 

 

 
 

 

 

 

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มา
จาํหน่ายไป หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

3. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
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4. การสอบทานระบบการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 

 
 

 
 
 

 

5. การสอบทานการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

 
 

 

6. การสอบทานระบบการควบคมุภายใน

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

7. การตรวจสอบภายใน
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8. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต

 

 

 

 

 
 
 

 

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบ
บัญชีประจําปี 2564

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

ธาริษา วัฒนเกส
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

 
 
 

1. การเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัท 
ภิบาลของเอสซีจี

 

 

 

 
 

2. การเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของกรรมการ 
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

 
 

 
 

 

 

3. การส่งเสริมความตระหนักรู ้และการปฏิบัติตาม 
หลกับรรษทัภบิาลเอสซจีแีละจรรยาบรรณเอสซจีใีห้แก่พนกังาน
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4. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดีระหว่างผู้ถือหุ้นและเอสซีจี

 
 
 
 
 

 
 

5. การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการ 
ที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2564

 

 

 

 

 

 

 

นายชุมพล ณ ลําเลียง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

 

 

 

 

        นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
        ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน



062

รายงานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

 

  
  

 

 

1. เสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

2. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

3. พัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการชุมชน
และแก้ไขปัญหาสงัคม

4. สร้างและขยายผลต้นแบบการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

 

 
 

 

 

 

โครงการด้านพฒันาคณุภาพชวีติชุมชน  (Advancing 
Community)

 

  

 

 

 

 

 
โครงการด้านเศรษฐกจิหมนุเวียน (Circular Economy) 
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โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Emergency)

 

 

 

เกษม วัฒนชัย 
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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