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น้ำามันดิบ (Brent) 
ราคาเพิ่มขึ้น

วิกัฤต์พลังงาน 
(Energy Crisis)

ส่งผลให้ริาคาพลังงานสูงขึ้น
(ข้อมูลเทียบกับปี 2564)

ความขัดแย้ง 
รัสเซีย-ยูเครน

กัาริขาดแคลน
พลังงาน 
ในยุโรป

ริาคาผลิต์ภัณฑ์ในภูมิภาค
ปรับตัวลดลงเฉลี่ย  

ผู้ผลิต์ทั่วโลกัปูริับลด
กัำาลังกัาริผลิต์ 
ไตรมาส 4
โดยเฉลี่ย

ต์้นทุนกัาริผลิต์สูงขึ้น
ริาคาวัต์ถุดิบหลักั
เพิ่มสูงกัว่า

ส่วนต์่างริาคาเคมีภัณฑ์
ลดลงต่ำาสุด
ในรอบ

วัฏจักัริปูิโต์ริเคมีขาลงต์่ำาสุด ในไต์ริมาส 4
(Petrochemical Trough Cycle in Q4) 

ส่งผลให้ต์ลาดเคมีภัณฑ ์
ได้ริับผลกัริะทบ  

วิกัฤต์ดอกัเบี้ยขาขึ้น และเงินเฟ้อ ส่งผลให้เศริษัฐกัิจชะลอต์ัว
(ข้อมูล ณ สิ้นปี 2565 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2564)

กัาริเพิ่มขึ้น 
ของอุปูทาน

ความอ่อนแอ
ของอุปูสงค ์
จากมาตรการ Zero 
COVID-19 ของจีน

ความผันผวน 
ของต้นทุนวัตถุดิบ

วิกัฤต์ซิ้อนวิกัฤต์ ปูี 2565 

ต์้นทุนพลังงานพุ่งสูง ริาคาเคมีภัณฑ์ลดลงต์่ำาสุดในริอบ 20 ปูี
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ถ่านหิน (Newcastle)  
ราคาเพิ่มขึ้น 159%

กั๊าซิธริริมชาต์ิเหลว  
(Pool Gas) 
ราคาเพิ่มขึ้น 91%

แนฟทา (MOPJ) 
ราคาเพิ่มขึ้น
(วัตถุดิบสำาคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี) 
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สตางค์

22%

ผลกัริะทบ
จากัริาคา
พลังงานสูงขึ้น

อัต์ริาเงินเฟ้อสหริัฐ

6.5%
(ลดลง 0.5%) 

อัต์ริาดอกัเบี้ยสหริัฐ

4.50%
(เพิ่มขึ้น 4.25%) 

อัต์ริาเงินเฟ้อไทย

5.9%
(เพิ่มขึ้น 3.7%) 

อัต์ริาดอกัเบี้ยไทย

1.25%
(เพิ่มขึ้น 0.75%) 

ริาคาพลังงานในต์ลาดโลกั

ริาคาพลังงานในปูริะเทศไทย

ค่า Ft  
ราคาเพิ่มขึ้น

108.75

(เทียบกับปี 2564)



เอสซิีจี แกั้เกัม มุ่งลดต์้นทุน เพิ่มปูริะสิทธิภาพกัาริผลิต์ 

ริุกัธุริกัิจต์อบเมกัะเทรินด์โลกั คว้าโอกัาสเศริษัฐกัิจฟื้น 

มั่นใจเสถียริภาพกัาริเงินมั่นคง   

มุ่งลดต์้นทุน เริ่งเพิ่ม
ปูริะสิทธิภาพ2 มุ่งลดต้นทุน แก้ปัญหาราคาพลังงานพุ่ง
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานทดแทน
เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

มั่นใจเสถียริภาพ
กัาริเงินมั่นคง
มุ่งรักษาเสถียรภาพการเงิน
โดยเพิ่มสภาพคล่องการเงิน
ควบคุมต้นทุน ลงทุนตามกลยุทธ์
อย่างรอบคอบ

1

4 สริ้างภูมิคุ้มกัันธุริกัิจ
เริ่ง ESG 4 Plus 

มุ่ง Net Zero Go Green Lean เหลื่อมล้ำา ย้ำาริ่วมมือ

ยึดหลักัเชื่อมั่นและโปูริ่งใส ในกัาริดำาเนินธุริกัิจ

3 ขยายธุริกัิจ
ต์อบความต์้องกัาริใหม่ 
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01
วิสัยทัศน์

	 เอสซีีจีี	 กลุ่่�มบริิษััทชั้ั�นนำในอาเซีียน	 เติิบโติอย�างมั�นคง 
เข้้าส่�ปีีที�	 110	 ด้้วยความสามาริถปีรัิบตัิวทางธุ่ริกิจี	แลุ่ะปีริะย่กต์ิ
ใชั้้เทคโนโลุ่ยีติ�าง	 ๆ	 เพื่่�อพื่ัฒนานวัติกริริมสินค้า	 บริิการิ	 แลุ่ะ
โซีลุ่่ชั้ัน	 ติอบสนองความติ้องการิที�หลุ่ากหลุ่ายข้องลุ่่กค้า	 ซี่�ง
เปีลุ่ี�ยนแปีลุ่งริวด้เริ็ว	พื่ร้ิอมริับม่อวิกฤติติ�าง	ๆ	ทันท�วงที	ปัีจีจี่บัน	
ปีริะกอบด้้วย	3	กลุ่่�มธุ่ริกิจีหลุ่ัก	ได้้แก�	ธุ่ริกิจีซีีเมนติ์แลุ่ะผลุ่ิติภััณฑ์์
ก�อสร้ิาง	SCGC	(ธุ่ริกิจีเคมิคอลุ่ส์)	แลุ่ะ	SCGP	(ธุ่ริกิจีแพื่คเกจีจีิ�ง) 
	 เพื่่�อสริ้างค่ณภัาพื่ชั้ีวิติที�ด้ีในวันนี�	 แลุ่ะส�งติ�อโลุ่กที�ด้ียิ�งข้่�นให ้
คนริ่�นติ�อไปี	 เอสซีีจีี	 ถ่อเปี็นหน้าที�แลุ่ะความรัิบผิด้ชั้อบองค์กริ 
ในการิด้ำเนินกิจีการิให้เติิบโติอย�างยั�งย่นควบค่�กับสังคมที�เข้้มแข้็ง
แลุ่ะสิ�งแวด้ลุ้่อมที�ยั�งย่น	 จี่งนำแนวทาง	 ESG	 (Environmental,	 
Social	and	Governance)	มาใชั้้ในการิด้ำเนินงานธุ่ริกิจีท่กริะด้ับ	
ทั�งริะด้ับปีริะเทศ	ริะด้ับอาเซีียน	แลุ่ะริะด้ับโลุ่ก	พื่ริ้อมริ�วมม่อกับ 
ท่กภัาคส�วนผลัุ่กด้ันแนวทาง	 ESG	 4	 Plus	 “ม่�ง	 Net	 Zero	 –	 

Go	Green	–	Lean	เหลุ่่�อมลุ่�ำ	–	ย�ำริ�วมม่อ”	ที�เอสซีีจีีกำหนด้ข้่�น 
อย�างเปี็นริ่ปีธุริริม	โด้ยย่ด้หลุ่ักความเปี็นธุริริม	แลุ่ะโปีริ�งใสเปี็นหัวใจี	 
	 ด้้วยความท่�มเทเพื่่�อสริ้างค่ณค�าให้ผ่้มีส�วนเกี�ยวข้้องท่กฝ่่าย
ติามแนวทางการิพื่ัฒนาอย�างยั�งย่น	ส�งผลุ่ให้เอสซีีจีีเปี็นองค์กริแริก
ในอาเซีียน	ที�ได้้ริับการิคัด้เลุ่่อกให้อย่�ในด้ัชั้นีความยั�งย่นข้อง	Dow	
Jones	Sustainaility	Indices	(DJSI)	ติั�งแติ�ปีี	2547	ให้เป็ีนบริิษััท
ยั�งย่นริะด้ับโลุ่กในปีริะเภัท	DJSI	World	 แลุ่ะ	DJSI	 Emerging	 
Markets	 สาข้าอ่ติสาหกริริมวัสด้่ก�อสริ้าง	 (Construction	 
Materials)	ที�ใชั้้ปีริะเมินปีริะสิทธิุผลุ่การิด้ำเนินธุ่ริกิจีติามแนวทาง
การิพื่ัฒนาอย�างยั�งย่นข้องบริิษััทชั้ั�นนำริะด้ับโลุ่ก	 ติ�อเน่�องเปี็น 
ปีีที�	 19	 สะท้อนให้เห็นถ่งผลุ่สำเริ็จีข้องการิพื่ัฒนาอย�างยั�งย่น 
ที�สร้ิางสมด้่ลุ่ในการิเติิบโติทางเศริษัฐกิจี	สังคม	แลุ่ะสิ�งแวด้ลุ่้อมได้้
อย�างแท้จีริิง	สมด้ังคำมั�นสัญญา	“Passion	for	Better”

พิระบาที่ส่มูเดจ็พิระเจา้อ้ยูห่้วั็ และส่มูเดจ็พิระนางเจา้ฯ พิระบรมูราชนิ ีเส่ดจ็พิระราชดำเนนิที่รงเปดิพิระบรมูราชานสุ่าว็รยี ์พิระบาที่ส่มูเดจ็

พิระมูงกุฎเกล้าเจ้าอ้ยู่ห้ัว็ รัชกาลที่ี� 6 ประดิษัฐาน ณี เอ้ส่ซีจี ส่ำนักงานให้ญ่ เมูื�อ้ว็ันที่ี� 20 มูีนาคมู 2565 เป็นส่ัญลักษัณี์แห้่งคว็ามูกต์ัญญูู

ข้อ้งชาว็เอ้ส่ซีจีที่ี�มูีต์่อ้พิระผู้ที่รงพิระกรุณีาโปรดเกล้าฯ ให้้ก่อ้ต์ั�งบริษััที่ปูนซิเมูนต์์ไที่ย จำกัดส่ินใช้ เมูื�อ้ปี 2456 และเจริญเต์ิบโต์อ้ย่าง

ยั�งยืน มูาจนปัจจุบันนี�

	 จีากพื่ริะริาชั้ญาณทัศน์	พื่ริะบาทสมเด็้จีพื่ริะมงก่ฎเกลุ้่าเจี้าอย่�หัว	ที�ทริงพื่ริะกร่ิณาโปีริด้เกลุ้่าฯ	ให้ก�อติั�งบริิษััท 
ปี่นซีิเมนติ์ไทย	 จีำกัด้สินใชั้้	 ผ่้ผลุ่ิติปี่นซีีเมนติ์แห�งแริกในปีริะเทศไทยข้่�นเม่�อ	พื่.ศ.	 2456	 เพื่่�อจีัด้การิทริัพื่ยากริ														
ในปีริะเทศอย�างค่ม้ค�า	ลุ่ด้การินำเข้า้	แลุ่ะพื่ฒันาความริ่	้ปีริะสบการิณข์้องคนไทยในการิบริหิาริอต่ิสาหกริริมข้นาด้ใหญ� 
สร้ิางความมั�นคงทางเศริษัฐกจิีไปีพื่ร้ิอมกบัความเจีริญิข้องบ้านเมอ่ง	แลุ่ะชั้�วยยกริะด้บัคณ่ภัาพื่ชั้วีติิข้องผ่ค้นอย�างยั�งย่น	 
จีวบจีนพื่ัฒนามาเปี็น	เอสซีีจีี	องค์กริที�เจีริิญเติิบโติอย�างยั�งย่น	ควบค่�ความเจีริิญทางเศริษัฐกิจีแลุ่ะสังคมข้องปีริะเทศ
มาติลุ่อด้กว�าหน่�งศติวริริษั



สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก
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สารจากคณะกรรมการ

เอสซีจี เร่งปรับตัวฉับไว
สู้วิกฤตซ้อนวิกฤตปี 2565
มุ่งรักษาเสถียรภาพ
การเงินมั่นคง ลดต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
รุกธุรกิจใหม่ตอบความต้องการ
วันนี้และอนาคต

ปี 2565 เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตทั่วโลกจากความขัดแย้ง
รัสเซีย-ยูเครน ทำาให้ต้นทุนพลังงานพุ่งสูงสุดในรอบ
กว่า 10 ปี รวมทั้งวัฏจักรปิโตรเคมีอยู่ในช่วงขาลง 
ต่ำาสุดในรอบ 20 ปี อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อสูง 
ประกอบกับนโยบายโควิด 19 เป็นศูนย์ของจีน ทำาให้
เศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
และธุรกิจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

เอสซีจี แถลงผลประกอบการ ปี 2565

ชมคลิปวิดีโอ
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รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 เอสซีีจีีเร่่งปร่ับตััวอย่่างร่วดเร่็วเพื่่�อบร่ร่เทาผลกร่ะทบ 
ที�มีีตั่อธุุร่กิจีโดย่ร่วมี	มุ่ีงร่ักษาเสถีีย่ร่ภาพื่การ่เงินให้้มัี�นคง	คุมีเข้้มี 
สภาพื่คล่องอย่่างเคร่่งคร่ัด	ลดต้ันทุน	เน้นลงทุนอย่่างร่อบคอบ 
ในธุุร่กิจีศัักย่ภาพื่สูงและย่ั�งย่่น	รุ่กธุุร่กิจีให้ม่ีตัอบเมีกะเทร่นด์โลก	
เตัรี่ย่มีคว้าโอกาสเศัร่ษฐกิจีฟื้้�น	 ด้วย่ธุุร่กิจีพื่ลังงานสะอาด	
นวัตักร่ร่มีกร่ีน	โซีลูชัันสุข้ภาพื่และการ่แพื่ทย์่	และสมีาร่์ทลิฟื้วิ�ง	
(Smart	Living	Solution)	เพื่่�อย่กร่ะดบัคณุภาพื่ชัวีติัที�ด	ีให้้ใชัช้ัวีติั
ได้อย่่างสะดวก	คุ้มีค่า	ปลอดภัย่	และร่ักษ์โลกย่ิ�งข้้�น
	 ฐานะการ่เงินโดย่ร่วมีข้องเอสซีีจีี	ณ	สิ�นปี	2565	มัี�นคง 
ผลปร่ะกอบการ่โดย่ร่วมี	มีีร่าย่ได้จีากการ่ข้าย่ร่วมี	569,609 
ลา้นบาท	เพื่ิ�มีข้้�นร่อ้ย่ละ	7	จีากปีกอ่น	และมีกีำไร่สำห้รั่บป	ี21,382	
ล้านบาท	ลดลงร้่อย่ละ	55	จีากปีก่อน	เน่�องจีากผลกร่ะทบจีาก
เศัร่ษฐกิจีชัะลอตััว	ปิโตัร่เคมีีข้าลงตั�ำสุดในร่อบ	20	ปี	ตั้นทุน
พื่ลังงานสูงข้้�นอย่่างมีาก	โดย่ปี	2565	เอสซีีจีีมีีย่อดข้าย่สินค้าและ
บร่ิการ่มีูลค่าเพื่ิ�มี	(High	Value	Added	Products	&	Services:	
HVA)	195,520	ล้านบาท	คิดเป็นร่้อย่ละ	34	ข้องย่อดข้าย่ร่วมี	
อัตัร่าส่วนห้นี�สินสุุทธุิตั่อทุน	(Net	Debt	to	Equity)	มีีสัดส่วน	0.6	
เท่า	กร่ะแสเงินสดมีีเสถีีย่ร่ภาพื่มัี�นคง	คณะกร่ร่มีการ่บริ่ษัท 
จี้งมีีมีตัิเสนอให้้ที�ปร่ะชัุุมีสามีัญผู้ถี่อหุ้้นปร่ะจีำปี	2566	อนุุมีัตั ิ
การ่จี่าย่เงินปันผล	ปร่ะจีำปี	2565	เป็นเงินทั�งสิ�น	9,600	ล้านบาท	
ห้ร่่อในอัตัร่าหุ้้นละ	8.0	บาท	 คิดเป็นร่้อย่ละ	45	ข้องกำไร่ 
สำห้ร่ับปีตัามีงบการ่เงินร่วมี	แบ่งเป็นเงินปันผลร่ะห้ว่างกาล 
ในอัตัร่าหุ้้นละ	6.0	บาท	และเงินปันผลปร่ะจีำปีส่วนที�เห้ล่อ 
ในอัตัร่าหุ้้นละ	2.0	บาท	

เสถียรภาพการเงินมั่นคง เงินสดคงเหลือ
95,000 ล้านบาท 

	 ในภาวะวิกฤตัซี้อนวิกฤตั	 เอสซีีจีีมีุ่งเน้นเร่่�องบร่ิห้าร่ 
ความีเสี�ย่ง	ร่กัษาสภาพื่คลอ่ง	บร่หิ้าร่จีดัการ่สนิคา้คงคลงัให้ย้่ด่ห้ยุ่น่
และคลอ่งตัวัสอดคลอ้งกบัความีต้ัองการ่ตัลาด	พื่จิีาร่ณาการ่ลงทนุ
ตัามีกลยุ่ทธุ์อย่่างร่อบคอบ	เน้นโคร่งการ่ที�ดำเนินการ่ใกล้จีะเสร็่จี	
และไดร้่บัผลตัอบแทนร่วดเร่ว็	ชัะลอโคร่งการ่ที�ไมีเ่ร่ง่ด่วน	สง่ผลให้้ 
เงินสดคงเห้ล่อแข้็งแกร่่ง	95,000	ล้านบาท	ณ	สิ�นปี	2565
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มุง่ลดต้นทนุ เร่งเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 

	 จีากวิกฤตัร่าคาพื่ลังงานพืุ่่งสูง	เอสซีีจีีมีุ่งลดตั้นทุนพื่ลังงาน
ในทุกทาง	และเพื่ิ�มีปร่ะสิทธุิภาพื่การ่ผลิตั	โดย่ในปี	2565	เอสซีีจีี
เพื่ิ�มีสัดส่วนการ่ใชั้พื่ลังงานทดแทนเป็นร่้อย่ละ	34	และใชั้พื่ลังงาน
แสงอาทิตัย่์	 194	 เมีกะวัตัตั์	 ร่วมีถี้งพัื่ฒนาเทคโนโลยี่ดิจีิทัลใน
กร่ะบวนการ่ผลิตั	 ย่กร่ะดับให้้เป็นโร่งงานอัจีฉร่ิย่ะ	 (Smart	
Factory)	 เพื่่�อเพิื่�มีปร่ะสิทธุิภาพื่การ่แข้่งข้ันร่ะดับโลก	 อาทิ	
เทคโนโลย่ีแบบจีำลอง	(Digital	Twin	and	Advanced	Process	
Control)	ปัญญาปร่ะดิษฐ์	(AI)	หุ้่นย่นตั์	และเคร่่�องจีักร่อัตัโนมีัตัิ	
(Automation)	ผสานความีร่่วมีมี่อข้องธุุร่กิจีเซีร่ามิีก	4	ปร่ะเทศั	
ได้แก่	ไทย่	เวีย่ดนามี	อินโดนีเซีีย่	ฟื้ิลิปปินส์	เพื่่�อบร่ิห้าร่กำลังผลิตั
ภาพื่ร่วมีอย่่างมีีปร่ะสิทธุิภาพื่	 (Multi-Plant	 Production	
Rationalization)	ร่วมีถีง้พื่ฒันาเทคโนโลย่กีาร่ผลติันวตัักร่ร่มี	และ
สร่้างมีูลค่าส่วนเพื่ิ�มี	(Value	Release)	

รกุธรุกจิพลังงานสะอาด (Energy Transition 

Solutions) ลดต้นทุน มุง่ Net Zero  

	 เอสซีีจีีรุ่กเข้้าสู่ธุุร่กิจีพื่ลังงานสะอาดคร่บวงจีร่	 พัื่ฒนา
พื่ลังงานแสงอาทิตัย์่	 (Solar	Energy)	สำห้รั่บตัลาดที�อยู่่อาศััย่	
โร่งงาน	 นิคมีอุตัสาห้กร่ร่มี	 โร่งแร่มี	 ห้้างสร่ร่พื่สินค้า	 และ 
โร่งพื่ย่าบาล	 ด้วย่ร่ะบบเคร่่อข้่าย่ไฟื้ฟื้้าอัจีฉร่ิย่ะ	 Smart	 Grid	 
โดย่ในปี	2565	เอสซีีจีีมีีกำลังการ่ผลิตัไฟื้ฟ้ื้าพื่ลังงานแสงอาทิตัย์่	
ทั�งภาย่ในและภาย่นอกบร่ิษัทร่วมี	234	เมีกะวัตัตั์	เพื่ิ�มีข้้�นร่้อย่ละ	
78	 จีากปีก่อน	 อีกทั�งลงทุนในนวัตักร่ร่มีแบตัเตัอร่ี�กักเก็บ 
ความีร้่อนจีากพื่ลังงานแสงอาทิตัย์่	(Heat	Battery)	ห้ร่อ่	Thermal	
Energy	Storage	ไวใ้ชัใ้นชัว่งที�ไมีม่ีแีสงแดด	และมีุง่พื่ฒันาพื่ลงังาน	
ชัีวมีวลคุณภาพื่สูง	(Biomass	และ	Biocoal)	จีากวัสดุเห้ล่อใชั้ 
ทางการ่เกษตัร่	และเชั่�อเพื่ลิงจีากข้ย่ะ	(Refused	Derived	Fuel:	
RDF)	เป็นพื่ลังงานทางเล่อก

เร่งพัฒนานวัตกรรมกรนี ตอบเทรนด์รักษ์โลก

	 คนทั�วโลกกำลังให้้ความีสนใจีตั่อการ่ปรั่บเปลี�ย่นมีาใชั ้
สินค้าและบร่ิการ่ที�เป็นมีิตัร่ตั่อสิ�งแวดล้อมี	 เอสซีีจีีจี้งเร่่งพื่ัฒนา
นวัตักร่ร่มีกร่ีน	 ซี้�งได้รั่บการ่ตัอบร่ับเป็นอย่่างดีจีากตัลาดโลก	 
ในปี	2565	SCG	Green	Choice	เตัิบโตัร่้อย่ละ	34	เกินเป้าที�ตัั�งไว้	
ได้แก่	พื่ลาสติักร่ักษ์โลก	(Green	Polymer)		เตัิบโตักว่า	5	เท่า	
บร่ร่จีภุณัฑ์ย์่อ่ย่สลาย่ได	้ร่วมีทั�งเทคโนโลยี่	CPAC	Green	Solution	
ที�ช่ัวย่ลดวสัดุก่อสร้่างเห้ลอ่ทิ�ง	ซี้�งได้ร่บัความีนยิ่มีมีากข้้�นเช่ันเดยี่วกนั

ปลอดภยั ไกลโรค ด้วยนวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์

	 ห้ลงัจีากวกิฤตัโควดิ	19	ผูค้นห้นัมีาใสใ่จีดแูลสขุ้ภาพื่มีากข้้�น	
เอสซีีจีีรุ่กเข้้าสู่ธุุร่กิจีสมีาร่์ทลิฟื้วิ�ง	 (Smart	Living	Solutions) 
เพื่่�อย่กร่ะดับชัีวิตัให้้ปลอดภัย่มีากย่ิ�งข้้�น	โดย่นำเสนอนวัตักร่ร่มี
บำบดัอากาศั	และลดการ่ใชัพ้ื่ลงังาน	SCG	Bi-ion	และ	SCG	HVAC 
Air	 Scrubber	 ซี้�งได้รั่บการ่ตัอบรั่บเป็นอย่่างดี	 นอกจีากนั�น	 
พื่ัฒนาเทคโนโลย่ีดูแลสุข้ภาพื่และความีปลอดภัย่ทางไกล	 
ดว้ย่	DoCare	เทคโนโลย่เีชั่�อมีตัอ่บา้นกบัโร่งพื่ย่าบาลแบบเร่ยี่ลไทมี์	
(Real	 Time)	 นอกจีากนี�	 SCGC	 ย่ังพื่ัฒนาเมี็ดพื่ลาสตัิกเพื่่�อ 
การ่แพื่ทย่์	อาทิ	กร่ะบอกฉีดย่า	สาย่และถีุงน�ำเกล่อ	ข้ณะเดีย่วกัน	
SCGP	ร่่วมีกับบร่ิษัท	Deltalab	ปร่ะเทศัสเปนผลิตัวัสดุอุปกร่ณ์
การ่แพื่ทย่์จีัดจีำห้น่าย่ทั�วโลก

ขยายสูต่ลาดอาเซยีนและโลก คว้าโอกาสเศรษฐกิจฟ้ื้�น  

	 ตัลาดมีีแนวโน้มีเร่ิ�มีฟื้้�นตััว	และเตัิบโตัต่ัอเน่�อง	 เอสซีีจีีจ้ีง
ข้ย่าย่โคร่งการ่ลงทุนที�มีีศัักย่ภาพื่สูงและย่ั�งย่่น	 ทั�งในภูมีิภาค
อาเซีีย่น	และตัลาดโลก	อาทิ	โคร่งการ่ปิโตัร่เคมีีคร่บวงจีร่	(Long	
Son	Petrochemicals	Company	Limited	:	LSP)	ที�เวีย่ดนามี	
พื่ร้่อมีผลิตัสินค้าสู่ตัลาดภาย่ในปี	 2566	 ส่งผลกำลังการ่ผลิตั
ปิโตัร่เคมีีเพื่ิ�มีข้้�นกว่าร่้อย่ละ	40	เป็น	9.8	ล้านตัันต่ัอปี	นอกจีาก
นั�น	SCGC	ข้ย่าย่กำลังการ่ผลิตัเมี็ดพื่ลาสตัิกร่ีไซีเคิลคุณภาพื่สูง	 
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ร่่วมีกับบร่ิษัทซีีพื่ลาสตั์	(Sirplaste)	ปร่ะเทศัโปร่ตัุเกส	ป้อนตัลาด
ยุ่โร่ปและแอฟื้ริ่กา	และเข้้าสู่ธุุร่กิจีรี่ไซีเคิลพื่ลาสตัิกคร่บวงจีร่ร่่วมี
กับคร่าส	(Kras)	/	Recycling	Holding	Volendam	B.V.	ผู้นำ
พื่ลาสตัิกร่ีไซีเคิลคร่บวงจีร่จีากปร่ะเทศัเนเธุอร่์แลนด์	 ตัั�งแตั ่
การ่จีัดการ่พื่ลาสตัิกเห้ล่อใชั้ไปจีนถ้ีงผลิตัเมี็ดพื่ลาสตัิกร่ีไซีเคิล 
อกีทั�งร่่วมีลงทุนกับบร่ษิทั	Denka	ปร่ะเทศัญี�ปุ�น	ผลิตัอะเซีทลินีแบล็ค	 
(Acelylene	Black)	ส่วนปร่ะกอบในแบตัเตัอร่ี�ลิเธุีย่มีไอออนแบบ
ชัาร่์จีไฟื้ได้สำห้ร่ับย่านย่นตั์ไฟื้ฟื้้า	(EV)
	 นอกจีากนี�	เอสซีีจีีเตัรี่ย่มีคว้าโอกาสเศัร่ษฐกิจีฟื้้�น	ด้วย่การ่
ย่กร่ะดับการ่ให้้บร่ิการ่ดิจีิทัลโลจีิสตัิกส์และซีัพื่พื่ลาย่เชันแบบ 
คร่บวงจีร่ร่าย่ให้ญ่ที�สุดในอาเซีีย่น	โดย่บร่ิษัท	เอสซีีจีี	เจีดับเบิ�ลยู่ดี	 
โลจิีสติักส์	จีำกัด	(มีห้าชัน)	(SCGJWD)	ร่องรั่บการ่ข้นส่งสินค้า 
ที�ตั้องดูแลเป็นพื่ิเศัษ	ทุกกลุ่มีอุตัสาห้กร่ร่มี	อาทิ	วัคซีีน	งานศัิลปะ
มีูลค่าสูง	 ร่ถีย่นตั์	 อาห้าร่แชั่แข้็ง	 พื่ร้่อมีเคร่่อข้่าย่คร่อบคลุมี 
ทั�วอาเซีีย่นและจีีน	
	 SCGP	 ข้ย่าย่กิจีการ่ร่ีไซีเคิลวัสดุบร่ร่จีุภัณฑ์์ตัอบเทร่นด์ 
ร่ักษ์โลก	 ได้แก่	 Peute	 Recycling	 B.V.	 (Peute)	 ปร่ะเทศั
เนเธุอร่์แลนด์	และ	Jordan	Trading	 Inc.	 (Jordan)	ปร่ะเทศั
สห้ร่ัฐอเมีร่ิกา

ESG ขับเคล่ือนโลกให้ยัง่ยนื

	 เอสซีจีีขี้บัเคล่�อนธุุรุ่กจิีภาย่ใตัแ้นวทาง	ESG	4	Plus	“มุ่ีง	Net	
Zero	-	Go	Green	-	Lean	เห้ล่�อมีล�ำ	-	ย่�ำร่่วมีมี่อ”	โดย่ย่้ดห้ลัก
เชั่�อมีั�นและโปร่่งใส	 ตัั�งเป้าลดการ่ปล่อย่ก๊าซีเร่่อนกร่ะจีกสุทธุ ิ
เป็นศัูนย่์ภาย่ในปี	 2593	 โดย่ในปี	 2565	 เอสซีีจีีลดการ่ปล่อย่ 
ก๊าซีเร่่อนกร่ะจีกได้	4.13	ล้านตัันคาร่์บอนไดออกไซีด์เทีย่บเท่า
เทีย่บกับปีฐาน	2563	ด้วย่การ่ใชั้พื่ลังงานทางเล่อก	ปลูกต้ันไม้ี	 
ทั�งย่ังร่่วมีม่ีอกับเคร่่อข่้าย่ต่ัาง	 ๆ	 สร่้างฝาย่ชัะลอน�ำ	 เพ่ื่�อฟ้ื้�น 
ความีอุดมีสมีบูร่ณ์ให้้ป�าตั้นน�ำ	 มีุ่งลดเห้ล่�อมีล�ำในสังคมีด้วย่ 
การ่พื่ัฒนาทักษะอาชัีพื่	สร่้างร่าย่ได้	อีกทั�งจีับมี่อพื่ันธุมีิตัร่ร่่วมีกัน

แก้วิกฤตัโลกร่วน	ลดความีเห้ล่�อมีล�ำ	ในงาน	ESG	Symposium	
2022	

จากพระราชญาณทัศน์ สูอ่งค์กรนวัตกรรม 

เพือ่ความย่ังยนื

	 ตัลอดร่ะย่ะเวลา	110	ปี	เอสซีีจีีได้เจีร่ิญเตัิบโตัอย่่างย่ั�งย่่น 
ควบคู่ความีเจีร่ิญทางเศัร่ษฐกิจีและสังคมีข้องปร่ะเทศัตัลอดมีา 
เพื่่�อเฉลมิีพื่ร่ะเกยี่ร่ตัแิละร่ำล้กถีง้พื่ร่ะมีห้ากร่ณุาธุคุิณข้องพื่ร่ะผูท้ร่ง
พื่ร่ะกรุ่ณาโปร่ดเกล้าฯ	ให้้ก่อตัั�งบริ่ษัทปูนซีิเมีนต์ัไทย่	จีำกัดสินใชั้	
เอสซีีจีีได้ร่ับพื่ร่ะร่าชัทานพื่ร่ะบร่มีร่าชัานุญาตัให้้จีัดสร่้าง 
พื่ร่ะบร่มีร่าชัานุสาวร่ีย่์	พื่ร่ะบาทสมีเด็จีพื่ร่ะมีงกุฎเกล้าเจี้าอยู่่ห้ัว	
เพื่่�อเป็นพื่ร่ะบร่มีร่าชัานุสร่ณ์	 และเป็นสัญลักษณ์แห้่งความี 
กตััญญููกตัเวทีที�ชัาวเอสซีีจีีมีีต่ัอพื่ร่ะองค์	 โดย่	 พื่ร่ะบาทสมีเด็จี
พื่ร่ะเจี้าอยู่่ห้ัว	และสมีเด็จีพื่ร่ะนางเจี้าฯ	พื่ร่ะบร่มีร่าชัินี	ได้เสด็จี
พื่ร่ะร่าชัดำเนินทร่งเปิดพื่ร่ะบร่มีร่าชัานุสาวร่ีย์่	พื่ร่ะบาทสมีเด็จี
พื่ร่ะมีงกุฎเกล้าเจี้าอยู่่ห้ัว	 ร่ัชักาลที�	 6	 ปร่ะดิษฐาน	ณ	 เอสซีีจีี	
สำนักงานให้ญ่	เมี่�อวันที�	20	มีีนาคมี	2565

	 คณะกร่ร่มีการ่บร่ิษัทข้อข้อบคุุณท่านผู้ถี่อหุ้้น	 ผู้ถี่อหุ้้นกู ้
ผู้ร่่วมีทุุน	 คู่ค้า	 คู่ธุุุร่กิจี	 ลููกค้าและผู้เกี�ย่วข้้องทุุกฝ�าย่	 สถีาบัน 
การ่เงินทั�งในและต่ัางปร่ะเทศัที�สนับสนุุนการ่ดำเนินงานด้วย่ดี
ตัลอดมีา	 ร่วมีทั�งพื่นักงานทุุกคนที�ปร่ับตััวอย่่างร่วดเร่็วทุ่มีเท 
สร่ร่พื่กำลังสร่้างสร่ร่ค์นวัตักร่ร่มีและโซีลููชัันให้้ตัร่งใจีลููกค้า	ข้อให้้
ความีมัี�นใจีว่า	 เอสซีีจีีจีะฝ�าวิกฤตัคร่ั�งนี�ไปได้	 และสร่้างความี
แข้็งแกร่่งให้้ธุุร่กิจีเติับโตัมีั�นคง	 ควบคู่ กับการ่ดููแลสังคมี	 
และสิ�งแวดล้อมี	 โดย่ย่้ดห้ลักความีโปร่่งใสตัามีแนวทาง	 ESG	 
พื่ร้่อมีร่่วมีมีอ่กับทุุกภาคส่วน	เพื่่�อส่งมีอบโลกที�น่าอยู่่และย่ั�งย่่นให้้
คนรุ่่นตั่อไป

กรุุ่งเทพื่มีห้านคร่	วันที�	25	มีกร่าคมี	2566
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เอสซีจีมุ่งลดต้นทุน เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล รับมือโลกเปลี่ยน

ด้้วยการพัฒันาพัลัังงานชีวีมวลัคุณุภาพัสูงู (High Quality 
Bio-Fuel) จากวัสูดุ้เหลัือใชี้ทางการเกษตร แลัะแปรรูปขยะ
เป็นพัลัังงานเชีื�อเพัลัิง (Refuse Derived Fuel: RDF) ทั�งยัง
ชี่วยลัด้ปัญหาขยะ แลัะลัด้ PM 2.5

       เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
       และเครื่องจักรอัตโนมัติ ยกระดับให้้เป็นโรงงานอัจฉริยะ 
       (Smart Factory)
       เพัิ�มประสูิทธิิภาพัการจัด้การ วางแผนการผลัิตแลัะขายให้ได้้กำไรสููงสูุด้ อาทิ 
เทคุโนโลัยีแบบจำลัอง (Digital Twin and Advanced Process Control) ปัญญา
ประด้ิษฐ์์ (AI) หุ่นยนต์ แลัะเคุรื�องจักรอัตโนมัติ (Automation) เพืั�อเพิั�มขีด้คุวาม
สูามารถการแข่งขันในตลัาด้โลัก แลัะสูร้างการเติบโตอย่างยั�งยืน

       ขยายฐานลูกค้า พัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้วย
       แพลตฟอร์มซื�อ-ขายออนไลน์ 
       scghome.com, Q-chang, Design Connext แลัะพััฒนาแพัลัตฟอร์มด้ิจิทัลั 
Prompt Plus ใชี้บริหารการจัด้จำหน่ายวัสูดุ้ก่อสูร้างสูำหรับร้านคุ้ารายย่อยกว่า 
9,000 ร้านคุ้า ทั�วประเทศ

       ยกระดับการบริการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจร
      (Integrated Logistics and Supply Chain Solutions Provider) 
   ในรูปแบบผสูมผสูานการขนสู่งทางเ รือ ราง อากาศ แลัะทางบก  
(Multimodal Transportation) ทั�งขาข้�นแลัะขาล่ัอง เพัื�อให้เกดิ้ประสิูทธิภิาพัสูงูสุูด้ 
ลัด้ต้นทุน แลัะลัด้การปลั่อยก๊าซเรือนกระจก 

       ประสานความร่วมมอืของธรุกจิเซรามิกใน 4 ประเทศ
         ได้้แก่ ไทย เวยีด้นาม อนิโด้นีเซยี ฟิลัปิปินส์ู ให้บรหิารกำลังัผลิัตภาพัรวมอย่าง
มีประสูิทธิิภาพั (Multi-Plant Production Rationalization) รวมถ้งผน้กกำลััง 
พัฒันาเทคุโนโลัยีการผลัตินวัตกรรมสูนิคุ้า สูร้างมลูัคุ่าสู่วนเพิั�ม (Value Release) 

เพิ่มกำาลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ภายในบริษัท ร้อยลัะ 49 จากปีก่อน
ทด้แทนพัลัังงานในกระบวนการผลัิต 

เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
ร้อยลัะ 34 สูำาหรับการผลัิตปูนซีเมนต์ในประเทศ

มุ่งลดต้นทุน แก้ปัญห้าราคาพลังงานพุ่ง  
เพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน
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เมื�อโลักเปลัี�ยนตลัอด้เวลัา โจทย์ท้าทายบทใหม่เกิด้ข้�นทุกวัน เกิด้วิกฤตซ้อนวิกฤต  

ทั�งโคุวิด้ 19 เศรษฐ์กิจผันผวน ราคุาพัลัังงานพัุ่ง โลักรวน สูภาพัอากาศแปรปรวน  

จนถ้งฝุ่น PM2.5 กระทบชีีวิตแลัะธิุรกิจอย่างไม่เคุยเป็นมาก่อน เมื�อทุกชีีวิตต้องการ 

ตัวชี่วย เอสูซีจีจ้งเสูนอโซลัูชีันแห่งอนาคุตตอบคุวามต้องการใหม่เพัื�อให้ทุกคุนได้้ใชี้ชีีวิต 

อย่างสูะด้วก คุุ้มคุ่า ปลัอด้ภัย แลัะรักษ์โลักยิ�งข้�น ประกอบด้้วย ธิุรกิจพัลัังงานสูะอาด้ 

(Energy Transition Solutions) ลัด้ต้นทุนพัลัังงาน ประหยัด้คุ่าไฟ นวัตกรรมกรีน  

(Green Solutions) ตอบเทรนด้์รักษ์โลัก โซลัูชีันสูุขภาพัแลัะการแพัทย์ (Health and Medical 

Solutions) สูมาร์ทลัิฟวิ�ง (Smart Living Solution) ยกระด้ับชีีวิตให้ปลัอด้ภัย ห่างไกลัโรคุ 

ด้้วยเทคุโนโลัยีอัจฉริยะ พัร้อมเด้ินหน้าขยายโคุรงการลังทุนในอาเซียนแลัะโลัก (ASEAN and 

Beyond Expansion) ที�มีศักยภาพัสููงแลัะยั�งยืน

เสนอโซลูชัน 
ตอบสนอง
ความต้องการ
ในวันนี�และอนาคต

Welcome to The Next Chapter

ชีมคุลัิปวิด้ีโอ

ขยายธุรกิจ 
ในภูมิภาคอาเซียนและโลก  
(ASEAN and Beyond Expansion)

พลังงานสะอาดครบวงจร 
(Energy Transition Solutions) 

นวัตกรรมกรีน 
(Green Solutions) 

โซลูชันสุขภาพและการแพทย์  
(Health and Medical Solutions)  
และสมาร์ทลิฟวิ่ง  
(Smart Living Solution)
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รุกธุรกิจพลังงานสะอาด (Energy Transition 
Solutions) เข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างสะดวก
และคุ้มค่า  

	 วิิกฤตโลกร้้อน	ร้าคาพลังงานและค่าไฟที่่�สููงขึ้้�นอย่่างต่อเน่�อง	
เอสูซ่ีจี่จี้งเดิินหน้ารุ้ก ธุุรกิิจพลัังงานสะอาดครบวงจร พัฒนา
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Solar Energy)	สูำหร้ับตลาดิที่่�อยู่่อาศััย่	
โร้งงาน	 นิคมอุตสูาหกร้ร้ม	 โร้งแร้ม	 ห้างสูร้ร้พสูินค้า	 และ 
โร้งพย่าบาล	ด้ิวิย่ระบบเครือข่่าย์ไฟฟ้าอัจฉริย์ะ Smart Grid 
โดิย่บร้ิษััที่	เอสูซี่จี่	คล่นเนอร้์ย่่	จีำกัดิ	(SCG	Cleanergy)	ม่ฐาน
ลูกค้าชั้ั�นนำคร้อบคลุมภาคร้ัฐและเอกชั้นที่ั�งในและต่างปร้ะเที่ศั
นอกจีากน่�	 ลงทีุ่นนวัตกิรรมแบตเตอร่�กิักิเกิ็บความร้อนจากิ
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Heat Battery) หรือ Thermal Energy 
Storage	ไวิ้ใชั้้ในชั้่วิงที่่�ไม่ม่แสูงแดิดิสูำหร้ับโร้งงาน	เพ่�อป้องกัน
ปัญหาการ้ขึ้าดิแคลนพลังงาน		
	 เดิินหน้าพัฒนาโซลูัชัันด้านกิารจัดกิารทิรัพย์ากิรหมุนเว่ย์น 
(Green Circularity Solution)	ภาย่ใต้	 “Circular	Plus”	 
ผูู้้ให้บร้ิการ้และโซีลูชัั้นดิ้านการ้จีัดิการ้ที่ร้ัพย่ากร้หมุนเวิ่ย่น	 

โดิย่นำวัิสูดิุเหล่อใชั้้และวัิสูดิุพลอย่ได้ิ	 จีากภาคอุตสูาหกร้ร้ม	
การ้เกษัตร้	และชั้มุชั้นกลับมาใชั้	้	คุม้ค่าและเป็นมติร้ตอ่สูิ�งแวิดิลอ้ม	
อาที่ิ	 การ้พัฒนาพลังงานชั้่วิมวิลคุณภาพสููง	 (High	 Quality	 
Bio-Fuel)	โดิย่การ้ร่้วิมมอ่กับภาครั้ฐ	และชั้มุชั้น	รั้บซี่�อวัิสูดุิเหลอ่ใช้ั้ 
ที่างการ้เกษัตร้	 เพ่�อลดิการ้เผู้าและลดิ	 PM	 2.5	 ภาย่ใน	 
5	ปี	เอสูซีจ่ีจ่ีะลดิการ้เผู้าไดิม้ากกวิา่	350,000	ไร้	่และลดิการ้ปลอ่ย่
คาร้์บอนไดิออกไซีดิ์ไดิ้มากกวิ่า	400,000	ตัน	 เพ่�อสูร้้างโอกาสู 
ให้ไที่ย่เป็นผูู้้สู่งออกเชั้่�อเพลิงสูะอาดิต่อไป
	 นอกจีากน่�	 เขึ้้าสูู่ธุุรกิิจย์านย์นต์ไฟฟ้าพลัังงานสะอาด 
ครบวงจร ภาย่ใต้แนวิคิดิ	Smart	Clean	Mobility	เพ่�อร้องร้ับ 
การ้ใชั้้งานย่านย่นต์ไฟฟ้าในปร้ะเที่ศัไที่ย่	 อ่กที่ั�ง	 ยั่งร้่วิมม่อกับ
พนัธมิตร้ที่่�มค่วิามเชั้่�ย่วิชั้าญสู่งมอบผู้ลิตภัณฑ์แ์ละบริ้การ้คร้อบคลุม
ในดิ้านต่างๆ	ไดิ้แก่	EV	Fleet	Solution	ตั�งแต่การ้จีัดิหาย่านย่นต์
ไฟฟ้า	ปร้ะกันภัย่	ซี่อมบำรุ้ง	EV	Charging	Solution	สูถาน่ชั้าร้์จี
ร้ถย่นต์ไฟฟ้า	ร้วิมถ้ง	ให้บร้ิการ้รู้ปแบบการ้เชั้่า	ขึ้นสู่งสูินค้าและ
ร้ับ-สู่งพนักงาน	 ทัี่�งน่�	 เพ่�อร้องรั้บการ้ใชั้้งานย่านย่นต์ไฟฟ้า 
ในปร้ะเที่ศั

Smart Grid เคุรือข่ายอัจฉริยะ จัด้การพัลัังงานสูะอาด้ ติิด้ตั�งแลั้วที�กลัุ่มบริิษััท 
สูหยููเนี�ยน บางปะกง เชีื�อมโยงพัลััังงานสูะอาด้ระหว่าง 10 บริษัท ชี่วยลัด้ต้นทุน 
พัลัังงาน ร้อยลัะ 30 แลัะลัด้การปลั่อยก๊าซเรือนกระจกได้้ 3,670 ตันต่อปี
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นวัตกรรมกรีน (Green Solutions) มุ่งสินค้ากรีน 
ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก 

	 ตลาดิสิูนค้าและบร้กิาร้เป็นมติร้ต่อสูิ�งแวิดิล้อมที่ั�วิโลกเตบิโตอย่่าง 
ต่อเน่�อง	เอสูซี่จี่	จี้งเร้่งพัฒนานวัิตกร้ร้มกร้่นตอบเมกะเที่ร้นด์ิโลก	
ในปี	2565	SCG	Green	Choice	เติบโตร้้อย่ละ	34	เกินเป้าที่่�ตั�งไวิ้	
โดิย่ไดิ้	พัฒนาพลัาสติกิรักิษ์์โลักิ SCGC GREEN POLYMER 
ร้่ไซีเคิลและย่่อย่สูลาย่ได้ิ	 สูำหรั้บกลุ่มสิูนค้าบร้ร้จุีภัณฑ์์ในชั้่วิิต
ปร้ะจีำวิัน	เชั้่น	ขึ้วิดิสูบู่	น�ำย่าล้างจีาน	ร้วิมที่ั�ง	พัฒนาบรรจุภััณฑ์์
ร่ไซเคิลัหรือย์่อย์สลัาย์ได้ เชั้่น	บร้ร้จีุภัณฑ์์อาหาร้	Fest	by	SCGP	
และบร้ร้จุีภัณฑ์์ถาดิกร้ะดิาษัสูำหรั้บอาหาร้สูดิแชั้่เย่็นที่่�นำไป
ร้ไ่ซีเคลิไดิ	้ชั้ว่ิย่ร้กัษัาควิามสูดิ	สูะอาดิ	ปลอดิภยั่ขึ้องอาหาร้ร้วิมที่ั�ง
นวิัตกร้ร้มบร้ร้จุีภัณฑ์์	OptiBreath®	ท่ี่�เก็บและย่่ดิอายุ่ผู้ักผู้ลไม้	
และลดิปัญหาขึ้ย่ะอาหาร้	ร้องร้ับธุร้กิจีอ่คอมเมิร้์ซีเติบโต	พัฒนา
เทิคโนโลัย์่กิ่อสร้างครบวงจรเป็็นมิตรต่อสิ�งแวดลั้อม CPAC 
Green Solution	อาที่ิ	CPAC	Drone	Solution,	CPAC	BIM,	
CPAC	Bridge	Solution	และ	CPAC	3D	Printing	ที่่�ชั้่วิย่ก่อสูร้้าง
ไดิ้เร้็วิขึ้้�น	ใชั้้แร้งงานน้อย่ลง	ร้องร้ับตลาดิก่อสูร้้างร้ักษั์โลกที่่�เติบโต
อย่่างต่อเน่�อง	

โซลชูนัสขุภาพและการแพทย ์(Health and Medical 
Solutions) มั่นใจปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ        

	 เอสูซ่ีจี่	 เดิินหน้าพัฒนาเที่คโนโลย่่ดูิแลสุูขึ้ภาพและควิาม
ปลอดิภัย่	 ด้ิวิย่	DoCare (Health & Safety Monitoring 
Solution)	ผู้า่นเที่คโนโลย่	่Internet	of	Things	(IoT)	และ	Digital	
Platform	 ที่่�เชั้่�อมต่อบ้านกับโร้งพย่าบาล	 สู่งขึ้้อมูล	 ติดิตาม 
อาการ้-ปร้้กษัาแพที่ย่์แบบเร้่ย่ลไที่ม์	 (Real	time)	พร้้อมร้ะบบ 
ขึ้อควิามชั้่วิย่เหล่อ	 แจี้งเต่อนเม่�อเกิดิเหตุผู้ิดิปกติ	 เชั้่น	 หกล้ม 
(Fall	 Detection)	 อ่กที่ั�ง	 ยั่งไดิ้พัฒนา	 เม็ดพลัาสติกิสำหรับ 
กิารแพทิย์์ SCGC™ PP แลัะ PVC สูำหร้บัผู้ลิตอปุกร้ณ์การ้แพที่ย์่
และเภสูัชั้กร้ร้ม	 อาที่ิ	 กร้ะบอกเขึ้็มฉี่ดิย่า	 สูาย่และถุงน�ำเกล่อ	 
ถุงเล่อดิ	ร้วิมถ้งโซลัูชัันเพื�อย์กิระดับคุณภัาพชั่วิตข่องบุคลัากิร
ทิางกิารแพทิย์์แลัะผูู้้ป่็วย์	 อาทิี่	 ร้ถเขึ้็นจ่ีาย่ย่าอัจีฉีริ้ย่ะ	 ถังที่ิ�ง 
เขึ้็มฉี่ดิย่า	 ร้ถเขึ้็นผูู้้ ป่วิย่	 แคปซีูลขึ้นสู่งผูู้้ ป่วิย่ที่างอากาศั	 
และหน้ากากอนามัย่ภาย่ใต้แบร้นด์ิ	VAROGARD	ขึ้ณะเดิ่ย่วิกัน	
SCGP ข่ย์าย์ธุุรกิิจเข่้าสู่ตลัาดวัสดุอุป็กิรณ์ทิางกิารแพทิย์์ 
Deltalab (Medical Supplies and Labware)	โดิย่	SCGP	
เขึ้้าถ่อหุ้น	Deltalab	ปร้ะเที่ศัสูเปน	ผูู้้ผู้ลิตวิัสูดิุอุปกร้ณ์การ้แพที่ย่์
คุณภาพสููงกวิ่า	15,000	ร้าย่การ้	จีำหน่าย่ที่ั�วิโลก		

นวัตกรรมพัลัาสูติกรักษ์โลัก (Green Polumer)  
รีไซเคุิลัแลัะย่อยสูลัายได้้ เป็นที�ต้องการของตลัาด้โลัก  
ยอด้ขายกว่า 140,000 ตัน ขยายตัวกว่า 5 เท่าในปีที�ผ่านมา

DoCare เทคุโนโลัยีดู้แลัสูุขภาพัแลัะคุวามปลัอด้ภัยทางไกลั 
ทำให้คุนไข้ใกลั้ชีิด้หมอมากข้�น

CPAC Green Solution นวัตกรรมก่อสูร้าง 
เป็นมิตรต่อสูิ�งแวด้ลั้อม สูร้างเสูร็จไวข้�น 30%  
ลัด้วัสูดุ้เหลัือทิ�ง 70% ประหยัด้ต้นทุนแรงงาน 50%

บ้านปะการัง ด้้วยนวัตกรรม  
3D Cement Printing Technology
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สมาร์ทลิฟวิ่ง (Smart Living Solution) ใช้ชีวิต 
สมาร์ท และสุขภาพดี ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

	 ชั้ว่ิติวิถ่ิใหมห่ลงัโควิดิิ	19	ที่ำใหผูู้้บ้ร้โิภคหนัมาดิแูลใสูใ่จีสูขุึ้ภาพ
มากขึ้้�น	เอสูซี่จี่จี้งเร้่งเดิินหน้าสูู่ธุร้กิจีสูมาร้์ที่ลิฟวิิ�ง	(Smart	Living	
Solution)	 พัฒนานวิัตกร้ร้มอัจีฉีร้ิย่ะเพ่�ออากาศัสูะอาดิและ
ปร้ะหย่ัดิพลังงาน	SCG	Bi-ion	และ	SCG	Air	Scrubber	สูำหร้ับ
อาคาร้ขึ้นาดิใหญ่	ศูันย่์ปร้ะชัุ้ม	หร้่อห้างสูร้ร้พสิูนค้า	ม่การ้ติดิตั�ง
แล้วิ	อาทิี่	ศูันย์่การ้ค้า	Terminal	21	สูาขึ้าพัที่ย่า,	Kloud	by	
Kbank	สูย่ามสูแควิร้์	เซี็นที่ร้ัล	สูาขึ้าอยุ่ธย่า	สูถาบันวิิจีัย่จีุฬาภร้ณ์
โร้งพย่าบาลศิัร้ิร้าชั้	 วิชิั้ร้าวุิธวิิที่ย่าลัย่	 โร้งเร้่ย่นเซีนต์ดิอมินิก	 
และโร้งเร้่ย่นอำนวิย่ศัิลป์	เป็นต้น	ที่ั�งย่ังลังทิุนกิับบริษ์ัทิ enVerid 
ผูู้้เชั่�ย์วชัาญด้านระบบบำบัดอากิาศเส่ย์	เพ่�อต่อย่อดินวิัตกร้ร้ม
ดิ้านคุณภาพอากาศั	การ้ปร้ะหย่ัดิพลังงานในอาคาร้ที่ั�วิโลก	

ขยายโครงการลงทุนทั่วโลก (ASEAN and Beyond 
Expansion) รุกธุรกิจศักยภาพสูง มุ่งสร้าง 
ความเติบโต

	 เอสูซี่จี่เดิินหน้าขึ้ย่าย่โคร้งการ้ลงทีุ่นที่่�ม่ศัักย่ภาพสููงและย่ั�งย่่น
ที่ั�วิโลก	 อาที่ิ	 	 โครงกิารปิ็โตรเคม่ครบวงจร (Long Son 
Petrochemicals Company Limited: LSP) ปร้ะเที่ศั
เวิ่ย่ดินาม	พร้้อมผู้ลิตสิูนค้าสูู่ตลาดิภาย่ในปี	2566	อ่กที่ั�ง	SCGC	 
ขึ้ย่าย่กำลังการ้ผู้ลิตเม็ดิพลาสูติกคุณภาพสููง ร่วมกิับบริษ์ัทิ 
ซ่พลัาสต์ (Sirplaste) ป็ระเทิศโป็รตุเกิส เพ่�อร้องร้ับการ้ขึ้ย่าย่
ตวัิอย่า่งตอ่เน่�องขึ้องตลาดิพลาสูตกิร้ไ่ซีเคลิในย่โุร้ป	และเข้ึ้าสููธุ่รุกิจิ
รไ่ซเคลิัพลัาสติกิครบวงจร ร่วมกิบัคราส (Kras) / Recycling 
Holding Volendam B.V. ผูู้น้ำรไ่ซเคลิัครบวงจร จากิป็ระเทิศ
เนเธุอแลันด์ ตั�งแต่การ้จีัดิการ้พลาสูติกเหล่อใชั้้ไปจีนถ้งผู้ลิต 
เม็ดิพลาสูติกร้่ไซีเคิล	ตั�งแต่การ้จีัดิเก็บ	คัดิแย่ก	ผู้ลิตเม็ดิพลาสูติก
ร้่ไซีเคิล	คร้อบคลุมภาคครั้วิเร้อ่นและอตุสูาหกร้ร้ม	ตั�งเป้าพฒันา
นวิตักร้ร้ม	Green	Polymer	1	ล้านตันต่อปี	ร้วิมที่ั�ง	ร่วมลังทิุนกิับ
บริษ์ัทิ Denka ป็ระเทิศญ่�ป็ุ่น ผู้ลิตอะเซีที่ิล่นแบล็ค	(Acelylene	
Black)	ผู้ลิตภัณฑ์์คาร้์บอนแบล็กชั้นิดิพิเศัษั	ใชั้้เป็นสู่วินปร้ะกอบ
ในแบตเตอร่้�ลิเธ่ย่มไอออนแบบชั้าร้์จีไฟไดิ้สูำหร้ับย่านย่นต์ 
ไฟฟ้า	(EV)	
	 นอกจีากน่�	ย่งัเดินิหนา้ร้กุ	ธุรุกิจิโลัจสิตกิิสค์รบวงจรในอาเซีย่่น	
บร้ิการ้ขึ้นสู่งและซัีพพลาย่เชั้นคร้บวิงจีร้ร้าย่ใหญ่ที่่�สูุดิในอาเซ่ีย่น		
โดย์ SCGJWD	ให้บร้ิการ้ทีุ่กกลุ่มอุตสูาหกร้ร้ม	ขึ้นสู่งหลากหลาย่
ที่ั�งที่างบก	เร้อ่	ร้าง	อากาศั	ร้องร้บัสูนิคา้ที่่�ตอ้งดิแูลเปน็พเิศัษั	อาที่ิ	
วิคัซ่ีน	ย่า	งานศิัลปะมูลค่าสูงู	ร้ถย่นต์	อาหาร้แชั้แ่ขึ้ง็	สิูนค้าอันตร้าย่	
พร้้อมเคร้่อขึ้่าย่คร้อบคลุมที่ั�วิอาเซี่ย่นและจี่น

SCG Air Scrubber 
นวัตกรรมชี่วยประหยัด้
พัลัังงาน 20-30% 
สูำหรับอาคุารขนาด้ใหญ่

012



สร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจ ด้วย ESG ตามแนวทาง ESG 
4 Plus   

	 เอสูซีจ่ีต่ั�งเปา้ปลอ่ย่กา๊ซีเร้อ่นกร้ะจีกสูทุี่ธเิปน็ศันูย่	์(Net	Zero)	
ภาย่ใน	 ปี	 2593	 โดิย่การ้ใชั้้พลังงานสูะอาดิและเป็นมิตร้ต่อ 
สูิ�งแวิดิลอ้ม	นอกจีากน่�ย่งัไดิร้้ว่ิมมอ่กับชั้มุชั้นและภาครั้ฐปลกูตน้ไม้	
ฟ้�นฟูร้ักษัาป่า	และไดิ้สูร้้างฝาย่ชั้ะลอน�ำเพิ�มเป็น	115,000	ฝาย่	 
อก่ทัี่�งร้ว่ิมมอ่กบัมูลนธิอิทุี่กพฒันใ์นพร้ะบร้มร้าชั้ปูถมัภ์	และสูถาบนั
สูาร้สูนเที่ศัที่รั้พย่ากร้น�ำ	(องค์การ้มหาชั้น)	สู่งเสูริ้มครั้วิเร้อ่นจัีดิการ้น�ำ 
อย่่างยั่�งย่่น	 ที่ำเกษัตร้ไดิ้ตลอดิทัี่�งปี	 ม่ร้าย่ไดิ้ท่ี่�มั�นคง	 ร้วิมที่ั�ง 
มุ่งลดิเหล่�อมล�ำดิ้วิย่การ้ฝึกที่ักษัะอาชั้่พที่่�ตลาดิต้องการ้	ชั้่วิย่สูร้้าง
อาชั้่พและร้าย่ไดิ้แล้วิกวิ่า	9,000	คน	อาที่ิ	“คิวชั่าง”	สูร้้างอาชั้่พ
และเสูริ้มทัี่กษัะให้ชั้า่งและแม่บา้น	และ	“โรงเรย่์นทัิกิษ์ะพิพฒัน”์ 
ฝกึขึ้บัร้ถย่นตแ์ละร้ถบร้ร้ที่กุใหผูู้้ว้ิา่งงาน	และที่หาร้ปลดิปร้ะจีำการ้	
“พฒันาทัิกิษ์ะอาชัพ่ช่ัางก่ิอสร้างโดย์ CPAC”	อก่ที่ั�งยั่งเสูริ้มสูร้า้ง
ควิามรู้ใ้หช้ั้มุชั้นแปร้ร้ปูผู้ลติภัณฑ์ท์ี่่�สูร้า้งอาชั้พ่ย่ั�งย่น่	จีากโคร้งการ้	
“พลัังชัุมชัน” 

โคุรงการปิโตรเคุมีคุรบวงจร (Long	Son	Petrochemicals	Company	Limited:	LSP)	
ประเทศเวียด้นาม พัร้อมผลัิตสูินคุ้าสูู่ตลัาด้ ปี 2566

SCGC ได้้เข้าสูู่ธิุรกิจรีไซเคุิลัคุรบวงจร
ร่วมกับคุราสู (KRAS) ผู้นำด้้านการ
จัด้การวัสูดุ้เหลืัอใชี้จากเนเธิอร์แลันด้์

พััฒนาฝึกทักษะอาชีีพัที�ตลัาด้ต้องการ 9,000 คุน

	 ขึ้ณะเด่ิย่วิกัน	 SCGP ข่ย์าย์เครือข่่าย์ธุุรกิิจร่ไซเคิลัวัสดุ 
บรรจุภััณฑ์์ทิั�วโลักิ	ดิ้วิย่การ้ขึ้ย่าย่ธุร้กิจีในบร้ิษััที่ผูู้้ผู้ลิตบร้ร้จีุภัณฑ์์
พลาสูติกแบบคงรู้ป	 (Duy	 Tan)	 ปร้ะเที่ศัเวิ่ย่ดินาม	 ผูู้้ผู้ลิต 
บร้ร้จุีภัณฑ์์กล่องกร้ะดิาษั	(Intan	Group)	ปร้ะเที่ศัอินโดิน่เซ่ีย่ 
ร้่วิมลงทุี่นกับ	 Peute	 Recycling	 B.V.	 (Peute)	 ปร้ะเที่ศั
เนเธอร์้แลนด์ิ	และ	Jordan	Trading	 Inc.	 (Jordan)	ปร้ะเที่ศั
สูหร้ัฐอเมร้ิกา	อ่กที่ั�งพัฒนา	“เสู้นใย่นาโนเซีลลูโลสู”จีากวิัตถุดิิบ
เหล่อใชั้้ที่างการ้เกษัตร้	นำไปใชั้้เป็นวิัตถุดิิบในกร้ะบวินการ้ผู้ลิต
กร้ะดิาษับร้ร้จีุภัณฑ์์ร้่วิมกับเย่่�อร้่ไซีเคิล	 เพ่�อผู้ลิตบร้ร้จีุภัณฑ์์ที่่�ม่
ควิามคงที่น	 แขึ้็งแร้ง	 ใชั้้ที่รั้พย่ากร้ลดิลง	 และพฒันาไปใช้ั้ 
ในอุตสูาหกร้ร้มอ่�น	 เชั้่น	 วิัสูดิุคอมโพสิูตที่่�ม่น�ำหนักเบาแต่ 
แขึ้็งแร้งสููง	เคร้่�องสูำอางที่่�ชั้่วิย่เพิ�มควิามชัุ้่มชั้่�นให้แก่ผู้ิวิ	
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 1   ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     
 2   กำาไรสำาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท    
 3   อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของกำาไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562  
 4   อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น     

2565 2564 2563 2562 2561

งบกำ�ไรข�ดทุนรวม (ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย  569,609  530,112  399,939  437,980  478,438 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1  570,620  494,613  373,564  419,241  445,392 

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 
รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA)1  61,912  91,867  74,600  75,105  86,641 

กำาไรสำาหรับปี2  21,382  47,174  34,144  32,014  44,748 

กำาไรสำาหรับปีก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชย 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562  34,049 

งบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม (ล้านบาท) 

สินทรัพย์  906,490  861,101  749,381  634,733  589,787 

หนี้สิน  454,066  411,093  353,255  306,990  271,918 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  452,424  450,008  396,126  327,743  317,869 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  374,255  365,691  320,972  280,215  277,097 

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

จำานวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)  1,200  1,200  1,200  1,200  1,200 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  311.9  304.7  267.5  233.5  230.9 

กำาไรต่อหุ้น (บาท)  17.8  39.3  28.5  26.7  37.3 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)  8.0  18.5  14.0  14.0  18.0 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสำาหรับปี (%)3  44.9  47.1  49.2  52.5  48.3 

อัตรากำาไรสำาหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)  3.8  8.9  8.5  7.3  9.4 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)  5.8  13.7  11.4  11.5  16.6 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  2.4  5.9  4.9  5.2  7.7 

อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำาเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%)  7.0  11.4  10.8  12.2  14.9 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)4  0.6  0.5  0.4  0.6  0.5

อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำาไรต่อหุ้น (เท่า)  19.2  9.8  13.3  14.7  11.7 

04
ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
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ผลิตภัณฑ์ก่อสร้�ง

อื่น ๆ
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เอสซีจี  
(พันล้านบาท)

0

530.1

91.9

47.2

569.6

61.9

21.4

รายได้จาก
การขาย

EBITDA*

กำาไร 
สำาหรับปี**

150 450300 600

2564
2565

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์) 
(พันล้านบาท)

0

238.4
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รายได้จาก
การขาย

EBITDA*

กำาไร 
สำาหรับปี**

50 150100 200 250

2564
2565

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
(พันล้านบาท)
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SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)  
(พันล้านบาท)

0

124.1
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รายได้จาก
การขาย

EBITDA*

กำาไร 
สำาหรับปี**

25 7550 100 150125
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2565

*   รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วม

** กำาไรสำาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

06
สรุปผลการดำาเนินงาน

เอสซีจี

ผลการดำาเนินงานปี 2565 เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากับ 569,609 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 7 จากปีก่อน จากธุรกิจแพคเกจจิ้ง (SCGP) และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
มี EBITDA เท่ากับ 61,912 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 จากปีก่อน และมีกำาไรสำาหรับปีเท่ากับ 
21,382 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลการดำาเนินงานที่ลดลงของธุรกิจ
เคมิคอลส์ (SCGC) ทั้งนี้ กำาไรที่ไม่รวมรายการสำาคัญ (Profit excluding key items) เท่ากับ 
23,270 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50 จากปีก่อน 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจมีรายได้จากการขายเท่ากับ 204,594 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 จากปีก่อน โดยมี EBITDA 
เท่ากับ 17,540 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน กำาไรสำาหรับปีเท่ากับ 3,789 ล้านบาท                          
ลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อน ขณะที่กำาไรจากการดำาเนินงานปกติเท่ากับ 4,670 ล้านบาท                                                                                                                   
ลดลงร้อยละ 41 จากปีก่อน เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างยังคงรักษาความเป็นผู้นำาในตลาดอาเซียน ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่               
การสรา้งมลูคา่เพิม่ของสนิคา้และบรกิาร ผา่นนวตักรรมและโซลชูนัครบวงจรเพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ อกีทัง้มุง่อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม 
และสังคม โดยปรับปรุงกระบวนการทำางาน การผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซ CO  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)

SCGC มีรายได้จากการขาย 236,587 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อน เนื่องจากปริมาณ
ขายสินค้าที่ลดลง จากการปรับลดกำลังการผลิตเนื่องจากอุปสงค์ที่ชะลอตัวและการซ่อมบำรุง
โรงงาน โดยมี EBITDA ลดลงร้อยละ 57 มาอยู่ที่ 17,745 ล้านบาท เนื่องจากส่วนต่างระหว่าง
ราคาผลิตภัณฑ์และราคาวัตถุดิบลดลงจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น และ
อุปสงค์ชะลอตัว กำไรสำหรับปีเท่ากับ 5,901 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 80 จากปีก่อน เนื่องจาก
ส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และราคาวัตถุดิบและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง SCGC 
ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน เตรียมพร้อมการผลิตเชิงพาณิชย์ของโครงการ  
LSP คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเวียดนาม และขยายการขายผลิตภัณฑ์ Green 
Polymer ตามแนวทาง Circular Economy รวมถึงสร้างโอกาสเติบโตในธุรกิจใหม่ เช่น  
การร่วมทุนกับบริษัท Denka เพื่อดำเนินการจำหน่ายและผลิตอะเซทิลีนแบล็ก (Acetylene 
Black) ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เพื่อรองรับเมกะเทรนด์ด้าน 
ยานยนต์ไฟฟ้า 

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

SCGP มรีายไดจ้ากการขายเทา่กบั 146,068 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 18 เมือ่เทยีบกบัปกีอ่น โดย
มีปัจจัยหลักมาจากการขยายธุรกิจผ่านการควบรวมกิจการและการขยายกำาลังการผลิต ขณะที่มี 
EBITDA เท่ากับ 19,413 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน และมีกำาไรสำาหรับปีเท่ากับ 5,801 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการ 
ลดลงของปริมาณการขายและอุปสงค์กระดาษบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก ทั้งนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงมีปัจจัยเสริมจากการฟ้ืนตัวของ                                 
ภาคการท่องเที่ยว การนำาเข้าและส่งออก ตลอดจนห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ี
เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ SCGP จึงเดินหน้าดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีการจัดลำาดับ                                                                                                
ความสำาคัญในการขยายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาการดำาเนินงานที่ประหยัดต้นทุนเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมุ่งม่ันที่จะเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน พร้อมกับพัฒนาหา              
ช่องทางในการขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคใหม่ ๆ ที่มีโอกาสในการเติบโตอยู่เสมอ   

ส่วนงานอื่น

มี EBITDA 9,105 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากปีก่อน และมีกำาไรสำาหรับปีเท่ากับ 8,796  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อน โดยธุรกิจการลงทุนมี EBITDA รวมเงินปันผลจากบริษัท
ร่วมทุน 7,417 ล้านบาท และมีกำาไรสำาหรับปีเท่ากับ 10,033 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร ส่วนกลางและอื่น ๆ

2
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สินทรัพย์รวมในอาเซียน (ล้านบาท)

มาเลเซีย และ
สิงคโปร์

สินทรัพย์รวมในอาเซียน  
408,855 ล้านบาท  

(ร้อยละ 45 ของสินทรัพย์รวม)
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ในภูมิภาคอาเซียน (ไม่รวมประเทศไทย)
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ENHANCING INNOVATIVE 
SOLUTIONS FOR 
BETTER LIVING

จัดจำาหน่ายเพื่อ 
การทำาบ้านครบวงจร

เทคโนโลยีอัจฉริยะ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต

บริการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชนครบวงจร

ครอบคลุมอาเซียนและจีน

นวัตกรรมก่อสร้าง 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ท่ามกลางความท้าทายในหลายด้าน ที่ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ ต้นทุนพลังงานเพิ่มสูงขึ้น และกำาลังซื้อ 
ชะลอตัว ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจึงเร่ง
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นให้ 
ความสำาคัญกับการพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน 
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและ
สร้างความแตกต่าง รวมถึงการลดต้นทุนผ่านการใช้
พลงังานทดแทนหรอื  เชือ้เพลงิทางเลอืก เพือ่ยกระดบั
การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ความท้าทายของธุรกิจ

 แม้สถานการณ์โควิด 19 จะเริ่มคลี่คลาย ภาคการท่องเที่ยว 

เริ่มส่งสัญญาณในทางบวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้ง 

ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน กดดันให้ต้นทุนการผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะ 

ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงข้ึน ส่งผลให้ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงข้ึน 

ตามต้นทุน ในขณะที่ความต้องการและกำาลังซื้อภาคครัวเรือน 

ยังไม่ฟื้นสู่สภาวะปกติ อีกทั้งวิกฤตโลกรวน ทำาให้ธุรกิจซีเมนต์

และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเร่งปรับตัวเข้าสู่เทรนด์ของโลกและ 

ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

ผลการดำาเนินงานของธุรกิจ

 ธรุกจิซเีมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่สรา้ง มรีายไดจ้ากการขายรวม 

204,594 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อน โดยมี EBITDA 

17,540 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน และมีกำาไรสำาหรับปี  

3,789 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อน และมีกำาไร 

จากการดำาเนินงานปกติเท่ากับ 4,670 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41 

เมือ่เทยีบกบัปกีอ่น เนือ่งจากตน้ทนุการผลติทีสู่งขึน้ อย่างไรกต็าม 

ธุรกิจยังคงรักษาความเป็นผู้นำาในตลาดอาเซียนด้วยการพัฒนา               

สนิคา้ใหม ่รวมถงึการปรบัปรงุกระบวนการผลติเพือ่ลดการปลอ่ย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ยกระดับโซลูชันงานก่อสร้าง
ครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลการดำาเนินงานปี 2565

รายได้จากการขาย 

204,594
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 จากปี 2564

ล้านบาท

EBITDA

17,540
ลดลง ร้อยละ 7 จากปี 2564

ล้านบาท

กำาไรสำาหรับปี

3,789
ลดลง ร้อยละ 11 จากปี 2564

ล้านบาท
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การปรับตวัธรุกจิเพือ่ตอบรับสถานการณ์ ในปี 2565

ด้้านการเงิิน 

พิจารณาการลงทุนตามลำดับความสำคัญ อย่างระมัดระวัง  

โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ของธุรกิจ อาทิ โครงการ

ลดตน้ทนุพลงังานหรือใชพ้ลงังานทดแทน โครงการ Automation 

การลงทุน Backbone เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ รวมถึง

บรหิารสินค้าคงคลัง บริหารวัตถุดบิให้เหมาะสมเพือ่กระจายความ

เสี่ยงและรักษากระแสเงินสด

    ด้้านธุรกิจ 

    •   มุ่งพัฒนาและขยายโซลูชันท่ีตอบโจทย์ความต้องการของ

ลูกค้า ได้แก่ Green Solution Business ซึ่งเป็นโซลูชันเพื่อการ

กอ่สร้าง ทีเ่นน้การเป็น One Stop Solutions เพือ่ตอบโจทย์ลูกค้า

อย่างครบวงจร ผ่านทาง CPAC Solution Center (CSC) และ

ขยายธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน (Green Circularity Business) 

เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าให้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยัง

มี SCG Smart Building Solution ต่อยอดธุรกิจความเป็นผู้นำ

เทคโนโลยีการบริหารอาคารอัจฉริยะ ลงทุนใน enVerid สตาร์ท

อัพชั้นนำสัญชาติอเมริกาผู้ให้บริการโซลูชันดูแลคุณภาพอากาศ

ภายในอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาคารด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย 

    •   การลดการปล่อยและกักเกบ็กา๊ซเรอืนกระจกในอตุสาหกรรม

ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน

ปูนเม็ด ด้วยการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก การพัฒนาสินค้า

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง รุ่น Eco Terra จากวัสดุรีไซเคิล

ตามแนวทาง Circular Economy กระเบื้อง Mosaic ที่ได้รับ 

การรับรองฉลาก Carbon Footprint Product จากองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ธุรกิจยังได้รับการรับรองฉลาก 

ส่ิงแวดล้อมสำาหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน หรือ Circular Mark  

เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยอีกด้วย

    •   พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถตอบสนองตาม

ความต้องการใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ปูนงาน 

โครงสร้างเอสซีจีสูตรไฮบริด (ปูนลดโลกร้อน), ปูนสำเร็จรูปเสือ

มอร์ตาร ์สตูรเอก็ซเ์พริท์, คอนกรตีคารบ์อนตำ่ซแีพค (CPAC Low 

Carbon Concrete) เป็นต้น

    •     พัฒนาชอ่งทางการขายและแพลตฟอรม์ทีใ่หบ้รกิารสำาหรบั

ลูกค้าเจ้าของบ้าน ตั้งแต่ Website SCGHOME, Application 

SCGHOME บน Smart Phone รวมถึงการเปิด Official Store 

บน Platform Online Marketplace หรือ Social Commerce 

ข้อมูลทางการเงิน                (ล้านบาท) 

2565 2564 2563 2562 2561

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน  76,048  71,128  58,655  59,539  64,031 

สินทรัพย์  228,277  224,226  212,615  211,573  218,316 

หนีส้นิ  113,278  94,139  91,448  98,484  105,775 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  114,999  130,087  121,167  113,089  112,541 

ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขาย  204,594  182,529  171,720  184,690  182,952 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1  203,576  179,461  167,483  180,904  178,874 

กำไรสำหรับปี2  3,789  4,262  6,422  5,455  5,277 

กำไรจากการดำเนินงานปกติ3 4,670 7,939 8,771 7,449 6,593

EBITDA3  17,540  18,877  21,591  21,009  20,382 

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
3 กำไรก่อนรายการด้อยค่าสินทรัพย์ การขายเงินลงทุน และอื่น ๆ
4 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

4
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ต่าง ๆ พร้อมกันนี้ยังปรับปรุงกระบวนการดำาเนินธุรกิจภายใน 

เช่น การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ

ความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า ตลอดจนบริหารต้นทุน 

การจัดส่งสินค้า เพื่อเพิ่มสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน

    •   เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน อาทิ พลังงานทดแทน

จากทั้งแสงอาทิตย์และการนำาลมร้อนที่ได้จากกระบวนการผลิต 

มาปั่นไฟฟ้า (Waste Heat Generator: WHG) เพื่อบรรเทา 

ผลกระทบจากค่าไฟทีเ่พิม่ขึน้ และการเพิม่การใชเ้ชือ้เพลงิทางเลอืก 

ลดการนำาเขา้จากตา่งประเทศทีม่ตีน้ทนุสงู เพิม่ขดีความสามารถใน

การแข่งขัน อาทิ เชื้อเพลิงทดแทนจากพลังงานชีวมวล (Biomass) 

เช้ือเพลิงทดแทน หรือการแปลงขยะเป็นพลังงาน (Refuse Derived 

Fuel: RDF)

    •   ควบรวมธุรกิจ  JWD   เปลี่ยนชื่อเป็น SCGJWD ให้บริการ

โลจิสติกส์ครบวงจร กับลูกค้าได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมท่ัวอาเซียน

รวมถึงจีนตอนใต้ รวมถึงพัฒนาการขนส่งทางราง เพิ่มโอกาส 

ทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งจาก

หน้าโรงงานถึงปลายทางในจีน (Door to Door Service) พร้อม

บริการนำาเข้า-ส่งออก พิธีการศุลกากร แบบ One Stop Service

    •   ยกระดั บกระบวนการก่ อสร้ า งด้ ว ย เทค โน โลยี   

เพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน และลดเศษวัสดุเหลือทิ้งจาก 

การกอ่สร้าง อาท ิ“CPAC BIM” เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การออกแบบ 

ก่อสร้างและดูแลหลังก่อสร้าง ให้เห็นภาพรวมทุกข้ันตอน ลด 

การสญูเสยีทรพัยากร, “CPAC 3D Printing Solution” นวตักรรม

การก่อสร้างด้วยการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ควบคุมกระบวนการ

ก่อสร้าง ที่สามารถออกแบบได้อย่างอิสระ ก่อสร้างรวดเร็ว 

ประหยัดแรงงาน ลดเศษวัสดุในงานก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา 

“สะพานเฉลิมพระเกียรติ” สะพานคอนกรีตท่ีบางที่สุดแห่งแรก

ในประเทศไทยและอาเซียน ด้วยเทคโนโลยี UHPC (Ultra High 

Performance Concrete) 

    •    พฒันาสนิคา้และโซลชูนัทีต่อบโจทยเ์ทรนดเ์รือ่งสขุภาพและ

ยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น SCG Bi-ion เทคโนโลยีเพื่อความเป็น

อยู่ที่ดี ช่วยทำาให้อากาศภายในอาคารสะอาด กำาจัดเชื้อไวรัสและ

แบคทีเรียในอากาศได้ถึงร้อยละ 99 รวมถึงช่วยจัดการฝุ่นละออง 

PM 2.5  

    •   พัฒนาระบบ Digital Logistics ให้บริการลูกค้า เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและบริหารงานขนส่งด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม 

TRUCK GO ทำาให้ผู้ประกอบการขนส่งประหยัดต้นทุนได้มากกว่า

ร้อยละ  50

ด้้านคน

    •   สร้าง Capability Competitiveness ให้พนักงานใน

ทุกระดับในเอสซีจี เพื่อให้พร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ใน 2 เรื่อง  

คือ Leadership Skill และ Business Competitiveness Skill 

โดยมุ่งเน้นในเรื่อง Speed, Execution, Adaptability และ Tell 

the Truth เพือ่มุง่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัเชงิธรุกจิใหแ้ก่

พนักงาน 

    •   สร้างแรงขับเคลื่อนในการดำาเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน

ของพนักงานในทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับแนวทาง ESG โดยได้

มีการกำาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณเอสซีจี 

(SCG Code of Conduct) เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างความเป็น

ธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 

Solar Farming จากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงงานปูนซีเมนต์
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การดำเนนิธรุกจิตามแนวทาง ESG เพือ่ความยัง่ยนื

    •  มุุ่�งิ Net Zero: จากเป้าหมายของ SCG ในการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593  

ธรุกจิซเีมนต์ จงึได้นำแนวทางของ Global Cement and Concrete 

Associat ion (GCCA) มาดำเนินการ อาทิ  การลด

คาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตปูนเม็ด โดยการเพิ่มสัดส่วน 

การใช้พลงังานทางเลอืก การใช้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนในการผลติ 

ปูนซีเมนต์และคอนกรีต นอกจากนี้ ในฐานะสมาชิกของสมาคม

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เอสซีจีได้เข้าร่วมประกาศ 

“MISSION 2023” เพื่อยกระดับสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 

สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผ้ลติภณัฑ ์มาตรการ

ทดแทนปูนเม็ด ด้วยการมุ่งผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เพื่อลด 

ก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 1,000,000 ตันภายในปี 2566

    •   Go Green: พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น

ทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภคผา่นฉลาก SCG Green Choice เชน่ สนิคา้

เสือปูนซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ, ห้องตรวจเชื้อซีแพค (CPAC Swab 

Cabinet), โซลูชนัระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเรจ็รูป ซแีพค (CPAC 

Precast Concrete System Solution) เป็นต้น นอกจากน้ี 

ยังร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนันสนุนความเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ

 เอสซีจีและบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จำกัด 

(มหาชน) หรอื ควิคอน รว่มมอืการนำอฐิมวลเบาทีเ่หลอืใชจ้ากการ

ก่อสร้างในโครงการวัน แบงค็อก (One Bangkok) โครงการ

อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพฯ 

มารีไซเคิล และผลิตเป็นแผ่นผนังกันเสียงคิวคอน (Q-CON Sound 

Barrier) เพื่อใช้ในบริเวณผนังทางลอดใต้อุโมงค์เข้าโครงการฯ 

เพื่อลดของเสียจากการก่อสร้างให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) โดย 

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

ยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต

 เอสซีจีร่วมมือกับศุภาลัยและ SC Asset นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

การรับรองฉลาก SCG Green Choice มาใช้ในโครงการบ้านและ

คอนโดมเินียมกวา่ 100 โครงการ เพือ่สรา้งสงัคมคารบ์อนตำ่ยัง่ยนื

ผ่านสินค้า อาทิ คอนกรีตคาร์บอนต่ำซีแพค สูตรรักษ์โลก, อิฐมวล

เบาคิวคอน, ไม้เชิงชาย เอสซีจี และสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำคอตโต ้

ที่ช่วยประหยัดน้ำ

CPAC Ultra Bridge Solution นวัตกรรมสะพานคอนกรีตสมรรถนะสูงที่บางที่สุดแห่งแรก
ในประเทศไทยและอาเซียน ด้วยเทคโนโลยี UHPC (Ultra high Performance Concrete)

ร่วมมือกับศุภาลัย นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
ฉลาก SCG Green Choice มาใช้ในโครงการ
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อัญชลี ชวนะลิขิกร

Head of Housing Products Business

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ผู้บริโภคต้องการตัวช่วยในยุคค่าไฟแพง และดูแล
สุขภาพมากขึ้น เอสซีจีจึงมุ่งพัฒนาโซลูชันด้าน 
ที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการยุคใหม่  
เช่น ระบบหลังคาโซลาร์เอสซีจี (SCG Solar Roof )
และโซลูชันเพ่ือบ้านเย็น (SCG Active AIRflowTM  

System)  ที่ ช่ วยประหยัดค่าไฟ และ รักษ์ โลก 
ระบบกรองและกำจัดเชื้อโรค( SCG Active AIR  
Quality )ที่ช่วยให้ทุกชีวิตที่อยู่ในบ้าน หรืออาคาร
มัน่ใจในความปลอดภยัจากเชือ้โรคและฝุุ่�น นอกจากนัน้ 
ยังออกฉลาก SCG Green Choice เพื่อรับรอง
ผลิตภัณฑ์ บริการที่ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน 
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  ยืดอายุการใช้งาน  
และสุขอนามัยที่ดี

    •   Lean เหลื่่�อมุ่ล้ื่ำ: สง่เสรมิชมุชนบริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง 

สร้างกระบวนการชุมชนสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน เพื่อให้ชุมชน 

มีน้ำใช้ตลอดปี โดยในปี 2565 ร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำ 

ในพื้นที่จังหวัดลำปาง 5,000 ฝาย และร่วมกับสถาบันการศึกษา

ทั่วประเทศนำ Digital Construction เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ 

การเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและองค์ความรู้

ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานของวงการก่อสร้าง 

ในอนาคต อีกทั้งเป็นการช่วยยกระดับวงการก่อสร้างของ

ประเทศไทยให้เทียบทันสากล

    • ย้้ำร�วมุ่มุ่่อ: ดำเนินโครงการรักษ์ทะเล ฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติทางทะเลโดยวางบ้านปะการังจากเทคโนโลยีการพิมพ์

แบบ 3 มิติ จาก CPAC 3D Printing Solution ในพื้นที่แสมสาร 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  อกีทัง้ร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดลำพูน ส่วนราชการและชุมชนในพื้นที่ 

ดำเนินการปลูกป่าแบบมีส่วนร่วมที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัด

ลำพูน พื้นที่ 400 ไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 

ตามโครงการ Natural Climate Solution (NCS)

SCG Active Air Quality ระบบจัดการคุณภาพอากาศภายในบ้าน ตอบเทรนด์โลกยุคใหม่
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REAL INNOVATION FOR    
THE SUSTAINABLE 
FUTURE

ลงทุนเพื่อสร้างโอกาส 
เติบโตในธุรกิจใหม ่
เตรียมความพร้อม 
เสริมศักยภาพ 
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ล้ำาหน้าด้วยนวัตกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เพื่อโลกที่ยั่งยืน

ต่อยอดพัฒนาสินค้า 
มูลค่าเพิ่มสูง (HVA) 

พร้อมตอบรับเมกะเทรนด์โลก
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(ธุรกิจเคมิคอลส์)

ผลการดำาเนินงานปี 2565

รายได้จากการขาย 

236,587 ล้านบาท

ลดลง ร้อยละ 1 จากปี 2564

EBITDA

17,745 ล้านบาท

ลดลง ร้อยละ 57 จากปี 2564

กำาไรสำาหรับปี

5,901 ล้านบาท

ลดลง ร้อยละ 80 จากปี 2564

SCGC ปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือวัฏจักรปิโตรเคมีขาลง 
ต้นทุนวัตถุดิบที่ผันผวน และความต้องการสินค้า
ที่ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยในปี 2565  
ได้เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก มียอดขาย 
เติบโตกว่า 5 เท่าในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้ขยายเข้า
สู่ธุรกิจรีไซเคิลในทวีปยุโรป และนำาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการผลิต ลดต้นทุน เพื่อให้ได้กำาไรสูงสุด 
อยู่เสมอ รวมถึงทบทวนจัดลำาดับความสำาคัญใน
การลงทุนโครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพื่อรักษา
สถานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง โดยยังคงรักษา 
ความเป็นผู้นำาในภูมิภาคอาเซียน เตรียมพร้อม
การผลิตเชิงพาณิชย์ของโครงการ Long Son 
Petrochemicals Company Limited (LSP) ปิโตรเคมี
คอมเพล็กซ์ครบวงจรแห่งแรกในเวียดนาม สู่ตลาด 
ในช่วงกลางปี 2566 รวมถึงสร้างโอกาสเติบโตใน
ธุรกิจใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพของ SCGC ในอนาคต

ความท้าทายของธุรกิจ

 SCGC เผชิญกับความท้าทายจากวัฏจักรปิโตรเคมีขาลง 

ด้วยสาเหตุจากกำาลังการผลิตใหม่จากจีนที่ออกมาในปริมาณมาก 

อีกทั้งความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน รวมไปถึงสถานการณ์

เศรษฐกิจถดถอยจากภาวะเงินเฟอ้ และนโยบายโควิด 19 เปน็ศนูย์ 

ของจนี ทัง้หมดนีท้ำาใหส้ว่นตา่งระหวา่งราคาผลติภณัฑแ์ละวตัถดุบิ

ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 โดยมีส่วนต่างราคา 

PE-N และ PP-N ลดลงกว่า 22% และ 35% ตามลำาดับเมื่อเทียบ 

กับปี 2564 เป็นเหตุให้ SCGC ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อ 

ลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรมเคมีภัณฑ ์
เพื่อคุณภาพชีวิตและโลกที่ยั่งยืน
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ข้อมูลทางการเงิน                (ล้านบาท) 

2565 2564 2563 2562 2561

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน  71,581  83,483  55,275  49,258  55,241 

สินทรัพย์  387,154  377,174  283,614  230,543  213,263 

หนีส้นิ  197,806  186,092  125,102  76,364  57,028 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  189,348  191,082  158,512  154,179  156,235 

ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขาย  236,587  238,390  146,870  177,634  221,538 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1  243,839  214,152  130,668  167,539  197,693 

กำไรสำหรับปี2  5,901  28,931  17,667  15,480  28,410 

EBITDA3  17,745  41,465  30,965  32,262  45,237 

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
3 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

 SCGC มีรายได้จากการขายรวม 236,587 ล้านบาท ลดลง 

ร้อยละ 1 จากปีก่อน เน่ืองจากปริมาณขายสินค้าที่ลดลง  

ขณะที่ EBITDA และกำไรสำหรับปี 2565 เท่ากับ 17,745 และ 

5,901 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57 และร้อยละ 80 จากปีก่อนตาม

ลำดับ เนื่องจากส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และราคาวัตถุดิบ

และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง 

การปรับตวัธรุกิจเพือ่ตอบรับสถานการณ์ ในปี 2565

 ด้้านการเงิิน 

 • การบริหารจัดการเพือ่เสริมเสถียรภาพและเพิม่สภาพคล่อง

ทางการเงิน โดย SCGC ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้

มูลค่ารวม 60,000 ล้านบาท สะท้อนความเช่ือม่ันในการดำเนิน

ธุรกิจ และความเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ครบวงจรในอาเซียน

 • พิจารณาลงทุนอย่างรอบคอบ จัดสรรงบประมาณโดย

ให้ความสำคัญกับการลงทุนตามกลยุทธ์หลักของบริษัท เช่น  

การลงทนุในบรษิทัรไีซเคลิทีย่โุรป โครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่ง

แรกในเวียดนาม หรือ Long Son Petrochemicals Company 

Limited (LSP) รวมถึงการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อความปลอดภัยของ

พนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ  

 ด้้านธุรกิจ

 • บริหารการผลิตและการขายตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้ 

ทันต่อสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นการขายไปยังตลาดที่ยังเติบโตอย่าง 

ต่อเนื่อง และกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เช่น เม็ดพลาสติก

จากเทคโนโลยี SMX™ เม็ดพลาสติกสำหรับผลิตท่อคุณภาพสูง  

เม็ดพลาสติกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 

 • พัฒนานวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก SCGC GREEN 

POLYMERTM ตามแนวทาง เศรษฐกิจหมนุเวยีนอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ได้

รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาดโลก มียอดขายกว่า 140,000 

ตัน เติบโตกว่า 5 เท่า ในปีที่ผ่านมา

 • เม็ดพลาสติก HDPE จากเทคโนโลยี SMX™ สำหรับ

ฟิล์มเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นร้อยละ  

20 และยังสามารถผสมเม็ดรีไซเคิลได้ถึงร้อยละ 30 โดยยังคง 

ความแขง็แรง ซึง่จะชว่ยลดปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกไดถ้งึรอ้ยละ 16  

เมื่อเทียบกับเม็ดพลาสติกทั่วไป

 • นวัตกรรมสารเคลือบชั้นฟิล์มป้องกันการซึมผ่านของ

อากาศ (Barrier Coating Technology) สำหรับบรรจุภัณฑ์

พลาสติกชนิดอ่อนทำให้ใช้วัสดุเพียงประเภทเดียวกันทั้งชิ้นงานได้ 

(Mono-Material) ให้สามารถนำบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานสากลจาก 

RecyClass เป็นรายแรกในอาเซียน 
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 • รุกตลาดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality 

Post-Consumer Recycled Resin: PCR) ในประเทศไทยและ

ทวปียโุรป กบัแบรนดช์ัน้นำระดบัโลก รองรับความตอ้งการทีข่ยาย

ตวัอย่างตอ่เนือ่ง เชน่ การเขา้ซือ้หุน้ในบริษทั ซพีลาสต์ (Sirplaste)  

ผูน้ำด้านพลาสติกรีไซเคิลในโปรตุเกส มกีำลังการผลิตเม็ดพลาสติก

รีไซเคิล 36,000 ตันต่อปี พร้อมลงทุนขยายการผลิตเม็ดพลาสติก 

รีไซเคิลคุณภาพสูงเพิ่มอีก 9,000 ตันต่อปี ภายในไตรมาสที่ 2  

ของปี 2566 โดยนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่มาพัฒนา

กระบวนการล้างและกำจัดกลิ่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ

ลูกค้าและเจ้าของแบรนด์สินค้าที่ต้องการสินค้าคุณภาพ และ 

การเข้าลงทุนหุ้นร้อยละ 60 ใน Recycling Holding Volendam 

B.V. หรือ คราส (Kras) ผู้นำพลาสติกรีไซเคิลครบวงจร ตั้งแต่การ

จัดการพลาสติกใช้แล้วไปจนถึงผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และมี

กำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง 9,000 ตันต่อปี  

และจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าในปี 2566

 • เปดิตัวนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง Circular 

PP ภายใต้เทคโนโลยี Advanced Recycling เปลี่ยนพลาสติกใช้

แล้วเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ และยังได้ร่วมกับ TOYO Engineering 

ผู้นำด้านวิศวกรรมระดับสากล ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยาย

กำลังการผลิตด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวอีกด้วย 

 • นำเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม 

ขดีความสามารถของ SCGC ตลอดห่วงโซค่ณุคา่ เชน่ การนำปัญญา

ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาช่วยในการบริหารจัดการ

ต้นทุนวัตถุดิบ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต

และขาย ใช้เทคโนโลยีแบบจำลอง (Digital Twin & Advanced 

Process Control) ในการสร้างระบบ Always Optimization เพือ่

ช่วยคาดการณ์ วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลการผลิตรายนาที ทำให้

วางแผนผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่ได้กำไรสูงสุดอยู่เสมอ

 • เตรียมความพร้อมในการเดินโรงงานของโครงการ Long 

Son Petrochemicals Company Limited (LSP) คอมเพล็กซ์

ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเวียดนาม และวางแผนการบริหาร

การขาย การจัดการผลิตภัณฑ์ สรา้งฐานลูกค้า และวางระบบต่าง ๆ   

ให้พร้อมเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์และรองรับสถานการณ์

ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ พร้อมเน้นย้ำให้ความสำคัญ 

กับความปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อพร้อมเข้าสู่ 

ตลาดในช่วงกลางปี 2566

 • ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ของ 

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์) จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้มกีารติดตาม

สถานการณ์เศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เพื่อประเมินช่วง

เวลาที่เหมาะสมในการเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

 • พัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงหรือ High Value Added 

(HVA) อย่างต่อเน่ือง ผ่านกระบวนการนวัตกรรม (Innovation 

Management) และศูนย์นวัตกรรม i2P โดยยกระดับกระบวนการ

สร้างนวัตกรรมให้มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่นตามสถานการณ์  

เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย การพัฒนาการผลิต มีโครงการพัฒนา

นวัตกรรมกว่า 100 โครงการ และผลิตภัณฑ์ใหม่เฉลี่ยปีละ 20-25 

รายการ ซึ่งคาดว่าจะทำกำไรเพิ่มให้กับ SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)  

โครงการ Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเวียดนาม
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ได้มากกว่า 400 ล้านบาทต่อปี 

 • ลงนามสญัญาบรษิทั Denka Company Limited (Denka) 

ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะเซทิลีนแบล็ก  

(Acetylene Black) ผลิตภัณฑ์คาร์บอนแบล็กชนิดพิเศษที่ใช้เป็น

ส่วนประกอบในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์

ไฟฟ้า ตั้งเป้ากำลังการผลิตปีละประมาณ 11,000 ตัน ซึ่งคาดว่า

จะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในต้นปี 2568

ด้้านคน

 • ต่อยอดพัฒนาเตรียมความพร้อมพนักงานของไทยและ

ต่างชาติในเวียดนาม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม 

ความสามารถตามมาตรฐานของบริษัท และสอดคล้องตาม

กฎหมายของเวียดนาม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 

ทั้งในห้องเรียน ผ่านผู้บังคับบัญชา และผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

ด้วยตนเอง รวมถึงการเดินทางมาเพื่อศึกษาและปฏิบัติงานในไทย 

อีกทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรม 

การดำเนนิธรุกจิตามแนวทาง ESG เพือ่ความยัง่ยืน

 • SCGC ประกาศเป้าหมายด้าน ESG มุ่ งสู่  “ผู้นำ

ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน”  

เดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน และมุ่งลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ด้วยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน และพัฒนา

เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง

คาร์บอน รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ส่งเสริม

อาชีพ และสร้างวิถีสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการสร้างโลกและสังคมที่ยั่งยืน

 • เร่งพัฒนานวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(Green Polymer) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) โดยตั้งเป้ายอดขาย 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573

 • มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 

ภายในปี 2593 ด้วยแนวทาง “Low Carbon Low Waste” 

ได้แก่ การปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนกระบวนการและอุปกรณ์เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานสะอาดทดแทน 

เชือ้เพลงิฟอสซลิ การพฒันาและลงทนุในเทคโนโลยทีีไ่มป่ลดปลอ่ย 

คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ การนำหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกิจกรรมชดเชย

คาร์บอน (Carbon Offset) 

 • นับตั้ งแต่ปี  2550 – 2565 SCGC สามารถลด 

การปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดแ้ล้วถงึ 577,130 ตนัต่อปหีรอื 

ร้อยละ 14.4 จากปีฐาน 2564 นอกจากน้ี ในปี 2565 ยังม ี

การตดิตัง้ระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติยเ์พิม่เตมิ ปจัจุบนั 

SCGC มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทั้งหมด 11,431 

MWh หรือร้อยละ 0.7 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม

 • ด้านการพัฒนาสังคม สร้างส่ิงแวดล้อมทีดี่ สู่สงัคมคาร์บอนต่ำ  

ผ่านโครงการ “ปลูก เพาะ รัก” เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัด

ระยอง รว่มกบัภาคสว่นตา่ง ๆ  และพนกังาน ในการปลกูปา่ชายเลน 

และปา่บก โดยไดป้ลูกต้นไมไ้ปแลว้กวา่ 230,000 ตน้ เพิม่การดดูซับ 

SCGC ลงนามกับบริษัท Denka Company Limited (Denka) เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายอะเซทิลีนแบล็ก (Acetylene Black) 
สำหรับแบตเตอรี่เพื่อยานยนต์ไฟฟ้า
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คนทัว่โลกกำลงัใหค้วามสนใจกบัเทรนดร์กัษ์โลก SCGC 
ได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
มาใช้เป็นกลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เม็ดพลาสติก SCGC 
GREEN POLYMER™ เกรด S199F ทีผ่ลติจากเทคโนโลยี  
SMX™ ซึ่งแข็งแรงทนทานกว่าเม็ดพลาสติกท่ัวไป
ถึงร้อยละ 20 ช่วยลดความหนาของชิ้นงาน 
หรือนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้มากขึ้น
แต่ยังคงคุณสมบัติเชิงกลไว้ได้ นอกจากนั้น ยังนำ
เทคโนโลยี SMX™ ไปปรับใช้กับโรงงานผลิต HDPE  
ที่ใหญ่ที่สุดของ SCGC โดยพลาสติกเกรดนี้สามารถ
สร้างยอดขายกว่า 2 แสนตัน ซึ่งมีส่วนสำคัญ 
ที่ผลักดันให้พลาสติกที่ เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ได้ใช้งานอย่างแพร่หลาย

บุญพิทักษ์์ ทรัพย์ไพศาล
Film Sales Manager

SCGC

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 2,995 ตันคาร์บอน นอกจากน้ี  

ยังได้ดำเนินโครงการ “ถุงนมกู้โลก” และโครงการ “ชุมชน LIKE 

(ไร้) ขยะ” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง 

คุม้คา่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กวา่ 483 ตนัคาร์บอน 

 • สนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการสร้างรายได้ 

จากฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบนพื้นที่แห้งแล้งบนเขายายดา จังหวัด

ระยอง ร่วมกับชุมชน ภาครัฐ และนักวิชาการ ต่อเนื่องนับ 10 ปี  

โครงการ “ปลูก เพาะ รัก” เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดระยอง

ผ่านแนวคิด “เก็บน้ำดี มีน้ำใช้” เกิดการจัดการอย่างยั่งยืน ทำให้

ชุมชนกลับมามีน้ำเพียงพอ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้นพร้อม 

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งพัฒนา

ทักษะให้แก่วิสาหกิจชุมชนระยอง นำนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้า 

ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

อย่างยั่งยืน
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ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่
รีไซเคิลหรือย่อยสลายได้

นวัตกรรม 
บรรจุภัณฑ ์

ที่เพิ่มความง่าย 
ให้ทุกการใช้ชีวิต 

โซลูชันบรรจุภัณฑ ์
แบบครบวงจร  
ด้วยเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย

FULFILLING BETTER 
WAYS OF LIFE WITH 
SUSTAINABLE GROWTH
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รายได้จากการขาย 

146,068
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18 จากปี 2564

ล้านบาท

EBITDA

19,413
ลดลง ร้อยละ 8 จากปี 2564

ล้านบาท

กำาไรสำาหรับปี

5,801
ลดลง ร้อยละ 30 จากปี 2564

ล้านบาท

ผลการดำาเนินงานปี 2565
ความท้าทายของธุรกิจ

 ปี 2565 เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง  

จากการบริโภคในภูมิภาคที่ เพิ่มขึ้น รวมถึงสถานการณ์  

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เริ่มคล่ีคลาย อย่างไรก็ตาม

ผลกระทบจากนโยบายโควิด 19 เป็นศูนย์ของจีน รวมถึง 

สถานการณ์ภัยแล้งทางตอนใต้ของจีนในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้

ห่วงโซ่อุปทานเกิดภาวะชะงักงันและกระทบต่อภาคการผลิตและ

การค้าขายในภูมิภาค ในขณะที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบ 

จากราคาพลังงานในตลาดโลกที่ มีความผันผวนมากขึ้น  

เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยในหลาย

ประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดแรงกดดัน  

ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึงต้องติดตามสถานการณ์

ต่อไป

พัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
สู่ความยั่งยืน เพิ่มความสะดวก
สบายให้ทุกชีวิต
SCGP เติบโตอยา่งมคีณุภาพ ท่ามกลางความผนัผวน
ของสภาพเศรษฐกจิและราคาพลงังาน ดว้ยการดำาเนนิ
ธุรกิจอย่างระมัดระวัง ผ่านกลยุทธ์การขยายธุรกิจ
และสร้างการเติบโตผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ โดยการต่อยอดการขาย การขยาย 
ฐานลูกค้า และการเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ เพ่ือรองรับ
ความต้องการท่ีหลากหลายและครอบคลุม เช่น 
การนำาเสนอบรรจุภัณฑ์ของ Duy Tan ไปยังลูกค้า
ของ Go-Pak ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร การขยาย 
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงจาก Batico  
ไปยงักลุม่ลกูคา้ของ SOVI ฯลฯ อกีทัง้ยงัพัฒนาโซลูชัน 
บรรจุภัณฑ์ไปพร้อมกับการพัฒนากระบวนการผลิต  
ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยคำานึง
ถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และ 
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  
(Net Zero) ในปี 2593 เพื่อให้ผู้บริโภคสะดวกสบาย  
มีสุขภาพดี สังคมที่น่าอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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ข้อมูลทางการเงิน                (ล้านบาท) 

2565 2564 2563 2562 2561

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน  60,154  69,186  62,919  35,383  30,074 

สินทรัพย์  197,280  206,824  172,429  139,513  93,246 

หนีส้นิ  74,313  84,524  62,588  76,697  39,986 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  122,967  122,300  109,841  62,816  53,260 

ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขาย  146,068  124,223  92,786  89,070  87,255 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1  139,298  115,100  85,148  83,147  79,661 

กำไรสำหรับปี2  5,801  8,294  6,457  5,268  6,066 

EBITDA3  19,413  21,164  16,884  15,159  14,566 

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
3 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ 

 ในปี 2565 SCGP มรีายได้จากการขายรวม 146,068 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อน ผลจากการวางกลยุทธ์ขยายกำลัง 

การผลติและการควบรวมกจิการกบัพนัธมติร (Merger & Partnership)  

การรบัรูร้ายไดเ้ตม็ปจีากการรวมผลประกอบการของบรษิทั ไดแ้ก่ 

Duy Tan, Intan Group และ Deltalab การรับรู้รายได้บางส่วน

จาก Peute และ Jordan และการปรับราคาสินค้าให้สอดคล้อง

กับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วน EBITDA เท่ากับ 19,413 ล้านบาท  

ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน และมีกำไรสำหรับปี 5,801 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 30 จากปีก่อน จากต้นทุนพลังงานท่ีสูงข้ึน รวมถึง

การลดลงของปริมาณการขายและอุปสงค์กระดาษบรรจุภัณฑ์ 

ทัว่โลกจากสถานการณเ์ศรษฐกจิ และในภมูภิาคจากการลอ็กดาวน์

ของประเทศจีน 

การปรับตวัธรุกิจเพือ่ตอบรับสถานการณ์ ในปี 2565

 ด้้านการเงิิน 

 • ออกหุน้กูช้ดุใหม ่จำนวนทัง้สิน้ 10,000 ลา้นบาท เสนอขาย 

ต่อผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อให้บริษัทมีระดับกระแสเงินสดที่เหมาะสม 

และเพียงพอต่อการดำเนินงานและการลงทุนในอนาคต  

อีกทั้งยังได้จัดเตรียมวงเงินจากธนาคารพาณิชย์ทั้งแบบระยะสั้น  

และแบบระยะยาว เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท เมื่อต้อง

เผชิญกับความท้าทายจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ 

ในอนาคต นอกจากน้ี บริษัทยังได้มีนโยบายเน้นให้บริษัทย่อยใน

ตา่งประเทศของบรษิทับรหิารเงนิทนุหมนุเวยีน (Working Capital) 

โดยการใช้เงินกู้ระยะส้ันที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับรายรับของ

บริษัทนั้น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 • การบริหารจัดการเงินสดและงบประมาณการลงทุน 

(CAPEX) ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ มีการจัดลำดับ

ความสำคัญในการขยายธุรกิจ โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ระยะยาว ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งห่วงโซ่อุปทาน  

รวมถงึเสรมิความแขง็แกรง่ในกลุม่ธรุกจิทีม่กีารเตบิโตอยา่งรวดเรว็ 

เชน่ กลุ่มสนิคา้เพือ่สขุภาพ Bio-solutions และรไีซเคลิ และพฒันา

หาชอ่งทางในการขยายฐานลูกคา้ไปยังภมูภิาคใหม่ ๆ  ทีม่โีอกาสใน

การเติบโตในอนาคต เช่น เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ตอนใต้ เป็นต้น
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  ด้้านธุรกิจ

 • ลงทุนขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก 

ในประ เทศไทยเพิ่ มขึ้ น  75 ,000 ตันต่ อปี  ผ่ านบริษัท 

ก ลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์  จำกัด เพื่อรองรับความต้องการ 

บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะ

พร้อมดำเนินการผลิตได้ในช่วงต้นปี 2567

 • เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ใน Peute Recycling 

B.V. (Peute) ผูด้ำเนินธรุกจิรไีซเคิลวสัดบุรรจุภณัฑแ์ละผูจ้ำหน่าย

วัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลและพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุด 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรีไซเคิลวัสดุ 

บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการขยายเครือข่ายในการจัดหาของ SCGP  

เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคที่สูงขึ้น

 • เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.1 ใน Jordan Trading 

Inc. (Jordan) ผู้จัดหาและจำหน่ายวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิล 

ในสหรฐัอเมรกิา เพ่ือเพิม่ความสามารถจดัหาวตัถุดบิกระดาษรไีซเคลิ 

และเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจผ่านการผสานความร่วมมือ 

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านรีไซเคิลกับ 

เครือข่ายของ SCGP ในอาเซียนและยุโรป

 • ขยายธรุกจิบรรจภุณัฑแ์บบออ่นตวั (Flexible Packaging) 

ในประเทศไทย ของบริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด (Prepack) 

ผา่นการเขา้ซือ้สินทรัพย์ในธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible 

Packaging) จากบริษัทไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด (Cyber) ซึ่งเป็น 

ผู้ ผลิ ตสิ่ งพิ ม พ์และจำหน่ ายบรรจุภัณฑ์ประ เภทต่ า ง  ๆ  

ในประเทศไทย ส่งผลให้กำลังการผลิตรวมของ Prepack เพิ่มขึ้น

อีกประมาณร้อยละ 12

 • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัทคาโอ  

อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่อ

อุปโภคและธุรกิจเคมีภัณฑ์ชั้นนำ เพื่อร่วมกันพัฒนาและนำเสนอ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุดล้ำ พร้อมแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับผู้บริโภค 

 • ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ออกแบบ Green 

Meeting เนื่องในโอกาสท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC 2022 

Thailand โดยใช้กระดาษรีไซเคิลมาออกแบบและผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์และจัดแต่งสถานที่ อาทิ ซุ้มประตูทางเข้า ฉากหลัง 

จุดถ่ายภาพ โพเดียม 

 • จับมือ 3 พนัธมิตรผูจั้ดจำหน่ายวัสดุอปุกรณ์ทางการแพทย์

ชั้นนำ ได้แก่ บริษัทเมดิทอป จำกัด บริษัทแอฟฟินิเท็ค จำกัด และ

บริษัทพี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบนวัตกรรมและ

โซลูชันสินค้าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบรับความต้องการ

สนิคา้อปุโภคบรโิภคดา้นสขุภาพและการแพทยใ์นไทยและภมูภิาค

อาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้น 

 ด้้านคน

 • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองตาม SCGP 

Learning Framework ทั้งในส่วนของความรู้ความสามารถตาม

หน้าที่ (Functional Competency) และความรู้ ความสามารถ

ด้านการเป็นผู้นำ (Leadership Competency) ผ่านรูปแบบการ

เรียนการสอนที่หลากหลายและกระบวนการเรียนรู้ 70 : 20 : 10 

สามารถพัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Learning Platform 

สอดคลอ้งกบั People Capability และ Organization Capability

 • กระตุ้นและส่ง เสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม 

กฎระเบยีบด้านความปลอดภัยทีบั่งคับอย่างเครง่ครัด โดยเริม่จาก

ตัวเราก่อนส่งต่อถึงผู้อื่นรอบข้างและเป็นมาตรฐานที่ดีให้กับเพื่อน

รว่มงาน เพราะทกุคนสามารถเปน็แบบอยา่งทีด่ ีพรอ้มเปน็ผูน้ำใน 

ทุก ๆ ด้าน เพื่อเป้าหมายด้านความปลอดภัยของธุรกิจ

 • ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม (Innovative 

Culture) อย่างตอ่เนือ่ง ผา่นกจิกรรม The Inspiring Innovation 

เพือ่มุง่เน้นให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรม โมเดลธุรกิจ (Business 

Model) โซลูชันและบริการ และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

หรอืระบบการทำงานทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติสนิคา้

ได้ด้วยการลงมือทำจริงในรูปแบบการให้ความรู้และการประกวด 

รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมโดยวิทยากรภายนอกและพนักงาน

ร่วมเป็นที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำความรู้

มาต่อยอดและนำไปพัฒนาในงานเพิ่มเติมได้

Paper Lid ฝุ่าสำหรับภาชนะอาหารจากกระดาษ รีไซเคิลได้ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการประกวดออกแบบแพคเกจจิ้ง “SCGP Packaging 
Speak Out 2022”
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การดำเนนิธรุกจิตามแนวทาง ESG เพือ่ความยัง่ยืน 

• ให้ความสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ  

20 ภายในปี 2573 เทียบกับปีฐาน 2563 ทั้งธุรกิจในประเทศไทย

และต่างประเทศ และตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ

เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 นอกจากนี้ SCGP ยังตั้ง 

เป้าหมายท่ีจะลดการใช้น้ำจากภายนอกร้อยละ 35 ภายในปี 

2568 เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557 SCGP ดำเนินการลด

ปริมาณของเสียจากอุตสาหกรรม เพิ่มสัดส่วนการนำกระดาษ 

ที่ ใช้งานแล้วจากผู้บริโภคเพื่อนำกลับมารีไซเคิล และเพิ่ม

สัดส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีสามารถนำกลับมารีไซเคิลโดยมี 

เป้าหมาย “สัดส่วนปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้  

ใชซ้ำ้ได้ หรอืสลายตัวได ้เทา่กบัรอ้ยละ 100 ของปริมาณบรรจุภณัฑ ์

ทั้งหมดภายในปี 2568”

 • ไดรั้บการคัดเลือกให้อยูใ่นรายชือ่หุน้ยัง่ยืน THSI (Thailand 

Sustainability Investment) ประจำป ี2565 และดชัน ีSET THSI 

เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล SET Awards 2 รางวัล  

ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Best Innovative 

Company Awards และกลุม่รางวลั Sustainability Excellence 

ประเภท Best Sustainability Awards ที่มีการดำเนินธุรกิจตาม

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 • ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ “SCGP ปลูก ลด ร้อน” อย่าง 

ต่อเนื่องทั้งปีในพื้นท่ีจังหวัดท่ีตั้งของโรงงานในจังหวัดราชบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดขอนแก่น  

รวมทั้งส้ิน 68,863 ต้น พร้อมส่งต่อองค์ความรู้การปลูกต้นไม ้

เพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดและเติบโต

 • ร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ ในการจัดเก็บกล่องกระดาษ

เหลือใช้ เพื่อนำมารีไซเคิลใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและผลักดันให้

เกิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

 • จัดโครงการประกวดออกแบบแพคเกจจิ้งในระดับ

อดุมศกึษา “SCGP Packaging Speak Out 2022” เปน็ปทีี ่7 ภายใต ้

แนวคิด “RETHINK FOR BETTER NORMAL” เพื่อเปิดโอกาสให้

คนรุ่นใหม่ Gen Z ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างการเปล่ียนแปลง

ให้กับโลกและสิ่งแวดล้อม ที่สร้างสรรค์ โดดเด่น และสื่อสารเรื่อง 

“EASY to RECYCLE” หรือ “UPCYCLE”

 • ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างอำเภอต้นแบบ

ที่มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิผลผ่านโครงการ “ชุมชน LIKE  

(ไร้) ขยะ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สามารถสร้างชุมชนต้นแบบ 

การจัดการขยะถึง 61 ชุมชน จากตั้งเป้าขยาย 183 ชุมชน  

ทั้งอำเภอบ้านโป่ง ในปี 2573 และในปี 2565 ได้ขยายผลไปยัง 

จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดขอนแก่น  

อีกรวม 11 ชุมชน 

SCGP รวบรวมกระดาษเหลือใช้และวัสดุตกแต่งจากงานประชุม APEC CEO Summit 2022
มารีไซเคิลเป็นชั้นหนังสือรักษ์โลกมอบให้ 15 โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี
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บนซ้าย : ผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพ
บนขวา : สินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ในบ้านของ Duy Tan ประเทศเวียดนาม
ล่างซ้าย : บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging)
ล่างขวา : 3 โปรกอล์ฟหญิงระดับโลก ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ “SCGP ปลูก ลด ร้อน”

 

กรัณย์ เตชะเสน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิิบัติการ

กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง
SCGP

ท่ า ม ก ล า ง ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ เ น้ น 
ความสะดวกสบายและใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น 
SCGP ได้นำเสนอโซลูชัน นวัตกรรม บรรจุภัณฑ์ 
ที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว  
โดยนำความเชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์มาพัฒนา
ต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจ Houseware สินค้าเครื่องใช ้
ในบ้าน และธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  
มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข  รวมถึง
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ของผู้บริโภคทั้งในไทยและอาเซียน
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
เอสซีจีมีการลงทุนที่สำคัญในระหว่างปี 2563 – 2565 ดังนี้

ปี 2565

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

 • รวมกิจการระหว่างบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์  

จำกัด (SCGL) และบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด 

(มหาชน) (JWD) โดยการแลกหุ้นสามัญของ SCGL จำนวนรวม 

ไม่เกิน 35,031,000 หุ้น ที่ถือโดยบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง จำกัด (SCG CBM) และบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด 

(SCG Distribution) กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JWD จำนวนรวม 

ไม่เกิน 776,806,301 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 

18,660 ล้านบาท (ราคาหุ้นละ 24.02 บาท) ทั้งนี้ ภายหลังการทำ

ธรุกรรมเสรจ็สมบรูณ ์JWD จะเปลีย่นชือ่บรษิทัเปน็ บรษิทั เอสซจีี  

เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (SCGJWD) โดยคาดว่า 

การรวมกิจการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1  

ปี 2566 และมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส ์

ครบวงจร เพื่อให้ SCGJWD ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญ

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน (ASEAN Leading 

Logistics and Supply Chain Solutions Provider)

 • จัดตั้งบริษัท ไซไฟเซนซ์ เอเชีย จำกัด (Zifisense Asia)  

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟว่ิง จำกัด (Nexter 

Living) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 และ Xiamen ZiFiSense 

InfoTech Co., Ltd (ZiFiSense) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 

โดยมีทุนจดทะเบียน 22 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายและ

พฒันาสินค้าและแพลตฟอร์ม IoT Solutions สำหรับระบบอาคาร

อัจฉริยะ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ การขนส่งอัจฉริยะ และอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการจัดตั้ง Zifisense Asia  

นั้้นสอดคล้องกับพันธกิจและกลยุทธ์ของ Nexter Living

 • บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GBI) 

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย  

จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 50 ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท 

Caturkarda Depo Bangunan Tbk (CKDB) จำนวน 

628,146,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.25 ของหุ้นที่ออกและ

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ราคา 482 รูเปียต่อหุ้น คิดเป็น 

เงินลงทุน 303 พันล้านรูเปีย หรือประมาณ 713 ล้านบาท  

ทัง้นี ้หลงัจากซือ้หุน้ขา้งตน้แลว้เสรจ็ GBI จะมสีดัสว่นหุน้ใน CKDB 

ร้อยละ 22 โดย CKDB เป็นผู้นำร้านค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้าง  

วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง

บ้านและสวนแบบครบวงจร ในประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ 

แบรนด์ร้านค้า Depo Bangunan การลงทุนของ GBI ในครั้งนี ้ 

จะส่งเสริมกลยุทธ์ในการขยายธรุกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 

ในภูมิภาคอาเซียน

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)

 • บรรลุข้อตกลงการลงทุนซื้อกิจการร้อยละ 70 ใน 

Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de 

Plástico, S.A. (Sirplaste) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

คุณภาพสูง (Recycled Polymers or Post-Consumer Resin 

- PCR) รายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส โดยธุรกรรมนี้เป็น 

การลงทุนโดย SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte. Ltd.  

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCGC ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะชำระเงินเป็น

จำนวนรวม 29.6 ล้านยูโร (หรือประมาณ 1,078 ล้านบาท)  

ณ วันลงนามในสัญญา

 • เข้าซื้อกิจการสัดส่วนร้อยละ 60 ใน Recycling Holding 

Volendam B.V. (Kras) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการจัดการ

ขยะใช้แล้วจากประเทศเนเธอร์แลนด์ มูลค่าประมาณ 55.1  

ล้านยูโร (หรือประมาณ 2,100 ล้านบาท) โดย Kras มีความ

สามารถในการจัดหาขยะพลาสติกใช้แล้วอยู่ที่ 160,000 ตันต่อปี  

ตามลำดับ ซึ่งเป็นขยะที่มีคุณภาพสูง สำหรับนำไปดำเนินการ

ต่อในห่วงโซ่คุณค่า Circular economy นอกจากนั้น Kras  

มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง  

โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิต 9,000 ตันต่อปี และจะมีกำลัง 

การผลิตเพิ่มสองเท่าในปี 2566 การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะ 

เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 

ของบริษทั และช่วยให้บรษิทัเขา้สูธ่รุกจิรไีซเคิลครบวงจรมากยิง่ขึน้

 • อนุมัติโครงการลงทุนในบริษัทเอ.เจ.พลาสท์ (เวียดนาม) 

จำกัด (AJVN) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SCGC และบริษัท

เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 45 และ 55 

ตามลำดับ สำหรับการลงทุนในสายการผลิตฟิล์มดึงยืดสอง

ทิศทางจากพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรพทาเลต (polyethylene 

terephthalate) (BOPET) ในประเทศเวียดนาม โดยคาดว่าจะ

ใช้ทุนทั้งสิ้นจำนวน 22.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 851 

ล้านบาท) โดย SCGC จะเพิ่มทุนใน AJVN ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ของบรษิทัจำนวนรอ้ยละ 45 คดิเปน็เงนิจำนวน 10.2 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ (หรือประมาณ 383 ล้านบาท) โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการ

เชิงพาณิชย์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567

 • เข้าร่วมลงทุนตามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Denka 

Company Limited (Denka) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดตั้งบริษัท
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สำหรับธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอะเซทิลีนแบล็ก (Acetylene 

black) ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดย Denka จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน

บรษิทัรว่มทุนในสัดสว่นร้อยละ 60 และส่วนทีเ่หลือจำนวนร้อยละ  

40 จะถือหุ้นโดย SCGC ซึ่งโครงการน้ีจัดตั้งขึ้นในจังหวัดระยอง 

ประเทศไทย มีกำลังการผลิตประมาณ 11,000 ตันต่อปี และ

คาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการผลิตได้ภายในต้นปี 2568 ทั้งนี ้

รายละเอียดการลงทุนจะเป็นไปตามการตัดสินใจขั้นสุดท้าย 

ของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในต้นปี 2566

 • สำนั ก งานคณะกรรมการกำกับหลั กทรัพ ย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ได้อนุญาตให้ SCGC ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 2/2565 มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 

60,000 ล้านบาท โดยในครั้งแรกเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นกู้ SCC224A 

ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 

จำกัด (มหาชน) หรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด 

(มหาชน) ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และคร้ังที่ 2 เสนอขาย

ให้ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ประเภทนิติบุคคล  

(ไมร่วมถงึกองทนุสว่นบคุคลทีเ่จา้ของทรพัยส์นิเปน็บคุคลธรรมดา)

 • สำนั ก งานคณะกรรมการกำกับหลั กทรัพ ย์และ

ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ 

เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering 

(IPO)) ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC) และ 

การนำหุ้นสามัญของ SCGC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย ์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบบริษัท

ทีป่ระกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ (Holding Company) 

("แผนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์") โดยกำหนดสัดส่วน

จำนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็น 

คร้ังแรก (หุน้ IPO) เป็นจำนวนไม่เกนิรอ้ยละ 25.2 ของทุนชำระแล้ว

ของ SCGC ภายหลงัการเพิม่ทนุและการออกและเสนอขายหุน้ IPO  

โดยคาดว่า SCGC จะนำเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO  

เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

ใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ของ SCGC รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ 

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

 • ล งทุ นขยายกำลั ง ผลิ ตบรรจุ ภัณฑ์ กล่ อ งลู กฟู ก 

สว่นเพิม่จำนวน 75,000 ตนัตอ่ป ีผา่นบรษิทักลุม่สยามบรรจภัุณฑ์

จำกัด โดยคาดว่าจะพร้อมดำเนินการผลิตได้ในช่วงต้นปี 2567  

โดยการลงทุนครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการผลิตของ SCGP 

เพื่อรองรับความต้องการบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศไทยที ่

เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย

 • เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ใน Peute Recycling 

B.V. (Peute) ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่เปน็บรษิทัทีด่ำเนนิธรุกจิ

รไีซเคิลวสัดบุรรจภุณัฑ์ครอบคลมุทัง้กระดาษรไีซเคิลและพลาสตกิ

รีไซเคิล โดยการลงทุนน้ีจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรีไซเคิลวัสดุ

บรรจุภัณฑ์รวมถึงการขยายเครือข่ายในการจัดหาของ SCGP เพื่อ

รองรับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคที่สูงขึ้น

 • เขา้ถอืหุน้ในสัดสว่นร้อยละ 90.1 ใน Jordan Trading Inc. 

ซึง่เป็นบริษทัทีด่ำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายวัตถุดบิกระดาษ

รีไซเคิล ตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

 • โครงการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible 

Packaging) ในประเทศไทย ของบริษทัพรีแพค ประเทศไทย จำกัด 

(Prepack) ผา่นการเขา้ซ้ือทรัพย์สินในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว  

จากบรษิทัไซเบอรพ์ริน้ทก์รุป๊ จำกดั (Cyber) ซึง่เปน็ผูผ้ลติส่ิงพมิพ์

และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ  ในประเทศไทย การลงทุน

ดังกล่าวจะส่งผลให้กำลังการผลิตรวมของ Prepack เพิ่มขึ้นอีก

ประมาณร้อยละ 12

 • ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนท่ัวไป  

(Public Offering) เป็นจำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 1 ส.ค. 2565 

และ 1 ธ.ค. 2565 โดยมีมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท 

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ อายุ 2 ปี (Medium Term Note: MTN) 

วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 

(revolving basis) ตามทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้

ของบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  

เพื่อนำไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ รองรับการลงทุนและเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนของบริษัท 

ปี 2564

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 • ลงทุนจัดตั้งบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือดำเนิน

ธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การบริหาร 

รถขนสง่สนิค้า และระบบสำหรับการจดัการคลังสนิค้า ซึง่สอดคลอ้ง

ตามแผนกลยุทธก์ารขยายตลาดธุรกจิโลจิสตกิส์ในภูมภิาคอาเซยีน

ของเอสซีจี โดยโครงการลงทุนจัดต้ังบริษัทใหม่นี้ใช้งบประมาณ

ลงทุนรวม 10.4 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (หรือประมาณ 7.8 ล้านบาท)  

ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์แมเนจเม้นท์ จำกัด

 • บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด (Nexter Ventures) 

ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จำกดั (มหาชน) (TEAMG) จำนวน 67,328,800 หุน้ คดิเปน็รอ้ยละ  

9.90 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่ราคา 2.54 บาท

ต่อหุ้น คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 171 ล้านบาท TEAMG เป็น

บริษัทที่ทำธุรกิจหลักในการให้บริการการปรึกษาด้านวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมและการจัดการครบวงจร ในขณะที่ธุรกิจซีเมนต์และ

ผลติภณัฑก์อ่สรา้งมุ่งเนน้พัฒนาและส่งมอบโซลชูันเพือ่ตอบสนอง 
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ความต้องการของลูกค้า การลงทุนในครั้งนี้จึงส่งเสริมให้เกิด 

ความร่วมมือทีจ่ะสร้างนวัตกรรมโซลูชนั รวมไปถึงการใชเ้ทคโนโลยี

การก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Construction 

Solution) อาทิ การลดวัสดุเหลือใช้จากงานก่อสร้าง รวมไปถึง 

การควบคุมงบประมาณและระยะเวลาการก่อสร้าง

 • SCG International India PVT. LTD. (SCG INTL INDIA) 

ได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท Big Bloc Construction 

Limited (BCL) เพื่อผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาและแผ่นผนัง

มวลเบา กำลังการผลิตรวมประมาณ 2.6 ล้านตารางเมตรใน 

รฐัคุชราต ประเทศอินเดีย ซึง่เป็นภาคการก่อสร้างทีมี่มลูค่าสูงและ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง การร่วมทุนระหว่าง SCG INTL INDIA และ 

BCL มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 48 และ 52 ตามลำดับ มีมูลค่า 

891 ลา้นรูปอีนิเดีย (หรือประมาณ 410 ลา้นบาท) ซึง่ภายหลังจาก

การลงนามในข้อตกลงร่วมทุน คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างโรงงาน

ประมาณ 1 ปี ก็จะเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ได้

 • บริษัทโกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GBI) ได้เข้า

ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท Caturkarda Depo Bangunan Tbk 

(CKDB) จำนวน 865,653,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.75 ของหุ้น

ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดท่ีราคา 482 รูเปียต่อหุ้น คิด

เป็นเงินลงทุน 418 พันล้านรูเปีย (หรือประมาณ 981 ล้านบาท)  

โดย CKDB เป็นผู้นำร้านค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง 

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งบ้านและสวน

แบบครบวงจร ในประเทศอนิโดนเีซยี ภายใตแ้บรนดร์า้นคา้ Depo  

Bangunan การลงทุนของ GBI ในคร้ังน้ีจะส่งเสริมกลยุทธ์ 

ในการขยายธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในภูมิภาคอาเซียน

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)

 • ก่อสร้างโรงงานสาธิตสำหรับการรีไซเคิลพลาสติกผ่าน

กระบวนการรีไซเคิลทางเคมีแล้วเสร็จ และได้เริ่มทดลองดำเนิน

การในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 โดยโรงงานสาธิตดังกล่าว

สามารถผลิต Renewable Feedstock โดยใชพ้ลาสติกใชแ้ล้วเป็น

วตัถดุบิดว้ยเทคโนโลยเีฉพาะซึง่ไดจ้ดทะเบยีนแลว้ มกีำลงัการผลิต 

4,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ Renewable Feedstock ที่ได้จะนำไปใช้ใน

การผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ของบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ต่อไป  

ซึง่โรงงานดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัเซอรค์ลูารพ์ลาส 

จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ 

จำกัด (บริษัทย่อยของธุรกิจเคมิคอลส์) และบริษัทจีอาร์ดี  

เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 และร้อยละ 

40 ตามลำดับ ทุนจดทะเบียน 165 ล้านบาท

 • ก่อสรา้งโครงการขยายกำลงัการผลติของบรษิทัมาบตาพดุ 

โอเลฟินส์ จำกัด (MOC) แล้วเสร็จ (โครงการ MOC Debottleneck 

หรือ MOCD) ทำให้มีกำลังการผลิตโอเลฟินส์เพิ่มขึ้น 350,000 ตัน

ตอ่ป ีโดยโรงงานไดเ้ริม่ทดลองผลติในชว่งไตรมาสที ่1 ของป ี2564 

และสามารถดำเนินการผลิตได้เต็มกำลังในเดือนพฤษภาคม 2564 

โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบ นอกจากนี้  

ยังใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนที่ต่ำลง 

ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process)

 • ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นผ่าน SCG Chemicals Trading 

(Singapore) Pte. Ltd. เพื่อเข้าถือหุ้นใน Sirplaste Sociedade 

Industrial de Recuperados de Plastico, S.A. (Sirplaste) ในวัน

ที ่27 เมษายน 2564 ทัง้นีผู้้ถอืหุน้เดิมจะยังคงถอืหุน้ร้อยละ 30 และ

บริหารกิจการร่วมกับเอสซีจี เคมิคอลส์ โดย Sirplaste ประกอบ

ธุรกิจด้านพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส ด้วย

กำลังการผลิต 36,000 ตนัตอ่ป ีและเพิม่กำลงัผลติอกี 9,000 ตนัต่อปี  

มีการขายสินค้าให้กับลูกค้าท้ังในประเทศโปรตุเกสและทวีปยุโรป 

การลงทุนใน Sirplaste นอกจากเป็นการเข้าสู่ธุรกิจพลาสติก

รีไซเคิลอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังสร้างโอกาสในการพัฒนาและ

ต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล รวมถึงขยายช่องทางการขายใน 

ตลาดยุโรปด้วย

 • เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน PT. Chandra Asri Petrochemical 

Tbk (CAP) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นจำนวนเงิน 434 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ (หรือประมาณ 14,260 ล้านบาท) เพื่อรักษาสัดส่วน 

การถือหุ้นใน CAP ที่ร้อยละ 30.57 โดยจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็น

จำนวนเงิน 327 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะนำไปลงทุนในโครงการ

ปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์แห่งที่ 2 (CAP2) โดยราคาหุ้นเพิ่มทุนขึ้นอยู่

กับราคาที่ CAP จะประกาศต่อไป โดยจะลงทุนเพิ่มอีก 107 ล้าน

ดอลลารส์หรฐั หลงัจากที ่CAP อนุมตักิารตัดสนิใจลงทุนขัน้สดุทา้ย

ในโครงการ CAP2 ซึ่งคาดว่าจะอนุมัติภายในปี 2565 โดยเล็งเห็น

ว่าการลงทุนใน CAP เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจ

ปิโตรเคมีในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีตลาดสินค้า

ปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและมีอัตราการเติบโตสูง

 • เพิม่สัดสว่นการถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 54.20 ในบรษิทักรงุเทพ

ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่ม Mixed C4 

เช่น บิวทาไดอีน น้ำยางไนไตรล์และยางสังเคราะห์ โดยผลิตภัณฑ ์

ดงักลา่วจะถกูนำไปใชใ้นการผลติสนิคา้ทีส่อดคลอ้งกบัเมกะเทรนด์ 

เช่น ถุงมือทางการแพทย์ ยางรถยนต์ประหยัดพลังงาน

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

 • เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK 

Limited (Go-Pak) ซึง่เปน็หนึง่ในผูน้ำในการใหบ้รกิารโซลชูนัดา้น 

บรรจุภัณฑ์อาหารในสหราชอาณาจักร ยุโรปและอเมริกาเหนือ  

โดย Go-Pak มสีำนกังานใหญ่ตัง้อยูท่ีส่หราชอาณาจกัร มฐีานการผลติ 

อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม

 • เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan Plastics 
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Manufacturing Corporation Joint Stock Company (Duy 

Tan) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูป (Rigid 

Packaging) ชั้นนำในประเทศเวียดนาม มีลูกค้าเป็นบริษัท 

ข้ามชาติและเจ้าของแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศที่มี

อัตราการเติบโตสูงเป็นส่วนใหญ่

 • เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัทวีซี่ 

แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ส่งผลให้ SCGP มีสัดส่วนการ

ถือหุ้นในวีซี่ เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 และ

ขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบกดขึ้นรูปด้วยความร้อน 

(Thermoform) สายการผลิตที่ 7 พร้อมด้วยคลังสินค้าใหม่  

สง่ผลใหก้ำลงัการผลติรวมของวซีีเ่พิม่ขึน้ 347 ลา้นชิน้ หรอืประมาณ 

ร้อยละ 15-20 ขึ้นอยู่กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ SCGP ในช่วงเวลานั้น

 • เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ใน Intan Group ซึ่ง

เป็นหนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศอินโดนีเซีย  

โดยมีกลุ่มลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์

อุปโภคบริโภค ทั้งที่เป็นบริษัทข้ามชาติและเจ้าของกิจการภายใน

ประเทศอินโดนีเซีย

 • เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ใน Deltalab, S.L. 

(Deltalab) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุอุปกรณ์

ทางการแพทย์ที่จดทะเบียนในประเทศสเปน โดยการลงทุน 

ครั้งนี้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ในการดูแลรักษาสุขภาพและ 

แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 • ลงทุนขยายกำลังการผลิตของบรรจุภัณฑ์อาหารจาก

กระดาษเพิ่มขึ้น 1,615 ล้านชิ้นต่อปี ที่โรงงานจังหวัดราชบุรี และ

ที่โรงงาน Binh Duong ประเทศเวียดนาม และยังขยายกำลัง 

การผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติเพิ่มขึ้น 223 ล้านชิ้น

ตอ่ป ีทีโ่รงงานจงัหวดักาญจนบรุ ีโดยคาดวา่จะเริม่ดำเนนิการผลติ

ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต 

รองรับการขยายตลาดและความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่

เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ

 • ลงทุนสร้างฐานการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ใหม่ทาง 

ตอนเหนอืของประเทศเวยีดนาม โดย Vina Kraft Paper Company 

Limited (VKPC) ซึง่อยูใ่นระหวา่งข้ันตอนการศกึษาผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) โดยคาดว่า

จะพร้อมดำเนินการผลิตได้ในปี 2568

ปี 2563

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 • ลงนามในสัญญาเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของ Oitolabs 

Technologies Private Limited (OITOLABS) ประเทศอินเดีย 

จากกลุม่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพือ่สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัและ

ซอฟต์แวร์ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยการเข้าซื้อ

กิจการนี้จะช่วยส่งเสริมแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายธุรกิจ

ค้าปลีกทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์สำหรับลูกค้าในภูมิภาค

อาเซยีน โดยการลงทนุมมีลูคา่ 2 ลา้นดอลลารส์หรฐั (หรอืประมาณ 

62.4 ล้านบาท)

 • เข้าร่วมทุนกับ SHO BOND & MIT Infrastructure 

Maintenance Corporation (SB&M) ในการจัดตั้งบริษัท 

รว่มทนุสำหรบัดำเนนิธรุกจิ Lifetime Solution แบบครบวงจรใน

ประเทศไทย เพ่ือรองรับการเติบโตของตลาดงานซ่อมแซมอาคาร

และโครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศและในภมูภิาคอาเซยีนในอนาคต 

โดยธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่า 150 ล้านบาท และ CPAC จะเข้า 

ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51

 • เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัทบุญถาวรกรุ๊ป จำกัด และ

บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด และจัดตั้งบริษัท เอสซีจี บุญถาวร  

โฮลด้ิง จำกัด เพ่ือขยายความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ 

รา้นคา้ปลกี ออกแบบสินคา้และบรกิารเกีย่วกับบา้นแบบครบวงจร  

ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทร่วมทุนนี้มีทุน

จดทะเบียน 525 ล้านบาท เอสซีจี รีเทล มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่

ที่ร้อยละ 51

 • ร่วมทุนกับ PT Marindo Inticor (MI) ซึ่งเป็นบริษัท 

โฮลดิ้งในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อจัดตั้ง PT Renos Marketplace 

Indonesia (Renos) ให้บริการดิจิทัลมาร์เก็ตแพลตฟอร์มสำหรับ

ซื้อขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งบ้านในประเทศ

อินโดนีเซีย โดยการขยายธุรกิจนี้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ 

เอสซีจีในการพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ตแพลตฟอร์มในภูมิภาคอาเซียน 

บริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 17.2 พันล้านรูเปีย  

หรือประมาณ 39 ล้านบาท โดยบริษัทเบ็ตเตอร์บีจะเข้าถือหุ้นใน 

Renos สัดส่วนร้อยละ 49

 • ร่วมทุนกับบริษัทบิลค์  วัน กรุ๊ป จำกัด (BUILK) 

เพื่อจัดตั้งบริษัทที่ให้บริการระบบควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง 

B2B E-Commerce แพลตฟอร์มและระบบบริหารจัดการ 

ความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับธุรกิจก่อสร้างในประเทศฟิลิปปินส์ 

ซ่ึงมีการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างและมีจำนวนผู้ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่า  

25 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (หรือประมาณ 15.5 ล้านบาท) โดยเอสซีจี 

ดิสทริบิวชั่น ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70

 • ทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นรายบุคคล 2 รายใน

ประเทศกัมพูชา เพื่อร่วมลงทุนและจัดตั้ง SCG Boonthavorn 

(Cambodia) Co., Ltd. ในประเทศกัมพูชา ตามแผนกลยุทธ์ของ

เอสซีจีในการขยายตลาดธุรกิจค้าปลีกทั้งช่องทางออนไลน์และ 

ออฟไลน์ในอาเซียน ธุรกิจร่วมทุนนี้จะเป็นร้านค้าในต่างประเทศ

แหง่แรกของเอสซจี ีบญุถาวร และจะชว่ยเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่

ของเอสซีจีในการเข้าถึงตลาดของผู้บริโภคที่มีความต้องการได้  
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มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ  

383 ล้านบาท) โดย SCGBTV ถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนสัดส่วน 

ร้อยละ 80

 • จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ BIMobject AB ประเทศสวีเดน 

ที่ประกอบธุรกิจให้บริการระบบแบบจำลองสารสนเทศสำหรับ

อาคาร (Building Information Modeling: BIM) ในรูปแบบ

ดิจิทัลและฐานระบบสำหรับการออกแบบ คัดเลือกวัสดุก่อสร้าง 

และจำลองการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผน

กลยุทธ์ของเอสซีจีที่มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการนวัตกรรมโซลูชันด้าน

การก่อสรา้งแบบครบวงจร บริษทั BIMobject TH มทีนุจดทะเบียน

อยู่ที่ 5 ล้านบาท โดย CPAC เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)

 • ซ้ือหุ้นใน HTExplore S.R.L. (HTExplore) ผู้ประกอบ

ธุรกิจด้านการทดสอบสารเร่งปฏิกิริยาแบบให้ผลผลิตสูง ตั้งอยู่ที่

เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการสรา้งสนิคา้มลูคา่เพิม่สงู (High Value Added: 

HVA) โดยจะช่วยเสริมความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของ 

เอสซีจีให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

 • ซื้อหุ้นในบริษัทเอ. เจ. พลาส จำกัด (มหาชน) (AJ)  

ในสัดส่วนร้อยละ 9.22 โดย AJ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตฟิล์มสำหรับ 

บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (FIexible Packaging) ชั้นนำของภูมิภาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้และจดัตัง้บรษิทัรว่มทนุกบั AJ เพือ่ผลติและ

จำหน่ายฟิลม์ Biaxially Oriented (BO Film) ในประเทศเวยีดนาม 

ทนุจดทะเบยีนมลูคา่ประมาณ 700 ลา้นบาท โดยเอสซจี ีเคมคิอลส ์

จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 45

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

 • เข้าซื้อหุ้นสามัญ Bien Hoa Packacging Joint Stock 

Company (SOVI) ในสัดส่วนร้อยละ 94.11 โดยมีราคา 

หุ้นละ 171,450 ดอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,070 พันล้านดอง (หรือ 

ประมาณ 2,700 ล้านบาท) โดยดำเนินธุรกรรมผ่านบริษัทย่อย 

TCG Solutions Pte. Ltd. ที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทกลุ่ม 

สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (TCG) ทั้งนี้ SOVI เป็นหนึ่งในผู้นำด้าน

บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษในเวียดนาม การเข้าลงทุนนี้จะ

ส่งผลให้ SCGP สามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม 

และสนิคา้อุปโภคบรโิภค อกีทัง้เปน็การเพิม่สดัสว่นการบรูณาการ

ในแนวตั้งกับโรงงานกระดาษบรรจุภัณฑ์

 • ท่ีประชุมคณะกรรมการของ SCGP ได้มีมติอนุมัต ิ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,296,680,000 หุ้น

มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่เสนอขายตอ่ประชาชนเปน็การ

ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดสรรหุ้น โดยที่ SCGP ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย 

(Final Price) ที่ราคา 35.00 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 

และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 SCGP ได้จัดสรรหุ้นสามัญ 

เพิม่ทนุจำนวนดงักลา่วใหแ้กผู่จ้ดัหาหุน้สว่นเกนิ และไดจ้ดทะเบยีน

เปล่ียนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้ส่งมอบหุ้นคืนให้

แก่เอสซีจี ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง

ใน SCGP ของเอสซีจี มีจำนวน 3,095,882,660 หุ้น คิดเป็น 

ร้อยละ 72.1

 • เข้าร่วมพันธมิตรทางธุรกิจกับ Rengo Co., Ltd.  

ประเทศญี่ปุ่น (Rengo) ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยการทำสัญญา

จำหน่ายหุ้นออกใหม่อย่างมีเงื่อนไขมูลค่าประมาณ 2,500 ล้าน

บาท โดยการเขา้รว่มพนัธมติรทางธุรกจิในครัง้นีจ้ะช่วยเพิม่โอกาส

ของ United Pulp and Paper Co., Inc. (UPPC) ในการเพิ่มยอด

ขายและขยายฐานลูกค้าในประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งเสริมสร้าง

ความแขง็แกรง่ของสายธรุกจิบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจรของ SCGP  

ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
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07
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้้ประจำปี 2565            

   หน่่วย: ล้้าน่บาท

 กลุ่มธุรกิจ 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

รายได้
จาก
การ
ขาย

รายได้
อื่น

รายได้
รวม

สัดส่วน
รายได้ 

(%)

ส่วนได้ 
เสียใน
บริษัท
ร่วม *

รายได้
จาก
การ
ขาย

รายได้
อื่น

รายได้
รวม

สัดส่วน
รายได้ 

(%)

ส่วนได ้
เสียใน
บริษัท
ร่วม *

รายได้
จาก
การ
ขาย

รายได้
อื่น

รายได้
รวม

สัดส่วน
รายได้ 

(%)

ส่วนได ้
เสียใน
บริษัท
ร่วม *

ธุรกิจซีเมน่ต์แล้ะ
ผล้ิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

204,594 2,315 206,909  32.35 1,682 182,529 1,785 184,314 31.27 1,511 171,720 2,446 174,166 39.94 1,012 

SCGC
(ธุรกิจเคมิคอล้ส์)

236,587 3,975 240,562 41.12 4,928 238,390 790 239,180 44.23 11,577 146,870 1,981 148,851 36.55 5,033 

SCGP  
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

146,068 1,464 147,532 25.34 55 124,223 2,532 126,755 23.44 57 92,786 603 93,389 22.93 66 

ส่วน่งาน่อื่น่ 869 12,773 13,642 1.19 4,037 219 12,615 12,834 1.06 4,398 122 8,965 9,087 0.58 3,346 

งบการเงินรวม
เอสซีจี 

569,609 12,683 582,292 100.00 10,703 530,112 10,594 540,706 100.00 17,543 399,939 7,278 407,217 100.00 9,456 

หมายเหตุุ: ข้้อมูล้งบการเงิน่จำแน่กตามส่วน่งาน่ธุรกิจก่อน่ปรับปรุงรายการระหว่างกลุ้่มธุรกิจ

* ส่วน่แบ่งกำไรจากเงิน่ล้งทุน่ใน่การร่วมค้าแล้ะบริษััทร่วมซ่่งบัน่ท่กโดยวิธีส่วน่ได้เสีย (Equity Method)

สรปุลกัษณะการประกอบธรุกจิของแต่่ละกลุม่ธรุกจิ

ด้ังนี้้�

ธุุรกิจซีเมนตุ์และผลิตุภััณฑ์์ก่อสร้าง

 ธุรกิจซีเมน่ต์แล้ะผล้ิตภัณฑ์ก่อสร้าง ประกอบด้วยธุรกิจ 

ที่เก่ียวกับผล้ิตภัณฑ์ปูน่ซีเมน่ต์ ผลิ้ตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง แล้ะ 

การจัดจำหน่า่ย โดยเน้่น่การพฒัน่ามลู้คา่เพิม่ข้องสนิ่คา้แล้ะบรกิาร 

(High Value Added Products & Services) การเป็น่ผู้น่ำตล้าด

ทั้งใน่ประเทศแล้ะภูมิภาคอาเซียน่ โดยมีกลุ้่มสิน่ค้าหลั้กคือ 

กลุ้่มสิน่ค้าปูน่ซีเมน่ต์ กลุ้่มสิน่ค้าผล้ิตภัณฑ์ก่อสร้าง กลุ้่มสิน่ค้า 

เซรามิก กลุ้่มสิน่ค้าสุข้ภัณฑ์แล้ะก๊อกน่้ำ
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ข้อมูลที่้�สำคัญ

กำลังผลิต่และ
ผลิต่ภััณฑ์์หลัก

•  ปูน่ซีเมน่ต์เทาใน่ประเทศ  23  ล้้าน่ตัน่ต่อปี
•  ปูน่ซีเมน่ต์เทาต่างประเทศ  10.5  ล้้าน่ตัน่ต่อปี
•  คอน่กรีตผสมเสร็จใน่ประเทศ  693  โรงงาน่
•  สิน่ค้ากลุ้่มหล้ังคา  85  ล้้าน่ ตร.ม. ต่อปี
•  สิน่ค้ากลุ้่ม ฝา ฝ้า แล้ะไม้สังเคราะห์ใน่ประเทศ  101  ล้้าน่ ตร.ม. ต่อปี
•  กระเบื้องเซรามิกปูพื้น่แล้ะผน่ัง  181  ล้้าน่ ตร.ม. ต่อปี
•  สิน่ค้ากลุ้่มสุข้ภัณฑ์  2.59  ล้้าน่ชิ้ิ้น่ ต่อปี
•  สิน่ค้ากลุ้่มก๊อกน่้ำ  1.65  ล้้าน่ชิ้ิ้น่ ต่อปี

ต่ราสินี้ค้า

•  ปูน่ซีเมน่ต์งาน่โครงสร้าง เอสซีจี
•  ปูน่ซีเมน่ต์ผสม ปูน่ซีเมน่ต์สำเร็จรูป ปูน่ซีเมน่ต์สำหรับงาน่ตกแต่ง แล้ะกาวซีเมน่ต์ ตราเสือ แล้ะผล้ิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์

งาน่ปูน่ซีเมน่ต์ (ใน่ประเทศ) แล้ะเอสซีจี (ต่างประเทศ)
•  ปูน่ซีเมน่ต์งาน่โครงสร้าง แล้ะปูน่ซีเมน่ต์ผสม K-Cement (ประเทศกัมพูชิ้า)
•  คอน่กรีตผสมเสร็จ ตรา CPAC (ใน่ประเทศ แล้ะสปป.ล้าว) คอน่กรีตผสมเสร็จตรา SCG (ประเทศกัมพูชิ้า  

ประเทศเวียดน่าม แล้ะประเทศเมียน่มา) แล้ะคอน่กรีตผสมเสร็จ ตรา Jayamix by SCG (ประเทศอิน่โดน่ีเซีย)
•  อิฐทน่ไฟแล้ะวัสดุทน่ไฟ ตรา SRIC
•  ระบบผน่ังคอมแพคติ้ง ตราเสือ
•  แผ่น่คอน่กรีตสำเร็จรูป แล้ะคอน่กรีตอัดแรง (Precast แล้ะ Post Tension) ตรา CPAC
•  Fully Precast บริการให้คำปร่กษัาด้าน่งาน่โครงสร้างทุกประเภทตั้งแต่การออกแบบจน่ถึ่งการก่อสร้าง
 ตรา CPAC Green Solution
•  บริการออกแบบงาน่โครงสร้างทุกประเภทด้วยเทคโน่โล้ยีดิจิทัล้ ตรา CPAC BIM
•  อิฐมวล้เบา ตรา Q-CON แล้ะตรา SCG
•  ท่อแล้ะอุปกรณ์พีวีซี ตรา SCG
•  ท่อคอน่กรีตแล้ะแผ่น่คอน่กรีตสำเร็จรูป (Precast) ตรา SCG
•  สิน่ค้าหล้ังคา กระเบื้อง แล้ะอุปกรณ์หล้ังคา ตรา SCG
•  แผ่น่ฝา ฝ้า แล้ะวัสดุทดแทน่ไม้ ตรา SCG
•  บล้็อกคอน่กรีต กระเบื้องคอน่กรีตปูพื้น่แล้ะบุผน่ัง ตรา SCG
•  เหล้็กข้้อกล้ม เหล้็กข้้ออ้อย ตรา SCG
•  ฉน่วน่กัน่ความร้อน่ แล้ะวัสดุอะคูสติก ตรา SCG
•  บริการรับสร้างบ้าน่ SCG Heim
•  ระบบหล้ังคาโซล้าร์ (Solar Roof System) ตรา SCG
•  Active AIRflowTM System ตรา SCG Living Tech
•  ห้องน่้ำสำเร็จรูป (Unit Bathroom) ตรา SCG
•  กลุ้่มสิน่ค้า บริการ แล้ะติดตั้ง สำหรับกลุ้่มลู้กค้าผู้สูงอายุ ตรา SCG Eldercare Solution
•  บริการให้คำปร่กษัาเรื่องสิ่งปลู้กสร้างที่เป็น่มิตรต่อสิ่งแวดล้้อมตามมาตรฐาน่สากล้
 แบบครบวงจร ตรา SCG Green Building Solution
•  กระเบื้องเซรามิกปูพื้น่แล้ะบุผน่ัง ตรา COTTO ตรา SOSUCO ตรา CAMPANA ตรา Prime ตรา KIA
 แล้ะตรา Mariwasa
•  หิน่ไพโรล้ิธิค ตรา GEOLUXE
•  เครื่องสุข้ภัณฑ์ ก๊อกน่้ำ แล้ะอุปกรณ์ประกอบห้องน่้ำ ตรา COTTO
•  เครื่องสุข้ภัณฑ์ ก๊อกน่้ำ แล้ะอุปกรณ์ประกอบห้องน่้ำ ตรา PREMA
•  ร้าน่จำหน่่ายแล้ะให้บริการสำหรับผล้ิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น่แล้ะบุผน่ัง เครื่องสุข้ภัณฑ์ ก๊อกน่้ำ 
 อุปกรณ์ประกอบห้องน่้ำ ตรา COTTO Life
•  แผ่น่ปูพื้น่แบบ Smart Flexible - LT by COTTO
•  บริการสร้างซ่อม ตกแต่ง ต่อเติม ติดตั้งกระเบื้องแล้ะวัสดุกรุผิว ตรา C’TIS
•  บริการด้าน่การจัดการพล้ังงาน่ การปรับปรุงการใชิ้้พล้ังงาน่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแบบครบวงจร
 ใน่ภาคอุตสาหกรรม ตรา SUSUNN
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ข้อมูลที่้�สำคัญ

ต่ราสินี้ค้า

•  ร้าน่วัสดุก่อสร้าง Flagship Retail Store ตรา SCG HOME Experience
•  ร้าน่วัสดุก่อสร้างแบบ Active Omni-channel Retail ตรา SCG HOME
•  บริการข้น่ส่งแล้ะกระจายสิน่ค้า (Logistics Service) ตรา SCG Logistics แล้ะ SCG Express
•  บริการน่ำเข้้าแล้ะส่งออกสิน่ค้า (Import/Export Service) ตรา SCG International

จุด้เด้่นี้ที่้�สำคัญ

•  เป็น่ผู้ผล้ิตปูน่ซีเมน่ต์แล้ะวัสดุก่อสร้างรายใหญ่่ใน่อาเซียน่
•  เป็น่ผู้ผล้ิตกระเบื้องเซรามิกปูพื้น่แล้ะผน่ังที่มีกำล้ังการผล้ิตสูงที่สุดเป็น่ล้ำดับที่ 2 ข้องโล้ก
•  น่ำหล้ักการพัฒน่าอย่างยั่งยืน่มาเป็น่ส่วน่หน่่่งใน่การกำหน่ดวิสัยทัศน่์กล้ยุทธ์น่โยบายแล้ะการดำเน่ิน่งาน่
•  สร้างสรรค์น่วัตกรรม ใน่การผล้ิตสิน่ค้าแล้ะบริการอย่างต่อเน่ื่อง
•  สร้างประสบการณ์ใน่การซ่อมแซมแล้ะปรับปรุงบ้าน่อย่างเช่ืิ้อมต่อกัน่ระหว่างชิ้่องทางออน่ไล้น่์แล้ะหน่้าร้าน่ โดยใชิ้้

การระบุตัวตน่ลู้กค้าเดียวกัน่ใน่ทุก ๆ ชิ้่องทาง รวมทั้งมีแพล้ตฟอร์มใน่การเชิ้ื่อมต่อเครือข้่ายชิ้่างแล้ะน่ักออกแบบ 
เพื่ออำน่วยความสะดวกให้กับเจ้าข้องบ้าน่

•  ทำโรงงาน่ใน่กลุ้่มสุข้ภัณฑ์แล้ะก๊อกน่้ำให้เป็น่ “Smart & Green Factory” เพื่อเพิ่มข้ีดความสามารถึใน่การแข้่งข้ัน่
ใน่ตล้าดอาเซียน่ ใน่แง่ข้องต้น่ทุน่ เทคโน่โล้ยี ความรวดเร็วใน่การติดตั้ง แล้ะการออกแบบ

•  ข้ยายสิน่คา้กลุ่้มสุข้ภณัฑแ์ล้ะก๊อกน่ำ้ใน่ตล้าดส่งออก โดยมุง่เน้่น่สง่เสริมให ้COTTO เป็น่ผูน้่ำใน่ภูมภิาคอาเซยีน่ รวมถ่ึง 
วางรากฐาน่ใน่ตล้าดที่มีศักยภาพ อาทิ ประเทศจีน่แล้ะประเทศอิน่เดีย

•  เป็น่ผู้น่ำตล้าดสุข้ภัณฑ์ประเภทน่วัตกรรมเพือ่สุข้ภาพ (Smart & Hygiene) แล้ะมีการข้ยายศูน่ย์บริการทั่วประเทศ
เพือ่สรา้งความมัน่่ใจใน่สนิ่คา้แล้ะบรกิารข้อง COTTO ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารแบบเข้า้ถึง่ทกุพืน้่ทีแ่ล้ะรองรบัการข้ายสนิ่คา้
กลุ้ม่ Smart & Hygiene ทีก่ำล้งัเตบิโต มุง่น่ำเสน่อสนิ่ค้าน่วตักรรมใหม่ๆทีส่ร้างมลู้ค่าเพิม่ให้ทางธรุกจิ อาทิ คอล้เล็้กชิ้ัน่่ 
ทีมี่การสร้างสรรค์อย่างพถิึพีถิึนั่ ที่มุ่งเจาะกลุ้่มลู้กค้าระดับพรีเมียม แล้ะ Solution in a box ที่มุ่งเจาะกลุ้่มตล้าดที่
ต้องการน่ำเสน่อความเป็น่ตัวตน่ผ่าน่ Space แล้ะ Style การเล้ือกใชิ้้สิน่ค้าตาม Mix & Match Concept

นี้โยบายหลัก
ในี้การด้ำเนี้ินี้งานี้

•  มุ่งเน่น้่ปรบัปรงุกระบวน่การทำงาน่แล้ะการผล้ติ โดยการใชิ้พ้ล้งังาน่ทดแทน่ อาท ิพล้งังาน่แสงอาทติย ์รวมถึง่การน่ำ
ล้มรอ้น่ทีไ่ดจ้ากกระบวน่การผล้ติมาป่�น่ไฟฟา้ แล้ะการใชิ้พ้ล้งังาน่ทางเล้อืก แล้ะเพิม่ประสทิธิภาพข้องการดำเน่นิ่งาน่
โดยใชิ้้เทคโน่โล้ยีหุ่น่ยน่ต์แล้ะระบบอัตโน่มัติแล้ะดิจิทัล้ 

•  ดำเนิ่น่การด้าน่การอนุ่รักษ์ัทรัพยากรธรรมชิ้าติแล้ะส่ิงแวดล้้อม ล้ดการปล่้อยก๊าซ CO
2
 แล้ะการใชิ้้ทรัพยากร 

ธรรมชิ้าติตล้อดจน่ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒน่าสังคมแล้ะชิุ้มชิ้น่อย่างต่อเน่ื่อง 
•  พัฒน่าสิน่ค้าใหม่เพื่อตอบโจทย์ข้องลู้กค้า รวมไปถ่ึงการสร้างมูล้ค่าเพิ่มข้องสิน่ค้าแล้ะบริการ ผ่าน่น่วัตกรรมแล้ะ 

มุ่งมั่น่พัฒน่าบริการแล้ะโซลู้ชิ้ัน่ที่ครบวงจร 
•  การสร้าง แล้ะพัฒน่าช่ิ้องทางการจำหน่่าย (Active Omni-Channel) แล้ะงาน่ที่เกี่ยวข้้อง (Ecosystem) ซ่่งเป็น่ 

การเชิ้ื่อมต่อกัน่ระหว่างชิ้่องทางออน่ไล้น่์แล้ะหน่้าร้าน่ หรือออฟไล้น่์ รวมทั้งมีแพล้ตฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้้อง อาทิ 
การออกแบบ การค้น่หา แล้ะว่าจ้างชิ้่าง ฯล้ฯ

1.  ลักษณะผลิต่ภััณฑ์์หรือบริการ

 จำแน่กล้ักษัณะผล้ิตภัณฑ์แล้ะบริการหล้ัก ๆ ได้ดังน่ี้

สินค้้ากลุ่มปููนซีเมนตุ์

 1.  ปูน่ซีเมน่ต์งาน่โครงสร้าง

 2.  ปูน่ซีเมน่ต์ผสม

 3.  ปูน่ซีเมน่ต์สำเร็จรูป

 4.  ปูน่ซีเมน่ต์สำหรับงาน่ตกแต่ง

 5.  กาวซีเมน่ต์

 6.  คอน่กรีตผสมเสร็จ

 7.  อิฐทน่ไฟแล้ะวัสดุทน่ไฟ

 8.  ระบบผน่ังคอมแพคติ้ง
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 9.  แผ่น่คอน่กรีตสำเร็จรูป แล้ะระบบพื้น่คอน่กรีต

10. บริการให้คำปร่กษัาด้าน่งาน่โครงสร้างทุกประเภท ตั้งแต่

การออกแบบจน่ถึ่งการก่อสร้าง

สินค้้ากลุ่มก่อสร้าง

 11. อิฐมวล้เบา

12. สิน่คา้กลุ่้มหล้งัคา (กระเบือ้งหล้งัคาไฟเบอรซ์เีมน่ต ์หล้งัคา

คอน่กรตี หล้งัคาเซรามกิ หล้งัคาเหล้ก็ หล้งัคาดนิ่เผา แล้ะ

หล้ังคาโปร่งแสง) โครงหล้ังคาสำเร็จรูป แล้ะอุปกรณ์

หล้ังคา

13. สิน่ค้ากลุ้่มฝ้า ผน่ัง พื้น่ ไฟเบอร์ซีเมน่ต์บอร์ด แล้ะ 

ซีเมน่ต์บอร์ด

14. กลุ้่มสิน่ค้าไม้สังเคราะห์ แล้ะวัสดุทดแทน่ไม้

15. กลุ้ม่สนิ่ค้าตกแตง่ภมูทิศัน่ ์(บล้อ็กปพูืน้่ กระเบือ้งคอน่กรตี

ปูพื้น่ กระเบื้องคอน่กรีตตกแต่งผน่ัง รั้วคอน่กรีตสำเร็จรูป 

เป็น่ต้น่)

16. เหล้็กข้้อกล้ม เหล้็กข้้ออ้อย

 17. ฉน่วน่กัน่ความร้อน่ แล้ะวัสดุอะคูสติก

 18. ท่อแล้ะอุปกรณ์พีวีซี

 19. ท่อคอน่กรีตแล้ะแผ่น่คอน่กรีตสำเร็จรูป

 20. ระบบหล้ังคาโซล้าร์

 21. ระบบ Active AIRflowTM

 22. ห้องน่้ำสำเร็จรูป

สินค้้ากลุ่มเซรามิก

 23. กระเบื้องเซรามิกปูพื้น่แล้ะผน่ัง

 24. หิน่ไพโรล้ิธิค

 25. เครื่องสุข้ภัณฑ์ ก๊อกน่้ำ แล้ะอุปกรณ์ประกอบห้องน่้ำ

 26. แผ่น่ปูพื้น่แบบ

สินค้้ากลุ่มสุขภััณฑ์์และก๊อกน้ำ

 27. กลุ้่มสุข้ภัณฑ์ไร้การสัมผัส

 28. สุข้ภัณฑ์

 29. อ่างล้้างหน่้า

 30. โถึป่สสาวะชิ้าย / โถึป่สสาวะหญ่ิง

 31. ก๊อกน่้ำ

 32. ฝ่กบัว

 33. ฟล้ัชิ้วาล้์ว

 34. กลุ้่มสิน่ค้าสี

 35. อุปกรณ์ประกอบใน่ห้องน่้ำ

 36. อะไหล้่สิน่ค้า

สินค้้าและบริการอ่�น ๆ

 37. บริการข้น่ส่งแล้ะกระจายสิน่ค้า

 38. บริการน่ำเข้้าแล้ะส่งออกสิน่ค้า

 39. บริการรับกำจัดข้องเสียจากโรงงาน่อุตสาหกรรม

 40. สิน่ค้าแล้ะบริการอื่น่ ๆ เชิ้่น่ บริการครบวงจรด้าน่หล้ังคา  

 ฝ้า ผน่ัง แล้ะศูน่ย์บริการแล้ะสิน่ค้าเกี่ยวกับบ้าน่ครบวงจร

 41. บริการให้คำปร่กษัาเร่ืองสิ่งปลู้กสร้างท่ีเป็น่มิตรต่อ 

  สิ่งแวดล้้อมตามมาตรฐาน่สากล้แบบครบวงจร

 42. กลุ้่มสิน่ค้า บริการ แล้ะติดตั้ง สำหรับกลุ้่มลู้กค้าผู้สูงอายุ

 43. บริการรับสร้างบ้าน่

 44. ร้าน่จำหน่่ายแล้ะให้บริการสำหรับผล้ิตภัณฑ์กระเบื้อง 

  เซรามิกปูพื้น่แล้ะบุผนั่ง เครื่องสุข้ภัณฑ์ ก๊อกน่้ำ อุปกรณ์ 

  ประกอบห้องน่้ำแล้ะห้องครัว

 45. ร้าน่ค้าปล้ีกสิน่ค้าเรื่องบ้าน่แล้ะวัสดุก่อสร้าง

 46. บริการให้คำปร่กษัาด้าน่งาน่โครงสร้างทุกประเภท ตั้งแต่ 

  การออกแบบจน่ถึ่งการก่อสร้าง

 47. บริการดิจิทัล้แพล้ตฟอร์มสำหรับออกแบบงาน่โครงสร้าง 

  ทุกประเภท

 48. บริการแจ้งซ่อมแล้ะบริการปรับปรุงห้องน่้ำ

 49. บริการห้องน่้ำสาธารณะแบบไร้การสัมผัส

 50. บริการสร้างซ่อม ตกแต่ง ต่อเติม ติดตั้งกระเบื้องแล้ะ 

  วัสดุกรุผิว
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2. การต่ลาด้และการแข่งขันี้

(1) การทำตุลาดของผลิตุภััณฑ์์และบริการที�สำค้ัญ

 - น่โยบายการตล้าดข้องผล้ิตภัณฑ์

 1) กล้ยุทธ์การแข้่งข้ัน่

•  ธุรกิจมีวิสัยทัศน่์ใน่การดำเนิ่น่ธุรกิจอย่างย่ังยืน่โดยย่ด

แน่วทาง ESG ที่คำน่่งถึ่งผล้กระทบสิ่งแวดล้้อม ดูแล้สังคม 

แล้ะมีบรรษััทภิบาล้ ผล้ักดัน่ผ่าน่กล้ยุทธ์ ‘Green 

Construction’ ซ่ง่มเีปา้หมายทีจ่ะยกระดบัมาตรฐาน่งาน่

ก่อสร้างข้องประเทศให้เป็น่มิตรต่อสิ่งแวดล้้อมใน่ทุก

กระบวน่การก่อสร้าง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน่ ทั้งการใชิ้้

ทรัพยากรแล้ะวัสดุก่อสร้างอย่างคุ้มค่า รวมทั้งล้ดผล้ 

กระทบสิ่งแวดล้้อม แล้ะได้มาตรฐาน่สุข้ภาพอน่ามัย ซ่่งมี

การใชิ้้ทรัพยากรหมุน่เวียน่ เปล้ี่ยน่ Waste หรือความ 

สญู่เสียให้เปน็่ Wealth หรือการสร้างผล้ประโยชิ้น์่คนื่กลั้บ

สู่สังคม ผ่าน่การพัฒน่าน่วัตกรรมโซลู้ชัิ้น่ครบวงจรด้วย 

CPAC Green Solution โดยเกดิจากการน่ำ “เทคโน่โล้ยี

ดจิทิลั้” มาผล้กัดนั่ “น่วัตกรรมก่อสร้าง” (Digital & 

Construction Technology) เพื่อน่ำไปสู่ End to End 

Service Solution หรือการตอบโจทยล์้กูคา้ครบจบทีเ่ดียว

ตั้งแต่ออกแบบ ก่อสร้าง ดูแล้หล้ังก่อสร้าง ชิ้่วยแก้ป่ญ่หา 

การก่อสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ เทคโน่โล้ยีที่ล้้าสมัย 

แล้ะสง่ผล้กระทบตอ่สิง่แวดล้อ้ม น่อกจากน่ี ้เพือ่ตอบโจทย์

ความต้องการทีเ่ปล้ีย่น่แปล้งไปข้องผูบ้รโิภคยุคใหม่ทีค่ำน่่งถึง่  

ส่ิงแวดล้้อมใกล้้ตัวเพิ่มมากข้่้น่ จ่งได้พัฒน่าน่วัตกรรม

กระเบื้องที่ชิ้่วยล้ดการใชิ้้ทรัพยากรธรรมชิ้าติ ซ่่งกระเบื้อง 

ECO collection เป็น่กระเบ้ืองแห่งธรรมชิ้าติสะอาด  

ผลิ้ตจากการหมุน่เวียน่ทรัพยากรใน่การผล้ิตมาใชิ้้ใหม ่

แบบหมดจดหรือ Zero Waste ที่ล้ดการใชิ้้ทรัพยากร 

ธรรมชิ้าติใหม่ร้อยล้ะ 80 โดยหมุน่เวียน่วัตถุึดิบท่ีเหลื้อใชิ้้

ใน่กระบวน่การผล้ิต พร้อมล้ดการปล้่อยก๊าซ CO
2
 จาก 

การข้น่สง่ ไดถ้ึง่รอ้ยล้ะ 75 เทียบเท่ากบัการปล้กูตน้่ไมใ้หญ่ ่

กว่า 944 ต้น่ แล้ะหมุน่เวยีน่น่ำ้ใน่การผลิ้ตกล้บัมาใช้ิ้ซำ้ 

ร้อยล้ะ 25 อกีทัง้ ปราศจากสารอิน่ทรีย์ระเหย ปราศจาก

สารเคมีโล้หะหนั่ก ซ่่งน่ับเป็น่กระเบ้ืองรักษ์ัโล้กแห่งปี 

ภายใต้แบรน่ด์คอตโต้ โล้โก้ COTTO สีเข้ียว เพื่อเป็น่

สัญ่ล้ักษัณ์ข้องกลุ้่มสิน่ค้ารักษั์โล้ก

•  ธุรกิจมุง่เน้่น่ให้ความสำคัญ่กับการพัฒน่าสิน่ค้าแล้ะบริการ

ทีม่มีลู้คา่เพิม่สงู โดยใชิ้เ้ทคโน่โล้ยทีีท่นั่สมยั เพือ่ตอบโจทย์

ความต้องการข้องลู้กค้าแล้ะสร้างความแตกต่าง เชิ้่น่ 

การวิจัยพัฒน่าคุณสมบัติข้องสิน่ค้าอย่างต่อเน่ื่อง แล้ะ 

การใชิ้เ้ทคโน่โล้ยีทีท่นั่สมยัเพือ่พฒัน่าอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง 

การพัฒน่าสิน่ค้าที่เป็น่มิตรต่อสิ่งแวดล้้อมเพื่อล้ดการใชิ้้

ทรัพยากรธรรมชิ้าติ เป็น่ต้น่ ทั้งน่ี้ ธุรกิจมีสถึาบัน่วิจัยแล้ะ

พัฒน่าเป็น่ข้องตน่เอง จ่งทำให้สามารถึพัฒน่าสิน่ค้า 

ที่ตอบสน่องต่อความต้องการข้องลู้กค้าใน่แต่ล้ะกลุ้่ม 

ท่ีแตกต่างกัน่ได้อย่างมีประสิทธิผล้ แล้ะรองรับแน่วโน้่ม 

การเปล้ี่ยน่แปล้งข้องอุตสาหกรรมแล้ะพฤติกรรม 

การใชิ้้งาน่ โดยมีการปรับปรุงคุณภาพสิน่ค้าให้ดีข้่้น่อย่าง

ต่อเน่ื่อง อาทิ ปูน่งาน่โครงสร้างเอสซีจีสูตรไฮบริด (ปูน่ล้ด

โล้กร้อน่)  ปูน่เสือฉาบสูตรพิเศษั ปูน่งาน่หล้่อเอสซีจี 

ปูน่สำเร็จรูปเสือมอร์ตาร์ สูตรเอ็กซ์เพิร์ท เพื่อป้องกัน่ 

รอยแตกร้าว ปูน่เสือกาวซีเมน่ต์สำหรับกระเบื้องเซรามิก

แกรนิ่ตโต้ หนิ่อ่อน่ หนิ่แกรนิ่ต ปนู่เสือมอร์ตาร์ฉาบแต่งผิว 

บางข้าว-เทา (Grey-White Skim Coat) แล้ะผลิ้ตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์งาน่ปูน่ซีเมน่ต์ (สำหรับงาน่กัน่ซ่ม เคลื้อบผิว 

ตกแต่ง เป็น่ต้น่) คอน่กรีตคาร์บอน่ต่ำซีแพค (CPAC Low 

Carbon Concrete) คอน่กรีตไหล้ล้ื่น่พิเศษัซีแพค (CPAC 

Super Series Concrete) คอน่กรีตพิเศษัเพื่อการใชิ้้งาน่

เฉพาะพื้น่ท่ี เชิ้่น่ คอน่กรีตชิ้ายฝ่�งทะเล้ซีแพค (CPAC 

Marine Concrete) คอน่กรีตทน่ดิน่เค็มซีแพค (CPAC 

Saline Soil Resisting Concrete) ไม้สังเคราะห์เอสซีจี

ล้ดความร้อน่ รุน่่ Cool Plus หลั้งคาเอสซจี ีรุน่่ซีแพค สมูทคูล้  

ที่พัฒน่าให้มีโมเล้กุล้เม็ดสีสูตรพิเศษับน่ชิ้ั้น่เคล้ือบผิว

กระเบ้ือง ชิ้่วยสะท้อน่รังสีความร้อน่ได้ดีกว่าสูตรเดิมถึ่ง

สองเท่า น่อกจากน่ี้ ยังมีน่วัตกรรม AIR ION กระเบื้อง 

ฟอกอากาศ ดักจับฝุ�น่ PM2.5 ได้ถึ่งร้อยล้ะ 89 พร้อมเพิ่ม

มวล้อากาศสดชิ้ื่น่ตล้อด 24 ชิ้ั่วโมง โดยไม่ใชิ้้ไฟฟ้า แต่จะ

ปล้อ่ยไอออน่ล้บ ระดับ 3,000 ions/cm3 เพือ่ทำปฏิกิิรยิา

เข้้าจับฝุ�น่ท่ีล้อยใน่อากาศ กระเบ้ือง Hygienic Tile 

(ไฮจีน่ิกไทล้์) ซ่่งมีคุณสมบัติใน่การป้องกัน่แล้ะยับยั้ง 
กระเบื�อง ECO Collection ลดการใช้้ทรัพยากร
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การเจริญ่เติบโตข้อง “เชิ้ือ้แบคทีเรยี” โดยส่วน่ทีส่ำคัญ่ทีสุ่ด

อยู่ที่สารซิล้เวอร์น่าโน่ ที่ถึูกผสมล้งใน่เน้ื่อสีกระเบื้อง  

แผ่น่ปูพื้น่แบบ Smart Flexible น่วัตกรรมใหม่ล้่าสุด 

ข้องวัสดุปูพื้น่ ทั้ง Stone Plastic Composite  

แล้ะ Luxury Vinyl Tiles ที่ใชิ้้เทคโน่โล้ยีน่ำสมัย  

สร้างความยืดหยุ่น่ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดใน่การใชิ้้งาน่ 

พร้อมพิมพ์แผ่น่ปูพื้น่เป็น่ล้ายไม้ธรรมชิ้าติ ออกแบบ

ล้วดล้ายเสมือน่ต้น่แบบฉบับวัสดุจริง ป้องกัน่น้่ำ ป้องกัน่

ปล้วก ง่ายต่อการดูแล้รักษัา  พร้อมทั้งพัฒน่าระบบติดตั้ง

ใหง่้ายแล้ะรวดเรว็ทีส่ดุ รวมทัง้มเีทคโน่โล้ยแีหง่สขุ้อน่ามยั 

อาทิ สุข้ภัณฑ์แล้ะระบบชิ้ำระล้้างไร้สัมผัส (Touchless)

สุข้ภัณฑ์ท่ีเคล้ือบสารด้วยเทคโน่โล้ยี Ultra Clean+  

ที่ มี คุ ณสมบั ติ ชิ้่ ว ย ล้ดก า รสะสม เ ช้ืิ้ อ โร ค ไ ด้ เ อ ง 

รอ้ยล้ะ 99 ภายใน่ 24 ช่ัิ้วโมง รวมถึง่กอ๊กน่ำ้อตัโน่มตัดิไีซน่์

สวยงามแล้ะมีประสิทธิภาพสูง การคิดค้น่พัฒน่าสุข้ภัณฑ์

แล้ะกอ๊กน่ำ้ข้อง COTTO ซ่ง่ครอบคลุ้ม 5 ดา้น่ คอื สะดวก

สบาย สะอาดปล้อดภยั คุม้คา่ ไวว้างใจ แล้ะสบายใจเพราะ

มีความสวยงาม เพ่ือส่งมอบ “น่วัตกรรมแห่งสุข้อน่ามัย” 

ให้ผู้บริโภค 

•  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิ้ต พัฒน่าคุณภาพสิน่ค้า แล้ะน่ำ

เสน่อน่วัตกรรมใหม่ ตามแน่วทาง ESG 4 Plus แล้ะมุ่งล้ด

ผล้กระทบต่อสิ่งแวดล้้อมควบคู่กบัการบรหิารต้น่ทุน่อย่าง

ต่อเน่ื่อง เชิ้่น่ แผน่บริหารจัดการใชิ้้พล้ังงาน่ทดแทน่ 

แล้ะต้น่ทุน่ด้าน่วัตถึุดิบ แผน่การปรับล้ดข้องเสียจาก

กระบวน่การผลิ้ต เป็น่ต้น่ ธุรกิจมีทีมผู้เชิ้ี่ยวชิ้าญ่ที่บริการ

ให้คำปร่กษัากับลู้กค้า (Cement Business Solution 

Team) ที่จะมอบสัญ่ล้ักษัณ์รับรองใชิ้้ปูน่เอสซีจี  

ซ่ง่เปน็่เสมอืน่พนั่ธมติรทางธรุกจิ เพือ่เพิม่ความสามารถึใน่

การแข้่งขั้น่ให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ ทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ 

แล้ะประสิทธิผล้ใน่กระบวน่การผล้ิตการควบคุมคุณภาพ 

การจัดการต้น่ทุน่ รวมถ่ึงการให้คำแน่ะน่ำแล้ะแก้ไข้ปญ่่หา

ที่อาจจะเกิดข้่้น่จากการใชิ้้สิน่ค้าซ่่งลู้กค้าสามารถึแจ้ง

ปญ่่หามาทีศู่น่ย์รบัข้อ้ร้องเรยีน่ข้องธุรกิจได้โดยตรงอีกด้วย

•  ธรุกิจให้ความสำคัญ่ตามแน่วทาง ESG 4 Plus มุง่ยกระดับ

มาตรฐาน่อุตสาหกรรมก่อสร้าง แล้ะพัฒน่าทักษัะฝีมือ 

แรงงาน่ชิ้า่งก่อสร้างปูน่ซีเมน่ต์ ผา่น่ศูน่ย ์Wall and Floor 

Technology Center อัน่เป็น่ศูน่ย์ฝึกอบรมน่ำเสน่อ

น่วัตกรรมแล้ะเทคโน่โล้ยกีอ่สรา้ง ดา้น่พืน้่แล้ะผน่งั รวมถึง่

การพัฒน่าทักษัะวิชิ้าชิ้ีพแล้ะยกระดับคุณภาพชิ้ีวิตข้อง 

กลุ้่มชิ้่างก่อสร้าง ผู้รับเหมา ไปสู่การสร้างผู้รับเหมา 

ทีมเสือ (Smart Tiger Team) รวมถ่ึงเปิดโอกาสให้กับ

น่กัเรยีน่น่กัศก่ษัาข้องสถึาบนั่การศก่ษัาตา่ง ๆ  เข้้ามาดงูาน่

ความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างแล้ะเทคโน่โล้ยีการก่อสร้าง 

ที่ทัน่สมัย

 2)  ล้ักษัณะลู้กค้าแล้ะกลุ้่มลู้กค้าเป้าหมาย

•  สิน่ค้ากลุ้่มปูน่ซีเมน่ต์มีการข้ายให้กับบริษััทใน่เครือเอสซีจี

เพื่อเป็น่วัตถึุดิบสำหรับผล้ิตผล้ิตภัณฑ์ต่อเน่ื่อง อาทิ

กระเบือ้งหลั้งคาคอน่กรีต แล้ะแผ่น่พืน้่สำเรจ็รปู น่อกจากน่ี ้

ยงัข้ายให้กบัรา้น่ตัวแทน่จำหน่า่ย รา้น่ค้าวสัดกุอ่สร้างทัว่ไป

ผู้ประกอบการผลิ้ต ผลิ้ตภัณฑ์คอน่กรีตรวมถ่ึงบริษััท 

ผู้รับเหมาข้น่าดใหญ่่

•  สิน่ค้ากลุ้่มคอน่กรีตผสมเสร็จข้ายให้กลุ้่มลู้กค้าผู้ผลิ้ต

อสังหาริมทรัพย์ กลุ่้มลู้กค้ารับเหมาก่อสร้าง เจ้าข้องบ้าน่ 

เจ้าข้องโครงการก่อสร้างต่างๆ แล้ะกลุ้่มผู้ประกอบการ

•  สนิ่คา้กลุ้ม่บรกิารการกอ่สรา้ง (Construction Solution) 

ให้บริการกลุ้่มลู้กค้าท่ีเป็น่ผู้พัฒน่าอสังหาริมทรัพย์ แล้ะ

เจ้าข้องบ้าน่ รวมถึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่่

แล้ะรายย่อย

•  สิน่ค้ากลุ้่มผลิ้ตภัณฑ์ก่อสร้าง มีการแบ่งระดับราคาแล้ะ

กลุ้่มลู้กค้าตามประเภทข้องผล้ิตภัณฑ์แล้ะความน่ิยมข้อง

กลุ้่มลู้กค้าใน่แต่ล้ะพื้น่ที่ โดยเน้่น่การสร้างมูล้ค่าเพ่ิมด้วย

การออกแบบ เทคโน่โล้ยีท่ีทนั่สมยั แล้ะใส่ใจใน่ส่ิงแวดล้อ้ม

เพือ่ให้ครอบคลุ้มความต้องการข้องลู้กค้าทุกกลุ้ม่เป้าหมาย

•  สิน่ค้ากระเบื้องเซรามิก จำแน่กผลิ้ตภัณฑ์ตามกลุ้่มข้อง

ลู้กค้าเป็น่ 2 กลุ้่มหล้ัก ได้แก่ กลุ้่มลู้กค้าผล้ิตภัณฑ์ระดับ

ล้่างถึ่งระดับกล้าง แล้ะกลุ้่มลู้กค้าผล้ิตภัณฑ์ระดับกล้างถึ่ง

ระดับบน่

•  สิน่ค้ากลุ้ม่สขุ้ภณัฑ์แล้ะก๊อกน่ำ้ มุง่ไปทีก่ารพฒัน่าผล้ติภณัฑ์ 

แล้ะบริการ เพื่อตอบโจทย์ตล้าด 5 กลุ้่ม

  -  ตล้าดสร้างใหม่

  -  ตล้าดปรับปรุงใหม่
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  -  ตล้าดทดแทน่

  -  ตล้าดซ่อมแซมแล้ะบำรุงรักษัา

  -  ตล้าดบูรณะให้กล้ับมาเป็น่เหมือน่เดิม

 3)  การจัดจำหน่่าย

•  การจัดจำหน่่ายใน่ประเทศ ธุรกิจมีการบริหารเครือข้่าย 

การจัดจำหน่่าย (Distribution Network) ที่เข้้มแข้็งผ่าน่

ทางร้าน่ผู้แทน่จำหน่่ายกว่า 500 รายทั่วประเทศ มีการ

สน่ับสนุ่น่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการข้ายให้กับร้าน่ค้า 

ผู้แทน่จำหน่่ายแล้ะร้าน่ค้าช่ิ้วง แล้ะได้มีการน่ำระบบ  

บริหารจัดการโครงการ ที่เป็น่ One-Stop Solution มา

ใชิ้ก้บัการบริหารลู้กคา้โครงการ ทำให้สามารถึติดตามแล้ะ

ให้บริการการใชิ้้สิน่ค้าใน่งาน่โครงการได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ สำหรับการให้บริการ Green Construction 

Solution มีการจัดต้ัง CPAC Solution Center (CSC)  

23 ศนู่ยท์ัว่ประเทศ เพือ่เปน็่ศนู่ยร์วมใน่การรว่มออกแบบ

แล้ะรวมองคค์วามรูด้า้น่เทคโน่โล้ยกีารกอ่สรา้งใหก้บัล้กูคา้

แล้ะกลุ้่ม Eco-partner สำหรับลู้กค้าที่ต้องการซื้อสิน่ค้า 

รวมถึ่งให้คำปร่กษัา ออกแบบ ประมาณราคา แล้ะติดตั้ง 

น่อกจากน่ี้ ธุรกิจได้พัฒน่าผู้แทน่จำหน่่ายใน่รูปแบบข้อง 

SCG Home Boonthavorn (ร้าน่แฟรน่ไชิ้ส์ข้องบริษััท 

ร่วมทุน่ระหว่างเอสซีจีแล้ะบุญ่ถึาวรกรุ๊ป) โดยแน่วทาง 

การทำธุรกิจค้าปล้ีกข้องเอสซีจีคือ การน่ำเสน่อสิน่ค้า 

แล้ะโซลู้ชิ้ัน่ที่หล้ากหล้าย ตรงตามความต้องการลู้กค้า 

ตล้อดจน่การมีช่ิ้องทางการจำหน่่ายที่เข้้าถ่ึงผู้บริโภคใน่ 

ทุกพื้น่ที่ ทั้งใน่รูปแบบร้าน่ค้า ที่กระจายสาข้าทั่วประเทศ 

แล้ะรา้น่ค้าออน่ไล้น์่ ใน่รูปแบบเวบ็ไซตอ์คีอมเมริซ์, Smart 

Phone Application, Official Store บน่ 

Platform Marketplace แล้ะ Social Commerce เพื่อ

เชิ้ือ่มต่อประสบการณ์ล้กูค้าผ่าน่ Active Omni-Channel 

แล้ะดำเน่ิน่การบน่ระบบห่วงโซ่อุปทาน่ (Supply Chain) 

ทีมี่ประสทิธภิาพ มคีวามรวดเรว็ใน่การจดัสง่สนิ่ค้าถึง่ล้กูคา้ 

ตล้อดจน่บริหารต้น่ทุน่การจัดส่งสิน่ค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ทางการแข้่งข้ัน่ที่ดีข้่้น่ ใน่ทุกรูปแบบข้องการค้าปล้ีก 

•  น่อกจากน่ี้ เอสซีจีได้มีการจัดตั้งธุรกิจจัดจำหน่่ายใน่

ประเทศอื่น่ใน่ภูมิภาคเอเชิ้ียตะวัน่ออกเฉียงใต้ เชิ้่น่ 

ประเทศอิน่โดน่ิเซีย ประเทศกัมพูชิ้า ประเทศเมียน่มา 

ประเทศฟลิ้ปิปนิ่ส ์แล้ะ ประเทศเวยีดน่าม ทัง้ใน่รปูแบบที่

เอสซีจีไปบริหารร้าน่เอง แล้ะใน่รูปแบบร่วมทุน่ โดยที่ 

หุ้น่ส่วน่ทางธุรกิจเป็น่คน่บริหาร 

•  การจดัจำหน่่ายต่างประเทศใน่ภมิูภาคอ่ืน่ ธรุกจิได้มอบหมาย 

ให้บริษััทเอสซีจี อิน่เตอร์เน่ชิ้ั่น่แน่ล้ คอร์ปอเรชิ้ั่น่ ซ่่งเป็น่

บรษิัทัใน่เครอืเอสซีจี เป็น่ตัวแทน่ใน่การดำเน่นิ่การสง่ออก

สิน่ค้าไปยังประเทศต่าง ๆ โดยการจัดจำหน่่ายจะเน่้น่การ

เข้้าถ่ึงผู้ใชิ้้ปล้ายทางหรือผู้แทน่จำหน่่ายใน่ประเทศน้ั่น่ ๆ 

โดยตรง เพื่อประสิทธิภาพใน่การตอบสน่องความต้องการ

ข้องลู้กค้า

 น่อกจากน่ี้ ธุรกิจยังมุ่งเน่้น่การพัฒน่าชิ้่องทางการ 

จัดจำหน่่ายอย่างต่อเน่ื่อง เพื่อเพิ่มข้ีดความสามารถึข้อง 

ผู้แทน่จำหน่่าย ได้แก่

•  การพัฒน่าช่ิ้องทางค้าส่ง จากเดิมที่มีการน่ำแพล้ตฟอร์ม

ออน่ไล้น์่ Prompt Plus ซ่่งเป็น่เครื่องมือมาช่ิ้วย 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดจำหน่่ายสิน่ค้าถ่ึงร้าน่ค้าวัสดุ

ก่อสร้าง โดยร่วมมือกับตัวแทน่จำหน่่ายข้องเอสซีจี ใน่ปีน่ี้

ได้มกีารข้ยายผล้แล้ะพฒัน่าชิ้่องทางให้ถึ่งผูบ้ริโภคมากข้่้น่ 

เชิ้่น่ กลุ้่มชิ้่าง ผ่าน่แพล้ตฟอร์มออน่ไล้น่์ Prompt Dee 

•  การพัฒน่าชิ้่องทางโครงการ เพิ่มศักยภาพให้เข้้าถึ่งกลุ้่ม

ลู้กค้าผู้รับเหมารายกล้าง-เล้็กโดยพัฒน่าทีมข้ายโครงการ

ให้ใชิ้้แอปพล้ิเคชิ้ัน่ Rudy ติดตามการข้ายทุกสิน่ค้า  

ใน่แต่ล้ะข้ั้น่ตอน่การก่อสร้าง  แล้ะมีการพัฒน่าการใชิ้้งาน่ 

แล้ะเพิม่บริการข้องแพล้ตฟอร์มออน่ไล้น์่ รกัเหมา โดยการ

เพิ่มจำน่วน่ผู้ข้าย (Seller) เพื่อเพิ่มความหล้ากหล้ายข้อง

สิน่ค้าให้รองรับความต้องการข้องผู้รับเหมาแล้ะทีมจัดซื้อ

มากข้่้น่

•  บริษััทได้เปล้ี่ยน่รูปแบบการค้าปล้ีกผ่าน่ผู้แทน่จำหน่่าย 

จากแบบเดิม (ร้าน่ SCG Home Solution) เป็น่ร้าน่ 

แฟรน่ไชิ้ส์ SCG Home บุญ่ถึาวร

-  นโยบายและลักษณะการตุลาดของผลิตุภััณฑ์์และบริการ 

 ที�สำค้ัญ

 ป่จจุบัน่ธุรกิจซีเมน่ต์แล้ะผลิ้ตภัณฑ์ก่อสร้างมีโรงงาน่ 

ผล้ิตปูน่ซีเมน่ต์เทาใน่ประเทศไทยท้ังหมด 5 แห่ง ได้แก่ 

พร้อมพลัส (Prompt Plus) แพลตฟอร์ม B2B e-Commerce 
ร้านค้้าวัสดุก่อสร้าง
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โรงงาน่ท่าหล้วง โรงงาน่เข้าวง โรงงาน่แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

โรงงาน่ทุ่งสง จังหวัดน่ครศรีธรรมราชิ้ แล้ะโรงงาน่ล้ำปาง 

จงัหวดัล้ำปาง โดยมกีำล้งัการผล้ติใน่ประเทศ 23 ล้า้น่ตนั่ แล้ะ

มีสัดส่วน่กำลั้งการผลิ้ตมากที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ผลิ้ตรายอื่น่ ๆ 

ใน่ประเทศ ใน่ส่วน่ข้องผล้ิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจมีโรงงาน่ผล้ิต

สิน่ค้ากลุ้่มหล้ังคา แล้ะกลุ้่มฝ้าแล้ะผน่ัง ใน่จังหวัดสระบุรี 

น่ครปฐม ล้ำปาง ล้ำพูน่ ชิ้ล้บุรี ข้อน่แก่น่ น่ครราชิ้สีมา แล้ะ

น่ครศรธีรรมราชิ้ สว่น่การตล้าดใน่ตา่งประเทศ ปจ่จบัุน่เอสซจีี 

มกีารทำตล้าดซเีมน่ตแ์ล้ะวสัดกุอ่สรา้งใน่กลุ้ม่ประเทศอาเซยีน่

เปน็่หล้กั  6 ประเทศ คอื ประเทศอนิ่โดน่เีซยี ประเทศเมยีน่มา 

ประเทศกัมพูชิ้า สปป.ล้าว ประเทศเวียดน่าม แล้ะ ประเทศ

ฟิล้ิปปิน่ส์ รวมถึ่งการส่งออกไปตล้าดต่างประเทศทั่วโล้ก  

ใน่ปีท่ีผ่าน่มาจะเน้่น่ไปใน่ด้าน่การพัฒน่าช่ิ้องทางการข้ายใน่

ประเทศน่ั้น่ ๆ เพื่อช่ิ้วยผลั้กดัน่สิน่ค้าที่จะเพิ่มข้่้น่ใน่อน่าคต 

รวมถึ่งสร้างความแข้็งแกร่งข้องชิ้่องทางการข้ายโดยรวม

 สำหรับธุรกิจเซรามิก มีโรงงาน่ผล้ิตกระเบื้องเซรามิกปูพื้น่

แล้ะบุผนั่งใน่ประเทศตัง้อยูท่ีจั่งหวัดสระบุร ีแล้ะโรงงาน่ใน่ต่าง

ประเทศ ได้แก่ ประเทศฟิล้ิปปิน่ส์ ประเทศอิน่โดนี่เซีย แล้ะ 

ประเทศเวียดน่าม โดยมีกำลั้งการผลิ้ตรวม 181 ล้้าน่ตาราง

เมตรต่อปี น่อกจากน้ี่ ยังมีสิน่ค้าเครื่องสุข้ภัณฑ์ อุปกรณ์

ประกอบห้องน้่ำ ที่เป็น่ผู้น่ำตล้าดใน่ประเทศแล้ะมุ่งเน้่น่ที่จะ

พัฒน่าให้เป็น่ท่ีรู้จักใน่ระดับสากล้ต่อไป ทั้งน้ี่ น่โยบายแล้ะ 

การตล้าดที่สำคัญ่มีดังน่ี้

1) พัฒน่าตล้าดงาน่ก่อสร้างด้วย CPAC Green Solution อาทิ 

CPAC 3D Printing Solution, CPAC Ultra Bridge Solution,  

CPAC Low Rise Building Solution, CPAC Farm Solution, 

CPAC Floor Solution แล้ะ CPAC FillGood Solution  

เพื่อสร้าง Wealth and Green Society ท้ังน่ี้มีการพัฒน่า

โซลู้ชิ้ัน่ให้เหมาะกับงาน่หล้ากหล้ายประเภทโดยการน่ำ

เทคโน่โล้ยีดิจิทัล้ เชิ้่น่ CPAC Drone Solution น่วัตกรรมใน่

การประเมิน่พื้น่ที่เพื่อให้เห็น่ภาพรวมข้องพื้น่ที่โดยใชิ้้โดรน่บิน่

สำรวจประเมิน่ระดับความสูงต่ำข้องพื้น่ท่ี สภาพแวดล้้อม 

โดยรวม เพื่อน่ำข้้อมูล้มาออกแบบจัดทำผังโครงการ แล้ะ

สามารถึใชิ้้ได้ใน่หล้ากหล้ายอุตสาหกรรม เพิ่มความแม่น่ยำ 

ใน่การก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพใน่การใชิ้้พ้ืน่ที่ เกิดความ

ปล้อดภัย ล้ดเวล้าก่อสร้าง จากน่ั้น่จ่งส่งต่อข้้อมูล้ไปยัง CPAC 

BIM เพือ่ใชิ้ใ้น่การบรหิารจดัการงาน่กอ่สรา้งทำใหท้กุภาคสว่น่

ที่เกี่ยวข้้อง เห็น่ภาพรวมข้องงาน่ก่อสร้างใน่ทุกข้ั้น่ตอน่ ตั้งแต่

การออกแบบสามารถึตรวจสอบภาพรวมการก่อสร้างทั้ง

โครงการ ติดตามความคืบหน่้างาน่ก่อสร้างให้เป็น่ไปตาม 

เป้าหมายโครงการเเล้ะเมื่อส่งมอบงาน่แล้้วสามารถึน่ำข้้อมูล้

ไปใช้ิ้ใน่การบริหารอาคารต่อไป ล้ดงาน่ตีกลั้บ ล้ดการทำงาน่ซ้ำ 

 แล้ะล้ดความสูญ่เสีย โดยลู้กค้าสามารถึปร่กษัาเพื่อหาโซลู้ชิ้ัน่

ใน่การก่อสร้างที่เหมาะสมแล้ะทัน่สมัยได้ที่ CPAC Solution 

Center (CSC) 23 สาข้าทั่วประเทศ

2)  ข้ยายตล้าดน่วตักรรมข้องเทคโน่โล้ยกีารกอ่สรา้งอยา่งตอ่เน่ือ่ง 

ด้วย CPAC 3D Printing Solution ซ่่งเป็น่การข้่้น่รูปด้วย 

ปูน่งาน่โครงสร้าง ที่สามารถึตอบสน่องความต้องการได้ถึ่ง 

3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การข้ยายตล้าดสิ่งปลู้กสร้างที่เป็น่รูปแบบ

ที่แน่่น่อน่ เชิ้่น่ ร้าน่กาแฟ Amazon เพื่อสร้างความโดดเด่น่ 

แปล้กใหม่ ด่งดูดลู้กค้า 2) การสร้างปฏิิมากรรมแบบอิสระ 

ที่สามารถึออกแบบแล้ะก่อสร้างได้อย่างไร้ข้ีดจำกัด เชิ้่น่ 
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ชิ้ะล้อม ตราสัญ่ล้ักษัณ์ APEC 2022 Thailand, โคมย่ีเป็ง 

สญั่ล้กัษัณพ์ืน้่ท่ีภาคเหนื่อ แล้ะ CPAC 3D Concrete Pavilion 

ซ่่งสามารถึสร้างความเป็น่เอกล้ักษัณ์ท่ีแตกต่างจากสิ่งปลู้ก

สร้างอื่น่ๆ ได้ แล้ะ 3) การข้่้น่รูปอาคาร 2 ชิ้ั้น่ ด้วย CPAC 3D 

Printing for PPVC ซ่่งจะสามารถึสร้างพื้น่ที่ใชิ้้สอยได้สูงถ่ึง  

65 – 220 ตารางเมตร ซ่่งจะสามารถึตอบโจทย์การต่อเติม 

สิ่งปลู้กสร้างข้องกลุ้่มลู้กค้าเป้าหมายได้เป็น่อย่างดี

3) ยกระดับมาตรฐาน่ปูน่ซีเมน่ต์ไฮดรอล้ิก ด้วยปูน่งาน่โครงสร้าง

เอสซีจี สูตรไฮบริด เพ่ือรองรับแน่วโน้่มข้องอุตสาหกรรม

ก่อสร้างแล้ะผู้ประกอบการที่คำน่่งผล้กระทบต่อสิ่งแวดล้้อม 

ล้ดการปล้่อยก๊าซเรือน่กระจก แล้ะการพิจารณาข้องผู้ใชิ้้งาน่ 

ควบคู่กับการดูแล้ส่ิงแวดล้้อมแล้ะทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ที่มี

แผน่งาน่สร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐแล้ะเอกชิ้น่ ใน่การร่วม

สน่ับสนุ่น่สิน่ค้าที่เป็น่มิตรกับสิ่งแวดล้้อม มุ่งสู่เป้าหมายการ

ปล้่อยก๊าซเรือน่กระจกสุทธิเป็น่ศูน่ย์ใน่ปี 2593 พร้อมเปล้ี่ยน่

เพื่อสังคมแล้ะโล้กที่ดีข้่้น่ ด้วยการเป็น่สมาชิิ้กสมาคมผู้ผลิ้ต

ปูน่ซีเมน่ต์ระดับโล้ก แล้ะยกระดับคุณภาพชีิ้วิตที่ดีใน่การ 

อยูอ่าศัยให้กบัลู้กค้า มาตรฐาน่อาคารเข้ยีว โดยการล้ดปริมาณ

การปล้อ่ยคารบ์อน่ไดออกไซดจ์ากกระบวน่การผล้ติปนู่ซเีมน่ต์

ด้วยการเพิ่มสัดส่วน่การใชิ้้เช้ืิ้อเพล้ิงทางเล้ือก แล้ะชิ้่วยเพิ่ม

ความแข้็งแรงให้กับโครงสร้างคอน่กรีต

4)  ข้ยายตล้าดกลุ้ม่ผลิ้ตภณัฑป์นู่ซเีมน่ต์สำเรจ็รปูมอร์ตาร ์ตราเสือ 

ใน่กลุ้่มลู้กค้าพรีเมียม ได้แก่ เสือมอร์ตาร์ฉาบทั่วไป สูตรเอ็กซ์

เพิร์ท แล้ะเสือ มอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวล้เบา สูตรเอ็กซ์เพิร์ท โดย

มุ่งเน่้น่ตอบโจทย์ลู้กค้ากลุ้่ม Local Developer แล้ะผู้มีส่วน่

เก่ียวข้้องใน่ธุรกิจทั่วประเทศ ด้วยคุณสมบัติการล้ดโอกาส 

การแตกรอยร้าว ล้ดการซ่อมแซม ทำให้ประหยัดงบประมาณ

แล้ะเวล้าใน่การทำงาน่ น่อกจากน่ี้ ยังทำให้คุณภาพชิ้ีวิตข้อง 

ผู้อยู่อาศัยดียิ่งข้่้น่

5)  ข้ยายตล้าดกลุ้่มผล้ิตภัณฑ์ปูน่ซีเมน่ต์ตราเสือ เดคอร์เป็น่หน่่่ง

ใน่ทางเล้ือกสำหรับงาน่ด้าน่การตกแต่งพื้น่แล้ะผน่ัง ด้วย

ตราสิน่ค้า Tiger Decorative เพื่อตอบสน่องความต้องการ

ข้องลู้กค้าที่ต้องการตกแต่งพื้น่ผิวให้มีความสวยงามอย่างเป็น่ 

เอกล้กัษัณ์ โดยข้ยายตล้าดไปยงักลุ้ม่ล้กูคา้งาน่ตอ่เติมซอ่มแซม

ผ่าน่สิน่ค้างาน่ตกแต่ง งาน่พ้ืน่ แล้ะผนั่ง อาทิ ปูน่เสือ เดคอร์ 

โพล้เิมอรซ์เีมน่ต ์ล้อฟทว์อล้ล้ ์ล้อฟทฟ์ล้อร ์แล้ะคลั้เล้อรซ์เีมน่ต์ 

น่อกจากน่ี้ ธุรกิจยังข้ยายชิ้่องทางการข้ายสิน่ค้างาน่ตกแต่ง  

พรอ้มดว้ยบรกิารจากทมีชิ้า่งเฉพาะทางสำหรบังาน่ตกแตง่ผน่งั

ล้อฟท์วอล้ล้์ ผ่าน่ชิ้่องทางออน่ไล้น่์ข้องเอสซีจีใน่ป่จจุบัน่

6)  ข้ยายตล้าดไปยังกลุ้่มผล้ิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การ

ใชิ้้งาน่ข้องลู้กค้าใน่การทำงาน่ระบบงาน่ตกแต่งพื้น่แล้ะผน่ัง 

ทุกข้ั้น่ตอน่ ด้วยการพัฒน่าแล้ะน่ำเสน่อสิน่ค้ากลุ้่มผลิ้ตภัณฑ์

น่้ำยาผสมกัน่ซ่ม น่้ำยาเคล้ือบผน่ังแล้ะพื้น่พร้อมใชิ้้งาน่ภายใต้

กลุ้ม่สิน่คา้ เคมภีณัฑ ์ตราเสือ รวมถึง่การศก่ษัาตล้าดกลุ้ม่ใหม่ๆ  

เพื่อการใชิ้้งาน่ท่ีหล้ากหล้าย แล้ะเพิ่มคุณภาพข้องผล้งาน่ 

ให้มีความสวยงามคงทน่ยิ่งข้่้น่

7)  ข้ยายตล้าดผล้ติภณัฑป์นู่เสอื กาวซเีมน่ต ์สำหรบังาน่กระเบือ้ง

เซรามิก แกรน่ิตโต้ หิน่อ่อน่ หิน่แกรน่ิต โดยเป็น่สูตรใหม่แล้ะ

ได้รับมาตรฐาน่ มอก. เป็น่รายแรกข้องประเทศ รวมไปถ่ึง 

การพัฒน่าแล้ะผล้ักดัน่สิน่ค้าปูน่เสือมอร์ตาร์ฉาบแต่ง 

ผวิบางข้าว-เทา เพือ่ตอบสน่องความตอ้งการข้องล้กูคา้ พรอ้ม

ท้ังข้ยายตล้าดผ่าน่ชิ้่องทางค้าส่งโครงการแล้ะค้าปล้ีก 
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ทั่วประเทศ

8)  ยกระดับมาตรฐาน่การก่อสร้าง ด้วยการพัฒน่าทักษัะอาชิ้ีพ

ชิ้่างก่อสร้างปูน่ซีเมน่ต์ ใน่สาข้าก่อฉาบผ่าน่การอบรมจาก 

ศูน่ย์ Wall and Floor Technology Center ที่ได้รับ 

การรับรองมาตรฐาน่จากกรมพัฒน่าฝีมือแรงงาน่ รวมไปถ่ึง 

การพัฒน่าทีมเสือ (Smart Tiger Team) ใน่การรับงาน่ 

รบัเหมาก่อสร้าง น่อกจากน่ัน้่ ยงัมกีารน่ำเทคโน่โล้ยี เครือ่งมือ 

ใหม่ๆ ใน่การก่อสร้างเข้้ามาปรับใชิ้้งาน่ เพื่ออำน่วยความ

สะดวกให้งาน่ออกมาได้ทั้งคุณภาพ ระยะเวล้าที่รวดเร็ว 

สามารถึบรหิารจดัการงบประมาณ  โดยร่วมมือกบัสถึาน่ศก่ษัา

ชิ้ั้น่น่ำ ใน่การเสริมสร้างการพัฒน่าแล้ะการเรียน่รู้ ทั้งระบบ 

E-learning แล้ะ VR Showroom เป็น่การเปิดประสบการณ์

ใหม่ให้แก่ผู้มีส่วน่ได้เสียตล้อดทั้งห่วงโซ่คุณค่าข้องธุรกิจ

9) วิจัยแล้ะพัฒน่าน่วัตกรรมระบบระบายอากาศอัจฉริยะแล้ะ

ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายใน่บ้าน่ เพ่ือยกระดับแล้ะ

ทำใหเ้ปน็่มาตรฐาน่คณุภาพสำหรบัทีอ่ยู่อาศัย ดว้ยน่วัตกรรม

ทีผ่สมผสาน่เทคโน่โล้ยีระบายอากาศแบบธรรมชิ้าติทีเ่กิดจาก

การเปล้ี่ยน่แปล้งข้องอุณหภูมิ (Passive Stack Ventilation) 

กับการระบายอากาศด้วยพัดล้มพล้ังงาน่แสงอาทิตย ์

ซ่่งควบคุมการทำงาน่ด้วยระบบสมาร์ทเพื่อสร้างสภาวะสุข้

สบายสำหรับการอยูอ่าศัย แล้ะล้ดความอบอ้าวจากความร้อน่

สะสม โดยมีการพัฒน่าผลิ้ตภณัฑเ์พิม่เติมทีค่รอบคล้มุใน่หล้าก

หล้ายกลุ้่มลู้กค้ามากข้่้น่ ตล้อดจน่ออกแบบน่วัตกรรมที่

สามารถึควบคุมคุณภาพอากาศภายใน่บ้าน่ (Well Air 

System) ที่มีระบบควบคุมอัจฉริยะ Smart Control  

ใน่การควบคมุความชิ้ืน้่ อณุหภมู ิปรมิาณคารบ์อน่ไดออกไซด์ 

แล้ะสารระเหยให้อยู่ใน่ปริมาณที่ดีต่อสุข้ภาพสำหรับห้อง 

ที่ใชิ้้ระบบปรับอากาศ

10)  วิจัยแล้ะพัฒน่าน่วัตกรรมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับ 

ผู้สูงอายุ SCG Eldercare Solution เพิ่มเติมผล้ิตภัณฑ์

น่วตักรรมท่ีเจาะล้ก่ผูมี้ปญ่่หาเรือ่งข้้อต่อกระดูกแล้ะกล้า้มเน่ือ้

ส่วน่ล่้าง กลุ้่มสิน่ค้าน่วัตกรรมสำหรับห้องน่อน่ ท่ีตอบโจทย์

การใชิ้้ชิ้ีวิตข้องกลุ้่มผู้สูงอายุที่มีป่ญ่หาการลุ้กน่ั่งแล้ะมีโอกาส

เกดิการล้้ม อาท ิระบบเตยีงน่อน่ทีล่้กุน่ัง่สะดวก ระบบแสงสว่าง 

อัจฉริยะเมื่อลุ้กจากเตียง แล้ะสุข้ภัณฑ์ข้้างเตียง น่อกจากน่ี้  

ยังมีน่วัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุกลุ้่มที่ต้องใชิ้้ชิ้ีวิตบน่เตียง 

ที่สามารถึล้ดการเกิดแผล้กดทับแล้ะสามารถึปรับลุ้กน่ั่งหรือ

เคล้ื่อน่ย้ายได้อย่างสะดวก

11) ข้ยายตล้าดน่วัตกรรมปูน่มอร์ตาร์สำหรับใชิ้้กับเครื่อง 3D 

Printing (3D Printing Mortar) โดยเริ่มจัดจำหน่่ายท้ังใน่

ประเทศแล้ะต่างประเทศ เชิ้่น่ ประเทศสิงคโปร์ ใน่ส่วน่ข้อง

เทคโน่โล้ยีเครือ่งพิมพ์ 3 มติ ิ(Extrusion 3D Printing) เอสซีจี 

พัฒน่า 3D Cement printing technology เป็น่ข้องตน่เอง 

โดยสามารถึใชิ้ง้าน่ไดก้บัวสัดซุเีมน่ตท์ีเ่ปน็่เอกสทิธิ�เฉพาะข้อง

เอสซีจีได้ เป็น่อย่างดี ซ่่ งน่อกจากจะแก้ป่ญ่หาเรื่อง 

การข้าดแคล้น่แรงงาน่ไดแ้ล้ว้ ยงัได้ประโยชิ้น่จ์ากประสทิธภิาพ 

ที่เพิ่มข้่้น่อีกด้วย เชิ้่น่ สามารถึออกแบบรูปทรงได้อย่างอิสระ 

ติดตั้งหน่้างาน่ได้อย่างสะดวกแล้ะรวดเร็ว อีกทั้งยังสร้างงาน่

ทีมี่ความซบัซ้อน่ได้โดยข้ยายไปยงังาน่ 3D Printing ใน่รูปแบบ 

Service Solution หรือ CPAC 3D Printing Solution มกีาร

ร่วมกัน่สร้างแล้ะออกแบบร่วมกับลู้กค้า

12) วิจัยแล้ะพัฒน่าน่วัตกรรมสิน่ค้าทดแทน่ไม้เพิ่มเติมการใชิ้้งาน่

ภายน่อกที่ครอบคลุ้มหล้ากหล้ายมากข้่้น่ อาทิ ไม้บัวติดผนั่ง

แล้ะไม้เชิ้ิงชิ้าย โดยใชิ้้เทคโน่โล้ยีการข้่้น่รูปแบบอัดรีด  

แล้ะเทคโน่โล้ยีวัสดุไฟเบอร์คอมโพสิตที่มีอยู่

13) วิจัยแล้ะพัฒน่าสิน่ค้าเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้ะสอดรับกับ

สถึาน่การณ์ใน่ป่จจุบัน่ เชิ้่น่ AIR ION กระเบื้องฟอกอากาศ 

ดกัจบัฝุ�น่ PM2.5 ได้ถึง่รอ้ยล้ะ 89 พร้อมเพ่ิมมวล้อากาศสดช่ืิ้น่ 

ตล้อด 24 ชิ้ั่วโมง โดยไม่ใชิ้้ไฟฟ้า แล้ะปล้่อยไอออน่ล้บระดับ 

3,000 ions/cm3 เพื่อทำปฏิิกิริยาเข้้าจับฝุ�น่ที่ล้อยใน่อากาศ

เมื่อติดตั้งกระเบื้อง AIR ION 40% ข้องพื้น่ที่ภายใน่ห้อง 

รวมถึ่งกระเบื้อง Hygienic Tile (ไฮจีน่ิกไทล้์) ซ่่งมีคุณสมบัติ

ใน่การปอ้งกนั่แล้ะยบัยัง้การเจรญิ่เตบิโตข้อง “เชิ้ือ้แบคทเีรยี” 

โดยส่วน่ที่สำคัญ่ที่สุดอยู่ที่สารซิล้เวอร์น่าโน่ (Silver Nano) 

ทีถ่ึกูผสมล้งใน่เน่ือ้สีกระเบือ้ง ซ่ง่อนุ่ภาคซิล้เวอร์น่าโน่สามารถึ

ยับย้ังการเติบโตข้องเชิ้ื้อแบคทีเรียท่ีเกี่ยวกับมนุ่ษัย์ได ้

จำน่วน่มาก โดยได้รับการรับรองผล้การทดสอบแล้ะควบคุม

โดยมาตรฐาน่อุตสาหกรรมประเทศญ่ี่ปุ�น่ JIS Z-2801

14) วิจัยแล้ะพัฒน่า กระเบื้อง ECO Collection โดยการน่ำ

เทคโน่โล้ยีสมัยใหม่มาผสมผสาน่ร่วมกับการใส่ใจใน่ 

ธรรมชิ้าติใน่การพัฒน่าสิน่ค้า บริการ แล้ะโซลู้ชิ้ั่น่ ที่เป็น่มิตร

ต่อสิ่งแวดล้้อม เพี่อส่งมอบวัสดุใน่การตกแต่งท่ีพักอาศัย 

ให้สามารถึรองรับกิจกรรมใน่ทุกไล้ฟ์สไตล้์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แล้ะยกระดับคุณภาพชีิ้วิตให้กับสังคม ชิุ้มชิ้น่ 

แล้ะส่ิงแวดล้้อม ภายใต้แบรน่ด์คอตโต้พร้อม โล้โก้ COTTO 

สเีข้ยีว เพ่ือเปน็่สญั่ล้กัษัณข์้องกลุ้ม่สนิ่คา้รกัษัโ์ล้ก ทีต่อกยำ้ให้

เห็น่ถึ่งความตั้งใจที่เราให้ความสำคัญ่ ต่อการมีส่วน่ร่วมชิ้่วย

ดูแล้โล้ก แล้ะสิ่งแวดล้้อม ตั้งแต่จุดเริ่มต้น่ การเกิดผล้ิตภัณฑ์

น้ั่น่ๆ มาสู่การหมุน่เวียน่ไม่รู้จบ เพื่อทรัพยากรที่ยั่งยืน่ แล้ะ 

ส่งต่อเพื่ออน่าคต

-  ตุลาดและภัาวะการแข่งขันในปูระเทศ

 ความต้องการปูน่ซีเมน่ต์ใน่ประเทศทรงตัวจากปีก่อน่หน่้า 

เน่ื่องจากสถึาน่การณ์โควิด 19 ที่เริ่มคล้ี่คล้ายล้ง ประกอบกับ
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ภาคการท่องเที่ยวที่ เริ่มส่งสัญ่ญ่าณใน่ทางบวกมากข้่้น่ 

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถึาน่การณ์ความขั้ดแย้งระหว่างรัสเซีย-

ยูเครน่ ที่กดดัน่ให้ภาวะต้น่ทุน่ข้องป่จจัยการผล้ิตต่างๆ เชิ้่น่ 

กา๊ซธรรมชิ้าตแิล้ะถึา่น่หนิ่ ปรบัตวัสงูข้่น้่ตอ่เน่ือ่ง สง่ผล้ใหร้าคา

สิน่ค้าใน่กลุ้่มวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงข้่้น่ตาม ใน่ข้ณะท่ีรายได้

ประชิ้ากรที่ยังคงอยู่ใน่ระดับที่ต่ำ หน่ี้ครัวเรือน่ที่ยังอยู่ใน่ 

เกณฑส์งูตอ่เน่ือ่ง ทำใหภ้าคครวัเรอืน่ยงัคงไมม่อีตัราการเตบิโต

มากนั่ก แต่ตล้าดการก่อสร้างยังคงมีอัตราการเติบโตจาก 

การล้งทุน่ แล้ะการใชิ้้จ่ายข้องรัฐบาล้เป็น่หล้ัก

 สำหรับสิน่ค้าผล้ิตภัณฑ์ก่อสร้างยังคงได้รับผล้กระทบจาก

กำล้ังซ้ือภาคครัวเรือน่ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงรักษัา 

ความเปน็่ผูน้่ำใน่ธรุกจิผล้ติภณัฑก์อ่สรา้ง ดว้ยการพฒัน่าสนิ่คา้

แล้ะบรกิารท่ีมมูีล้คา่เพิม่เพือ่ตอบสน่องความต้องการข้องลู้กคา้

อย่างต่อเน่ื่อง

 สำหรบัความตอ้งการกระเบ้ืองเซรามกิใน่ประเทศ ภาพรวม

ถึือว่าดีกว่าใน่ปีที่ผ่าน่มา ท่ามกล้างสถึาน่การณ์ท่ีมีความ 

ไม่แน่่น่อน่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น่เรื่องต้น่ทุน่พล้ังงาน่แล้ะ 

ภาวะเงิน่เฟอ้ แต่อยา่งไรกต็ามจากมาตรการเปิดประเทศทำให้

น่ักท่องเที่ยวเข้้ามา ส่งผล้ให้มีกำล้ังซื้อใน่หัวเมืองหล้ัก ๆ 

เพิ่มมากข้่้น่

 ใน่ด้าน่การตล้าด ธุรกิจยังคงเน่้น่กล้ยุทธ์การดำเน่ิน่ธุรกิจ

เพื่อรักษัาความเป็น่ผู้น่ำ โดยมุ่งเน่้น่การพัฒน่าคุณภาพสิน่ค้า

แล้ะบริการเป็น่หล้ัก ผ่าน่การพัฒน่าแล้ะคิดค้น่ผล้ิตภัณฑ์ใหม่

อย่างต่อเน่ื่อง การสร้างความสัมพัน่ธ์ที่ดีกับลู้กค้า การสร้าง

ศักยภาพใน่การแข้่งขั้น่ แล้ะล้ดต้น่ทุน่ให้กับลู้กค้า ตล้อดจน่

การเพิ่มเครือข่้ายการจัดจำหน่่ายให้ครอบคลุ้มลู้กค้าทุกกลุ้่ม 

เพือ่ให้ล้กูคา้ได้รบัความพ่งพอใจใน่สิน่ค้าแล้ะบริการ ตล้อดจน่

มีความสะดวกสบายใน่การหาซื้อสิน่ค้ามากที่สุด

-  ตุลาดและภัาวะการแข่งขันตุ่างปูระเทศ

 สถึาน่การณ์การตล้าดข้องธุรกิจซีเมน่ต์แล้ะผลิ้ตภัณฑ์

ก่อสร้างใน่ภูมิภาคอาเซียน่ได้รับผล้กระทบจากวิกฤตต้น่ทุน่ 

พล้ังงาน่ทั่วโล้กพุ่งสูงแล้ะผัน่ผวน่ ซ่่งเป็น่ผล้จากความข้ัดแย้ง

รัสเซีย-ยูเครน่ รวมทั้งเศรษัฐกิจโล้กชิ้ะล้อตัวจากการปรับ 

อตัราดอกเบีย้เพิม่ข้่น้่ประกอบกบัเศรษัฐกจิทีฟ่้�น่ตวัอยา่งชิ้า้ ๆ

จากการแพร่ระบาดข้องโควิด 19 อย่างไรก็ดี รัฐบาล้ใน่หล้าย 

ประเทศพยายามกระตุ้น่เศรษัฐกิจด้วยการผลั้กดัน่โครงการ

ก่อสร้างอย่างต่อเน่ื่อง ประเทศอิน่โดน่ีเซียมีแผน่ล้งทุน่สร้าง 

สน่ามบิน่ใหม่หล้ายแห่ง ประเทศเวียดน่ามแล้ะประเทศ

ฟิลิ้ปปิน่ส์มีการเร่งล้งทุน่ก่อสร้างโครงสร้างพื้น่ฐาน่ ทั้งด้าน่ 

การข้น่ส่ง งาน่ถึน่น่แล้ะทางรถึไฟอย่างต่อเน่ื่อง ประเทศ

กัมพูชิ้า ถึ่งแม้ว่าการล้งทุน่จากจีน่ยังไม่กลั้บมาแล้ะภาค 

การท่องเท่ียวยังไม่ฟ้�น่ตัว แต่ทางรัฐบาล้มีน่โยบายผ่อน่ปรน่ 

ใน่การจัดการสถึาน่การณ์โควิด 19 เพื่อกระตุ้น่การล้งทุน่จาก

ต่างชิ้าติให้เพิ่มข้่้น่ รวมถึ่งทำการข้ยายท่าเรือน่้ำล้่กอย่าง 

ตอ่เน่ือ่ง สำหรับประเทศเมียน่มายังคงได้รบัผล้กระทบมากกว่า

ประเทศอื่น่ ทั้งจากสถึาน่การณ์โควิด 19 ค่าเงิน่จ๊าดที่อ่อน่ล้ง

อย่างมาก รวมถ่ึงความไม่สงบใน่ประเทศทำให้เศรษัฐกิจแล้ะ

การค้าใน่ประเทศหดตัวสงู สง่ผล้ต่อการชิ้ะล้อตัวข้องโครงการ

ก่อสร้างต่าง ๆ 

 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจซีเมน่ต์แล้ะผล้ิตภัณฑ์ก่อสร้างใน่

ภมิูภาคอาเซยีน่ไดเ้รง่ปรบัตวัอยา่งตอ่เน่ื่องเพือ่ตอบสน่องวกิฤต 

ต้น่ทุน่พล้ังงาน่ เศรษัฐกิจที่ชิ้ะล้อตัว รวมถ่ึงพฤติกรรมแล้ะ

ความตอ้งการข้องล้กูคา้ทีเ่ปล้ีย่น่แปล้งไปอย่างรวดเรว็ โดยเน้่น่

การผล้ักดัน่สิน่ค้าใหม่แล้ะสิน่ค้าที่มีมูล้ค่าเพิ่ม รวมถึ่งบริการ

แล้ะโซลู้ชิ้ัน่ที่ชิ้่วยแก้ไข้ป่ญ่หาข้องลู้กค้าได้ตรงจุด อีกทั้ง 

การพัฒน่าศักยภาพช่ิ้องทางการจัดจำหน่่ายผ่าน่ร้าน่ค้าปล้ีก

ด้วยกล้ยุทธ์ Active Omni-Channel ซ่่งเป็น่การเช่ืิ้อมต่อ 

ชิ้่องทางออน่ไล้น์่แล้ะออฟไล้น์่เข้้าด้วยกัน่ น่อกจากน่ี้  

ยังวางแผน่บริหารจัดการต้น่ทุน่อย่างรัดกุมให้มากยิ่งข้่้น่ 

แล้ะดำเนิ่น่การปรับราคาข้ายสิน่ค้าให้สอดคล้้องกับต้น่ทุน่ 

การผล้ิตท่ีปรับตัวสูงข้่้น่เพื่อรับมือกับสถึาน่การณ์ต้น่ทุน่ 

การผล้ิตท่ีสูงข้่้น่รวมถึ่งให้ความสำคัญ่กับการดำเน่ิน่ธุรกิจ 

เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน่ 
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3.  การจัด้หาผลิต่ภััณฑ์์หรือบริการ

 (ก) ล้ักษัณะการจัดให้ได้มาซ่่งผล้ิตภัณฑ์

ชนี้ิด้ จำนี้วนี้ผู้ขาย วิธ้การจัด้หา
ในี้ประเที่ศ/ 
ต่่างประเที่ศ 

(ร้อยละ)
หมายเหตุ่

วัต่ถุุด้ิบหลัก

หิน่ปูน่ - - 100 / 0 มีแหล้่งวัตถึุดิบแล้ะดำเน่ิน่การผล้ิตเอง

หิน่ดิน่ดาน่ - ทำสัญ่ญ่าจ้างเหมาผล้ิตระยะยาว 
กับผู้รับเหมาภายน่อก

100 / 0 มีแหล้่งวัตถึุดิบข้องตน่เอง การผล้ิตใชิ้้จ้าง
เหมาโดยทำสัญ่ญ่าระยะยาว

ทราย ประมาณ 3 ราย จัดซื้อเป็น่ครั้งคราวจากผู้ข้ายภายน่อก 100 / 0 มีแหล้่งทรายข้องตน่เอง ซ่่งเก็บเป็น่ 
แหล้่งสำรอง ป่จจุบัน่จัดหาผ่าน่ผู้ข้าย
ภายน่อก

ดิน่เหน่ียว ประมาณ 3 ราย ทำสัญ่ญ่าจ้างเหมาผล้ิตระยะยาว 
กับผู้รับเหมาภายน่อก

100 / 0 มีแหล้่ง Clay ข้องตน่เอง ป่จจุบัน่จ้างเหมา
ภายน่อกผล้ิต โดยทำสัญ่ญ่าระยะยาว

แร่ทองแดง 2 ราย จัดหาโดยทำสัญ่ญ่าซื้อข้ายเป็น่เวล้า 1 ปี 0 / 100 จัดหาผ่าน่ผู้ข้ายภายน่อก

ยิปซัม ประมาณ 5 ราย จัดหาเป็น่ครั้งคราวจากผู้ข้ายภายน่อก
แล้ะผล้ิตบางส่วน่จากแหล้่งตน่เอง

100 / 0 ป่จจุบัน่ซื้อจากผู้ข้ายภายน่อกแล้ะผล้ิต 
จากแหล้่งข้องตน่เอง

กระดาษัคราฟท์ 6 ราย จัดหาโดยทำสัญ่ญ่าซื้อข้ายปีต่อปีจาก 
ผู้ข้ายต่างประเทศ แล้ะจัดหาเป็น่ครั้ง
คราวจากบริษััทใน่เอสซีจี (SKIC)

10 / 90 จัดหาจากต่างประเทศ 
แล้ะบางส่วน่จากบริษััทใน่เอสซีจี

เชื�อเพลิง

ล้ิกไน่ต์ ประมาณ 2 ราย จัดหาโดยทำสัญ่ญ่าซื้อข้ายระยะยาว 50 / 50 ผล้ิตจากแหล้่งข้องตน่เองแล้ะ 
จากผู้ข้ายภายน่อก

ปิโตรเล้ียมโค้ก 1 ราย จัดหาเป็น่ครั้งคราว 0 / 100 จัดหาจากผู้ข้ายภายน่อก

ถึ่าน่หิน่ ประมาณ 
1 ราย

จัดหาโดยทำสัญ่ญ่าซื้อข้ายระยะยาวแล้ะ
จัดหาเป็น่ครั้งคราว

0 / 100 จัดหาจากผู้ข้ายภายน่อก

น่้ำมัน่เตา 2 ราย จัดหาเป็น่ครั้งคราว 100 / 0 จัดหาจากผู้ข้ายภายน่อก

ชิ้ีวมวล้ 22 ราย จัดหาเป็น่ครั้งคราว 100 / 0 จัดหาจากผู้ข้ายภายน่อก

ดิน่ข้าว 3 ราย จัดหาดิน่ข้าวตามมาตรฐาน่ที่โรงงาน่
กำหน่ด

100 / 0 จัดหาจากผู้ผล้ิตใน่ประเทศ

ดิน่ดำ 4 ราย จัดหาดิน่ดำตามมาตรฐาน่ที่โรงงาน่
กำหน่ด

100 / 0 จัดหาจากผู้ผล้ิตใน่ประเทศ

อุปกรณ์หม้อน่้ำ 2 ราย จัดหาสิน่ค้าตามมาตรฐาน่สิน่ค้าที่
กำหน่ด

0 / 100 จัดหาจากผู้ผล้ิตต่างประเทศ

ฝารองน่ั่ง 10 ราย จัดหาสิน่ค้าตามมาตรฐาน่สิน่ค้าที่
กำหน่ด

0 / 100 จัดหาจากผู้ผล้ิตต่างประเทศ

ทองเหล้ืองแท่ง 3 ราย เทียบราคา Supplier จำน่วน่ 3 ราย 80 / 20 จัดหาจากผู้ผล้ิตใน่ประเทศจำน่วน่ 1 ราย
แล้ะผู้ผล้ิตต่างประเทศจำน่วน่ 2 ราย

สังกะสีแท่ง 3 ราย เทียบราคา Supplier จำน่วน่ 3 ราย 100 / 0 จัดหาผ่าน่ผู้แทน่จำหน่่ายใน่ประเทศจำน่วน่ 
3 รายโดยมีแหล้่งวัตถึุดิบจากต่างประเทศ
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สำหรับวัตถึุดิบอื่น่ ๆ ธุรกิจได้มีการทำสัญ่ญ่าระยะยาวกับ 

ผู้จำหน่่ายวัตถึุดิบหล้ายรายทั้งใน่ประเทศแล้ะต่างประเทศ โดยมี 

น่โยบายไม่พ่่งพิงผู้จำหน่่ายรายใดมากเกิน่ไป ทั้งน่ี้เพื่อประกัน่ 

ความเพียงพอข้องวัตถึุดิบที่ต้องใชิ้้

 (ข้)  การดำเน่ิน่งาน่ด้าน่สิ่งแวดล้้อม

 การดำเนินธุรุกจิตุามหลักการพัฒันาอย่างยั�งยน่ (Sustainable  

Development in Business Operations)

 ธุรกิจซีเมน่ต์แล้ะผลิ้ตภัณฑ์ก่อสร้างยังมุ่งมั่น่ที่จะน่ำหลั้ก

เศรษัฐกิจหมุน่เวียน่ (Circular Economy: CE) มาปรับใชิ้้ใน่ 

การดำเน่นิ่ธรุกิจอยา่งตอ่เน่ือ่ง โดยทศิทางยงัมุง่มัน่่ไปใน่ 3 แน่วทาง 

ได้แก่

1.  การพัฒน่าผลิ้ตภัณฑ์แล้ะบริการที่เป็น่มิตรต่อสิ่งแวดล้้อม 

(Green Product & Solution) ที่ให้คุณประโยชิ้น์่ 

หรือตอบสน่องความต้องการกับลู้กค้าโดยตรงมากข้่้น่ ภายใต้

ฉล้ากสิน่ค้า SCG Green Choice

2.  การผล้ักดัน่ให้เกิดระบบเศรษัฐกิจหมุน่เวียน่ใน่ธุรกิจก่อสร้าง

ตล้อดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ผ่าน่กลุ้่มความร่วมมือ 

ด้าน่เศรษัฐกิจหมุน่เวียน่ใน่อุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือ  

“Circular Economy in Construction Industry: CECI”

3.  การเปล้ี่ยน่วัสดุเหล้ือทิ้งจากการผล้ิตสิน่ค้าให้เป็น่วัตถึุดิบ

ทดแทน่ (Waste to Value)

•  การพัฒน่าผลิ้ตภัณฑ์แล้ะบริการที่เป็น่มิตรต่อสิ่งแวดล้้อม 

(Green Product & Solution) ที่ให้คุณประโยชิ้น่์ 

หรือตอบสน่องความต้องการกับลู้กค้าโดยตรงที่เพิ่มข้่้น่ 

ธุรกิจซีเมน่ต์แล้ะผล้ิตภัณฑ์ก่อสร้างได้ข้่้น่ทะเบียน่สิน่ค้า

แล้ะบริการ SCG Green Choice เพ่ิมมากข้่้น่ เพื่อให้

ครอบคลุ้มสิน่ค้าแล้ะบรกิารทีม่อียู ่รวมทัง้พัฒน่าสนิ่ค้าแล้ะ

บริการใหม่เพ่ือตอบสน่องความต้องการทั้ง 3 ด้าน่ได้แก่ 

ประหยัดพล้ังงาน่แล้ะล้ดโล้กร้อน่ (Climate Resilience 

& Energy Conservation) ประหยัดทรัพยากรธรรมชิ้าต ิ

แล้ะยืดอายุการใชิ้้งาน่ (Circularity) รวมถึ่งส่งเสริม 

สุข้อน่ามัยที่ดี (Well - Being) โดยใน่ปี 2565 สามารถึ 

เพิ่มยอดข้าย SCG Green Choice ทั้งหมดจาก 92 

รายการเป็น่ 140 รายการ 

•  กลุ้่มความร่วมมือด้าน่เศรษัฐกิจหมุน่เวียน่ใน่อุตสาหกรรม

ก่อสร้าง หรือ “Circular Economy in Construction 

Industry: CECI” ป่จจุบัน่ได้ข้ยายสมาชิ้ิกเพิ่มข้่้น่เป็น่ 

28 องค์กรครอบคลุ้มทั้งห่วงโซ่คุณค่าแล้ะข้ยายแน่วคิด 

ด้าน่เศรษัฐกิจหมุน่เวียน่ใน่อุตสาหกรรมก่อสร้างไปยัง 

ทุกภาคส่วน่ รวมถึ่งภาคการศ่กษัา ผ่าน่การจัดสัมมน่า

ภายใน่งาน่วิศวกรรมแห่งชิ้าติ อีกทั้งยังมีโครงการที่ได้

ดำเนิ่น่การร่วมกัน่อย่างต่อเน่ื่อง คอื ความร่วมมือใน่การน่ำ

อิฐมวล้เบาที่ เหล้ือใชิ้้จากการก่อสร้างใน่โครงการ 

One Bangkok มารีไซเคิล้ เพื่อใชิ้้ใน่บริเวณผน่ังทางล้อด

ใต้อุโมงค์เข้้าโครงการ เมื่อคำน่วณจากปริมาณอิฐมวล้เบา 

ที่ใชิ้้ใน่โครงการ จะมีส่วน่ที่เหล้ือใชิ้้จากการก่อสร้าง 

คิดเป็น่ 200 ตัน่ ที่สามารถึน่ำมารีไซเคิล้กล้ับมาใชิ้้ใหม่ 

ทั้งใน่รูปแบบข้องวัสดุทดแทน่ทราย สารปรับปรุงคุณภาพ

น่้ำแล้ะน่ำมาใชิ้้ใน่การผล้ิตเป็น่แผ่น่ผน่ังกัน่เสียงคิวคอน่

เพ่ือใชิ้้เป็น่ผนั่งทางล้อดใต้อุโมงค์พื้น่ท่ีรวมกว่า 1,850 

ตร.ม. ทัง้ยังมีโครงการ คงิบริดจ์ ทาวเวอร์ ซ่ง่เป็น่โครงการ

ต้น่แบบข้องกลุ้่ม CECI ที่ดำเน่ิน่การร่วมกัน่ต้ังแต่

กระบวน่การออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง แล้ะข้ั้น่ตอน่การ

ก่อสร้าง โดยใชิ้้ BIM เป็น่เครื่องมือใน่การออกแบบ  

เพื่อล้ดการใชิ้้ทรัพยากร ล้ดการเกิดข้องเสียท่ีหน่้างาน่  

แล้ะล้ดระยะเวล้าก่อสร้าง โดยเอสซีจีเป็น่ท่ีปร่กษัาตั้งแต่

การสร้าง Model Circular Economy (CE) รวมไปถึ่งให้

คำแน่ะน่ำใน่การน่ำหลั้ก CE มาใชิ้้ใน่โครงการ ป่จจุบัน่

โครงการเสร็จสิ้น่ข้ั้น่ตอน่การออกแบบ แล้ะอยู่ระหว่าง 

ข้ั้น่ตอน่การก่อสร้าง ป่จจุบัน่รวบรวม CE โซลู้ชิ้ัน่ 

ที่ทางกลุ้่มหารือร่วมกัน่ที่จะน่ำมาใชิ้้ใน่อาคารคิงบริดจ์ 

ทาวเวอร์ได้ 20 โซลู้ชิ้ัน่ โดยโซลู้ชิ้ัน่จากเอสซีจีที่ใชิ้้ใน่

โครงการคือห้องน้่ำสำเร็จรูป (Modular Toilet) ข้อง 

CPAC ท่ีจะช่ิ้วยล้ดการเกิดคอน่กรีตเหลื้อใชิ้้ประมาณ  

388 ตัน่

•  การสร้างมูล้ค่าวัสดุเหลื้อใชิ้้จากการแปรรูปเป็น่สิน่ค้า 

(Waste to Value) ธุรกิจซีเมน่ต์แล้ะผลิ้ตภัณฑ์ก่อสร้าง

ดำเนิ่น่การอยา่งต่อเน่ือ่งโดยสร้างความรว่มมอืกนั่ระหวา่ง

หน่่วยงาน่ภายใน่แล้ะภายน่อกเพื่อสร้างมูล้ค่าเพิ่มให้ข้อง

เสีย ล้ดการใชิ้ท้รพัยากรธรรมชิ้าต ิโดยจัดการข้องเสยีตาม

หล้ักเศรษัฐกิจหมุน่เวียน่ (CE)

•  การน่ำเศษัหล้ังคาไฟเบอร์ซีเมน่ต์ปริมาณ 2,400 ตัน่/ป ี

ใชิ้้เป็น่วัตถึุดิบทดแทน่หิน่เกล้็ดใน่การผลิ้ตฐาน่ปลู้ก 

กล้้วยไม้ ซ่่งทำให้ฐาน่มีน่้ำหนั่กที่เบาล้งกว่าร้อยล้ะ 30 

แล้ะมคีวามแข้ง็แรงเพิม่ข้่น้่รอ้ยล้ะ 20 โดยทีต่น้่ทนุ่การผล้ติ

ไม่สูงข้่้น่

•  การน่ำตะกอน่ดิน่จากอุตสาหกรรมการผลิ้ตกระเบื้อง 

เซรามิกปูพื้น่ปริมาณ 1,200 ตัน่/ปี ใชิ้้เป็น่วัตถึุดิบใน่ 

การผล้ิตโอ่งราชิ้บุรี ซ่่งทำให้โอ่งมีล้วดล้ายที่แตกต่างจาก

การใชิ้้วัสดุธรรมชิ้าติเป็น่เอกล้ักษัณ์ทางศิล้ปะ สร้างมูล้ค่า

เพิ่มให้ผล้ิตภัณฑ์ได้เป็น่อย่างมาก

•  การน่ำเศษัอิฐมวล้เบาปริมาณ 200 ตัน่/ปี มาแปรรูปแล้ะ

ใชิ้้เป็น่วัสดุกรองน้่ำใน่บ่อเล้ี้ยงปล้าสวยงาม ทดแทน่หิน่ 
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ภูเข้าไฟจากธรรมชิ้าติ แล้ะ ตัวกล้างพล้าสติก (Plastic 

Media) ซ่ง่วสัดมุวล้เบามรีพูรนุ่มากกวา่วสัดทุัว่ไปถึง่ 7 เทา่ 

แล้ะมคีณุสมบตัเิปน็่ pH buffer ชิ้ว่ยใหค้วามเปน็่กรดดา่ง

ใน่น้่ำคงตัวแล้ะเหมาะสมกับการเล้ี้ยงปล้าสวยงาม 

มากยิ่งข้่้น่

•  กลุ่้มธุรกิจผล้ิตภัณฑ์ก่อสร้าง น่ำหล้ักเศรษัฐกิจหมุน่เวียน่ 

(CE) มาปรับใชิ้้ใน่การดำเน่ิน่ธุรกิจอย่างต่อเน่ื่อง ส่งผล้ให้

ข้องเสียที่เกิดข้่้น่จากกระบวน่การผล้ิต

  -  ร้อยล้ะ 99.3 สามารถึเวียน่กล้ับมาใชิ้้ใหม่

  -  ร้อยล้ะ 0.7 ส่งไปเผาเป็น่พล้ังงาน่

  -  ร้อยล้ะ 0 การกำจัดกากหรือข้องเสียโดยไม่ทำล้าย 

   สิ่งแวดล้้อม

4.  งานี้ท้ี่�ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานี้โครงการหรือซืื้�อขาย 

ที่้�ม้มูลค่าสูง

ไม่มี

    

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)

กระบวนี้การผลิต่

 โรงงาน่โอเล้ฟิน่ส์จะน่ำแน่ฟทาซ่่งเป็น่วัตถึุดิบตั้งต้น่หล้ัก 

ปอ้น่เข้า้สู่แน่ฟทาแครกเกอร์โดยกระบวน่การผลิ้ตปโิตรเคมีทัง้หมด

แบ่งเป็น่ 4 ข้ั้น่ตอน่หล้ัก ๆ ดังน่ี้

 ขั้นที� 1 การจัดหาวัตุถุุดิบตุั้งตุ้น  (Feedstock)

 การผลิ้ตโดยท่ัวไปสามารถึใชิ้้ ไ ด้หล้ากหล้าย ได้แก่  

ก๊าซธรรมชิ้าติ คอน่เดน่เสท (ผลิ้ตภัณฑ์ที่ได้จากโรงแยกก๊าซ)  

แน่ฟทา (ผลิ้ตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกล้ั่น่น้่ำมัน่) น่อกจากน่ี้ ป่จจุบัน่มี

การพัฒน่าเทคโน่โล้ยีให้สามารถึน่ำสารชิ้ีวภาพมาเป็น่วัตถึุดิบร่วม

ดว้ย เชิ้น่่ ออ้ย มนั่สำปะหล้งั ปาล้ม์ ซ่ง่เปน็่การพฒัน่าสูอุ่ตสาหกรรม

พล้าสติกชีิ้วภาพ (Bio-Plastic) โดยการผลิ้ตข้องธุรกิจจะใชิ้้  

วตัถึดุบิตัง้ตน้่คอืแน่ฟทาเปน็่หลั้ก ซ่ง่น่ำเข้า้มาจากตะวัน่ออกกล้าง 

แล้ะการจัดหาภายใน่ประเทศ ทั้งน่ี้ โรงงาน่โอเล้ฟิน่ส์ได้มี 

การออกแบบโรงงาน่ใหส้ามารถึใชิ้ว้ตัถึดุบิไดห้ล้ากหล้าย (Flexible 

Feedstock) เชิ้่น่ ก๊าซปิโตรเล้ียมเหล้ว (LPG) ราฟฟิเน่ต 

(Raffinate) แล้ะคอน่เดน่เสท (Condensate) หากวัตถุึดบิดังกล่้าว

มีต้น่ทุน่ที่ถึูกกว่าแน่ฟทา

 ขั้นที�  2 ผลิตุภััณฑ์์ปูิโตุรเค้มีขั้นตุ้น (Upstream 

Petrochemical Products)

 เมื่อน่ำวัตถึุดิบตั้งต้น่เข้้าสู่กระบวน่การผล้ิตแล้้ว จะได้สาย

ผล้ิตภัณฑ์ 2 สาย ตามโครงสร้างโมเล้กุล้ คือ

1)  สายโอเล้ฟิน่ส์ (Olefins Chain) ประกอบด้วยเอทิล้ีน่  

(Ethylene) โพรพิล้ีน่ (Propylene) มิกซ์ซี 4 หรือ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน่ที่มีคาร์บอน่ 4 อะตอม 

(Mixed-C4)

2)  สายอะโรเมติกส์ (Aromatics Chain) ประกอบด้วย 

เบน่ซีน่ (Benzene) โทลู้อีน่ (Toluene) แล้ะไซล้ีน่ 

(Xylene) ซ่่งใชิ้้เป็น่วัตถึุดิบแล้ะสารประกอบใน่การผล้ิต

ผล้ิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น่ ๆ เชิ้่น่ สไตรีน่ (Styrene)

 ขั้นที� 3 ผลิตุภััณฑ์์ปูิโตุรเค้มีขั้นกลาง (Intermediate 

Petrochemical  Products)

 เป็น่การน่ำผลิ้ตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ั้น่ต้น่ตั้งแต่ 1 ชิ้น่ิดข้่้น่ไป 

มาผล้ิตต่อ อาจเป็น่การน่ำผล้ิตภัณฑ์จากทั้งกลุ้่มโอเล้ฟิน่ส์แล้ะ 

อะโรเมติกส์มาใชิ้้เป็น่วัตถึุดิบร่วมกัน่ ผล้ิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ั้น่กล้าง

ที่สำคัญ่ เชิ้่น่ ไวน่ิล้คล้อไรด์ (Vinyl Chloride) สไตรีน่ (Styrene) 

ซ่่งจะน่ำมาใชิ้้เป็น่วัตถึุดิบใน่ผล้ิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ั้น่ปล้ายต่อไป

 ขั้นที� 4 ผลิตุภััณฑ์์ปูิโตุรเค้มีขั้นปูลาย (Downstream  

Petrochemical  Products)

เป็น่การน่ำผลิ้ตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ั้น่กล้างมาผลิ้ตเป็น่ผลิ้ตภัณฑ์

ปิโตรเคมีข้ัน้่สดุท้าย เพือ่น่ำไปใช้ิ้ผล้ติเป็น่สนิ่ค้าสำเรจ็รปู สารตัง้ต้น่ 

หรือตัวทำล้ะล้ายใน่อุตสาหกรรมต่อเน่ื่องอื่น่ ๆ สำหรับผล้ิตภัณฑ์

ปิโตรเคมีข้ั้น่ปล้ายแบ่งได้ออกเป็น่ 2 ประเภท ดังน่ี้

1)  เมด็พอล้เิมอร ์(Polymer Resins) เป็น่ผล้ติภณัฑห์ล้กัข้อง

ธุรกิจ ซ่่งเม็ดพอล้ิเมอร์เหล้่าน่ี้สามารถึน่ำไปผล้ิตเป็น่

ผล้ิตภัณฑ์ข้ั้น่ปล้ายได้ใน่หล้ากหล้ายอุตสาหกรรม เชิ้่น่ 

บรรจภุณัฑ ์ยาน่ยน่ต ์วสัดกุอ่สรา้ง อปุกรณท์างการแพทย์ 

เคร่ืองอุปโภคบริโภค โดยมีผล้ิตภัณฑ์ท่ีสำคัญ่ เชิ้่น่ 

พอลิ้เอทิล้ีน่ (PE) พอล้ิโพรพิล้ีน่ (PP) พอลิ้ไวน่ิล้คล้อไรด์ 

(PVC) ซ่่งป่จจุบัน่มีกระบวน่การผล้ิตโดยการน่ำ PVC  

เม็ดพอลิโอเลฟินส์ (Polyolefins)
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มาผล้ิตเป็น่สิน่ค้าสำเร็จรูป ได้แก่ ท่อสำหรับงาน่ก่อสร้าง 

ประปา เกษัตรทอ่รอ้ยสายไฟฟา้ แล้ะสายสญั่ญ่าณ รวมถึง่

รางน่้ำฝน่แล้ะกรอบหน่้าต่างแล้ะประตู

2)  ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber/Elastomers) 

เชิ้่น่ SBR, BR ใชิ้้เป็น่วัตถุึดิบใน่อุตสาหกรรมต่าง ๆ เชิ้่น่ 

ยางรถึยน่ต์ ช้ิิ้น่ส่วน่ยาน่ยน่ต์ เครื่องอุปโภคบริโภค แล้ะ 

Nitrile Butadiene Latex (NBL) ใชิ้้ผล้ิตถึุงมือยางทาง 

การแพทย์ ถึุงมือยางสำหรับงาน่อุตสาหกรรมแล้ะสำหรับ 

ใชิ้้ใน่ครัวเรือน่

 ทั้งนี่้ธุรกิจมีกระบวน่การคิดค้น่แล้ะพัฒน่าผล้ิตภัณฑ์ใหม่ 

(New Product Development) ทั้งใน่ส่วน่ข้องสิน่ค้ามูล้ค่า 

เพิ่มสูง แล้ะพัฒน่าการประยุกต์ใชิ้้ผลิ้ตภัณฑ์ข้องบริษััทฯ  

ใน่ล้กัษัณะการใชิ้ง้าน่ใหม ่ๆ  (New Application Development) 

อย่างต่อเน่ื่อง โดยทำงาน่ร่วมกับลู้กค้าทั้งผู้ผลิ้ตสิน่ค้าสำเร็จรูป 

(Converter) แล้ะเจ้าข้องแบรน่ด์สิน่ค้า (Brand Owner) เพื่อให้

ได้สิน่ค้าสำเร็จรูปที่ตรงกับความต้องการ โดยความสำเร็จจากการ

คิดค้น่เหล้่าน่ี้จะกล้ายเป็น่สิน่ค้ากลุ้่มใหม่ที่จะสร้างรายได้ให้กับ

ธุรกิจต่อไปใน่อน่าคต

1.  ลักษณะผลิต่ภััณฑ์์หรือบริการ

ผลิต่ภััณฑ์์/บริการ ลักษณะผลิต่ภััณฑ์์/คุณสมบัต่ิ การใช้งานี้ (End Users) และลูกค้า

1. โอเลฟินี้ส์ (Olefins) 

1.1 โอเล้ฟิน่ส์ (Olefins) เป็น่ผล้ิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ั้น่ต้น่ ประกอบด้วยเอทิล้ีน่  
(Ethylene) แล้ะโพรพลิ้นี่ (Propylene) ซ่ง่เปน็่วตัถุึดบิ
หล้ักใน่การผล้ิตเม็ดพอล้ิโอเล้ฟิน่ส์แล้ะผล้ิตภัณฑ ์
ตอ่เน่ือ่งอืน่่ ๆ  เชิ้น่่ เมด็พอล้ไิวน่ลิ้คล้อไรดแ์ล้ะพอล้สิไตรนี่  
มีผล้ิตภัณฑ์พล้อยได้ เชิ้่น่ มิกซ์ซี 4 เบน่ซีน่ โทลู้อีน่  
ผล้ติภณัฑส์ว่น่ใหญ่ส่ง่ตอ่เปน็่วตัถึดิุบใหก้บับรษิัทัภายใน่
กลุ้่ม SCGC

วัตถึุดิบให้กับบริษััทใน่กลุ้่ม SCGC

1.2 ผล้ิตภัณฑ์เกี่ยวเน่ื่อง เป็น่ผล้ิตภัณฑ์ปิโตรเคมีข้ั้น่ต้น่ท่ีเป็น่ผล้พล้อยได้ 
จากการผลิ้ตโอเล้ฟิน่ส์ด้วยกระบวน่การแตกสล้าย
โมเล้กุล้ด้วยไอน่้ำที่ใชิ้้แน่ฟทาเป็น่วัตถึุดิบหล้ัก

1.2.1 มิกซ์ซี 4 (Mixed C4) เป็น่สารตั้งต้น่ใน่การผลิ้ตสารเพิ่มออกเทน่ข้อง 
เชิ้ื้อเพล้ิงสำหรับรถึยน่ต์ (Methyl Teritiary Butyl 
Ether: MTBE) แล้ะสามารถึใชิ้้เป็น่สารตั้งต้น่ 
ใน่การผล้ิตยางสังเคราะห์ต่าง ๆ

ยางบิวทาไดอีน่ (Butadiene Rubber: BR) 
ยางสไตรนี่-บวิทาไดอนี่ (Styrene Butadiene  
Rubber: SBR) แล้ะพอล้ิเมอร์อะคริโล้ไน่ทริล้- 
บวิทาไดอนี่-สไตรนี่ (Acrylonitrile Butadiene 
Styrene: ABS) เป็น่ต้น่

1.2.2 เบน่ซีน่ (Benzene) สามารถึน่ำไปผล้ิตเม็ดพอล้ิเมอร์อื่น่ ๆ พอล้ิสไตรีน่ (Polystyrene: PS)  
พอล้ิคาร์บอเน่ต (Polycarbonate: PC)  
ยางสังเคราะห์สไตรีน่-บิวทาไดอีน่ (SBR)   
อะคริโล้ไน่ทริล้-บิวทาไดอีน่-สไตรีน่ (ABS)   
สไตรีน่-อะคริโล้ไน่ทริล้ (Styrene 
Acrylonitrile: SAN) แล้ะเคมีภัณฑ์อื่น่ ๆ  
เช่ิ้น่ ฟีน่อล้ (Phenol) อพีอกซ ี(Epoxy) เป็น่ต้น่

1.2.3 โทลู้อีน่ (Toluene) เป็น่สารที่ ใชิ้้ เป็น่ตัวทำล้ะล้ายแล้ะผล้ิตเป็น่สาร 
อะโรมาติกส์ตัวอื่น่ ๆ ที่มีมูล้ค่าสูงกว่า คือพาราไซล้ีน่ 
แล้ะเบน่ซีน่ แล้ะสารประกอบอื่น่ ๆ เชิ้่น่ พอล้ิยูรีเทน่ 
(Polyurethanes: PU) 

พาราไซล้ีน่ เบน่ซีน่ แล้ะพอล้ิยูรีเทน่ เป็น่ต้น่

055



ผลิต่ภััณฑ์์/บริการ ลักษณะผลิต่ภััณฑ์์/คุณสมบัต่ิ การใช้งานี้ (End Users) และลูกค้า

1.2.4 มิกซ์ไซล้ีน่ (Mixed
Xylene)

ม ี3 ชิ้น่ดิหลั้ก ได้แก่ 1) พารา-ไซลี้น่ (p-Xylene) ใชิ้ผ้ลิ้ต 
เม็ดพอลิ้เอทิล้ีน่เทเรฟทาเล้ต (Polyethylene 
Terephthalate: PET) แล้ะเส้น่ใยพอล้ิเอสเทอร์ 
(Polyester) 2) ออโธ-ไซลี้น่ (o-Xylene) ใชิ้้ผล้ิต
สารพล้าสติไซเซอร์ (Plasticizer) ซ่่งเสริมสร้าง 
ความยืดหยุ่น่ข้องพอล้ิไวนิ่ล้คล้อไรด์ (PVC) แล้ะ  
3) เมตา-ไซล้ีน่ (m-Xylene) ใชิ้้เป็น่ตัวทำล้ะล้าย

เม็ดพอลิ้เอทิล้ีน่เทเรฟทาเล้ต เ ส้น่ใย 
พอล้ิ เ อส เทอ ร์  ส า รพล้าสติ ไซ เซอ ร์  
แล้ะตัวทำล้ะล้ายอื่น่ ๆ

1.2.5 ไพแก๊ส (Pygas) ผล้ิตภัณฑ์พล้อยได้ที่เกิดข้่้น่ใน่กระบวน่การ Steam 
Cracking ซ่่งจะเกิดข้่้น่เป็น่ปริมาณมากเมื่อใชิ้้แน่ฟทา
หรอืแก๊สออยล์้เป็น่วัตถุึดบิ ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอน่
หล้ายชิ้น่ิดที่มีจำน่วน่คาร์บอน่ 5-9 อะตอม (C5 –C9) 
อยู่ใน่โมเล้กุล้โดยมีอะโรมาติกส์ใน่ปริมาณสูง

ใชิ้้ผสมเป็น่น่้ำมัน่เบน่ซิน่แล้ะใชิ้้เป็น่วัตถึุดิบ
สำหรับการผล้ิตอะโรมาติกส์

2. เม็ด้พอลิโอเลฟินี้ส์  (Polyolefins)  และผลิต่ภััณฑ์์เก้�ยวเนี้ื�อง

2.1 เม็ดพอล้ิเอทิล้ีน่ชิ้น่ิด
ความหน่าแน่่น่สูง  
หรือ เอชิ้ดีพีอี (High Density 
Polyethylene: HDPE)

มีคุณสมบัติเด่น่คือการไหล้ตัวดี ข้่้น่รูปง่าย ทน่ทาน่ 
ต่อสารเคมี

เหมาะสำหรับการผลิ้ตท่อน่้ำ ฉน่วน่หุ้มสายไฟ  
ข้วดบรรจุน่ม ข้วดแชิ้มพูแล้ะเครื่องสำอาง  
ถึังบรรจุน่้ำมัน่เครื่อง ล้ังบรรจุข้วด ล้ังผล้ไม้ 
ถึังข้ยะ ถึุงบรรจุสิน่ค้า เป็น่ต้น่

2.2 เม็ดพอล้ิเอทิล้ีน่ชิ้น่ิด
ความหน่าแน่่น่ปาน่กล้าง  
หรือ เอ็มดีพีอี
(Medium Density
Polyethylene: MDPE) 

มีคุณสมบัติเด่น่ด้าน่ทน่แรงกระแทก ทรงรูป ใชิ้้ใน่งาน่
อุณหภูมิต่ำได้ดี

เหมาะสำหรับการผล้ิตถึังแชิ้่เย็น่ ถึังเก็บน่้ำ  
ถึังบำบัดน้่ำเสีย แล้ะอุปกรณ์สน่ามเด็กเล่้น่ 
เป็น่ต้น่

2.3 เม็ดพอล้ิเอทิล้ีน่ชิ้น่ิด
ความหน่าแน่่น่ต่ำเชิ้ิงเส้น่  
หรือ แอล้แอล้ดีพีอี  
(Linear Low-Density 
Polyethylene: LLDPE) 

มีคุณสมบัติเด่น่ด้าน่ความเหนี่ยว ทน่แรงกระแทก 
แล้ะเจาะทะลุ้ได้ดี

เหมาะสำหรับการผล้ิตแผ่น่ฟิล้์มอุตสาหกรรม
แล้ะเกษัตรกรรม ถึุงข้้าวสาร เป็น่ต้น่

2.4 เม็ดพอล้ิเอทิล้ีน่ชิ้น่ิด 
ความหน่าแน่่น่ต่ำ  
หรือ แอล้ดีพีอี (Low Density 
Polyethylene: LDPE)

มีคุณสมบัติเด่น่ด้าน่ความใส มีแรงย่ดติดดี ทน่แรง 
ฉีกข้าดได้ดี

เหมาะสำหรับงาน่เคล้ือบบรรจุภัณฑ์ชิ้นิ่ดอ่อน่ 
บรรจุภัณฑ์ชิ้น่ิดกล้่องปล้อดเชิ้ื้อ เป็น่ต้น่

2.5 เม็ดพอล้ิโพรพิล้ีน่ หรือ พีพี 
(Polypropylene: PP) 

มีคุณสมบัติเด่น่ด้าน่ความแข้็ง ทน่แรงกระแทก  
ทน่ความร้อน่ได้สูง

เหมาะสำหรับการผลิ้ตชิ้ิน้่สว่น่อปุกรณเ์ครือ่งใชิ้้ 
ไฟฟ้า แล้ะชิ้ิ้น่ส่วน่รถึยน่ต์ เปล้ือกหม้อ
แบตเตอรี่รถึยน่ต์ ฟิล้์มห่อข้องใชิ้้ทั่วไป ถึุงสาน่  
ถึุงใส่อาหารร้อน่ เครื่องใชิ้้ใน่ครัวเรือน่ 
เฟอร์น่ิเจอร์ เป็น่ต้น่

2.6 เม็ดพอล้ิเอทิล้ีน่คอมพาวน่ด์
(Polyethylene Compound)

เป็น่เม็ดพอล้ิเมอร์ที่ได้รับการผสมกับสารเติมแต่ง
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้าน่ต่าง ๆ เชิ้่น่ ความสามารถึ 
ใน่การทน่แรงดัน่ ความสามารถึใน่การทน่ต่อรังสียูวี 
เป็น่ต้น่

เหมาะสำหรับการผลิ้ตท่อท่ีทน่แรงดัน่ได้สูง  
ท่อข้น่าดใหญ่่สำหรับระบบประปาแล้ะ 
กา๊ซธรรมชิ้าติ ทอ่สำหรบัใชิ้ง้าน่ใน่อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ ทุ่น่ล้อยน่้ำ เป็น่ต้น่
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ผลิต่ภััณฑ์์/บริการ ลักษณะผลิต่ภััณฑ์์/คุณสมบัต่ิ การใช้งานี้ (End Users) และลูกค้า

3. เม็ด้พอลิไวนี้ิลคลอไรด้์ (พ้ว้ซื้้) และผลิต่ภััณฑ์์เก้�ยวเนี้ื�อง

3.1 พีวีซีเรซิน่
(PVC Resin)

ผ ง พี วี ซี บ ริ สุ ท ธิ� จั ด เ ป็ น่ เ ท อ ร์ โ ม พ ล้ า ส ติ ก 
(Thermoplastic) ซ่่งสามารถึหล้อมเหล้วหรือผ่าน่
แรงดัน่ได้หล้ายครั้งโดยไม่ถึูกทำล้ายโครงสร้างเดิม  
จ่งสามารถึข้่้น่รูปได้หล้ายครั้ง แต่ต้องผสมกับ 
สารเตมิแตง่อืน่่ ๆ  เพือ่ข้่น้่รปู เปน็่ผล้ติภณัฑท์ีม่คีณุสมบตัิ 
ต่าง ๆ ตามที่ผู้ใชิ้้ต้องการ

น่ำไปผล้ิตสิน่ค้าสำเร็จรูปจากพีวีซี

3.2 พีวีซีคอมพาวน่ด์
(PVC Compound)

อ ยู่ ใน่รูป เม็ดหรือผงพี วี ซีที่ ได้ รับการผสมกับ 
สารเติมแต่ง เชิ้่น่ สารชิ้่วยเพิ่มความสามารถึใน่การ 
รบัแรงกระแทก สารเสรมิสภาพพล้าสตกิ สารชิ้ว่ยเพิม่
ความสามารถึใน่การรับความร้อน่โดยไม่เสียสภาพ 
ฯล้ฯ จ่งมีคุณสมบัติเด่น่ทางด้าน่ความคงทน่ต่อสภาพ
ดิน่ฟ้าอากาศ ไม่ล้ามไฟ มีน่้ำหน่ักเบา ไม่เป็น่สน่ิม

สามารถึน่ำมาผลิ้ตเป็น่ผลิ้ตภัณฑ์ชิ้นิ่ดต่าง ๆ  
เชิ้น่่ ปล้อกน่อกหุม้สายไฟฟ้าชิ้น่ดิตา่ง ๆ  ทอ่ตา่ง ๆ   
กรอบประตูแล้ะหน่้าต่าง เป็น่ต้น่

3.3 สิน่ค้าส�าเร็จรูปจากพีวีซี สามารถึข้่น้่รปูไดห้ล้ายครัง้แตต่อ้งผสมกบัสารเตมิแตง่
อื่น่ ๆ เพื่อข้่้น่รูป เป็น่ผลิ้ตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ 
ตามที่ผู้ใชิ้้ต้องการ

กลุ้่มผลิ้ตภัณฑ์ท่อแล้ะข้้อต่อพีวีซี สายยางพีวีซี
โพรไฟล้์ พีวีซีเพื่อประกอบเป็น่ประตูหน่้าต่าง 
รางน้่ำฝน่ แล้ะผลิ้ตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างอ่ืน่ ๆ 
เป็น่ต้น่

4. ธุรกิจอื�นี้ ๆ เช่นี้ ธุรกิจร้ไซื้เคิล ธุรกิจบริการและโซื้ลูชันี้

4.1 เม็ดพล้าสติกรีไซเคิล้ 
(Post-Consumer Recycled 
Resin: PCR)

เป็น่เม็ดพล้าสติกที่ผล้ิตด้วยกระบวน่การรีไซเคิล้
เชิ้ิงกล้คุณภาพสูง โดยผ่าน่การคัดแยกประเภท
ข้ยะพล้าสติก ทำความสะอาด เพื่อสามารถึน่ำข้ยะ
พล้าสติกกล้ับมาใชิ้้ได้ใหม่

ผล้ิตภัณฑ์พล้าสติกต่าง ๆ เชิ้่น่ ข้วด ถึุงใส่ข้ยะ 
แล้ะถึุงใส่สิน่ค้า

4.1 บริการท่าเทียบเรือแล้ะคล้ัง
เก็บผล้ิตภัณฑ์
(Jetty & Tank Terminal)

ให้บริการคล้ังเก็บเคมีภัณฑ์ทั้ งที่ เป็น่ก๊าซแล้ะ
ข้องเหล้ว เชิ้่น่ แน่ฟทาโอเล้ฟิน่ส์ เบน่ซีน่ แล้ะ 
มกิซไ์ซล้นี่ รวมถึง่บรกิารข้น่ถึา่ยวตัถึดิุบแล้ะผล้ติภณัฑ์
ผ่าน่ทางท่อข้น่ส่งแล้ะท่าเทียบเรือแก่บริษััทใน่ 
กลุ้่ม SCGC

4.2 บริการแล้ะโซลู้ชิ้ัน่ ให้บริการเคล้ือบเตาเผาอุตสาหกรรม การให้
บริการหุ่น่ยน่ต์ตรวจสอบ บริการโซลู้ชิ้ัน่ทรัพย์สิน่
ดิจิทัล้ การให้ใชิ้้สิทธิการใชิ้้เทคโน่โล้ยีแล้ะโซลู้ชิ้ัน่ 
โซล้าร์ฟาร์มล้อยน่้ำ เป็น่ต้น่

2.  การต่ลาด้และภัาวะการแข่งขันี้

 (1) การทำตุลาดของผลิตุภััณฑ์์และบริการที�สำค้ัญ

 -  นโยบายและลักษณะการตุลาด

 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดยทั่วไปจัดเป็น่ธุรกิจใน่กลุ้่มสิน่ค้า

โภคภัณฑ์ (Commodity) โดยราคามีล้ักษัณะเป็น่วัฏิจักร แล้ะ

เปล่ี้ยน่แปล้งค่อน่ข้้างเร็ว ดังน่ั้น่ธุรกิจจ่งได้มีน่โยบายแล้ะกล้ยุทธ์

เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข้่งแล้ะเพิ่มความสามารถึ 

ใน่การแข้่งข้ัน่ ดังน่ี้

 1.1) กลยุทธุ์การแข่งขัน

•   การมุ่งเน้นผลิตุสินค้้าที�มีมูลค้่าเพัิ�มสูง (High Value 

Added Products)

 ธรุกจิไดว้างแผน่แล้ะดำเน่นิ่การพฒัน่าผลิ้ตภณัฑท่ี์มมีลู้คา่

เพิม่สงู (HVA) เพือ่มุ่งเน่น้่การพัฒน่าคณุภาพแล้ะตอบสน่องต่อ

ความต้องการข้องลู้กค้าท่ีต้องการเม็ดพอลิ้เมอร์ท่ีมีคุณสมบัติ

พิเศษั โดยได้มีการล้งทุน่เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยแล้ะพัฒน่า

ผล้ติภณัฑข์้องธุรกจิอย่างตอ่เน่ือ่ง ปจ่จุบนั่การดำเน่นิ่งาน่ศนู่ย์ 
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น่วัตกรรม i2P (Ideas to Products) จังหวัดระยอง  

เปิดให้ลู้กค้าเข้้าใชิ้้บริการได้ทั้งใน่รูปแบบ Virtual Tour แล้ะ

สถึาน่ท่ีจริงให้ลู้กค้าได้เข้้าถึ่งน่วัตกรรมสิน่ค้าแล้ะบริการข้อง

ธุรกิจ ซ่่งได้รับการตอบรับเป็น่อย่างดีจากลู้กค้าท้ังจาก 

ใน่ประเทศแล้ะต่างประเทศที่มาเยี่ยมชิ้มใชิ้้บริการ แล้ะก่อให้

เกิดแน่วคิดใน่การพัฒน่าสิน่ค้าร่วมกัน่ได้กว่า 100 รายการ 

โดยเน้่น่การพฒัน่าแล้ะข้ายเมด็พอลิ้เมอร์มลู้ค่าเพิม่สงู สำหรบั

สนิ่คา้คงทน่แล้ะสนิ่คา้ทีต่อบโจทยต์ามหล้กัเศรษัฐกจิหมนุ่เวยีน่

 ใน่ปี 2565 ธุรกิจมียอดข้ายสิน่ค้าแล้ะบริการมูล้ค่าเพิ่มสูง

คดิเป็น่รอ้ยล้ะ 36 ข้องยอดข้ายทัง้หมด โดยมีรายล้ะเอียด ดงัน่ี้

1.  กลุ้่มสิน่ค้าเม็ดพอล้ิเมอร์มูล้ค่าเพิ่มสูง ได้แก่

-  กลุ้ม่สนิ่คา้สำหรบับรรจภุณัฑอ์าหารแล้ะเครือ่งดืม่ เชิ้น่่ 

เมด็พอล้เิมอร์จากเทคโน่โล้ย ีSMX™ สำหรบับรรจภุณัฑ์ 

สิน่ค้าอุปโภคที่ทน่แรงกระแทกได้ดีข้่้น่ ฝาข้วดเครื่อง

ดื่มน่้ำหน่ักเบา เม็ดพล้าสติกรไีซเคลิ้คณุภาพสูง (PCR) 

สำหรับบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล้ โซลู้ชิ้ัน่บรรจุภัณฑ์ท่ีผล้ิต

จากพล้าสติกประเภทเดียวกัน่ทั้งหมด (Mono-

Material) ที่ชิ้่วยให้การรีไซเคิล้มีประสิทธิภาพ แล้ะ

เม็ดพอล้ิ เมอร์สำหรับบรรจุภัณฑ์ชิ้น่ิดอ่อน่ตัว 

(Flexible Packaging) ถึุงทน่ความร้อน่สูง (Retort 

Pouch) เป็น่ต้น่

-  กลุ้่มสิน่ค้าสำหรับอาคารแล้ะโครงสร้างพื้น่ฐาน่

O  กลุ้ม่สนิ่คา้ทีใ่ชิ้ใ้น่อาคาร เชิ้น่่ เปล้อืกหุม้สายไฟแล้ะ

สายสัญ่ญ่าณ ถึังน่้ำท่ีผล้ิตจากกระบวน่การข้่้น่รูป

แบบหมุน่เหวีย่ง (Rotational Molding) ทอ่น้่ำแล้ะ

ข้้อต่อพีวีซี ประตู หน่้าต่างพล้าสติก

O  กลุ้ม่สนิ่ค้าสำหรบัโครงสร้างพืน้่ฐาน่ เช่ิ้น่ ท่อเอชิ้ดีพอีี  

ข้น่าดใหญ่่สำหรับระบบประปา อุตสาหกรรม

เหมอืงแรแ่ล้ะกา๊ซธรรมชิ้าต ิเปล้อืกหุ้มสายไฟ แล้ะ

สายใยแก้วน่ำแสง

O  กลุ้่มสิน่ค้าพิเศษัอื่น่ ๆ เชิ้่น่ เม็ดพอล้ิเมอร์สำหรับ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ เรือคายัค แล้ะการเกษัตร 

แล้ะเม็ดพอลิ้เมอร์จากเทคโน่โล้ยี SMX™ สำหรับ

ถึังบรรจุสารเคมีข้น่าดใหญ่่ (Intermediate Bulk 

Container: IBC) ทีม่คีวามแข้ง็แรงแล้ะมีคณุสมบตัิ

การทน่สารเคมีสูง

-  กลุ้่มสิน่ค้าสำหรับธุรกิจยาน่ยน่ต์ เชิ้่น่ ชิ้ิ้น่ส่วน่ภายใน่

แล้ะภายน่อกข้องรถึยน่ต ์เปล้อืกหมอ้แบตเตอรีร่ถึยน่ต์

-  กลุ้่มสิน่ค้าสำหรับอุปกรณ์เครื่องใชิ้้ไฟฟ้า เชิ้่น่ ชิ้ิ้น่ส่วน่

ตู้เย็น่แล้ะเครื่องซักผ้า

2.  กลุ้่มบริการมูล้ค่าเพิ่มสูงได้แก่

-  การให้บริการเคล้ือบเตาเผาอุตสาหกรรม เชิ้่น่ 

สารเคล้ือบสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกล้ั่น่

น่้ำมัน่ แล้ะการผล้ิตเหล้็ก

-  การให้บรกิารหุน่่ยน่ต์ตรวจสอบ เช่ิ้น่ หุน่่ยน่ต์ตรวจสอบ 

ท่อใน่เตาเผา (CiBot™: Carburization Inspection 

Robot) หุ่น่ยน่ต์ตรวจวัดความหน่าข้องถึังใน่

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Tank Inspection Robot) 

แล้ะหุ่น่ยน่ต์บิน่สำรวจเครื่องจักรแล้ะปล้่องไฟ 

ใน่โรงงาน่อุตสาหกรรม (Aerial Visual Inspection 

Robot)

-  การให้ใชิ้้สิทธิการใชิ้้เทคโน่โล้ยี (Technology  

Licensing) เชิ้น่่ สทิธกิารใชิ้ก้ระบวน่การผล้ติเอชิ้ดพีอีี 

สิทธิการผล้ิตวัสดุน่าโน่ CIERRA™ เป็น่ต้น่

-  SCGC Floating Solar Solutions โซล้ชูิ้นั่โซล้ารฟ์าร์ม

ล้อยน่้ำครบวงจร

ทั้งน่ี้ ธุรกิจมีแผน่ที่จะเพ่ิมสัดส่วน่ข้องสิน่ค้ามูล้ค่าเพิ่มสูง

ข้่้น่อย่างต่อเน่ื่องใน่อน่าคต เพื่อช่ิ้วยล้ดผล้กระทบข้อง

ความผัน่ผวน่ข้องธุรกิจใน่ชิ้่วงวัฏิจักรอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีข้าล้ง แล้ะเพ่ิมศักยภาพด้าน่การแข้่งข้ัน่โดยรวม

ข้องธุรกิจ

 1.2) การร่วมม่อกับลูกค้้า: การบริการ การพััฒนาตุ่อยอด

ผลิตุภััณฑ์์ใหม่ และการบริหารห่วงโซ่อุปูทาน

 การบริการถึือเป็น่หัวใจข้องการข้าย ธุรกิจจ่งได้พัฒน่าระบบ

การจัดการลู้กค้าสัมพัน่ธ์ (Customer Relationship  

Management: CRM) ซ่่งเป็น่การน่ำเทคโน่โล้ยีสารสน่เทศ 

มาประยุกต์ใชิ้้กับการบริการลู้กค้า โดยระบบดังกล้่าวจะทำหน่้าที่

เก็บรวบรวมแล้ะวิเคราะห์ข้้อมูล้เพ่ือการตอบสน่องความต้องการ

ข้องล้กูคา้อยา่งถึกูตอ้งแล้ะรวดเรว็ ระบบยงัถึกูออกแบบใหส้ามารถึ

รับข้้อร้องเรียน่ต่าง ๆ จากลู้กค้าเพื่อให้มั่น่ใจว่าทุกป่ญ่หาจะได้รับ

การบัน่ท่กแล้ะแก้ไข้อย่างเป็น่ระบบแล้ะยั่งยืน่

 น่อกจากน่ี ้ธรุกิจยังบริการให้คำแน่ะน่ำด้าน่เทคนิ่คการแปรรูป

เม็ดพอล้ิเมอร์ การพัฒน่าผล้ิตภัณฑ์แล้ะบริการร่วมอื่น่ ๆ ร่วมกับ

ล้กูคา้ เพือ่เข้า้ถึง่ความตอ้งการเชิ้งิล้ก่ข้องล้กูคา้ การชิ้ว่ยพฒัน่าแล้ะ

ต่อยอดเครือข่้ายทางธุรกิจ การจัดสัมมน่าพัฒน่าความรู ้

ทัง้ดา้น่ธรุกจิแล้ะเทคนิ่คแกล่้กูคา้เพือ่เสริมสรา้งศกัยภาพข้องลู้กค้า

ใหม้กีารเติบโตอย่างย่ังยืน่ อกีทัง้ยังเน้่น่การจัดสง่สนิ่คา้ให้ถึง่ล้กูคา้

อยา่งถึกูตอ้งแล้ะรวดเรว็ ทัง้น่ีธ้รุกจิมคีวามมุง่มัน่่ใน่การพฒัน่าแล้ะ

เพิ่มประสิทธิภาพใน่การบริการอย่างต่อเน่ื่อง เพื่อยกระดับ
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มาตรฐาน่การบริการให้สอดคล้้องกับแน่วทางการดำเน่ิน่ธุรกิจ 

ที่แตกต่างกัน่ข้องลู้กค้าใน่กลุ้่มต่าง ๆ อีกด้วย

 1.3) ราค้าและตุ้นทุน

 ธรุกจิมุง่สรา้งคณุคา่ใหแ้กล่้กูคา้พนั่ธมติรทางธรุกจิแล้ะผูมี้สว่น่

เกี่ยวข้้องทุกฝ�าย รวมถึ่งการพัฒน่าเทคโน่โล้ยีแล้ะสร้างสรรค์

น่วัตกรรมที่เป็น่เล้ิศ แล้ะเน่ื่องจากราคาข้ายทั้งใน่ประเทศแล้ะ

ตล้าดส่งออกเคล้ื่อน่ไหวตามราคาตล้าดโล้ก ธุรกิจจ่งพยายามเพิ่ม

มลู้คา่ให้กับสิน่คา้ด้วยคณุภาพการผลิ้ต การบริการ แล้ะน่วัตกรรม

ที่ตอบสน่องความต้องการข้องลู้กค้า เพื่อให้สามารถึข้ายสิน่ค้าใน่

ราคาที่แข้่งข้ัน่ได้

 น่อกจากน่ี ้ธรุกิจยังใหค้วามสำคญั่กบัต้น่ทนุ่การผล้ติ เน่ือ่งจาก

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็น่อุตสาหกรรมที่ใชิ้้เงิน่ล้งทุน่สูง จ่งเน่้น่

การข้ยายแล้ะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ้ตเพื่อให้เกิดการประหยัด

ตอ่ข้น่าด (Economy of Scale) โดยใชิ้เ้งนิ่ล้งทนุ่ใหม้ปีระสทิธภิาพ

สูงสุด ประกอบกับการออกแบบโครงสร้างธุรกิจให้เป็น่ผู้ผล้ิตแบบ

ครบวงจรเพื่อช่ิ้วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบใน่การแข้่งข้ัน่ รวมถ่ึง

ข้ยายผล้การจัดการธุรกิจด้วยหล้ักการ Integrated Business 

Excellence (IBE) สามารถึล้ดการสูญ่เสียเวล้า ทำให้สามารถึ 

เพ่ิมปริมาณการผล้ิตแล้ะล้ดต้น่ทุน่ รวมถึ่งมีการปรับเปล้ี่ยน่

แผน่การผล้ิตแล้ะกำหน่ดราคาให้ตอบสน่องความต้องการข้อง

ลู้กค้าได้ อีกทั้งธุรกิจยังใชิ้้ระบบการจัดการผล้ผล้ิตทั่วท้ังองค์กร 

(Total Productivity Management: TPM) ซ่่งเน้่น่เรื่องดูแล้

เครื่องจักร ประสิทธิภาพข้องโรงงาน่ การล้ดความสูญ่เสียแล้ะ 

การล้ดต้น่ทุน่ ส่งผล้ให้บริษััทใน่กลุ้่มได้รับรางวัล้ Advanced 

Special Award for TPM Achievement จากสถึาบัน่ Japan 

Institute of Plant Maintenance จากความสามารถึใน่การบรรลุ้

เป้าหมายข้องการเพิ่มประสิทธิภาพแล้ะล้ดความสูญ่เสียระหว่าง

การเดิน่เครื่องจักร การประหยัดพล้ังงาน่ การล้ดอุบัติเหตุ แล้ะ 

ผล้กระทบต่อสิ่งแวดล้้อม รวมไปถ่ึงการพัฒน่าศักยภาพข้อง

พน่ักงาน่ด้วย

 น่อกจากน่ี้ ธุรกิจได้น่ำเทคโน่โล้ยีดิจิทัล้แล้ะเทคโน่โล้ยี

สารสน่เทศ เข้้ามาใชิ้้ใน่กระบวน่การตั้งแต่การจัดซื้อ การจัดการ

คล้ังสิน่ค้า การผล้ิตการข้าย แล้ะการข้น่ส่งใน่รูปแบบ e-Business 

เช่ิ้น่ e-Procurement, Warehouse Management, Advanced 

Process Control, Advanced Planning and Scheduling, 

Ready Plastic,Customer Relationship Management (CRM) 

แล้ะ Electronic Delivery Paper (e-DP), Blockchain for 

Procure-to-Pay (B2P) แล้ะ Digital Commerce Platform 

(DCP) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแล้ะประสิทธิผล้ใน่การทำงาน่ทั่วทั้ง

ห่วงโซ่อุปทาน่ แล้ะเพื่อตอบสน่องความต้องการข้องลู้กค้าได้ทัน่ที 

รวมถึ่งการน่ำเทคโน่โล้ยี RPA (Robotic Process Automation) 

เข้้ามาชิ้่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวน่การทำงาน่ โดยการให้

ซอฟต์แวร์หุน่่ยน่ต์ทำงาน่แทน่มนุ่ษัยใ์น่ข้ัน้่ตอน่การทำงาน่ทีซ้่ำเดิม 

ทั้งยังคิดค้น่ระบบการตรวจสอบการทำงาน่ข้องเครื่องจักรตล้อด 

24 ชิ้ัว่โมง (Smart Online Fault Analysis: Smart OFA) สามารถึ

ประเมิน่ความเสีย่งแล้ะแจง้เตือน่ได้ล้ว่งหน้่ากอ่น่เครือ่งจักรมีปญ่่หา 

ซ่่งสามารถึล้ดค่าใชิ้้จ่ายใน่การซ่อมบำรุง แล้ะล้ดการเสียโอกาส 

ที่จะต้องหยุดการทำงาน่ข้องเครื่องจักรได้

 1.4) ระบบบริหารคุ้ณภัาพัและคุ้ณภัาพัสินค้้า

 เน่ื่องจากธุรกิจมีน่โยบายใน่การผลิ้ตสิน่ค้าที่มีคุณภาพแล้ะ

ปล้อดภัยต่อการใชิ้ง้าน่ โดยปราศจากผล้กระทบต่อสิง่แวดล้อ้มแล้ะ

ชิุ้มชิ้น่ แล้ะมุ่งเน่้น่เรื่องความปล้อดภัยแล้ะอาชิ้ีวอน่ามัยใน่ 

การทำงาน่ ธุรกิจได้น่ำระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

(Total Quality Management: TQM) ซ่่งเน่้น่เรื่องคุณภาพแล้ะ

ความต้องการข้องลู้กค้ามาบูรณาการกับระบบการจัดการ TPM 

ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ะ ISO ให้เป็น่ระบบ 

การจดัการคณุภาพโดยรวมเพยีงระบบเดยีว ส่งผล้ให้ได้รบัการรบัรอง 

มาตรฐาน่สากล้หล้ากหล้าย อาทิ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 

ระบบบริหารงาน่คุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 

ระบบการจัดการสุข้ลั้กษัณะทีดี่ใน่สถึาน่ประกอบการ GMP ระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้้อม ISO 14001 ระบบบริหารคุณภาพสำหรับ

อุตสาหกรรมยาน่ยน่ต์ ISO 16949 แล้ะระบบการจัดการ 

อาชิ้ีวอน่ามัยแล้ะความปล้อดภัย OHSAS แล้ะ TIS/มอก.18001 

รวมไปถ่ึงระบบการจัดการห้องปฏิิบัติทดสอบแล้ะสอบเทียบ 

ISO 17025 ซ่่งส่งผล้ให้มีการประกัน่คุณภาพข้องสิน่ค้าทั้ง 

ด้าน่คุณภาพแล้ะความปล้อดภัยตล้อดท้ังกระบวน่การ ได้แก่ 

กระบวน่การจัดหา กระบวน่การผล้ิต ไปถึ่งกระบวน่การจัดเก็บ 

แล้ะข้น่ส่ง เป็น่ต้น่ น่อกจากน่ี้ ยังมีการสน่ับสนุ่น่ให้หน่่วยงาน่วิจัย

แล้ะพฒัน่าผล้ติภณัฑส์ามารถึปรบัปรงุเมด็พอล้เิมอรแ์ล้ะสนิ่คา้ใหม่

ท่ีมีคุณภาพแล้ะปล้อดภัยต่อผู้ใชิ้้งาน่ เพื่อรองรับแล้ะตอบสน่อง

ความตอ้งการข้องล้กูคา้ รวมทัง้ผูใ้ชิ้ง้าน่ไดเ้หมาะสมใน่หล้ากหล้าย

ผล้ิตภัณฑ์อย่างแท้จริง

 1.5) การบริหารจัดการ

 ธุรกิจเน้่น่เรื่องการพัฒน่าระบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่า  

เพื่อให้สามารถึบริหารงาน่ได้อย่างรวดเรว็แล้ะแม่น่ยำตามสภาวะ

ความผัน่ผวน่ข้องตล้าด โดยทุกเดือน่ธุรกิจจะจัดทำแผน่งาน่ไป 

ข้้างหน่้า แล้ะวางแผน่งาน่อย่างเชิ้ื่อมโยงกัน่ทั้งห่วงโซ่คุณค่า 

ครอบคลุ้มทั้งการผล้ิตแล้ะการข้าย อุปสงค์แล้ะอุปทาน่ข้องสิน่ค้า

แล้ะวัตถึุดิบ รวมถึ่งสิน่ค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒน่า เพื่อเพ่ิม

ระยะเวล้าใน่การปรับตัวตามสถึาน่การณ์ตล้าดแล้ะความต้องการ

ข้องลู้กค้าท่ีเปล้ี่ยน่แปล้งไป แล้ะเพื่อให้การวางแผน่งาน่ 
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เกิดประสิทธิผล้สูงสุด ยังมีการวัดผล้ข้องแผน่งาน่ดังกล้่าวเพื่อน่ำ

ข้้อมูล้ไปปรับปรุงการวางแผน่งาน่ใน่อน่าคต

 น่อกจากน้ี่ ยังมุ่งเน้่น่เรื่องการเปล้ี่ยน่แปล้งวัฒน่ธรรมองค์กร 

เพื่อส่งเสริมทัศน่คติข้องพนั่กงาน่ให้มุ่งเน้่น่ปรับปรุงการทำงาน่

อย่างต่อเน่ื่อง รวมถึ่งคัดเล้ือกกลุ้่มพน่ักงาน่ที่มีศักยภาพสูง 

ให้ออกจากหน่้างาน่เดิมมาทำงาน่โครงการปรับปรุงอย่างเต็มตัว

 ธุรกิจยังยกระดับการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขี้ดความสามารถึ 

การจัดเตรียมทรัพยากรบุคคล้ โดยเริ่มตั้งแต่การประเมิน่ 

ความตอ้งการแล้ะความพรอ้มข้องทรพัยากรบคุคล้ ทัง้ดา้น่จำน่วน่ 

ความสามารถึ แล้ะคุณลั้กษัณะที่จำเป็น่ต่อการดำเนิ่น่ธุรกิจ  

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒน่าธุรกิจใน่ป่จจุบัน่แล้ะอน่าคต 

โดยมีการเชิ้ื่อมโยงเป้าหมายข้องธุรกิจแล้ะพนั่กงาน่โดยใชิ้้ระบบ

บริหารผล้การปฏิิบัติงาน่ รูปแบบใหม่ พร้อมสร้างน่วัตกรรม 

การทำงาน่ให้มีความเข้้าใจร่วมกัน่ พัฒน่าการประเมิน่ผล้งาน่

ระหว่างผู้บังคับบัญ่ชิ้าแล้ะผู้ใต้บังคับบัญ่ชิ้าที่เหมาะสมยิ่งข้่้น่แล้ะ

พัฒน่าทักษัะท่ีจำเป็น่สำหรับผู้บริหาร เพื่อเป็น่แบบอย่างใน่การ

สร้างบุคล้ากรให้ทำงาน่ร่วมกัน่อย่างมีประสิทธิภาพ

 น่อกจากน่ี้ ธุรกิจได้ดำเนิ่น่การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 

การวางแผน่ทรพัยากรองคก์ร (Enterprise Resource Planning: 

ERP) ผ่าน่การเชิ้ื่อมต่อระบบข้องหน่่วยงาน่ต่าง ๆ เข้้าด้วยกัน่ 

เพ่ือเพ่ิมความรวดเรว็ใน่การตอบสน่องลู้กค้า เช่ิ้น่ ระบบการประมาณ 

ความต้องการใชิ้้สิน่ค้าข้องลู้กค้า ระบบการวางแผน่การข้ายแล้ะ

การจัดส่ง แล้ะระบบการบริหารสิน่ค้าคงคล้ัง

 ธุรกิจยังได้เชิ้ิญ่ที่ปร่กษัาที่มีความเชิ้ี่ยวชิ้าญ่ใน่การจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทาน่ ระดับโล้กมาร่วมพัฒน่าประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน่อย่างต่อเน่ื่อง โดยมุ่งเน่้น่ 

ความสามารถึใน่การเห็น่ภาพรวมข้องห่วงโซ่อุปทาน่ น่อกจากน่ี ้

ธุรกิจยังได้ข้ยายระบบการบริหารความต่อเน่ื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management: BCM) ไปยังทุกบริษััท 

ใน่กลุ่้มเพือ่การตอบสน่องล้กูคา้อยา่งตอ่เน่ือ่งใน่กรณฉีกุเฉนิ่อกีดว้ย

(2) ลักษณะลูกค้้าและกลุ่มลูกค้้าเปู้าหมาย

 ธุรกิจได้มีการจัดแบ่งกลุ้่มลู้กค้าเป้าหมายใหม่ให้เป็น่ไปตาม

กลุ้่มอุตสาหกรรม เพ่ือให้สามารถึตอบสน่องความต้องการข้อง

ล้กูคา้ได้ตรงจดุมากยิง่ข้่น้่ โดยสามารถึแบง่ได้ดงัน่ี ้กลุ้ม่อาคารแล้ะ

โครงสร้างพ้ืน่ฐาน่ กลุ้่มธุรกิจยาน่ยน่ต์ กลุ้่มธุรกิจอาหารแล้ะ 

เครื่องดื่ม กลุ้่มธุรกิจเครื่องใชิ้้ไฟฟ้า แล้ะกลุ้่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

 ล้ักษัณะลู้กค้าส่วน่ใหญ่่จะเป็น่รายย่อยแล้ะกระจายตัว 

โดยธุรกิจมุ่งข้ยายฐาน่ลู้กค้าให้ครอบคลุ้มกลุ้่มตล้าดย่อย  

แล้ะภูมิภาคที่หล้ากหล้าย เพื่อล้ดความเสี่ยงจากการพ่่งพิงลู้กค้า

น่้อยราย ใน่ข้ณะเดียวกัน่ได้มีการพัฒน่าผล้ิตภัณฑ์ร่วมกับลู้กค้า 

ที่เป็น่ผู้ผลิ้ตระดับโล้ก เพื่อให้สามารถึเป็น่ผู้น่ำใน่เทคโน่โล้ยี 

แล้ะเพื่อตอบสน่องความต้องการที่แท้จริงข้องลู้กค้าปล้ายทาง 

ได้ล้่วงหน่้า

(3) การจำหน่ายและช่่องทางการจำหน่าย

 ปี 2565 ธุรกิจมีสัดส่วน่การจำหน่่ายเม็ดพอล้ิโอเล้ฟิน่ส์ 

ใน่ประเทศแล้ะต่างประเทศคิดเป็น่สัดส่วน่ประมาณร้อยล้ะ 46 

แล้ะร้อยล้ะ 54 ตามล้ำดับ ส่วน่การจำหน่่ายเม็ดพีวีซีใน่ประเทศ

แล้ะต่างประเทศคิดเป็น่สัดส่วน่ประมาณร้อยล้ะ 39 แล้ะ 

ร้อยล้ะ 61 ตามล้ำดับ โดยธุรกิจได้เพิ่มชิ้่องทางการจัดจำหน่่าย 

ผา่น่ทางแพล้ตฟอรม์การข้ายสนิ่คา้ออน่ไล้น่ใ์น่ชิ้ือ่ Ready Plastic 

ซ่่งเริ่มจากการข้ายเม็ดพอล้ิเมอร์ชิ้นิ่ด Non-Prime แล้ะข้ยาย

ครอบคลุ้มไปถึ่งผล้ิตภัณฑ์เม็ดพอล้ิเมอร์รีไซเคิล้ สำหรับ 

ชิ้่องทางการจำหน่่ายหลั้กสำหรับเม็ดพอลิ้โอเล้ฟิน่ส์ (ข้ายตรงให้

ลู้กค้า ร้อยล้ะ 75 ข้ายผ่าน่ตัวแทน่จำหน่่าย ร้อยล้ะ 25) แล้ะเม็ด

พีวีซี (ข้ายตรงให้ลู้กค้า ร้อยล้ะ 93 ข้ายผ่าน่ตัวแทน่จำหน่่าย  

ร้อยล้ะ 7)

 •  การจำหน่่ายใน่ประเทศ

 ลู้กค้าเม็ดพอล้ิโอเล้ฟิน่ส์แบ่งออกเป็น่ 2 กลุ้่ม คือ ลู้กค้าที่ผล้ิต

เพื่อข้ายใน่ประเทศ คิดเป็น่สัดส่วน่ประมาณร้อยล้ะ 93 ข้อง

ปริมาณการจำหน่่ายใน่ประเทศท้ังหมด แล้ะลู้กค้าท่ีผลิ้ตเพื่อ 

การส่งออก คิดเป็น่สัดส่วน่ร้อยล้ะ 7 ส่วน่เม็ดพีวีซีมีเพียงลู้กค้า 

ที่ผล้ิตเพื่อข้ายใน่ประเทศเท่าน่ั้น่

 •  การส่งออก

 ธรุกจิสง่ออกเมด็พอล้เิมอรส์ว่น่ใหญ่ไ่ปประเทศใน่แถึบภมิูภาค

เอเชิ้ียแปซิฟิก การจัดจำหน่่ายจะเน่้น่การเข้้าถึ่งผู้ใชิ้้ปล้ายทาง 

หรือผู้แทน่จำหน่่ายใน่ประเทศน่ั้น่ ๆ โดยตรง เพื่อประสิทธิภาพ 

ใน่การตอบสน่องความต้องการข้องลู้กค้า สัดส่วน่ตล้าดส่งออกคือ

เอเชิ้ียตะวัน่ออกร้อยล้ะ 30 เอเชิ้ียตะวัน่ออกเฉียงใต้ร้อยล้ะ 33 

เอเชิ้ียใต้ร้อยล้ะ 8 แล้ะประเทศอ่ืน่ ๆ น่อกภูมิภาคเอเชิ้ียอีก 

ร้อยล้ะ 29 แล้ะสัดส่วน่การส่งออกเม็ดพีวีซีคือ เอเชิ้ียตะวัน่ออก

เฉียงใต้ร้อยล้ะ 23 เอเชิ้ียใต้ร้อยล้ะ 50 แล้ะประเทศอื่น่ ๆ อีก 

ร้อยล้ะ 27 ธุรกิจมีปริมาณการส่งออกประมาณ 1.14 ล้้าน่ตัน่ 

แบ่งเป็น่เม็ดพอล้ิโอเล้ฟิน่ส์ 0.90 ล้้าน่ตัน่ แล้ะพีวีซี 0.24 ล้้าน่ตัน่ 

ตามล้ำดับ สามารถึกระจายการส่งสิน่ค้าไปตามฐาน่ลู้กค้า 

ที่มีอยู่กว่า 120 ประเทศทั่วโล้ก โดยไม่ส่งออกไปที่ประเทศใด

ประเทศหน่่่งมากเป็น่พิเศษั ทำให้สามารถึล้ดความเสี่ยงที่อาจ 

เกิดข้่้น่เน่ื่องจากการเปล้ี่ยน่แปล้งทางการเมืองหรือเศรษัฐกิจ 

ข้องประเทศน่ั้น่ ๆ

 น่อกจากน่ี้ การสร้างฐาน่ลู้กค้าทั่วโล้กทำให้สามารถึบริหาร

ปริมาณการส่งออกใน่แต่ล้ะประเทศเพื่อผล้กำไรสูงสุด เน่ื่องจาก

ราคาใน่แต่ล้ะประเทศอาจมีความแตกต่างกนั่ตามสภาวะตล้าดข้อง

060



ประเทศน่ั้น่ ๆ

3.  การจัด้หาผลิต่ภััณฑ์์หรือบริการ

 (ก) โรงงานและกำลังการผลิตุ

 ธุรกิจมีโรงงาน่ผลิ้ตโอเล้ฟิน่ส์ 2 โรงงาน่ โรงงาน่ผลิ้ตเม็ด 

พอล้ิโอเล้ฟิน่ส์ 9 โรงงาน่ ตั้งอยู่ใน่น่ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

จงัหวดัระยอง แล้ะโรงงาน่ผล้ติเมด็พวีซี ีแล้ะผล้ติภณัฑท่ี์เกีย่วข้้อง 

21 โรงงาน่ ตั้งอยู่ใน่ประเทศไทย เวียดน่ามอิน่โดน่ีเซีย กัมพูชิ้า  

แล้ะเมียน่มา แล้ะโรงงาน่ผล้ิตปิโตรเคมีแบบครบวงจร  

ประเทศเวียดน่ามที่กำล้ังก่อสร้างอีก 1 คอมเพล้็กซ์ รวมถึ่งม ี

บรษิัทัยอ่ยตา่ง ๆ  ทีใ่ห้บรกิารทีเ่กีย่วข้อ้งกับธรุกจิ โดยมีรายล้ะเอยีด

กำล้ังผล้ิต ดังน่ี้

บริษัที่ โรงงานี้/ผลิต่ภััณฑ์์/บริการ กำาลังการผลิต่/1

(ต่ันี้ต่่อปี)
เปิด้ด้ำาเนี้ินี้การ

(พ.ศ.)
สัด้ส่วนี้การถุือหุ้นี้

ของบริษัที่ฯ
(ร้อยละ)

โรงงานี้ในี้ประเที่ศไที่ย 6,406,000

1. ระยองโอเล้ฟิน่ส์ เอทิล้ีน่
โพรพิล้ีน่

900,000
450,000

2542 68

2. มาบตาพุดโอเล้ฟิน่ส์ เอทิล้ีน่
โพรพิล้ีน่

1,200,000
850,000

2553 67

3. ไทยโพล้ีเอททิล้ีน่ เอชิ้ดีพีอี 1
เอชิ้ดีพีอี 2
เอชิ้ดีพีอี 3
เอชิ้ดีพีอี 4

แอล้แอล้ดีพีอี
แอล้ดีพีอี

พีพี 1
พีพี 2
พีพี 3

140,000
170,000
220,000
450,000
140,000
150,000
140,000
180,000
540,000

2532
2540
2544
2553
2543
2548
2536
2540
2553

100

4.  เอสซีจี ไอโค พอล้ิเมอร์ เอ็มดีพีอี คอมพาวน่ด์ 85,000 2556 87

5.  ไทยพล้าสติกแล้ะเคมีภัณฑ์ พีวีซี แห่งที่ 5-9
วีซีเอ็ม แห่งที่ 1-2

530,000
590,000

2533
2533

100

6.  น่วพล้าสติกอุตสาหกรรม ท่อแล้ะข้้อต่อพีวีซี
โปรไฟล้์พีวีซีแห่งที่ 1-2

204,000
21,000

2513 100

7.  ทีพีซี เพสต์ เรซิน่ พีวีซี เพสต์ เรซิน่ 36,000 2536 100

โรงงานี้ในี้ประเที่ศเว้ยด้นี้าม 3,229,000

8. Binh Minh Plastics Joint 
Stock Company (BMP)

ท่อพล้าสติกแล้ะข้้อต่อ
4 โรงงาน่

150,000 2520 54

9. TPC Vina Plastic and  
Chemicals Corporation

พีวีซีเรซิน่
แห่งที่ 1-2

200,000 2540 70

10. Viet-Thai Plastchem พีวีซีคอมพาวน่ด์ 17,000 2537 72
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บริษัที่ โรงงานี้/ผลิต่ภััณฑ์์/บริการ กำาลังการผลิต่/1

(ต่ันี้ต่่อปี)
เปิด้ด้ำาเนี้ินี้การ

(พ.ศ.)
สัด้ส่วนี้การถุือหุ้นี้

ของบริษัที่ฯ
(ร้อยละ)

11. Chemtech พอล้ิเอทิล้ีน่แบบเชิ้ื่อมข้วาง 
(XPLE)

12,000 2548 100

12. Long Son Petrochemicals เอทิล้ีน่
โพรพิล้ีน่ 
เอชิ้ดีพีอี

แอล้แอล้ดีพีอี
พีพี

บิวทาไดอีน่

950,000
400,000
500,000
500,000
400,000
100,000

กำล้ังก่อสร้างแล้ะ
คาดว่าจะเปิด

ดำเน่ิน่การกล้างปี 
2566

100

โรงงานี้ในี้ประเที่ศอินี้โด้นี้้เซื้้ย 141,000

13. PT. TPC Indo Plastic & 
Chemicals

พีวีซีเรซิน่ 120,000 2541 100

14. Berjaya Newaplastic 
Indonesia

ท่อแล้ะข้้อต่อพีวีซี 21,000 2562 51

โรงงานี้ในี้ประเที่ศกัมพูชา 17,400

15. Nawaplastic (Cambodia) ท่อแล้ะข้้อต่อพีวีซี 17,400 2559 60

โรงงานี้ในี้ประเที่ศเม้ยนี้มา 16,000

16. Grand Nawaplastic Myanmar ท่อแล้ะข้้อต่อพีวีซี 16,000 2559 80

ธุรกิจบริการ

17. มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มิน่อล้ บริการท่าเทียบเรือแล้ะคล้ังเก็บ
ผล้ิตภัณฑ์

-/2 2541 82

18. ระยองไปป์ไล้น่์ บริการการข้น่ส่ง 
ทางท่อ

- 2541 92

19. ระยองวิศวกรรมแล้ะซ่อมบำรุง บริการทางด้าน่วิศวกรรมแล้ะ
ซ่อมบำรุง

- 2544 100

ธุรกิจร้ไซื้เคิล

20. Sirplaste-Sociedade 
Industrial de Recuperados 
de Plastico, S.A.

โรงงาน่เม็ดพล้าสติกรีไซเคิล้ 36,000 2517 70

21. KRAS จัดหาข้ยะพล้าสติกใชิ้้แล้้ว
จัดหากระดาษัใชิ้้แล้้ว

160,000
120,000

2494 60

22. REKS โรงงาน่เม็ดพล้าสติกรีไซเคิล้ 9,000 2562 45

หมายเหตุุ:
/1 กำล้ังการผล้ิตข้้างต้น่ เป็น่กำล้ังการผล้ิตเฉพาะผล้ิตภัณฑ์หล้ักแล้ะแสดงเฉพาะข้้อมูล้ข้องบริษััทย่อยข้องธุรกิจเท่าน่ั้น่ แล้ะไม่รวมกำล้ังการผล้ิตข้อง VCM
/2 ท่าเทียบเรือ 4 ท่า มีข้น่าดระวางบรรทุก (Deadweight Tonnage) 100,000 ตัน่ 80,000 ตัน่ 20,000 ตัน่ แล้ะ 10,000 ตัน่
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 ปี 2565 โรงงาน่ผล้ิตโอเล้ฟิน่ส์มีอัตราการใชิ้้กำล้ังการผล้ิต 

อยู่ที่ร้อยล้ะ 90 โรงงาน่ผล้ิตเม็ดพอล้ิโอเล้ฟิน่ส์มีอัตราการใชิ้้กำล้ัง

การผลิ้ตอยู่ที่ร้อยล้ะ 76 แล้ะโรงงาน่ผลิ้ตเม็ดพีวีซี มีอัตราการใชิ้้

กำลั้งการผลิ้ตอยูท่ี่ร้อยล้ะ 91 เมือ่เทียบกับกำลั้งการผลิ้ตรวมแต่ล้ะ

ผล้ิตภัณฑ์

 โครงการ Long Son Petrochemicals (LSP) ณ ประเทศ

เวียดน่าม เป็น่โครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกข้องประเทศ

เวียดน่าม มีความสามารถึใน่การแข้่งขั้น่ใน่เชิ้ิงธุรกิจเน่ื่องจากเป็น่

โครงการที่มีการเชิ้ื่อมโยงจากโรงงาน่ปิโตรเคมีข้ั้น่ต้น่ถึ่งข้ั้น่ปล้าย

ครบวงจร มคีวามประหยัดต่อข้น่าด (Economies of Scale) แล้ะ

สามารถึใชิ้้วัตถึุดิบได้อย่างยืดหยุ่น่สูง โดยสามารถึเลื้อกใชิ้้ก๊าซ 

โพรเพน่ร่วมกับแน่ฟทาเป็น่วัตถุึดิบใน่สัดส่วน่ต่าง ๆ เพื่อบริหาร

ต้น่ทุน่ แล้ะผลิ้ตเอทิล้ีน่แล้ะโพรพิล้ีน่รวมกัน่ได้ประมาณ 1.35 

ล้้าน่ตัน่ต่อปี แล้ะโพลิ้โอเล้ฟิน่ส์ใน่ข้ั้น่ปล้ายด้วยกำลั้งการผลิ้ต 

โดยรวมใกล้้เคียงกับโรงงาน่โอเล้ฟิน่ส์ด้วยเทคโน่โล้ยีใน่กระบวน่ 

การผลิ้ตชิ้ั้น่น่ำระดับโล้กที่ได้รับการยอมรับ โดย LSP ยังม ี

การล้งทุน่ใน่ระบบโครงสร้างพื้น่ฐาน่ที่ช่ิ้วยสน่ับสนุ่น่การดำเนิ่น่

กิจการ เชิ้่น่ ท่าเรือน่้ำล้่ก แล้ะสาธารณูปโภคต่าง ๆ

 น่อกจากน่ี ้LSP ยงัตัง้อยูใ่น่พืน้่ทีท่ีมี่ศกัยภาพสูง โดยตัง้อยู่ห่าง

จากน่ครโฮจิมิน่ห์ ซ่่งเป็น่ตล้าดหลั้กแล้ะเป็น่เมืองศูน่ย์กล้างทาง

เศรษัฐกจิข้องประเทศเวยีดน่ามเพยีงประมาณ 100 กโิล้เมตร แล้ะ

อยู่ติดกับชิ้ายฝ่�งทะเล้น้่ำล้่ก ทำให้มีความสะดวกใน่การน่ำเข้้า

วัตถึุดิบแล้ะส่งออกผล้ิตภัณฑ์ แล้ะมีท่าเรือคอน่เทน่เน่อร์ระหว่าง

ประเทศข้น่าดใหญ่่อยู่ใน่พื้น่ที่ใกล้้เคียง จ่งสะดวกต่อการส่ง

ผล้ิตภัณฑ์เม็ดพอล้ิเมอร์ไปจำหน่่ายใน่ตล้าด

 โครงการ LSP มีมูล้ค่าโครงการรวมประมาณ 5.4 พัน่ล้้าน่

ดอล้ล้าร์สหรัฐ โดยเริม่ดำเนิ่น่การด้าน่วิศวกรรมจัดหาแล้ะก่อสร้าง  

มาตั้งแต่ไตรมาสที่สามข้องปี 2561 แล้ะคาดว่าโครงการ LSP  

จะเปิดดำเน่ิน่การเชิ้ิงพาณิชิ้ย์ตามแผน่ใน่ชิ้่วงคร่่งแรกข้องปี 2566

 (ข) การจัดหาวัตุถุุดิบ

 1) การผลิตุโอเลฟิินส์

 วตัถึดุบิหล้กัท่ีใชิ้ใ้น่การผล้ติโอเล้ฟิน่ส์ คอื แน่ฟทา ซ่ง่จดัหาจาก

โรงกล้ั่น่น้่ำมัน่ภายใน่ประเทศ น่อกจากน่ี้ ธุรกิจได้มีการออกแบบ

โรงงาน่ให้สามารถึใชิ้้วัตถุึดิบทดแทน่อ่ืน่ ๆ ได้ เชิ้่น่ 

ก๊าซปิโตรเล้ียมเหล้ว ราฟฟิเน่ต แล้ะคอน่เดน่เสท หากได้ 

ต้น่ทุน่ใน่การผล้ิตต่ำกว่าแล้ะมีความสามารถึใน่การแข้่งข้ัน่ 

มากข้่้น่ ใน่ปี 2565 คิดเป็น่สัดส่วน่ประมาณร้อยล้ะ 28 ข้อง 

ความต้องการใชิ้้ทั้งหมด ส่วน่ที่เหล้ืออีกร้อยล้ะ 72 เป็น่การน่ำเข้้า

จากประเทศใน่แถึบตะวัน่ออกกล้างเป็น่ส่วน่ใหญ่่ ธุรกิจมีการเข้้า

ทำสัญ่ญ่าจัดซ้ือวัตถุึดิบ (ระยะยาว) กับผู้จัดจำหน่่ายวัตถุึดิบหล้ัก

ทั้งใน่ประเทศแล้ะต่างประเทศ

 2) การผลิตุพัอลิโอเลฟิินส์

 วัตถึุดิบหล้ักที่ใชิ้้ใน่การผล้ิตพอล้ิโอเล้ฟิน่ส์ คือโอเล้ฟิน่ส์ 

ซ่่งธุรกิจมีสัญ่ญ่าซื้อข้ายกับโรงงาน่ผล้ิตโอเล้ฟิน่ส์ใน่บริษััทย่อย 

จำน่วน่ประมาณ 1,865,000 ตัน่ต่อปี โดยโอเล้ฟิน่ส์จากโรงงาน่

ผล้ติโอเล้ฟิน่ส์อกีส่วน่หน่่่งจะจำหน่า่ยให้กบับริษััทร่วมทุน่แล้ะลู้กค้า

ภายน่อก ซ่่งเป็น่ผู้ถืึอหุ้น่ใน่โรงงาน่ผลิ้ตโอเล้ฟิน่ส์ น่อกจากน่ี ้

สามารถึซือ้โอเล้ฟนิ่สเ์พิม่เตมิไดจ้ากบรษิัทัพทีที ีโกล้บอล้ เคมคิอล้ 

จำกัด (มหาชิ้น่) หรือน่ำเข้้าจากต่างประเทศ

 3) การผลิตุพัีวีซี

 วัตถึุดิบหลั้กที่สำคัญ่ใน่การผลิ้ตพีวีซี คือ วีซีเอ็ม (Vinyl  

Chloride Monomer: VCM) ซ่่งธุรกิจสามารถึผล้ิตได้เองทั้งหมด

สำหรับป้อน่โรงงาน่ผล้ิตพีวีซีใน่ประเทศไทย สำหรับโรงงาน่ผล้ิต 

พวีซีใีน่อิน่โดนี่เซยีแล้ะเวยีดน่าม ธรุกิจน่ำเข้า้วีซเีอ็มจากการผลิ้ตใน่

ประเทศไทย แล้ะจัดหาเพิ่มเติมโดยน่ำเข้้าจากต่างประเทศ 

ใน่ส่วน่ข้องอีดีซี สำหรับการผล้ิตวีซีเอ็มเป็น่การน่ำเข้้าทั้งหมด

 -  ผลกระทบตุ่อสิ�งแวดล้อม

 SCGC ดำเน่ิน่ธุรกิจตามน่โยบายด้าน่การพัฒน่าอย่างยั่งยืน่มา

โดยตล้อด ทัง้น่ีไ้ดใ้หค้วามสำคญั่กบัเรือ่งสิง่แวดล้อ้มแล้ะการพฒัน่า

ชิุ้มชิ้น่เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน่อย่างยั่งยืน่ระหว่างอุตสาหกรรม 

สิ่งแวดล้้อม แล้ะชิุ้มชิ้น่ ด้วยการบริหารจัดการโรงงาน่ให้เป็น่มิตร

ตอ่สิง่แวดล้อ้ม โดยใน่ป ี2558 ทกุโรงงาน่ได้การรบัรองเปน็่โรงงาน่

อุตสาหกรรมเชิ้ิงน่ิเวศ (Eco Factory) ซ่่งถึือได้ว่าเป็น่แห่งแรก 

ใน่ประเทศไทยที่มีโรงงาน่อุตสาหกรรมเชิ้ิงนิ่เวศครบ 100%  

อีกทั้งยังมุ่งม่ัน่พัฒน่าอย่างต่อเน่ื่อง น่อกจากนี่้ใน่ปี 2565  

น่ิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล้ ได้รับการรับรองเป็น่นิ่คม

อุตสาหกรรมเชิ้ิงน่ิเวศระดับ Eco-World Class ระดับสูงสุด  

ด้วยคะแน่น่สูงสุดจากการน่ิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กน่อ.) ถึือเป็น่น่ิคมฯ แห่งแรกใน่ประเทศไทยที่ได้รับรางวัล้น้ี่ 

ต่อเน่ื่อง 4 ปีซ้อน่ 

 น่อกจากน่ี้ SCGC ยังมีส่วน่ร่วมกับภาคส่วน่ต่าง ๆ 

ใน่การขั้บเคล้ื่อน่ ส่งเสริมชิุ้มชิ้น่สู่การเป็น่ชิุ้มชิ้น่เชิ้ิงน่ิเวศ (Eco 

Community) โรงเรียน่เชิ้ิงน่ิเวศ (Eco School) แล้ะวัดเชิ้ิงนิ่เวศ 

(Eco Temple) เพื่อร่วมผล้ักดัน่ให้เกิดเป็น่เมืองอุตสาหกรรม 

เชิ้ิงน่ิเวศ (Eco Industrial Town) ตามน่โยบายข้องภาครัฐ 

ใน่การพัฒน่าอุตสาหกรรมข้องประเทศที่เป็น่มิตรต่อสิ่งแวดล้้อม 

เพื่อรณรงค์แล้ะปลู้กฝ่งจิตสำน่่กด้าน่การใชิ้้ทรัพยากรแล้ะ 

การจัดการข้ยะ รวมถึ่งการรณรงค์ด้าน่ความปล้อดภัยใน่พื้น่ที ่

พร้อมท้ังข้ยายผล้โมเดล้การคัดแยกข้ยะภายใน่องค์กรสู่ชิุ้มชิ้น่ 

รอบโรงงาน่เชิ้ื่อมต่อ “บ้าน่-วัด-โรงเรียน่-ธน่าคารข้ยะ” ภายใต้

โครงการ “ชิุ้มชิ้น่ LIKE (ไร้) ข้ยะ” สร้างการมีส่วน่ร่วมข้องชิุ้มชิ้น่

ทุกภาคส่วน่แล้ะพัฒน่าแอปพล้ิเคชิ้ัน่ “คุ้มค่า” สำหรับเพื่อชิ้่วยใน่

การบริหารจัดการธน่าคารข้ยะ 
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 SCGC ร่วมกับหล้ากหล้ายองค์กรแล้ะภาคีเครือข่้ายเพื่อทำ

ภารกิจพิทักษั์ทะเล้ ตล้อดจน่ความร่วมมือระดับโล้กกับ  

The Ocean Cleanup, Alliance to End Plastic Waste 

(AEPW) แล้ะ Ellen MacArthur Foundation เพื่อร่วมกัน่ 

แก้ป่ญ่หาข้ยะ โดยเฉพาะใน่มหาสมุทรให้ได้อย่างยั่งยืน่ แล้ะ 

เดนิ่หน้่าจดัการป่ญ่หาข้ยะทะเล้ด้วยน่วัตกรรม “ทุ่น่กักข้ยะล้อยน่ำ้ 

จาก HDPE-Bone” โดยพฒัน่าแล้ะปรบัปรงุจากรุน่่แรกดว้ยการน่ำ

พล้าสติกเกรดพิเศษั HDPE–Bone มาใชิ้้ทดแทน่วัสดุเดิม ทำให้

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้ยะล้อยน่้ำ ทน่ทาน่ต่อรังสียูว ี

เพิ่มอายุการใชิ้้งาน่ แล้ะสามารถึน่ำกลั้บมารีไซเคิล้ตามหลั้ก

เศรษัฐกิจหมุน่เวียน่

 SCGC ยังได้เข้้าไปส่งเสริมความรู้ใน่การคัดแยกแล้ะ 

รวบรวมพล้าสติกใชิ้้แล้้วตั้งแต่ต้น่ทางให้กับเยาวชิ้น่ใน่โครงการ  

“ถึุงน่มกู้โล้ก” โดยน่ำถึุงน่มโรงเรียน่มาล้้าง ตากให้แห้ง รวบรวม

เป็น่พล้าสติกประเภทแอล้แอล้ดีพีอี เพ่ือส่งข้ายแล้ะอีกส่วน่หน่่่ง 

น่ำกล้ับมาเป็น่วัตถึุดิบเพื่อผล้ิตเป็น่ “เก้าอี้รีไซเคิล้”ที่สวยงามแล้ะ

แข้็งแรงทน่ทาน่ 

4.  งานี้ท้ี่�ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานี้โครงการหรือซืื้�อขาย 

ที่้�ม้มูลค่าสูง

ไม่มี

 SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ�ง)

 SCGP แล้ะบริษััทย่อย เป็น่ผู้น่ำด้าน่โซลู้ชิ้ัน่บรรจุภัณฑ์แบบ

ครบวงจรใน่ภมูภิาค ดว้ยน่วตักรรมสนิ่ค้าแล้ะบรกิารทีห่ล้ากหล้าย 

ควบคูก่บัการดำเน่นิ่งาน่อยา่งยัง่ยนื่ ซ่ง่ประกอบดว้ยสายธรุกจิหล้กั 

3 สายธุรกิจ คือ 1) สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร  

2) สายธุรกิจเยื่อแล้ะกระดาษั แล้ะ 3) สายธุรกิจรีไซเคิล้แล้ะ 

ส่วน่งาน่อื่น่

ข้อมูลที่้�สำคัญ

กำลังผลิต่

สายธุุรกิจบรรจุภััณฑ์์แบบค้รบวงจร
• บรรจุภัณฑ์จากเยื่อแล้ะกระดาษั  1,380,000 ตัน่ต่อปี
•  กระดาษับรรจุภัณฑ์  4,600,000 ตัน่ต่อปี
• บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน่ตัว  978 ล้้าน่ตารางเมตรต่อปี
•  บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป 143,000 ตัน่ต่อปี
•  วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  250 ล้้าน่ชิ้ิ้น่ต่อปี
สายธุุรกิจเย่�อและกระดาษ
•  เยื่อ  556,000 ตัน่ต่อปี
•  ผล้ิตภัณฑ์กระดาษั  490,900 ตัน่ต่อปี
•  บรรจุภัณฑ์อาหาร  9,430 ล้้าน่ชิ้ิ้น่ต่อปี
สายธุุรกิจรีไซเค้ิลและส่วนงานอ่�น
•  ธุรกิจรีไซเคิล้วัสดุบรรจุภัณฑ์  1,200,000 ตัน่ต่อปี

ผลิต่ภััณฑ์์หลัก

สายธุุรกิจบรรจุภััณฑ์์แบบค้รบวงจร
• บรรจุภัณฑ์จากเยื่อแล้ะกระดาษั (Fiber Packaging)
•  กระดาษับรรจุภัณฑ์ (Packaging Paper)
•  บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถึน่ะสูง (Consumer and Performance Packaging)
•  บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป (Rigid Packaging)
•  บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน่ตัว (Flexible Packaging)
•  วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Supplies and Labware)
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ข้อมูลที่้�สำคัญ

ผลิต่ภััณฑ์์หลัก

สายธุุรกิจเย่�อและกระดาษ
•  ผล้ิตภัณฑ์เยื่อแล้ะกระดาษั (Pulp and Paper Products)
•  บรรจุภัณฑ์อาหาร (Foodservice Packaging)
•  ธุรกิจไม้ครบวงจร (Plantation and Bio-based Solutions)
สายธุุรกิจรีไซเค้ิลและส่วนงานอ่�น
•  กระดาษัรีไซเคิล้
•  พล้าสติกรีไซเคิล้
•  ส่วน่งาน่อื่น่ เชิ้่น่ การล้งทุน่อื่น่

ต่ราสินี้ค้า

• บรรจุภัณฑ์แล้ะอุปกรณ์เพื่อการจัดส่งทางไปรษัณีย์อย่างครบวงจร Doozy
•  สิน่ค้าไล้ฟ์สไตล้์ เฟอร์น่ิเจอร์ แล้ะข้องใชิ้้ใน่บ้าน่ Doozy by SCGP, Plaxury, DUY TAN member of SCGP,  
 MATSU, Talopa, Oneplas
•  วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตรา Deltalab member of SCGP
•  ผล้ิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา HOLIS by SCGP
•  ผล้ิตภัณฑ์ดูแล้ส่วน่บุคคล้ ตรา ALMIND by SCGP
•  บรรจุภัณฑ์อาหาร ตรา Fest by SCGP, Go-rPET, edenware
•  กระดาษัพิมพ์เข้ียน่ Idea by SCGP, Supreme by SCGP, Green Read by SCGP, Spring, Ultimate,  
 Delight
•  ปุ�ย ต้น่ยูคาล้ิปตัส แล้ะอุปกรณ์ทางการเกษัตร ตรา คู่ดิน่
•  บรรจุภัณฑ์ ตรา Green Carton

จุด้เด้่นี้ที่้�สำคัญ

•  เป็น่ผู้น่ำด้าน่บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรใน่ภูมิภาคเอเชิ้ียตะวัน่ออกเฉียงใต้
•  เป็น่พัน่ธมิตรกับลู้กค้าที่มีความสัมพัน่ธ์อัน่ยาวน่าน่ ได้รับการยอมรับจากลู้กค้าที่เป็น่บริษััทข้้ามชิ้าติแล้ะ 
 บริษััทชิ้ั้น่น่ำใน่ภูมิภาค
•  มีศักยภาพด้าน่การออกแบบการวิจัยแล้ะพัฒน่าที่แข้็งแกร่ง สามารถึสร้างน่วัตกรรมผล้ิตภัณฑ์แล้ะโซลู้ชิ้ัน่ 
 เพื่อตอบสน่องความต้องการที่หล้ากหล้ายข้องลู้กค้าได้
•  มีรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการใน่แน่วตั้ง (Vertical Integration) ส่งผล้ให้บริษััทสามารถึพัฒน่าประสิทธิภาพ 
 ใน่การดำเน่ิน่งาน่ ส่งเสริมความสามารถึใน่การแข้่งข้ัน่ด้าน่ต้น่ทุน่ อีกทั้งเพิ่มความมั่น่คงใน่การจัดหาสิน่ค้าแล้ะ 
 วัตถึุดิบ แล้ะสามารถึบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชิ้น่์สูงสุด
•  เป็น่ผู้น่ำด้าน่การดำเน่ิน่ธุรกิจอย่างยั่งยืน่ที่ให้ความสำคัญ่ใน่เรื่องสิ่งแวดล้้อม สังคม แล้ะบรรษััทภิบาล้ ภายใต้ 
 หล้ักเศรษัฐกิจหมุน่เวียน่

นี้โยบายหลัก
ในี้การด้ำเนี้ินี้งานี้

• ส่งเสริมแบรน่ด์แล้ะประสิทธิภาพข้องห่วงโซ่อุปทาน่ข้องลู้กค้าผ่าน่น่วัตกรรมการน่ำกล้ับมาใชิ้้ใหม่ข้องสิน่ค้า 
 แล้ะบริการ
• ข้ยายธุรกิจอย่างต่อเน่ื่องทั้งใน่ประเทศแล้ะต่างประเทศ เพิ่มความหล้ากหล้ายข้องสิน่ค้าแล้ะฐาน่ลู้กค้า เพื่อให้ 
 รับประโยชิ้น่์จากการเติบโตข้องเศรษัฐกิจมหภาคแล้ะการใชิ้้จ่ายข้องผู้บริโภคใน่ภูมิภาค
•  มุ่งมั่น่เดิน่หน่้าเชิ้ิงรุกด้าน่การพัฒน่าอย่างยั่งยืน่แล้ะเป็น่ผู้บุกเบิกหล้ักเศรษัฐกิจหมุน่เวียน่ใน่ภูมิภาคอาเซียน่

นี้โยบายในี้การ
พัฒนี้าธุรกิจ

• มุ่งเน่้น่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการเข้้าเป็น่พัน่ธมิตรทางธุรกิจ (Merger & Partnership) แล้ะการข้ยาย 
 ธุรกิจใน่ป่จจุบัน่ (Organic Expansion)
• มุ่งมั่น่เป็น่ผู้น่ำด้าน่การพัฒน่าผล้ิตภัณฑ์แล้ะโซลู้ชิ้ัน่บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่ลู้กค้าคำน่่งถึ่งเป็น่ล้ำดับแรก  
 (Top-of-mind) ผ่าน่การน่ำเสน่อน่วัตกรรม รวมถึ่งผล้ิตภัณฑ์แล้ะบริการที่ยั่งยืน่ เพื่อตอบสน่องต่อเมกะเทรน่ด์ 
 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
• มุ่งย่ดหล้ักการดำเน่ิน่งาน่ที่เป็น่เล้ิศ (Operational Excellence)
• มุ่งหมายดำเน่ิน่ธุรกิจด้วยการพัฒน่าที่ยั่งยืน่ตามกรอบแน่วคิดข้อง ESG (Environmental, Social and  
 Governance)
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  1 .  ลักษณะผลิต่ภััณฑ์์หรือบริการ

•  SCGP เป็น่ผู้น่ำการให้บริการด้าน่บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 

ทั้งใน่ประเทศไทยแล้ะใน่ภูมิภาคเอเชิ้ียตะวัน่ออกเฉียงใต้ที่มี 

การบูรณาการใน่แน่วตั้ง (Vertical Integration) ตั้งแต่ 

การผล้ิตเยื่อกระดาษัเพื่อน่ำไปผล้ิตกระดาษัพิมพ์เข้ียน่ 

กระดาษับรรจภัุณฑ ์แล้ะบรรจภุณัฑจ์ากเยือ่แล้ะกระดาษั แล้ะ

มีการผล้ิตบรรจุภัณฑ์สำหรับหล้ากหล้ายอุตสาหกรรม  

(Horizontal Diversification) ทำให้สามารถึจัดสรรกำล้ัง 

การผล้ิตแล้ะควบคุมต้น่ทุน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้

มีห่วงโซ่อุปทาน่ที่แข้็งแกร่ง อีกท้ังยังสามารถึควบคุมคุณภาพ

แล้ะน่วัตกรรมได้ตั้งแต่ข้ั้น่ตอน่แรกข้องกระบวน่การผล้ิต 

รวมถึง่เพิม่มูล้คา่ใหก้บัผล้ติภณัฑไ์ด ้น่อกเหนื่อจากบรรจุภณัฑ์

ที่กล่้าวมาข้้างต้น่แล้้ว SCGP ยังผล้ิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน่ตัว 

บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป บรรจุภัณฑ์อาหาร แล้ะวัสดุอุปกรณ์

ทางการแพทย์ โดยแบ่งสายธุรกิจหล้ักได้ 3 สายธุรกิจ คือ

 •  สายธุุรกิจบรรจุภััณฑ์์แบบค้รบวงจร

 ผล้ติภัณฑ์หลั้ก ได้แก่ กระดาษับรรจุภณัฑ์จากเยือ่แล้ะกระดาษั 

ถึุงหล้ายชิ้ั้น่ ถึุงช้ิ้อปปิ�ง แกน่กระดาษั ผลิ้ตภัณฑ์แปรรูป-

สำเร็จรูป กระดาษัปิดแผ่น่ยิปซัม กระดาษักล่้องข้าวเคลื้อบ 

(Coated duplexboard) แล้ะบรรจุภณัฑ์จากเย่ือแล้ะกระดาษั

ประเภทต่าง ๆ (Fiber Packaging) บรรจุภัณฑ์เพื่อการข้น่ส่ง

สิน่ค้า (Logistics Packaging) บรรจุภัณฑ์กล้่องกระดาษัแข้็ง

แบบพับได้ (Folding Carton) ผล้ิตภัณฑ์น่ิทรรศการ 

แล้ะงาน่แสดงสิน่ค้า (Event & Exhibition) สิน่ค้าไล้ฟ์สไตล้์ 

(Lifestyle Product) บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถึน่ะสูง 

(Consumer and Performance Packaging) บรรจุภัณฑ์

แบบอ่อน่ตัว (Flexible Packaging) บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป 

(Rigid Packaging) วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical 

Supplies and Labware) รวมไปถ่ึงการบริการออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร

 •  สายธุุรกิจเย่�อและกระดาษ

 ผล้ิตภัณฑ์หล้ัก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์อาหาร ผล้ิตภัณฑ์เยื่อแล้ะ

ผล้ติภณัฑก์ระดาษั สำหรับเยือ่ทีผ่ล้ติไดส้ามารถึใชิ้เ้ปน็่วตัถึดุบิ

สำคัญ่ใน่การผลิ้ตกระดาษัได้หล้ายชิ้นิ่ด เช่ิ้น่ กระดาษัพิมพ์เข้ยีน่  

ซ่่งโรงพิมพ์ทั่วไปสามารถึน่ำกระดาษัพิมพ์เข้ียน่ไปใชิ้้งาน่ 

ใน่ด้าน่พิมพ์น่ิตยสารหรือใชิ้้ทำกระดาษัสมุด กระดาษัพิมพ์

ตำราเรยีน่ กระดาษัถึา่ยเอกสาร กระดาษัชิ้นิ่ดพเิศษัท่ีใชิ้ใ้น่งาน่

อุตสาหกรรม เชิ้่น่ กระดาษัสำหรับทำฉล้าก กระดาษัรอง 

หล้ังฉล้าก กระดาษัสำหรับงาน่เฟอร์น่ิเจอร์ กระดาษัสำหรับ

งาน่ทางการแพทย์ หรืองาน่อน่ามัย รวมทั้งกระดาษัสำหรับ 

น่ำไปข้่้น่รูปเป็น่บรรจุภัณฑ์อาหาร สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร 

มีความหล้ากหล้ายท้ัง กล้่อง จาน่ ชิ้้อน่ส้อม ถึ้วย แก้ว ฯล้ฯ 

ที่ผล้ิตจากกระดาษั เยื่อธรรมชิ้าติ แล้ะพอล้ิเมอร์
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 •  สายธุุรกิจรีไซเค้ิลและส่วนงานอ่�น 

 ดำเน่ิน่ธุรกิจจัดหาแล้ะจำหน่่ายวัตถึุดิบกระดาษัรีไซเคิล้ 

แล้ะพล้าสติกรไีซเคิล้ใน่ทวีปยโุรปแล้ะสหรัฐอเมริกา การล้งทุน่

ข้้างต้น่จะชิ้่วยเพ่ิมศักยภาพใน่การรีไซเคิล้วัสดุบรรจุภัณฑ์ 

น่อกจากน่ี้ยังช่ิ้วยให้บริษััทสามารถึเข้้าถึ่งแหล้่งวัตถึุดิบได้

โดยตรง รวมถึง่เปน็่การข้ยายเครอืข้า่ยใน่การจดัหาข้อง SCGP 

เพ่ือเสรมิสรา้งความแข้ง็แกรง่ข้องธรุกจิบรรจุภณัฑ ์ตัง้แตแ่หล้ง่

วัตถึุดิบ การผล้ิตสิน่ค้าทั้งต้น่น่้ำแล้ะปล้ายน่้ำตล้อดจน่โซลู้ชิ้ัน่

บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

  2.   ต่ลาด้และภัาวะการแข่งขันี้

  (ก) การทำตุลาดของผลิตุภััณฑ์์และบริการที�สำค้ัญ

 -  นโยบายและลักษณะการตุลาด

 1) กลยุทธุ์ทางการตุลาด

 สำหรับ SCGP มุ่งเน่้น่สู่การเป็น่ผู้ให้บริการด้าน่บรรจุภัณฑ์

อย่างครบวงจร โดยมีผล้ิตภัณฑ์ที่หล้ากหล้ายเพื่อตอบสน่องความ

ต้องการใชิ้้บรรจุภัณฑ์ข้องผู้ผลิ้ตสิน่ค้าต่าง ๆ ได้อย่างครบครัน่ 

ไม่ว่าจะเป็น่บรรจุภัณฑ์จากเยื่อแล้ะกระดาษัประเภทต่าง ๆ  

(Fiber Packaging) บรรจุภัณฑ์เพื่อการข้น่ส่งสิน่ค้า (Logistics 

Packaging) บรรจุภัณฑ์กล้่องกระดาษัแข้็งแบบพับได้ (Folding 

Carton) แล้ะผลิ้ตภัณฑน์่ทิรรศการแล้ะงาน่แสดงสิน่คา้ (Event & 

Exhibition) แล้ะสิน่ค้าไล้ฟ์สไตล้์ (Lifestyle Product) ซ่่งมี 

การพัฒน่าแล้ะข้ยายกำล้ังการผล้ิตใน่ด้าน่การพิมพ์ทั้งระบบ 

Flexographic Pre-Printing, Offset Printing แล้ะ Digital 

Printing เพ่ือรองรับความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่หล้ากหล้าย 

บรรจภัุณฑจ์ากวสัดสุมรรถึน่ะสงู (Consumer and Performance 

Packaging) บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน่ตัว (Flexible Packaging)  

บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป (Rigid Packaging) แล้ะวัสดุอุปกรณ ์

ทางการแพทย์ (Medical Supplies and Labware)

 SCGP มีเครือข้่ายศูน่ย์จัดการวัสดุรีไซเคิล้ใน่ประเทศไทย 

เวยีดน่าม ฟลิ้ปิปนิ่ส ์แล้ะอนิ่โดน่เีซยี แล้ะไดข้้ยายเข้า้สูต่ล้าดธรุกจิ

รีไซเคิล้วัสดุบรรจุภัณฑ์ระดับน่าน่าชิ้าติ ผ่าน่การควบรวมกิจการ 

Peute Recycling B.V. (Peute) ประเทศเน่เธอร์แล้น่ด์ แล้ะ 

Jordan Trading Inc. (Jordan) สหรัฐอเมริกา ซ่่งความสามารถึ

ใน่การรวบรวมแล้ะจัดการวัตถุึดิบกระดาษัรีไซเคิล้อย่างมี

ประสิทธิภาพใน่ประเทศเหล่้าน่ี้ชิ้่วยเพิ่มข้้อได้เปรียบด้าน่ต้น่ทุน่ 

แล้ะชิ้่วยให้บริษััทสามารถึรักษัาเสถีึยรภาพข้องห่วงโซ่อุปทาน่ได้

อีกด้วย  

 ดา้น่การบรกิารงาน่ออกแบบบรรจภุณัฑ์ ได้มกีารพฒัน่าทมีงาน่

น่ักออกแบบให้ทำงาน่เชิ้ิงรุก มีความรู้ความสามารถึใน่การ

ออกแบบเชิ้ิงบูรณาการ ตั้งแต่การออกแบบโล้โก้ ตราสิน่ค้า 

ชิ้ั้น่แสดงสิน่ค้า บูธแสดงสิน่ค้า สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แล้ะบรรจุภัณฑ์ 

น่ับเป็น่การให้บริการการออกแบบที่ครบวงจร ประกอบกับการมี

โรงงาน่กระจายครอบคลุ้มท่ัวประเทศแล้ะใน่ภูมิภาคเอเชิ้ีย 

ตะวัน่ออกเฉียงใต้ ซ่่งชิ้่วยสร้างความเชิ้ื่อมั่น่ต่อผู้ผล้ิตสิน่ค้าว่า 

จะได้รับสิน่ค้าแล้ะบริการที่มีคุณภาพแล้ะบริการที่ดีอย่างต่อเน่ื่อง 

ไม่ก่อให้เกิดการหยุดชิ้ะงักใน่สายการผล้ิตข้องผู้ผล้ิตสิน่ค้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน่ชิ้่วงวิกฤตการณ์โควิด 19

 น่อกจากน่ี้ เพื่อตอบสน่องความต้องการข้องลู้กค้าอย่างสูงสุด 

SCGP ได้ใหค้วามสำคญั่ใน่การพฒัน่าคณุภาพข้องสนิ่คา้แล้ะบรกิาร 

โดยมุง่พฒัน่าน่วัตกรรมข้องสนิ่คา้ ซ่ง่เปน็่กล้ยทุธส์ำคญั่ใน่การเพิม่

ข้ีดความสามารถึข้อง SCGP มาอย่างต่อเน่ื่องด้วยการน่ำเสน่อ

กระดาษับรรจุภัณฑ์ที่บางล้ง แต่มีความแข้็งแรงเท่าเดิม (High 

Strength) เพือ่ตอบสน่องความตอ้งการข้องล้กูคา้ใน่การล้ดตน้่ทนุ่

การผล้ิตแล้ะยังชิ้่วยล้ดการใชิ้้ทรัพยากรอีกด้วย

 SCGP ยังมุ่งพัฒน่าสิน่ค้าท่ีมีคุณภาพแล้ะเป็น่มิตรต่อ 

สิ่งแวดล้้อม ทำให้สิน่ค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน่ทางด้าน่ 

สิง่แวดล้อ้มมากมายเชิ้น่่ “ฉล้ากเข้ยีว” (Green Label) ทีใ่ชิ้ร้บัรอง

ผล้ิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพแล้ะมีผล้กระทบต่อสิ่งแวดล้้อมน้่อยกว่า 

เม่ือน่ำมาเปรียบเทียบกับผล้ิตภัณฑ์อ่ืน่ท่ีทำหน่้าท่ีอย่างเดียวกัน่ 

SCG Green Choice ฉล้ากสิน่ค้าที่รับรองน่วัตกรรมสิน่ค้าแล้ะ

บริการที่เป็น่มิตรต่อสิ่งแวดล้้อมซ่่งเอสซีจีเป็น่ผู้จัดทำข้่้น่ อาทิ 

กระดาษับรรจุภัณฑ์เกรด KA, KE, KH, KT, KS, KC, TA, TI, TR, 

TS, CA, CS, CSP, ES

  ยิ่งไปกว่าน่ั้น่ SCGP ยังส่งเสริมการผล้ิตแล้ะจัดจำหน่่ายไม้  

เยือ่กระดาษั กระดาษัแล้ะบรรจภุณัฑท์ีไ่ดร้บั FSCTM Certification 

(มาตรฐาน่การดูแล้ผล้ิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้้องกับป�าไม้ตล้อดสายการ

ผล้ติ) ซ่ง่เปน็่การรบัรองวา่ผล้ติภณัฑข์้อง SCGP น่ัน้่ มาจากวัตถุึดบิ

แล้ะกระบวน่การที่ผ่าน่การรับรองตามมาตรฐาน่ FSCTM อย่างถึูก

ตอ้งใน่ทุกข้ั้น่ตอน่ ต้ังแต่การจดัหาวตัถุึดิบ กระบวน่การผลิ้ต ตล้อด

จน่การข้ายแล้ะการสง่มอบ เพ่ือให้มัน่่ใจได้วา่จะไมม่กีารปะปน่ข้อง

วัตถึุดิบที่ไม่ได้รับการรับรองตล้อดทั้งกระบวน่การผล้ิต โดยสิน่ค้า 

FSCTM ที่ SCGP ได้รับการรับรอง คือ FSCTM 100% FSCTM 

Controlled Wood FSCTM Recycled 100% แล้ะ FSCTM Mix 

ซ่่งทำให้ผู้บริโภคม่ัน่ใจได้ว่าสิน่ค้าข้อง SCGP เป็น่มิตรต่อ 

สิ่งแวดล้้อมแล้ะมีความรับผิดชิ้อบต่อสังคมอย่างแท้จริง

 สำหรับสายธุรกิจเย่ือแล้ะกระดาษั ใน่ส่วน่ข้องกระดาษั 

พิมพ์เข้ียน่ มีการเพิ่มการน่ำเข้้ากระดาษัเคล้ือบผิวเพื่อตอบสน่อง

ความต้องการที่หล้ากหล้ายข้องผู้บริโภค ข้ยายตล้าดใน่กลุ้่ม

กระดาษัถ่ึายเอกสาร สำหรับตล้าดใน่ประเทศได้ดำเนิ่น่การ 

ผา่น่กิจกรรมการส่งเสริมการตล้าดต่าง ๆ   อย่างต่อเน่ือ่ง สว่น่ตล้าด

การส่งออก ได้ปรับพอร์ตลู้กค้าให้สอดคล้้องกับสถึาน่การณ ์

โควิด 19 โดยเน่้น่การข้ายใน่ประเทศที่ความต้องการใชิ้้งาน่ 

ฟ้�น่ตัวข้่น้่ รวมถ่ึงกลุ่้มประเทศใน่ทวีปเอเชิ้ยีแล้ะทวปีอเมรกิาเหน่อื
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 ใน่ส่วน่ข้องบรรจุภัณฑ์อาหาร ผลิ้ตภัณฑ์ข้อง SCGP เป็น่ 

บรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาดปล้อดภัย สามารถึสัมผัสอาหารได้

โดยตรงตามมาตรฐาน่ด้าน่อาหาร (Food Direct Contact) 

ซ่่งมีจุดเริ่มต้น่จากความใส่ใจสุข้ภาพแล้ะความปล้อดภัยข้อง 

ผู้บริโภคน่ั้น่ ปริมาณความต้องการยังมีการข้ยายตัวอย่างต่อเน่ื่อง 

ทั้งจากธุรกิจร้าน่อาหารแล้ะธุรกิจบริการอาหารเดลิ้เวอร่ี รวมถ่ึง

กระแสการอนุ่รักษั์สิ่งแวดล้้อมที่เกิดข้่้น่ทั่วโล้ก บริษััทยังคงมุ่งมั่น่

ที่จะพัฒน่าผลิ้ตภัณฑ์คุณภาพสูงท่ีตรงกับความต้องการข้อง 

ผู้บริโภค โดยการคัดเลื้อกวัตถุึดิบคุณภาพสูง การออกแบบ

โครงสรา้งบรรจุภณัฑ ์แล้ะการใชิ้ก้ระบวน่การผล้ติทีไ่ดร้บัมาตรฐาน่

รับรองระดับสากล้ ได้แก่ GMP แล้ะ BRC เพื่อเป็น่บรรจุภัณฑ์ 

ทางเล้ือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่สามารถึตอบสน่องทุกการใชิ้้งาน่ได้

อยา่งม่ัน่ใจ ปจ่จบุนั่บรรจภุณัฑอ์าหารเฟสท ์(Fest®) แบง่ออกเปน็่ 

4 กลุ้ม่สนิ่ค้าหล้กั ได้แก่ “เฟสท์ช้ิ้อยส์” “เฟสท์ไบโอ” “เฟสท์เดล้ี”่  

แล้ะ “เฟสท์ชิ้ิล้ล้์” โดยมุ่งเน่้น่ตล้าดใน่ประเทศแล้ะอาเซียน่ 

 น่อกจากน่ี้ บริษััทยังมีฐาน่การผลิ้ตบรรจุภัณฑ์อาหาร 

ที่เวียดน่าม (Go-Pak) เพ่ือรองรับตล้าดใน่สหราชิ้อาณาจักรแล้ะ

ทวีปอเมริกาเหน่ือ โดยจำหน่่ายบรรจุภัณฑ์อาหารที่หล้ากหล้าย

กว่า 250 ประเภท เชิ้่น่ จาน่ ชิ้้อน่ส้อม ถึ้วยแก้ว ฯล้ฯ ที่ผล้ิตจาก

กระดาษัพอลิ้เมอร์แล้ะวัสดุย่อยสล้ายได้อื่น่ ๆ จากกำลั้งการผลิ้ต

บรรจุภัณฑ์อาหารข้องตัวเองแล้ะจากเครือข้่ายการจัดหาสิน่ค้า 

ทัว่โล้ก โดยมีฐาน่ลู้กค้าอยูใ่น่ภาคธุรกิจบริการด้าน่อาหาร ผู้คา้ปลี้ก

แล้ะค้าส่งใน่ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ื่องกับร้าน่อาหาร ร้าน่อาหาร 

บริการด่วน่ ผู้ให้บริการจัดเล้ี้ยงน่อกสถึาน่ที่ สำหรับฐาน่การผลิ้ต

บรรจุภัณฑ์อาหารที่ประเทศมาเล้เซีย โดย Interpress Printers 

Sendirian Berhad (IPSB) เป็น่ผู้ผล้ิตแล้ะจำหน่่ายบรรจุภัณฑ์

อาหารให้แก่เครือข้่ายร้าน่อาหารที่มีชิ้ื่อเสียงทั้งใน่ระดับประเทศ

แล้ะน่าน่าชิ้าติ  ทั้งน่ี้ IPSB ให้ความสำคัญ่กับบรรจุภัณฑ์สำหรับ

อาหารที่มีการพิมพ์ข้้อความซ่่งตอบสน่องความต้องการข้อง 

บริษััทฟาสต์ฟูดข้้ามชิ้าติข้น่าดใหญ่่ได้เป็น่อย่างดี จ่งมีลู้กค้าที่เป็น่

เครือข้่ายร้าน่อาหารแล้ะบริษััทฟาสต์ฟูดข้น่าดใหญ่่ทั่วทวีปเอเชิ้ีย 

เชิ้่น่ ประเทศญ่ี่ปุ�น่ ประเทศสิงคโปร์ แล้ะประเทศไทย

   2) ลักษณะลูกค้้า การจำหน่าย และช่่องทางการจำหน่าย

 สายธุุรกิจบรรจุภััณฑ์์แบบค้รบวงจร

 บรรจุภัณฑ์จากเยื่อแล้ะกระดาษั

 วิธีการจำหน่่าย : โรงงาน่ผล้ิตบรรจุภัณฑ์ข้อง SCGP มีท่ีตั้ง

หล้ายแห่งเพ่ือให้ใกล้้กับโรงงาน่ลู้กค้า เน่ื่องจากความใกล้้ชิิ้ดกับ

ลู้กค้าเป็น่หน่่่งใน่ป่จจัยความสำเร็จข้องบริษััท ด้วยกล้ยุทธ์ที่

สามารถึช่ิ้วยลู้กค้าใน่เรื่องดังต่อไปน่ี้ (1) การจัดหาแล้ะส่งสิน่ค้า

อย่างรวดเร็วแล้ะสม่ำเสมอ (2) ต้น่ทุน่แล้ะระยะเวล้าการข้น่ส่งที่

ล้ดล้งจากโรงงาน่ข้องบรษิัทัไปยงัสถึาน่ทีจ่ดัสง่ แล้ะ (3) การสือ่สาร

แล้ะการเข้้าถึ่งบริการข้องบริษััทได้อย่างรวดเร็ว น่อกจากน่ี้ SCGP 

ได้มีการจัดตั้ งหน่่วยงาน่เพื่อดูแล้ลู้กค้าบรรษััทข้้ามชิ้าติ 

ซ่่งหน่่วยงาน่น่ี้จะทำหน่้าท่ีติดต่อประสาน่งาน่กับลู้กค้าเพื่อรับ 

ความต้องการข้องลู้กค้ามาพัฒน่าต่อ แล้ะน่ำเสน่อบรรจุภัณฑ ์

แล้ะการให้บริการด้าน่บรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์

ความต้องการข้องลู้กค้ารายน่ั้น่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

อีกทั้ง บริษััทมีโรงงาน่ที่กระจายอยู่ท่ัวภูมิภาค ทั้งใน่ประเทศไทย 

ประเทศเวียดน่าม แล้ะประเทศอิน่โดนี่เซีย จ่งทำให้สามารถึให้

บรกิารแก่ล้กูคา้บรรษัทัข้า้มชิ้าตทิีต่ัง้อยูต่ามภมูภิาคตา่ง ๆ  ได้อยา่ง

รวดเร็ว

 กระดาษับรรจุภัณฑ์

 วธิกีารจำหน่า่ย : SCGP จำหน่า่ยผลิ้ตภัณฑ์กระดาษับรรจุภณัฑ์

ใหแ้กโ่รงงาน่ผลิ้ตกล้อ่งใน่ประเทศไทยผ่าน่ชิ้อ่งทางข้ายตรงแต่เพียง

อย่างเดียว ใน่ส่วน่ข้องการส่งออกน่ั้น่ บริษััทจำหน่่ายกระดาษั 

บรรจุภัณฑ์ส่งออกประมาณร้อยล้ะ 49 (คำน่วณจากปริมาณ 

การข้าย) ผ่าน่ช่ิ้องทางข้ายตรง ส่วน่อีกประมาณร้อยล้ะ 51 

(คำน่วณจากปริมาณการข้าย) ผ่าน่ตัวแทน่จำหน่่ายสิน่ค้า  

เน่ื่องจากกระดาษับรรจุภัณฑ์จัดเป็น่สิน่ค้าโภคภัณฑ์ประเภท 

การตล้าดธุรกิจ (B2B) น่โยบายด้าน่การตล้าดสำหรับกระดาษั 

บรรจุภัณฑ์ข้องบริษััท จ่งประกอบไปด้วยการน่ำเสน่อผลิ้ตภัณฑ ์

ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ การจัดส่งท่ีตรงต่อเวล้าแล้ะการให้ส่วน่ล้ด

โดยพิจารณายอดข้าย โครงการพิเศษั หรือลู้กค้ารายใหม่

 บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถึน่ะสูง

 วิธีการจำหน่่าย : ชิ้่องทางการจัดจำหน่่ายหล้ักสำหรับ 

บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน่ตัว บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป ได้แก่ การข้าย

โดยตรงให้กับลู้กค้าใน่ประเทศไทยแล้ะใน่ประเทศเวียดน่าม 

รวมถึ่งการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเล้ีย ญ่ี่ปุ�น่ 

แล้ะประเทศต่าง ๆ ใน่ภูมิภาคอาเซียน่ ฯล้ฯ ซ่่งคิดเป็น่ประมาณ

ร้อยล้ะ 85 ข้องยอดข้ายบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถึน่ะสูง ทั้งหมด 

(คำน่วณจากปริมาณการข้าย) ส่วน่การข้ายผ่าน่ตัวแทน่จำหน่่าย

สิน่ค้า แล้ะผู้ค้าหล้ัก ๆ คิดเป็น่ประมาณร้อยล้ะ 15 ข้องยอดข้าย

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถึน่ะสูง (คำน่วณจากปริมาณการข้าย) 

ใน่ข้ณะที่ผลิ้ตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ข้องบริษััทมีการ 

จดัจำหน่า่ยโดยตรงแล้ะผา่น่ตวัแทน่ใหก้บัล้กูคา้ใน่ยุโรป อเมรกิาใต้ 

แล้ะเอเชิ้ีย

 สายธุุรกิจเย่�อและกระดาษ

 ผล้ิตภัณฑ์เยื่อแล้ะกระดาษั

 วิธกีารจำหน่่าย : (1) บริษัทัจำหน่า่ยผลิ้ตภัณฑ์กระดาษักราฟิก

ผ่าน่การข้ายโดยตรงไปยังโรงพิมพ์ คิดเป็น่ประมาณร้อยล้ะ 57  

ข้องยอดข้าย น่อกน่ั้น่เป็น่การข้ายผ่าน่ตัวแทน่จำหน่่ายสิน่ค้า  
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(2) บริษััทจำหน่่ายผลิ้ตภัณฑ์กระดาษัถ่ึายเอกสารผ่าน่ผู้ประกอบ

การร้าน่ค้าปล้ีกใน่รูปการข้ายส่ง (cash and carry) แล้ะร้าน่ค้า

ปล้กีแล้ะรา้น่คา้สง่อ่ืน่ ๆ  คดิเปน็่ประมาณร้อยล้ะ 93 ข้องยอดข้าย  

แล้ะผ่าน่การข้ายโดยตรงทั้งชิ้่องทางออน่ไล้น่์แล้ะออฟไล้น่์คิดเป็น่

ประมาณร้อยล้ะ 7 ข้องยอดข้าย สำหรับเยื่อกระดาษัชิ้่องทางการ

ข้ายหลั้ก คอื การข้ายโดยตรงให้กบัล้กูคา้ซ่ง่มทีัง้ล้กูคา้ทีเ่ปน็่บรษัิัท 

ภายใน่เครือ แล้ะลู้กค้าภายน่อกซ่่งส่วน่ใหญ่่คือลู้กค้าภายใน่

ประเทศ ส่วน่เยื่อเคมีล้ะล้ายได้ (Dissolving Pulp) ชิ้่องทาง 

การข้ายหล้ักคือผ่าน่ตัวแทน่จำหน่่ายไปยังตล้าดส่งออกคิดเป็น่

ประมาณร้อยล้ะ 90 ข้องยอดข้าย ซ่่งตล้าดหล้ักคือประเทศจีน่

 บรรจุภัณฑ์อาหาร

 วิธกีารจำหน่า่ย : การจำหน่า่ยบรรจภุณัฑอ์าหารภายใตแ้บรน่ด์ 

Fest® แล้ะ Edenware เป็น่การจำหน่่ายใน่ประเทศไทยเป็น่ 

ส่วน่ใหญ่่ โดยการจำหน่่ายให้แก่ผู้จำหน่่ายสิน่ค้าแบบข้ายส่ง เชิ้่น่ 

ลู้กค้าท่ีเป็น่ผู้ประกอบการร้าน่ค้าปล้ีกใน่รูปการข้ายส่ง (cash  

and carry) แล้ะร้าน่ค้าปล้ีกแล้ะร้าน่ค้าส่งอื่น่ ๆ คิดเป็น่ประมาณ 

ร้อยล้ะ 85 ข้องยอดข้ายผลิ้ตภัณฑ์ดังกล้่าว น่อกน้ั่น่เป็น่การ

จำหน่่ายตรงท้ังช่ิ้องทางออน่ไล้น์่แล้ะออฟไล้น์่ให้กับเครือข้่าย 

ร้าน่อาหารใน่ประเทศไทย สำหรับการข้ายบรรจุภัณฑ์อาหาร 

ภายใต้แบรน่ด์ใน่ต่างประเทศเป็น่การดำเน่ิน่การผ่าน่ทางตัวแทน่

จำหน่่ายสิน่ค้า 

 สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารที่ Go-Pak เป็น่ผู้ผล้ิตแล้ะจัดหาน่ั้น่ 

ชิ้อ่งทางการจำหน่า่ยหล้กั ได้แก ่ธรุกจิบรกิารด้าน่อาหาร ผูค้า้ปล้กี

แล้ะค้าส่งทั้งใน่สหราชิ้อาณาจักรแล้ะอเมริกาเหนื่อ บริษััทมุง่หวัง

ที่จะใชิ้้ศักยภาพข้อง Go-Pak เพื่อข้ยายตล้าดแล้ะฐาน่ลู้กค้าใน่

ตล้าดบรรจุภัณฑ์อาหารเพิ่มข้่้น่ โดยเฉพาะลู้กค้าใน่ธุรกิจบริการ

ด้าน่อาหาร ผู้ค้าปล้ีกแล้ะค้าส่งใน่ธุรกิจที่เกี่ยวเน่ื่องกับร้าน่อาหาร 

ร้าน่อาหารบริการด่วน่ รวมถ่ึงผู้ให้บริการจัดเล้ี้ยงน่อกสถึาน่ที ่

ใน่ข้ณะที่บรรจุภัณฑ์อาหารที่ IPSB เป็น่ผู้ผล้ิตน่ั้น่ บริษััทมีความ

สัมพัน่ธ์อัน่แน่่น่แฟ้น่แล้ะข้ายตรงให้กับเครือข้่ายร้าน่อาหารแล้ะ

บริษััทฟาสต์ฟูดข้น่าดใหญ่่

 ผล้ิตภัณฑ์ไม้ครบวงจร 

 วิธีการจำหน่่าย : จำหน่่ายให้แก่ลู้กค้าทั้งภายใน่แล้ะ 

ต่างประเทศ โดยสิน่ค้าหลั้กสำหรับการส่งออกคือช้ิิ้น่ไม้สับ 

ยูคาล้ิปตัส โดยข้ายตรงไปยังลู้กค้าหล้ักอยู่ใน่ประเทศญ่ี่ปุ�น่แล้ะ 

ประเทศจนี่ สำหรบัผล้ติภณัฑ์ทีจ่ดัจำหน่่ายภายใน่ประเทศประกอบ

ไปด้วยกล้้าไม้ยูคาลิ้ปตัสข้ายผ่าน่จุดจำหน่่ายแล้ะตัวแทน่ข้ายข้อง

บริษััท ไม้ท่อน่ยูคาล้ิปตัสข้ายตรงไปยังกลุ้่มลู้กค้าผู้ผล้ิตเย่ือแล้ะ 

ไมแ้ปรรูป ไม้ชีิ้วมวล้ข้ายตรงไปยังกลุ้ม่ลู้กค้าผู้ผลิ้ตพลั้งงาน่สะอาด 

(Biomass Power Plant) แล้ะผล้ิตภัณฑ์ปุ�ยแล้ะเครื่องมือทาง 

การเกษัตรข้ายผ่าน่ตัวแทน่จัดจำหน่่ายท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

ซ่่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมไปถ่ึงการข้ายปลี้กผ่าน่ร้าน่ค้า 

Modern trade แล้ะชิ้่องทาง Doozy online

   -  ภัาวะอุตุสาหกรรมการแข่งขันและแนวโน้ม

1)  ภาวะอุตสาหกรรมแล้ะการแข้่งข้ัน่ข้องสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์

แบบครบวงจร

 ใน่ปี 2565 ปริมาณความต้องการบรรจุภัณฑ์กล้่องลู้กฟูก 

ใน่ประเทศไทยชิ้ะล้อตวัล้งเล้ก็น่อ้ยเมือ่เทยีบกบัปทีีผ่า่น่มา โดยใน่ 

ปี 2565 ป่ญ่หาด้าน่ราคาพลั้งงาน่แล้ะราคาโภคภัณฑ์สูงทำให้

ตน้่ทนุ่การผลิ้ต แล้ะค่าครองชีิ้พเพิม่สูงข้่้น่ กระทบต่อกำล้งัซือ้แล้ะ

การบรโิภคภาคประชิ้าชิ้น่ ใน่ข้ณะทีก่ารส่งออกมีแน่วโน้่มข้ยายตัว

ได้ใน่อัตราที่ชิ้ะล้อล้งจากความต้องการใน่ประเทศคู่ค้าที่ชิ้ะล้อตัว

ตามภาวะเศรษัฐกิจแล้ะการค้าโล้ก โดยเฉพาะใน่ตล้าดส่งออกหลั้ก

เชิ้่น่ยุโรปแล้ะสหรัฐอเมริกา รวมถ่ึงจีน่ที่มีการใชิ้้มาตรการควบคุม

สถึาน่การณ์โควิด 19 อย่างเข้้มงวด โดยการส่งออกสิน่ค้าเกษัตร

แล้ะอาหาร อาหารแชิ้่แข้็ง อาหารสำเร็จรูป ยังคงเติบโตได้ดี  

ส่วน่การส่งออกรถึยน่ต์แล้ะรถึจักรยาน่ยน่ต์ รวมถึ่งเครื่องใชิ้้ไฟฟ้า

แล้ะชิ้ิ้น่ส่วน่อิเล้็กทรอน่ิกส์ชิ้ะล้อตัวล้งใน่ชิ้่วงคร่่งปีหล้ัง เน่ื่องจาก

ป่ญ่หา Supply Disruption จากการข้าดแคล้น่เซมิคอน่ดักเตอร์

แล้ะวัตถึุดิบต่าง ๆ 

 ใน่ภูมิภาคอาเซียน่ความต้องการบรรจุภัณฑ์กล่้องลู้กฟูกใน่

ประเทศอิน่โดน่ีเซียใน่ปี 2565 ล้ดล้งร้อยล้ะ 5.5 จากปีที่ผ่าน่มา 

เน่ื่องจากกำล้ังซื้อข้องผู้บริโภคใน่ประเทศล้ดล้งจากภาวะอัตรา

เงิน่เฟ้อท่ีสูงข้่้น่ ประกอบกับการส่งออกสิน่ค้ากลุ้่มเครื่องแต่งกาย

แล้ะรถึยน่ต์ไปยงัประเทศใน่แถึบยุโรปแล้ะอเมริกาล้ดล้งจากภาวะ

เศรษัฐกิจชิ้ะล้อตัวใน่กลุ้่มประเทศดังกล้่าว 

 ใน่ข้ณะท่ีความต้องการบรรจุภัณฑ์กล้่องลู้กฟูกใน่ประเทศ

เวียดน่ามเติบโตร้อยล้ะ 4 ใน่ปี 2565 เน่ื่องจากอัตราการเติบโต

ทางเศรษัฐกิจที่ฟ้�น่ตัวดีข้่้น่จากปี 2564 ที่ได้รับผล้กระทบจาก 

สถึาน่การณ์โควิด 19 รุน่แรง แล้ะภาครัฐมีการประกาศบังคับใชิ้้

มาตรการล็้อคดาวน์่เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดอย่างเข้้มงวด  

ซ่่งมาตรการดังกล่้าวส่งผล้กระทบใน่เชิ้ิงล้บต่ออัตราการบริโภค

ภายใน่ประเทศ รวมถ่ึงกำล้ังการผล้ิตข้องสิน่ค้าโดยเฉพาะภาค 

การส่งออก แล้ะการข้น่ส่งใน่หล้ายอุตสาหกรรม ใน่ข้ณะทีปี่ 2565 

ภาครัฐมีการผ่อน่คล้ายมาตรการยับยั้งสถึาน่การณ์โควิด 19 

ประกอบกับการบริโภคใน่ประเทศที่ยังได้รับผล้กระทบจากภาวะ

เงิน่เฟ้อที่ไม่รุน่แรงมาก พร้อมกับป่จจัยเชิ้ิงบวกจากการโยกย้าย

ฐาน่การผล้ิตข้องบริษััทต่างชิ้าติทำให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์

กล้่องลู้กฟูกปรับตัวดีข้่้น่โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน่กลุ้่มอุตสาหกรรม

สิน่ค้าอุปโภคแล้ะบริโภค

 เชิ้่น่เดียวกับความต้องการบรรจุภัณฑ์กล้่องลู้กฟูกใน่ประเทศ
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ฟิล้ิปปิน่ส์ที่ยังคงใกล้้เคียงกับปีก่อน่หน่้าจากสถึาน่การณ์การแพร่

ระบาดข้องโรคโควิด 19 ที่ดีข้่้น่จากปี 2564 ทำให้การบริโภค 

ใน่ประเทศปรับตัวสูงข้่้น่ ใน่ข้ณะที่ก็ยังได้รับป่จจัยเชิ้ิงล้บใน่ด้าน่

ข้องกำลั้งการซือ้ข้องผูบ้ริโภคทีเ่ติบโตไดอ้ย่างจำกัดจากผล้กระทบ

ข้องภาวะเงิน่เฟ้อเชิ้่น่เดียวกับประเทศอื่น่ๆ

 ทั้งน่ี้ สถึาน่การณ์ข้องความขั้ดแย้งระหว่างประเทศแล้ะภาวะ

เศรษัฐกิจชิ้ะล้อตัวใน่ประเทศคู่ค้าหล้ักยังมีแน่วโน้่มที่จะดำเน่ิน่ 

ต่อไป ซ่่งอาจเอื้อให้เกิดทั้งโอกาสแล้ะความเสี่ยงต่อ SCGP  

 2) ภาวะอุตสาหกรรมแล้ะการแข้่งขั้น่ข้องสายธุรกิจเยื่อแล้ะ

กระดาษั

  ผล้ิตภัณฑ์เยื่อแล้ะกระดาษั

 ใน่ปี 2565 ปริมาณความต้องการเยื่อเคมีฟอกข้าวทั่วโล้กเพิ่ม

ข้่้น่ร้อยล้ะ 0.6 จากปี 2564 โดยมีป่จจัยบวกจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา แล้ะทวีปยุโรปที่กิจกรรมทางเศรษัฐกิจฟ้�น่ตัวหล้ัง

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดข้องโรคโควิด 19 ทำให้ความ

ต้องการใชิ้้เยื่อจากกลุ้่มผู้ผลิ้ตกระดาษัแล้ะบรรจุภัณฑ์เพิ่มสูงข้่้น่ 

ใน่ข้ณะท่ีความต้องการใชิ้้เยื่อข้องผู้ผล้ิตสิน่ค้ากลุ้่มทิชิ้ชิู้ยังคง 

เติบโตอย่างต่อเน่ื่อง 

 สำหรับเย่ือเคมีล้ะล้ายได้ ปริมาณความต้องการทรงตัวจาก 

ปีก่อน่หน้่า โดยความต้องการข้องผู้ผลิ้ตเส้น่ใยเรยอน่ใน่จีน่ยังคง

ถึูกกดดัน่จากภาวะเศรษัฐกิจที่ยังไม่ฟ้�น่ตัวเต็มที่ น่อกจากน่ี้

อตุสาหกรรมเยือ่ยงัถึกูกระทบจากปญ่่หาข้าดแคล้น่ตู้คอน่เทน่เน่อร์

ทำให้เกิดการข้าดแคล้น่อุปทาน่ ส่งผล้ให้ราคาเยื่อปรับตัวลู้งข้่้น่ 

อยา่งไรก็ตามสถึาน่การณ์ป่ญ่หาการข้าดแคล้น่อุปทาน่เริม่ปรับตัวดี

ข้่้น่ใน่ชิ้่วงปล้ายปี

 ภาพรวมอุตสาหกรรมผล้ิตภัณฑ์กระดาษัใน่ประเทศไทย 

ปี 2565 มีปริมาณความต้องการล้ดล้งประมาณร้อยล้ะ 4 

เมือ่เทยีบกบัปกีอ่น่ สบืเน่ือ่งจากกจิกรรมทางเศรษัฐกจิใน่ประเทศ

ที่ทยอยฟ้�น่ตัวข้่้น่หลั้งผ่อน่คล้ายมาตรการป้องกัน่การแพร่ระบาด

ข้องโรคโควดิ 19 แล้ะการเปดิประเทศ ชิ้ว่ยกระตุน้่ใหธ้รุกจิสิง่พมิพ์

กล้ับมาค่กคัก อย่างไรก็ตามจากการท่ีหล้ายกลุ่้มธุรกิจน่ำสื่อ

อเิล้ก็ทรอน่กิสเ์ข้า้มาปรบัใชิ้ใ้หเ้ข้า้กบัวถิึชีิ้วีติแล้ะรปูแบบการทำงาน่

ข้องผูบ้รโิภคทีเ่ปล้ีย่น่แปล้งไป สง่ผล้ใหป้รมิาณการใชิ้ก้ระดาษัพมิพ์

เข้ยีน่ยงัคงล้ดล้ง สำหรบัปรมิาณการน่ำเข้า้กระดาษัพิมพเ์ข้ยีน่ใน่ปี 

2565 ล้ดล้งรอ้ยล้ะ 47 เน่ือ่งจากราคากระดาษัพมิพเ์ข้ยีน่ใน่ตล้าด

โล้กปรับตัวสูงข้่้น่ ตามต้น่ทุน่วัตถึุดิบ แล้ะต้น่ทุน่พล้ังงาน่

 บรรจุภััณฑ์์อาหาร

 ความต้องการบรรจุภัณฑ์อาหารใน่ปี 2565 ดีข้่้น่จากปี 2564 

ทัง้ใน่เอเชิ้ยี ยโุรป แล้ะอเมริกาจากการผอ่น่คล้ายมาตรการป้องกนั่

การแพร่ระบาดข้องโรคโควิด 19 ส่งผล้ให้ธุรกิจการท่องเที่ยวแล้ะ

ร้าน่อาหารเริ่มปรับตัวดีข้่้น่ ใน่ข้ณะท่ีความต้องการใชิ้้บรรจุภัณฑ์

อาหารที่เป็น่มิตรกับสิ่งแวดล้้อมยังคงเพิ่มข้่้น่ต่อเน่ื่อง โดยเฉพาะ

ใน่ยุโรปแล้ะอเมรกิา รวมทัง้รา้น่อาหารฟาสตฟ์ดูรายใหญ่ม่นี่โยบาย

ใน่การใชิ้้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็น่มิตรกับสิ่งแวดล้้อม น่อกจากน่ี้

พฤติกรรมผูบ้ริโภคทีเ่ปล้ีย่น่ไปช่ิ้วงโควิด 19 สง่ผล้ให้การสัง่อาหาร

ออน่ไล้น์่แล้ะซื้อกลั้บไปรับประทาน่ที่บ้าน่เพิ่มข้่้น่อย่างต่อเน่ื่อง 

ทำใหค้วามตอ้งการบรรจภุณัฑอ์าหารเพ่ิมข้่้น่เชิ้น่่กนั่ อยา่งไรกต็าม

ใน่ปี 2565 อุตสาหกรรมข้องบรรจุภัณฑ์อาหารทั่วโล้กประสบกับ

ปญ่่หาตน้่ทนุ่ทีเ่พ่ิมสงูข้่น้่ โดยเฉพาะตน้่ทนุ่คา่ข้น่สง่ทีเ่ปน็่ผล้มาจาก

สถึาน่การณ์ข้าดแคล้น่ตู้คอน่เทน่เน่อร์ แล้ะต้น่ทุน่พล้ังงาน่สูง

 3.  การจัด้หาผลิต่ภััณฑ์์หรือบริการ

  (ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่�งผลิตุภััณฑ์์

 สายธุุรกิจบรรจุภััณฑ์์แบบค้รบวงจร

 บรรจุภัณฑ์จากเยื่อแล้ะกระดาษั

 ประเภทวัตถึุดิบ: ใชิ้้กระดาษับรรจุภัณฑ์เป็น่วัตถึุดิบหลั้ก

สำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษั

 แหล้่งที่มาหล้ักข้องวัตถึุดิบ: กระดาษับรรจุภัณฑ์จากบริษััท

สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ซ่่งเป็น่บริษััทใน่ SCGP

 สภาพป่ญ่หาวัตถึุดิบ: มีการบริหารด้าน่วัตถึุดิบอย่าง 

มปีระสทิธภิาพ จง่มวีตัถุึดบิปริมาณมากเพยีงพอแล้ะสามารถึกำหน่ด 

คุณภาพให้เป็น่ไปตามความต้องการได้ ราคาที่ซื้อข้ายอิงกับราคา

ตล้าดเพื่อให้เกิดต้น่ทุน่ท่ียุติธรรมแล้ะมีความสามารถึใน่เชิ้ิง 

การแข้่งข้ัน่

 กระดาษับรรรจุภัณฑ์

 ประเภทวัตถึุดิบ: วัตถึุดิบกระดาษัรีไซเคิล้ (ซ่่งจะถึูกแปรรูปไป

เปน็่เยือ่รีไซเคิล้แล้ะต่อมาเป็น่กระดาษับรรจุภณัฑ์ล้กูฟูก) แป้ง แล้ะ

เยื่อบริสุทธิ�

 แหล่้งที่มาหล้ักข้องวัตถุึดิบ: มีการรับวัตถุึดิบกระดาษัรีไซเคิล้

มาจากศูน่ย์จัดการวัสดุรีไซเคิล้แห่งต่าง ๆ ข้องบริษััททั่วภูมิภาค

อาเซียน่จำน่วน่รวม 81 แห่ง แล้ะมาจากการน่ำเข้้าจากแหล้่งที่มี

คณุภาพใน่สหภาพยโุรป สหรัฐอเมรกิา ประเทศญี่ปุ่�น่ แล้ะประเทศ

ออสเตรเลี้ย โดยแป้งจะจัดหาแป้งมัน่สำปะหลั้งจากผู้ผลิ้ต 

ใน่ประเทศ รวมทัง้เย่ือบริสุทธิ�ทัง้หมดทำมาจากไม้สับทีม่าจากสวน่

ไม้ยูคาล้ิปตัสข้องบริษััท หรือข้องเครือข้่ายเกษัตรกรที่เป็น่บุคคล้

ภายน่อก หรือจากการน่ำเข้้า โดยเย่ือน่ำเข้้าท้ังหมดจะต้องผ่าน่ 

การรับรองโดย FSCTM

 สภาพป่ญ่หาวัตถึุดิบ: ด้วยข้น่าดข้องธุรกิจแล้ะประสบการณ์

หล้ายปีใน่การดำเน่ิน่งาน่ศูน่ย์จัดการวัสดุรีไซเคิล้ บริษััทได้สร้าง

เครือข้่ายท้องถึิ่น่ที่แข้็งแกร่งใน่หล้าย ๆ พื้น่ที่ แล้ะสร้างความ

สัมพัน่ธ์ท่ีดีอัน่ยาวน่าน่กับผู้ค้าวัตถึุดิบกระดาษัรีไซเคิล้ ซ่่งจะ 
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ชิ้่วยให้บริษััทมีแหล่้งวัตถุึดิบที่มั่น่คงแล้ะต้น่ทุน่ที่มีเสถีึยรภาพ 

ซ่่งข้้อได้เปรียบน่ี้จะช่ิ้วยบริษััทบรรเทาผล้กระทบจากความเส่ียง 

ที่อาจเกิดจากความผัน่ผวน่ข้องราคาวัตถุึดิบกระดาษัรีไซเคิล้ 

ใน่ตล้าดโล้ก แล้ะการเกิดสภาวะข้าดตล้าดข้องวัตถึุดิบกระดาษั

รีไซเคิล้ซ่่งเกิดข้่้น่ได้ด้วยป่จจัยภายน่อกหล้ายอย่าง เชิ้่น่ การออก

กฎระเบียบข้องรัฐบาล้ที่กระทบต่อการน่ำเข้้าส่งออกเศษักระดาษั 

เป็น่ต้น่

 บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถึน่ะสูง

 ประเภทวัตถึุดิบ: พอล้ิเมอร์ เรซิน่ แล้ะฟิล้์มพอล้ิเมอร์ รวมถึ่ง

วัตถึุดิบชิ้น่ิดอื่น่ ๆ ใน่การผล้ิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

 แหล้่งท่ีมาหล้ักข้องวัตถึุดิบ: จัดหาพอล้ิเมอร์ เรซิน่ เชิ้่น่ 

พอล้ิเอทิล้ีน่ความหน่าแน่่น่ต่ำเชิ้ิงเส้น่ (LLDPE) พอล้ิเอทิล้ีน่ 

ความหน่าแน่่น่ต่ำ (LDPE) พอล้ิเอทิล้ีน่ความหน่าแน่่น่สูง (HDPE) 

พอล้โิพรพลิ้นี่ (PP) แล้ะพอล้เิอทลิ้นี่เทเรฟทาเล้ต (PET) จากผูข้้าย

สิน่ค้าแล้ะวัตถึุดิบที่มีช่ืิ้อเสียงใน่ภูมิภาคแล้ะใน่ระดับน่าน่าชิ้าติ 

ส่วน่ฟิล้์มพอล้ิเมอร์ SCGP ได้ผล้ิตฟิล้์ม LLDPE บางส่วน่เอง แล้ะ

จัดหาฟิล้์มพอล้ิเมอร์ส่วน่ที่เหล้ือจากผู้ข้ายสิน่ค้าแล้ะวัตถึุดิบที่มี 

ชิ้ื่อเสียงใน่ภูมิภาคแล้ะใน่ระดับน่าน่าชิ้าติ

 สภาพป่ญ่หาวัตถึุดิบ: ราคาวัตถุึดิบมีความผัน่ผวน่สูง อย่างไร

ก็ตามมีการตั้งกล้ไกการปรับราคาข้ายสิน่ค้าที่ปรับตัวตามดัชิ้น่ี

อ้างอิงราคาต้น่ทุน่วัตถึุดิบ

  สายธุุรกิจเย่�อและกระดาษ

 ประเภทวตัถึดุบิ: ไม้สับ (ซ่่งใน่ภายหล้งัจะถึกูแปรรปูไปเป็น่เยือ่)  

สารเคมี แป้ง แล้ะน่้ำ

 แหล้่งที่มาหล้ักข้องวัตถึุดิบ: จัดหาไม้สับหรือไม้ที่ใชิ้้ใน่

กระบวน่การผล้ิตจากทั้งสวน่ไม้ข้อง SCGP แล้ะจากเกษัตรกร 

เครือข้่ายซ่่งตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย รวมทั้งสิ้น่ประมาณร้อยล้ะ 40 

ข้องอุปทาน่ไม้ทั้งหมดข้องบริษััท แล้ะจัดหาไม้ส่วน่ที่เหล้ือจาก

เกษัตรกรทั่วไปที่มีสวน่ไม้อยู่ทั่วประเทศไทย

 สภาพป่ญ่หาวัตถึุดิบ: เยื่อบางส่วน่ต้องน่ำเข้้าจากต่างประเทศ 

ซ่่งการน่ำเข้้าจากต่างประเทศใชิ้้เวล้าใน่การส่งสิน่ค้าประมาณ 

30 ถึ่ง 45 วัน่

 (ข) ผลกระทบตุ่อสิ�งแวดล้อม

 ป่ญ่หาโล้กร้อน่แล้ะการเปล้ี่ยน่แปล้งสภาพภูมิอากาศที่รุน่แรง

มากข้่้น่ ที่ส่งผล้กระทบต่อสิ่งแวดล้้อมทั้งใน่เรื่องข้องภัยพิบัติทาง

ธรรมชิ้าต ิเชิ้่น่ ภัยแล้ง้ น่้ำทว่มจากระดบัน่้ำทะเล้เพิ่มสูงข้่น้่ ระบบ

น่ิเวศทางธรรมชิ้าติ ซ่่งได้แก่ พัน่ธุ์ไม้แล้ะสัตว์สายพัน่ธุ์ต่างๆ เสี่ยง

ตอ่การสูญ่พัน่ธุม์ากข้่น้่ แล้ะเกดิความสญู่เสยีดา้น่ความหล้ากหล้าย

ทางชิ้ีวภาพ โดย SCGP ได้ให้ความสำคัญ่ใน่การล้ดการปล่้อย 

ก๊าซเรอืน่กระจกล้งร้อยล้ะ 20 ภายใน่ปี 2573 เทยีบกบัปีฐาน่ 2563  

ทั้งธุรกิจใน่ประเทศไทยแล้ะต่างประเทศ แล้ะตั้งเป้าหมายการ

ปล้่อยก๊าซเรือน่กระจกสุทธิเป็น่ศูน่ย์ (Net Zero) ภายใน่ปี 2593 

เพือ่เป็น่ส่วน่หน่่่งใน่ความพยายามควบคุมการเพิม่ข้่น้่ข้องอุณหภูมิ

โล้กไม่ให้เกนิ่ 1.5 องศาเซล้เซยีส ตามความตกล้งปารสี น่อกจากน่ี ้ 

SCGP ยังตั้งเป้าหมายที่จะล้ดปริมาณน่้ำที่น่ำมาใชิ้้ล้งร้อยล้ะ 35 

ภายใน่ปี 2568 เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน่ 2557 ผ่าน่การกำกับ

ดูแล้แล้ะดำเน่ิน่การอย่างจริงจังต่อเน่ื่องตามแน่วทางสากล้เพื่อให้

บรรลุ้เป้าหมายที่ตั้งไว้ SCGP ดำเนิ่น่การล้ดปริมาณข้องเสียจาก

อตุสาหกรรม เพิม่สดัสว่น่การน่ำกระดาษัทีใ่ชิ้ง้าน่แล้ว้จากผูบ้รโิภค

เพื่อน่ำกลั้บมารีไซเคิล้ แล้ะเพิ่มสัดส่วน่บรรจุภัณฑ์พล้าสติก 

ท่ีสามารถึน่ำกล้ับมารีไซเคิล้โดยมีเป้าหมาย “สัดส่วน่ปริมาณ 

บรรจุภัณฑ์ที่สามารถึรีไซเคิล้ได้ ใชิ้้ซ้ำได้ หรือสล้ายตัวได้ เท่ากับ 

100% ข้องปริมาณบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดภายใน่ปี 2568”

 ทั้งน่ี้ เรื่องที่ SCGP ได้ดำเน่ิน่การเพื่อล้ดผล้กระทบต่อ 

สิ่งแวดล้้อม ใน่ 3 เรื่องหลั้ก คือ การจัดการพลั้งงาน่แล้ะ 

การเปล้ี่ยน่แปล้งข้องสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการน้่ำ แล้ะ

การบริหารจัดการข้องเสียอุตสาหกรรม โดยมีรายล้ะเอียดดังน่ี้

การจัดการพัลังงานและการเปูลี�ยนแปูลงของสภัาพัภัูมิอากาศ

 SCGP มีเป้าหมายล้ดการปล้่อยก๊าซเรือน่กระจกล้งร้อยล้ะ 20 

ภายใน่ป ี2573 เทยีบกบัปฐีาน่ 2563 ทัง้ธรุกจิใน่ประเทศไทยแล้ะ

ตา่งประเทศ ปจ่จบุนั่ SCGP สามารถึล้ดการปล้อ่ยกา๊ซเรอืน่กระจก

ได้ร้อยล้ะ 12.7  โดยมีกิจกรรมดังน่ี้

-  ปรับปรุงประสิทธภิาพแล้ะปรับเปล้ีย่น่กระบวน่การทำงาน่แล้ะ

อุปกรณ์ โดยสามารถึล้ดการใชิ้้พล้ังงาน่ได้ 125,328 กิกะจูล้

ต่อปี ล้ดการปล่้อยก๊าซเรือน่กระจกได้ 12,596 ตัน่

คาร์บอน่ไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

-  เพิ่มปริมาณการใชิ้้เชิ้ื้อเพลิ้งชีิ้วภาพสามารถึล้ดการปล่้อย 

กา๊ซเรอืน่กระจกได ้365,192 ตนั่คารบ์อน่ไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ 

ต่อปี รวมถ่ึงข้ยายผล้การใชิ้้ก๊าซชีิ้วภาพที่บริษััท PT Fajar 

Surya Wisesa Tbk. ประเทศอนิ่โดน่เีซยี สามารถึล้ดการปล้อ่ย

ก๊าซเรือน่กระจกได้ 36,000 ตัน่คาร์บอน่ไดออกไซด์เทียบเท่า

ต่อปี  

-  ข้ยายผล้การติดตั้งโครงการผล้ิตไฟฟ้าพล้ังงาน่แสงอาทิตย ์

เพิ่มข้่้น่รวมเป็น่ 10.13 เมกะวัตต์ แล้ะมีการติดตั้งพล้ังงาน่ 

แสงอาทิตย์ 21.9 เมกะวัตต์ ซ่่งชิ้่วยล้ดการปล้่อยก๊าซ 

เรือน่กระจกได้ 9,532 ตัน่คาร์บอน่ไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

-  ปฏิิบัติตามหล้ักการ Natural Climate Solution (NCS) ด้วย

การปลู้กแล้ะอนุ่รักษั์ป�าไม้เพื่อเพิ่มพื้น่ท่ีดูดซับแล้ะกักเก็บ 

กา๊ซคารบ์อน่ไดออกไซดใ์น่บรรยากาศ ผา่น่โครงการฟ้�น่ฟแูล้ะ

อนุ่รักษั์ธรรมชิ้าติโดยการปลู้กต้น่ไม้ใน่พื้น่ที่โรงงาน่แล้ะพื้น่ท่ี
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น่อกโรงงาน่ใน่จังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น่ 1,128,675 ตัน่  ทั้งน่ี้ 

บริษััทสยามฟอเรสทรี จำกัด ได้น่ำร่องปลู้กใน่พื้น่ที่โครงการ

ป�าอนุ่รักษ์ั สวน่ไม้กำแพงเพชิ้ร แล้ะข้่้น่ทะเบียน่โครงการ 

T-VER จำน่วน่ 684.4 ไร่ โดยมีปริมาณการกักเก็บก๊าซ

คาร์บอน่ไดออกไซด์กรณีฐาน่ 14,315 ตัน่คาร์บอน่ไดออกไซด์

เทยีบเทา่ แล้ะบรษิัทัสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จำกดั (โรงงาน่

วังศาล้า) บริษััทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (โรงงาน่ 

บ้าน่โป�ง) บริษััทฟิน่ิคซ พัล้พ แอน่ด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชิ้น่) 

แล้ะบริษััทสยามฟอเรสทรี จำกัด รวมทั้งสิ้น่ 7,138 ไร่ ซ่่งอยู่

ระหว่างทวน่สอบความถึูกต้องข้องข้้อมูล้เพื่อข้อข้่้น่ทะเบียน่

โครงการ T-VER ใน่ปี 2566

-  SCGP ได้กำหน่ดราคาคาร์บอน่ภายใน่องค์กร (Internal  

Carbon Pricing หรือ ICP) สำหรับปี 2565-2567 ให้มีมูล้ค่า

สูงสุดไม่เกิน่ 25 ดอล้ล้าร์สหรัฐต่อตัน่คาร์บอน่ เพื่อสน่ับสนุ่น่

โครงการที่เป็น่มิตรต่อสิ่งแวดล้้อม ป่จจุบัน่มีโครงการท่ีผ่าน่ 

การสนั่บสนุ่น่ ICP 5 โครงการ รวมเป็น่เงิน่ล้งทุน่ท้ังสิ้น่ 

159 ล้้าน่บาท คาดว่าจะเป็น่โครงการที่ชิ้่วยล้ดการปล้่อย 

ก๊าซเรือน่กระจกได้รวมทั้งส้ิน่ 7,550 ตัน่คาร์บอน่ไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี

-  ติดตามสถึาน่การณ์ แล้ะประเมิน่ความเสี่ยงที่จะเกิดข้่้น่กับ

ธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ พร้อมสร้างมาตรการป้องกัน่เพื่อรองรับ

สถึาน่การณต่์าง ๆ  ภายใตก้ารประเมนิ่ข้องคณะจดัการบรหิาร

ความเสี่ยง แล้ะคณะทำงาน่การเปล้ี่ยน่แปล้งสภาพภูมิอากาศ

แล้ะการจัดการพลั้งงาน่ แล้ะอนุ่มัติโดยประธาน่เจ้าหน่้าที่

บริหาร เพือ่เปิดเผยข้อ้มูล้ตามกรอบแน่วทางข้อง Task Force 

on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

การบริหารจัดการน้ำ

 SCGP มีเป้าหมายใน่การล้ดการใชิ้้น่้ำจากภายน่อกร้อยล้ะ 35 

ภายใน่ปี 2568 เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน่ 2557 ตามแน่วคิด 3R  

(Reduce, Reuse, Recycle) โดยมุ่งเน่้น่ที่จะพัฒน่าการใชิ้้น่้ำใน่

กระบวน่การผลิ้ตข้องบริษััทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ป่จจุบัน่

สามารถึล้ดการใชิ้้น่้ำจากภายน่อกได้ร้อยล้ะ 27.6 เทียบกับกรณี

ปกต ิณ ปฐีาน่ 2557 แล้ะน่ำน้่ำกลั้บมาหมุน่เวยีน่ใชิ้ใ้หมเ่ปน็่สดัสว่น่

ร้อยล้ะ 16.3 ข้องน่้ำจากภายน่อกที่ใชิ้้ทั้งหมด  โดยมีกิจกรรมดังน่ี้

-  SCGP เพ่ิมประสิทธิภาพการใชิ้้น่้ำอย่างต่อเน่ื่อง โดยการ

วิเคราะห์การใชิ้้น่้ำทั้งวงจรตั้งแต่ต้น่ทางถึ่งปล้ายทางข้อง

กระบวน่การผลิ้ต แล้ะแสวงหาแน่วทางทีจ่ะปรับปรุงการใชิ้น้่ำ้

ข้องบริษัทั ดว้ยการปรับเปล้ีย่น่เทคโน่โล้ยีใน่กระบวน่การผลิ้ต 

การปรับปรุงเครื่องจักร แล้ะการติดต้ังอุปกรณ์ใหม่ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชิ้้น่้ำใน่กระบวน่การผล้ิต  

-  SCGP ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้่ำด้วยวิธีทางชีิ้วภาพที่ทัน่สมัย 

แล้ะมีประสิทธิภาพสูง เพือ่ให้มัน่่ใจได้วา่คุณภาพข้องน้่ำเป็น่ไป

ตามมาตรฐาน่ท่ีกำหน่ด แล้ะติดตั้งระบบติดตามคุณภาพน้่ำ

แบบเรียล้ไทม์ ทำให้สามารถึตรวจสอบแบบออน่ไล้น่์ได้

-  SCGP บริหารจัดการน่้ำอย่างบูรณาการ โดยประยุกต์ใชิ้ ้

เครื่องมือประเมิน่ความเสี่ยงด้าน่น่้ำ AQUEDUCT ข้อง WRI 

มาประเมิน่ Water Stress ใน่พื้น่ท่ีท่ีดำเนิ่น่ธุรกิจทั่วทั้ง 

ภูมิภาคอาเซียน่ ร่วมกับการวิเคราะห์สถึาน่การณ์น่้ำเพ่ือใชิ้ ้

ใน่การประเมิน่ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน่ปริมาณแล้ะ 

คุณภาพ ความเส่ียงด้าน่กฎหมายแล้ะโครงสร้าง ความเสี่ยง

ด้าน่ความขั้ดแย้งกับชิุ้มชิ้น่ แล้ะจัดทำแผน่จำล้อง 

สถึาน่การณ์น่้ำ คาดการณ์ปริมาณน้่ำใน่แหล่้งน่้ำภายน่อก 

ร่วมกับการประเมิน่การบริหารจัดการความต่อเน่ื่องทางธุรกิจ 

(BCM) สำหรับการเตรียมแผน่สำรองการใชิ้้น่้ำ (BCP) แล้ะ 

ร่วมติดตามแน่วโน้่มสถึาน่การณ์น่้ำแล้ะวางแน่วทางบริหาร

จัดการทรัพยากรน่้ำกับภาครัฐ ประชิ้าชิ้น่ แล้ะอุตสาหกรรม

การบริหารจัดการของเสียอุตุสาหกรรม

 SCGP ดำเนิ่น่การบริหารจัดการข้องเสียอุตสาหกรรมอย่าง 

ต่อเน่ื่องโดยย่ดหลั้ก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) แล้ะ 

หล้กัเศรษัฐกจิหมนุ่เวยีน่ (Circular Economy) ดว้ยการล้ดปรมิาณ

ข้องเสียจากแหล่้งกำเนิ่ด การบริหารจัดการข้องเสีย ทั้งข้องเสีย

อัน่ตรายแล้ะไม่อัน่ตรายให้มากที่สุด โดยใชิ้้มาตรการ มาตรฐาน่ที่

กำหน่ดจากภาครัฐ หรือองค์กรมาตรฐาน่โล้กเป็น่บรรทัดฐาน่ แล้ะ

มุ่งดำเน่ิน่การอย่างต่อเน่ื่องแล้ะพัฒน่าให้ดียิ่งข้่้น่ การวิจัยแล้ะ

พฒัน่าน่วัตกรรมเพือ่น่ำข้องเสียกล้บัมาใชิ้ใ้หม ่หรือแปรรูปข้องเสีย

ให้เป็น่ผล้ิตภัณฑ์ที่มีมูล้ค่าเพิ่ม โดยมีปริมาณข้องเสียจาก

กระบวน่การผล้ติประเทศไทย น่ำไปฝ่งกล้บ 0 ตัน่ แล้ะน่ำข้องเสยี

ไปจัดการด้วยการน่ำกล้ับมาใชิ้้ใหม่แล้ะได้พล้ังงาน่ได้ถึ่งร้อยล้ะ 

99.99 ข้องปริมาณข้องเสียทั้งหมดที่ส่งไปจัดการ

4. งานี้ท้ี่�ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานี้โครงการหรือซื้ื�อขาย 

ที่้�ม้มูลค่าสูง

 ไม่มี
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คณะกรรมการบริษัท
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยงระดับกลุมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงระดับเอสซีจี

คณะจัดการบริหารความเสี่ยงประจำกลุมธุรกิจ**
• ผูดูแลงานบริหารความเสี่ยง (Risk Champions)
• เจาของความเสี่ยง (Risk Owners)

** สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหยึดตาม

 โครงสรางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทนั้น ๆ

สายการรายงาน

ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูล

คณะกรรมการระดับบริหาร
• คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน เอสซีจี
• คณะกรรมการ SCG Crisis Management 
• คณะกรรมการการเงิน เอสซีจี
• คณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะจัดการแตงตั้งขึ้นตาม
 ความเหมาะสม เชน IT Governance และ Innovation   

หนวยงาน 
• หนวยงานบริหารความเสี่ยง*
• หนวยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน*
• หนวยงานพัฒนาบรรษัทภิบาล*
• หนวยงานอื่น ๆ เชน หนวยงาน Business Continuity 
 Management and Corporate IT*

* คณะทำงาน Governance, Risk and Compliance (GRC)

คณะกรรมการบริษัท
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

กรรมการผูจัดการใหญ

แผนภาพการบริหารความเสี่่�ยงเชิิงบูรณาการ

08
การบริหารจัดการความเสี่่�ยง

	 เอสซีีจีี ให้้ความสำคัญเรื่่�องการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงใน 

ทุุกกรื่ะบวนการื่ทุั�วทุั�งองค์กรื่	 ซี่�งเป็็นส่วนสำคัญในการื่ขัับเคลื่่�อน

องค์กรื่ส่่เป็้าห้มายทุางธุุรื่กิจี	 โดยเฉพาะในสภาพแวดลื่้อมแลื่ะ

สถานการื่ณ์์ต่่าง	 ๆ	 ทีุ�เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งรื่วดเรื่็วแลื่ะมีความไม่แน่นอน

ส่ง	 ส่งเสรื่ิมให้้องค์กรื่ป็รื่ับต่ัวได้อย่างรื่วดเรื่็ว	 ห้าโอกาสทุางธุุรื่กิจี 

ทุี�ต่อบโจีทุย์ความต้่องการื่ขัองลื่่กค้าทุี�เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่ง	 แลื่ะลื่ดผลื่ 

กรื่ะทุบจีากความเสี�ยงในเชิิงลื่บ	 เอสซีีจีียังมุ่งสร้ื่างการื่เติ่บโต่ขัอง

ธุุรื่กิจีควบค่่ไป็กับการื่สร้ื่างความยั�งย่น	 โดยให้้ความสำคัญกับ	

ESG	ต่ามแนวทุาง	ESG		4	Plus	“มุ่ง	Net	Zero	-	Go	Green	

–	 Lean	 เห้ลื่่�อมลื่�ำ	 –	 ย�ำรื่่วมม่อ”	 ซี่�งย่ดห้ลื่ักเชิ่�อมั�นแลื่ะโป็รื่่งใส	 

ทุี�มีส่วนทุำให้้ผ่้มีส่วนได้เสีย	 มีความเชิ่�อมั�นแลื่ะสรื่้างม่ลื่ค่าเพิ�มได ้

อยา่งยั�งยน่	นอกจีากนั�น	ยงัให้ค้วามสำคญัในการื่สรื่า้งความต่รื่ะห้นกั 

รื่่้ในเรื่่�องการื่บริื่ห้ารื่จัีดการื่ความเสี�ยงแก่ทุุกคนในองค์กรื่	 มีการื่

พัฒนากรื่อบการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงเอสซีีจีีเพิ�มเต่ิมให้้ครื่อบคลืุ่ม

เรื่่�อง	ESG	เพ่�อให้้สอดคลื่้องกับกลื่ยุทุธุ์ขัององค์กรื่แลื่ะเป็็นไป็ต่าม

มาต่รื่ฐานสากลื่	 เชิ่น	การื่เพิ�มห้ัวขั้อขัอง	Risk	Universe	สำห้รื่ับ	

Climate-related	 risks	 แลื่ะ	 Human	 Rights-related	 risks	 

ซี่�งทุางคณ์ะทุำงาน	 Human	 Rights	 and	 Stakeholders	

Engagement	ได้พัฒนาแนวป็ฏิิบัต่ิเรื่่�องการื่จีัดการื่สิทุธุิมนุษยชิน 

อย่างรื่อบด้าน	 (Human	 Rights	 Due	 Diligence	 Process	

Guideline)	 เพ่�อให้้การื่ป็รื่ะเมินความเสี�ยงเป็็นไป็อย่างเป็็นรื่ะบบ

แลื่ะมีป็รื่ะสิทุธุิผลื่มากยิ�งขั่�น	เป็็นต่้น
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กรอบการบริหารความเสี่่�ยง

	 เอสซีีจีีมีการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงทุั�วทุั�งองค์กรื่ทุี�เป็็นไป็ต่าม

มาต่รื่ฐานสากลื่	โดยกรื่อบการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงขัองเอสซีีจีี	(SCG	

Enterprise	Risk	Management	Framework)	ป็รื่ะกอบด้วย

1.	 การกำหนดกลยุทธ์์การบริหารความเสี่่�ยง

	 เอสซีีจีีกำห้นดวัต่ถุป็รื่ะสงค์แลื่ะรื่ะดับความเสี�ยงทีุ�ยอมรื่ับ

ได้	 (Risk	Appetite)	 ในการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงอย่างชิัดเจีนเพ่�อให้ ้

การื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงเป็็นไป็ในทุิศทุางเดียวกันทุั�วทุั�งองค์กรื่

2.	 โครงสี่ร้างและความรับผิดชิอบในการบริหาร 

ความเสี่่�ยง

	 เอสซีีจีีกำห้นดผังโครื่งสรื่้าง	 ห้น้าทุี�	 แลื่ะความรื่ับผิดชิอบทีุ�

เกี�ยวขั้องกับการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงขัองเอสซีีจีี	 โดยแสดงให้้เห้็น

ดังแผนภาพการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงเชิิงบ่รื่ณ์าการื่แลื่ะรื่ายลื่ะเอียด

ป็รื่ะกอบด้วยดังนี�

คณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณ์ะกรื่รื่มการื่บริื่ษัทุมีห้น้าทุี�กำกับด่แลื่การื่บรื่ิห้ารื่ความ

เสี�ยง	 โดยมอบห้มายให้้คณ์ะกรื่รื่มการื่ต่รื่วจีสอบเป็็นต่ัวแทุนใน

การื่กำห้นดนโยบายแลื่ะกำกับด่แลื่การื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงขัอง 

เอสซีจีี	ีต่ดิต่ามแลื่ะสอบทุานให้ม้กีรื่ะบวนการื่บรื่หิ้ารื่ความเสี�ยงทุี�ม ี

ป็รื่ะสิทุธุิภาพแลื่ะป็รื่ะสิทุธุิผลื่	 มีการื่รื่ะบุความเสี�ยงทุี�สำคัญขัอง

องค์กรื่	 รื่วมทุั�งการื่ป็รื่ะเมินแลื่ะการื่บรื่ิห้ารื่จัีดการื่ทุี�เห้มาะสม	

แลื่ะมอบห้มายให้้ฝ่่ายจีัดการื่ทุำห้น้าทุี�ด่แลื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงขัอง 

เอสซีีจีี	 แลื่ะรื่ายงานการื่บริื่ห้ารื่จัีดการื่ดังกล่ื่าวต่่อคณ์ะกรื่รื่มการื่

ต่รื่วจีสอบแลื่ะคณ์ะกรื่รื่มการื่บรื่ิษัทุต่ามลื่ำดับอย่างสม�ำเสมอ

สำนัักงานัตรวจสอบ 

	 สำนักงานต่รื่วจีสอบทุำห้น้าทุี�ต่รื่วจีสอบห้น่วยรื่ะดับทุี�ห้น่�ง	

(ห้น่วยงานป็ฏิิบัต่ิงาน)	 แลื่ะห้น่วยรื่ะดับทุี�สอง	 (รื่ะดับห้ัวห้น้างาน	

ห้น่วยงานบรื่ิห้ารื่ความเสี�ยง	 แลื่ะห้น่วยงานกำกับแลื่ะสนับสนุน 

อ่�น	ๆ)		เพ่�อให้้ความเชิ่�อมั�นว่ามีการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงทุี�เห้มาะสม	 

รื่วมถ่งรื่ายงานผลื่การื่ต่รื่วจีสอบต่่อคณ์ะกรื่รื่มการื่ต่รื่วจีสอบ	

นอกจีากนี�	ยังให้้คำป็รื่่กษาแก่ห้น่วยงานผ่้รื่ับการื่ต่รื่วจีแลื่ะส่�อสารื่

ความคดิเห้น็แลื่ะขัอ้แนะนำจีากคณ์ะกรื่รื่มการื่ต่รื่วจีสอบกลัื่บมายงั

ผ่้ป็ฏิิบัต่ิงานเพ่�อนำไป็พัฒนาป็รื่ับป็รืุ่งต่่อไป็

คณะจัดการบริหารความเส่�ยง เอสซี่จ่ 

	 ต่ลื่อดทุั�งป็	ี2565	เอสซีจีียีงัคงมุง่เน้นสง่เสรื่มิการื่ให้ค้วามสำคัญ

กับการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงทุั�วทุั�งองค์กรื่	โดยกำห้นดให้้มีการื่บรื่หิ้ารื่

ความเสี�ยงอย่างเป็็นรื่ะบบต่ามมาต่รื่ฐานสากลื่แลื่ะบ่รื่ณ์าการื่เขั้า

กบัการื่ดำเนินธุรุื่กิจีขัององค์กรื่	เพ่�อให้ส้ามารื่ถรื่ะบุความเสี�ยงห้รื่อ่

โอกาสในการื่ดำเนินธุุรื่กิจีทุี�คาดว่าต้่องเผชิิญในอนาคต่ได้อย่าง

เห้มาะสมแลื่ะทุันต่่อเห้ตุ่การื่ณ์์	 โดยสามารื่ถบรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงให้้

อย่่ในรื่ะดับทุี�ยอมรัื่บได้ห้รื่่อห้าโอกาสในการื่สร้ื่างม่ลื่ค่าเพิ�มให้้กับ

องคก์รื่	เพ่�อให้บ้รื่รื่ลื่วุตั่ถปุ็รื่ะสงคต์่ามทุี�กำห้นด	ต่อบสนองต่อ่ความ

คาดห้วงัขัองผ่ม้สีว่นไดเ้สยีขัององคก์รื่แลื่ะสนบัสนนุต่อ่การื่ดำเนนิ

ธุรุื่กิจีอย่างยั�งยน่	เพ่�อเป็น็ไป็ต่ามห้ลัื่กการื่กำกับดแ่ลื่กิจีการื่ทุี�ด	ีโดย

ในป็ี	 2565	 เอสซีีจีีได้รื่ับการื่จัีดอันดับเป็็นทีุ�	 1	 ขัองโลื่กด้านการื่

พัฒนาอย่างยั�งย่น	จีากดัชินีความยั�งย่นดาวน์โจีนส์	(Dow	Jones	

Sustainability	Indices	–	DJSI)	ในการื่จีัดกลืุ่่มอุต่สาห้กรื่รื่มวัสดุ

ก่อสรื่้าง	 (Construction	Materials)	 โดยได้รื่ับคะเนนเต่็ม	 100	

คะแนน	 ในส่วนขัองการื่บริื่ห้ารื่การื่จัีดการื่ความเสี�ยงแลื่ะสภาวะ

วิกฤต่

	 คณ์ะจีัดการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยง	 เอสซีีจีี	 ป็รื่ะกอบไป็ด้วย

กรื่รื่มการื่ผ่้จีัดการื่ให้ญ่	เอสซีีจีี	รื่องกรื่รื่มการื่ผ่้จีัดการื่ให้ญ่	เอสซีีจีี	

แลื่ะผ้่บริื่ห้ารื่รื่ะดับส่ง	เอสซีจีี	ีซ่ี�งรื่วมถง่ผ้่บรื่หิ้ารื่รื่ะดับส่งจีากธุรุื่กิจี

เคมิคอลื่ส์	 แลื่ะธุุรื่กิจีซีีเมนต่์แลื่ะผลื่ิต่ภัณ์ฑ์์ก่อสรื่้าง	 โดยรื่วมแลื่้ว 

มีกรื่รื่มการื่ทุั�งสิ�น	 15	 คน	 โดยมีกรื่รื่มการื่ผ่้จีัดการื่ให้ญ่	 เอสซีีจีี	 

ดำรื่งต่ำแห้น่งเป็็นป็รื่ะธุานคณ์ะจัีดการื่บริื่ห้ารื่ความเสี�ยง	 เอสซีีจี	ี 

ซี่�งมกีารื่ป็รื่ะชุิมคณ์ะกรื่รื่มการื่บริื่ห้ารื่ความเสี�ยง	รื่วมทุั�งสิ�น	5	ครื่ั�ง

ต่่อป็ี	 แลื่ะกรื่รื่มการื่ทุุกทุ่านเขั้ารื่่วมป็รื่ะชิุม	 โดยสรืุ่ป็ห้น้าทีุ�แลื่ะ

ความรื่ับผิดชิอบห้ลื่ัก	ดังนี�

1)	 กำห้นดโครื่งสร้ื่างแลื่ะผ้่รัื่บผิดชิอบในการื่บริื่ห้ารื่ความเสี�ยง	

2)	 พิจีารื่ณ์าแลื่ะอนุมัต่ิกรื่อบการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยง	 แลื่ะ

กรื่ะบวนการื่บริื่ห้ารื่ความเสี�ยง	 สอดคล้ื่องไป็กับแผน

กลื่ยุทุธุ์การื่ดำเนินงานขัองกลืุ่่มบริื่ษัทุแลื่ะสภาพแวดลื่้อม	

แลื่ะให้้อย่่ในรื่ะดับทุี�ยอมรัื่บได้	 ห้รื่่อลื่ดโอกาสความเสี�ยง

ทุี�จีะเกิดขั่�นในอนาคต่

3)	 ทุบทุวนความเสี�ยงขัองบรื่ิษัทุ	 (SCG	 Risk	 Profile)	 แลื่ะ

ต่ิดต่ามการื่บริื่ห้ารื่ความเสี�ยงทุั�วทุั�งองค์กรื่	 เพ่�อให้้มั�นใจี

วา่การื่บริื่ห้ารื่จัีดการื่ความเสี�ยงเป็น็ไป็ต่ามแนวทุางควบคุม

ความเสี�ยงแลื่ะกลื่ยุทุธุ์ขัองกลืุ่่มบรื่ิษัทุ	 แลื่ะ	 นำเสนอ

ป็รื่ะเด็นความเสี�ยงสำคัญขัองสายงานห้ลัื่กแลื่ะธุุรื่กิจีห้ลัื่ก

ขัองกลืุ่่มบรื่ิษัทุทุี�ฝ่่ายจีัดการื่ได้มีการื่กำกับด่แลื่	 ทุบทุวน	

แลื่ะติ่ดต่ามต่อ่คณ์ะกรื่รื่มการื่ต่รื่วจีสอบเพ่�อสอบทุานกอ่น

นำเสนอต่่อคณ์ะกรื่รื่มการื่บรื่ิษัทุ

4)	 รื่ายงานความเสี�ยงแลื่ะการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงต่่อ 

คณ์ะกรื่รื่มการื่ต่รื่วจีสอบป็รื่ะจีำทุุกไต่รื่มาส

	 โดยในปี็	2565	คณ์ะจัีดการื่บริื่ห้ารื่ความเสี�ยง	เอสซีจีี	ีไดป้็รื่ะชุิม

ต่ิดต่ามแลื่ะให้้ความเห้็นต่่อผลื่การื่ป็รื่ะเมินความเสี�ยงขัองเอสซีีจีี	

แผนแลื่ะความค่บห้น้าขัองการื่บรื่ิห้ารื่จีัดการื่ความเสี�ยงดังกลื่่าว		

การื่จีดัทุำแผนกลื่ยทุุธุข์ัองบริื่ษทัุทุี�เขัา้ขัา่ยเกณ์ฑ์์สญัญาณ์เต่อ่นภยั	 

รื่วมถ่งการื่วิเครื่าะห้์แนวโน้มสถานการื่ณ์์เศรื่ษฐกิจีแลื่ะความเสี�ยง
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ขัองป็รื่ะเทุศทุี�เป็็นยุทุธุศาสต่ร์ื่ห้ลัื่กในอาเซีียนเป็็นรื่ายไต่รื่มาส 

รื่ับทุรื่าบแลื่ะให้้ความเห้็นต่่อความเสี�ยงรื่ะยะป็านกลื่างทุี�สำคัญ 

ขัองเอสซีีจีีแลื่ะแผนดำเนินงานป็รื่ะจีำป็ี	 2566	 ขัองงาน	 GRC 

(Governance,	 Risk,	 Compliance)	 นอกจีากนี�	 ทุี�ป็รื่ะชิุมได้

ทุบทุวน	SCG	Risk	Universe	แลื่ะเกณ์ฑ์์การื่ป็รื่ะเมินผลื่กรื่ะทุบ 

ด้านสุขัภาพแลื่ะความป็ลื่อดภัยทุี� เกี�ยวกับความเสี�ยงด้าน 

สทิุธุมินษุยชิน	รื่วมถง่อนุมตั่กิารื่ป็รัื่บป็รุื่งถ้อยคำในจีรื่รื่ยาบรื่รื่ณ์เอสซีจีี	ี 

ให้้เห้มาะสมกับบรื่ิบทุขัองป็รื่ะเทุศอินโดนีเซีีย	กัมพ่ชิา	แลื่ะลื่าว

3.	 นโยบายการบริหารความเสี่่�ยง

	 เอสซีีจีีกำห้นดให้้มีการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงอย่างเป็็นรื่ะบบต่าม

มาต่รื่ฐานสากลื่แลื่ะบ่รื่ณ์าการื่เขั้ากับการื่ดำเนินธุุรื่กิจีขัององค์กรื่	

เพ่�อให้้สามารื่ถรื่ะบุความเสี�ยงห้รื่่อโอกาสในการื่ดำเนินธุุรื่กิจีได้

อย่างเห้มาะสมแลื่ะทุันต่่อเห้ตุ่การื่ณ์์สามารื่ถบรื่ิห้ารื่ความเสี�ยง

ให้้อย่่ในรื่ะดับทีุ�ยอมรื่ับได้ห้รื่่อห้าโอกาสในการื่สรื่้างม่ลื่ค่าเพิ�ม

ให้้กับองค์กรื่	 เพ่�อให้้บรื่รื่ลุื่วัต่ถุป็รื่ะสงค์ต่ามทุี�กำห้นด	 ต่อบสนอง

ความคาดห้วังขัองผ่้มีส่วนได้เสีย	 สนับสนุนต่่อการื่ดำเนินธุุรื่กิจี

อย่างยั�งย่น	แลื่ะเป็็นไป็ต่ามห้ลื่ักการื่กำกับด่แลื่กิจีการื่ทุี�ดี	(Good	 

Corporate	Governance)

4.	 กระบวนการบริหารความเสี่่�ยง

	 เอสซีีจีีนำกรื่อบการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงมาใชิ้ในการื่ดำเนินงาน

ห้ลื่ัก	3	ด้าน	ได้แก่	การื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงด้านกลื่ยุทุธุ์	การื่บรื่ิห้ารื่

ความเสี�ยงขัองโครื่งการื่ลื่งทุุน	 แลื่ะการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงในการื่

ดำเนินงาน	โดยแบ่งต่ามกรื่ะบวนการื่ห้ลื่ัก	4	ขัั�นต่อน	ได้แก่	

1)	 รื่ะบุความเสี�ยง	/	โอกาสในการื่ดำเนินธุุรื่กิจี	

2)	 ป็รื่ะเมินแลื่ะจีัดลื่ำดับความสำคัญขัองความเสี�ยง	

3)	 กำห้นดมาต่รื่การื่จีัดการื่ความเสี�ยง

4)	 ต่ิดต่ามแลื่ะรื่ายงานความเสี�ยง	

	 โดยในแต่่ลื่ะขัั�นต่อนขัองกรื่ะบวนการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงนั�น 

เอสซีีจีีได้นำเครื่่�องม่อมาชิ่วยในการื่บรื่ิห้ารื่จีัดการื่ความเสี�ยงให้้

สอดคล้ื่องกับองค์กรื่	 เชิ่น	 การื่กำห้นดรื่ะดับความเสี�ยงทีุ�องค์กรื่

ยอมรื่ับได้	 (Risk	 Appetite)	 โดยแบ่งเป็็น	 2	 ป็รื่ะเภทุห้ลื่ัก	 ค่อ	

ป็รื่ะเภทุทุางการื่เงิน	(Financial)	กับ	ป็รื่ะเภทุอ่�นๆ	(Non-financial)	 

เชิ่น	ความเชิ่�อมั�นภาพลื่ักษณ์์ขัององค์กรื่	การื่ป็ฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มาย

แลื่ะขั้อบังคับ	 เป็็นต่้น	 การื่ป็รื่ะเมินแลื่ะจีัดลื่ําดับความสําคัญขัอง

ความเสี�ยงโดยใชิ้แผนทุี�ความเสี�ยง	 (Risk	Map)	ซี่�งจีัดลื่ำดับในรื่่ป็

แบบขัองต่ารื่าง	5x5	โดยใชิ้เกณ์ฑ์์	ค่อ	โอกาสทุี�จีะเกิดความเสี�ยง	

(Likelihood)	แลื่ะ	ผลื่กรื่ะทุบทุี�อาจีจีะเกิดขั่�น	(Impact)	แลื่ะแบ่ง

ผลื่การื่ป็รื่ะเมินความเสี�ยงได้เป็็นรื่ะดับ	3	รื่ะดับค่อ	ความเสี�ยงส่ง	

ความเสี�ยงป็านกลื่าง	แลื่ะ	ความเสี�ยงต่�ำ	 เพ่�อกำห้นดลื่ำดับความ

สำคัญขัองความเสี�ยงทีุ�ต้่องบรื่ิห้ารื่จีัดการื่ให้้อย่่ในเกณ์ฑ์์ทุี�ยอมรื่ับ

ได้	เชิ่น	การื่ลื่ดรื่ะดับจีากความเสี�ยงส่งเป็็นรื่ะดับป็านกลื่างห้รื่่อต่�ำ	

ผ่านการื่จีดัทุำแผนจีดัการื่ความเสี�ยง	(Mitigation	Plan)	นอกจีากนี�	 

เอสซีจีียีงัมกีารื่นาํเครื่่�องมอ่การื่วเิครื่าะห์้ความอ่อนไห้ว	(Sensitivity	 

Analysis)	 แลื่ะ	 กรื่ะบวนการื่วิเครื่าะห้์เห้ตุ่การื่ณ์์ในอนาคต่ 

โดยการื่พิจีารื่ณ์าทุางเล่ื่อกขัองผลื่ลื่พัธ์ุต่่าง	ๆ 	ทุี�เป็็นไป็ได้	(Scenario	

Analysis)	 ต่ามห้ลัื่กขัอง	 Task	 Force	 on	 Climate-related	 

Financial	Disclosures	(TCFD)	มาป็รื่ะยุกต่์ใชิ้	เพ่�อให้้องค์กรื่ได้

ทุรื่าบถ่งความรืุ่นแรื่งขัองผลื่กรื่ะทุบ	 รื่วมถ่งสามารื่ถเต่รื่ียมแผน

รื่ับม่อลื่่วงห้น้าสำห้รื่ับเห้ตุ่การื่ณ์์ทุี�มีโอกาสจีะเกิดทุั�งทุางบวกแลื่ะ

ทุางลื่บ	

	 นอกจีากนั�น	เอสซีจีีไีดน้ำเทุคโนโลื่ยมีาใชิใ้นกรื่ะบวนการื่บรื่หิ้ารื่

ความเสี�ยงผ่านรื่ะบบ	Risk	Assessment	System	(RAS)	ซี่�งชิ่วย

ให้ก้รื่ะบวนการื่บริื่ห้ารื่ความเสี�ยงสะดวก	รื่วดเรื่ว็แลื่ะสามารื่ถป็รื่บั

เป็ลีื่�ยนได้ทุนัต่ามสถานการื่ณ์ท์ุี�เป็ลีื่�ยนแป็ลื่งไป็	โดยบริื่ษทัุสามารื่ถ

รื่ะบุแลื่ะป็รื่ะเมินความเสี�ยงทุี�สำคัญ	(Risk	Profile)	จีัดทุำแผนใน

การื่จีดัการื่แก้ไขั	กำห้นดดชัินชีีิ�วดัความเสี�ยง	(Key	Risk	Indicators)	

แลื่ะติ่ดต่ามความคบ่ห้น้าในการื่บริื่ห้ารื่จัีดการื่	ซ่ี�งช่ิวยให้ผ้่เ้กี�ยวข้ัอง

ทุกุคนในองคก์รื่สามารื่ถต่ดิต่ามผลื่การื่บรื่หิ้ารื่ความเสี�ยงไดใ้นทุนัทุี

แลื่ะอย่างต่่อเน่�อง	 เพ่�อป็รัื่บเป็ลื่ี�ยนมาต่รื่การื่จีัดการื่ความเสี�ยง 

ได้อย่างเห้มาะสมแลื่ะทุันเวลื่าให้้สอดคลื่้องกับความเสี�ยงทุี�

เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งไป็อย่างรื่วดเรื่็วจีากสภาพแวดล้ื่อมทุี�มีความผันผวน

แลื่ะไม่แน่นอนมากยิ�งขั่�น		อีกทุั�งยังเป็็นการื่สรื่้างฐานขั้อม่ลื่เพ่�อใชิ้

สำห้รื่ับการื่นำเทุคโนโลื่ยีอ่�น	ๆ	มาชิ่วยในการื่วิเครื่าะห้์ความเสี�ยง 

ในอนาคต่	โดยเอสซีจีีกีำห้นดให้้มกีารื่รื่ายงานความเสี�ยงรื่ายไต่รื่มาส 

ต่่อคณ์ะจีัดการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงรื่ะดับกลุ่ื่มธุุรื่กิจี	 รื่วมถ่งคณ์ะ

จีัดการื่บริื่ห้ารื่ความเสี�ยง	 เอสซีีจีี	 คณ์ะกรื่รื่มการื่ต่รื่วจีสอบ	 แลื่ะ

คณ์ะกรื่รื่มการื่บรื่ิษัทุ	เอสซีีจีี	ต่ามลื่ำดับ

	 ยิ�งไป็กว่านั�นเพ่�อเต่รีื่ยมพร้ื่อมกับเห้ตุ่การื่ณ์วิ์กฤต่ทุี�อาจีนำไป็ส่่

การื่ห้ยดุชิะงกัขัองธุรุื่กจิี	เอสซีจีีไีดจ้ีดัให้ม้โีครื่งสรื่า้งการื่กำกบัดแ่ลื่

การื่บริื่ห้ารื่ความต่่อเน่�องทุางธุรุื่กิจี	 ห้รื่่อ	 Business	 Continuity	

Management	 Governance	 Structure	 เพ่�อกำห้นดค่่ม่อการื่

บรื่ิห้ารื่ความต่่อเน่�องทุางธุุรื่กิจีทุี�สอดคลื่้องต่ามมาต่รื่ฐานสากลื่	

เชิ่น	 ISO	22301	แลื่ะกำห้นดให้้ทุุกบรื่ิษัทุทุี�อย่่ภายใต่้การื่บรื่ิห้ารื่

งานขัองเอสซีีจีีจีัดให้้มีรื่ะบบการื่บรื่ิห้ารื่ความต่่อเน่�องทุางธุุรื่กิจี	

โดยต้่องมีการื่วเิครื่าะห์้กจิีกรื่รื่มทุางธุรุื่กิจี	ทุรัื่พยากรื่ห้รื่อ่สินทุรัื่พย์

ทุี�สำคัญแลื่ะผลื่กรื่ะทุบทุี�จีะเกิดขั่�นจีากการื่ห้ยุดชิะงักทุางธุุรื่กิจี	 

การื่ป็รื่ะเมินแลื่ะจีดัทุำแผนจีดัการื่ความเสี�ยง	จัีดทุำค่่มอ่การื่จีดัการื่

วกิฤต่	แผนการื่ต่อบโต้่สถานการื่ณ์์ฉกุเฉิน	แผนบรื่หิ้ารื่ความต่่อเน่�อง 

ทุางธุุรื่กิจี	แลื่ะแผนการื่ส่�อสารื่ในชิ่วงวิกฤต่	โดยเอสซีีจีีกำห้นดให้้

ผ่้บริื่ห้ารื่ในทุุกห้น่วยงานทุุกรื่ะดับแลื่ะพนักงานทุี�เกี�ยวข้ัองมีห้น้า

ทุี�ในการื่ฝึ่กซี้อม	 รัื่กษา	 แลื่ะทุบทุวนแผนแลื่ะค่่ม่อดังกล่ื่าวอย่าง

สม�ำเสมอ	 รื่วมถ่งนำมาใชิ้ในการื่บรื่ิห้ารื่จีัดการื่ในชิ่วงภาวะวิกฤต่
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อย่างเห้มาะสม	 เอสซีีจีีได้นำเทุคโนโลื่ยีดิจีิทุัลื่มาใชิ้ในการื่พัฒนา

รื่ะบบแจี้งเต่่อน	 (Early	Warning	 System)	 เพ่�อให้้การื่ป็รื่ะเมิน

สถานการื่ณ์	์วเิครื่าะห้ค์วามเสี�ยงแลื่ะส่�อสารื่ไป็ยงัผ่ทุ้ี�เกี�ยวขัอ้งเป็น็

ไป็อย่างมีป็รื่ะสิทุธุิภาพแลื่ะป็รื่ะสิทุธุิผลื่		

5.	 การสี่รา้งวฒันธ์รรมองคก์รในการบรหิารความเสี่่�ยง	

(Risk Culture)

	 เอสซีีจีีมุ่งมั�นแลื่ะส่งเสรื่ิมให้้เกิดวัฒนธุรื่รื่มในการื่บรื่ิห้ารื่ความ

เสี�ยงทุั�วทุั�งองค์กรื่	 โดยกําห้นดให้้ผ่้บรื่ิห้ารื่เป็็นผ่้ส่�อสารื่ถ่งความ

สำคัญขัองการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยง	 แลื่ะเป็็นต่้นแบบในการื่บรื่ิห้ารื่

ความเสี�ยง	 รื่วมถ่งสรื่้างวิธุีการื่นำการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงไป็ใชิ้ให้้

เห้็นผลื่ในทุางป็ฏิิบัต่ิ	โดยกำห้นดให้้มีการื่ใชิ้ภาษาความเสี�ยงทุี�ต่รื่ง

กัน	 มีการื่กําห้นดรื่ะดับความเสี�ยงทุี�ยอมรื่ับได้	 แลื่ะมีห้ลื่ักเกณ์ฑ์์ 

การื่ป็รื่ะเมนิความเสี�ยงทุี�เป็็นมาต่รื่ฐานเดียวกัน	กำห้นดบทุบาทุ	ห้น้าทุี� 

ความรื่ับผิดชิอบขัองผ้่รัื่บผิดชิอบความเสี�ยงแต่่ลื่ะเรื่่�อง	 สนับสนุน

ให้้มีการื่กำห้นดวารื่ะเรื่่�องความเสี�ยงในการื่ป็รื่ะชุิมทุี�สำคัญขัอง

แต่่ลื่ะบรื่ิษัทุ	 กำห้นดให้้การื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงเป็็นส่วนห้น่�งใน

ห้ลัื่กสต่่รื่การื่ฝึ่กอบรื่มแลื่ะพัฒนากรื่รื่มการื่	ผ่บ้ริื่ห้ารื่	แลื่ะพนักงาน	 

ส่งเสรื่ิมให้้มีการื่แบ่งป็ันป็รื่ะสบการื่ณ์์การื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยง

รื่ะห้วา่งห้นว่ยงานแลื่ะบรื่ษิทัุเพ่�อส่�อสารื่แนวป็ฏิบิตั่แิลื่ะป็รื่ะโยชิน์

ขัองการื่บริื่ห้ารื่ความเสี�ยงอย่างต่่อเน่�อง	 รื่วมถ่งได้พัฒนาส่�อ 

การื่อบรื่มในรื่่ป็แบบ	Digital	Learning	เพ่�อสรื่้างความต่รื่ะห้นักรื่่้

ในเร่ื่�องการื่บริื่ห้ารื่จัีดการื่ความเสี�ยงให้กั้บพนักงานในวงกว้างตั่�งแต่่

พนกังานเรื่ิ�มป็ฏิบิตั่งิานกบัเอสซีีจี	ีแลื่ะจีดัการื่ป็รื่ะชิมุเชิงิป็ฏิบิตั่กิารื่ 

เพ่�อเรื่ียนรื่่้	 ห้รื่่อ	 ทุบทุวนความห้มายแลื่ะความสำคัญขัอง 

การื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงเพ่�อให้้สามารื่ถวิเครื่าะห้์แลื่ะป็รื่ะเมิน

ความเสี�ยงในส่วนงานขัองต่ัวเองไป็จีนถ่งผลื่กรื่ะทุบต่่อภาพรื่วม 

ขัองบรื่ิษัทุ

	 นอกจีากนี�เอสซีจีีียงัให้ค้วามสำคญักับการื่บรื่หิ้ารื่จีดัการื่องคก์รื่

ต่ามแนวทุาง	 Integrated	 Governance,	 Risk,	 Compliance	

(GRC)	อยา่งต่อ่เน่�องผ่านการื่ส่�อสารื่ในรื่ป่็แบบต่า่งๆ	เชิน่	การื่บรื่รื่จุี

คำถามเกี�ยวกับ	 Integrated	GRC	ในขั้อสอบ	Ethics	e-Testing	

จีัดทุำส่�อแลื่ะกิจีกรื่รื่มต่่างๆเพ่�อเสริื่มสรื่้างความเขั้าใจีโดยให้้

พนักงานมีส่วนรื่่วมในการื่รื่่วมกิจีกรื่รื่มต่ลื่อดทุั�งป็ี	 จีัดให้้มีชิ่อง

ทุาง	 GRC	 Helpline	 ทีุ�เปิ็ดโอกาสให้้พนักงานสามารื่ถสอบถาม

เรื่่�องทุี�เกี�ยวกับ	Integrated	GRC		จีัดทุำ	SCG	GRC	e-Rulebook	

ซี่�งเป็็นค่่ม่อทีุ�รื่วบรื่วมขั้อม่ลื่ด้าน	 Integrated	 GRC	 รื่วมถ่งการื่

กำห้นดพฤต่ิกรื่รื่มต่ามแนวทุาง	GRC	ทุี�เอสซีีจีีคาดห้วัง	(SCG	GRC 

Expected	 Behaviors)	 เพ่�อส่�อสารื่แนวทุางแลื่ะวิธุีการื่นำ 

Integrated	 GRC	 ไป็ใชิ้ในการื่ทุำงานได้อย่างเป็็นรื่่ป็ธุรื่รื่ม	 แลื่ะ 

จีัดทุำ	MD	GRC	Guidebook	 ซ่ี�งเป็็นค่่ม่อทุี�รื่วบรื่วมแนวป็ฏิิบัต่ิ	

กรื่ณ์ศีก่ษาแลื่ะป็รื่ะเด็นต่า่งๆ	ขัองรื่ะบบงานทุี�สำคัญ		เชิน่	กฎห้มาย

แลื่ะขั้อบังคับ	 บัญชิี	 การื่เงิน	 การื่ควบคุมภายในองค์กรื่	 แลื่ะ 

การื่บรื่ิห้ารื่ความต่่อเน่�องทุางธุุรื่กิจี	เพ่�อชิ่วยให้้การื่ป็ฏิิบัต่ิงานขัอง

ผ่้บริื่ห้ารื่มีป็รื่ะสิทุธิุภาพแลื่ะป็รื่ะสิทุธิุผลื่เพิ�มมากขั่�น	 รื่วมทุั�งเพิ�ม

มุมมองในการื่บรื่ิห้ารื่ทุี�เกี�ยวขั้องกับธุุรื่กิจี	 ลื่ดขั้อผิดพลื่าดทุี�อาจี

เกิดขั่�นแลื่ะบรื่รื่ลืุ่วัต่ถุป็รื่ะสงค์ในการื่ดำเนินธุุรื่กิจีอย่างยั�งย่น	ทุั�งนี�	 

เอสซีีจีีได้ป็รื่ับป็รืุ่งเครื่่�องม่อ	 GRC	 ต่่าง	 ๆ	 อย่างต่่อเน่�องเพ่�อ

สนับสนุนกลื่ยุทุธุ์	ESG	4	Plus	ขัององค์กรื่

ความเสี่่�ยงหลัก	 โอกาสี่ในการดำเนินธ์ุรกิจ	 และ

กลยุทธ์์ในการจัดการความเสี่่�ยง

	 ในป็ี	 2565	 เอสซีีจีีได้รื่ะบุแลื่ะป็รื่ะเมินความเสี�ยงทุี�สำคัญ

ขัององค์กรื่ซี่�งย่ดห้ลัื่กจีากกรื่อบบรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงแลื่ะมีความ

สอดคล้ื่องกับป็รื่ะเด็นดา้นการื่พัฒนาอย่างยั�งยน่	ในความเสี�ยงด้าน 

สิ�งแวดล้ื่อม	 สังคม	 แลื่ะธุรื่รื่มาภิบาลื่	 แลื่ะครื่อบคลุื่มทุั�ง	 4	 เรื่่�อง 

ต่ามกลื่ยุทุธุ์	ESG	4	Plus	ดังนี�

ความเส่�ยงด้านักลยุทธ์์

	 1.	 ความเสี่่�ยงด้้านการจััด้การกลยุทธ์์ให้้สี่อด้คล้อง 

กับพฤติิกรรมผู้้้บริโภคและภ้มิทัศน์ทางธุ์รกิจั	 (Business	 

Landscape)	ท่�เปล่�ยนแปลงไป

	 พฤติ่กรื่รื่มการื่ดำเนินชิวีติ่ขัองผ่ค้นจีะป็รัื่บเป็ลื่ี�ยนไป็ต่ามปั็จีจียั

สภาพแวดลื่้อมทุี�เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งไป็	 เชิ่น	 สภาพมลื่พิษห้รื่่อฝุ่่นควัน

ทุี�นานวันจีะเพิ�มมากขั่�นห้รื่่อการื่แพรื่่รื่ะบาดขัองไวรื่ัสโควิด	 19	

ทุำให้ค้นสนใจีเรื่่�องการื่รัื่กษาสุขัภาพ	สภาวะโลื่กร้ื่อนทุี�สง่ผลื่ร้ื่ายต่อ่ 

สิ�งมชีิวีติ่ทุำให้เ้กดิการื่เรื่ยีกรื่อ้งให้ทุ้กุภาคส่วนชิว่ยกนัลื่ดการื่ป็ล่ื่อย

ก๊าซีเรื่่อนกรื่ะจีก	ป็ัญห้าความเลื่่�อมลื่�ำไม่เทุ่าเทุียมกันเป็็นป็รื่ะเด็น

สำคัญทุี�ถ่กเรื่ียกรื่้องให้้ต่้องมีการื่จีัดการื่อย่างเป็็นรื่่ป็ธุรื่รื่ม	เป็็นต่้น	

พฤต่กิรื่รื่มทุี�เป็ลื่ี�ยนไป็ขัองผ่บ้รื่โิภคลื่ว้นสง่ผลื่ต่อ่การื่เลื่อ่กซี่�อสนิคา้

แลื่ะบรื่ิการื่ทุี�อาจีจีะแต่กต่่างไป็จีากเดิม	 ดังนั�น	 ธุุรื่กิจีจี่งต่้องมี 

การื่ป็รื่ับทุิศทุางกลื่ยุทุธ์ุรื่วมทุั�งภ่มิทุัศน์ทุางธุุรื่กิจีให้ม่ๆ	 โดยการื่

เป็ลื่ี�ยนรื่่ป็แบบการื่ทุำธุุรื่กิจี	 พัฒนาสินค้าแลื่ะบริื่การื่	 เพ่�อสร้ื่าง

ป็รื่ะสบการื่ณ์์ให้ม่ทุี�ดี	(New	Customer	Experience)	ให้้ทุันต่่อ

สถานการื่ณ์์	แลื่ะต่อบสนองความต้่องการื่ขัองผ่บ้รื่โิภค	(Customer	 

Need)	 ทุั�งทุี�เป็็นกลืุ่่มลื่่กค้าเดิมแลื่ะขัยายไป็ยังลื่่กค้ากลืุ่่มให้ม่ 

ไป็พรื่้อม	ๆ 	กัน	เพ่�อให้้ธุุรื่กิจีสามารื่ถอย่่รื่อดแลื่ะเต่ิบโต่อย่างยั�งย่น	

เอสซีีจีีมีกลื่ยุทุธุ์ในการื่ดำเนินธุุรื่กิจีดังนี�

	 ธุุรื่กิจีเคมิคอลื่ส์	 :	 การื่พัฒนาสินค้าแลื่ะบริื่การื่ทุี�มีม่ลื่ค่าเพิ�ม

ส่ง	ห้รื่่อ	HVA	ในอุต่สาห้กรื่รื่มทุี�มีการื่เต่ิบโต่ส่งอย่างต่่อเน่�องต่าม

เมกะเทุรื่นด์โลื่ก	 ได้แก่	 กลืุ่่มบรื่รื่จุีภัณ์ฑ์์	 ยานยนต์่	 โครื่งสร้ื่างพ่�น

ฐาน	 สุขัภาพ	 แลื่ะโซีลื่่ชิันด้านพลื่ังงาน	 ธุุรื่กิจีจี่งได้ให้้ความสำคัญ

โดยเนน้งานวจิียัแลื่ะพฒันาเป็น็ต่วัขัับเคลื่่�อนห้ลื่กัซี่�งมแีนวทุางการื่

ดำเนนิงานในห้ลื่ายรื่ป่็แบบ	ไดแ้ก	่การื่คดิค้นพัฒนาเทุคโนโลื่ยดีว้ย
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ต่นเอง	เชิ่น	ผลื่ิต่ภัณ์ฑ์์พอลื่ิเมอรื่์ทุี�เป็็นมิต่รื่กับสิ�งแวดลื่้อม	(Green 

Polymer)	 ต่ามห้ลัื่กเศรื่ษฐกิจีห้มุนเวียน	 ลื่ดการื่ใชิ้ทุรัื่พยากรื่

ด้วยเทุคโนโลื่ยี	 SMX™	ทุำให้้สามารื่ถผลิื่ต่เม็ดพลื่าสติ่กทุี�ชิ่วยลื่ด 

ความห้นาขัองชิิ�นงานแต่่คงความแขั็งแรื่งดังเดิม	 นอกจีากนั�น 

ยังมีนวัต่กรื่รื่มสารื่เคลื่่อบชิั�นฟิิลื่์มป้็องกันการื่ซี่มผ่านขัองอากาศ

สำห้รัื่บโซีลื่่ชัินบรื่รื่จุีภัณ์ฑ์์	 Mono-material	 แลื่ะเม็ดพลื่าสติ่ก	

Polypropylene	 ห้รื่่อ	 PP	 คุณ์ภาพส่งสำห้รัื่บใชิ้ในอุต่สาห้กรื่รื่ม

ยานยนต่์	 ธุุรื่กิจีเคมิคอลื่ส์มีการื่รื่่วมม่อกับค่่ค้าในเชิิงลื่่ก 

เพ่�อสรื่้างสรื่รื่ค์นวัต่กรื่รื่มรื่่วมกัน	 ยกรื่ะดับกรื่ะบวนการื่สรื่้าง

นวัต่กรื่รื่มขัององค์กรื่ให้้มีความรื่วดเรื่็ว	 ย่ดห้ยุ่นต่ามสถานการื่ณ์์	

รื่วมถ่งเสรื่ิมสรื่้างความสามารื่ถทุั�งด้านองค์ความรื่่้	 การื่ลื่งทุุน

อุป็กรื่ณ์์เครื่่�องจัีกรื่	 เพ่�อเพิ�มป็รื่ะสิทุธุิภาพการื่วิจีัยแลื่ะพัฒนา 

การื่ผลื่ติ่	แลื่ะการื่ทุดสอบผลื่ติ่ภณั์ฑ์ผ์า่นศน่ย	์Ideas	to	Products	

ห้รื่่อ	 i2P	 รื่วมถ่งกรื่ะบวนการื่จีัดการื่นวัต่กรื่รื่ม	 (Innovation 

Management)	 แลื่ะการื่ร่ื่วมม่อกับพันธุมิต่รื่ธุุรื่กิจี	 เชิ่น	 บรื่ิษัทุ	

Braskem	 ผ่้นำด้านพลื่าสต่ิกชิีวภาพรื่ะดับโลื่กจีากป็รื่ะเทุศ

บรื่าซีิลื่	 เพ่�อศ่กษาความเป็็นไป็ได้ในการื่ร่ื่วมลื่งทุุนสรื่้างโรื่งงาน

ผลื่ิต่พลื่าสต่ิกชิีวภาพ	 สำห้รัื่บผลื่ิต่เม็ดพลื่าสต่ิกไบโอ-พอลื่ิเอทุิลื่ีน

ในป็รื่ะเทุศไทุย	เพ่�อต่อบโจีทุย์ความยั�งย่นต่ามแนวทุาง	ESG	แลื่ะ

ความต้่องการื่ขัองต่ลื่าดโลื่ก	 นอกจีากนี�ยังมีการื่สร้ื่างเครื่่อข่ัาย

ความรื่่วมม่อด้านการื่วิจีัยกับนักวิจีัย	 แลื่ะสถาบันชิั�นนำรื่ะดับโลื่ก	

เชิน่	มห้าวทิุยาลื่ยัออกซีฟ์ิอรื่ด์	ป็รื่ะเทุศองักฤษ		มห้าวทิุยาลื่ยัพรื่นิซี์

ต่ัน	 แลื่ะสถาบันเทุคโนโลื่ยีแมสซีาช่ิเซีต่ส์	 ป็รื่ะเทุศสห้รัื่ฐอเมริื่กา	

เป็็นต่้น		

	 ธุุรื่กิจีซีีเมนต์่แลื่ะวัสดุก่อสรื่้าง	 :	 ธุุรื่กิจีดำเนินการื่ลื่ดต้่นทุุน

ผ่านการื่ใชิ้พลัื่งงานทุดแทุน	 อาทิุ	 พลื่ังงานแสงอาทิุต่ย์	 แลื่ะ

การื่นำลื่มรื่้อนทุี�ได้จีากกรื่ะบวนการื่ผลื่ิต่มาป็ั�นไฟิฟิ้า	 (Waste	

Heat	 Generator	 ห้รื่่อ	 WHG)	 แลื่ะนำเสนอนวัต่กรื่รื่มต่่างๆ 

เพ่�อต่อบโจีทุย์เทุรื่นด์ขัองลื่่กค้า	 เชิ่น	 เทุรื่นด์ด้านสุขัภาพแลื่ะ 

การื่เป็็นอย่่ทุี�ดีมากขั่�น	 (Health	 &	Well-Being)	 โดยมี	 SCG	 

Bi-ion	ซี่�งเป็็นรื่ะบบไอออนกำจีัดเชิ่�อโรื่คในอากาศ	กำจีัดเชิ่�อไวรื่ัส

แลื่ะแบคทุีเรื่ีย	ส่งถ่ง	99%	รื่วมถ่งชิ่วยลื่ดฝุ่่น	PM	2.5	เทุรื่นด์ด้าน 

เทุคโนโยลีื่ดิจีิทุัลื่	 โดยมี	 Trinity	 ซ่ี�งเป็็นะบบ	 IoT	 Ecosystem	 

Platform	ทุี�เชิ่�อมต่่อการื่ทุำงานขัองนวัต่กรื่รื่มต่่างๆ	 ภายในบ้าน

ในแพลื่ต่ฟิอรื่์มเดียว	เทุรื่นด์รื่ักษ์โลื่กแลื่ะความยั�งย่น	โดยมี	Solar	

Roof	 System,	 SCG	 Active	 AIRflowTM	 System	 แลื่ะ	 SCG	

Active	 AIR	 Quality	 ในการื่ใชิ้พลื่ังงานทุางเล่ื่อกแลื่ะลื่ดการื่ใชิ้ 

พลื่ังงาน	 อีกทุั�งธุุรื่กิจีได้เพิ�มศักยภาพขัองชิ่องทุางการื่ขัาย

สินค้าแลื่ะบริื่การื่ในรื่่ป็แบบขัอง	 Active	 Omni-channel	 

ซี่�งเป็็นการื่เชิ่�อมต่่อกันรื่ะห้ว่างชิ่องทุางออนไลื่น์แลื่ะห้น้ารื่้าน 

รื่วมทุั�งมแีพลื่ต่ฟิอร์ื่มต่่าง	ๆ 	ทุี�เกี�ยวข้ัอง	อาทุ	ิการื่ออกแบบ	การื่ค้นห้า 

แลื่ะว่าจี้างชิ่าง	 ฯลื่ฯ	 เพ่�อต่อบโจีทุย์ลื่่กค้าทัุ�งกลืุ่่มออนไลื่น์แลื่ะ 

ห้น้ารื่้าน	 ทุำให้้ลื่่กค้าได้ป็รื่ะสบการื่ณ์์แบบไรื่้รื่อยต่่อ	 แลื่ะยิ�งไป็

กว่านั�นทุางธุุรื่กิจีได้เดินห้น้าสรื่้างฐานขั้อม่ลื่ลื่่กค้าครื่บวงจีรื่	 โดย

ใชิ้เพียง	ID	เดียว	ผ่านแพลื่ต่ฟิอรื่์ม	“SCG	ID”	เชิ่�อมโยงขั้อม่ลื่ขัอง 

ผ้่ใชิ้งาน	 เขั้ากับชิ่องทุางการื่ขัายสินค้าแลื่ะบริื่การื่ต่่าง	 ๆ	 ขัอง 

เอสซีีจีีแลื่ะพันธุมิต่รื่มาไว้ในทุี�เดียว	 อาทุิ	 SCG	 Home	 online,	 

SCG	Family	COTTO	Life	เป็็นต่้น

	 2.	 ความเสี่่�ยงจัากการเปล่�ยนแปลงเทคโนโลยอ่ย่างรวด้เรว็	

	 ป็ัจีจุีบันภาคธุุรื่กิจีทุี�ได้นำเทุคโนโลื่ยีต่่าง	 ๆ	 เขั้ามาใชิ้ในการื่

ทุำงานต่ั�งแต่ธุ่รุื่กิจีต่น้น�ำในส่วนภาคผลื่ติ่ไป็ยังธุรุื่กิจีป็ลื่ายน�ำทุี�เป็น็

ภาคบริื่การื่แลื่ะการื่ขันส่งไป็ยังผ่บ้ริื่โภค	การื่เป็ลีื่�ยนแป็ลื่งทุี�เกดิจีาก

เทุคโนโลื่ยีดจิีทิุลัื่แลื่ะเทุคโนโลื่ยีขัั�นสง่	(Deep	Technology)	ทุำให้้

เกิดรื่่ป็แบบธุุรื่กิจีให้ม่	แพลื่ต่ฟิอรื่์ม	แลื่ะนวัต่กรื่รื่มต่่าง	ๆ	ซี่�งอาจี 

ส่งผลื่กรื่ะทุบต่่อธุุรื่กิจีในเอสซีีจีีทุี�ผลื่ิต่แลื่ะให้้บรื่ิการื่แบบดั�งเดิม 

เอสซีีจีีได้ป็รื่ับต่ัวโดยนำเทุคโนโลื่ยีดิจีิทุัลื่แลื่ะเทุคโนโลื่ยีขัั�นส่ง 

เขั้ามาใชิ้ในการื่ดำเนินธุุรื่กิจี	 เพ่�อห้ลีื่กเลื่ี�ยงการื่ส่ญเสียความ

สามารื่ถในการื่แขั่งขัันทุางธุุรื่กิจี	 รื่วมถ่งรื่ายได้แลื่ะกำไรื่จีาก 

การื่ดำเนินธุรุื่กิจีทุี�อาจีจีะลื่ดลื่ง	เอสซีจีีมีีกลื่ยุทุธ์ุในการื่จัีดการื่	ดังนี�

	 •	 คณ์ะ	Digital	Council	แลื่ะคณ์ะ	Deep	Tech	Council	 

ทุี�มกีรื่รื่มการื่ผ้่จัีดการื่ให้ญ่	เอสซีจีี	ีเป็น็ป็รื่ะธุาน	ทุำห้น้าทุี�ให้แ้นวทุาง 

ในการื่ดำเนินงานแลื่ะพิจีารื่ณ์าโครื่งการื่ลื่งทุุนในเทุคโนโลื่ยีดิจีิทุัลื่

แลื่ะเทุคโนโยลื่ีขัั�นส่งทุี�สามารื่ถนำมาต่่อยอดในธุุรื่กิจีขัองเอสซีีจีี

	 •	 คณ์ะ	Innovation	Committee	ซ่ี�งป็รื่ะกอบด้วยกรื่รื่มการื่

ผ่้จีัดการื่ให้ญ่	เอสซีีจีี	ทุำห้น้าทุี�เป็็นป็รื่ะธุาน	President	ขัองแต่่ลื่ะ

ธุุรื่กิจี	แลื่ะต่ัวแทุนด้าน	Innovation	ขัองแต่่ลื่ะธุุรื่กิจี	เขั้าป็รื่ะชิุม

รื่่วมกันเพ่�อแบ่งปั็นข้ัอม่ลื่การื่ลื่งทุุนด้าน	 Innovation	 แลื่ะมอง

ห้าโอกาสในการื่ทุำงาน	 Innovation	 รื่่วมกันรื่ะห้ว่างกลืุ่่มธุุรื่กิจี	

ต่ิดต่ามเทุรื่นด์การื่พัฒนาเทุคโนโยลื่ีต่่าง	ๆ 	ขัองโลื่ก	รื่วมถ่งต่ิดต่าม

ความค่บห้น้าขัองโครื่งการื่ลื่งทุุนด้าน	Innovation	ขัองเอสซีีจีี

	 •	 AddVentures	 เป็็น	 venture	 capital	 ขัองเอสซีีจีี	 

ทุำห้น้าทุี�มองห้าโอกาสทุางธุรุื่กิจีให้ม่	ๆ 	โดยเฉพาะสต่าร์ื่อพัทุี�ดำเนิน

ธุุรื่กิจีโดยใชิ้เทุคโนโลื่ยีเป็็นฐานแลื่ะมีโอกาสจีะ	Synergy	กับธุุรื่กิจี

ขัองเอสซีีจีี	 เชิ่น	 สต่ารื่์ทุอัพกลืุ่่มเทุคโลื่โนยีดิจีิทุัลื่ด้านอีคอมเมิรื่์ซี	

มาร์ื่เกต็่แพลื่ต่ฟิอร์ื่ม	โลื่จีสิต่กิส์	แลื่ะ	Deep	Technology	เกี�ยวกบั 

การื่ลื่ดคารื่บ์อน	ต่ามเป็า้ห้มายขัองเอสซีจีีทีุี�ต่อ้งการื่มุง่ส่	่Net	Zero	

ในป็ี	 2593	 เชิ่น	 การื่ลื่งทุุนในกองทุุนทุี�มุ่งเน้นในด้าน	 Carbon	 

Neutrality	 ห้รื่่อ	 การื่ผสมผสานรื่ะห้ว่าง	 Renewable	 Energy	

แลื่ะเทุคโนโลื่ยี	 Heat	 Battery	 ในการื่แป็ลื่งพลื่ังงานไฟิฟิ้าจีาก 

แสงอาทุิต่ย์ห้รื่่อลื่มให้้เป็็นพลัื่งงานความรื่้อนอุณ์ห้ภ่มิส่ง 

คาร์ื่บอนต่�ำ	 เพ่�อให้้อุต่สาห้กรื่รื่มขัองเอสซีีจีีมีพลื่ังงานความรื่้อน 

ทุี�สะอาดไวใ้ชิอ้ย่างต่อ่เน่�อง	แลื่ะสามารื่ถลื่ดป็ริื่มาณ์การื่ใชิเ้ชิ่�อเพลิื่ง

ฟิอสซีิลื่ลื่งได้	
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	 •	 การื่จัีดลื่ำดับความสำคัญขัองการื่มองห้าแลื่ะลื่งทุุนใน

นวัต่กรื่รื่มให้ม่	 ๆ	 ทุี�ชิ่วยเพิ�มป็รื่ะสิทุธิุภาพ/ลื่ดต้่นทุุนการื่ดำเนิน

งาน	นวตั่กรื่รื่มทุี�สามารื่ถสรื่า้งการื่เต่บิโต่ในรื่ป่็แบบขัองธุรุื่กจิีให้ม	่ๆ 	

นวตั่กรื่รื่มทุี�ต่อบสนองต่อ่พฤติ่กรื่รื่มขัองผ่บ้ริื่โภคทุี�เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งไป็	

แลื่ะนวตั่กรื่รื่มทุี�ชิว่ยลื่ดความเสี�ยงดา้นการื่ดำเนนิธุรุื่กจิี	เชิน่	การื่นำ

เทุคโนโลื่ยี	Hyper-automation	มาชิ่วยลื่ดเวลื่าแลื่ะทุรื่ัพยากรื่ใน

การื่ทุำงานแลื่ะเพิ�มป็รื่ะสิทุธุิภาพ	 ห้รื่่อ	 การื่ใชิ้เทุคโนโลื่ยี	 Smart	

Manufacturing	เขั้ามาบรื่ิห้ารื่ผลื่ผลื่ิต่	(Optimize	Yield)	เป็็นต่้น

	 •	 การื่นำเทุคโนโลื่ยีเป็น็ต่วัเรื่ง่ให้เ้กดิการื่เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งองค์กรื่

โดยใชิ้ขั้อม่ลื่	 เพ่�อสร้ื่างศ่นย์ขั้อม่ลื่	 แลื่ะนำขั้อม่ลื่ทุี�ถ่กจีัดเก็บ

อย่างเป็็นรื่ะบบมาใชิ้ให้้เกิดป็รื่ะโยชิน์ทุางธุุรื่กิจี	 รื่วมถ่งการื่สรื่้าง	 

Community	 เพ่�อส่งเสริื่มให้้เกิด	 Data-driven	 Culture	 

เชิ่น	 โครื่งการื่	Cash-on-hand	Visibility	 ทุี�สรื่้างรื่ะบบอัต่โนมัต่ิ

สำห้รัื่บรื่วบรื่วมข้ัอมล่ื่การื่เงิน,	การื่ลื่งทุนุ	แลื่ะการื่ก่ย้ม่ขัองบริื่ษทัุใน 

กลืุ่ม่เอสซีจีีทีุี�มมีากกวา่	200	บรื่ษิทัุ	เพ่�อให้ผ้่บ้รื่หิ้ารื่แลื่ะผ้่เกี�ยวขัอ้ง

สามารื่ถเขั้าถ่งขั้อม่ลื่การื่เงินทุี�ถ่กป็รื่ับป็รืุ่งอย่างสม�ำเสมอผ่าน	

Dashboard	 ห้ร่ื่อการื่ทุำ	 Credit	 Scoring	 ขัองลื่่กค้าสินเชิ่�อ 

ขัองกลืุ่่มธุุรื่กิจีกลืุ่่มธุุรื่กิจีซีีเมนต์่แลื่ะวัสดุก่อสร้ื่าง	 เพ่�อจีัดรื่ะดับ

ความเสี�ยงขัองลื่่กค้า	ชิ่วยลื่ดความเสี�ยงทุี�อาจีจีะเกิดห้นี�เสียได้

ความเส่�ยงด้านัการดำเนัินังานั

	 3.	ความเสี่่�ยงด้้านสุี่ขภาพและความปลอด้ภยั

	 เอสซีีจีีให้้ความสำคัญในเรื่่�องสุขัภาพแลื่ะความป็ลื่อดภัยทุั�ง

บุคคลื่ากรื่ภายในองค์กรื่แลื่ะผ่้มีส่วนเกี�ยวขั้องกับธุุรื่กิจีไม่ว่าจีะ

เป็็นค่่ธุุรื่กิจี	ค่่ค้า	ลื่่กค้า	แลื่ะผ่้มีส่วนได้เสีย	เอสซีีจีีดำเนินธุุรื่กิจีใน

อุต่สาห้กรื่รื่มการื่ผลิื่ต่	 การื่ให้้บริื่การื่	 แลื่ะการื่ขันส่งทุี�ต่อบโจีทุย์

ลื่ก่คา้ทุี�เป็น็ธุรุื่กจิีขันาดให้ญ่ถง่เลื่ก็ไป็จีนถง่ผ่บ้รื่โิภคทุี�เป็น็ป็ลื่ายน�ำ	

รื่วมทุั�งไดข้ัยายธุรุื่กิจีทุี�คลื่อบคลื่มุทุั�งในแลื่ะต่า่งป็รื่ะเทุศ	ดงันั�นเพ่�อ

รื่บัมอ่กบัผลื่กรื่ะทุบต่อ่สุขัภาพแลื่ะความป็ลื่อดภัย	เอสซีจีีไีดด้ำเนิน

การื่ดังนี�

	 •	 นำรื่ะบบการื่จัีดการื่ด้านอาชีิวอนามัยแลื่ะความป็ลื่อดภัย

ขัองเอสซีีจีี	 (SCG	 Safety	 Framework)	 แลื่ะรื่ะบบการื่ต่รื่วจี

ป็รื่ะเมินป็รื่ะสิทุธุิผลื่ด้านความป็ลื่อดภัย	 (Safety	 Performance	

Assessment	Program	ห้รื่อ่	SPAP)	ทุี�ไดทุ้บทุวนในปี็	2564	มาป็รื่บั 

ใชิ้กับทุุกบรื่ิษัทุขัองเอสซีีจีีทัุ�งในแลื่ะต่่างป็รื่ะเทุศ	 โดยยกรื่ะดับ

แลื่ะมุ่งไป็ส่่การื่ดำเนินการื่ทีุ�เกิดการื่นำไป็ป็ฏิิบัต่ิด้วยความเขั้าใจี

เพ่�อนำไป็ส่่การื่สรื่้างให้้เกิดเป็็นวัฒนธุรื่รื่มความป็ลื่อดภัย	(Safety	 

Culture)	สง่เสรื่มิให้เ้กดิการื่ทุบทุวนแลื่ะยกรื่ะดบัความมุง่มั�นขัอง

แต่ล่ื่ะบรื่ษิทัุดว้ยรื่ะบบการื่ป็รื่ะเมนิต่นเอง	(Self-Declaration)	รื่วม

ถ่งป็รื่ับใชิ้รื่ะบบการื่ป็รื่ะเมินผลื่การื่ป็ฏิิบัต่ิงานด้านความป็ลื่อดภัย	

(Safety	Performance	Management	System	ห้รื่่อ	PMS)	จีาก

การื่ทุำงาน	การื่เดนิทุางแลื่ะการื่ขันสง่	เพ่�อสรื่า้งความมุง่มั�นรื่ว่มกนั

ให้้เกิดเป็็นวัฒนธุรื่รื่มความป็ลื่อดภัยทุั�วทุั�งองค์กรื่

	 •	 ยกรื่ะดับการื่ดำเนินการื่ต่ามมาต่รื่ฐานอาชิีวอนามัย	 แลื่ะ

ความป็ลื่อดภยัในการื่ป็ฏิิบตั่งิานขัององคก์รื่	(SCG	Occupational	

Health	and	Safety	Standard)	 เพ่�อควบคุมงานทุี�มีความเสี�ยง 

ทุั�งในแลื่ะต่่างป็รื่ะเทุศ	 พรื่้อมทุั�งการื่นำเทุคโนโลื่ยีดิจีิทุัลื่มา 

เพิ�มป็รื่ะสิทุธุิภาพ	 แลื่ะให้้สอดคลื่้องกับการื่เต่ิบโต่ขัองธุุรื่กิจี 

เพ่�อกำจีัดห้รื่่อลื่ดความเสี�ยงทุี�ผ้่ป็ฏิิบัต่ิงานจีะต่้องสัมผัสโดยต่รื่ง	

รื่วมถ่งสรื่้างการื่มีส่วนรื่่วมแลื่ะส่งเสรื่ิมคุณ์ภาพในการื่ค้นห้าแลื่ะ

จีัดการื่ความเสี�ยงด้วยต่นเองขัองผ่้ป็ฏิิบัต่ิงาน		

	 •	 จีัดทุำมาต่รื่ฐานการื่บริื่ห้ารื่ความป็ลื่อดภัยสำห้รัื่บงาน	 

Service	 Solutions	 (Safety	 Management	 for	 Service	 

Solutions	 Standard)	 รื่องรื่ับโมเดลื่ธุุรื่กิจีทุี�เป็ลื่ี�ยนไป็ส่่งาน 

Service	Solutions	เพ่�อให้้เกิดความป็ลื่อดภัยส่งสุด

	 •	 ป็รื่บัป็รืุ่ง	“กฎพทิุักษ์ชิีวติ่”	สบ่เน่�องจีากป็รื่ะกาศกฎห้มาย

ให้	้กัญชิง	กัญชิา	กรื่ะทุอ่ม	ไมใ่ชิสิ่�งเสพต่ดิ	เอสซีจีีจีีง่เพิ�มขัอ้กำห้นด

ให้้ครื่อบคลุื่มการื่ห้้ามใชิ้สารื่เห้ล่ื่านี�	 โดยบังคับใชิ้กับพนักงานแลื่ะ

ค่่ธุุรื่กิจี	 เพ่�อให้้เกิดความป็ลื่อดภัยในรื่ะห้ว่างการื่ป็ฏิิบัต่ิงานแลื่ะ 

การื่ขัับขัี�ยานพาห้นะ	 รื่วมถ่งเสรื่ิมสรื่้างความต่รื่ะห้นักรื่่้	 แลื่ะมี 

บทุลื่งโทุษสำห้รัื่บผ่้ไม่ป็ฏิิบัต่ิต่ามเพ่�อให้้เกิดการื่ป็รื่ับเป็ลื่ี�ยน

พฤต่ิกรื่รื่มจีนกลื่ายเป็็นวัฒนธุรื่รื่มความป็ลื่อดภัยทุั�วทุั�งองค์กรื่	

	 •	 พัฒนารื่ะบบบรื่ิห้ารื่จีัดการื่ด้านสุขัภาพ	 (Health 

Management	System)	 โดยใชิ้เทุคโนโลื่ยีมาชิ่วย	 เพ่�อนำขั้อม่ลื่

ด้านสุขัภาพทุี�เกี�ยวขั้องมากำห้นดแผนในการื่บรื่ิห้ารื่จีัดการื่ให้้มี

ป็รื่ะสิทุธุิภาพแลื่ะเห้มาะสมกับแต่่ลื่ะกิจีการื่	ด้วยความมุ่งมั�นทุี�จีะ

ด่แลื่แลื่ะป็กป็้องพนักงานทุุกคนให้้ป็รื่าศจีากโรื่คแลื่ะการื่เจี็บป็่วย

จีากการื่ทุำงาน

	 •	 ใชิ้รื่ะบบ	Advanced	Driving	Assisting	System	(ADAS)	

แลื่ะรื่ะบบ	Driving	Monitoring	System	(DMS)	โดยต่ิดต่ั�งกลื่้อง

สองทุาง	GPS	สำห้รื่ับใชิ้ต่รื่วจีสอบพฤต่ิกรื่รื่มพนักงานขัับรื่ถ	SCG	

Logistics	Management	โดยศน่ย์	Logistic	Command		Center	 

(LCC)	ซ่ี�งควบคุมพฤติ่กรื่รื่มพนักงานขับัรื่ถบรื่รื่ทุกุด้วยรื่ะบบปั็ญญา

ป็รื่ะดิษฐ์	 ห้รื่่อ	 Artificial	 Intelligence	 (AI)	 ต่ลื่อด	24	 	 ชิั�วโมง 

เพ่�อชิ่วยยับยั�งป็ัจีจัียความเสี�ยงอันนำไป็ส่่อุบัติ่เห้ตุ่บนทุ้องถนน 

รื่วมทุั�งความเสียห้ายต่่อชิีวิต่แลื่ะทุรื่ัพย์สินขัองทุุกฝ่่าย

	 •	 พฒันารื่ะบบ	Truck	Driver	Fatigue	Management	สำห้รื่บั

ควบคุมชิั�วโมงการื่ทุำงาน	 ชิั�วโมงการื่พัก	 แลื่ะลื่ดความเสี�ยงการื่

เกิดอุบัต่ิเห้ตุ่จีากความเห้น่�อยลื่้าขัองพนักงานขัับรื่ถ	 โดยเขั้มงวด 

ในการื่ป็ฏิิบตั่ติ่ามมาต่รื่การื่	การื่ส่�อสารื่	การื่ควบคมุแลื่ะต่รื่วจีสอบ 

เพ่�อให้้พนักงานขัับรื่ถมีเวลื่าพักผ่อนไม่น้อยกว่า	 10	 ชิั�วโมง 

ก่อนเรื่ิ�มงานในวันถัดไป็	

	 •	 ป็รื่ะกาศใชิม้าต่รื่ฐานความป็ลื่อดภยัในการื่ขันสง่ผลื่ติ่ภณั์ฑ์์

ไป็ยังบรื่ิษัทุในต่่างป็รื่ะเทุศ	(Goods	Transportation	Safety	for	
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Regional)	 พรื่้อมทุั�งจีัดทุำค่่ม่อมาต่รื่ฐานด้านการื่ขัับขัี�ป็ลื่อดภัย

แลื่ะ	 Carrier	 Audit	 Checklist	 สำห้รัื่บป็รื่ะเมินผ่้ป็รื่ะกอบการื่

ขันส่ง	 เป็็นภาษาทุ้องถิ�นในแต่่ลื่ะป็รื่ะเทุศเพ่�อให้้ง่ายต่่อการื่นำไป็

ใชิ้แลื่ะเกิดป็รื่ะสิทุธุิผลื่ส่งสุด

	 4.	 ความเสี่่�ยงทางกายภาพจัากการเปล่�ยนแปลงของสี่ภาพ

ภ้มิอากาศ

	 การื่เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งสภาพภ่มิอากาศมีแนวโน้มเพิ�มขั่�นอย่าง

รื่วดเรื่็ว	 ก่อให้้เกิดความเสี�ยงทุางกายภาพ	 (Physical	 risk)	 ทุี�ไม่

แน่นอน	 คาดการื่ณ์์ได้ยากมากขั่�น	 แลื่ะอาจีส่งผลื่กรื่ะทุบอย่าง

รืุ่นแรื่งต่่อธุุรื่กิจีเพิ�มขั่�น	 ได้แก่	 ภัยพิบัต่ิทุางธุรื่รื่มชิาต่ิต่่าง	 ๆ	 เชิ่น	

พายุ	 น�ำทุ่วมทุี�ทุำให้้โรื่งงานไม่สามารื่ถผลิื่ต่สินค้าได้ทุันต่ามความ

ต่อ้งการื่ขัองผ่บ้รื่โิภค	ห้รื่อ่	ไมส่ามารื่ถขันส่งสนิคา้ไป็ยงัลื่ก่ค้าป็ลื่าย

ทุางได้	 ภัยแล้ื่งทีุ�ทุำให้้ขัาดแคลื่นน�ำทุี�ใชิ้ในการื่ผลิื่ต่	 ซ่ี�งส่งผลื่ต่่อ 

ทุั�งการื่ผลื่ิต่แลื่ะค่าใชิ้จี่ายทุี�เพิ�มขั่�นเพ่�อจีัดห้าน�ำทุดแทุน	 ไฟิป็่า 

ฝุ่่นควัน	 มลื่พิษต่่างๆ	 ทุี�เป็็นอันต่รื่ายต่่อทุั�งพนักงาน	 แลื่ะผ่้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสีย	 เป็็นต้่น	 ดังนั�นเพ่�อรื่ับม่อกับผลื่กรื่ะทุบทีุ�อาจี 

เกิดขั่�น	เอสซีีจีีได้มีมาต่รื่การื่ในการื่ดำเนินการื่ดังนี�

	 •	 ต่ดิต่าม	แลื่ะป็รื่ะเมินความเสี�ยงจีากการื่เกิดภัยพิบตั่ติ่า่ง	ๆ 	

กำห้นดแผนการื่รื่ับม่อ	แลื่ะแผนบรื่ิห้ารื่ความต่่อเน่�องทุางธุุรื่กิจีใน

กรื่ณ์ีต่่าง	ๆ	จีัดทุำแผนการื่ทุำงานต่ามค่่ม่อการื่เป็ิดเผยขั้อม่ลื่ต่าม

มาต่รื่ฐานสากลื่	Task	 Force	on	Climate-related	 Financial	

Disclosures	 (TCFD)	 ซ่ี�งรื่วมถ่งกรื่ะบวนการื่กำกับด่แลื่	 การื่วาง

กลื่ยทุุธ์ุ	การื่บรื่หิ้ารื่ความเสี�ยง	แลื่ะการื่กำห้นดเป้็าห้มายแลื่ะต่วัชิี�วดั

	 •	 สร้ื่างเครื่่อขั่ายรื่่วมกับภาครื่ัฐ	 ภาคเอกชิน	 แลื่ะภาค

อุต่สาห้กรื่รื่ม	 รื่วมถ่งเขั้าไป็มีบทุบาทุสำคัญ	 แลื่ะเป็็นส่วนห้น่�ง

ขัองการื่วางแผน	 แลื่ะบรื่ิห้ารื่จีัดการื่น�ำ	 แลื่ะป็ัญห้าภัยพิบัต่ิทุาง

ธุรื่รื่มชิาต่ิ	ทุั�งรื่ะดับพ่�นทุี�	แลื่ะรื่ะดับป็รื่ะเทุศ

	 •	 ป็ฏิิบัต่ิต่ามนโยบายการื่บริื่ห้ารื่จัีดการื่น�ำอย่างเคร่ื่งครื่ัด	

ด้วยการื่ลื่ดการื่ใชิ้น�ำ	 (Reduce)	 การื่บำบัดน�ำเสียแลื่ะนำน�ำกลื่ับ

มาใชิ้ซี�ำ	 (Reuse/Recycle)	 แลื่ะการื่สร้ื่างทุดแทุน	 (Replenish)	

สำห้รัื่บกรื่ะบวนการื่ผลื่ิต่ในโรื่งงาน	 รื่่วมม่อกับห้น่วยงานภาค

รื่ัฐเพ่�อบรื่ิห้ารื่จีัดการื่น�ำแลื่ะผลื่ักดันโครื่งการื่เพิ�มป็รื่ิมาณ์น�ำ

เก็บกักในพ่�นทุี�ให้้เสร็ื่จีทุันเวลื่า	 รื่วมถ่งเต่รื่ียมพรื่้อมแผนบรื่ิห้ารื่ 

ความต่อ่เน่�องทุางธุรุื่กิจีเพ่�อให้ม้ั�นใจีว่าธุรุื่กิจีสามารื่ถดำเนนิการื่ได้

อย่างต่่อเน่�องห้ากเผชิิญกับภัยพิบัต่ิทุางธุรื่รื่มชิาต่ิ

	 •	 พัฒนารื่ะบบ	 IT	 ในการื่เชิ่�อมต่่อข้ัอม่ลื่น�ำกับห้น่วยงาน

รื่าชิการื่ทุี�เกี�ยวขัอ้ง	รื่วมถ่งพัฒนารื่ะบบแจีง้เต่อ่น	(Early	Warning	

System)	 เพ่�อวิเครื่าะห์้สถานการื่ณ์์	 แจี้งเต่่อนไป็ยังห้น่วยงานทุี�

เกี�ยวขั้องเพ่�อเต่รื่ียมพรื่้อมในการื่บรื่ิห้ารื่จีัดการื่

 5.	 ความเส่ี่�ยงเร่�องการจััด้การทรัพยากรธ์รรมชาติิและ 

สี่ิ�งแวด้ล้อม

	 ป็ัจีจีุบันทุรื่ัพยากรื่ธุรื่รื่มชิาต่ิทุี�มีอย่่อย่างจีำกัดได้ลื่ดป็รื่ิมาณ์ลื่ง

เป็็นอย่างมาก	 บางอย่างอย่่ในสภาพเส่�อมโทุรื่มไม่สามารื่ถนำมา

ใชิ้ป็รื่ะโยชิน์ได้	 ดังนั�นการื่ดำเนินงานต่่อทุรัื่พยากรื่ธุรื่รื่มชิาติ่แลื่ะ 

สิ�งแวดลื่้อมอย่างมีป็รื่ะสิทุธิุภาพ	 โดยมีกรื่ะบวนการื่จัีดสรื่รื่ 

การื่ใชิ้ป็รื่ะโยชิน์จีากทุรื่ัพยากรื่ธุรื่รื่มชิาต่ิให้้เห้มาะสมสอดคลื่้อง

กบัความต้่องการื่ขัองมนุษย์	คำนง่ถง่เสถียรื่ภาพทุางด้านเศรื่ษฐกิจี	

สังคมแลื่ะสิ�งแวดลื่้อม	เพ่�อให้้มีใชิ้อย่างยั�งย่น

	 เอสซีีจีีเป็็นองค์กรื่ทุี�ให้้ความสำคัญกับการื่เต่ิบโต่อย่าง

ยั�งย่น	 โดยได้นำห้ลัื่กเศรื่ษฐกิจีห้มุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 

ทุี�เน้นการื่รื่ักษาคุณ์ค่าขัองทุรื่ัพยากรื่ให้้เกิดป็รื่ะโยชิน์ส่งสุด	 

เริื่�มต้่นตั่�งแต่่การื่ผลิื่ต่	 ซ่ี�งใชิ้ทุรัื่พยากรื่เทุ่าทีุ�จีำเป็็น	 การื่ใชิ้งาน 

ขัองผ่้บรื่ิโภคอย่างคุ้มค่า	 การื่นำทุรื่ัพยากรื่ทุี�ใชิ้แลื่้วกลื่ับมาใชิ้ให้ม่	

เพ่�อเป็็นกลื่ไกทุี�จีะช่ิวยลื่ดการื่ใชิ้ทุรัื่พยากรื่ให้ม่ในการื่ผลื่ิต่แลื่ะ

ลื่ดป็รื่ิมาณ์ขัยะลื่งได้ในเวลื่าเดียวกันมาใชิ้กับทุุกกิจีการื่ในองค์กรื่	 

เชิ่น	 ในงานป็รื่ะชิุม	 APEC	 2022	 ทีุ�ป็รื่ะเทุศไทุยเป็็นเจี้าภาพ 

จีดังานภายใต้่กรื่อบ	Green	meeting	ซ่ี�งคำนง่ถง่การื่ใชิทุ้รัื่พยากรื่ 

อย่างคุ้มค่า	 ลื่ดผลื่กรื่ะทุบต่่อสิ�งแวดลื่้อม	 แลื่ะเอสซีีจีีได้ให้้การื่

สนับสนุนในเรื่่�องการื่จีัดเต่รื่ียมอุป็กรื่ณ์์	 ทุี�ทุำมาจีากกรื่ะดาษ

รื่ีไซีเคิลื่โดยสามารื่ถนำกลื่ับไป็ใชิ้ในการื่ป็รื่ะชิุมครื่ั�งอ่�น	ๆ	ได้	นำไป็

ใชิเ้กบ็สิ�งขัอง	ห้รื่อ่มอบให้แ้กผ้่่เขัา้รื่ว่มงานเพ่�อนำไป็ใชิป้็รื่ะโยชินอ์่�น	 

ต่อบโจีทุย์การื่ใชิ้ทุรัื่พยากรื่อย่างคุ้มค่า	 ต่ามแนวทุางเศรื่ษฐกิจี

ชิีวภาพ	ห้รื่่อ	BCG	Economy	(Bio-Circular-Green	Economy)	

เพ่�อรื่บัมอ่กบัการื่เป็ลีื่�ยนแป็ลื่งทุรื่พัยากรื่ธุรื่รื่มชิาต่แิลื่ะสิ�งแวดลื่อ้ม	

เอสซีีจีีจี่งมีการื่ดำเนินงานทุี�สำคัญ	ดังนี�

	 ธุุรื่กิจีเคมิคอลื่ส์	:	ดำเนินโครื่งการื่	“คุ้มค่า	x	ย่นิลื่ีเวอรื่์	แยกดี 

มีแต่่ได้”	 ซ่ี�งเป็็นโครื่งการื่ต่่อเน่�องเพ่�อเป็็นส่วนห้น่�งในการื่ลื่ด

ป็ัญห้าขัยะพลื่าสต่ิก	 แลื่ะสรื่้างการื่เป็ลีื่�ยนแป็ลื่งอย่างยั�งย่นต่่อ

สังคมแลื่ะสิ�งแวดลื่้อมในรื่ะดับมห้ภาค	 ให้้เกิดความต่รื่ะห้นักเรื่่�อง

การื่คัดแยกขัยะต่ั�งแต่่ต่้นทุาง	 ชิ่วยลื่ดป็ัญห้าขัยะในป็รื่ะเทุศไทุย	

แลื่ะสรื่้างรื่ะบบการื่จีัดการื่ให้้พลื่าสต่ิกใชิ้แลื่้วได้กลื่ับมาห้มุนเวียน

แลื่ะรื่ีไซีเคิลื่อย่างมีป็รื่ะสิทุธุิภาพส่งสุด	เชิ่น	การื่รื่วบรื่วมพลื่าสต่ิก

ป็รื่ะเภทุ	High	Density	Polyethylene	ห้รื่่อ	HDPE	ทุี�มีลื่ักษณ์ะ

ขัาวขัุ่นแลื่ะขัาวทุ่บโดยผ่านทุางกรื่ะบวนการื่ทุำความสะอาด

แลื่ะป็รัื่บป็รุื่งคุณ์สมบัต่ิเป็็นพลื่าสติ่กรีื่ไซีเคิลื่คุณ์ภาพส่ง	 แลื่ะซีอง

บรื่รื่จีุภัณ์ฑ์์ทุี�รื่ีไซีเคิลื่ได้ยากจีะถ่กนำมาทุำเป็็นเชิ่�อเพลื่ิงในโรื่งงาน

อุต่สาห้กรื่รื่ม	 แลื่ะมีการื่พัฒนานวัต่กรื่รื่มรื่ะบบบำบัดน�ำเสีย 

ไซีโคลื่นิก	 (Zyclonic)	 เพ่�อขัจีัดขัองเสียแลื่ะป็รัื่บป็รุื่งคุณ์ภาพ 

น�ำเสียในครื่ัวเรื่่อนด้วยกรื่ะบวนการื่ชีิวภาพแลื่ะเคมีไฟิฟิ้า	 จีนได้ 

น�ำทีุ�ป็รื่าศจีากสีแลื่ะกลื่ิ�น	 สามารื่ถนำกลื่ับมาใชิ้ให้ม่ได้อย่างมี

ป็รื่ะสทิุธุภิาพ	นอกจีากนั�น	ทุางธุรุื่กจิีมสีนิค้าแบรื่นด์	CIERRA	ซี่�งเป็็น 
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สินค้านวัต่กรื่รื่มสำห้รื่ับทุดแทุนการื่เคลื่่อบชิั�นฟิิลื่์มด้วยโลื่ห้ะ	 

เพ่�อป้็องกนัอากาศแลื่ะความชิ่�น	โดยสามารื่ถนำไป็พฒันาให้้ชิั�นฟิิล์ื่ม 

ทุุกชิั�นขัองบรื่รื่จุีภัณ์ฑ์์เป็็นวัสดุชินิดเดียวกัน	 (Mono-Material	

Packaging)	 แต่่มีคุณ์สมบัต่ิห้ลื่ากห้ลื่าย	 เพ่�อนำไป็รื่ีไซีเคิลื่ได้ง่าย

แลื่ะสามารื่ถทุดแทุนการื่ใชิ้วัสดุห้ลื่ายชินิดได้อีกด้วย

	 ธุุรื่กิจีซีีเมนต์่แลื่ะวัสดุก่อสรื่้าง	 :	 ร่ื่วมม่อกับ	 วัน	 แบงค็อก	

โครื่งการื่อสังห้ารื่ิมทุรื่ัพย์ครื่บวงจีรื่แลื่ะให้ญ่ทุี�สุดในป็รื่ะเทุศไทุย	

ในการื่ใชิทุ้รัื่พยากรื่อย่างคุม้คา่	โดยการื่คิดคน้สต่่รื่ส่วนผสมให้มใ่น

การื่ผลื่ติ่แผน่คอนกรื่ตี่สำเรื่จ็ีรื่ป่็จีากคอนกรื่ตี่ทุี�เห้ลื่อ่ใชิ	้ทุี�นำมาจีาก

การื่ก่อสร้ื่างในโครื่งการื่ฯ	เพ่�อสร้ื่างมล่ื่ค่าเพิ�มให้กั้บเศษวัสดุทุี�ไม่ใชิ้

แลื่้วนำกลัื่บมาใชิ้ให้้เกิดป็รื่ะโยชิน์ส่งสุด	 แลื่ะการื่ลื่ดขัองเสียจีาก

การื่ก่อสรื่้างให้้เป็็นศ่นย์	 (Zero	Waste)	 โดยการื่นำอิฐมวลื่เบาทุี�

เห้ลื่อ่ใชิจ้ีากการื่ก่อสรื่า้งในโครื่งการื่ฯ	มารื่ไีซีเคลิื่แลื่ะผลิื่ต่เป็น็แผ่น

ผนังกันเสียงเพ่�อใชิ้ในบรื่ิเวณ์ผนังทุางลื่อดใต่้อุโมงค์เขั้าโครื่งการื่ฯ	

อีกทุั�ง	 ยังมีการื่นำ	 Gasifier	 มาป็รื่ะยุกต์่เพ่�อสรื่้างม่ลื่ค่าเพิ�มจีาก 

วัสดุเห้ล่ื่อทิุ�งแลื่ะวัต่ถุพลื่อยได้โดยใชิ้เทุคโนโลื่ยีในการื่ผลิื่ต่แลื่ะ

จีดัการื่วสัดหุ้มนุเวยีน	แลื่ะไดม้กีารื่ศก่ษาพรื่อ้มนำมาใชิจ้ีากการื่นำ 

ต่้นป็าลื่์มทุี�ถ่กทุิ�ง	 รื่วมถ่งขัี�เลื่่�อยมาแป็รื่รื่่ป็เป็็นพลื่ังงานทุดแทุน 

การื่ใชิ้ถ่านห้ินในภาคการื่ผลื่ิต่		

 6.	 ความเส่ี่�ยงด้้านการบริห้ารทรัพยากรบุคคลเพ่�อรองรับ

การเติิบโติและเปล่�ยนแปลงของธ์ุรกิจั

	 การื่ขัยายธุุรื่กิจีขัองเอสซีีจีีทัุ�งในป็รื่ะเทุศไทุยแลื่ะต่่างป็รื่ะเทุศ	

ในภ่มิภาคเอเชิียแลื่ะอ่�น	 ๆ	 เชิ่น	 ยุโรื่ป็	 รื่วมถ่งการื่ขัยายเขั้าไป็ 

ในธุุรื่กิจีให้ม่ทุี�เพิ�มขั่�น	เชิ่น	ธุุรื่กิจีพลื่ังงานสะอาด	(Clean	Energy) 

รื่่ป็แบบการื่ดำเนินธุุรื่กิจีแลื่ะรื่่ป็แบบการื่ทุำงานทุี�เป็ลื่ี�ยนไป็ 

รื่วมทุั�งป็ัจีจัียภายนอกทุี�เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่ง	 อาจีก่อให้้เกิดความเสี�ยง 

ด้านการื่เต่รื่ียมความพรื่้อมขัองบุคลื่ากรื่	 ทุั�งจีำนวน	 ความรื่่้แลื่ะ

ทุกัษะขัองพนกังานทุี�อาจีไมส่อดคล้ื่องกบัการื่เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งดงักลื่า่ว	

เอสซีีจีีจี่งเต่รื่ียมแนวทุางการื่บรื่ิห้ารื่จีัดการื่ทุรื่ัพยากรื่บุคคลื่	ดังนี�

	 •	 จีัดทุำการื่วางแผนกำลัื่งคน	 (Workforce	 Planning)	

สำห้รัื่บการื่ใชิ้กำลัื่งพลื่ในอนาคต่	 ทุั�งในเรื่่�องป็ริื่มาณ์	 ทัุกษะแลื่ะ

ความสามารื่ถ	โดยพิจีารื่ณ์าแนวโน้มจีากกลื่ยุทุธุแ์ลื่ะความต้่องการื่

ขัองธุุรื่กิจี	 กำลื่ังพลื่	 ทุักษะแลื่ะความสามารื่ถขัองพนักงานทุี�มีอย่่ 

ในป็ัจีจุีบัน	 รื่วมถ่งเป็ิดรื่ับพนักงาน	Mid-career	 ทุี�มีทุักษะความ

สามารื่ถทุี�เอสซีีจีียังไม่สามารื่ถสรื่้างได้ในป็ัจีจีุบันเขั้ามารื่่วมงาน 

เพ่�อให้้ธุุรื่กิจีดำเนินต่่อไป็ได้ทุันต่่อการื่เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งแลื่ะเพ่�อเพิ�ม

ศักยภาพในการื่แขั่งขััน	 ป็รัื่บเป็ลื่ี�ยนรื่่ป็แบบการื่จี้างงานในบาง

สาขัาให้้เป็็นรื่่ป็แบบ	Competency	Based	เพ่�อให้้เห้มาะสมแลื่ะ

สามารื่ถแขั่งขัันกับต่ลื่าดได้

	 •	 พัฒนาพนักงานอย่างต่่อเน่�องผ่านการื่สร้ื่างทัุกษะให้ม ่

(Reskill)	 แลื่ะพัฒนาทุักษะ	 (Upskill)	 โดยเน้นทัุกษะทุี�สำคัญ

สำห้รัื่บอนาคต่	 (Future	 Capability	 Solutions)	 ทุี�ต่อบโจีทุย์ 

ความต่้องการื่ขัองลื่่กค้ า 	 จัีดให้้มีห้ ลัื่กส่ต่รื่	 Bus iness	

Transformation	 Tool	 รื่วมทุั�งป็รื่ับป็รืุ่งเน่�อห้าห้ลื่ักส่ต่รื่ต่่าง	 ๆ	 

ให้้ทัุนต่่อการื่เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งทีุ�เกิดขั่�น	 นอกจีากนี�ยังสนับสนุน 

การื่ใชิ้	 Learning	 Management	 Platform	 เพ่�อให้้พนักงาน

สามารื่ถเขั้าไป็เรื่ียนรื่่้ด้วยต่ัวเองได้ต่ลื่อดเวลื่า

	 •	 ให้้ความสำคัญในเรื่่�องความผ่กพันขัองพนักงานทุี�มีต่่อ

องค์กรื่โดยจีัดทุำ	Engagement	Survey	ทุั�วทุั�งองค์กรื่	แลื่ะนำผลื่

มาป็รื่บัป็รื่งุเพ่�อรื่กัษาพนกังานซี่�งถอ่เป็น็ทุรื่พัยากรื่ทุี�มคุีณ์คา่ให้้อย่่

กับองค์กรื่

	 •	 ป็รื่ับป็รืุ่งการื่จีัดการื่งาน	 (Job	Management)	 แลื่ะการื่

พัฒนาความก้าวห้น้าในอาชีิพเพ่�อนำความสามารื่ถทีุ�เห้มาะสม

ทุี�สุดไป็ใชิ้กับงานทุี�เห้มาะสมทุี�สุด	 โดยให้้พนักงานสามารื่ถเห้็น

ต่ำแห้น่งวา่งภายในองคก์รื่มากยิ�งขั่�น	มีการื่พด่คุยสรื่า้งความเขัา้ใจี

ในเรื่่�องโอกาสการื่เต่ิบโต่ในต่ำแห้น่งงานรื่วมถ่งมีการื่ป็รื่ะเมินผลื่ทุี� 

เทีุ�ยงธุรื่รื่มในทุุกด้านขัองทัุกษะ	 (Hard	 and	 Soft	 criteria) 

เพ่�อให้้พนักงานเต่ิบโต่ไป็พรื่้อมกับธุุรื่กิจีอย่างยั�งย่น

	 7.		ความเสี่่�ยงด้้านสี่ิทธ์ิมนุษยชน

	 เอสซีีจีีให้้ความเคารื่พต่่อสิทุธุิมนุษยชิน	 โดยมีการื่ดำเนิน

กรื่ะบวนการื่ต่รื่วจีสอบดา้นสิทุธุมินุษยชินอย่างรื่อบด้าน	(Human	

Rights	 Due	 Diligence	 Process)	 ต่ามมาต่รื่ฐานสากลื่	 ซี่�งได้

กำห้นดไว้ในนโยบายด้านสิทุธุิมนุษยชินขัองเอสซีีจีี	 เรื่ิ�มต่ั�งแต่่การื่

รื่ะบุป็รื่ะเด็นแลื่ะป็รื่ะเมินความเสี�ยงด้านสิทุธุิมนุษยชินต่ามบรื่ิบทุ

ขัองอุต่สาห้กรื่รื่มแลื่ะป็รื่ะเทุศ	 การื่วางแผนป้็องกันแลื่ะจีัดทุำ

มาต่รื่การื่บรื่รื่เทุาผลื่กรื่ะทุบ	รื่วมถ่งกำห้นดมาต่รื่การื่เพ่�อเยียวยา

ความเสยีห้าย	การื่ต่รื่วจีสอบต่ดิต่ามผลื่การื่ดำเนนิงาน	แลื่ะส่�อสารื่

ผลื่การื่ป็รื่ะเมนิความเสี�ยงสทิุธิุมนษุยชิน	ผา่นการื่มีสว่นรื่ว่มกบัผ่มี้

สว่นไดเ้สยีทุี�ไดร้ื่บัผลื่กรื่ะทุบ	โดยดำเนนิการื่ครื่อบคลื่มุทุกุกจิีกรื่รื่ม

ทุางธุรุื่กจิีทัุ�งในสว่นขัองเอสซีจีี	ีการื่ลื่งทุนุให้มแ่ลื่ะการื่ควบรื่วมแบบ

พันธุมิต่รื่	ค่่ธุุรื่กิจี	ค่่ค้าในห้่วงโซี่คุณ์ค่า	รื่วมถ่งผ่้รื่่วมธุุรื่กิจี	 โดยใน 

ป็ี	 2565	 มีป็รื่ะเด็นด้านสิทุธุิมนุษยชินทีุ�ต้่องกำห้นดมาต่รื่การื่ 

ในการื่ป็้องกันแลื่ะบรื่ิห้ารื่จีัดการื่ความเสี�ยง	 รื่วมถ่งต่รื่วจีสอบ	

ต่ิดต่ามผลื่การื่ดำเนินงานอย่างต่่อเน่�องค่อ	 สุขัภาพแลื่ะความ

ป็ลื่อดภัย	 การื่คุ้มครื่องสิทุธิุแรื่งงานข้ัามชิาติ่	 สภาพการื่จ้ีางงาน	

แลื่ะการื่ใชิ้แรื่งงานบังคับ	

	 ในป็ี	2565	คณ์ะทุำงาน	Human	rights	and	Stakeholder	

Engagement	 ยังคงมุ่งมั�นแลื่ะยกรื่ะดับการื่ดำเนินงานอย่างต่่อ

เน่�อง	โดยทุบทุวนนโยบาย	กลื่ยทุุธุ	์เป็า้ห้มาย	ต่วัชีิ�วดั	กำห้นดกรื่อบ

การื่ดำเนนิงานแลื่ะแนวทุางการื่ต่รื่วจีสอบดา้นสทิุธุมินุษยชินอย่าง

รื่อบด้าน	ส่งเสรื่ิมให้้เกิดความรื่่้	ความเขั้าใจี	รื่วมถ่งสรื่้างการื่มีส่วน 

รื่่วมกับห้น่วยงานทุี�เกี�ยวขั้องเพ่�อผลื่ักดันการื่ดำเนินงานด้าน 
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สิทุธุิมนุษยชินแลื่ะผ้่มีส่วนได้เสียทุุกกลุ่ื่มอย่างเป็็นรื่่ป็ธุรื่รื่ม	 

นอกจีากนี�	 ยังมีรื่ะบบให้้คำป็รื่่กษา	 (GRC	Helpline)	 แลื่ะรื่ะบบ 

รื่ับขั้อร้ื่องเรื่ียนทุี�มีกลื่ไกการื่ยกรื่ะดับการื่พิจีารื่ณ์าข้ัอเทุ็จีจีรื่ิง

แลื่ะการื่สอบสวนทุี�มีป็รื่ะสิทุธุิภาพ	 โดยจีะมีการื่กำห้นดมาต่รื่การื่

เยยีวยาผลื่กรื่ะทุบอยา่งเห้มาะสม	ห้ากเกดิการื่ลื่ะเมดิสทิุธุมินษุยชิน	

	 รื่ายลื่ะเอียดการื่ป็รื่ะเมินแลื่ะจีัดการื่ความเสี�ยงสิทุธุิมนุษยชิน

ทีุ�สำคัญ	 รื่วมถ่งการื่บรื่ิห้ารื่จีัดการื่ด้านสิทุธุิมนุษยชิน	 ได้เผยแพรื่่

ในห้ัวขั้อการื่ดำเนินการื่ด้านสิทุธุิมนุษยชิน	 แลื่ะการื่ดำเนินงานใน

ป็รื่ะเด็นความเสี�ยงด้านสิทุธิุมนุษยชินทุี�สำคัญขัองเอสซีีจีี	 2565 

ในรื่ายงานการื่พัฒนาอย่างยั�งย่นขัองเอสซีีจีี	ป็ี	2565

ความเส่�ยงด้านัการเงินั

	 8.	 ความเสี่่�ยงด้้านความผู้ันผู้วนของอัติราแลกเปล่�ยน

	 ในป็	ี2565	คา่เงนิดอลื่ลื่ารื่ส์ห้รื่ฐัแขัง็คา่สดุในรื่อบ	20	ป็	ีซี่�งเป็น็

ผลื่จีากการื่ทุี�ธุนาคารื่กลื่างสห้รัื่ฐเรื่่งขั่�นดอกเบี�ยเพ่�อควบคุมอัต่รื่า

เงินเฟ้ิอในป็รื่ะเทุศ	 ทุำให้้ค่าเงินสกุลื่อ่�นๆ	 รื่วมถ่งค่าเงินบาทุอ่อน

ค่าลื่งอย่างรื่วดเรื่็ว	อย่างไรื่ก็ต่าม	ทุ่ามกลื่างความเสี�ยงทุี�เศรื่ษฐกิจี

โลื่กอาจีเขัา้ส่ภ่าวะถดถอย	แต่อั่ต่รื่าเงนิเฟิอ้อาจีไม่ชิะลื่อลื่งอยา่งทุี� 

คาดการื่ณ์์ไว้	 ทุำให้้การื่ใชิ้นโยบายการื่เงินขัองธุนาคารื่กลื่างขัอง

แต่่ลื่ะป็รื่ะเทุศยังคงมีความแต่กต่่างกัน	 ส่งผลื่ให้้ค่าเงินดอลื่ลื่ารื่์

สห้รัื่ฐรื่วมถ่งค่าเงินบาทุมีความผันผวนรุื่นแรื่งต่่อเน่�อง	 เอสซีีจีีมี

แนวทุางการื่บรื่ิห้ารื่ความผันผวนขัองอัต่รื่าแลื่กเป็ลื่ี�ยนดังนี�

	 •	 มาต่รื่การื่ในการื่บริื่ห้ารื่รื่ายไดก้บัรื่ายจีา่ยทุี�เป็น็เงินต่รื่าต่า่ง

ป็รื่ะเทุศให้้สอดคลื่้องกัน	(Natural	Hedge)	

	 •	 พิจีารื่ณ์าการื่ป้็องกันความเสี�ยงจีากอัต่รื่าแลื่กเป็ลื่ี�ยน

สำห้รัื่บโครื่งการื่ลื่งทุุนต่ามความเห้มาะสม	 รื่วมถ่งมีการื่จัีดการื่

ป็รื่ะชิุมคณ์ะกรื่รื่มการื่การื่เงิน	 เอสซีีจีีทุุกเด่อนเพ่�อพิจีารื่ณ์า

แลื่ะตั่ดสินใจีในการื่ใชิ้เครื่่�องม่อทุางการื่เงินให้้เห้มาะสมต่าม

สถานการื่ณ์์

	 9.		ความเสี่่�ยงด้้านสี่ภาพคล่อง

	 ป็	ี2565-2566	คาดว่าเศรื่ษฐกิจีโลื่กจีะยังคงเผชิญิความทุ้าทุาย

ต่่างๆ	 เชิ่น	 วิกฤต่ต้่นทุุนพลื่ังงานส่งแลื่ะผันผวนจีากความขััดแย้ง

รื่ะห้ว่างรื่ัสเซีีย-ย่เครื่น	 การื่ชิะลื่อต่ัวขัองเศรื่ษฐกิจีจีากการื่ป็รื่ับ

อัต่รื่าดอกเบี�ยขั่�นขัองธุนาคารื่กลื่างป็รื่ะเทุศต่่างๆ	 เพ่�อควบคุม

ภาวะเงินเฟิ้อ	นโยบายโควิดเป็็นศ่นย์ขัองป็รื่ะเทุศจีีน	เอสซีีจีีมีการื่

บรื่ิห้ารื่จีัดการื่สภาพคลื่่องทุางการื่เงินอย่างรื่อบคอบเพ่�อให้้มั�นใจี

ได้ว่าองค์กรื่มีกรื่ะแสเงินสดเพียงพอต่่อการื่ดำเนินธุุรื่กิจีป็กติ่แลื่ะ 

การื่ลื่งทุุนเพ่�อการื่เต่ิบโต่อย่างยั�งย่น	 โดยเอสซีีจีีมีแนวทุาง 

การื่จีัดการื่ด้านสภาพคลื่่องทุางการื่เงินดังนี�

	 •	 บรื่ิห้ารื่เงินทุุนห้มุนเวียน	 (Working	 Capital)	 ให้้อย่่ใน

รื่ะดับเห้มาะสม	 โดยบรื่ิห้ารื่ป็รื่ิมาณ์สินค้าคงคลื่ังให้้สอดคลื่้องกับ 

ความต่้องการื่ขัองต่ลื่าด	ต่ิดต่ามการื่ให้้สินเชิ่�อการื่ค้าอย่างใกลื่้ชิิด	

	 •	 พิจีารื่ณ์าการื่ลื่งทุุนต่ามกลื่ยุทุธุ์อย่างรื่อบคอบ	โดยมุ่งเน้น

โครื่งการื่ทุี�ได้ผลื่ต่อบแทุนเรื่็วแลื่ะสอดคลื่้องกับกลื่ยุทุธุ์การื่เต่ิบโต่

ขัองธุุรื่กิจี	

	 •	 สรื่้างความสัมพันธุ์กับนักลื่งทุุนหุ้้นสามัญ	 นักลื่งทุุนหุ้้นก่้	

แลื่ะสถาบันการื่เงินอย่างต่่อเน่�องเพ่�อรื่ักษาความสัมพันธุ์แลื่ะให้้

ความมั�นใจีแก่ผ่้ลื่งทุุนถ่งการื่เต่ิบโต่ขัองบรื่ิษัทุอย่างยั�งย่น	

	 •	 จีดัเต่รีื่ยมการื่วางแผนด้วยสถานการื่ณ์์	(Scenario	Planning)	 

เพ่�อกำห้นดกลื่ยุทุธุ์ทุางด้านการื่เงินให้้เห้มาะสมกับสถานการื่ณ์ ์

ทุี�คาดว่าจีะเกิดขั่�น

ความเส่�ยงด้านัการกำกับดูแล

	 10.	ความเสี่่�ยงจัากผู้ลกระทบของการเปล่�ยนแปลงขอ้บงัคบั	

กฎห้มาย	และระเบ่ยบวิธ์่ปฏิิบัติิ	

	 ความเสี�ยงทุี�เกิดจีากการื่ไม่ป็ฏิิบัต่ิต่าม	 ห้รื่่อป็ฏิิบัต่ิต่ามไม่ 

ครื่บถ้วน	 อันเน่�องมาจีากการื่เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งขั้อบังคับ	 กฎห้มาย	

แลื่ะรื่ะเบียบวิธุีป็ฏิิบัต่ิ	 ทุี�อาจีส่งผลื่กรื่ะทุบต่่อช่ิ�อเสียงขัองบริื่ษัทุ 

การื่ลื่งโทุษแลื่ะค่าป็รื่ับ	ห้รื่่อเสียโอกาสทุางธุุรื่กิจี	 ดังนั�นเอสซีีจีีจี่ง

ให้ค้วามสำคัญกับการื่กำกับดแ่ลื่การื่ป็ฏิบัิต่งิานขัององค์กรื่	ให้้เป็น็

ไป็อย่างถ่กต้่องสอดคล้ื่องกับกฎห้มาย	 ข้ัอบังคับ	 รื่ะเบียบ	 คำสั�ง	

ป็รื่ะกาศต่่างๆ	 ทุั�งจีากภายนอกแลื่ะภายในองค์กรื่อย่างเครื่่งครื่ัด	

ดังนี�

	 •	 กำห้นดนโยบายการื่กำกับด่แลื่การื่ป็ฏิิบัต่ิงาน	 แลื่ะ

ส่�อสารื่ให้้พนักงานเอสซีีจีีทุุกคนป็ฏิิบัต่ิต่าม	รื่วมทุั�งมีจีรื่รื่ยาบรื่รื่ณ์ 

เอสซีีจีี	(Code	of	Conduct)	เพ่�อเป็็นแนวป็ฏิิบัต่ิทุี�ดีในการื่ดำเนิน

ธุุรื่กิจีซี่�งต่ั�งอย่่บนพ่�นฐานขัองอุดมการื่ณ์์เอสซีีจีี	 เพ่�อให้้พนักงาน 

เอสซีีจีีย่ดถ่อป็ฏิิบัต่ิรื่่วมกัน	 แลื่ะใชิ้เป็็นแนวทุางในการื่ป็ฏิิบัต่ิงาน

อยา่งเห้มาะสม	โดยถอ่เป็น็สว่นห้น่�งขัองรื่ะเบยีบขัอ้บงัคบัพนกังาน

	 •	 กำห้นดให้้มีการื่ติ่ดต่ามแลื่ะรื่ายงานการื่เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่ง

นโยบายขัองภาครื่ัฐ	กฎห้มาย	รื่ะเบียบ	แลื่ะขั้อบังคับ	ในป็รื่ะเทุศ

ทีุ�เอสซีีจีีดำเนินธุุรื่กิจีอย่างใกล้ื่ชิิด	 รื่วมถ่งสร้ื่างเครื่่อขั่ายกับ 

ห้น่วยงานภาครื่ัฐแลื่ะเอกชินทุี�เกี�ยวขั้องทุั�งในแลื่ะต่่างป็รื่ะเทุศ 

เพ่�อให้้การื่ป็รื่ะกอบธุุรื่กิจีขัองเอสซีีจีีสามารื่ถดำเนินการื่ให้้

สอดคลื่้องต่ามกฎเกณ์ฑ์์ได้อย่างถ่กต่้องเห้มาะสมอย่่เสมอ	

	 •	 ป็รื่ับป็รืุ่งจีรื่รื่ยาบรื่รื่ณ์เอสซีีจีีให้้สอดคลื่้องกับกฎห้มาย	

แลื่ะรื่ะเบียบวธิุปี็ฏิบัิต่ทิุี�เป็ลีื่�ยนแป็ลื่งอยา่งสมํ�าเสมอ	รื่วมถง่การื่จัีด

ทุํา	แบบทุดสอบ	“Ethics	e-Testing”	ในเรื่่�องอุดมการื่ณ์์	4	ขัอง 

เอสซีีจีี	นโยบายต่่อต่้านการื่คอรื่์รื่ัป็ชิัน	นโยบายด้านสิทุธุิมนุษยชิน	 

นโยบายการื่กำกับด่แลื่การื่ป็ฏิิบัต่ิงาน	 นโยบายการื่แขั่งขัันทุาง 

การื่ค้า	นโยบายการื่จีดัการื่ขัอ้มล่ื่ภายในทุี�มผีลื่ต่อ่รื่าคาห้ลื่กัทุรื่พัย์	

นโยบายการื่เปิ็ดเผยข้ัอม่ลื่	 แลื่ะนโยบายการื่ใชิ้งานเทุคโนโลื่ยี

สารื่สนเทุศ	(SCG	e-Policy)
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	 •	 ส่�อสารื่เรื่่�องการื่บรื่หิ้ารื่จัีดการื่ความเสี�ยงแลื่ะการื่ควบคมุทุี�

ด	ีต่ามแนวป้็องกันสามด่าน	(Three	Lines	Model)	ให้กั้บพนักงาน

ทุุกรื่ะดับ	เพ่�อป็้องกันการื่ไม่ป็ฏิิบัต่ิต่ามกฎ	รื่ะเบียบ	แลื่ะขั้อบังคับ

	 •	 ป็รื่ับป็รุื่งรื่ะบบ	 e-Compliance	 ซ่ี�งเป็็นโป็รื่แกรื่มใน 

การื่รัื่บ-ส่ง	 กฎห้มายให้ม่/เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่ง	 รื่วมทุั�งเป็็นฐานข้ัอม่ลื่

กฎห้มายในเบ่�องต้่นให้้แก่พนักงานเอสซีีจีี	 เพ่�อให้้พนักงานนำไป็

ป็ฏิิบัต่ิได้อย่างสอดคลื่้อง	ถ่กต่้อง	ทุันทุ่วงทุี	แลื่ะลื่ดความเสี�ยงจีาก

การื่ไม่ป็ฏิิบัต่ิต่ามกฎห้มาย	(Non-compliance)

	 11.	ความเส่ี่�ยงจัากความเสี่่ยห้ายของภาพลักษณ์์และช่�อ

เสี่่ยงติ่อการกำห้นด้เป้าห้มาย

	 ชิ่�อเสียงขัององค์กรื่เป็็นป็ัจีจัียทุี�สำคัญมากทุี�สุดเน่�องจีาก 

มส่ีวนช่ิวยในเร่ื่�องภาพลัื่กษณ์์ขัองสินค้าแลื่ะบริื่การื่	อีกทุั�งยังสามารื่ถ 

ชิ่วยสรื่้างฐานขัองกลืุ่่มลื่่กค้ารื่ายให้ม่	 สรื่้างความน่าเชิ่�อถ่อให้้กับ 

ผ่้มีส่วนได้ส่วนเสียขัององค์กรื่ทัุ�งล่ื่กค้า	 ค่่ค้าป็ัจีจีุบัน	 รื่วมถ่ง 

นกัลื่งทุนุต่า่ง	ๆ 	อีกทุั�งยงัชิว่ยสรื่า้งความรื่่ส้ก่อนัดใีห้เ้กดิขั่�นรื่ะห้วา่ง

องค์กรื่กับกลืุ่่มชิุมชินรื่อบพ่�นทุี�ดำเนินการื่ทุั�งในแลื่ะต่่างป็รื่ะเทุศ	

รื่วมทุั�งเม่�อเกิดวิกฤต่การื่ณ์์	 ช่ิ�อเสียงอันดีขัององค์กรื่จีะชิ่วยให้้

องค์กรื่สามารื่ถฟิันฝ่่าวิกฤต่ได้เป็็นอย่างดีอีกด้วย	

	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งปั็จีจุีบันมีการื่แขั่งขัันแลื่ะเป็ลีื่�ยนแป็ลื่ง 

ต่ลื่อดเวลื่า	ไมว่า่จีะสถานการื่ณ์ด์า้นเศรื่ษฐกิจี	การื่เมอ่ง	แลื่ะสงัคม	

เอสซีีจีีจี่งต่้องเต่รื่ียมความพรื่้อมสำห้รื่ับรัื่บม่อกับป็ัญห้าทุี�อาจี

จีะเกิดขั่�นได้ต่ลื่อดเวลื่าโดยมีการื่รื่ับม่อในการื่บรื่ิห้ารื่ความเสี�ยง 

ด้านภาพลื่ักษณ์์แลื่ะชิ่�อเสียงดังนี�

	 •	 ยกรื่ะดับการื่ดำเนินธุุรื่กิจีต่ามแนวทุางการื่พัฒนาอย่าง

ยั�งยน่	ส่แ่นวทุาง	ESG	4	Plus	โดยมีการื่ดำเนินการื่แบ่งเป็้าห้มาย 

ทุั�งในรื่ะยะสั�นแลื่ะรื่ะยะยาวรื่วมทุั�งมีการื่กรื่ะจีายเป็้าห้มาย 

ไป็ยังทุุกๆ	 กิจีการื่ภายในองค์กรื่มากไป็กว่านั�น	 มีการื่ติ่ดต่าม 

ผลื่การื่ดำเนินงานต่าม	matrixs	 รื่วมทุั�งมีการื่กำห้นดให้้เป็็น	 

KPI	ขัองกจิีการื่เพ่�อให้ทุ้กุกิจีการื่บรื่รื่ลุื่เป็า้ห้มายเดยีวกันขัององคก์รื่	

 12.		 ความเสี่่�ยงด้้านการกำกับด้้แลกิจัการจัากการขยาย 

การลงทุน	

	 ห้น่�งในกลื่ยุทุธุ์การื่เต่ิบโต่ขัองเอสซีีจีี	 ค่อ	 การื่ขัยายการื่ลื่งทุุน

ทุั�งในแลื่ะต่า่งป็รื่ะเทุศอยา่งต่อ่เน่�องในทุกุ	ๆ 	ธุรุื่กจิีทุำให้เ้กดิบรื่ษิทัุ

ต่่างๆ	 จีำนวนมาก	 อาจีก่อให้้เกิดความเสี�ยงด้านการื่กำกับด่แลื่

กจิีการื่	เชิน่	การื่นำจีรื่รื่ยาบรื่รื่ณ์เอสซีจีี	ีห้รื่อ่แนวทุางในการื่ดำเนิน

ธุุรื่กิจีทุี�ดีบนพ่�นฐานขัองอุดมการื่ณ์์เอสซีีจีีไป็บังคับใชิ้กับบรื่ิษัทุ

ให้ม่ๆ	 ได้อย่างทุั�วถ่ง	 เอสซีีจีีมีกลื่ยุทุธ์ุในการื่จัีดการื่แก้ไขัดำเนิน

ธุุรื่กิจีดังนี�

	 •	 กำห้นดนโยบายแต่ง่ต่ั�งบคุคลื่ไป็เป็น็กรื่รื่มการื่แลื่ะผ่บ้รื่หิ้ารื่

ในบรื่ษิทัุยอ่ยเพ่�อทุำห้นา้ทุี�กำกบัดแ่ลื่แลื่ะบรื่หิ้ารื่จีดัการื่กจิีการื่ขัอง

บรื่ิษัทุย่อย	 เพ่�อให้้บรื่ิษัทุมั�นใจีว่าบรื่ิษัทุย่อยมีการื่ป็ฏิิบัต่ิต่ามแนว

นโยบาย	ต่ลื่อดจีนเป็้าห้มาย	วิสัยทุัศน์	แผนธุุรื่กิจีรื่ะยะกลื่าง	แลื่ะ

แผนกลื่ยุทุธุ์ในการื่เต่ิบโต่ขัองบรื่ิษัทุอย่างมีป็รื่ะสิทุธุิภาพ

	 •	 กำห้นดอำนาจีอนุมตั่	ิ(Delegation	of	Authority)	แลื่ะข้ัอ

บังคับขัองบรื่ิษัทุย่อยต่ามค่่ม่ออำนาจีดำเนินการื่	เพ่�อให้้กรื่รื่มการื่

แลื่ะผ้่บริื่ห้ารื่สามารื่ถทุำห้น้าทุี�กำกับดแ่ลื่บริื่ษทัุย่อยทุี�เป็น็ผ่ด้ำเนิน

การื่ลื่งทุนุ	ให้ม้ั�นใจีวา่กอ่นบรื่ษิทัุยอ่ยจีะเขัา้ทุำรื่ายการื่ห้รื่อ่ดำเนนิ

การื่ใดๆ	 ซ่ี�งมีนัยสำคัญห้รื่่อมีผลื่ต่่อฐานะทุางการื่เงินแลื่ะผลื่การื่

ดำเนินงานขัองบรื่ิษัทุย่อย	 จีะต่้องได้รื่ับความเห้็นชิอบ	 /	 อนุมัต่ิ

จีากคณ์ะกรื่รื่มการื่บริื่ษัทุห้รื่่อทุี�ป็รื่ะชุิมผ่้ถ่อหุ้้นก่อนทุำรื่ายการื่	

ห้รื่่อดำเนินการื่อ่�นใดทุี�เกี�ยวขั้อง

	 •	 นำห้ลื่ักการื่	Integrated	GRC	มารื่วมให้้เป็็นกรื่ะบวนการื่

เดียวกันในทุุกกิจีกรื่รื่มทุางธุุรื่กิจี	 เพ่�อช่ิวยปิ็ดความเสี�ยงรื่วมทุั�ง 

เพิ�มป็รื่ะสิทุธุิภาพแลื่ะป็รื่ะสิทุธุิผลื่ขัองการื่กำกับด่แลื่กิจีการื่	

	 •	 กำห้นดให้้พนักงานเอสซีีจีีทุุกคนมีห้น้าทุี�ป็ฏิิบัต่ิต่าม 

ห้ลื่ักการื่แลื่ะแนวป็ฏิิบัต่ิทุี�กำห้นดไว้ในจีรื่รื่ยาบรื่รื่ณ์เอสซีีจีี	 แลื่ะ

ต่้องผ่านการื่ทุำแบบทุดสอบ	“Ethics	e-Testing”	ขัององค์กรื่

ความเส่�ยงท่�เกิดขึ้้�นัใหม่ (Emerging Risk)

	 1.	 ความเสี่่�ยงจัากสี่ถานการณ์์ตึิงเคร่ยด้ทางภ้มิรัฐศาสี่ติร์ 

ท่�ย่ด้เย่�อ	 อาจันำไปสี่้่ปฏิิบัติิการทางทห้าร	 วิกฤติพลังงาน	 และ

การแยกขั�วอำนาจัท่�เพิ�มขึ�น	

	 จีากสถานการื่ณ์์ความขััดแย้งรื่ะห้ว่างรื่ัสเซีีย-ย่เครื่นทุี�

รืุ่นแรื่งถ่งขัั�นใชิ้ป็ฏิิบัต่ิการื่ทุางทุห้ารื่แลื่ะการื่ต่อบโต้่รื่ัสเซีียขัอง

สห้รื่ัฐอเมรื่ิกาแลื่ะยุโรื่ป็ด้วยเครื่่�องม่อทุางเศรื่ษฐกิจีแลื่ะการื่เงิน 

กอ่ให้เ้กดิวกิฤต่รื่าคาพลื่งังานทุั�วโลื่กพุง่ขั่�นแลื่ะผนัผวน	ทุำให้ต้่น้ทุุน

พลื่ังงานขัองเอสซีีจีีในปี็	 2565	 เพิ�มข่ั�นอย่างมาก	 แลื่ะมีแนวโน้ม 

ทุี�จีะยังคงเผชิิญกับป็ัญห้าต่้นทุุนพลื่ังงานส่งต่่อเน่�อง	 อีกทุั�งการื่

แขัง่ขันัขัองสองขัั�วอำนาจีสห้รื่ฐัอเมรื่กิาแลื่ะจีนีผา่นการื่ใชิน้โยบาย

การื่ป็กป็้องทุางการื่ค้า	 (Protectionism)	 ในรื่่ป็แบบต่่างๆ	 ห้รื่่อ	

ความขััดแย้งรื่ะห้ว่างป็รื่ะเทุศในเชิิงภ่มิรื่ัฐศาสต่รื่์ในบริื่เวณ์อ่�น	 ๆ 

ทุี�มีความต่่งเครีื่ยดมากขั่�น	 เห้ตุ่การื่ณ์์ดังกล่ื่าวล้ื่วนส่งผลื่ต่่อ 

ความไมแ่นน่อนขัองเศรื่ษฐกจิีโลื่กแลื่ะการื่ดำเนนิธุรุื่กจิีในป็รื่ะเทุศ

แลื่ะรื่ะห้ว่างป็รื่ะเทุศทีุ�มีความขััดแย้ง	 แลื่ะอาจีส่งผลื่กรื่ะทุบต่่อ

ความป็ลื่อดภัยขัองพนักงาน	 การื่ห้ยุดชิะงักขัองห้่วงโซี่อุป็ทุาน

แลื่ะความต่่อเน่�องทุางธุุรื่กิจี	 เอสซีีจีีกำห้นดกลื่ยุทุธุ์ในการื่บรื่ิห้ารื่

จีัดการื่ความเสี�ยง	ดังนี�

 ธุรุื่กจิีเคมิคอลื่ส์	:	ธุรุื่กจิีใชิแ้นฟิทุาเป็น็วัต่ถดุบิห้ลัื่ก	(feedstock)	

ในการื่ผลื่ิต่	 ซี่�งแนฟิทุาเป็็นผลื่ิต่ภัณ์ฑ์์ทุี�ได้จีากการื่กลื่ั�นน�ำมันห้รื่่อ

การื่แยกก๊าซีธุรื่รื่มชิาต่ิ	 วิกฤต่ต่้นทุุนพลื่ังงานทุี�ส่งขั่�นแลื่ะผันผวน

จ่ีงส่งผลื่กรื่ะทุบโดยต่รื่งต่่อธุุรื่กิจี	 นอกจีากนี�	 ธุุรื่กิจียังเผชิิญกับ
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ความทุ้าทุายอ่�นๆ	 ทุี�กรื่ะทุบต่่อต่้นทุุนวัต่ถุดิบ	 อาทุิ	 การื่ป็รื่ับ

เป็ลื่ี�ยนโมเดลื่ธุรุื่กจิีขัองโรื่งกลื่ั�นน�ำมันทุี�สง่ผลื่กรื่ะทุบต่อ่ป็รื่มิาณ์การื่

ผลื่ิต่แนฟิทุาทุี�อาจีทุยอยลื่ดลื่งในอนาคต่	 กฎห้มายแลื่ะมาต่รื่การื่ 

สิ�งแวดล้ื่อมทุี�เข้ัมข้ันขั่�น	ทุำให้้ธุรุื่กจิีต้่องเร่ื่งป็รื่บัป็รื่งุกรื่ะบวนการื่ผลื่ติ่ 

ให้้มีความย่ดห้ยุ่นแลื่ะมีป็รื่ะสิทุธิุภาพมากขั่�น	 เชิ่น	 การื่ป็รัื่บป็รุื่ง

โรื่งงานเพ่�อเพิ�มความสามารื่ถในการื่รื่องรื่บัวตั่ถดุบิทุี�มชีิว่งคณุ์ภาพ

กว้างขั่�น	แลื่ะวัต่ถุดิบให้ม่	ๆ	ได้ห้ลื่ากห้ลื่ายยิ�งขั่�น	ห้าแห้ลื่่งจีัดห้า

วัต่ถุดิบให้ม่เพิ�มเติ่มเพ่�อเพิ�มทุางเลื่่อกในการื่จัีดห้าวัต่ถุดิบ	 การื่ใชิ้

เทุคโนโลื่ยีดิจีิทุัลื่	 เชิ่น	 ป็ัญญาป็รื่ะดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence	

ห้รื่่อ	 AI)	 มาช่ิวยพิจีารื่ณ์าการื่ตั่ดสินใจีการื่บริื่ห้ารื่จัีดการื่ต้่นทุุน

ขัองวตั่ถดุบิให้เ้ห้มาะสมต่ามสถานการื่ณ์ต์่ลื่าด	ใชิเ้ทุคโนโลื่ยดีจิีทิุลัื่ 

ในการื่วิเครื่าะห้์ขั้อม่ลื่เพ่�อเพิ�มป็รื่ะสิทุธุิภาพในการื่ผลื่ิต่แลื่ะขัาย	

เพ่�อเพิ�มป็รื่ะสิทุธิุภาพการื่ใชิ้พลื่ังงานลื่ดต้่นทุุนบริื่ห้ารื่พลัื่งงานใน

การื่ผลิื่ต่	 แลื่ะใชิ้เทุคโนโลื่ยีดิจีิทุัลื่ช่ิวยวิเครื่าะห์้รื่าคาต้่นทุุนแลื่ะ

โอกาสในการื่ซี่�อ	 เพ่�อจัีดห้าวัต่ถุดิบทีุ�มีป็รื่ะสิทุธิุภาพ	 เห้มาะสม

ต่ามสถานการื่ณ์์ต่ลื่าด	 รื่วมทุั�งศ่กษาแลื่ะพัฒนาเทุคโนโลื่ยีให้ม่	 ๆ	 

เชิ่น	 กรื่ะบวนการื่ผลิื่ต่สำห้รัื่บการื่รีื่ไซีเคิลื่เชิิงเคมี	 (Advanced	 

Recycling)	 แลื่ะพัฒนาการื่ผลื่ิต่ไบโอ-เอทุิลื่ีน	 (Bio-Ethylene)	 

เพ่��อเพิ�มโอกาสในการื่นำพลื่าสต่ิกใชิ้แลื่้วห้รื่่อสารื่ชีิวภาพมา

เป็็นวัต่ถุดิบต่ั�งต่้นในกรื่ะบวนการื่ผลื่ิต่เม็ดพลื่าสต่ิกป็รื่ะเภทุ 

ไบโอพอลื่ิ-เอทุิลื่ีน	(Bio-Based	Polyethylene)

	 ธุุรื่กิจีซีีเมนต์่แลื่ะผลิื่ต่ภัณ์ฑ์์ก่อสร้ื่าง	 :	 เพ่�อรัื่บม่อกับรื่าคา

พลัื่งงานทุี�ป็รัื่บสง่ข่ั�นอย่างมาก	ธุรุื่กิจีเรื่ง่ป็รัื่บป็รุื่งกรื่ะบวนการื่ผลิื่ต่

เพ่�อรื่องรื่บัการื่เพิ�มสดัสว่นการื่ใชิพ้ลื่งังานชิวีมวลื่	จีากวสัดเุห้ลื่อ่ใชิ้ 

ทุางการื่เกษต่รื่แลื่ะเชิ่�อเพลื่งิจีากขัยะ	(Refuse	Derived	Fuel	ห้ร่ื่อ	

RDF)	นอกจีากนี�	ยังมีการื่ลื่งทุุนในโครื่งการื่ป็รื่ะห้ยัดพลื่ังงานโดย

ใชิ้ลื่มร้ื่อนเห้ลื่่อทุิ�งจีากกรื่ะบวนการื่ผลิื่ต่แลื่ะโครื่งการื่ผลิื่ต่ไฟิฟ้ิา

จีากเซีลื่ลื่์แสงอาทุิต่ย์ในโรื่งงานต่่างๆ	 เพ่�อลื่ดต่้นทุุนค่าไฟิฟิ้าแลื่ะ

ชิ่วยลื่ดการื่ป็ลื่่อยก๊าซีเรื่่อนกรื่ะจีก	

	 ภาพรื่วมกลื่ยุทุธุ์เพ่�อรื่ับม่อกับการื่เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งทุี�อาจีเกิดข่ั�น	

ดังนี�	

	 •	 ต่ิดต่ามสถานการื่ณ์์อย่างใกลื่้ชิิดแลื่ะสรื่้างเครื่่อขั่ายกับ 

ผ่้ เชิี� ยวชิาญด้านความขััดแย้งรื่ะห้ว่างภ่มิภาคทุั� ง ในแลื่ะ 

ต่่างป็รื่ะเทุศ	 เพ่�อให้้ได้ขั้อม่ลื่ทุันต่่อเห้ตุ่การื่ณ์์สำห้รื่ับเต่รื่ียมแผน

จีัดการื่ความเสี�ยงแลื่ะความต่่อเน่�องทุางธุุรื่กิจี

	 •	 วิเครื่าะห้์สถานการื่ณ์์สำห้รื่ับเห้ตุ่การื่ณ์์ทุี�คาดว่าจีะส่ง 

ผลื่กรื่ะทุบต่่อการื่ดำเนินธุุรื่กิจีขัองเอสซีีจีี	 เพ่�อเต่รีื่ยมแผนรื่องรัื่บ

ผลื่กรื่ะทุบทุี�จีะเกิดขั่�นได้อย่างเห้มาะสม	

	 •	 กำห้นดให้ห้้นว่ยงาน	Business	Continuity	Management	

(BCM)	 ในรื่ะดับ เอสซีีจีีแลื่ะรื่ะดับกลืุ่่ มธุุ รื่กิจีทุํ าห้น้ าทุี� 

ในการื่ต่ดิต่าม	ป็รื่ะเมนิ	แลื่ะส่�อสารื่ขัอ้มล่ื่ทุี�เกี�ยวขัอ้งกับสถานการื่ณ์์

แลื่ะแจี้งเต่่อนไป็ยังผ่้ทีุ�อาจีได้รื่ับผลื่กรื่ะทุบเพ่�อเต่รีื่ยมความพรื่้อม

ต่ามแผนความต่่อเน่�องทุางธุุรื่กิจี

	 •	 ป็รื่ะสานงานในทุุกๆ	 ห้น่วยธุุรื่กิจีในการื่จีัดเต่รื่ียมแลื่ะ 

ฝ่กึซีอ้มแผน	Business	Continuous	Plan	(BCP)	เพ่�อวางแผนการื่

ห้าแห้ลื่่งพลื่ังงาน	วัต่ถุดิบทุางเลื่่อกอ่�นในการื่รื่ับม่อวิกฤต่พลื่ังงาน	

ห้รื่่อ	 การื่ห้ยุดชิะงักขัองห่้วงโซี่อุป็ทุานในเรื่่�องเส้นทุางการื่ขันส่ง

ต่่างๆ	ทุั�งทุางบก	เรื่่อแลื่ะอากาศ

	 •	 บรื่ิห้ารื่ต่้นทุุนพลื่ังงาน	 เพิ�มพลื่ังงานทุางเลื่่อก	 ด้วยการื่

ใชิ้เทุคโนโลื่ยีเพ่�อการื่ผลื่ิต่ทีุ�มีป็รื่ะสิทุธุิภาพ	 ลื่ดขัองเสียจีาก 

การื่ดำเนินงาน	นำขัองเสียกลื่ับมาใชิ้ให้้เกิดป็รื่ะโยชิน์	(Waste	to	

Value)	ต่ามแนวทุางขัองเศรื่ษฐกิจีห้มุนเวยีน	(Circular	Economy)	 

แลื่ะเรื่่งเพิ�มสัดส่วนการื่ใชิ้พลื่ังงานทุางเลื่่อก	อาทุิ	เชิ่�อเพลื่ิงชิีวมวลื่	

พลื่ังงานแสงอาทุิต่ย์	แลื่ะด่แลื่ซีัพพลื่ายเชิน	โดยจีัดเต่รื่ียมวัต่ถุดิบ

ให้้มีป็รื่ิมาณ์เพียงพอแลื่ะอย่่ในต่้นทุุนทุี�เห้มาะสม	

	 •	 ทุำสัญญาซี่�อขัายพลื่ังงานลื่่วงห้น้า	 พรื่้อมบรื่ิห้ารื่ต่้นทุุน

ทุางการื่เงินให้้อย่่ในรื่ะดับทุี�เห้มาะสม	 แลื่ะย่ดห้ยุ่นป็รัื่บต่ัวต่าม

สถานการื่ณ์์	 โดยต่ิดต่ามสถานการื่ณ์์ต่้นทุุนพลื่ังงาน	 วัต่ถุดิบทุี�ส่ง

ขั่�นต่ามกลื่ไกต่ลื่าดอย่างใกล้ื่ชิิด	 เพ่�อป็รัื่บกลื่ยุทุธุ์การื่ดำเนินธุุรื่กิจี

ให้้ทุันทุ่วงทุี	แลื่ะพยายามให้้เกิดผลื่กรื่ะทุบกับลื่่กค้าให้้น้อยทุี�สุด

 2.	 ความเสี่่�ยงจัากภาวะเศรษฐกิจัถด้ถอยทั�วโลกเน่�องจัาก

การปรับขึ�นอัติราด้อกเบ่�ยเชิงรุก	วิกฤติเงินเฟ้้อและพลังงาน

	 การื่เพิ�มขั่�นอย่างรื่วดเรื่็วขัองอัต่รื่าเงินเฟ้ิอทุั�วโลื่กในชิ่วงครื่่�ง

ห้ลัื่งขัองปี็	2565	จีากปั็จีจัียการื่ฟิ้�นตั่วขัองเศรื่ษฐกิจีโลื่กทุำให้ค้วาม

ต่อ้งการื่สนิคา้แลื่ะบรื่กิารื่แลื่ะการื่ใชิพ้ลื่งังานเพิ�มขั่�น	ป็ญัห้าอปุ็ทุาน

คอขัวด	 (Supply	 Chain	 Disruption)	 ทุี�มีอย่่ก่อนห้น้ารื่วมถ่ง

นโยบายควบคุมโควิดขัองจีีนส่งผลื่ให้้อุป็ทุานขัาดแคลื่นแลื่ะขัยาย

ต่วัไมทุ่นัต่อ่อปุ็สงค	์แลื่ะสงครื่ามรื่ะห้วา่งรื่สัเซียี-ยเ่ครื่นทุำให้้รื่าคา

สินค้าโภคภัณ์ฑ์์ป็รื่ับต่ัวส่งขั่�น	 ล้ื่วนส่งผลื่ให้้ธุนาคารื่กลื่างทุั�วโลื่ก

สว่นให้ญ่ต่อ้งป็รัื่บเป็ลีื่�ยนมาใชิน้โยบายการื่เงินต่ง่ตั่วเรื่ว็ขั่�นด้วยการื่

ขั่�นอัต่รื่าดอกเบี�ยอย่างรื่วดเรื่ว็เพ่�อควบคุมเงินเฟ้ิอให้ก้ลัื่บมาส่่รื่ะดับ

เป็า้ห้มายขัองแต่ล่ื่ะป็รื่ะเทุศ	แรื่งกดดนัขัองอตั่รื่าเงนิเฟิอ้แลื่ะอตั่รื่า

ดอกเบี�ยทุี�ส่งขั่�นผลัื่กดนัให้เ้ศรื่ษฐกจิีโลื่กมแีนวโนม้ชิะลื่อต่วัลื่ง	แลื่ะ

มีโอกาสทุี�เศรื่ษฐกิจีในห้ลื่ายป็รื่ะเทุศจีะเขั้าส่่ภาวะถดถอยส่งผลื่ 

กรื่ะทุบต่่ออุป็ทุานในต่ลื่าดให้ญ่ขัองโลื่ก	 เชิ่น	 เศรื่ษฐกิจียุโรื่ป็ 

ทุี�เรื่ิ�มชิะลื่อต่ัวลื่งต่ั�งแต่่ป็ลื่ายป็ี	 2565	 แลื่ะยังจีะชิะลื่อต่ัวต่่อเน่�อง

ในป็ี	 2566	 ห้รื่่อ	 เศรื่ษฐกิจีสห้รื่ัฐทุี�อาจีจีะเผชิิญกับภาวะการื่

ชิะลื่อต่ัวแรื่งกว่าคาดในชิ่วงครื่่�งป็ีห้ลัื่งขัอง	 ปี็	 2566	 ห้รื่่อ	 จีีนทุี�

เพิ�งเรื่ิ�มเป็ิดป็รื่ะเทุศอาจีทุำให้้รื่าคาสินค้าโภคภัณ์ฑ์์ป็รื่ับต่ัวส่งขั่�น	 

แลื่ะเงินเฟิ้อทุั�วโลื่กคงอย่่ในรื่ะดับส่ง	 นอกจีากนี�	 จีีนยังเผชิิญ 

กับความไม่แน่นอนขัองการื่ฟ้ิ�นต่ัวทุางเศรื่ษฐกิจีแลื่ะปั็ญห้าภาค

อสังห้ารื่ิมทุรื่ัพย์

	 เอสซีีจีี	 ได้รื่ับผลื่กรื่ะทุบในทุุกธุุรื่กิจีไม่ว่าจีะเป็็นธุุรื่กิจีซีีเมนต่์
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แลื่ะวัสดุก่อสร้ื่างทุี�ได้รื่ับผลื่โดยต่รื่งในเรื่่�องต้่นทุุนพลัื่งงานป็รัื่บต่ัว

ส่งข่ั�นมาก	 ธุุรื่กิจีเคมิคอลื่ส์ทุี�ได้รื่ับผลื่กรื่ะทุบจีากต่้นทุุนวัต่ถุดิบทุี�

ส่งขั่�นแลื่ะความต่้องการื่สินค้าเคมีภัณ์ฑ์์ทุี�เต่ิบโต่ลื่ดลื่งจีากภาวะ

เศรื่ษฐกิจีถดถอยสวนทุางกับกำลัื่งการื่ผลิื่ต่ให้ม่ทุี�เติ่บโต่ส่งกว่า 

การื่เติ่บโต่ขัองอปุ็สงค	์แลื่ะธุรุื่กิจีแพคเกจีจีิ�งแมจ้ีะไดร้ื่บัผลื่กรื่ะทุบ 

ไม่มากแต่่ยังต้่องมีการื่รัื่บม่อกับความผันผวนพลัื่งงานเชิ่นกัน 

เอสซีีจีีมีกลื่ยุทุธุ์ในการื่บรื่ิห้ารื่จีัดการื่	ดังนี�

	 •	 ป็รื่ับพอรื่์ต่การื่ขัายสินค้าแลื่ะบรื่ิการื่	 โดยบรื่ิห้ารื่จีำนวน

ยอดขัายให้้เห้มาะสมกับแต่่ลื่ะกลืุ่่มลื่่กค้า	 พ่�นทุี�ในการื่ให้้บรื่ิการื่	

แลื่ะสอดคล้ื่องกับสภาพต่ลื่าดการื่แขั่งขัันทุี�เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งไป็	 แลื่ะ	

ห้าโอกาสในเส้นทุางการื่ค้าให้ม่ๆ	เพ่�อลื่ดความเสี�ยงกับกลืุ่่มลื่่กค้า

ทุี�มโีอกาสลื่ดจีำนวนลื่ง	เชิน่	การื่เปิ็ดศน่ย	์“SCG	Home	บุญถาวรื่”	

จีำห้นา่ยสนิคา้วสัดตุ่กแต่ง่ทุี�เนน้ป็รื่ะเภทุครื่วัแลื่ะห้อ้งน�ำ	ทุี�จีงัห้วดั

นครื่รื่าชิสีมา	 กรื่ะบี�	 แลื่ะนครื่ศรื่ีธุรื่รื่มรื่าชิ	 การื่พัฒนาโซีลื่่ชิันทุี� 

ต่อบโจีทุย์ล่ื่กค้าได้ครื่บวงจีรื่ยิ�งขั่�น	 เชิ่น	 โซีลื่่ชัินรื่ะบบห้ลัื่งคา 

ทุี�ช่ิวยป็รื่ะห้ยดัพลื่งังาน	ไมร่ื่ั�วซีม่ห้รื่อ่สซีีดีจีาง	แลื่ะอย่ส่บาย	เป็น็ต่น้

	 •	 เขั้มงวดทุางด้านการื่เงิน	 ให้้ความสำคัญกับการื่รื่ักษา 

สภาพคลื่่องแลื่ะกรื่ะแสเงินสด	 เน้นการื่ลื่งทุุนอย่างรื่อบคอบ 

ในธุุรื่กิจีศักยภาพส่งแลื่ะยั�งย่น	 ป็รัื่บโครื่งสรื่้างทุางธุุรื่กิจี	 เชิ่น 

การื่เรื่่งกรื่ะบวนการื่ทุำงานให้้เรื่็วขั่�น	 ซัีบซ้ีอนน้อยลื่ง	 แลื่ะนำ

เทุคโนโลื่ยีมาช่ิวยเพิ�มป็รื่ะสทิุธิุภาพแลื่ะป็รื่ะสทิุธิุผลื่ในกรื่ะบวนการื่	

รื่วมทุั�ง	ควบคุมค่าใชิ้จี่ายต่่าง	ๆ	อย่างเห้มาะสม	

	 •	 ขัยายโอกาสไป็ยังป็รื่ะเทุศต่่าง	 ๆ	 ทุั�งในแลื่ะนอกอาเซีียน 

เพ่�อทุดแทุนอุป็สงค์ทุี�ห้ายไป็แลื่ะเพิ�มความยั�งย่นขัองธุุรื่กิจีใน 

รื่ะยะยาว	โดยร่ื่วมมอ่กบับริื่ษทัุทุั�งในแลื่ะต่า่งป็รื่ะเทุศเพ่�อต่อ่ขัยาย

ให้้ธุุรื่กิจีมีความแขั็งแรื่งมากข่ั�น	 เชิ่น	 ธุุรื่กิจีซีีเมนต่์แลื่ะผลื่ิต่ภัณ์ฑ์์

ก่อสรื่้างขัยายการื่ส่งออกสินค้ากลืุ่่มฝ่้าแลื่ะผนังไป็ในเกาห้ลื่ีใต่้	

แลื่ะวางแผนจีะขัยายต่ลื่าดไป็ยังโซีนยโุรื่ป็เพิ�มเติ่ม	ธุรุื่กิจีเคมคิอลื่ส์ 

ขัยายธุุรื่กิจีรื่ีไซีเคิลื่ในยุโรื่ป็	 โดยลื่งทุุนซี่�อหุ้้นรื่้อยลื่ะ	70	ในบรื่ิษัทุ 

ซีีพลื่าสต์่	 (Sirplaste)	 ป็รื่ะเทุศโป็รื่ตุ่เกส	 	 พรื่้อมขัยายกำลัื่งการื่

ผลื่ติ่เมด็พลื่าสติ่กรื่ไีซีเคลิื่คณุ์ภาพสง่	ป้็อนต่ลื่าดยุโรื่ป็แลื่ะแอฟิริื่กา 

แลื่ะเขั้าซี่�อกิจีการื่สัดส่วนรื่้อยลื่ะ	 60	 ใน	 Recycling	 Holding	 

Volendam	 BV	 ห้รื่่อ	 Kras	 ซ่ี�งเป็็นบริื่ษัทุชิั�นนำในธุุรื่กิจีการื่

จีดัการื่ขัยะใช้ิแล้ื่วจีากป็รื่ะเทุศเนเธุอร์ื่แลื่นด์	แลื่ะธุรุื่กิจีแพคเกจีจีิ�ง	 

ได้ขัยายการื่ลื่งทุุนในธุุรื่กิจีวัสดุอุป็กรื่ณ์์ทุางการื่แพทุย์	 (Medical	

Supplies	 and	 Labware)	 โดยซ่ี�อหุ้้นรื่้อยลื่ะ	 85	 ในบริื่ษัทุ 

Deltalab,	 S.L.	 ป็รื่ะเทุศสเป็น	 มีฐานล่ื่กค้าส่งออกครื่อบคลุื่ม 

125	ป็รื่ะเทุศทุั�วโลื่ก	แลื่ะเขั้าส่่ต่ลื่าดธุุรื่กิจีรื่ีไซีเคิลื่วัสดุบรื่รื่จีุภัณ์ฑ์์

ซี่�งมีความต้่องการื่ส่งแลื่ะต่อบเทุรื่นด์รื่ักษ์โลื่ก	 โดยเขั้าซี่�อบริื่ษัทุ	

Peute	Recycling	B.V.	ป็รื่ะเทุศเนเธุอร์ื่แลื่นด์	แลื่ะบริื่ษทัุ	Jordan	

Trading	Inc.	ป็รื่ะเทุศสห้รื่ัฐอเมรื่ิกา

	 •	 เรื่่งพัฒนานวัต่กรื่รื่มสินค้าแลื่ะบริื่การื่ม่ลื่ค่าเพิ�มส่ง	 (High	

Value	Added	Products	&	Services	ห้รื่่อ	HVA)	 เพ่�อเพิ�มขัีด

ความสามารื่ถการื่แขั่งขัันในต่ลื่าดโลื่ก	 เน้นการื่พัฒนาสินค้าทุี�

สอดคลื่้องกับเมกะเทุรื่นด์	เชิ่น	ธุุรื่กิจีเคมิคอลื่ส์	พัฒนาสินค้าแลื่ะ

บรื่ิการื่ทุี�มีม่ลื่ค่าเพิ�ม	ต่อบโจีทุย์ความยั�งย่น	แลื่ะแนวคิดเศรื่ษฐกิจี

ห้มุนเวียน	 เชิ่น	 ผลื่ิต่ภัณ์ฑ์์พอลิื่เมอร์ื่ทุี�เป็็นมิต่รื่กับสิ�งแวดล้ื่อม	

(Green	 Polymer)	 ลื่ดการื่ใชิ้ทุรัื่พยากรื่ด้วยเทุคโนโลื่ยี	 SMX™	

ทุำให้้สามารื่ถผลื่ิต่เม็ดพลื่าสต่ิกทุี�ชิ่วยลื่ดความห้นาขัองชิิ�นงานแต่่

คงความแขั็งแรื่งดังเดิม	 นวัต่กรื่รื่มสารื่เคล่ื่อบชัิ�นฟิิลื่์มป็้องกันการื่

ซี่มผ่านขัองอากาศสำห้รื่ับโซีล่ื่ชิั�นบรื่รื่จีุภัณ์ฑ์์	 Mono-material	

แลื่ะ	 เม็ดพลื่าสติ่ก	 PP	 คุณ์ภาพส่งสำห้รัื่บใชิ้ในอุต่สาห้กรื่รื่มยาน

ยนต่์	 เป็็นต่้น	นอกจีากนี�ธุุรื่กิจีเคมิคอลื่ส์	ได้ลื่งนามสัญญารื่่วมทุุน

กับบรื่ิษัทุ	Denka	Company	Limited	ป็รื่ะเทุศญี�ป็ุ่น	เพ่�อดำเนิน

ธุุรื่กิจีผลิื่ต่แลื่ะจีำห้น่ายอะเซีทุิลื่ีนแบล็ื่ก	 (Acetylene	 Black) 

ซี่�งเป็็นส่วนป็รื่ะกอบในการื่ผลื่ิต่แบต่เต่อรื่ี�ลิื่เธุียมไอออนสำห้รื่ับ 

ยานยนต์่ไฟิฟ้ิา	 (EV)	 ในจัีงห้วัดรื่ะยอง	 เพ่�อรื่องรัื่บเมกะเทุรื่นด์ 

ด้านยานยนต่์ไฟิฟิ้าทุี�มีแนวโน้มความต่้องการื่ขัองต่ลื่าดเพิ�มส่งขั่�น

อย่างต่่อเน่�อง

	 3.	 ความเสี่่�ยงจัากการเปล่�ยนแปลงของการมุ่งสี่้่เศรษฐกิจั

คาร์บอนติ�ำ	

	 ในทุุก	ๆ	ป็ีผลื่กรื่ะทุบขัองภาวะโลื่กรื่้อนแลื่ะการื่เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่ง

สภาพภ่มิอากาศต่่อสิ�งแวดลื่้อม	 สังคม	 แลื่ะเศรื่ษฐกิจีทุวีความ

รืุ่นแรื่งมากขั่�น	 ทุั�วโลื่กเรื่ียกรื่้องให้้ทุุกภาคส่วนต่้องรื่่วมม่อกัน 

แก้ป็ัญห้าก๊าซีเรื่่อนกรื่ะจีกอย่างเป็็นรื่่ป็ธุรื่รื่ม	 เกิดแรื่งขัับเคลื่่�อน

ให้้ภาครื่ัฐแลื่ะภาคธุุรื่กิจีเรื่ิ�มมีการื่กำห้นดเป็้าห้มายการื่ป็ลื่่อยก๊าซี

เรื่อ่นกรื่ะจีกสุทุธุเิป็็นศน่ย์ขัองป็รื่ะเทุศแลื่ะขัองธุรุื่กจิีเอง	นอกจีากนี�	 

ผ่้มีส่วนได้เสียขัองบริื่ษัทุ	 เชิ่น	 นักลื่งทุุน	 ลื่่กค้า	 ห้น่วยงานกำกับ

ด่แลื่	 แลื่ะค่่ธุุรื่กิจีต่่างก็ให้้ความสนใจีเกี�ยวกับการื่ดำเนินการื่ธุุรื่กิจี 

อย่างยั�งย่นผ่านการื่ขัับเคลื่่�อนธุุรื่กิจี	 ในรื่่ป็แบบทุี�มุ่งห้มายให้้

เกิดคาร์ื่บอนต่�ำ	 เชิ่น	 การื่ใชิ้เทุคโนโลื่ยีสะอาด	 การื่ห้มุนเวียนใชิ้

ทุรื่ัพยากรื่ธุรื่รื่มชิาติ่ในห้่วงโซี่คุณ์ค่าอย่างมีป็รื่ะสิทุธุิภาพมาก 

ยิ�งข่ั�น	 อีกทัุ�งยังให้้ความสำคัญกับความก้าวห้น้าขัองการื่พัฒนา

เทุคโนโลื่ยีทีุ�เกี�ยวข้ัองกับสภาพภ่มิอากาศ	 ทีุ�อาจีเขั้ามาทุดแทุน

กรื่ะบวนการื่ทุำงานห้รื่่อเทุคโนโลื่ยีทุี�ใชิ้ในการื่ดำเนินธุุรื่กิจี 

ในป็ัจีจีุบันได้	

	 เน่�องจีากเอสซีีจีีดำเนินธุุรื่กิจีในห้ลื่ายป็รื่ะเทุศ	 แลื่ะอย่่ใน

อุต่สาห้กรื่รื่มการื่ผลิื่ต่ทุี�พ่�งพิงการื่ใชิ้พลัื่งงานแลื่ะวัต่ถุดิบจีาก

ทุรื่ัพยากรื่ธุรื่รื่มชิาต่ิ	 จี่งต่้องเผชิิญกับความทุ้าทุายจีากผลื่กรื่ะทุบ

ขัองการื่ออกกฎรื่ะเบียบขัองทุางการื่เพ่�อแก้ไขัป็ัญห้าสิ�งแวดล้ื่อม 

ทุี�อาจีจีะมเีพิ�มมากขั่�นในอนาคต่	เชิน่	การื่เกบ็ภาษดีา้นสิ�งแวดล้ื่อม	

ค่าใชิ้จี่ายจีากการื่ป็ล่ื่อยคาร์ื่บอนจีากกรื่ะบวนการื่ผลิื่ต่	 มาต่รื่การื่

ป็รื่บัรื่าคาคาร์ื่บอนก่อนข้ัามพรื่มแดน	(Cross	Border	Adjustment	 

084



Mechanism)	แลื่ะกฎเกณ์ฑ์ด้์านคาร์ื่บอนฟุิต่พริื่นต์่ทุี�อาจีถก่นำไป็

ใชิ้กำห้นดเป็็นค่ามาต่รื่ฐานในห้ลื่ายอุต่สาห้กรื่รื่มในแต่่ลื่ะป็รื่ะเทุศ

ทีุ�เขั้มงวดมากขั่�น	 อาจีกรื่ะทุบต่่อการื่ส่งออกสินค้าไป็ต่่างป็รื่ะเทุศ

นั�นๆ	 ความทุ้าทุายจีากการื่เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งพฤต่ิกรื่รื่มขัองผ่้บรื่ิโภค

แลื่ะแนวโน้มขัองต่ลื่าด	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งการื่ให้้ความสำคัญกับ

สนิคา้แลื่ะบรื่กิารื่ทุี�มคีารื่บ์อนฟิตุ่พรื่นิต่ต์่�ำ	พลื่าสต่กิห้รื่อ่บรื่รื่จีภัุณ์ฑ์์ 

ทุี�สลื่ายต่ัวได้ทุางชิีวภาพ	 (Compostable)	 ห้รื่่อสามารื่ถนำกลื่ับ 

มาใชิ้ให้ม่	 (Reusable)	 ห้รื่่อ	 ห้มุนเวียนมาใชิ้ให้ม่ได้	 (Recycle) 

รื่วมถ่งความทุ้าทุายจีากความเสี�ยงด้านต่้นทุุนในการื่ดำเนินธุุรื่กิจี

ทีุ�อาจีส่งขั่�นในชิ่วงเรื่ิ�มต่้นเน่�องจีากต่้องมีการื่ลื่งทุุนในเทุคโนโลื่ยี

คารื่์บอนต่�ำแลื่ะเป็็นมิต่รื่ต่่อสิ�งแวดลื่้อม	 ห้รื่่อต่้นทุุนวัต่ถุดิบทุี� 

เพิ�มขั่�นจีากการื่เขั้าส่่ธุุรื่กิจีทุี�เป็็นมิต่รื่ต่่อสิ�งแวดลื่้อมห้ร่ื่อพลื่ังงาน

ห้มุนเวียนทุี�มากขั่�น

	 จีากการื่เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งทุี�เกดิขั่�นนั�น	ไดส้รื่า้งโอกาสทุางธุรุื่กจิีแลื่ะ

การื่นำเสนอผลื่ติ่ภณั์ฑ์ใ์ห้มข่ัองเอสซีีจี	ีรื่วมถง่การื่พัฒนาเทุคโนโลื่ยี

ทุี�เกี�ยวข้ัองเน่�องจีากเงินลื่งทุุนในการื่วิจีัยแลื่ะพัฒนาจีากภาครัื่ฐ

แลื่ะองค์กรื่รื่ะห้ว่างป็รื่ะเทุศต่่างๆ	 ทีุ�เพิ�มขั่�น	 อย่างไรื่ก็ต่าม	 ห้าก

ไม่สามารื่ถป็รัื่บรื่่ป็แบบการื่ดำเนินธุุรื่กิจีได้ทุันการื่ณ์์	 ผลื่กรื่ะทุบ 

จีากความเสี�ยงขั้างต่้นอาจีจีะเห้็นผลื่ชิัดเจีนขั่�นในอีก	 3	 –	 5	 ปี็ 

ขั้างห้น้า	โดยอาจีส่งผลื่กรื่ะทุบโดยต่รื่งต่่อภาพลื่ักษณ์์แลื่ะชิ่�อเสียง

ขัององค์กรื่	 รื่วมถ่งการื่เพิ�มขั่�นขัองต่้นทุุนผลื่ิต่	 ต่้นทุุนทุางการื่เงิน	

ค่าใชิ้จี่ายในการื่ดำเนินงานทุี�อาจีเพิ�มขั่�นจีากการื่จีัดเก็บภาษีแลื่ะ

การื่ด้อยค่าขัองสินทุรื่ัพย์ทุี�ส่งผลื่กรื่ะทุบต่่อสิ�งแวดลื่้อม	ด้วยเห้ตุ่นี�	

เอสซีีจีีมีมาต่รื่การื่จีัดการื่เพ่�อบรื่ิห้ารื่ความเสี�ยง	อาทุิ

	 •	 ต่ั�งเป็้าห้มายลื่ดการื่ป็ลื่่อยก๊าซีเร่ื่อนกรื่ะจีกสุทุธิุลื่ง	 20%	

ในป็ี	2573	(จีากป็ีฐาน	2563)	สำห้รื่ับการื่ป็ลื่่อยก๊าซีเรื่่อนกรื่ะจีก

ทุางต่รื่ง	(Scope	1)	แลื่ะการื่ป็ลื่่อยก๊าซีเรื่่อนกรื่ะจีกทุางอ้อมจีาก

การื่ใชิ้พลื่ังงาน	(Scope	2)	รื่วมถ่งมุ่งส่่	Net	Zero	ภายในป็ี	2593	

	 •	 ป็รื่ับป็รุื่งห้รื่่อป็รัื่บเป็ลื่ี�ยนกรื่ะบวนการื่	 อุป็กรื่ณ์์	 แลื่ะใชิ้

เทุคโนโลื่ยเีพ่�อเพิ�มป็รื่ะสทิุธุภิาพการื่ใชิพ้ลื่งังาน	รื่วมถ่งการื่วจิียัแลื่ะ

พฒันาเทุคโนโลื่ยีในการื่ลื่ดการื่ป็ล่ื่อยก๊าซีเรื่อ่นกรื่ะจีกแลื่ะคาร์ื่บอน	

เชิ่น	 การื่ใชิ้ลื่มรื่้อนเห้ลื่่อทุิ�งจีากกรื่ะบวนการื่ผลื่ิต่ป็่นซีีเมนต่์มาใชิ้

ป็รื่ะโยชิน์ในการื่ผลื่ิต่ไฟิฟิ้า	

	 •	 ลื่ดสัดส่วนการื่ใชิ้แห้ล่ื่งพลัื่งงานทุี�มีการื่ป็ล่ื่อยก๊าซีเรื่่อน

กรื่ะจีก	 แลื่ะเพิ�มการื่ใชิ้แห้ล่ื่งพลื่ังงานจีากพลื่ังงานห้มุนเวียนแลื่ะ

พลื่งังานทุางเลื่อ่ก	เช่ิน	พลื่งังานชิวีมวลื่	(Biomass)	จีากวัสดเุห้ลื่อ่ใช้ิ 

ทุางการื่เกษต่รื่	เชิ่�อเพลื่ิงจีากขัยะ	(Refused	Derived	Fuel	ห้รื่่อ	

RDF)	สำห้รื่ับทุดแทุนพลื่ังงานฟิอสซีิลื่ในกรื่ะบวนการื่ผลื่ิต่

	 •	 ต่่อยอดธุุรื่กิจีพลื่ังงานแสงอาทุิต่ย์ครื่บวงจีรื่สำห้รื่ับต่ลื่าด 

ทุี�อย่่อาศัย	 โรื่งงานแลื่ะนิคมอุต่สาห้กรื่รื่มด้วย	 SCG	Solar	 Roof	

Solutions	แลื่ะ	SCG	Cleanery	รื่วมถ่งการื่พัฒนารื่ะบบซี่�อขัาย

ไฟิฟิ้าผ่านแพลื่ต่ฟิอรื่์ม	Smart	Grid	มีฐานลื่่กค้าชิั�นนำครื่อบคลืุ่ม

ทุั�งภาครื่ัฐแลื่ะเอกชิน

	 •	 พัฒนาสินค้า	 บรื่ิการื่	 แลื่ะโซีลื่่ชิันต่ามห้ลื่ักเศรื่ษฐกิจี

ห้มุนเวียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งสินค้าทีุ�มีคารื่์บอนต่�ำเพ่�อชิ่วยลื่ด 

การื่ป็ล่ื่อยก๊าซีเรื่่อนกรื่ะจีกต่ลื่อดห่้วงโซี่คุณ์ค่า	 โดยตั่�งเป็้าห้มาย 

ให้ม้สีดัสว่นรื่ายไดจ้ีากการื่ขัายผลื่ติ่ภณั์ฑ์	์SCG	Green	Choice	เป็น็ 

รื่อ้ยลื่ะ	67	ภายในปี็	2573	รื่วมถง่ธุรุื่กิจีเคมิคอลื่สท์ุี�มุง่ใชิทุ้รื่พัยากรื่

ให้้เกิดป็รื่ะโยชิน์ส่งสุดโดยต่ั�งเป็้าเป็้าห้มายให้้มีสินค้าภายใต่้ 

แบรื่นด์	“SCGC	Green	Polymer”	โดยมีป็รื่ิมาณ์การื่ขัายสินค้า 

กรื่ีนพอลิื่เมอร์ื่	 200,000	 ตั่นต่่อปี็	 ในปี็	 2568	 แลื่ะ	 1,000,000	 

ต่ันต่่อป็ีในป็ี	2573

	 •	 สร้ื่างเครื่่อข่ัายรื่ะดับป็รื่ะเทุศแลื่ะรื่ะดับนานาชิาติ่เพ่�อ 

ผลื่ักดันขัยายการื่พัฒนาแลื่ะการื่ใชิ้ เทุคโนโลื่ยีการื่ดักจัีบ	 

การื่ใชิ้ป็รื่ะโยชิน์	 แลื่ะการื่กักเก็บคารื่์บอน	 (Carbon	 Capture,	 

Utilization	and	Storage	ห้รื่อ่	CCUS)	รื่วมทุั�งการื่พัฒนาพลัื่งงาน

ไฮโดรื่เจีน

	 •	 ดำเนินการื่โครื่งการื่ทีุ�เกี�ยวกับ	 Natural	 Climate 

Solution	 (NCS)	 ซี่�งเป็็นแนวทุางการื่ลื่ดสภาวะโลื่กรื่้อนต่าม 

ขั้อต่กลื่งรื่ะห้ว่างป็รื่ะเทุศเพ่�อลื่ดคาร์ื่บอน	 โดยป็รื่ะสานงานแลื่ะ 

รื่่วมม่อกับกรื่ะทุรื่วงทุรื่ัพยากรื่ธุรื่รื่มชิาต่ิแลื่ะสิ�งแวดลื่้อม

	 •	 ต่ั�งเป้็าห้มายในการื่ดำเนินการื่ป็ลื่่กป่็า	 3	 ลื่้านไรื่่	 ห้รื่่อ 

เทุียบเทุ่ากับการื่ลื่ดคารื่์บอนไดออกไซีด์	5	ลื่้านต่ัน	ภายในป็ี	2593	

รื่วมถ่งสรื่้างฝ่าย	130,000	ฝ่ายเพ่�อค่นสมดุลื่ป็่า

	 •	 ป็รื่ะสานงานแลื่ะรื่่วมม่อกับห้น่วยงานภาครัื่ฐแลื่ะชิุมชิม

จีดัการื่ขัยะต่ั�งแต่ต่่น้ทุางส่ป่็ลื่ายทุางอยา่งเป็น็รื่ะบบ	เพ่�อลื่ดป็ญัห้า

ขัยะทุะเลื่แลื่ะชิว่ยฟิ้�นฟิร่ื่ะบบนเิวศชิายฝั่�ง	สง่เสรื่มิการื่นำทุรื่พัยากรื่

กลื่ับมาใชิ้ให้ม่	 ให้้เกิดป็รื่ะโยชิน์ต่ามห้ลัื่กเศรื่ษฐกิจีห้มุนเวียน 

นำไป็ส่่การื่ลื่ดป็ัญห้าสภาวะโลื่กรื่้อนอย่างยั�งย่น

	 4.	 ความเสี่่�ยงด้้านภัยคุกคามทางไซเบอร์จัากการใช้

เทคโนโลย่ด้ิจัิทัลในการด้ำเนินธ์ุรกิจั	และ	การพึ�งพาเทคโนโลย่

ขั�นสี่้งเพิ�มขึ�น

	 ความก้าวห้น้าขัองนวัต่กรื่รื่มเทุคโนโลื่ยีดิจิีทุัลื่ทุี�พัฒนาอย่าง 

ต่่อเน่�องรื่วดเรื่็ว	 เชิ่น	 เทุคโนโลื่ยี	 Blockchain,	 Quantum 

Computing,	5G	แลื่ะ	Metaverse	ทุำให้เ้กิดการื่เป็ลื่ี�ยนแป็ลื่งขัอง

การื่ดำเนินชิีวิต่แลื่ะรื่่ป็แบบการื่ดำเนินธุุรื่กิจี	 เอสซีีจีีนำเทุคโนโลื่ยี

ต่่างๆ	เขั้ามาชิ่วยเพิ�มป็รื่ะสิทุธุิภาพ	ป็รื่ะสิทุธุิผลื่	แลื่ะความโป็รื่่งใส

ขัองกรื่ะบวนการื่ทุำงานภายในองค์กรื่	 ต่ั�งแต่่การื่ผลื่ิต่ไป็จีนถ่ง 

การื่ส่งมอบสินค้าแลื่ะบริื่การื่ให้กั้บล่ื่กค้า	รื่วมถง่เพิ�มความสามารื่ถ

ในการื่แขั่งขัันจีากการื่พัฒนาสินค้าแลื่ะบริื่การื่ให้ม่	 ๆ	 เพ่�อมอบ

ป็รื่ะสบการื่ณ์์ทุี�ดีขั่�นให้้กับลื่่กค้า

	 การื่เพิ�มขั่�นขัองการื่พ่�งพาผ่้ให้้บรื่ิการื่คลื่าวด์ในการื่จีัดเก็บ

ขั้อม่ลื่	 ดำเนินการื่แลื่ะจัีดการื่ข้ัอม่ลื่ต่่าง	 ๆ	 เพ่�อเพิ�มความคล่ื่อง
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ต่ัวในการื่ดำเนินธุุรื่กิจีแลื่ะรื่องรื่ับการื่ทุำงานแบบ	 New	 normal	

การื่ขัยายการื่พัฒนารื่ะบบนิเวศด้านเทุคโนโลื่ยี	 (Technology	

Ecosystem)	 กับค่่ธุุรื่กิจีเพ่�อเพิ�มความสามารื่ถขัองบรื่ิการื่ 

แลื่ะผลื่ิต่ภัณ์ฑ์์ให้้ต่อบโจีทุย์ลื่่กค้ามากขั่�นด้วยต่้นทุุนทุี�ต่�ำลื่ง	 

แลื่ะการื่จัีดเก็บข้ัอมล่ื่ทุี�เพิ�มขั่�นเพ่�อนำ	Data	Analytic	Technology	

ห้รื่่อ	 AI	 มาใชิ้ในการื่พัฒนาธุุรื่กิจี	 เห้ลื่่านี�เป็็นตั่วอย่างในการื่ใชิ้

ป็รื่ะโยชิน์จีากเทุคโนโลื่ยีขัั�นส่งต่่างๆ	 เพ่�อสร้ื่างม่ลื่ค่าเพิ�มแลื่ะ

โอกาสทุางธุุรื่กิจี	เอสซีีจีีต่รื่ะห้นักถ่งการื่โจีมต่ีทุางไซีเบอรื่์ทุี�รืุ่นแรื่ง	 

เกิดขั่�นบ่อยครื่ั�งแลื่ะมีความซัีบซ้ีอนเพิ�มมากขั่�น	 ซ่ี�งนำมาส่่ความ

เสี�ยงด้านความป็ลื่อดภัยทุางไซีเบอรื่์	 (Cybersecurity	 Risk)	 

ทุี� เพิ�มขั่�นต่ามมา	 ทุำให้้ยิ�งต่้องเพิ�มการื่พัฒนารื่ะบบความ

ป็ลื่อดภัยทุางไซีเบอร์ื่	 (Cybersecurity)	 ตั่�งแต่่ต้่นน�ำถ่งป็ลื่ายน�ำ	 

ความเสี�ยงดงักล่ื่าวอาจีส่งผลื่กรื่ะทุบทุี�มคีวามรื่นุแรื่งแลื่ะเป็็นวงกว้าง	 

เชิ่น	 การื่ดำเนินงานทุี�อาจีห้ยุดชิะงักเน่�องจีากการื่ทุี�บริื่ษัทุ 

ไม่สามารื่ถรื่ักษาความป็ลื่อดภัยด้านไซีเบอรื่์ขัองกรื่ะบวนการื่

ทุำงานห้รื่่อโครื่งสรื่้างพ่�นฐานทุี�ใชิ้ในกรื่ะบวนการื่ผลื่ิต่ทุี�ต่้อง

พ่�งพาดิจีิทุัลื่เทุคโนโลื่ยี	 การื่ส่ญห้ายห้รื่่อการื่รื่ั�วไห้ลื่ขัองขั้อม่ลื่

ทุี�สำคัญขัองบรื่ิษัทุ	 ซี่�งรื่วมถ่งขั้อม่ลื่การื่พัฒนาสินค้าแลื่ะ

บรื่ิการื่	 ข้ัอม่ลื่ทุางการื่ค้า	 แลื่ะขั้อม่ลื่ส่วนบุคคลื่ขัองลื่่กค้า	 

ค่่ค้า	 แลื่ะพนักงานโดยความเสียห้ายเห้ล่ื่านี�อาจีส่งผลื่ทุางลื่บ 

ต่่อชิ่�อเสียงแลื่ะความน่าเชิ่�อถ่อขัองบรื่ิษัทุ	แลื่ะอาจียังมีผลื่กรื่ะทุบ

ทุี�เป็น็ต่วัเงนิทุี�มาจีากการื่ถก่เรื่ยีกคา่ไถ	่ค่าป็รื่บัจีากการื่ถก่ฟิอ้งรื่อ้ง	

ห้รื่่อการื่ส่ญเสียรื่ายได้ห้รื่่อกำไรื่	

	 เอสซีีจีีได้กำห้นดให้้มีมาต่รื่การื่จีัดการื่ความเสี�ยงทุี�สำคัญ 

ด้านความป็ลื่อดภัยทุางไซีเบอรื่์	ดังนี�

	 •	 คณ์ะทุำงาน	SCG	IT	Governance	Committee	กำห้นด

นโยบายแลื่ะรื่ะเบียบการื่ใชิ้เทุคโนโลื่ยีสารื่สนเทุศแลื่ะการื่ส่�อสารื่

ขัองเอสซีีจีี	 (SCG	 e-Policy)	 ซี่�งจีัดทุำต่ามกรื่อบมาต่รื่ฐาน	 ISO	

27001	 เพ่�อให้้พนักงานเอสซีีจีีทุุกคนถ่อป็ฏิิบัต่ิในทุิศทุางเดียวกัน	

โดยมีคณ์ะทุำงาน	 Cybersecurity	 Governance	 Committee	

กำกับด่แลื่ความป็ลื่อดภัยทุางเทุคโนโลื่ยีสารื่สนเทุศให้้สอดคลื่้อง

กับแนวทุางการื่ดำเนินธุุรื่กิจีแลื่ะเป็็นไป็ต่ามนโยบายทุี�กำห้นด

	 •	 ป็รื่ะเมินความเสี�ยงทุางไซีเบอร์ื่กับรื่ะบบคอมพิวเต่อร์ื่ทีุ�ใชิ้

ควบคุมกรื่ะบวนการื่ผลื่ิต่	การื่ให้้บรื่ิการื่	แลื่ะกรื่ะบวนการื่ทุำงาน

ต่่างๆ	รื่วมถ่งจีัดทุำแผนบรื่ิห้ารื่ความเสี�ยงด้านความป็ลื่อดภัยทุาง

ไซีเบอรื่์ทุี�ครื่อบคลืุ่มการื่ใชิ้งานทีุ�สำคัญสำห้รื่ับเอสซีีจีีทุั�งในแลื่ะ

ต่่างป็รื่ะเทุศ	 เชิ่น	 ติ่ดต่ั�งรื่ะบบการื่ย่นยันตั่วต่นแบบห้ลื่ายปั็จีจัีย	

(Multi-factor	 Authentication)	 เพ่�อบรื่ิห้ารื่จีัดการื่การื่เขั้าถ่ง

ขั้อม่ลื่ทุี�มีความสำคัญกับองค์กรื่	 ต่ิดตั่�งศ่นย์ป็ฏิิบัติ่การื่ทุี�เฝ่้ารื่ะวัง

ภัยคุกคามขัององค์กรื่	(Security	Operation	Center	ห้รื่่อ	SOC)	

สำห้รื่ับเฝ่้ารื่ะวังภัยคุกคามทุางไซีเบอรื่์บน	Core	 Infrastructure	

(Network	Devices	แลื่ะ	Security	Devices)	ทุั�ง	On-premise	

แลื่ะ	On-cloud	 เพ่�อให้้องค์กรื่สามารื่ถต่อบสนองต่่อภัยคุกคาม

ได้อย่างทุันทุ่วงทุี	 แลื่ะแบ่งแยกโซีนการื่ทุำงานขัองรื่ะบบควบคุม 

ทุี�ใชิ้ในการื่ผลื่ิต่ทุางอุต่สาห้กรื่รื่ม	(Industrial	Control	System)	

ออกจีากเครื่่อขั่ายการื่ทุำงานขัองสำนักงาน	เป็็นต่้น

	 •	 สร้ื่างความต่รื่ะห้นักรื่่้ในการื่ใชิ้เทุคโนโลื่ยีให้้กับพนักงาน

อย่างต่่อเน่�องผ่านการื่จีัดอบรื่มแลื่ะกิจีกรื่รื่มต่่าง	 ๆ	 เชิ่น	 

Cybersecurity	 Awareness	Month	 เพ่�อให้้พนักงานมีความ

รื่่้ความเขั้าใจีในการื่ใชิ้งานเทุคโนโลื่ยีอย่างถ่กต่้องแลื่ะมีความ

ป็ลื่อดภัยจีากการื่ถ่กคุกคามทุางไซีเบอรื่์	รื่วมถ่งจีัดให้้มีการื่จีำลื่อง

การื่ส่งอีเมลื่์ห้ลื่อกลื่วง	(Self-phishing	Email	Simulation	Drill)	

เพ่�อทุดสอบความต่รื่ะห้นักรื่่้ขัองพนักงานแลื่ะชิ่วยให้้ทุรื่าบถ่ง 

ห้วัขัอ้อบรื่มดา้นไซีเบอรื่ท์ุี�ต่อ้งมกีารื่เพิ�มความเขัา้ใจีให้ก้บัพนกังาน

ซี่�งชิ่วยให้้การื่ส่�อสารื่ต่รื่งกลืุ่่มเป็้าห้มายได้ดียิ�งขั่�น	นอกจีากนี�	ยังมี

การื่จีัดให้้มีการื่ทุำแบบทุดสอบ	SCG	e-Policy	เป็็นป็รื่ะจีำทุุกป็ี	

	 •	 จีัดต่ั�ง	 SCG	 Data	 Protection	 Officer	 แลื่ะ	 Data 

Protection	Office	 เพ่�อต่รื่วจีสอบการื่ดำเนินงานขัองห้น่วยงาน

ในเอสซีีจีีแลื่ะจีัดทุำขั้อเสนอแนะให้้เป็็นไป็ต่ามกฎห้มาย	 รื่วมถ่ง

จีดัทุำนโยบายการื่คุม้ครื่องข้ัอมล่ื่ส่วนบุคคลื่ขัองเอสซีจีีแีลื่ะดำเนิน

การื่	Implement	Data	Protection	Tools	เชิน่	จัีดทุำเอกสารื่ทุาง

กฎห้มายทุี�เกี�ยวขั้อง	แลื่ะนำ	Privacy	Management	Software	

มาใชิ้	เป็็นต่้น

	 •	 จีัดทุำแผนก่้ค่นรื่ะบบ	 (Disaster	 Recovery	 Plan)	 เพ่�อ

เต่รีื่ยมรื่องรัื่บสถาณ์การื่ณ์์ฉุกเฉิน	 โดยให้้ผ้่ใชิ้งานยังสามารื่ถ 

ป็ฏิิบัต่ิงานได้ผ่าน	Backup	Site	รื่วมถ่งจีัดทุำแผนการื่รื่ับม่อแลื่ะ

ต่อบสนองต่อ่ภัยคุกคามทุางไซีเบอร์ื่	(Cyber	Incident	Response	

Plan)	แลื่ะฝึ่กซีอ้มแผนอย่างสม�ำเสมอ	เพ่�อป็อ้งกันธุรุื่กิจีห้ยุดชิะงัก

จีากกการื่โจีมต่ีทุางไซีเบอรื่์

	 •	 จีัดให้้มีการื่ป็รื่ะเมินความเสี�ยงทุางไซีเบอรื่์โดยผ่้เชิี�ยวชิาญ

ด้วยการื่ทุดสอบเจีาะรื่ะบบ	 (Penetration	 Test)	 เพ่�อห้าจีุด

อ่อนในการื่เขั้าถ่งรื่ะบบต่่าง	 ๆ	 แลื่ะป็รัื่บป็รุื่งแก้ไขัช่ิองโห้ว่เพ่�อลื่ด 

ความเสี�ยงในการื่เกิดภัยคุกคามต่่อรื่ะบบ

	 •	 ห้น่วยงานบริื่ห้ารื่ความต่่อเน่�องทุางธุุรื่กิจี	 (Business	

Continuity	 Management:	 BCM)	 ได้ดำเนินการื่จีัดทุำ	

Cyberattack	Communication	Flow	โดยใชิม้าต่รื่การื่รัื่บมอ่กรื่ณี์

ถ่กโจีมตี่ทุางไซีเบอร์ื่	 ต่ามแนวทุางขัองสำนักงานมาต่รื่ฐานความ

ป็ลื่อดภัยทุางเทุคโนโลื่ยีขัองสห้รื่ัฐอเมรื่ิกา	(NIST	Cybersecurity	

Framework)	 มาป็รื่ะยุกต์่ในการื่ป็รื่ะเมินความเสี�ยงต่ามลื่ำดับ

ความรืุ่นแรื่งเพ่�อวางแผนการื่ดำเนินงานต่ั�งแต่่การื่รื่ะบุ	 ป็้องกัน	

การื่ต่อบสนองได้อย่างถ่กต้่องแลื่ะทุันทุ่วงทุี	 แลื่ะการื่ก่้ค่นรื่ะบบ

ให้้กลื่ับมาส่่สภาพเดิมให้้เรื่็วทุี�สุด	เพ่�อให้้เกิดผลื่กรื่ะทุบต่่อผ่้ใชิ้งาน

แลื่ะธุุรื่กิจีน้อยทุี�สุด	 มีรื่ะบบจีัดเก็บบันทุ่กเห้ตุ่การื่ณ์์ทุี�เกิดขั่�นเพ่�อ

นำขั้อม่ลื่เห้ลื่่านั�นมาวิเครื่าะห้์ห้าแนวทุางแก้ไขัป็้องกันต่่อไป็
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โครงสร้างและแนวทางการบริหารจััดการ

	 เอสซีีจีี	 ประกอบด้้วยสามกลุ่่�มธุ่รกิจี	 คืือ	 ธุ่รกิจีซีีเมนต์์แลุ่ะ

ผลุ่ิต์ภััณฑ์์ก�อสร้าง	 SCGC	 (ธุ่รกิจีเคืมิคือลุ่ส์)	 แลุ่ะ	 SCGP	 (ธุ่รกิจี 

แพกเกจีจีิ�ง)	มวีสิยัทัศัน์แลุ่ะภัารกจิีร�วมกนั	คือื	 เอสซีจีีจีีะเป็นผ้้นำ

ต์ลุ่าด้ภัมิ้ภัาคือาเซียีน	ด้้วยการสร้างสรรค์ืนวัต์กรรม	สนิค้ืา	บรกิาร	แลุ่ะ 

โซีลุ่ช้ันัทัี�ต์อบโจีทัย์คืวามต้์องการทัี�หลุ่ากหลุ่ายของลุ่ก้ค้ืา	พร้อมม่�งมั�น 

ขับเคืลุ่ื�อนธุ่รกิจีให้เติ์บโต์อย�างยั� ง ยืน	 ต์ามแนวทัาง	 ESG	

(Environmental,	Social	and	Governance)	สร้างคืวามเจีริญ

กา้วหนา้ในทัก่สงัคืมแลุ่ะชัม่ชันทัี�เขา้ไปด้ำเนนิงาน	ด้ว้ยม่�งมั�นต์ั�งใจี

ของทั่กคืนในองค์ืกร	 เพื�อส�งต์�อ	 “สิ�งทัี�ด้ีกว�า”	 ให้ลุ่้กค้ืาภัายใต้์ 

คืำมั�นสัญญา	“Passion	for	Better”

	 เพื�อรบัมอืกบัคืวามท้ัาทัายในสถานการณโ์ลุ่กทัี�มคีืวามผนัผวนสง้	 

เอสซีจีีจึีีงวางแผนการบริหารจัีด้การ	ทัั�งแผนระยะสั�นแลุ่ะระยะยาว	

 แผนระยะสั�น	 ได้้แก�	 การบริหารจีัด้การคืวามเสี�ยงด้้าน

ต์้นทั่นพลุ่ังงานต์ลุ่อด้ห�วงโซี�การผลุ่ิต์	 รวมทัั�งด้้แลุ่ด้้านต์้นทั่น 

การเงิน	 การบริหารจีัด้การหนี�แลุ่ะด้อกเบี�ย	 แลุ่ะกระแสเงินสด้	 

ปรบัองค์ืกรให้มคีืวามยืด้หย่�นแลุ่ะพร้อมปรับต์วัได้้เรว็	ทัั�งด้้านการผลิุ่ต์ 

แลุ่ะราคืาต์ามสภัาวะต์ลุ่าด้	 โด้ยเฉพาะ	 SCGC	 (ธุ่รกิจีเคืมิคือลุ่ส์) 

ต์้องมีคืวามยืด้หย่�นในการปรับราคืาต์ามกลุ่ไกต์ลุ่าด้	 รวมทัั�ง

ปรับกำลัุ่งการผลิุ่ต์ต์ามคืวามต้์องการในต์ลุ่าด้โด้ยไม�เกิด้ปัญหา

ขาด้แคืลุ่นซีัพพลุ่าย	 โด้ยพยายามลุ่ด้ผลุ่กระทับกับธุ่รกิจีต์ลุ่อด้ทัั�ง

ห�วงโซี�อ่ปทัาน

 แผนระยะยาว	 ได้้แก�	 การม่�งเดิ้นหน้าต์ามเป้าหมายแลุ่ะ

รักษาคืวามสามารถในการแข�งขันทัางธุ่รกิจี	 เพื�อรับมือกับการ

เปลุ่ี�ยนแปลุ่งคืรั�งใหญ�ของโลุ่ก	 ได้้แก�	 การเปลุ่ี�ยนแปลุ่งของ 

สภัาพภัม้อิากาศ	ภัม้ริฐัศาสต์รโ์ลุ่ก	แลุ่ะการเปลุ่ี�ยนแปลุ่งด้า้นด้จิีทิัลัุ่

เทัคืโนโลุ่ยี	โด้ยคืำนึงถึงสิ�งแวด้ลุ่้อม	สังคืม	แลุ่ะการกำกับด้้แลุ่ทัี�ยึด้

หลุ่ักเชัื�อมั�นโปร�งใสต์ลุ่อด้ห�วงโซี�คื่ณคื�า	 แลุ่ะม่�งส้�การเปลีุ่�ยนผ�าน 

ส้�สังคืมคืาร์บอนต์�ำ	 เร�งด้ำเนินการนำเทัคืโนโลุ่ยีแลุ่ะนวัต์กรรม 

เขา้มาเพิ�มประสทิัธุภิัาพแลุ่ะลุ่ด้ต์น้ทัน่การผลุ่ติ์	เต์รยีมคืวามพรอ้ม

ด้้านพลุ่ังงานทัางเลืุ่อก	 สร้างเสถียรภัาพแลุ่ะการใชั้ทัรัพยากร 

อย�างคื่ม้คื�า	แลุ่ะพัฒนานวัต์กรรมเพื�อส่ขภัาพ	ทัั�งนี�แต์�ลุ่ะกลุ่่�มธุ่รกจิี

ม่�งปรบัการด้ำเนนิธุร่กจิี	พรอ้มไปกบัการสรา้งค่ืณคื�าทัี�สอด้คืลุ่อ้งกบั

คืวามเปลุ่ี�ยนแปลุ่งของสังคืมแลุ่ะผ้้บริโภัคื

 ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิต์ภััณฑ์์ก่ิอสร้าง	 ยกระด้ับมาต์รฐานการ

ก�อสร้างแลุ่ะทัี�อย้�อาศัยอย�างคืรบวงจีร	 ด้้วยคืวามใส�ใจีรับผิด้ชัอบ

ต์�อสังคืมแลุ่ะสิ�งแวด้ลุ่้อม	เร�งนวัต์กรรมสินคื้า	บริการ	โซีลุ่้ชััน	แลุ่ะ

ชั�องทัางจีดั้จีำหน�าย	เพื�อต์อบสนองคืวามต์อ้งการด้้านการก�อสรา้ง

แลุ่ะการอย้�อาศัยของลุ่้กคื้าทั่กกลุ่่�ม	 ทั�ามกลุ่างสถานการณ์ต์ลุ่าด้

แลุ่ะพฤต์ิกรรมของผ้้บริโภัคืทัี�เปลุ่ี�ยนแปลุ่งไป		

	 SCGC	 (ธุุรกิิจเคมิคอลส์)	 ม่�งส้�ธุ่รกิจีเคืมีภััณฑ์์คืรบวงจีร 

เพื�อคืวามยั�งยืน	สร้างสรรคื์	“นวัต์กรรมเคืมีภััณฑ์์”	เพื�อขับเคืลุ่ื�อน

เศรษฐกจิีแลุ่ะอต่์สาหกรรมของภ้ัมภิัาคื	พรอ้มทัั�งยกระด้บัคืณ่ภัาพ

ชัวีติ์ของผ้้คืนภัายใต้์แนวทัางการพัฒนาอย�างยั�งยนื	(SDGs)	แลุ่ะ	ESG

 SCGP	 (ธุุรกิิจแพคเกิจจิ�ง)	 เป็นผ้้นำด้้านโซีลุ้่ชัันบรรจี่ภััณฑ์์

แบบคืรบวงจีรในภั้มิภัาคื	 ด้้วยนวัต์กรรมสินคื้าแลุ่ะบริการ 

ทัี�หลุ่ากหลุ่าย	 คืวบคื้�กับการด้ำเนินธุ่รกิจีอย�างยั�งยืนต์ามแนวทัาง	

ESG	 โด้ยนำหลัุ่กเศรษฐกิจีหม่นเวียน	 (Circular	 Economy)	 

มาใชั้ในการด้ำเนินงาน	 เพื�อใชั้ทัรัพยากร	 วัต์ถ่ด้ิบ	 แลุ่ะผลุ่ิต์ภััณฑ์์

ให้เกิด้ประโยชัน์ส้งส่ด้	 แลุ่ะรักษาคื่ณคื�าของสิ�งเหลุ่�านี�ไว้ผ�าน 

การนำกลุ่ับมาใชั้ซี�ำ	 การลุ่ด้การใชั้	 แลุ่ะการรีไซีเคืิลุ่	 เพื�อแก้ไข

ปัญหาทัรัพยากรธุรรมชัาติ์ทัี�มีอย�างจีำกัด้แลุ่ะปัญหาเรื�องขยะ	 

ซีึ�งเสรมิสรา้งคืวามสามารถในการแข�งขนัของบรษิทัั	แลุ่ะก�อใหเ้กดิ้

การพัฒนาอย�างยั�งยืน	

	 ในการปรับเปลุ่ี�ยนแลุ่ะขับเคืลุ่ื�อนองค์ืกร	เอสซีจีีเีน้นการพัฒนา

ศักยภัาพของพนักงานในทั่กระด้ับ	 ใน	 2	 เรื�องคืือคืวามเป็นผ้้นำ		

(Leadership	 Skill)	 แลุ่ะคืวามสามารถด้้านการแข�งขันเชัิงธุ่รกิจี	

(Business	Competitiveness	Skill)	โด้ยม่�งเน้นในเรื�อง	Speed,	

Execution,	 Adaptability	 แลุ่ะ	 Tell	 the	 truth	 เพื�อม่�งสร้าง

คืวามสามารถในการแข�งขันเชัิงธุ่รกิจีให้แก�พนักงาน	 ในธุ่รกิจีทัี�

เปลุ่ี�ยนแปลุ่งอย�างรวด้เร็ว

087



ความม่่งมัน่ของเอสซีจีีัส่เ่ป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน

	 เปา้หมายการพฒันาทัี�ยั�งยนื	(SDGs)	ขององคืก์ารสหประชัาชัาต์ิ	

เป็นพิมพ์เขียวสากลุ่ทีั�ท่ักภัาคืส�วนต้์องชั�วยกันขับเคืลืุ่�อนแลุ่ะเร�ง

ด้ำเนินการ	เพื�อสันต์ิภัาพแลุ่ะคืวามเจีริญร่�งเรืองแก�ผ้้คืนแลุ่ะโลุ่กนี�	 

ทัั�งในปัจีจี่บันแลุ่ะอนาคืต์	

	 เอสซีีจีีม่�งมั�นสร้างการเติ์บโต์ด้้านเศรษฐกิจี	 คืวบคื้�กับการ

อน่รักษ์ทัรัพยากรธุรรมชัาติ์แลุ่ะด้้แลุ่สิ�งแวด้ลุ้่อม	 รวมทัั�งพัฒนา

แลุ่ะยกระด้ับผ้้มีส�วนได้้เสียเพื�อคืวามเป็นอย้�ทัี�ด้ีของคืนในสังคืม	 

ด้้วยคืวามเชัื�อมั�นว�าภัาคืธุ่รกิจีมีบทับาทัสำคัืญในการขับเคืลุ่ื�อน

สังคืมส้�การบรรลุ่่เป้าหมายการพัฒนาทัี�ยั�งยืน	

	 ในการจีัด้ลุ่ำด้ับคืวามสำคืัญของ	 SDGs	 เอสซีีจีีวิเคืราะห์ 

การด้ำเนนิงานต์ลุ่อด้ห�วงโซี�คืณ่คื�า	โด้ยพจิีารณาจีากผลุ่กระทับเชังิบวก 

แลุ่ะเชังิลุ่บจีากการด้ำเนินงานทัี�อาจีเกิด้ขึ�นต์�อผ้้คืนแลุ่ะสิ�งแวด้ลุ้่อม	

คืวบคื้�กับปัจีจีัยขับเคืลุ่ื�อนทัางธุ่รกิจี	 แลุ่ะประเด้็นด้้านการพัฒนา

อย�างยั�งยืนทัี�สำคืัญ	 (Materiality)	 โด้ยประเมินคืวามสอด้คืลุ่้อง

ของเป้าหมาย	แลุ่ะเป้าประสงคื์ของ	SDGs	กับกิจีกรรมทัางธุ่รกิจี	 

รวมถึงศักยภัาพของเอสซีีจีีในการชั�วยเร�งขับเคืลุ่ื�อนการบรรลุ่่ 

เป้าหมายแลุ่ะสร้างผลุ่กระทับเชัิงบวกแก�เศรษฐกิจี	 สังคืม	 แลุ่ะ 

สิ�งแวด้ลุ่้อมได้้มากทัี�ส่ด้

	 เอสซีีจีีแบ�งเป้าหมายการพัฒนาทัี�ยั�งยืนเป็นสองกลุ่่�ม	 คืือ	 

เป้าหมายการพัฒนาทัี�ยั�งยืนทัี�สำคัืญเชัิงธุ่รกิจี	 แลุ่ะเป้าหมาย 

การพัฒนาทัี�ยั�งยืนเพื�อโลุ่กทัี�ด้ีขึ�น	

	 เป้าหมายการพัฒนาทัี�ยั�งยืนทัี�สำคืัญเชัิงธุ่รกิจี	 มี	 6	 เป้าหมาย	

ได้้แก�

	 เป้้าหมาย	3	สุขภัาพและความเป็้นอย่ท่ี่ี�ดี ี

ใส�ใจีกับการด้้แลุ่ส่ขภัาพแลุ่ะคืวามปลุ่อด้ภััยในการทัำงาน	 

โด้ยมีมาต์รการคืวบคื่มคืวามเสี�ยงในการทัำงานอย�างต์�อเนื�อง	 

รวมทัั�งปลุ่้กฝัังพฤต์ิกรรมแลุ่ะวัฒนธุรรมการทัำงานทัี�มีคืวาม

ปลุ่อด้ภัยัทัั�งองค์ืกร	(Total	Safety	Culture)	เพื�อเป็นหลัุ่กประกัน

การมีส่ขภัาพด้ี	แลุ่ะส�งเสริมคืวามเป็นอย้�ทัี�ด้ีสำหรับทั่กคืน

 เป้้าหมาย	7	พลังงานสะอาดีที่ี�ทีุ่กิคนเข้าถึึงไดี้

	 ม่�งส้�เป้าหมายการการปลุ่�อยก๊าซีเรือนกระจีกส่ทัธิุเป็นศ้นย์

ภัายในปี	2593	โด้ยเพิ�มประสิทัธิุภัาพการใชัพ้ลุ่งังานด้ว้ยเทัคืโนโลุ่ยี

ทัี�ด้ีทัี�ส่ด้ในปัจีจี่บัน	 ลุ่ด้การพึ�งพาเชัื�อเพลิุ่งฟอสซิีลุ่แลุ่ะเพิ�มการใชั้

พลุ่ังงานทัางเลุ่ือก

	 เป้้าหมาย	8	กิารจ้างงานทีี่�มคีณุค่าและกิารเต์บิโต์ที่างเศรษฐกิจิ	

	 ส�งเสรมิการเต์บิโต์ทัางเศรษฐกจิีแบบคืรอบคืลุ่ม่แลุ่ะยั�งยนืโด้ย

ใหค้ืวามสำคืญักบัการจีา้งงานทัี�มคีืณ่ภัาพ	เทั�าเทัยีม	เปน็ธุรรม	แลุ่ะ

มีคื่ณคื�าสำหรับทั่กคืน

 เป้้าหมาย	9	อุต์สาหกิรรม	นวัต์กิรรม	และโครงสร้างพ้�นฐาน	

	 ใหค้ืวามสำคืญักบัการนำนวตั์กรรมแลุ่ะเทัคืโนโลุ่ยเีพื�อยกระด้บั

การด้ำเนินงาน	 แลุ่ะชั�วยเพิ�มขีด้คืวามสามารถทัางการแข�งขัน

ทัางธุ่รกิจีในระยะยาว	 แลุ่ะชั�วยส�งเสริมการพัฒนาอ่ต์สาหกรรมทัี�

คืรอบคืลุ่่มแลุ่ะยั�งยืน

	 เป้้าหมาย	12	บริโภัคและผลิต์ที่ี�ยั�งย้น

	 นำหลุ่ักเศรษฐกิจีหม่นเวียนมาปรับใชั้ในการด้ำเนินธุ่รกิจี	เพื�อ

เพิ�มประสทิัธุภิัาพการใชัท้ัรพัยากร	ลุ่ด้คืวามเสี�ยงจีากการขาด้แคืลุ่น

ทัรัพยากรธุรรมชัาต์ิในอนาคืต์	แลุ่ะลุ่ด้ผลุ่กระทับต์�อสิ�งแวด้ลุ่้อม

	 เป้า้หมาย	13	กิารรับมอ้กัิบกิารเป้ลี�ยนแป้ลงสภัาพภัมิ่อากิาศ	

	 ม่�งมั�นในการเร�งปรับต์ัวแลุ่ะด้ำเนินงานในมิต์ิต์�างๆ	 เพื�อลุ่ด้ 

การปลุ่�อยก๊าซีเรือนกระจีก	 รวมถึงผนึกกำลุ่ังสร้างคืวามร�วมมือ

กับทั่กภัาคืส�วนในการสร้างขีด้คืวามสามารถของสังคืมแลุ่ะช่ัมชัน

เพื�อปรับต์ัวแลุ่ะรับมือกับการเปลีุ่�ยนแปลุ่งสภัาพภ้ัมิอากาศแลุ่ะ 

ผลุ่กระทับทัี�อาจีเกิด้ขึ�น

	 เปา้หมายการพฒันาทัี�ยั�งยนืเพื�อโลุ่กทัี�ด้ขีึ�น	ม	ี5	เปา้หมาย	ได้แ้ก�

 เป้้าหมาย	10	ลดีความเหลี�อมล�ำ	

	 ให้คืวามสำคืัญกับการแก้ไขปัญหาเรื�องคืวามเหลุ่ื�อมลุ่�ำ	โด้ยใชั้

ศกัยภัาพทัี�มอีย้�	เพิ�มโอกาสด้า้นการศกึษา	การมอีาชัพี	แลุ่ะการเขา้ถงึ 

บริการทัางสาธุารณส่ขแก�ผ้้คืนในสังคืม

	 เป้้าหมาย	11	เม้องและถึิ�นฐานมนุษย์ที่ี�ยั�งย้น	

	 ให้คืวามสำคืัญกับการสร้างเมืองแลุ่ะช่ัมชันทัี�น�าอย้�	 ปลุ่อด้ภััย	

แลุ่ะพร้อมรับการเปลุ่ี�ยนแปลุ่งอย�างยั�งยืน	

	 เป้้าหมาย	15	กิารใช้้ป้ระโยช้น์จากิระบบนิเวศบนบกิ

	 ส�งเสริมการใชั้ระบบนิเวศอย�างยั�งยืนเพื�อปกป้อง	 ฟ้�นฟ้	 

แลุ่ะหย่ด้ยั�งการส้ญเสียคืวามหลุ่ากหลุ่ายทัางชัีวภัาพ	

	 เป้้าหมาย	16	สังคมสงบสุข	ยุต์ิธุรรม	ไม่แบ่งแยกิ	

	 ให้คืวามสำคัืญกบัการสร้างสังคืมทัี�ยติ่์ธุรรมแลุ่ะสงบส่ข	ซีึ�งเป็น

พื�นฐานสำคืัญทัี�เอื�อต์�อการพัฒนาทัี�ยั�งยืน

	 เป้้าหมาย	17	ความร่วมม้อเพ้�อกิารพัฒนาที่ี�ยั�งย้น 

	 ม่�งสรา้งคืวามร�วมมือขบัเคืลุ่ื�อนการด้ำเนินการในทัก่มิต์ขิองการ

พัฒนาอย�างยั�งยืน	

ขบัเคลือ่นธุร่กจิัส่ค่วามยัง่ยนืด้วย ESG 4 Plus

	 SCG	เชืั�อว�า	“ESG”	ไม�ใชั�เปน็เพยีงเคืรื�องมือเพื�อสรา้งการเต์บิโต์

ในระยะยาวให้กับธุ่รกิจี	 แต์�เป็นเคืรื�องมือทัี�ชั�วยให้ทั่กภัาคืส�วน 

ทัั�งภัาคืรัฐ	ภัาคืเอกชัน	แลุ่ะภัาคืประชัาชัน	ในฐานะ	“พลุ่เมืองทีั�ด้”ี	 

ได้้ลุ่่กขึ�นมาร�วมมือกันแก้ไขวิกฤต์ทัี�เกิด้ขึ�น	 เอสซีีจีีได้้เข้าไปมีส�วน

ร�วมแก้ปัญหาต์ามศกัยภัาพ	โด้ยเอสซีจีีกีำหนด้การด้ำเนินงานต์าม

แนวทัาง	ESG	ทัี�ชััด้เจีนเรียกว�า	ESG	4	Plus	ได้้แก�	ม่�ง	Net	Zero	

-	Go	Green	-	Lean	เหลุ่ื�อมลุ่�ำ	-	ย�ำร�วมมือ	ยึด้หลุ่ักเชัื�อมั�น	แลุ่ะ

โปร�งใส	 เพื�อเร�งด้ำเนินการให้ปรากฏผลุ่ลุ่ัพธุ์เป็นร้ปธุรรม	ร�วมกัน

นำพา	 “โลุ่กใบนี�”	 ไปส้�คืวามยั�งยืนแลุ่ะส�งต์�อโลุ่กใบนี�ทัี�ด้ียิ�งขึ�นให้

คืนร่�นต์�อไป

088



 ม่่ง Net Zero

	 ม่�งลุ่ด้การปลุ่�อยก๊าซีเรือนกระจีกส่ทัธุิเป็นศ้นย์ภัายในปี	2593	

แลุ่ะลุ่ด้การปลุ่�อยก๊าซีเรือนกระจีกลุ่งอย�างน้อย	 20%	 เทัียบกับ 

ปีฐาน	 2563	 ภัายในปี	 2573	 โด้ยเพิ�มสัด้ส�วนการใชั้พลุ่ังงาน

คืาร์บอนต์�ำ	 เชั�น	 พลุ่ังงานชีัวมวลุ่	 (Biomass)	 จีากวัสด่้เหลืุ่อใชั้

ทัางการเกษต์ร	 เชัื�อเพลิุ่งจีากขยะ	 (RDF)	 ในกระบวนการผลิุ่ต์

ปน้ซีเีมนต์	์ฯลุ่ฯ	การใชัพ้ลุ่งังานแสงอาทิัต์ย	์ต์ลุ่อด้จีนวิจียัแลุ่ะลุ่งทัน่

ในเทัคืโนโลุ่ยีขั�นส้ง	เชั�น	การใชั้ปัญญาประด้ิษฐ์	(AI	Supervisory	

for	 Energy	 Analytics)	 แลุ่ะเทัคืโนโลุ่ยีด้ักจีับ	 ใชั้ประโยชัน์แลุ่ะ 

กักเก็บคืาร์บอน	 (CCUS)	 คืวบคื้�กับการปลุ่้กต้์นไม้เพื�อด้้ด้ซัีบ

คืาร์บอน	ต์ามโคืรงการ	Natural	Climate	Solution	(NCS)

	 ในฐานะสมาชิักของสมาคืมอ่ต์สาหกรรมป้นซีีเมนต์์ไทัย	

(TCMA)	 เอสซีีจีีได้้เข้าร�วมประกาศ	 “MISSION	 2023”	 เพื�อยก

ระดั้บส้�คืวามเป็นกลุ่างทัางคืาร์บอน	 ม่�งผลิุ่ต์ป้นซีีเมนต์์ไฮด้รอลิุ่ก	

เพื�อลุ่ด้ก๊าซีเรือนกระจีกให้ได้้	1,000,000	ต์ันคืาร์บอนได้ออกไซีด้์

เทัียบเทั�า	ภัายในปี	2566	

	 ร�วมมือกับกรมอ่ทัยานแห�งชัาต์ิ	 สัต์ว์ป่าแลุ่ะพันธุ่์พืชั	 จีังหวัด้

ลุ่ำพ้น	 ส�วนราชัการแลุ่ะชั่มชันในพื�นทีั�	 ด้ำเนินการปลุ่้กป่าแบบมี

ส�วนร�วมทัี�อ่ทัยานแห�งชัาต์ิแม�ปิง	จีังหวัด้ลุ่ำพ้น	พื�นทัี�	400	ไร�	แลุ่ะ

จีัด้ทัำโคืรงการ	 “ปลุ่้ก	 เพาะ	 รัก”	 เพิ�มพื�นทัี�สีเขียวให้กับจีังหวัด้

ระยอง	ร�วมกบัภัาคืส�วนต์�าง	ๆ 	แลุ่ะพนกังาน	ในการปลุ่ก้ปา่ชัายเลุ่น 

แลุ่ะป่าบก	 โด้ยปลุ่้กต์้นไม้ไปแลุ่้วกว�า	 230,000	 ต์้น	 เพิ�มการด้้ด้

ซีับก๊าซีเรือนกระจีกกว�า	2,995	ต์ันคืาร์บอนได้ออกไซีด้์เทัียบเทั�า	

	 เอสซีีจีีนำการกำหนด้ราคืาคืาร์บอนภัายในองคื์กร	 หรือ	

Internal	 Carbon	 Pricing	 (ICP)	 มาเป็นเคืรื�องมือสนับสน่นการ

ต์ัด้สินใจีลุ่งทั่นโคืรงการทัี�สามารถลุ่ด้การปลุ่�อยก๊าซีเรือนกระจีก	

โด้ยปรับอัต์ราการคืำนวณจีากเด้ิมทัี�	 18	 ด้อลุ่ลุ่าร์สหรัฐต์�อ 

ต์ันคืาร์บอนได้ออกไซีด้์เทัียบเทั�ามาเป็น	 25	 ด้อลุ่ลุ่าร์สหรัฐต์�อ 

ต์ันคืาร์บอนได้ออกไซีด้์เทัียบเทั�า	เพื�อเร�งการสนับสน่นโคืรงการได้้

มากขึ�น		ในปี	2565	เอสซีีจีมีีโคืรงการทัี�ผ�านการสนับสนน่	ICP	ทัั�งหมด้	 

16	โคืรงการ	เปน็เงนิลุ่งทัน่	1,719	ลุ่า้นบาทั	สามารถลุ่ด้การปลุ่�อย

ก๊าซีเรอืนกระจีกได้้	149,446	ต์นัคืาร์บอนได้ออกไซีด์้เทัยีบเทั�าต์�อปี

 Go Green 

	 ต์ั� ง เป้า เ พิ�มสัด้ส�วนผลุ่ิต์ภััณฑ์์ 	 SCG	 Green	 Choice	 

เปน็รอ้ยลุ่ะ	67	ภัายในปี	2573	แลุ่ะบรรจีภ่ัณัฑ์ข์อง	SCGP	ทัั�งหมด้

สามารถรีไซีเคืิลุ่	ใชั้ซี�ำ	หรือย�อยสลุ่ายได้้ในปี	2568	โด้ยม่�งพัฒนา

นวัต์กรรมเป็นมิต์รกับสิ�งแวด้ลุ่้อมอย�างหลุ่ากหลุ่าย	 ต์ั�งแต์�โซีลุ่้ชััน

ผลุ่ิต์ไฟฟ้าจีากพลัุ่งงานหม่นเวียน	 เชั�น	 การจีัด้ต์ั�งบริษัทั	 SCG	

Cleanergy	 ให้บริการโซีลุ่้ชัันผลุ่ิต์ไฟฟ้าจีากพลุ่ังงานหม่นเวียนทัั�ง

แสงอาทิัต์ย์แลุ่ะลุ่ม	ทัั�งในไทัยแลุ่ะต์�างประเทัศ	โซีลุ่ชั้ันการก�อสร้าง

ทัี�ลุ่ด้การใชั้พลุ่ังงาน	 ลุ่ด้ของเสียแลุ่ะหม่นเวียนของเสียกลุ่ับมาใชั้

ใหม�	เชั�น	CPAC	Green	Solution	ชั�วยให้ก�อสร้างเสร็จีไว	ลุ่ด้ของ

เหลุ่ือทัิ�งในงานก�อสร้าง	 โซีลุ่้ชัันด้้านเคืมีภััณฑ์์แลุ่ะบรรจี่ภััณฑ์์ทีั�

รีไซีเคืิลุ่	ใชั้ซี�ำ	หรือย�อยสลุ่ายได้้	แลุ่ะลุ่ด้การใชั้ทัรัพยากรต์ามหลุ่ัก

เศรษฐกิจีหม่นเวียน	 เชั�น	 SCG	 Green	 PolymerTM	 นวัต์กรรม 

พอลุ่ิเมอร์ทัี�เป็นมิต์รต์�อสิ�งแวด้ลุ่้อม	 หรือนวัต์กรรมเม็ด้พลุ่าสต์ิก

รีไซีเคืิลุ่คื่ณภัาพส้ง	Circular	PP	ทัี�เกิด้จีากการเปลุ่ี�ยนพลุ่าสต์ิกใชั้

แลุ้่วใหเ้ปน็วตั์ถด่้บิต์ั�งต์น้	ภัายใต์เ้ทัคืโนโลุ่ย	ีAdvanced	Recycling	

เพื�อนำกลุ่บัมาผลุ่ติ์เปน็เมด็้พลุ่าสต์กิใหม�	การพฒันาบรรจีภั่ัณฑ์จ์ีาก

วัสด้่สมรรถนะส้งซีึ�งใชั้พลุ่าสติ์กรีไซีเคืิลุ่จีากเศษวัสด้่ในกระบวน 

การผลิุ่ต์	 (Post	 Industrial	 Recycle,	 PIR)	 เพื�อทัด้แทันเม็ด้

พลุ่าสต์ิกประเภัทั	Virgin	

	 ป	ี2565	เอสซีจีีีร�วมมอืกบัศภ่ัาลุ่ยัแลุ่ะ	SC	Asset	นำนวตั์กรรม

วัสด้่ก�อสร้าง	 SCG	 Green	 Choice	 ใชั้ในโคืรงการบ้านแลุ่ะ

คือนโด้มเินยีมกว�า	100	โคืรงการ	เพื�อสรา้งสงัคืมคืารบ์อนต์�ำยั�งยนื	

ผ�านสินคื้าเชั�น	คือนกรีต์คืาร์บอนต์�ำซีีแพคื	ส้ต์รรักษ์โลุ่ก,	อิฐมวลุ่

เบาคืิวคือน,	ไม้เชัิงชัายเอสซีีจีี	แลุ่ะส่ขภััณฑ์์	ก๊อกน�ำคือต์โต์้ทัี�ชั�วย

ประหยัด้น�ำ	

 Lean เหลื่อมล�ำ

	 ต์ั�งเปา้หมายลุ่ด้คืวามเหลุ่ื�อมลุ่�ำในสังคืม	50,000	คืน	ในป	ี2573	 

ด้ว้ยการพัฒนาทักัษะอาชีัพทัี�ต์ลุ่าด้ต้์องการให้แก�ชัม่ชันแลุ่ะ	SMEs	

เชั�น	อาชัพีพนักงานขับรถบรรทัก่	โด้ยโรงเรยีนทักัษะพิพฒัน	์อาชัพี

ชั�างปรับปร่งบ้าน	 โด้ย	Q-Chang	 (คืิวชั�าง)	 อาชัีพผ้้ชั�วยพยาบาลุ่	 

ผ้้ชั�วยทัันต์แพทัย์	 นักบริบาลุ่ผ้้ส้งอาย่	 ผ�านทั่นการศึกษาจีาก

โคืรงการ	 Learn	 to	 Earn	 โด้ยม้ลุ่นิธุิเอสซีีจีี	 อาชัีพผ้้แปรร้ป

ผลุ่ิต์ภััณฑ์์แลุ่ะจีำหน�ายสินคื้าออนไลุ่น์แลุ่ะออฟไลุ่น์	ผ�านโคืรงการ

พลัุ่งช่ัมชัน	 ต์ลุ่อด้จีนให้สินเชืั�อร้านค้ืาชั�วงแลุ่ะผ้้รับเหมารายใหญ�

ผ�านแพลุ่ต์ฟอร์ม	Siam	Saison	ในชั�วงโคืวิด้	19	ยังชั�วยเหลืุ่อ	SMEs	

ให้ขายสินคื้าบนแพลุ่ต์ฟอร์ม	NocNoc.com	แลุ่ะ	Prompt	Plus	

โด้ยไม�เสียคื�าใชั้จี�าย	

	 โคืรงการส�งเสริมอาชัีพจีักสานเส้นเทัปกระด้าษ	Paper	Band	

โด้ยมอบเสน้เทัปกระด้าษซีึ�งเปน็วสัด้เ่หลุ่อืใชัจ้ีากกระบวนการผลุ่ติ์

กระด้าษให้ชั่มชันใชั้เป็นวัสด้่สร้างสรรค์ืงานหัต์ถกรรมจัีกสานต์าม

หลุ่ักเศรษฐกิจีหม่นเวียน	 สร้างรายได้้ให้ชั่มชันกว�า	 1.2	 ลุ่้านบาทั

ต์�อปี	 รวมทัั�งสร้างคืวามเข้มแข็งให้ชั่มชันในการใชั้เวลุ่าว�างให้เป็น

ประโยชัน์

	 นอกจีากนี�ยังลุ่ด้คืวามเหลุ่ื�อมลุ่�ำด้้วยการฟ้�นฟ้ทัรัพยากรน�ำ 

บนพื�นทัี�แห้งแลุ้่งบนเขายายด้า	จัีงหวัด้ระยอง	ให้กลุ่บัมาอด่้มสมบร้ณ์	 

ผ�านการทัำงานอย�างต์�อเนื�องนับ	10	ปี	แลุ่ะคืวามร�วมมือกับชั่มชัน	

ภัาคืรัฐ	 แลุ่ะนักวิชัาการด้้านน�ำ	 ทัำให้ชั่มชันกลัุ่บมามีน�ำเพียงพอ	 

มีชัีวิต์คืวามเป็นอย้�ทัี�ด้ีขึ�นพร้อมเพิ�มผลุ่ผลิุ่ต์ทัางการเกษต์ร	 

สร้างรายได้้ให้กับช่ัมชัน	 อีกทัั�งยังส�งเสริมการพัฒนาทัักษะให้
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แก�วิสาหกิจีชั่มชันระยอง	 ในการพัฒนาสินคื้า	 ขยายชั�องทัาง 

การจีดั้จีำหน�าย	พร้อมทัั�งส�งเสรมิแนวคิืด้เศรษฐกจิีพอเพยีง	เพื�อให้

สามารถพึ�งพาต์นเองได้้อย�างยั�งยืน

 ย�ำร่วมมือ

	 ม่�งสร้างคืวามร�วมมือขับเคืลุ่ื�อน	 ESG	 กับหน�วยงานระด้ับ

ประเทัศ	ภั้มิภัาคือาเซีียน	แลุ่ะระด้ับโลุ่ก	จีัด้ทัำโคืรงการต์�างๆ	เชั�น	

โคืรงการด้้านเศรษฐกิจีหม่นเวียน	 การนำวัสด้่แลุ่ะของเสียกลุ่ับ

เข้าส้�กระบวนการรีไซีเคืิลุ่	 เชั�น	 ร�วมกับไปรษณีย์ไทัยแลุ่ะองค์ืการ

เภัสัชักรรม	ในโคืรงการ	“ไปรษณยี	์reBOX”	รไีซีเคืลิุ่กลุ่�องกระด้าษ

เหลุ่ือใชั้	 ร�วมกับ	 PPP	 Plastic	 จีัด้การขยะพลุ่าสต์ิกเพื�อนำกลัุ่บ

มาส้�กระบวนการรีไซีเคืิลุ่	 สร้างต์้นแบบการจัีด้การขยะพลุ่าสติ์ก	

ร�วมกับ	Unilever	เปลุ่ี�ยนขยะพลุ่าสต์ิกใชั้แลุ่้วจีากคืรัวเรือน	เป็น

พลุ่าสต์ิกรีไซีเคืิลุ่คื่ณภัาพส้ง	 สำหรับผลิุ่ต์ขวด้บรรจี่ภััณฑ์์รีไซีเคิืลุ่	 

การพัฒนาแลุ่ะส�งเสริมผลิุ่ต์ภััณฑ์์ทีั�ลุ่ด้การปลุ่�อยก๊าซีเรือนกระจีก	 

เชั�น	ร�วมกับ	Global	Cement	and	Concrete	Association	(GCCA)	

ลุ่ด้การปลุ่�อยแลุ่ะกักเก็บ	 ก๊าซีเรือนกระจีกเข้าไปในเนื�อคือนกรีต์	 

ในอ่ต์สาหกรรมซีีเมนต์์	(Recarbonation:	CO
2
	sink)	

	 การจัีด้งานกิจีกรรมเพื�อสร้างคืวามต์ระหนักแลุ่ะส�งเสริม 

ทั่กภัาคืส�วนให้ร�วมขับเคืลุ่ื�อน	 ESG	 เชั�น	 ร�วมกับกระทัรวง 

การต์�างประเทัศ	 ซีึ�งเป็นเจี้าภัาพจีัด้ประชั่ม	 Green	 Meeting	 

ในงานประชั่ม	APEC	2022	THAILAND	แลุ่ะ	ASEAN	Summit	

การจัีด้งาน	 ESG	 Symposium	 ในไทัย	 เวียด้นาม	 อินโด้นีเซีีย	 

เพื�อเชัิญชัวนทั่กภัาคืส�วนในอาเซีียนร�วมขับเคืลุ่ื�อน	ESG

	 เอสซีีจีียังสร้างคืวามร�วมมือกับช่ัมชันอย�างต์�อเนื�อง	 เชั�น	

โคืรงการ	 ”ชั่มชัน	 LIKE	 (ไร้)	 ขยะ”	 สามารถขยายผลุ่ชั่มชันใน

จีังหวัด้ราชับ่รี	 กาญจีนบ่รี	 ปราจีีนบ่รี	 แลุ่ะขอนแก�น	 รวม	 96	

ชั่มชัน	แลุ่ะในจีังหวัด้ระยอง	65	ชั่มชัน	สามารถลุ่ด้ปริมาณขยะได้้

กว�า	1	ลุ่้านกิโลุ่กรัม	สร้างรายได้้ให้ชั่มชันรวมกว�า	1.95	ลุ่้านบาทั	

แลุ่ะขยายผลุ่โคืรงการส้�นักเรียนในโรงเรียนด้้วยโคืรงการ	 “ถ่งนม 

ก้้โลุ่ก”	 เพื�อเปลุ่ี�ยนพฤติ์กรรมเด็้กร่�นใหม�ให้ใชั้ทัรัพยากรอย�างร้้ 

คื่ณคื�า	 โด้ยรวบรวมถ่งนมโรงเรียนเข้าส้�กระบวนการรีไซีเคืิลุ่	 

ผลุ่ิต์เป็นผลุ่ิต์ภััณฑ์์พลุ่าสติ์กใหม�	 เชั�น	 เก้าอี�	 กระถางต์้นไม้	 

ปัจีจี่บันมีโรงเรียนสนใจีเข้าร�วมโคืรงการกว�า	 1,700	 โรงเรียน	 

แลุ่ะเกบ็ถง่นมได้ก้ว�า	1	ลุ่า้นถ่ง	น�ำหนกัรวม	4.2	ต์นั	กลัุ่บมารไีซีเคืลิุ่

 ยึดหลัก เชื่ื่อมั่นและโปร่งใส

	 ขั บ เ คื ลืุ่� อนองคื์ ก รภัาย ใต์้ ก า รกำกั บด้้ แลุ่ กิ จีการทัี� ด้ี	

(Governance)	 อย�างต์�อเนื�อง	 ด้ำเนินทั่กกิจีกรรมอย�างเป็นธุรรม	

โปร�งใส	 ต์รวจีสอบได้้	 โด้ยนำหลุ่ักการ	 GRC	 (Governance,	

Risk	 Management	 and	 Compliance)	 มาปฏิบัต์ิใชั้ภัายใต์้

การกำกับด้้แลุ่ของคืณะกรรมการบริษัทัร�วมกับผ้้บริหารระดั้บส้ง	 

เพื�อให้บรรลุ่่เป้าหมายการพัฒนาอย�างยั�งยืนต์ามแนวทัาง	 ESG	

รวมทัั�งเปิด้เผยข้อม้ลุ่อย�างโปร�งใสต์ามมาต์รฐานการรายงาน

ข้อม้ลุ่ด้้าน	 ESG	 ในระด้ับสากลุ่	 เพื�อสร้างคืวามเชืั�อมั�นให้ผ้้มีส�วน

ได้้เสียต์�อการด้ำเนินงานของเอสซีีจีี	 โด้ยทั่กกิจีกรรมจีะบ้รณาการ

ทัั�ง	Governance	–	การกำกับด้้แลุ่กิจีการ,	Risk	Management	-	 

การบริหารคืวามเสี�ยง	 แลุ่ะ	 Compliance	 -	 การปฏิบัต์ ิ

ต์ามกฎเกณฑ์์	 รวมถึงใชั้กรอบการปฏิบัต์ิงานต์ามแนวป้องกัน	 

3	ด้�าน	(Three	Lines	Model)	

	 ทัั�งนี�เอสซีจีีเีนน้การปลุ้่กฝัังพนกังานทัก่ระด้บั	สบืสานจีรยิธุรรม

แลุ่ะอ่ด้มการณ์เอสซีีจีี	 ถ�ายทัอด้จีากร่�นส้�ร่�นจีนเป็นวัฒนธุรรม

องค์ืกร	 โด้ยได้้กำหนด้แนวทัางการปฏิบัต์ิงานต์ามจีรรยาบรรณ

เอสซีีจีี	(SCG	Code	of	Conduct)	แลุ่ะสนับสน่นให้พนักงานทั่ก

ระด้บัทัี�ปฏบิตั์งิานทัั�งในประเทัศแลุ่ะต์�างประเทัศมคีืวามต์ระหนกัร้้

ในหลุ่กั	GRC	เขา้ใจีเปา้หมายของงานทัี�รบัผดิ้ชัอบ	สามารถประเมนิ

แลุ่ะร้เ้ทั�าทันัคืวามเสี�ยง	แลุ่ะปฏบิตั์งิานใหส้อด้คืลุ้่องต์ามกฎเกณฑ์์

ได้้อย�างถ้กต้์อง	 แลุ่ะนำมาปฏิบัต์ิใชั้ในการทัำงานต์ลุ่อด้เวลุ่า	 

จีนกลุ่ายเป็นพฤต์ิกรรมทัี�พึงมีทัั�งในการทัำงานแลุ่ะชัีวิต์ประจีำวัน	 

รวมทัั� งจีัด้ทัด้สอบ	 Ethics	 e-Test ing	 แลุ่ะ	 e-Pol icy	

e-Testing	 ประจีำปี	 มีระบบรับข้อร้องเรียนแลุ่ะแจี้งเบาะแส	

(Whistleblowing)	แลุ่ะระบบ	GRC	Helpline	ให้คืำปรึกษาจีาก

ผ้้เชัี�ยวชัาญด้้านการปฏิบัต์ิงานอย�างถ้กต์้อง	เพื�อเพิ�มประสิทัธุิภัาพ

แลุ่ะประสิทัธุผิลุ่ในการด้ำเนินงาน	แลุ่ะรายงานเปิด้เผยรายลุ่ะเอียด้

ของข้อร้องเรียนต์�อผ้้มีส�วนได้้เสียทัั�งภัายในแลุ่ะภัายนอก

	 เอสซีีจีียังส�งเสริมแนวทัางการด้ำเนินธุ่รกิจีต์ามหลุ่ักการกำกับ

ด้้แลุ่ทัี�ด้ีโด้ยกำหนด้แนวทัางการปฏิบัต์ิงานร�วมกันระหว�างเอสซีีจี ี

กับคื้�ธุ่รกิจีต์าม	 “จีรรยาบรรณค้ื�ธุ่รกิจีเอสซีีจีี”	 (SCG	 Supplier	

Code	of	Conduct)	เพื�อใหเ้กิด้คืวามโปร�งใสแลุ่ะสร้างคืณ่คื�าให้แก� 

ผ้้มีส�วนได้้เสียอย�างยั�งยืนต์ลุ่อด้ห�วงโซี�คื่ณคื�า	
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ย้ำรวมมือ

คาใชจาย 31 ลานบาท  

4

สนับสนุนหนวยงานระดับประเทศ อาเซียน และระดับโลก
เพ�่อรวมกันขับเคลื่อน ESG มุงสูสังคมคารบอนต่ำ

Lean เหลื่อมล้ำ

มอบทุนการศึกษา 
100,000 ทุน 

ทั่วอาเซียน

 เง�นลงทุน 247 ลานบาท  คาใชจาย 259 ลานบาท  

สรางอาชีพ 
50,000 ราย 

ในป 2573

3

พัฒนาทักษะอาชีพที่ตลาดตองการใหแกชุมชนรอบโรงงาน 
และ SMEs

บรรจ�ภัณฑ 
SCGP ร�ไซเคิล
ได 100% 
ในป 2568

500 MW+ 
พลังงานหมุนเว�ยนทั้งในและ 
ตางประเทศ ในป 2566

Go Green

เพ�่มยอดขาย
ในป 2573 67%

 เง�นลงทุน 2,276 ลานบาท  คาใชจาย 2,200 ลานบาท  

2

มุงพัฒนานวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม ขยายธุรกิจ
เศรษฐกิจหมุนเว�ยนและลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเว�ยน

ESG 4 Plus 

 เง�นลงทุน  2,452 ลานบาท  คาใชจาย 988 ลานบาท  

สรางฝายชะลอน้ำ 
150,000 ฝาย 

ในป 2573

ปลูก ลด รอน 
ดูดซับ CO

2
 5 ลานตัน

ในป 2593

มุง Net Zero ป 2593

ลดกาซเร�อนกระจก
สุทธิลง 20% 
ในป 2573

1

ในโครงการที่ชวยเพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
การใชพลังงานหมุนเว�ยน และลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง 

ยึดหลัก เชื่ื่อมั่นและโปร่งใส
เงินลงท่น 0.39 ล้านบาท  ค่าใชื่้จั่าย 0.65 ล้านบาท

การจััดทำ Platform เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อม่ล
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ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำาคัญในปี 2565

สิ่งแวดล้อม

สังคม SOCIAL

ENVIRONMENTAL

บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจั GOVERNANCE & ECONOMIC

พนักงานขับรถ 
ที่ผ่านการอบรบ 
จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์

17,243 ราย

จัำานวนฝายชื่ะลอน�ำา

115,000 ฝาย

ส่งเสริมการจััดการน�ำาชื่่มชื่น

57,777 ครัวเรือน

ม่ลค่าการจััดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9,176 ล้านบาท

การรับรอง
ฉลากคาร์บอน

213 ผลิตภัณฑ์

สินค้าและบริการที่มีมูลค่า
เพิ่มสูง HVA

34.3%
จากรายได้ของการขาย

เงินสนับสน่นสมาคม
และองค์กรต่าง ๆ 

30.89 ล้านบาท

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซีเรือนกระจักที่ลดลง
(เทียบกับปีฐาน 2563)

4.13 ล้านตัน

12.05%
คาร์บอนไดออกไซด์

* เฉพาะประเทศไทย

จำานวนผู้บาดเจ็บ 
จากการทำางานถึงขั้น 
เสียชื่ีวิต
พนักงาน/คู่ธุรกิจ

1/4 ราย

สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
SCG Green Choice

50.9%
การลงทุนเพื่อการ
วิจััยและนวัตกรรม

5,704 ล้านบาท

1.0%
ของรายได้จากการขาย

คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแล
ESG

100 %
ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหามากกว่าล้านบาท

สัดส่วนการใชื่้
เชื่ื�อเพลิงทดแทน

18.96%

สินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก
SCG Green Choice
ในหมวด Circularity

28.9%
จากรายได้ของการขาย

ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม*

5,292 ล้านบาท

0.93 %
ของรายได้จากการขาย

การนำาวัสด่กลับมาใชื่้ใหม ่
และวัตถ่ดิบหม่นเวียน*

8.06 ล้านตัน

ลดปริมาณฝ่่น
ที่ปล่อยออกสู่ภายนอก*

11.34%
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2563

ปล่กต้นไม้

4,700 ไร่

อัตราการบาดเจั็บจัากการทำางาน
ถึงขั้นส่ญเสียวันทำางาน
พนักงาน/คู่ธุรกิจ

0.137/0.276
รวม 1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน

สัดส่วนพนักงานหญิง
ในระดับจัดการ

30.5%

การละเมิดด้าน
สิทธุิมน่ษยชื่น

1 ราย

ลดเหลื่อมล�ำาในสังคม

8,746 คน

การแบ่งปันส่่สังคม

560 ล้านบาท

พนักงานเรียนรู้
และทดสอบ
ด้านจริยธรรมผ่าน
Ethics e-Testing

100 %

เงินลงท่นด้าน ESG

4,976 ล้านบาท

สัดส่วนการนำาน�ำากลับมาใชื่้

13.4%

ปริมาณการใชื่้น�ำา
จัากภายนอกที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557)

38.04
ล้านลูกบาศก์เมตร

24.07%
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ลดเหลือ่มล�ำ 9,000 คน ยกระดบัคณ่ภาพชื่วีติ สรา้ง

สังคมเข้มแข็ง

	 เอสซีีจีี	ม่�งพัฒนาอาชัีพสร้างรายได้้	ให้โอกาสทัางการศึกษา	

แลุ่ะยกระด้บัสข่ภัาวะลุ่ด้คืวามเหลุ่ื�อมลุ่�ำ	50,000	คืน	ภัายในปี	2573	

	 ปี	2565	สร้างอาชัพีทัี�ต์ลุ่าด้ต้์องการประมาณ	9,000	คืน	ใช้ัคืวาม 

เชีั�ยวชัาญทัั�งจีากภัายในเอสซีจีีแีลุ่ะภัายนอก	พฒันาศกัยภัาพบค่ืคืลุ่

ให้สามารถพึ�งพาต์นเอง	แลุ่ะชั�วยเหลุ่ือด้้แลุ่สังคืมรอบข้างต์�อไป

 

สร้างอาชื่ีพ ผ่้ที่อย่่ในเครือข่ายธุ่รกิจัให้เติบโต 

อย่างเข้มแข็ง

	 พัฒนาทัักษะฝัีมือ	 (Upskill	 /	 Reskill)	 ทัี�ต์อบโจีทัย์คืวาม

ต์้องการของต์ลุ่าด้	 ชั�วยสร้างงานทัี�ยั�งยืน	 แลุ่ะรายได้้ทัี�มั�นคืง	 

อาทั	ิคิืวชั�าง	แพลุ่ต์ฟอร์มศ้นย์รวมชั�างคืณ่ภัาพบริการด้้แลุ่บ้านคืรบวงจีร	 

สร้างอาชัีพแลุ่ะเสริมทัักษะให้ชั�างแลุ่ะแม�บ้านกว�า	 1,350	 ทัีม 

ทัั�วประเทัศ	 ด้้วยมาต์รฐานแลุ่ะการด้้แลุ่ของคืิวชั�าง	 โด้ยมีชั�าง 

หลุ่ากหลุ่ายสายงาน	อาทัิ	ชั�างลุ้่างเคืรื�องปรับอากาศ	ชั�างต์ิด้ต์ั�ง

ความรับผิดชื่อบต่อสังคม

วิกฤตซ้อนวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้พลังงานพุ่งสูง เงินเฟ้อและเศรษฐกิจ 
ชะลอตัว ตอกย้ำาความเหลื่อมล้ำาในสังคม เกิดการว่างงาน ความยากจน เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา รวมถึง 
สภาพภูมิอากาศแปรปรวนรุนแรง ที่กระทบต่อการดำารงชีพและคุณภาพชีวิตของผู้คนถ้วนทั่ว เอสซีจีถือเป็น 
ความรับผิดชอบขององค์กรในการร่วมบรรเทาผลกระทบ แก้ปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม 
เข้าใจปัญหา พร้อมที่จะเรียนรู้ปรับเปลี่ยน เพื่ออยู่รอดเติบโต พึ่งพาตนเอง และส่งต่อความยั่งยืนต่อไป โดยมุ่งเน้น 
การดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักความโปร่งใส ตามแนวทาง ESG 

พัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
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เคืรื�องทัำน�ำอ่�น	ชั�างลุ้่างเคืรื�องซัีกผ้า	ชั�างซี�อมหลัุ่งคืารั�ว	ชั�างทัำ

หลุ่ังคืาโรงรถ	 แม�บ้านทัำคืวามสะอาด้	 แลุ่ะอื�น	 ๆ	 อีกกว�า	 

120	กลุ่่�มงานบริการ	ชั�วยให้เจี้าของบ้านได้้รับบริการทัี�มีคื่ณภัาพ	

มั�นใจีเรื�องคืวามปลุ่อด้ภัยั	รบัประกนัผลุ่งานโด้ยคืวิชั�าง	ในป	ี2565	

คืวิชั�างได้รั้บรางวลัุ่สด่้ยอด้แคืมเปญการต์ลุ่าด้	ได้้แก�	รางวลัุ่	Silver	

Award	ในหมวด้	Brand	Experience	&	Communication	แลุ่ะ

รางวัลุ่	Bronze	Award	ในหมวด้	Sustainable	Marketing	จีาก

สมาคืมการต์ลุ่าด้แห�งประเทัศไทัย	แลุ่ะรบัโลุ่�เชัดิ้ชัเ้คืรอืข�ายพัฒนาฝีัมอื 

แรงงานจีากกระทัรวงแรงงาน	รวมถึงฝัึกขับรถบรรทั่กให้ผ้้ว�างงาน

แลุ่ะทัหารปลุ่ด้ประจีำการ	ม่�งเน้นคืวามร้้แลุ่ะทักัษะการขับรถทัี�ถก้

หลุ่ักมาต์รฐานคืวามปลุ่อด้ภััย	ทัั�งผ้้ขับขี�แลุ่ะทั่กชีัวิต์บนท้ัองถนน	

โรงเรียนทัักษะพิพัฒน์	 โด้ยปี	 2565	 สร้างนักขับปลุ่อด้ภััย 

บนทั้องถนน	450	คืน	นอกจีากนี�พัฒนาทัักษะอาชัีพชั�างก�อสร้าง	

โด้ย	 CPAC	 Green	 Solution	 ส�งต์�องานให้กับเคืรือข�ายชั�าง 

ทัั�วประเทัศให้มีงานทัำอย�างต์�อเนื�องแลุ่ะพัฒนาทัักษะจีากการ

ทัำงานจีริง	 รับคืำแนะนำจีากผ้้เชัี�ยวชัาญของ	 CPAC	 อีกทัั�ง 

เพิ�มโอกาสขยายงานรับเหมาก�อสร้าง	 รับงานได้้อย�างต์�อเนื�อง	 

ผ�านการให้เคืรด้ติ์เงนิทัน่ซีื�อวสัด้แ่ลุ่ะอป่กรณ์ก�อสร้าง	ชั�วยให้ผ้ร้บัเหมา 

ขนาด้กลุ่าง-ย�อม	มีเงินทัน่หมน่เวยีนแลุ่ะเติ์บโต์ได้้โด้ยสยาม	เซีย์ซีอน	

พลังชื่่มชื่น สร้างคนต้นแบบ ส่งต่อแรงบันดาลใจั 

ต่อยอดชื่่มชื่นเข้มแข็ง 

	 “พลุ่ังชั่มชัน”	พัฒนาศักยภัาพชั่มชันเสริมคืวามร้้คื้�คื่ณธุรรม	

สร้างอาชีัพยั�งยืน	ขยายผลุ่ศาสต์ร์พระราชัาปรัชัญาของเศรษฐกิจี

พอเพียง	สร้างแรงบันด้าลุ่ใจีให้ชั่มชันพัฒนา	พึ�งพาต์นเอง	ต์�อยอด้

แปรรป้	เพิ�มมลุ้่คื�าวตั์ถด่้บิทัอ้งถิ�น	สรา้งอตั์ลุ่กัษณส์นิคืา้ใหโ้ด้ด้เด้�น	

สร้างสรรคื์	 850	 ผลุ่ิต์ภััณฑ์์	 ส�งต์�อการจี้างงาน	 2,250	 คืน	 

สร้างรายได้้เพิ�มกว�า	5	เทั�า	จีาก	135	ชัม่ชัน	14	จีงัหวดั้	ทัั�งได้้ขยายผลุ่ 

อบรมสร้างอาชัีพส้�คืนพิการ	ในจีังหวัด้ระยอง	แลุ่ะจีังหวัด้ลุ่ำพ้น	

สรา้งรายได้	้แลุ่ะคืวามภัาคืภัม้ใิจีใหค้ืนพกิารมพีลุ่งัใจีหารายได้ด้้แ้ลุ่

ต์นเองแลุ่ะคืรอบคืรัว	นอกจีากนั�น	เอสซีจีี	ีได้เ้ปิด้ชั�องทัางออนไลุ่น์	

“ชั้อปชั�วยชั่มชัน”	เพื�อให้ผ้้ซีื�อสามารถอ่ด้หน่นสินคื้าชั่มชันทัี�ผ�าน

การคืัด้สรรจีากโคืรงการพลุ่ังชั่มชันอีกด้้วย	

	 ป	ี2565	โคืรงการ	“พลุ่งัชัม่ชัน”	รับรางวัลุ่	UN	Women	2022	

พลังชุมชน เรียนรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างรายได้ยั่งยืน
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Thailand	Women	Empowerment	Principle	Awards	(WEPs)	

สาขาส�งเสริมคืวามเสมอภัาคืทัางเพศผ�านกิจีกรรมชั่มชัน	แลุ่ะได้้

นำเสนอเรื�องราวคืนต์้นแบบสร้างแรงบันด้าลุ่ใจี	รวมทัั�งผลุ่ิต์ภััณฑ์์

พลุ่งัชัม่ชันในงาน	“APEC	2022	THAILAND”	ถอืเปน็คืวามสำเรจ็ี

แลุ่ะคืวามภัม้ใิจีทัี�ชัม่ชันได้ร้บั	เปน็พลุ่งัในการสร้างสรรค์ืผลุ่ติ์ภัณัฑ์์	

สร้างรายได้้ให้เต์ิบโต์อย�างยั�งยืน	 แลุ่ะเป็นแบบอย�างแบ�งปัน 

แรงบันด้าลุ่ใจีให้กับผ้้อื�นต์�อไป

	 สร้างโอกาสทัางการศึกษา	รากฐานการพัฒนาส้�คืวามยั�งยืน	 

เอสซีีจีี	สนับสน่นทั่นการศึกษาแก�เด็้กแลุ่ะเยาวชันใน	6	ประเทัศ

อาเซีียน	 ได้้แก�	 เวียด้นาม	 อินโด้นีเซีีย	 กัมพ้ชัา	 เมียนมา	 ลุ่าว	 

แลุ่ะฟิลุ่ิปปินส์	ผ�านโคืรงการ	“Sharing	the	Dream”	ร�วมกับ 

ม้ลุ่นธิุเิอสซีจีีี	สนบัสนน่ทัน่การศกึษาในไทัย	รวมกว�า	100,000	ทัน่	

แลุ่ะได้้ต์�อยอด้ส้�	“Learn	to	Earn”	สนับสน่นหลัุ่กส้ต์รระยะสั�น	

เรียนจีบไว	ได้้งานทัันทีั	อาทิั	ทั่นด้้านสาธุารณส่ข	ผ้้ชั�วยพยาบาลุ่	 

ผ้้ชั�วยทัันต์แพทัย์	 รวมถึงทั่นในสาขาทีั�ต์อบโจีทัย์ต์ลุ่าด้	 

เชั�น	ทัน่อาชีัวะฝีัมอืชันคืนสร้างชัาติ์	จีำนวน	1,178	ท่ัน	พัฒนาทักัษะ 

พร้อมทัำงานอย�างมืออาชัีพ	ได้้แก�	นักบริบาลุ่ชั่มชัน	ด้้แลุ่ผ้้ป่วย 

ในชั่มชัน	อ.น�ำพอง	อ.อ่บลุ่รัต์น์	จี.ขอนแก�น	แลุ่ะ	ร�วมกับ	ย้เนสโก	

แลุ่ะกรมศิลุ่ปากร	 พัฒนาทัักษะชั�างอน่รักษ์โบราณสถานใน

ประเทัศไทัย	 อีกทัั�งร�วมกับกองทั่นเพื�อคืวามเสมอภัาคืทัางการ

ศึกษา	 (กสศ.)	มอบทั่นการศึกษาให้นักเรียนทัี�กำลุ่ังจีะหลุ่่ด้จีาก

ระบบการศึกษาจีำนวน	100	ทั่นทัั�วประเทัศ	นอกจีากนั�น	เอสซีีจี	ี

สนับสน่นกีฬาแบด้มินต์ันอย�างจีริงจีังมากว�า	 40	 ปี	 พัฒนา 

นกัแบด้มินต์นัส้�คืวามเป็นเลุ่ศิด้้วยวิทัยาศาสต์ร์การกฬีา	สร้างผลุ่งาน 

ระด้ับโลุ่ก	

	 ยกระดั้บสข่ภัาวะ	ร�วมส�งเสริมให้กลุ่่�มเปราะบางสามารถเขา้ถึง

บรกิารสาธุารณสข่	โด้ยร�วมกบัสำนกังานทัรพัยส์นิพระมหากษตั์รยิ์	

ออกหน�วยพระราชัทัานผ�าต์ัด้รักษาโรคืต์า	ผ�าต์ัด้รักษาโรคืต์าให้

ประชัาชันในพื�นทีั�ขาด้แพทัย์เฉพาะทัาง	 3	 จัีงหวัด้	 ได้้แก�	 

จีงัหวดั้อ่บลุ่ราชัธุานี	อท่ัยัธุานี	แลุ่ะเพชัรบร้ณ์	รักษาผ้ป่้วยโรคืต์าให้ 

สามารถกลุ่ับมามองเห็นชััด้ยิ�งขึ�นรวม	725	คืน	มีคื่ณภัาพชีัวิต์ทัี�ด้ี	

ใชัช้ัวีติ์ได้อ้ย�างสะด้วกแลุ่ะปลุ่อด้ภัยั	อีกทัั�งมลุ้่นิธุเิอสซีีจี	ีเพิ�มโอกาส

การเข้าถึงการรักษาพยาบาลุ่สำหรับผ้้ด้้อยโอกาส	ผ�านโคืรงการ

ผ�าต์ัด้เด้็กปากแหว�งเพด้านโหว�	แลุ่ะผ�าต์ัด้โรคืหัวใจี	แลุ่ะสนับสน่น

SCG Sharing the Dream สร้างโอกาสการศึกษา พร้อมพัฒนา
คุณธรรมและผู้นำเยาวชน

ทุนผู้ช่วยพยาบาล หน่ึงในทุนจาก “Learn to Earn” สนับสนุน
หลักสูตรระยะสั้น เรียนจบ ได้งานทำทันที
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การก�อสร้างพื�นทัี�พักคือยบ้านแสงจีันทั์	 ในสังกัด้โรงพยาบาลุ่ 

พระปกเกลุ่้า	จี.จีันทับ่รี	สำหรับผ้้ป่วยโรคืมะเร็ง

ม่่งลดโลกร้อน สร้างสมด่ลสิ่งแวดล้อม

• รักษ์ภ่ผามหานที 

	 เพื�อบรรเทัาสภัาวะโลุ่กร้อนด้้วยการฟ้�นฟ้ธุรรมชัาต์ิ	 เอสซีีจี	ี 

ร�วมมือกับชัม่ชันแลุ่ะเคืรือข�ายสร้างฝัายชัะลุ่อน�ำในพื�นทัี�รอบโรงงาน	 

ต์ั�งแต์�ปี	2550	ต์�อเนื�องถึงปัจีจี่บันแลุ่้วกว�า	115,000	ฝัายชัะลุ่อน�ำ	

ชั�วยให้ป่าต์้นน�ำชั่�มชัื�น	 ต์้นไม้เจีริญเต์ิบโต์เป็นป่าอ่ด้มสมบ้รณ์	 

ด้้ด้ซีับคืาร์บอนได้ออกไซีด้์	ลุ่ด้ผลุ่กระทับจีากภัาวะโลุ่กร้อน	โด้ยมี

เป้าหมายสร้างฝัายชัะลุ่อน�ำเพิ�มเป็น	150,000	ฝัาย	ในปี	2573	 

ทัั�งร�วมกับม้ลุ่นิธุิอ่ทักพัฒน์ในพระบรมราช้ัปถัมภั์	 แลุ่ะสถาบัน

สารสนเทัศทัรัพยากรน�ำ	(องคื์การมหาชัน)	ส�งเสริมชั่มชันจีัด้การ

น�ำอย�างยั�งยืน	บรรเทัาบรรเทัาปัญหาน�ำแลุ่้ง	น�ำหลุ่าก	สามารถ 

ทัำเกษต์รได้้ต์ลุ่อด้ทัั�งปีในพื�นทัี�	37	จีังหวัด้	306	ชั่มชัน	57,777 

คืรัวเรือน	สามารถพึ�งพาต์นเอง	มีรายได้้ทัี�มั�นคืง	

	 อีกทัั�งได้้ฟ้�นฟ้คืวามอ่ด้มสมบ้รณ์ของทัรัพยากรทัางทัะเลุ่ด้้วย

บ้านปะการัง	ทัี�มีร้ปทัรงใกลุ่้เคืียงธุรรมชัาต์ิ	ผลุ่ิต์โด้ยนวัต์กรรม	

CPAC	3D	Printing	Solution	เปน็มิต์รต์�อสิ�งแวด้ลุ่อ้ม	จีากผลุ่งาน

วิจีัย	 โด้ยกรมทัรัพยากรทัางทัะเลุ่แลุ่ะชัายฝัั�ง	แลุ่ะคืณะประมง	

มหาวิทัยาลุ่ัยเกษต์รศาสต์ร์	พบว�ามีการเกาะของต์ัวอ�อนปะการัง	

แลุ่ะมสีิ�งมชีัวีติ์ในพื�นทัี�การวาง	อาทั	ิเม�นทัะเลุ่	ปลุ่งิทัะเลุ่	ปลุ่า	ฯลุ่ฯ	

รวมทัั�งคืณ่ภัาพของน้�าทัะเลุ่มีคื�าปกติ์ต์ามมาต์รฐานของกรมคืวบคืม่

มลุ่พิษ	

	 นอกจีากนั�น	สนับสน่นการปลุ่้กต์้นไม้	วิธุีการง�าย	ๆ	ทัี�ทั่กคืน

สามารถชั�วยลุ่ด้โลุ่กร้อนได้้	โด้ยต์ั�งเป้าปลุ่ก้ต้์นไม้เพื�อด้ด้้ซีบั	5	ลุ้่านต์นั	 

คืาร์บอนได้ออกไซีด้์ม่�งส้�การปลุ่�อยก๊าซีเรือนกระจีกส่ทัธุิเป็นศ้นย์	

(Net	Zero)	 ในปี	พ.ศ.2593	 ในปี	2565	 เอสซีีจีีได้้ปลุ่้กต้์นไม้ 

ไปแลุ่้วทัั�งสิ�น	1.2	ลุ้่านต์้น	คิืด้เป็นการด้้ด้ซีับคืาร์บอนได้ออกไซีด้์	 

(Carbon	 sink)	 ในระยะเวลุ่า	 10	 ปี	 เทั�ากับ	 108,033	 ตั์น

คืารบ์อนได้ออกไซีด้	์พรอ้มส�งเสริมใหค้ืนร่�นใหม�ร�วมลุ่ด้อ่ณหภัมิ้ให้

โลุ่กด้้วยทัริป	“ปลุ้่กหญ้าทัะเลุ่”	ทีั�จัีงหวัด้ต์รัง	ซีึ�ง	“หญ้าทัะเลุ่”	

สามารถชั�วยด้้ด้ซีับก๊าซีคืาร์บอนได้ออกไซีด้์ได้้มากกว�าการปลุ่้ก

ต์้นไม้บนบกกว�า	4	เทั�า	แลุ่ะร�วมโคืรงการ	“ปลุ่้กแสนต์้นให้คืน	

กทัม.”	ในชั�วงป	ี2565-2568	โด้ยป	ี2565	ได้ป้ลุ่ก้ต์น้ไมเ้ปน็จีำนวน	

17,000	ต์้น	

รกัษ์ภผูามหานท ีสรา้งฝายชะลอนำ้ สระพวงกกัเกบ็น้ำ 
ทำเกษตรกรรมตลอดปี

ปลูกหญ้าทะเล หนึ่งในโครงการปลูกลดร้อน  
ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมลดโลกร้อน
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• จัับมือชื่่มชื่น ขับเคลื่อน “ชื่่่มชื่น LIKE (ไร้) ขยะ”  

ส่่ “ชื่่มชื่นคาร์บอนต่ำ” 

	 เอสซีจีี	ีส�งเสริมให้ชัม่ชันใชัท้ัรัพยากรอย�างคื่ม้คื�า	จัีด้การปัญหา

ขยะ	แลุ่ะยังสามารถสร้างรายได้ใ้ห้แก�ชัม่ชัน	อาทั	ิ“บา้นโป่งโมเด้ลุ่”	

จีังหวัด้ราชับ่รี	ลุ่ด้ปริมาณขยะชั่มชันกว�าร้อยลุ่ะ	70	สร้างม้ลุ่คื�า

จีากการจีดั้การขยะได้ป้ลีุ่ะกว�า	1	ลุ่า้นบาทั	แลุ่ะ	“ช่่ัมชัน	LIKE	(ไร)้	

ขยะ”	จีังหวัด้ระยอง	รวบรวมวัสด้่รีไซีเคืิลุ่ในชั่มชันเข้าส้�ระบบกว�า	

240	ต์นั	เทัยีบเทั�าการลุ่ด้การปลุ่�อยกา๊ซีเรอืนกระจีกกว�า	480,000	

กโิลุ่กรมัคืาร์บอนได้ออกไซีด้	์แลุ่ะเพื�อปลุ่ก้จิีต์สำนกึการใชัท้ัรพัยากร

อย�างคื่้มคื�าให้แก�เยาวชัน	 โคืรงการ	 “ถ่งนมก้้โลุ่ก”	 ส�งเสริม 

นักเรียนรวบรวมถ่งนมโรงเรียนไปรีไซีเคืิลุ่	 ผลุ่ิต์เป็นผลิุ่ต์ภััณฑ์์

พลุ่าสติ์กใหม�ทัี�สามารถใช้ังานได้้คืงทันยาวนาน	เชั�น	เก้าอี�	กระถางต้์นไม้	

	 เอสซีีจีี	ขยายผลุ่ชั่มชันไร้ขยะส้�	“ชั่มชันคืาร์บอนต์�ำ”	ร�วมกับ

โรงงานปน้ทั่�งสง	ทัี�บา้นไร�เหนอื	แลุ่ะบา้นวงัขร	ีอำเภัอทั่�งส�ง	จีงัหวดั้

นคืรศรีธุรรมราชั	แลุ่ะบ้านมด้ต์ะนอย	อำเภัอกันต์ัง	จีังหวัด้ต์รัง	

นอกเหนือจีากการจัีด้การขยะแลุ่ะเพิ�มม้ลุ่คื�าขยะอย�างถ้กวิธุีแลุ้่ว	

ได้ส้�งเสริมการลุ่ด้กา๊ซีเรอืนกระจีกด้ว้ยการปลุ่ก้ต์น้ไม	้ลุ่ด้การขนส�ง	

ทัำการเกษต์รโด้ยไม�พึ�งสารเคืมีแลุ่ะการใชั้ป่�ยอย�างถ้กวิธุี	แลุ่ะเพิ�ม

การใชั้พลุ่ังงานทัางเลุ่ือก	 ในปี	 2565	 สามารถลุ่ด้การปลุ่�อย 

กา๊ซีเรอืนกระจีกรวม	25,183	กโิลุ่กรมัคืารบ์อนได้ออกไซีด้	์แลุ่ะได้้

รับประกาศนียบัต์รภัายใต์้โคืรงการ	LESS	จีากองคื์การบริหาร

จีัด้การก๊าซีเรือนกระจีก	(องคื์การมหาชัน)

ส่งเสริมชุมชนคัดแยกขยะ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

โครงการ “ถุงนมกู้โลก” ปลูกจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแก่เยาวชน ร่วมรวบรวมถุงนมโรงเรียนไปรีไซเคิล 
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เชื่ื่อมั่น โปร่งใส ส่งเสริมจัรรยาบรรณทั�งภายในและ

ภายนอกองค์กร 

	 เอสซีีจีี	ด้ำเนินธุ่รกิจีด้้วยหลุ่ักคืวามเชืั�อมั�น	โปร�งใส	ปลุ่้กฝััง

จีรรยาบรรณให้กับผ้้บริหารแลุ่ะพนักงานทั่กระดั้บอย�างต์�อเนื�อง	

ม่�งเน้นการปฏิบัต์ิอย�างมีส�วนร�วมผ�านคื้�มือจีรรยาบรรณพนักงาน	

(SCG	Code	of	Conduct)	โด้ยพนักงานทั่กคืนผ�านแบบทัด้สอบ

จีรรยาบรรณเอสซีีจีี	 Ethics	 e-Testing	 แลุ่ะนโยบาย 

ต์�อต์้านคือร์รัปชััน	แลุ่ะนโยบายแลุ่ะระเบียบการใชั้งานเทัคืโนโลุ่ยี

สารสนเทัศ	(SCG	e-Policy	e-Testing)		

	 ในปีทัี�ผ�านมา	ได้ป้รับปรง่	“จีรรยาบรรณคื้�ธุร่กจิีเอสซีจีีี”	(SCG	

Supplier	Code	of	Conduct)	ฉบับปี	พ.ศ.2565	 ให้เนื�อหา

สอด้คืลุ้่องกบัสถานการณ์	คืรอบคืลุ่ม่แนวทัางปฏิบตั์ทิัี�กว้างขวางขึ�น	 

ต์ามหลุ่ักการกำกับด้้แลุ่แลุ่ะแนวทัาง	ESG	เพื�อใชั้เป็นมาต์รฐานใน

การด้ำเนินธุร่กิจีร�วมกัน	รวมทัั�งสนับสนน่องค์ืการต์�อต้์านคือร์รปัชััน

แลุ่ะสนับสน่นการมอบรางวัลุ่จีรรยาบรรณด้ีเด้�นร�วมกับ

หอการค้ืาไทัยอย�างต์�อเนื�องมา	19	ปี	เพื�อส�งเสริมธุร่กจิีเติ์บโต์ยั�งยนื

ด้้วยจีรรยาบรรณ

	 เอสซีีจีี	 เชัื�อมั�นว�าการแก้ไขปัญหาคืวามเหลุ่ื�อมลุ่�ำต์้องอาศัย

คืวามร�วมมอืทัั�งจีากภัายในแลุ่ะภัายนอก	ใชัค้ืวามเชัี�ยวชัาญของทัก่

ภัาคืส�วน	พร้อมประสานคืวามร�วมมือกับหน�วยงานภัายนอกไม�ว�า

จีะเป็นภัาคืรัฐ	ภัาคืเอกชัน	สถานศึกษาชัั�นนำ	จีับมือพันธุมิต์รกว�า	

300	องคื์กร	ร�วมกันแก้วิกฤต์ิโลุ่กรวน	ลุ่ด้คืวามเหลุ่ื�อมลุ่�ำ	เพื�อส�ง

มอบโลุ่กทัี�น�าอย้�แลุ่ะยั�งยืนให้กับร่�นต์�อไป

ส่งเสริมจรรยาบรรณทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
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	 สำหรับเงินลุ่งท่ันเพื�อสิ� งแวด้ลุ้่อม	 (Environmental	

Investment)	 ในปี	 2565	 เอสซีีจีีลุ่งทั่นในโคืรงการต์�าง	 ๆ	 ด้้าน 

สิ�งแวด้ลุ้่อมเฉพาะในประเทัศไทัย	 รวมทัั�งสิ�น	 2,116	 ลุ่้านบาทั	 

ส้งขึ�นกว�าปีทัี�ผ�านมา	 โด้ยเป็นการลุ่งทั่นในธุ่รกิจีซีีเมนต์์แลุ่ะ

ผลุ่ติ์ภัณัฑ์ก์�อสร้าง	รวมเป็นเงิน	1,634	ลุ้่านบาทั	ในธุ่รกจิีแพ็คืเกจีจีิ�ง	 

รวมเป็นเงิน	 310	 ลุ่้านบาทั	 แลุ่ะในธุ่รกิจีเคืมิคือลุ่ส์	 รวมเป็นเงิน	 

172	ลุ่้านบาทั	โด้ยมีโคืรงการทัี�สำคืัญในแต์�ลุ่ะธุ่รกิจี	ด้ังนี�

	 ธุ่รกิจีซีีเมนต์์	 แลุ่ะผลุ่ิต์ภััณฑ์์ก�อสร้าง	 ต์ิด้ต์ั�งระบบไฟฟ้า

พลุ่ังงานแสงอาทิัต์ย์	 ติ์ด้ต์ั�งระบบลุ่ำเลีุ่ยงเชืั�อเพลิุ่งทัด้แทันสำหรับ 

เคืรื�องแคืลุ่ไซีเนอร	์(Calciner)	ปรบัปรง่ระบบหอ้งบ�มกระเบื�องเปน็

ระบบอัต์โนมัต์ิเพื�อลุ่ด้การใชั้พลุ่ังงาน	 แลุ่ะ	 ต์ิด้ต์ั�งอ่ปกรณ์ลุ่ำเลุ่ียง

ด้้วยลุ่ม	(Pneumatic	conveyer)	

	 ธุ่รกิจีเคืมิคือลุ่ส์	 ต์ิด้ต์ั�งระบบไฟฟ้าพลุ่ังงานแสงอาทัิต์ย์	 

ต์ิด้ต์ั�ง	Thermo-compressor	เพื�อนำ	Waste	Stream	กลุ่ับมาใชั้

ใหม�	ต์ิด้ต์ั�งหอหลุ่�อเย็น	แลุ่ะ	Waste	Heat	Recovery

	 ธุ่รกิจีแพ็คืเกจีจีิ�ง	 ต์ิด้ต์ั�งระบบ	 Anaerobic	 Treatment		

ระบบ	 Turbo	 Air	 Compressor	 ระบบ	 Vaccum	 Cleaner	

Centrifugal	 Blower	 ปรับปร่งอ่ปกรณ์ทัี�ใชั้ในการแยกวัสด้่ปน

เป้�อนในกระบวนการเต์รียมเยื�อกระด้าษ	 แลุ่ะติ์ด้ต์ั�งเคืรื�องกำเนิด้

ไฟฟ้าประสิทัธุิภัาพส้ง

รายงานบัญชื่ีเพื่อสิ่งแวดล้อม

 ในปี 2565 เอสซีจีมีค่าใช้จ่ายด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Expense) ซึง่เปน็คา่ใชจ้า่ยทีใ่ช้ในการปกป้องสิง่แวดล้อม 

ปอ้งกนั ควบคมุ และลดผลกระทบจากการดำเนนิธุรกจิในประเทศไทย รวมเปน็เงนิทัง้ส้ิน 3,176 ลา้นบาท โดยเปน็คา่ใชจ้า่ยใน 

การบำบัดและลดมลพิษที่เกิดขึ้น อาทิ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และการจัดการของเสีย รวมเป็นเงิน 1,965  

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากร  

อาทิ ค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิล การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้ง หรือการบดเศษวัสดุ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่  

รวมเป็นเงิน 960 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายใน 

การบริหารเพื่อสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเพื่อสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการฟ้�นฟูสภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่ายใน 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
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ตารางข้อม่ลรายงานบัญชื่ีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ข้อม่ลด้านสิ่งแวดล้อม
2565

(ล้านบาท)

1.		 ค่าใช้้จ่ายดี้านสิ�งแวดีล้อม	(Environmental	Expense)				                                                                                         3,176

	 1.1	 คื�าใชั้จี�ายในการบำบัด้แลุ่ะลุ่ด้มลุ่พิษทัี�เกิด้ขึ�นต์�อสิ�งแวด้ลุ่้อม 1,965

	 	 1.1.1	 คื�าใชั้จี�ายในการบำบัด้แลุ่ะลุ่ด้มลุ่พิษทัางน�ำ 1,158

	 	 1.1.2		 คื�าใชั้จี�ายในการลุ่ด้มลุ่พิษทัางอากาศ 400

	 	 1.1.3	 คื�าใชั้จี�ายในการกำจีัด้ของเสีย 370

	 	 1.1.	 คื�าใชั้จี�ายในการบำบัด้แลุ่ะลุ่ด้มลุ่พิษอื�น	ๆ 36

	 1.2		 คื�าใชั้จี�ายในการบริหารการใชั้ทัรัพยากรเพื�อสิ�งแวด้ลุ่้อม 960

	 1.3			คื�าใชั้จี�ายในการบริหารเพื�อสิ�งแวด้ลุ่้อม	 148

	 	 1.3.1		 คื�าใชั้จี�ายในการต์รวจีวัด้ต์�างๆ 108

	 	 1.3.2		 คื�าใชั้จี�ายในการฝัึกอบรมเกี�ยวกับสิ�งแวด้ลุ่้อม 2

	 	 1.3.3		 คื�าใชั้จี�ายเกี�ยวกับใบรับรอง/	ใบอน่ญาต์/	คื�าจี้างทัี�ปรึกษาด้้านสิ�งแวด้ลุ่้อม 28

	 	 1.3.4		 คื�าเบี�ยประกันด้้านสิ�งแวด้ลุ่้อม 0

	 	 1.3.5		 คื�าใชั้จี�ายการบริหารอื�น	ๆ	เกี�ยวกับสิ�งแวด้ลุ่้อม 8

	 1.4		 คื�าใชั้จี�ายในการฟ้�นฟ้สภัาพแวด้ลุ่้อม 17

	 1.5		 คื�าใชั้จี�ายในการวิจีัยแลุ่ะพัฒนาเพื�อสิ�งแวด้ลุ่้อม 70

	 1.6		 คื�าใชั้จี�ายในการจีัด้หาเพื�อสิ�งแวด้ลุ่้อม 76

	 1.7		 คื�าใชั้จี�ายด้้านสิ�งแวด้ลุ่้อมอื�น	ๆ 10

2.	 เงินลงทีุ่นเพ้�อสิ�งแวดีล้อม	(Environmental	Investment)	 2,116
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	 1.	 ผลการดำเนิินิงานิและฐานิะทางการเงินิของ

บรษิัทัปูนูิซิิเมนิต์ไ์ทย	จำกดั	(มหาชนิ)	และบรษิัทัย่อย

	 1.1	ภาพรวมของผลการดำเนิินิงานิ

	 เอสซีจีีมีีรีายได้จ้ีากการขายเพิ่่�มีข้�นจีากธุรุกจ่ีแพิ่คเกจีจี่�งและ

ธุรุกจ่ีซีเีมีนต์แ์ละผลต่์ภัณัฑ์ก่์อสร้าง	ขณะทีี่�มีกีำไรสำหรับปีีลด้ลง

จีากผลการด้ำเน่นงานที่ี�ลด้ลงของธุุรก่จีเคมี่คอลส์

	 ในปีี	 2565	 เอสซีีจีีมีีรายได้้จีากการขายเท่่ากับ	 569,609	 

ล้้านบาท่	 เพิ่่�มีข้�นร้อยล้ะ	 7	 จีากปีีก่อน	 จีากธุุรก่จีแพิ่คเกจีจี่�ง	 

แล้ะธุุรก่จีซีีเมีนต์์แล้ะผล้่ต์ภััณฑ์์ก่อสร้าง	EBITDA	เท่่ากับ	61,912	

ล้้านบาท่	ล้ด้ล้งร้อยล้ะ	33	จีากปีีก่อน	แล้ะมีีกำไรสำหรับปีี	เท่่ากับ	

21,382	ล้า้นบาท่	ล้ด้ล้งรอ้ยล้ะ	55	เมี่�อเท่ยีบกบัปีกีอ่น	สาเหต์หุล้กั 

จีากผล้การด้ำเนน่งานท่ี�ล้ด้ล้งของธุรุกจ่ีเคมีค่อล้ส์	ท่ั�งนี�	กำไรท่ี�ไมีร่วมี 

รายการสำคัญ	 (Profit	excluding	key	 items)	 เท่่ากับ	23,270	

ล้้านบาท่	ล้ด้ล้งร้อยล้ะ	50	จีากปีีก่อน

	 เอสซีีจีีมีีส่วนแบ่งกำไรจีากการร่วมีค้าแล้ะบร่ษััท่ร่วมีต์ามีว่ธุี

ส่วนได้้เสีย	 เท่่ากับ	 10,703	 ล้้านบาท่	 ล้ด้ล้ง	 6,840	 ล้้านบาท่	 

จีากปีีก่อน	โด้ยมีีรายล้ะเอียด้ด้ังนี�

	 •	 รบัร้ส้ว่นแบง่กำไรจีากบรษ่ัทั่รว่มีในธุรุกจ่ีเคม่ีคอล้ส	์เท่า่กบั	

4,928	ล้้านบาท่	ล้ด้ล้ง	6,649	ล้้านบาท่	จีากปีีก่อน

	 •	 รบัร้ส่้วนแบ่งกำไรจีากบรษ่ัทั่ร่วมีอ่�น	ๆ 	เท่่ากบั	5,775	ล้้านบาท่	 

ล้ด้ล้ง	191	ล้้านบาท่	จีากปีีก่อน

	 เอสซีีจีีมีีเง่นปัีนผล้รับในปีี	 2565	 เท่่ากับ	 17,819	 ล้้านบาท่	

เพิ่่�มีข้�น	5,940	ล้้านบาท่	หร่อร้อยล้ะ	50	จีากปีีก่อน	โด้ยเอสซีีจี ี

มีีเง่นปัีนผล้รับจีากบร่ษััท่ร่วมี	 (เอสซีีจีีถ่ือหุ้นร้อยล้ะ	 20-50)	 

เท่่ากับ	13,256	ล้้านบาท่	แล้ะจีากบร่ษััท่อ่�น	(เอสซีีจีีถื่อหุ้นต์�ำกว่า

ร้อยล้ะ	20)	เท่่ากับ	4,563	ล้้านบาท่

	 เอสซีีจีียังคงมีีโครงสร้างท่างการเง่นท่ี�มีั�นคงโด้ยมีีเง่นสด้แล้ะ

เง่นสด้ภัายใต์้การบร่หาร	ณ	ส่�นปีี	2565	เท่่ากับ	95,402	ล้้านบาท่	

ในขณะท่ี�	ณ	ส่�นปี	ี2564	เท่า่กับ	68,323	ล้า้นบาท่	โด้ยในระหว่างปี	ี 

มีีรายจี่ายล้งทุ่นแล้ะเง่นล้งทุ่น	52,188	ล้้านบาท่

10
การวิเคราะห์และคำาอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ	(MD&A)

	 1.2	ผลการดำเนิินิงานิของส่่วนิงานิธุรกิจ

	 ธุุรก่จีซีีเมีนต์์และผล่ต์ภััณฑ์์ก่อสร้าง	

	 ในปีี	 2565	 รายได้้จีากการขายเท่่ากับ	 204,594	 ล้้านบาท่	 

เพ่ิ่�มีข้�นร้อยล้ะ	 12	 จีากปีีก่อน	 แล้ะมีี	 EBITDA	 เท่่ากับ	 17,540	 

ล้า้นบาท่	ล้ด้ล้งร้อยล้ะ	7	จีากปีก่ีอน	โด้ยกำไรสำหรับปี	ีเท่า่กบั	3,789	 

ล้้านบาท่	 ล้ด้ล้งร้อยล้ะ	 11	 จีากปีีก่อน	 ท่ั�งนี�หากไมี่รวมีรายการ 

ด้้อยค่าส่นท่รัพิ่ย์แล้ะรายการสำคัญ	 (Key	 Items)	 EBITDA	 จีาก 

การด้ำเน่นงานปีกต์่	 (Core	 EBITDA)	 เท่่ากับ	 18,714	 ล้้านบาท่	 

ล้ด้ล้งร้อยล้ะ	18	เมี่�อเท่ียบกับปีีก่อน	แล้ะกำไรจีากการด้ำเน่นงาน 

ปีกต์่	 (Core	 Profit)	 สำหรับปีีเท่่ากับ	 4,670	 ล้้านบาท่	 ล้ด้ล้ง 

ร้อยล้ะ	41	เมี่�อเท่ียบกับปีีก่อน

	 ในปีี	 2565	 ธุุรก่จีได้้รับผล้กระท่บเร่�องต์้นทุ่นพิ่ลั้งงานปีรับตั์ว 

ส้งข้�น	 จีากสถืานการณ์ขัด้แย้งระหว่างรัสเซีีย-ย้เครน	 ส่งผล้

ให้ราคาซีีเมีนต์์แล้ะวัสดุ้ก่อสร้างจีำเป็ีนต้์องปีรับตั์วส้งข้�นต์ามี	 

ในขณะท่ี�กำลั้งซี่�อภัาคครัวเร่อนยังชะล้อต์ัว	 ส่งผล้ให้ธุุรก่จีซีีเมีนต์์

แล้ะผล้่ต์ภััณฑ์์ก่อสร้างเร่งปีรับต์ัวเพิ่่�อรองรับการเปีล้ี�ยนแปีล้ง	 

ท่ั�งการล้ด้ต์น้ท่นุผา่นการใชพ้ิ่ล้งังานท่ด้แท่นหรอ่เช่�อเพิ่ล้ง่ท่างเล้อ่ก 

ในการผล้่ต์	 แล้ะการพิ่ัฒนาส่นค้า	 บร่การ	 แล้ะโซีล้้ชันท่ี�มีีมี้ล้ค่า

เพิ่่�มีส้งอย่างต์่อเน่�อง	 ด้้วยเท่คโนโล้ยีแล้ะนวัต์กรรมีท่ี�ต์อบโจีท่ย ์

ความีต์้องการของล้้กค้าแล้ะสร้างความีแต์กต์่าง	 รวมีถื้ง 

การเพิ่่�มีช่องท่างการจีัด้จีําหน่าย	 ปีระกอบกับการล้ด้การปีล้่อย 

ก๊าซีเร่อนกระจีกในอุต์สาหกรรมีปี้นซีีเมีนต์์ของปีระเท่ศไท่ย 

เพิ่่�อยกระด้ับการด้ำเน่นธุุรก่จีอย่างยั�งย่น

	 SCGC	(ธุุรก่จีเคมี่คอลส์)

	 ในปี	ี2565	รายได้จ้ีากการขายเท่า่กับ	236,587	ล้้านบาท่	ล้ด้ล้ง 

ร้อยล้ะ	1	จีากปีีก่อน	เน่�องจีากปีร่มีาณขายส่นค้าท่ี�ล้ด้ล้งจีากการ 

ปีรบัล้ด้กำลั้งการผล้ต่์	เน่�องจีากอุปีสงค์ท่ี�ชะล้อตั์วแล้ะการซ่ีอมีบำรุง

โรงงาน		EBITDA	ล้ด้ล้งรอ้ยล้ะ	57	เมี่�อเท่ยีบกบัปีกีอ่น	มีาอย้ท่่ี�	17,745	 

ล้้านบาท่	แล้ะ	EBITDA	from	operations	เท่า่กับ	6,705	ล้า้นบาท่	 

ล้ด้ล้งร้อยล้ะ	 81	 เน่�องจีากส่วนต์่างระหว่างราคาผล่้ต์ภััณฑ์์แล้ะ

ราคาวัต์ถุืด้่บล้ด้ล้งจีากต์้นทุ่นวัต์ถุืด้่บส้งข้�น	 โด้ยกำไรสำหรับปีี

เท่่ากับ	 5,901	ล้้านบาท่	ล้ด้ล้งร้อยล้ะ	 80	 จีากปีีก่อน	 เน่�องจีาก
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ส่วนต่์างระหว่างราคาผล้่ต์ภััณฑ์์แล้ะราคาวัต์ถุืด้่บ	 แล้ะส่วนแบ่ง

กำไรจีากบร่ษััท่ร่วมีล้ด้ล้ง

	 SCGC	 ปีรับกล้ยุท่ธ์ุเพ่ิ่�อรับมี่อวัฏจัีกรปิีโต์รเคมีีขาล้ง	

ต์้นทุ่นวัต์ถืุด้่บท่ี� ผันผวน	 แล้ะความีต์้องการส่นค้าท่ี�ล้ด้ล้ง

ต์ามีสภัาวะเศรษัฐก่จีโล้ก	 โด้ยได้้เด้่นหน้าพิ่ัฒนานวัต์กรรมี	

SCGC	 GREEN	 POLYMER™	 ต์ามีหล้ักเศรษัฐก่จีหมีุนเวียน	

(Circular	 Econom)y	 อีกท่ั�งยังได้้ขยายเข้าส่้ธุุรก่จีรีไซีเค่ล้ 

ในท่วีปียุโรปี	 แล้ะมีีการปีรับเปีล้ี�ยนแผนการผล้่ต์ให้เหมีาะสมี 

กับสถืานการณ์	 นำเท่คโนโล้ยีด่้จี่ท่ัล้มีาใช้บร่หารจีัด้การ 

ต้์นท่นุวตั์ถืดุ้บ่	วเ่คราะห์คาด้การณ์เพิ่่�อวางแผนการผล้ต่์แล้ะการขาย	 

เพิ่่�อเพิ่่�มีปีระส่ท่ธุ่ภัาพิ่การผล้่ต์	 ล้ด้ต์้นทุ่น	 แล้ะให้ได้้กำไรส้งสุด้ 

อย้เ่สมีอ	รวมีถืง้ควบคมุีค่าใชจ้ีา่ยแล้ะท่บท่วนจีดั้ล้ำด้บัความีสำคญั 

การล้งทุ่นในโครงการต่์าง	ๆ 	ให้เหมีาะสมี	เพิ่่�อรกัษัาสถืานะท่างการเงน่ 

ให้แข็งแกร่ง	 โด้ยยังคงรักษัาความีเปี็นผ้้นำในภั้มี่ภัาคอาเซีียน	

เต์รียมีพิ่ร้อมีการผล้่ต์เช่งพิ่าณ่ชย์ของโครงการ	 Long	 Son	

Petrochemicals	 (LSP)	คอมีเพิ่ล้็กซี์ปีิโต์รเคมีีครบวงจีรแห่งแรก

ในเวียด้นามี	 ซี้�งมีีแผนเด้่นเคร่�องผล้่ต์ส่นค้าส้่ต์ล้าด้ในช่วงกล้างปีี	

2566	 รวมีถื้งสร้างโอกาสเต์่บโต์ในธุุรก่จีใหมี่	 เพิ่่�อเสร่มีศักยภัาพิ่

ของ	SCGC	ในอนาคต์

	 SCGP	(ธุุรก่จีแพิ่คเกจีจี่�ง)

	 ในปีี	 2565	 รายได้้จีากการขายเท่่ากับ	 146,068	 ล้้านบาท่	 

เพิ่่�มีข้�นร้อยล้ะ	18	จีากปีีก่อน	EBITDA	เท่่ากับ	19,413	ล้้านบาท่	

ล้ด้ล้งร้อยล้ะ	8	จีากปีีก่อน	กำไรสำหรับปีีเท่่ากับ	5,801	ล้้านบาท่	

ล้ด้ล้งร้อยล้ะ	30	จีากปีีก่อน	

	 SCGP	ได้ด้้ำเนน่ธุรุกจ่ีอยา่งระมัีด้ระวัง	จีากการได้ร้บัผล้กระท่บ 

จีากมีาต์รการ	 Zero	 COVID-19	 ของจีีน	 แล้ะมีุ่งมีั�นเต์่บโต์อย่าง

มีีคุณภัาพิ่ผ่านกล้ยุท่ธุ์การขยายธุุรก่จีแล้ะสร้างการเต์่บโต์ผ่าน 

ความีร่วมีมีอ่กบัพิ่นัธุมีต่์รท่างธุรุกจ่ีในการผนก้ความีสามีารถืระหว่างกนั 

เพิ่่�อเพ่ิ่�มีปีระส่ท่ธุ่ภัาพิ่โด้ยการต่์อยอด้การขาย	 การขยายฐาน

ล้้กค้า	 แล้ะการเข้าส้่ต์ล้าด้ใหม่ี	 ๆ	 เพิ่่�อรองรับความีต้์องการท่ี� 

หล้ากหล้ายแล้ะครอบคล้มุี	อกีท่ั�งยงัพิ่ฒันาโซีล้ช้นัด้า้นบรรจีภุัณัฑ์์ 

แล้ะนวตั์กรรมีไปีพิ่ร้อมีกับการพิ่ฒันาแล้ะปีรบัปีรงุกระบวนการผล้ต่์	 

ด้้วยบุคล้ากรท่ี�มีีความีร้้ความีสามีารถื	 โด้ยคำน้งถื้งแนวท่าง	

ESG	 แล้ะเปี้าหมีายการปีล้่อยก๊าซีเร่อนกระจีกสุท่ธุ่เปี็นศ้นย์ 

ในปีี	 2593	 เพิ่่�อให้ล้้กค้าแล้ะผ้้บร่โภัคสะด้วกสบาย	 มีีสุขภัาพิ่ดี้	

สังคมีท่ี�น่าอย้่	แล้ะส่�งแวด้ล้้อมีท่ี�ยั�งย่น

	 1.3	ภาพรวมของฐานิะการเงินิ

	 ส่นที่รัพิ่ย์

	 เอสซีีจีียังคงมีีโครงสร้างที่างการเง่นที่ี�มัี�นคง	 โด้ยมีีเง่นสด้ 

และเง่นสด้ภัายใต์้การบร่หารเที่่ากับ	95,402	ล้านบาที่

	 เอสซีีจีีมีีส่นท่รัพิ่ย์รวมี	ณ	31	ธุันวาคมี	2565	เท่่ากับ	906,490	

ล้้านบาท่	 เพ่ิ่�มีข้�นร้อยล้ะ	 5	 จีากปีีก่อน	 ทั่�งนี�	 ส่นท่รัพิ่ย์ส่วนใหญ่

ของเอสซีีจีี	 ปีระกอบด้้วย	 ท่ี�ด้่น	 อาคารแล้ะอุปีกรณ์	 ร้อยล้ะ	 47	

สน่ท่รพัิ่ยห์มีนุเวยีน	ร้อยล้ะ	28	เงน่ล้งท่นุ	รอ้ยล้ะ	16	แล้ะสน่ท่รพัิ่ย ์

ไมีห่มุีนเวยีนอ่�น	ร้อยล้ะ	9	ของส่นท่รัพิ่ยท์่ั�งหมีด้	โด้ยส่วนงานธุรุกจ่ี 

ท่ี�มีีส่นท่รัพิ่ย์รวมีมีากท่ี�สุด้	 ได้้แก่	 SCGC	 (ธุุรก่จีเคมี่คอล้ส์)	 

ธุรุกจ่ีซีเีมีนต์แ์ล้ะผล่้ต์ภััณฑ์์กอ่สรา้ง	แล้ะ	SCGP	(ธุรุกจ่ีแพิ่คเกจีจี่�ง)	 

ต์ามีล้ำด้ับ

	 ส่นท่รพัิ่ยห์มีนุเวยีน:	ณ	ส่�นปี	ี2565	เท่า่กบั	250,050	ล้า้นบาท่	 

เพิ่่�มีข้�นรอ้ยล้ะ	7	จีากปีก่ีอน	ส่วนใหญ่ปีระกอบด้ว้ย	สน่ค้าคงเหล้อ่	 

ล้ก้หนี�การคา้แล้ะล้ก้หนี�หมีนุเวยีนอ่�น	เงน่สด้แล้ะรายการเท่ยีบเท่า่

เง่นสด้	แล้ะเง่นล้งทุ่นในต์ราสารหนี�ระยะสั�น	โด้ย	ณ	ส่�นปีี	2565	

เอสซีีจีีมีีเง่นทุ่นหมุีนเวียนสุท่ธุ่	 105,288	 ล้้านบาท่	 แล้ะมีีอัต์รา

หมีุนเวียนส่นค้าคงเหล้่อต์่อต์้นทุ่นขายเท่่ากับ	75	วัน

	 เง่นสด้แล้ะเง่นสด้ภัายใต์้การบร่หาร:	ณ	 ส่�นปีี	 2565	 เท่่ากับ	

95,402	 ล้้านบาท่	 เพิ่่�มีข้�น	 27,079	 ล้้านบาท่	 จีากปีีก่อน	 โด้ย 

ในระหว่างปีีมีรีายจ่ีายล้งทุ่นแล้ะเงน่ล้งทุ่น	จีำนวน	52,188	ล้้านบาท่

	 เง่นล้งทุ่นในการร่วมีค้าแล้ะบร่ษััท่ร่วมี:	ณ	ส่�นปีี	2565	เท่่ากับ	

118,974	 ล้้านบาท่	 เพิ่่�มีข้�น	 104	 ล้้านบาท่	 จีากปีีก่อน	 สาเหตุ์ 

หล้ักจีาก

	 •	 เพิ่่�มีข้�นจีากส่วนแบ่งกำไรสุท่ธุ่จีากเง่นล้งทุ่นซี้�งบันท่้ก 

โด้ยว่ธุีส่วนได้้เสีย	 จีำนวน	 10,703	 ล้้านบาท่	 ส่วนใหญ่จีากธุุรก่จี

เคมี่คอล้ส์

	 •	 ล้ด้ล้งจีากเงน่ปัีนผล้รับ	จีำนวน	13,256	ล้า้นบาท่	ส่วนใหญ่

จีากเง่นปีันผล้รับจีากบร่ษััท่ร่วมีในธุุรก่จีเคมี่คอล้ส์	

	 ท่ี�ด้่น	 อาคารแล้ะอุปีกรณ์:	 ณ	 ส่�นปีี	 2565	 เท่่ากับ	 425,052	 

ล้้านบาท่	 เพิ่่�มีข้�น	 14,344	 ล้้านบาท่	 จีากปีีก่อน	 ส่วนใหญ่จีาก

โครงการก่อสร้างแล้ะการจี่ายล้งทุ่นในระหว่างปีี

	 หนี�ส่นและส่วนของผ้้ถืือหุ้น

	 หนี�ส่นรวมี	ณ	ส่�นปีี	2565	เท่่ากับ	454,066	ล้้านบาท่	เพิ่่�มีข้�น

ร้อยล้ะ	 10	 จีากปีีก่อน	 ส่วนใหญ่จีากเง่นก้้ย่มีระยะยาวที่�เพิ่่�มีข้�น

สำหรบัรายจีา่ยล้งท่นุแล้ะเงน่ล้งท่นุ	โด้ยในระหวา่งปีเีอสซีจีีไีด้อ้อก

หุน้ก้ช้ดุ้ใหมี	่จีำนวนรวมี	85,000	ล้้านบาท่	แล้ะไถืถ่ือนหุน้ก้ช้ดุ้เด้ม่ี

ท่ี�ครบกำหนด้ไถื่ถือน	 จีำนวน	 40,000	 ล้้านบาท่	 โด้ยท่ั�งปีีเอสซีีจีี 

มีตี์น้ท่นุท่างการเงน่เท่า่กบั	7,523	ล้า้นบาท่	เพิ่่�มีข้�น	765	ล้า้นบาท่ 

จีากปีีก่อน	แล้ะมีีอัต์ราด้อกเบี�ยเฉล้ี�ยของปีี	2565	อย้่ท่ี�ร้อยล้ะ	3.0	 

ส้งกว่าอัต์ราด้อกเบี�ยเฉล้ี�ยของปีี	2564	ซี้�งอย้่ท่ี�ร้อยล้ะ	2.7

		 สถืานะหนี�ส่นสุท่ธุ่	 (หนี�ส่นที่�มีีภัาระด้อกเบี�ยหักด้้วยเง่นสด้

แล้ะเง่นสด้ภัายใต์้การบร่หาร)	ของเอสซีีจีี	ณ	ส่�นปีี	2565	เท่่ากับ	

268,844	 ล้้านบาท่	 เพ่ิ่�มีข้�น	 34,053	 ล้้านบาท่	 จีากปีีก่อน	 

โด้ยมีกีระแสเงน่สด้รับท่ี�เกด่้จีาก	EBITDA	เท่า่กับ	61,912	ล้า้นบาท่	 
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ในขณะท่ี�มีีกระแสเง่นสด้จ่ีายที่�สำคัญรวมี	 91,805	 ล้้านบาท่	 

ซี้�งปีระกอบด้้วยรายจ่ีายล้งทุ่นแล้ะเง่นล้งทุ่น	 52,188	 ล้้านบาท่	 

จี่ายเง่นปีันผล้	 22,055	 ล้้านบาท่	 จี่ายด้อกเบี�ย	 9,459	 ล้้านบาท่	

แล้ะจี่ายภัาษัีเง่นได้้	8,103	ล้้านบาท่	

	 ท่ั�งนี�	ณ	ส่�นปีี	2565	เอสซีีจีีมีีภัาระผ้กพิ่ันแล้ะหนี�ส่นท่ี�อาจีเก่ด้

ข้�นท่ี�สำคญั	ได้แ้ก	่ภัาระผก้พัิ่นต์ามีสญัญาซี่�อวตั์ถืดุ้บ่	สัญญากอ่สรา้ง	

ต์่ด้ต์ั�งเคร่�องจีักร	 สัญญากับผ้้ให้บร่การด้้านเท่คโนโล้ยีสารสนเท่ศ	

สัญญาเช่าแล้ะบร่การ	สัญญาซี่�อขายเง่นต์ราต์่างปีระเท่ศล้่วงหน้า 

แล้ะสัญญาแล้กเปีล้ี�ยนสกุล้เง่น	 สัญญาเพิ่่�อบร่หารความีเสี�ยง

ท่างด้้านราคาวัต์ถืุด้่บแล้ะพิ่ล้ังงาน	 แล้ะสัญญาแล้กเปีล้ี�ยนอัต์รา

ด้อกเบี�ยเพิ่่�อปี้องกันความีเสี�ยงจีากอัต์ราด้อกเบี�ยของเง่นก้้ย่มี	 

ด้ังท่ี�ได้้เปีิด้เผยข้อมี้ล้ไว้แล้้วในหมีายเหต์ุปีระกอบงบการเง่น 

ข้อ	26	เคร่�องมี่อท่างการเง่น	แล้ะข้อ	27	ภัาระผ้กพิ่ันแล้ะหนี�ส่นท่ี�

อาจีเก่ด้ข้�น	ของรายงานท่างการเง่นปีี	2565

	 ส่วนของผ้้ถื่อหุ้นรวมี	 ณ	 ส่�นปีี	 2565	 เท่่ากับ	 452,424	 

ล้้านบาท่	แบ่งเปี็นส่วนของผ้้ถื่อหุ้นของบร่ษััท่	374,255	ล้้านบาท่	

ค่ด้เปี็นมี้ล้ค่าต์ามีบัญชีเท่่ากับ	 311.9	 บาท่ต์่อหุ้น	 แล้ะส่วนของ 

ส่วนได้้เสียท่ี�ไมี่มีีอำนาจีควบคุมี	78,169	ล้้านบาท่	

	 1.4		 ภาษัีที�จ่ายให้แก่รัฐบาลและหนิ่วยงานิราชการท้องถิ่ิ�นิ
1.4 

หน่วย : ล้านบาท ปี ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ งบการเงินรวม
2564 417,118        46,134          43,608          7,729           5,995           530,112        
2565 433,813       55,454         45,037         8,756           6,564           569,609       
2564 42,230          3,344           1,135            1,759            720              46,093          
2565 10,367         2,721           (535)            1,400           305             11,672         
2564 7,152           542              748              202              193              8,900           
2565 3,345           674             140             328             77               4,650           
2564 17% 16% 66% 11% 27% 19%
2565 32% 25% N/A 23% 25% 40%

20% 20% 22% 20% 25% N/A
2564 7,707           819              820              164              167              9,834           
2565 6,440           637             479             216             147             8,103           
2564 18% 24% 72% 9% 23% 21%
2565 62% 23% N/A 15% 48% 69%

   ข้อมูลเพ่ิมเติม : ภาระภาษีรวมท่ีจ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถ่ิน
2564 6,303           631              632              195              186              8,034           
2565 4,498           819             253             316             89               6,072           
2564 21               1                 7                 0.02             31               63               
2565 198             1                6                0.05            29               246             
2564 3                 0.01             5                 0.1               26               33               
2565 7                0.38            6                0.1              30               49               
2564 24               191              76               0.5               4                 299              
2565 24               239             48               0.6              4                318             
2564 6,350           823              720              196              247              8,430           
2565 4,727           1,059           312             317             153             6,685           

*    รายได้จากการขาย แยกตามประเทศท่ีเอสซีจีประกอบกิจการ
**  ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม และภาษีเงินได้
*** ค านวณจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงิน หารด้วยก าไรก่อนภาษี

รวม

ในปี 2565 เอสซีจีมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 4,650 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงร้อยละ 40 ท้ังน้ี อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงสูงกว่า
อัตราภาษีท่ีก าหนดไว้ในแต่ละประเทศ สาเหตุหลักจากบางบริษัทมีขาดทุนและไม่ได้ต้ังสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยในปี 2565 เอสซีจีจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาล
และหน่วยงานราชการ รวมจ านวน 6,072 ล้านบาท

จ่ายภาษีเงินได้

อัตราจ่ายภาษีเงินได้ (%)

ภาษีเงินได้

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อ่ืนๆ

อัตราภาษีท่ีก าหนดไว้ (%)

ประเทศ

รายได้จากการขาย *

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี **

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงิน

อัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริง (%) ***

	 ในปีี	2565	เอสซีีจีีมีีค่าใช้จี่ายภัาษัีเง่นได้้ต์ามีงบการเง่นรวมี	เท่่ากับ	4,650	ล้้านบาท่	ค่ด้เปี็นอัต์ราภัาษัีเง่นได้้ท่ี�แท่้จีร่งร้อยล้ะ	40	ท่ั�งนี�	

อัต์ราภัาษีัเง่นได้้ท่ี�แท้่จีร่งส้งกว่าอัต์ราภัาษีัที่�กำหนด้ไว้ในแต่์ล้ะปีระเท่ศ	 สาเหตุ์หลั้กจีากบางบร่ษััท่มีีขาด้ทุ่นแล้ะไม่ีได้้ต์ั�งส่นท่รัพิ่ย์ภัาษีั 

เง่นได้้รอต์ัด้บัญชี	โด้ยในปีี	2565	เอสซีีจีีจี่ายภัาษัีให้แก่รัฐบาล้แล้ะหน่วยงานราชการ	รวมีจีำนวน	6,072	ล้้านบาท่
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	 1.5		อัต์ราส่่วนิทางการเงินิที�ส่ำคัญ

	 เอสซีีจีีมีีอัต์ราส่วนที่างการเง่นที่ี�ด้ี

	 ในปีี	2565	เอสซีีจีีมีีอัต์ราส่วนสภัาพิ่คล้่องอย้่ท่ี�ระด้ับ	1.9	เท่่า	

เพิ่่�มีข้�นจีากปีีก่อน	ซี้�งอย้่ท่ี�ระด้ับ	1.4	เท่่า	มีีอัต์ราส่วนหนี�ส่นสุท่ธุ่

ต์่อกระแสเง่นสด้ท่ี�ได้้จีากการด้ำเน่นงาน	(EBITDA)	อย้่ท่ี�	4.3	เท่่า	

เพิ่่�มีข้�นจีากปีีก่อนซี้�งอย้่ท่ี�	2.6	เท่่า	ในขณะท่ี�อัต์ราส่วนหนี�ส่นสุท่ธุ่

ต์่อ	 EBITDA	 (ไมี่รวมีโครงการล้งทุ่นท่ี�อย้่ระหว่างการก่อสร้าง)	 

อย้่ท่ี�	1.9	เท่่า	เพิ่่�มีข้�นจีากปีีก่อน	ซี้�งอย้่ท่ี�	1.1	เท่่า	แล้ะมีีอัต์ราส่วน

หนี�ส่นสุท่ธุ่ต่์อส่วนของผ้้ถื่อหุ้นอย้่ท่ี�ระดั้บ	 0.6	 เท่่า	 เพิ่่�มีข้�นจีาก 

ปีีก่อน	ซี้�งอย้่ท่ี�ระด้ับ	0.5	เท่่า

	 เอสซีีจีีมีีอัต์รากำไรขั�นต์้นร้อยล้ะ	 13.7	 ล้ด้ล้งร้อยล้ะ	 6.9	 

จีากปีกีอ่น	ในขณะท่ี�มีอีตั์รากำไรสทุ่ธุร่อ้ยล้ะ	3.6	ล้ด้ล้งรอ้ยล้ะ	4.9	

จีากปีกีอ่น	สาเหต์หุล้กัจีากสว่นต์า่งราคาขายสน่คา้เคมีภีัณัฑ์ท์่ี�ล้ด้ล้ง 

แล้ะต์้นทุ่นพิ่ลั้งงานท่ี�เพิ่่�มีข้�น	 โด้ยมีีอัต์ราผล้ต์อบแท่นผ้้ถื่อหุ้น 

ร้อยล้ะ	5.8	ล้ด้ล้งร้อยล้ะ	7.9	จีากปีีก่อน	มีีอัต์ราผล้ต์อบแท่นจีาก

ส่นท่รัพิ่ย์ร้อยล้ะ	 2.4	 ล้ด้ล้งร้อยล้ะ	 3.5	 จีากปีีก่อน	 แล้ะมีีอัต์รา 

ผล้ต์อบแท่นจีากสน่ท่รพัิ่ยถ์ืาวรรอ้ยล้ะ	12.2	ล้ด้ล้งรอ้ยล้ะ	7.4	จีาก

ปีก่ีอน	หากไม่ีรวมีสน่ท่รัพิ่ย์ระหว่างก่อสร้างอัต์ราผล้ต์อบแท่นจีาก

ส่นท่รัพิ่ย์ถืาวร	ค่ด้เปี็นร้อยล้ะ	19.5	ล้ด้ล้งร้อยล้ะ	9.6	จีากปีีก่อน

	 จีากฐานะท่างการเง่นแล้ะผล้การด้ำเน่นงานในปีี	 2565	 

คณะกรรมีการบรษั่ัท่มีมีีต์ใ่หเ้สนอท่ี�ปีระชมุีใหญส่ามีญัผ้ถ้ือ่หุน้เพิ่่�อ

อนุมีัต์่การจี่ายเง่นปีันผล้สำหรับปีี	2565	ในอัต์ราหุ้นล้ะ	8.0	บาท่	

ซี้�งคด่้เปีน็อตั์รารอ้ยล้ะ	45	ของกำไรสำหรบัปีสีว่นท่ี�เปีน็ของผ้ถ้ือ่หุน้

ของบรษั่ัท่ต์ามีงบการเงน่รวมี	ท่ั�งนี�	บรษ่ัทั่ได้จ้ีา่ยเป็ีนเงน่ปีนัผล้งวด้

ระหว่างกาล้ไปีแล้้วในอัต์ราหุ้นล้ะ	6.0	บาท่	เมี่�อวันท่ี�	26	ส่งหาคมี	

2565	โด้ยกำหนด้จีา่ยเงน่ปีนัผล้งวด้สดุ้ท่า้ยในอตั์ราหุน้ล้ะ	2.0	บาท่	

ในวันท่ี�	25	เมีษัายน	2566

	 1.6	ความส่ามารถิ่ในิการบริหารทรัพย์ส่ินิ

	 ระยะเวล้าการให้ส่นเช่�อแก่ล้้กค้าของเอสซีีจีี	 ค่อ	 15-90	 วัน	 

โด้ย	ณ	วันท่ี�	31	ธุันวาคมี	2565	ล้้กหนี�การค้าของเอสซีีจีี	จีำนวน	

55,185	 ล้้านบาท่	 เปี็นม้ีล้ค่าสุท่ธุ่หล้ังหักค่าเผ่�อผล้ขาด้ทุ่น

ด้้านเครด้่ต์ท่ี�คาด้ว่าจีะเก่ด้ข้�น	 จีำนวน	 1,829	 ล้้านบาท่	 ท่ั�งนี�	 

ล้้กหนี�การค้าท่ี�ค้างชำระเก่นวันครบกำหนด้ชำระของกลุ้่มีบร่ษััท่

มีีการค�ำปีระกันในวงเง่นจีำนวน	3,233	ล้้านบาท่	ด้ังท่ี�ได้้เปีิด้เผย

ข้อมี้ล้ไว้แล้้ว	ในหมีายเหต์ุปีระกอบงบการเง่นข้อ	7	ล้้กหนี�การค้า	 

ของรายงานท่างการเง่นปีี	2565

	 ในปีี	2565	เอสซีีจีีไมี่มีีส่นค้าคงเหล้่อท่ี�เส่�อมีสภัาพิ่หร่อล้้าสมีัย 

ท่ี�สำคัญ	ดั้งท่ี�ได้้เปิีด้เผยข้อมีล้้ไว้แล้้วในหมีายเหตุ์ปีระกอบงบการเงน่ 

ข้อ	8	ส่นค้าคงเหล้่อ	ของรายงานท่างการเง่นปีี	2565

	 1.7	ส่ภาพคล่องและความเพียงพอของเงินิทุนิ

	 	 ในปีี	 2565	 เอสซีีจีีมีีเง่นสด้แล้ะรายการเท่ียบเท่่าเง่นสด้	 

ณ	วันส่�นปีีเท่่ากับ	57,530	ล้้านบาท่	 เพิ่่�มีข้�นจีากปีีก่อน	21,537	

ล้้านบาท่	 โด้ยเอสซีีจีีมีีเง่นสด้สุท่ธุ่ได้้มีาจีากก่จีกรรมีด้ำเน่นงาน

เท่า่กับ	29,719	ล้า้นบาท่	เงน่สด้สุท่ธุใ่ชไ้ปีในกจ่ีกรรมีล้งทุ่นเท่า่กับ	

32,947	 ล้้านบาท่	 ส่วนใหญ่จีากรายจ่ีายล้งทุ่นแล้ะเง่นล้งทุ่น 

ขณะท่ี�มีเีงน่สด้รับจีากการขายเงน่ล้งทุ่นแล้ะเงน่ปัีนผล้	โด้ยมีเีง่นสด้

สทุ่ธุไ่ด้ม้ีาจีากก่จีกรรมีจีดั้หาเงน่เท่า่กบั	24,399	ล้า้นบาท่	สว่นใหญ่

จีากเง่นสด้รับจีากการออกหุ้นก้้	 แล้ะเง่นก้้ย่มีระยะยาว	 ขณะท่ี�มีี 

การจี่ายเง่นปีันผล้ให้กับผ้้ถื่อ หุ้น	 แล้ะจี่ายด้อกเบี�ยแล้ะ 

ค่าธุรรมีเนียมีในการจีัด้หาเง่นก้้	

	 นอกจีากนี�	 เอสซีีจีีมีีอัต์ราส่วนสภัาพิ่คล้่องค่ด้เปี็น	 1.9	 เท่่า	

ในขณะท่ี�มีีอัต์ราส่วนสภัาพิ่คล้่องกระแสเง่นสด้ค่ด้เปี็น	 0.2	 เท่่า	

โด้ยเอสซีีจีีมีี	 Cash	Cycle	 อย้่ท่ี�ปีระมีาณ	33	 วัน	 (ระยะเวล้าใน 

การเรยีกเกบ็หนี�เฉล้ี�ย	+	ระยะเวล้าในการขายส่นคา้เฉลี้�ย	-	ระยะเวล้า 

ในการชำระหนี�เฉล้ี�ย)	 ซี้�งจีากกระแสเง่นสด้แล้ะอัต์ราส่วน 

สภัาพิ่คล่้องต์่าง	ๆ	ท่ำให้มีั�นใจีได้้ว่าเอสซีีจีีมีีสภัาพิ่คล้่องท่ี�เพิ่ียงพิ่อ 

ต์่อการด้ำเน่นงาน	 ความีสามีารถืในการชำระหนี�	 การปีฏ่บัต์่ต์ามี

เง่�อนไขการก้้ย่มีท่ี�สำคัญ	 ต์ล้อด้จีนความีสามีารถืในการจีัด้หา

แหล้ง่เงน่ท่นุเพิ่่�มีเต์ม่ี	ท่ั�งนี�	เอสซีจีีมีีวีงเงน่เบก่เกน่บญัชกีบัธุนาคาร 

หล้ายแห่ง	จีำนวนปีระมีาณ	8,974	ล้้านบาท่	แล้ะวงเง่นก้้ย่มีระยะ

ยาวสว่นท่ี�ยงัไมีไ่ด้เ้บก่ถือน	26,473	ล้้านบาท่	ด้งัท่ี�ได้เ้ปีดิ้เผยขอ้มีล้้

ไว้แล้้วในหมีายเหต์ุปีระกอบงบการเง่นข้อ	 16	 หนี�ส่นท่ี�มีีภัาระ

ด้อกเบี�ย	ของรายงานท่างการเง่นปีี	2565

	 1.8	รายจ่ายลงทุนิ

	 รายจี่ายล้งทุ่นแล้ะเง่นล้งทุ่นสำหรับปีี	 2565	 เท่่ากับ	 52,188	

ล้้านบาท่	 ซี้�งมีีสัด้ส่วนการล้งทุ่นเป็ีนของธุุรก่จีเคมี่คอล้ส์ร้อยล้ะ	 

48	ธุรุก่จีแพิ่คเกจีจี่�งรอ้ยล้ะ	27	ธุรุกจ่ีซีเีมีนต์แ์ล้ะผล่้ต์ภัณัฑ์ก์อ่สรา้ง

ร้อยล้ะ	 18	 แล้ะการล้งทุ่นในธุุรก่จีอ่�นร้อยล้ะ	 7	 โด้ยรายจี่าย 

ล้งทุ่นแล้ะเง่นล้งทุ่นส่วนใหญ่ใช้สำหรับโครงการ	 Long	 Son	

Petrochemicals	 (LSP)	 คอมีเพิ่ล้็กซี์ปีิโต์รเคมีีครบวงจีร	 

ท่ั�งนี�	 คาด้การณ์รายจี่ายล้งทุ่นท่ี�จีะเก่ด้ข้�นในปีี	 2566	 ปีระมีาณ	 

40,000-50,000	ล้้านบาท่	

	 1.9	รายจ่ายเพ่�อทำการวิจัยและพัฒนิาเทคโนิโลยีและ

นิวัต์กรรม

	 ในปีี	 2565	 บร่ษััท่มีีรายจี่ายเพิ่่�อท่ำการว่จีัยแล้ะพิ่ัฒนา

เท่คโนโล้ยแีล้ะนวตั์กรรมี	จีำนวนท่ั�งส่�น	5,704	ล้า้นบาท่	โด้ยคด่้เปีน็

รอ้ยล้ะ	1.0	ของยอด้ขายรวมี	ซี้�งบรษ่ัทั่มีุง่เน้นการพัิ่ฒนานวัต์กรรมี

เพิ่่�อต์อบสนองต์่อความีต์้องการของล้้กค้า	ท่ั�งในด้้านส่นค้าบร่การ	

กระบวนการผล้่ต์	 แล้ะ	 business	model	 ท่ี�สามีารถืก่อให้เก่ด้
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ปีระโยชน์ในท่างธุุรก่จีอย่างเปี็นร้ปีธุรรมี

	 ในส่วนของการวางแผนเพิ่่�อการท่ำว่จีัยแล้ะพิ่ัฒนาเท่คโนโล้ยี

แล้ะนวัต์กรรมีนั�น	 บร่ษััท่มีีกล้ยุท่ธุ์แล้ะพิ่อร์ต์โฟล้่โอท่ี�สอด้คล้้อง

กับกล้ยุท่ธ์ุของบร่ษััท่ท่ั�งในปัีจีจุีบันแล้ะอนาคต์	 แล้ะมีีการจัีด้ท่ำ 

เท่คโนโล้ยีโรด้แมีปีเพ่ิ่�อพิ่ัฒนาเท่คโนโล้ยีสำหรับการเต์่บโต์ใน 

ระยะยาว	 โด้ยการร่วมีมี่อกับสถืาบันการศ้กษัา	 สถืาบันว่จัีย	

แล้ะ	 หน่วยงานท่ี�เกี�ยวข้อง	 ชั�นนำท่ั�งในปีระเท่ศแล้ะต์่างปีระเท่ศ

ต์ามีแนวค่ด้แบบ	Open	 Innovation	 อาท่่เช่น	 ความีร่วมีมี่อกับ	

Tsinghua	University	Science	Park	(TUSpark)	ปีระเท่ศจีนี	ผ่าน

หน่วยงาน	TUSpark	WHA	ปีระเท่ศไท่ย	การเข้าร่วมีในโครงการ	

Thailand-Nordic	countries	Innovation	Unit	(TNIU)	ซี้�งเปี็น 

ความีร่วมีมีอ่ระหว่างหน่วยงานภัาครัฐ-เอกชน-มีหาวท่่ยาล้ยัในไท่ย	 

แล้ะความีร่วมีมี่อกับ	 Trade	 and	 Economic	 Affair	 ปีระจีำ 

สถืานท่้ต์ฟินแล้นด้์	 เพิ่่�อปีระโยชน์ในการแสวงหาโอกาสร่วมีว่จีัย

แล้ะพัิ่ฒนา	 รวมีถื้งการนำเท่คโนโล้ยีท่ี�พิ่ัฒนาแล้้วมีาปีระยุกต์์ใช้	

แล้ะเพิ่่�มีโอกาสในการเข้าถื้งแหล้่งเท่คโนโล้ยีแล้ะนวัต์กรรมีชั�นนำ

ของโล้ก

	 นอกจีากนี�	 บร่ษััท่ยังมีี	 Corporate	 Venture	 Capital	 หร่อ	

CVC	ภัายใต์้ช่�อ	“AddVentures”	เพิ่่�อล้งทุ่นในกองทุ่น	(Venture	

Capital	Fund)	แล้ะสต์าร์ท่อัพิ่ท่ี�มีีศักยภัาพิ่ส้งท่ั�งในปีระเท่ศไท่ย

แล้ะท่ั�วโล้ก	 เพิ่่�อเพิ่่�มีขีด้ความีสามีารถืท่างการแข่งขัน	 โด้ย 

ในปี	ี2565	บรษั่ัท่ไม่ีมีกีารล้งทุ่นโด้ยต์รงในสต์าร์ท่อัพิ่ในด้้านด้จ่ีทั่่ล้

เท่คโนโล้ยีเพิ่่�มีเต์่มี	 แต์่ได้้มีีการล้งทุ่นในสต์าร์ท่อัพิ่ด้้านเท่คโนโล้ยี

ระด้ับส้งท่ี�มีีความีซีับซี้อน	 (Deep	 Technology)	 ท่ี�สอด้คล้้อง

กับการด้ำเน่นธุุรก่จีหล้ักของเอสซีีจีีท่ั�งหมีด้	อีก	3	บร่ษััท่	รวมีถื้ง

มีีโครงการร่วมีมี่อเช่งพิ่าณ่ชย์กับบร่ษััท่ด้้านเท่คโนโล้ยีกว่า	 52	

โครงการ	 เพิ่่�อนำนวัต์กรรมีแล้ะด้่จี่ท่ัล้เท่คโนโล้ยีของสต์าร์ท่อัพิ่

เหล้่านั�นมีาต์่อยอด้จีากธุุรก่จีหล้ักหร่อสร้างเปี็นธุุรก่จีใหมี่ของ 

เอสซีีจีี	

	 ต์ัวอย่างการพิ่ัฒนาด้้านนวัต์กรรมีในช่วงปีีท่ี�ผ่านมีา	 SCGC	

(ธุุรก่จีเคมี่คอล้ส์)	 เด้่นหน้าพิ่ัฒนานวัต์กรรมีพิ่ล้าสต์่กรักษั์โล้ก	

“SCGC	GREEN	POLYMERTM”	ต์่อเน่�อง	ซี้�งได้้รับการต์อบรับเปี็น

อย่างดี้จีากต์ล้าด้โล้ก	 มีียอด้ขายกว่า	 140,000	 ตั์น	 เต์่บโต์กว่า	

5	 เท่่า	 ในปีีท่ี�ผ่านมีา	 อีกทั่�ง	 ได้้ขยายเข้าส้่ธุุรก่จีรีไซีเค่ล้พิ่ล้าสต์่ก

ครบวงจีร	 โด้ยล้งนามีซี่�อก่จีการของคราส	 (Kras)	 /	 Recycling	

Holding	Volendam	B.V.	 ผ้้นำด้้านการจีัด้การวัสดุ้เหล้่อใช้จีาก

ปีระเท่ศเนเธุอรแ์ล้นด้	์จีง้ชว่ยเพิ่่�มีศกัยภัาพิ่ใหก้บัธุรุกจ่ีฯ	ต์ั�งแต์ก่าร

จีดั้เกบ็	คดั้แยก	ผล้ต่์เมีด็้พิ่ล้าสต์ก่รไีซีเคล่้	ครอบคล้มุีภัาคครวัเรอ่น 

แล้ะอุต์สาหกรรมี	 ท่ั�งนี�พิ่ล้าสต์่กท่ี�เป็ีนมี่ต์รต่์อส่�งแวด้ล้้อมีจีาก	

SCGC	ได้ร้บัมีาต์รฐานสากล้จีากหล้ายองคก์รชั�นนำระด้บัโล้ก	อาท่่	

EuCertPlast	จีากยุโรปี	ซี้�งรบัรองแหล่้งท่ี�มีาของวัต์ถืดุ้บ่ในการผล่้ต์

เมี็ด้พิ่ล้าสต์่กรีไซีเค่ล้	ว่ามีาจีากพิ่ล้าสต์่กใช้แล้้ว	ช่วยล้ด้ปีัญหาขยะ	 

แล้ะมีาต์รฐาน	 Recyclass	 จีากการพัิ่ฒนาสารเคล้่อบชั�นฟิล้์มี	 

ท่ี�ช่วยเพิ่่�มีปีระส่ท่ธุ่ภัาพิ่ในการรีไซีเค่ล้	 ให้กับบรรจุีภััณฑ์์พิ่ล้าสต์่ก	

ถื่อเปี็นรายแรกในอาเซีียน

	 ธุุรก่จีซีีเมีนต์์แล้ะผล้่ต์ภััณฑ์์ก่อสร้าง	 เร่งผลั้กดั้นธุุรก่จีสมีาร์ท่	

ล้่ฟว่�ง	 โด้ยเฉพิ่าะโซีล้้ชันเพิ่่�อปีระหยัด้พิ่ล้ังงานแล้ะค่าไฟ	ซี้�งกำล้ัง

เปี็นท่ี�ต้์องการของต์ล้าด้ในช่วงค่าไฟปีรับตั์วส้ง	 โด้ยในปีี	 2565	

เต์่บโต์กว่าร้อยล้ะ	 40	 อาท่่	 “SCG	 Air	 Scrubber”	 นวัต์กรรมี

ปีระหยดั้พิ่ล้งังานระด้บัโล้ก	สำหรบัอาคารขนาด้ใหญ	่ศน้ยป์ีระชมุี	

หร่อห้างสรรพิ่ส่นค้า	 มีีปีระส่ท่ธุ่ภัาพิ่ส้ง	 ปีระหยัด้พิ่ลั้งงานได้้ถื้ง

ร้อยล้ะ	20-30	ต์่ด้ต์ั�งแล้้ว	 7	อาคารขนาด้ใหญ่	 เช่น	ศ้นย์การค้า	

Terminal	21	สาขาพิ่ัท่ยา	Kloud	by	Kbank	สยามีสแควร์	ซี้�งได้ ้

รับการต์อบรับท่ี�ด้ี	 จี้งจีะมีีโครงการล้งทุ่นขยายรุ่นส่นค้าต์ามี 

ความีต์้องการท่ี�หล้ากหล้ายมีากข้�น	 นอกจีากนี�	 ได้้พิ่ัฒนา	 “SCG	

Built-in	Solar	Tile”	นวัต์กรรมีแผงโซีล้ารส์ำหรบับ้านสไต์ล้โ์มีเด้ร่น์	 

ท่ี�ออกแบบเนียนเรียบไปีกับผ่นหล้ังคา	ช่วยล้ด้ค่าไฟได้้ร้อยล้ะ	60

	 SCGP	 (ธุุรก่จีแพิ่คเกจีจี่�ง)	 กำหนด้กล้ยุท่ธุ์ในการพัิ่ฒนา

นวัต์กรรมี	 เพิ่่�มีโซีล้้ชันบรรจุีภััณฑ์์	 ต์ั�งงบล้งทุ่นแล้ะค่าใช้จี่ายใน 

การวจ่ียัแล้ะพิ่ฒันานวัต์กรรมีในปีี	2566	รวมี	800	ล้้านบาท่	โด้ย 

พิ่ฒันานวตั์กรรมี	“เสน้ใยนาโนเซีล้ล้โ้ล้ส”	จีากวตั์ถุืด้บ่เหล้อ่ใชท้่าง 

การเกษัต์ร	 เพิ่่�อนำไปีใช้เปี็นวัต์ถืุด้่บในกระบวนการผล่้ต์กระด้าษั

บรรจีุภััณฑ์์	บรรจีุภััณฑ์์อาหาร	พิ่ร้อมีขยายไปียังอุต์สาหกรรมีเพิ่่�อ

สุขภัาพิ่	 แล้ะวัสดุ้คอมีโพิ่ส่ต์	 รวมีถ้ืงต์่อยอด้ความีเชี�ยวชาญด้้าน 

การเพิ่าะเล้ี�ยงเน่�อเย่�อ	 ส้่การปีล้้กพิ่่ชแล้ะสมุีนไพิ่รมี้ล้ค่าส้ง	 

ต์ล้อด้จีนมีุ่งพัิ่ฒนาวัสดุ้เหล่้อใช้จีาก	 กระบวนการผล่้ต์มีาเป็ีน

พิ่ลั้งงานหมุีนเวียน	 โด้ยอย้่ระหว่างการพัิ่ฒนา	 “เท่คโนโล้ยี	

Torrefaction”	 เพิ่่�อใช้พิ่ล้ังงานชีวมีวล้	 (Biomass)	 ให้มีี

ปีระส่ท่ธุ่ภัาพิ่มีากข้�น	 แล้ะล้ด้การปีล่้อยก๊าซีเร่อนกระจีก	 

เสร่มีการด้ำเน่นงานด้้าน	ESG

	 เอสซีีจีีเล็้งเห็นความีสำคัญในการบร่หารจัีด้การแล้ะการนำ

ท่รัพิ่ย์ส่นท่างปีัญญามีาเปี็นส่วนหน้�งของกล้ยุท่ธุ์ในการด้ำเน่น

ธุรุกจ่ี	โด้ยมีรีะบบครอบคลุ้มีต์ั�งแต่์การคด่้สร้างสรรค์	(IP	Creation)	

โด้ยวางแผนงานด้้านท่รัพิ่ย์ส่นท่างปีัญญาต์ั�งแต์่เร่�มีโครงการว่จีัย

พิ่ัฒนา	 การเข้าถ้ืงส่ท่ธุ่เท่คโนโล้ยีค้่ค้า	 พัิ่นธุมี่ต์รท่างธุุรก่จี	 แล้ะ

สต์าร์ท่อัพิ่	 การคุ้มีครอง	 (IP	 Protection)	 เพิ่่�อล้ด้ความีเสี�ยงใน

การล้ะเมี่ด้ส่ท่ธุ่บัต์รของบุคคล้อ่�น	 แล้ะการสร้างมี้ล้ค่าท่างธุุรก่จี	

(IP	 Commercialization)	 เพิ่่�อสร้างสรรค์นวัต์กรรมี	 ผล้่ต์ภััณฑ์์

แล้ะบรก่ารรป้ีแบบใหม่ี	ๆ 	เพิ่่�อต์อบโจีท่ย์ผ้บ้รโ่ภัค	ท่ี�ผา่นมีามีกีารย่�น

จีด้ส่ท่ธุ่บัต์ร	อนุส่ท่ธุ่บัต์ร	แล้ะออกแบบผล้่ต์ภััณฑ์์	ท่ี�เพิ่่�มีข้�นอย่าง

ต์่อเน่�อง	 ท่ั�งนี�	 ณ	 ส่�นปีี	 2565	 เอสซีีจีีมีีส่ท่ธุ่บัต์รท่ี�สามีารถืบังคับ

ใช้จีำนวนท่ั�งส่�น	833	ฉบับ	 โด้ยแบ่งเปี็นส่ท่ธุ่บัต์รในการปีระด้่ษัฐ์

จีำนวน	408	ฉบับ	อนุส่ท่ธุ่บัต์รจีำนวน	135	ฉบับ	แล้ะส่ท่ธุ่บัต์ร

การออกแบบผล้่ต์ภััณฑ์์	290	ฉบับ	
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	 ท่ั�งนี�การว่จัียแล้ะพิ่ัฒนานวัต์กรรมีอย่างต์่อเน่�องเปี็นปีัจีจัีย

สําคัญท่ี�ช่วยเพิ่่�มีขีด้ความีสามีารถืในการแข่งขันของธุุรก่จี	 เอสซีีจี ี

ได้้มีีการปีรับกล้ยุท่ธุ์นวัต์กรรมีส่นค้าแล้ะบร่การท่ี�มีีม้ีล้ค่าเพิ่่�มีส้ง	 

(HVA)	โด้ยการยกระด้ับเกณฑ์์การพิ่่จีารณาให้เข้มีข้นข้�น	เพิ่่�อเพิ่่�มี

ขดี้ความีสามีารถื	เนน้การปีรบัต์วัใหท้่นัต์อ่ความีต์อ้งการของล้ก้คา้

ท่ี�เปีล้ี�ยนแปีล้งอย่างรวด้เร็ว	 เพิ่่�อสร้างผล้กำไรให้ส้งข้�น	 ภัายใต์้

เกณฑ์ใ์หมี	่เอสซีจีีมีียีอด้ขายส่นคา้แล้ะบรก่าร	HVA	ในปี	ี2565	อย้ท่่ี�	 

195,520	ล้้านบาท่	ค่ด้เปี็นร้อยล้ะ	34	ของยอด้ขายรวมี

	 2.		การดำเนิินิงานิด้านิความยั�งย่นิ	

	 เอสซีีจีีมีุ่งมีั�นที่ี�จีะเปี็นผ้้นำการเปีลี�ยนแปีลงต์ามีแนวที่าง	 

ESG	 4	 Plus	 ได้้แก่	 มุ่ีงส้่การปีล่อยก๊าซีเรือนกระจีกสุที่ธุ ่

เปีน็ศูน้ย	์(Net	Zero)	มีุง่พิ่ฒันานวตั์กรรมีเปีน็มีต่์รกบัส่�งแวด้ลอ้มี	 

(Go	 Green)	 มีุ่งลด้ความีเหลื�อมีล�ำในสังคมี	 (Reduce	

Inequality)	 และมีุ่ งสร้างความีร่วมีมีือ	 (Enhance	

Collaboration)	 เพิ่ื�อขับเคลื�อน	 ESG	 ควบค้่ไปีกับการกำกับ

ด้้แลก่จีการที่ี�ดี้	 สร้างความีเชื่ื�อมีั�นด้้วยการด้ำเน่นงานที่ี�โปีร่งใส	

ซี้�งกลยุที่ธุ์นี�จีะปีรับเปีลี�ยนธุุรก่จีและระบบน่เวศูการด้ำเน่นงาน

ให้มีีความียืด้หยุ่น	และสร้างโอกาสที่างธุุรก่จีในอนาคต์

	 2.1	มุ่งสู่่การปูล่อยก๊าซิเร่อนิกระจกสุ่ทธิเปู็นิศููนิย์	

	 ในปีี	2565	เอสซีีจีีมีีการปีล้่อยก๊าซีเร่อนกระจีกสุท่ธุ่ท่ี�เก่ด้จีาก 

กระบวนการผล้่ต์โด้ยต์รง	 (Scope	 1)	 แล้ะท่ี�เก่ด้ข้�นโด้ยอ้อมี	

(Scope	 2)	 อย้่ท่ี�	 30.2	 ล้้านต์ันคาร์บอนได้ออกไซีด้์	 หากเปีรียบ

เท่ียบกับ	34.2	ล้้านต์ันคาร์บอนได้ออกไซีด้์ในปีี	2563	จีะส่งผล้ให ้

การล้ด้การปีล้อ่ยกา๊ซีเรอ่นกระจีกของเอสซีจีีเีปีน็ไปีต์ามีเปีา้หมีาย

ท่ี�จีะล้ด้ปีร่มีาณการปีล้่อยก๊าซีเร่อนกระจีกร้อยล้ะ	 20	 ภัายใน 

ปีี	2573	โด้ยมีีปีี	2563	เปี็นปีีฐาน	

	 นอกจีากนี�	 ภัายใต้์สถืานการณ์ความีขัด้แย้งด้้านภั้มี่ศาสต์ร์

ระหว่างรัสเซีียแล้ะย้เครน	ซี้�งส่งผล้ให้ต์้นทุ่นพิ่ล้ังงานส้งข้�น	เอสซีีจี ี

สามีารถืบรรลุ้เป้ีาหมีายในการเพิ่่�มีสัด้ส่วนการใชเ้ช่�อเพิ่ล้ง่ท่างเล่้อก	

เชน่	พิ่ลั้งงานชวีมีวล้	แล้ะวัสด้เุหล้อ่ใชท้่างการเกษัต์รแล้ะเช่�อเพิ่ล้ง่

จีากขยะ	(Refuse	Derived	Fuel	หรอ่	RDF)	เพิ่่�อท่ด้แท่นเช่�อเพิ่ล้ง่ 

ฟอสซี่ล้	 ซี้�งการใช้เช่�อเพิ่ล้่งท่างเล้่อกท่ี�ส้งข้�นนี�ได้้ช่วยให้เอสซีีจีี 

ล้ด้ต์้นทุ่นแล้ะบรรลุ้วัต์ถืุปีระสงค์ท่างด้้านส่� งแวด้ล้้อมีไปี 

พิ่ร้อมี	 ๆ	 กัน	 โด้ยในปีี	 2565	 ธุุรก่จีซีีเมีนต์์ในปีระเท่ศไท่ยใช ้

เช่�อเพิ่ล้ง่ท่างเล้อ่กคด่้เปีน็รอ้ยล้ะ	34	ของพิ่ล้งังานท่ั�งหมีด้	แล้ะเอสซีจีีี 

ใชเ้ช่�อเพิ่ล้ง่ท่างเล้อ่กคด่้เปีน็รอ้ยล้ะ	18	ของพิ่ลั้งงานท่ั�งหมีด้สำหรบั

ทุ่กธุุรก่จี	

	 ในสว่นของการด้ำเนน่งานด้า้นการอนรุกัษัแ์ล้ะฟ้�นฟธุ้รรมีชาต์่

เพิ่่�อเป็ีนแหล่้งด้้ด้ซัีบก๊าซีเร่อนกระจีกแล้ะรักษัาระบบน่เวศ	 

เอสซีีจีีต์ั�งเป้ีาหมีายท่ี�จีะเพิ่่�มีพิ่่�นท่ี�ปี่าท่ั�งป่ีาบนบกแล้ะปี่าชายเล้น

จีำนวน	3	ล้้านไร	่ผา่นกจ่ีกรรมีต์า่ง	ๆ 	ท่ั�งในปีระเท่ศไท่ยแล้ะภัม้ีภ่ัาค

อาเซียีนภัายใต้์โครงการ	“ปีล้ก้ด้ว้ยรักพิ่ท่่กัษัโ์ล้ก”	โด้ยมีจีีดุ้มีุง่หมีาย 

เพิ่่�อสร้างการมีีส่วนร่วมีกับชุมีชนด้้วยการให้การฝึึกอบรมีแล้ะ

สนับสนุนให้ชุมีชนสามีารถืช่วยด้้แล้รักษัาท่รัพิ่ยากรธุรรมีชาต์่	 

ต์่อเน่�องไปีถื้งการสร้างฝึายชะล้อน�ำ	 การมีีส่วนร่วมีในก่จีกรรมี

ฟ้�นฟ้แล้ะปีล้้กปี่า	

	 2.2	มุ่งพัฒนิานิวัต์กรรมเปู็นิมิต์รกับส่ิ�งแวดล้อม

	 ในปีี	2565	เอสซีีจีีมีีรายได้้จีากการขายผล้่ต์ภััณฑ์์คาร์บอนต์�ำ 

ภัายใต์้ 	 SCG	 Green	 Choice	 เพิ่่�มีข้�นเปี็น	 289,692	 

ล้้านบาท่	 หร่อค่ด้เปี็นร้อยล้ะ	 51	 ของรายได้้จีากการขายท่ั�งหมีด้	 

โด้ยหน้�งในผล่้ต์ภััณฑ์์ท่ี�สำคัญค่อป้ีนซีีเมีนต์์	 SCG	 ส้ต์รไฮบร่ด้	 

ท่ี�นอกจีากมีีคุณสมีบัต์่ท่ี�แข็งแรงท่นท่านแล้้ว	 ยังเปี็นผล้่ต์ภััณฑ์์ท่ี� 

เปี็นมี่ต์รต์่อส่�งแวด้ล้้อมี	 ช่วยอนุรักษั์พิ่ล้ังงาน	 โด้ยในปีี	 2565	

สามีารถืล้ด้การปีล้อ่ยกา๊ซีคารบ์อนได้ออกไซีด้ไ์ด้ก้วา่	252,000	ต์นั	

ท่ั�งนี�เอสซีจีีไีด้จ้ีดั้ท่ำมีาต์รฐานฉล้ากรบัรองนวตั์กรรมีท่ี�เปีน็มีต่์รต์อ่ 

ส่�งแวด้ล้อ้มี	“SCG	Green	Choice”	เพิ่่�อใหผ้้บ้รโ่ภัคสามีารถืเล้อ่ก

ผล้่ต์ภััณฑ์์ท่ี�ต์อบโจีท่ย์ความีใส่ใจีส่�งแวด้ล้้อมี	 พิ่ร้อมีสร้างความี

มีั�นใจีว่าเปี็นผล้่ต์ภััณฑ์์ท่ี�เปี็นมี่ต์รต์่อส่�งแวด้ล้้อมีแล้ะด้ีต์่อคุณภัาพิ่

ชีว่ต์	โด้ยเอสซีีจีีต์ั�งเปี้ารายได้้จีากผล้่ต์ภััณฑ์์	SCG	Green	Choice	 

เป็ีนสดั้ส่วนสองในสามีของรายได้้จีากการขายท่ั�งหมีด้ภัายใน	ปีี	2573	

	 2.3	มุ่งลดความเหล่�อมล้ำในิส่ังคม

	 ในปีี	 2565	 แรงงานกว่า	 9,000	 คน	 ได้้รับการสนับสนุนเพ่ิ่�อ

สร้างงาน	พิ่ัฒนาท่ักษัะความีสามีารถืให้ต์รงกับความีต์้องการของ

ต์ล้าด้	โด้ยเอสซีจีีตี์ั�งเปีา้ล้ด้ความีเหล้่�อมีล้�ำโด้ยมีุง่สรา้งพิ่ลั้งใหช้มุีชน

แล้ะสรา้งงานใหแ้รงงาน	50,000	คน	ภัายในปี	ี2573	ซี้�งในปีี	2565	

เอสซีีจีีได้้สนับสนุนการสร้างงานผ่านโครงการต์่าง	ๆ	เช่น	มีอบทุ่น

การศ้กษัาหลั้กส้ต์รระยะสั�นในอาชีพิ่ท่ี�เป็ีนท่ี�ต้์องการของต์ล้าด้

แรงงาน	 พัิ่ฒนาทั่กษัะเสร่มีความีสามีารถืการขับขี�ให้กับคนขับรถื

บรรทุ่ก	พิ่ัฒนาแพิ่ล้ต์ฟอร์มีออนไล้น์	“ค่วช่าง”	(Q-Chang)	ท่ี�ให้

บรก่ารแล้ะแก้ไขปัีญหาท่ี�อย้อ่าศัยเพ่ิ่�อส่งเสรม่ีทั่กษัะงานบำรุงรักษัา

ที่�อย้่อาศัย	 จีัด้ต์ั�งโครงการพิ่ล้ังชุมีชนเพิ่่�อฝึึกอบรมีแล้ะให้ความีร้้	

เพิ่่�อท่ำให้ชุมีชนสามีารถืพัิ่ฒนาต์นเองแล้ะสร้างรายได้้อย่างยั�งย่น	

เปี็นต์้น

	 2.4	มุ่งส่ร้างความร่วมม่อ

	 เอสซีีจีีได้้ร่วมีม่ีอกับพิ่ันธุม่ีต์รจีากหล้ากหล้ายภัาคส่วน	 เช่น	

ภัาคการศ้กษัา	 สถืาบันว่จีัย	 สต์าร์ท่อัพิ่	 หน่วยงานภัาครัฐแล้ะ

เอกชน	เพิ่่�อเรง่สร้างนวัต์กรรมีสีเขยีวเพ่ิ่�อการเปีล้ี�ยนผ่านส้เ่ศรษัฐกจ่ี

คาร์บอนต์�ำ	 โด้ยมีีก่จีกรรมีความีร่วมีมี่อด้้านนวัต์กรรมีท่ี�สำคัญ 

ในปีี	2565	เช่น
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	 -	 ร่วมีกับกระท่รวงการต่์างปีระเท่ศ	 เปี็นเจี้าภัาพิ่จัีด้ปีระชุมี	

Green	 Meeting	 APEC	 2022	 แล้ะปีระชุมีสุด้ยอด้อาเซีียน	 

การปีระชุมี	 ESG	 Symposium	 ในปีระเท่ศไท่ย	 เวียด้นามี	 

แล้ะอ่นโด้นีเซีีย	 ซี้�งจีัด้ปีระชุมีเพิ่่�อเช่ญชวนให้ผ้้มีีส่วนได้้ส่วนเสีย 

ในอาเซีียนร่วมีขับเคล้่�อน	 ESG	 แล้ะเพิ่่�อส่งเสร่มีการบ้รณาการ	

ESG	ในวงกว้าง	

	 -	 ร่วมีกับสมีาคมีอุต์สาหกรรมีปี้นซีีเมีนต์์ไท่ย	 (TCMA)	 เพิ่่�อ

ต์อกย�ำความีมีุ่งมีั�นระดั้บโล้กด้้วยการปีระกาศ	 “Thailand	 Net	

Zero	 Cement	 and	 Concrete	 Roadmap	 2050”	 ในงาน	

Global	Cement	and	Concrete	Association	(GCCA)	CEO-

gathering	 2022	 ซี้�งจีัด้ข้�นในวันท่ี�	 8-9	 มี่ถืุนายน	 2565	 ท่ี�เมี่อง

แอต์แล้นต์า	รฐัจีอรเ์จียี	ปีระเท่ศสหรฐัอเมีรก่า	นบัเปีน็อตุ์สาหกรรมี

แรกของปีระเท่ศไท่ยท่ี�มีกีารจีดั้ท่ำแผนการด้ำเนน่งานส้	่Net	Zero	

ครอบคลุ้มีท่ั�งอุต์สาหกรรมีท่ี�ชัด้เจีน	 ท่่ามีกล้างความีหล้ากหล้าย

ของกลุ้ม่ีอุต์สาหกรรมีท่ี�การเปีล้ี�ยนผ่านไปีส้	่Net	Zero	ไมีส่ามีารถื

ด้ำเนน่การได้โ้ด้ยงา่ย	เชน่	อตุ์สาหกรรมีการบน่	รถืยนต์	์การเด้น่ท่าง 

แล้ะการขนส่ง	 อล้้มี่เนียมี	 เคมี่คอล้ส์	 ซีีเมีนต์์แล้ะคอนกรีต์	 เหล้็ก

แล้ะเหล้็กกล้้า	เปี็นต์้น

	 -	 ร่วมีกับสมีาคมีอุต์สาหกรรมีปี้นซีีเมีนต์์แห่งปีระเท่ศไท่ย

แล้ะสมีาคมีคอนกรีต์แห่งปีระเท่ศไท่ย	 ในการแสด้งศักยภัาพิ่ใน	

COP27	 โด้ยช้แผนล้ด้การปีล่้อยก๊าซีเร่อนกระจีกสุท่ธุ่เป็ีนศ้นย์	

(Net	Zero	roadmap)	

	 -	 ร่วมีกับสถืาบันสารสนเท่ศท่รัพิ่ยากรน�ำ	(องค์การมีหาชน)	

เพิ่่�อพิ่ัฒนานวัต์กรรมีแล้ะส่งเสร่มีให้เก่ด้การนำองค์ความีร้้	 

เท่คโนโล้ยกีารจัีด้การน�ำในชมุีชน	แล้ะข้อมีล้้สารสนเท่ศท่รพัิ่ยากรน�ำ	 

มีาใชเ้พิ่่�อใหช้มุีชนมีคีณุภัาพิ่ชวีต่์ท่ี�ด้	ีแล้ะนำไปีส้ก่ารสรา้งปีระโยชน์

ด้้านการบร่หารจีัด้การน�ำในระด้ับปีระเท่ศ	

	 -	 ร่วมีกับกรมีพัิ่ฒนาที่�ด้่น	 เพิ่่�อจีัด้ท่ำโครงการ	 “การศ้กษัา

แล้ะว่จีัยการปีระยุกต์์ใช้วัสดุ้พิ่รุนในการปีรับปีรุงบำรุงด้่นเพิ่่�อ

การเกษัต์ร”	 เพิ่่�อเพิ่่�มีผล้่ต์ผล้ท่างการเกษัต์ร	 ล้ด้ต์้นทุ่นแล้ะเพิ่่�มี

รายได้้ให้กับเกษัต์รกร	

	 2.5	การกำกับดูแลกิจการที�ดี

	 	 เอสซีีจีีด้ำเน่นธุุรก่จีบนพ่ิ่�นฐานของ	 ESG	 ภัายใต์้หล้ักการ

กำกับด้้แล้องค์กรท่ี�ด้ี	ส่งผล้ให้ในปีี	2565	เอสซีีจีีได้้รับการรับรอง

อย่างต์่อเน่�องเปี็นปีีที่�	 19	 ในการปีระเมี่นแล้ะจีัด้อันด้ับในด้ัชนี

ความียั�งย่น	 โด้ย	 Dow	 Jones	 Sustainability	 Indices	 (DJSI)	

ให้เปี็นบร่ษััท่ยั�งย่นระด้ับโล้ก	 ปีระเภัท่	 DJSI	World	 แล้ะ	 DJSI	

Emerging	Markets	แล้ะได้้รับการจีัด้อันด้ับเปี็นท่ี�	1	ของโล้กใน

กลุ้่มีอุต์สาหกรรมีวัสดุ้ก่อสร้าง	(Construction	Materials)

เอสซีีจีี จีัดแสดงนวััตกรรมที่ี�เป็็นมิตรกับสิ�งแวัดล้้อม บนเวัที่ีผู้้้นำโล้ก APEC 2022 Thailand
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย The Siam Cement  Public Company Limit ed and it s Subsidiaries

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม Consolidat ed st at ement  of  f inancial posit ion

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 2564 และ 2563 As at  31 December 2022, 2021 and 2020

หน่วย: ล้ำนบำท
สินทรัพย์ 2565 % 2564 % 2563 %

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 57,530    6.3      35,993    4.2      64,399    8.6      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ัน 32,329    3.6      31,617    3.7      38,582    5.2      
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 74,459    8.2      78,951    9.2      54,842    7.3      
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 161        0.0      200        0.0      110        0.0      
สินค้าคงเหลือ 83,162    9.2      83,121    9.6      54,654    7.3      
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 2,374     0.3      1,760     0.2      1,410     0.2      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 35         0.0 1,374     0.2      20         0.0      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 250,050 27.6   233,016 27.1   214,017 28.6   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 6,372     0.7      1,080     0.1      4,626     0.6      
เงินลงทุนในตราสารทุน 16,569    1.8      17,628    2.1      12,807    1.7      
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 118,974  13.1    118,870  13.8    97,375    13.0    
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,216     0.2      2,196     0.3      1,907     0.3      
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 142        0.0      105        0.0      82         0.0      
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 2,295     0.3      2,124     0.2      2,119     0.3      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 425,052  46.9    410,708  47.7    363,425  48.5    
ค่าความนิยม 47,368    5.2      46,737    5.4      34,031    4.5      
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 22,693    2.5      19,652    2.3      11,007    1.5      
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,206     0.6      4,525     0.5      5,001     0.7      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,553     1.1      4,460     0.5      2,984     0.4      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 656,440 72.4   628,085 72.9   535,364 71.4   
รวมสินทรัพย์ 906,490 100.0 861,101 100.0 749,381 100.0 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย The Siam Cement  Public Company Limit ed and it s Subsidiaries

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม Consolidat ed st at ement  of  f inancial posit ion

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 2564 และ 2563 As at  31 December 2022, 2021 and 2020

หน่วย: ล้ำนบำท
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 % 2564 % 2563 %

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 36,252    4.0      39,262    4.6      21,510    2.9      
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 59,783    6.6      75,026    8.7      65,273    8.7      
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,508      0.5      4,618      0.5      16,649    2.2      
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,343      0.3      2,255      0.3      2,326      0.3      
ส่วนของหุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24,915    2.7      39,932    4.6      49,933    6.6      
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 383        0.0      324        0.0      510        0.1      
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 2,197      0.2      2,758      0.3      3,927      0.5      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,936      0.2      4,212      0.5      1,293      0.2      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 132,317 14.5   168,387 19.5   161,421 21.5   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว 94,607    10.4    76,164    8.8      35,880    4.8      
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 11,184    1.2      10,432    1.2      9,883      1.3      
หุ้นกู้ 190,054  21.1    130,127  15.1    124,673  16.6    
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8,765      1.0      8,327      1.0      5,610      0.7      
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 13,262    1.5      14,541    1.7      14,688    2.1      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,877      0.4      3,115      0.4      1,100      0.1      

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 321,749 35.6   242,706 28.2   191,834 25.6   
รวมหน้ีสิน 454,066 50.1   411,093 47.7   353,255 47.1   

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 1,600     1,600     1,600     
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว - หุ้นสามัญ 1,200      0.1      1,200      0.2      1,200      0.2      

ส่วนเกินทุนอ่ืน 3,179      0.4      3,467      0.4      4,252      0.6      
ก าไรสะสม 
จัดสรรแล้ว
ทุนส ารองตามกฎหมาย 160        0.0      160        0.0      160        0.0      
ทุนส ารองท่ัวไป 10,516    1.2      10,516    1.2      10,516    1.4      

ยังไม่ได้จัดสรร 352,820  38.9    348,558  40.5    321,097  42.8    
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 6,380      0.7      1,790      0.2      (16,253)   (2.2)     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 374,255 41.3   365,691 42.5   320,972 42.8   
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 78,169    8.6      84,317    9.8      75,154    10.1    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 452,424 49.9   450,008 52.3   396,126 52.9   

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 906,490 100.0 861,101 100.0 749,381 100.0 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย The Siam Cement  Public Company Limit ed and it s Subsidiaries

งบก ำไรขำดทุนรวม Consolidat ed income st at ement

ส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 2564 และ 2563 For t he year ended 31 December 2022, 2021 and 2020

หน่วย: ล้ำนบำท
2565 % 2564 % 2563 %

รายได้จากการขาย 569,609    100.0    530,112    100.0    399,939    100.0    
ต้นทุนขาย (491,339)   (86.3)     (421,000)   (79.4)     (309,947)   (77.5)     
ก ำไรข้ันต้น 78,270    13.7     109,112   20.6     89,992    22.5     
รายได้อ่ืน 12,683     2.3       10,594     2.0       7,278       1.8       
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 90,953    16.0     119,706   22.6     97,270    24.3     
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (36,213)     (6.4)      (32,313)     (6.1)      (24,091)     (6.0)      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (33,560)     (5.9)      (30,484)     (5.7)      (28,724)     (7.2)      
ค่าใช้จ่ายอ่ืน (1,985)      (0.3)      (4,058)      (0.8)      (3,720)      (0.9)      
รวมค่ำใช้จ่ำย (71,758)   (12.6)    (66,855)   (12.6)    (56,535)   (14.1)    
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 19,195    3.4      52,851    10.0     40,735    10.2     
ต้นทุนทางการเงิน (7,523)      (1.3)      (6,758)      (1.3)      (7,082)      (1.8)      
ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมค้า
และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 10,703     1.8       17,543     3.3       9,456       2.4       
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 22,375    3.9      63,636    12.0     43,109    10.8     
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (4,650)      (0.8)      (8,900)      (1.7)      (5,809)      (1.5)      
ก ำไรส ำหรับปี 17,725    3.1      54,736    10.3     37,300    9.3      

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 21,382    3.7      47,174    8.9      34,144    8.5      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (3,657)      (0.6)      7,562       1.4       3,156       0.8       

17,725     3.1       54,736     10.3      37,300     9.3       

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน (บำท)
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 17.82      39.31      28.45      

Q4-22_Page 13_FS and Ratio PL-Prt 14-02-23 22:36
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย The Siam Cement  Public Company Limit ed and it s Subsidiaries

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม Consolidat ed st at ement  of  comprehensive income

ส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 2564 และ 2563 For t he year ended 31 December 2022, 2021 and 2020

หน่วย: ล้ำนบำท
2565 2564 2563

ก ำไรส ำหรับปี 17,725      54,736    37,300      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,007)      17,272    (833)         
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด 4,248       (131)       -              
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (4)            (64)         46           
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของการร่วมค้า
และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 1,496       2,370      (184)         

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 4             10          (6)            

รวมรำยกำรท่ีอำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 4,737      19,457   (977)        

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน (389)         1,645      66           
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว้ 1,459       880        (204)         
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของการร่วมค้า
และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (205)         147        44           

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (213)         (495)       20           

รวมรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 652         2,177     (74)         
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 5,389      21,634   (1,051)     
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 23,114     76,370   36,249     

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 28,051     65,902   33,097     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (4,937)      10,468    3,152       

23,114      76,370    36,249      
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย The Siam Cement  Public Company Limit ed and it s Subsidiaries

งบกระแสเงินสดรวม Consolidat ed st at ement  of  cash f lows

ส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 2564 และ 2563 For t he year ended 31 December 2022, 2021 and 2020

หน่วย: ล้ำนบำท
2565 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 17,725      54,736      37,300      
รายการปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,650       8,900       5,809       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 29,461      28,835      27,377      
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า 1,013       759          167          
ค่าใช้จ่ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,077       1,260       1,312       
ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปล่ียน 378          (117)         423          
ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (10,703)     (17,543)     (9,456)      
เงินปันผลรับ (4,563)      (1,697)      (670)         
ดอกเบ้ียรับ (1,224)      (1,047)      (1,117)      
ต้นทุนทางการเงิน 7,523       6,757       7,129       
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 654          3,933       3,054       
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอ่ืน ๆ (287)         (3,240)      (542)         
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน 45,704     81,536     70,786     

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,778       (21,111)     4,995       
สินค้าคงเหลือ (1,389)      (24,793)     693          
สินทรัพย์อ่ืน (62)          (1,207)      345          
สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมข้ึน) - สุทธิ 4,327      (47,111)   6,033      

Q4-22_Page 13_FS and Ratio CashFlow (1) 14-02-23 22:36
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย The Siam Cement  Public Company Limit ed and it s Subsidiaries

งบกระแสเงินสดรวม Consolidat ed st at ement  of  cash f lows

ส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 2564 และ 2563 For t he year ended 31 December 2022, 2021 and 2020

หน่วย: ล้ำนบำท
2565 2564 2563

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (12,434)     14,815      (57)          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (918)         (888)         (1,008)      
หน้ีสินอ่ืน 1,143       282          (245)         
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (12,209)   14,209     (1,310)     
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 37,822     48,634     75,509     
จ่ายภาษีเงินได้ (8,103)      (9,834)      (5,094)      
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 29,719     38,800     70,415     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย -              -              766          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดท่ีได้มา (9,570)      (14,477)     (2,946)      
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 1,707       13           286          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (1,681)      (13,186)     (239)         
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 29,362      79,234      56,059      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุนและตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (33,528)     (68,504)     (81,036)     
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 765          286          462          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (38,065)     (58,007)     (51,357)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,866)      (2,471)      (1,602)      
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กู้ยืม (เงินให้กู้ยืม) สุทธิ (1)            (132)         48           
รับเงินปันผล 18,836      10,796      7,349       
รับดอกเบ้ีย 1,094       1,049       1,025       
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (32,947)   (65,399)   (71,185)   

Q4-22_Page 13_FS and Ratio CashFlow (2) 14-02-23 22:36

113



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย The Siam Cement  Public Company Limit ed and it s Subsidiaries

งบกระแสเงินสดรวม Consolidat ed st at ement  of  cash f lows

ส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 2564 และ 2563 For t he year ended 31 December 2022, 2021 and 2020

หน่วย: ล้ำนบำท
2565 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

ท่ีไม่ได้มีผลท าให้สูญเสียการควบคุม 850          1,153       43,107      
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

ท่ีไม่ได้มีผลท าให้สูญเสียการควบคุม (37)           (2,371)      (1,416)      
เงินสดรับจาก (จ่ายเพ่ือช าระ) เงินกู้ยืม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2,467)      14,276      2,476       
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 21,420      40,823      27,063      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมระยะยาว (5,852)      (17,804)     (7,041)      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,961)      (2,985)      (2,625)      
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 84,949      45,401      49,850      
เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้ (39,988)     (49,917)     (49,881)     
เงินกู้ยืมเพ่ิมข้ึน - สุทธิ 55,101     29,794     19,842     
จ่ำยเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (19,199)     (20,398)     (14,998)     
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (2,856)      (3,514)      (1,411)      
รวมจ่ำยเงินปันผล (22,055)   (23,912)   (16,409)   
จ่ายดอกเบ้ียและต้นทุนทางการเงินอ่ืน (9,460)      (7,902)      (7,653)      
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 24,399     (3,238)     37,471     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 21,171     (29,837)   36,701     
ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด 366          1,431       71           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 35,993      64,399      27,627      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี 57,530     35,993     64,399     
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม
2565 2564 2563

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.9           1.4           1.3           
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.1           0.8           0.9           
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.2           0.2           0.5           
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า) 9.5           10.0         9.2           
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 39           36           40           
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าส าเร็จรูป (เท่า) 16.1         16.5         14.8         
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน) 23           22           25           
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า) 12.8         11.6         10.7         
ระยะเวลาช าระหน้ี (วัน) 29           31           34           
Cash Cycle (วัน) 33           27           31           

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร
อัตราก าไรข้ันต้น (%) 13.7         20.6         22.5         
อัตราก าไรสุทธิ* (%) 3.6           8.5           8.2           
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.8           13.7         11.4         

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.4           5.9           4.9           
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 12.2         19.6         17.9         
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.7           0.7           0.6           

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.0           0.9           0.9           
อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.6           0.5           0.4           
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 8.2           13.6         10.5         
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า) 0.9           1.1           0.8           
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ EBITDA (เท่า) 5.9           3.3           3.5           
หน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA** (เท่า) 4.3           2.6           2.1           
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 44.9         47.1         49.2         

หมายเหตุ:
* อัตราก าไรสุทธิ = ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท / รายได้รวม
** หน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA = หน้ีสิน(ท่ีมีภาระดอกเบ้ีย) หักเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร / EBITDA
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11
รายชื่อบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 
ที่ประกอบธุรกิจอันเป็นสาระสำาคัญ

ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง   
บริษัทย่อย

1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน / กรุงเทพฯ
รับจ้ำงผลิตและจัดจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ /

ให้บริกำรวิจัย และกำรจัดกำร
2 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ำง จ ำกัด กิจกำรลงทุน / ให้บริกำรจัดกำร กรุงเทพฯ
3 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ำกัด ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ ปูนก่อ สระบุรี

และคอนกรีตผสมเสร็จ
4 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จ ำกัด ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ ปูนก่อ ปูนซีเมนต์ขำว สระบุรี

และคอนกรีตผสมเสร็จ
5 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ำกัด ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ ปูนก่อ นครศรีธรรมรำช

และคอนกรีตผสมเสร็จ
6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล ำปำง) จ ำกัด ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ ปูนก่อ ล ำปำง

และคอนกรีตผสมเสร็จ
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

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

สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(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 0-3633-4710 หุ้นสำมัญ 6                       575                   100                   
0-3621-8400
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 0.5                    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                   

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

25 บริษัทซีแพคคอนสตรัคช่ันโซลูช่ัน จ ำกัด บริกำรโซลูชัน งำนก่อสร้ำง กรุงเทพฯ
26 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
27 บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
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 บริษัทสยำมซำนิทำรีฟิตต้ิงส์ จ ำกัด ก๊อกน้ ำและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ กรุงเทพฯ / นครรำชสีมำ
42 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
43 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด กิจกำรลงทุน / จัดจ ำหน่ำยในประเทศ กรุงเทพฯ
44 บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนช่ันแนล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ กรุงเทพฯ
45 SCG International Australia Pty. Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ ออสเตรเลีย
46 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ จีน
47 SCG International Hong Kong Limited ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ ฮ่องกง
48 SCG International (Philippines) Corporation ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ ฟิลิปปินส์
49 SCG International USA Inc. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ สหรัฐอเมริกำ
50 PT SCG International Indonesia ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ อินโดนีเซีย
51 SCG International Laos Co., Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ สปป. ลำว
52 SCG Marketing Philippines Inc. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ ฟิลิปปินส์

53 SCG International (Malaysia) Sdn. Bhd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ มำเลเซีย
54 SCG International (Cambodia) Co., Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ กัมพูชำ
55 SCG International Middle East DMCC ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ สหรัฐอำหรับเอมิเรสต์
56 SCG International Middle East Trading L.L.C ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ สหรัฐอำหรับเอมิเรสต์

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

สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
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                   
0-2586-3333 0-2555-0001 หุ้นสำมัญ 0.007                 0.7                    100                   
0-2586-3333 0-2587-2118 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                   
0-5433-7301-5 0-5433-7300 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                   

0-2973-5040-54 0-4433-5583 หุ้นสำมัญ 2                       200                   100                   
0-2586-3333 0-2586-2961 หุ้นสำมัญ 976                   24,392               100                   
0-2586-3333 0-2586-5454 หุ้นสำมัญ 275                   16,452               100                   

 0-2586-2222 0-2586-2251 หุ้นสำมัญ 4                       400                   100                   
(61) 2-9439-1441 - หุ้นสำมัญ 0.2                    5                       100                   

(86) 20-8365-2559 - ** -                       113                   100                   
(852) 3466-6535 (852) 3743-6807 หุ้นสำมัญ 45                     220                   100                   
(632) 7369-6505 - หุ้นสำมัญ 0.5                    38                     100                   

(1) 310-323-2194-106 (1) 310-324-9528 หุ้นสำมัญ 0.1                    36                     100                   
(62) 21-576-4167 (62) 21-576-2594 หุ้นสำมัญ 8                       8                       100                   

(856) 21-454-596-7  - หุ้นสำมัญ 0.1                    58                     100                   
(632) 501-8634 (632) 501-8635 หุ้นสำมัญ 2                       133                   100                   
(632) 501-8630

(60) 3-5632-0168 (60) 3-5632-0158 หุ้นสำมัญ 2                       14                     100                   
(855) 23-990-401-5 - หุ้นสำมัญ 0.0001               1                       100                   

(971) 4-552-0293 (971) 4-552-0294 หุ้นสำมัญ 0.001                 11                     100                   
(971) 50-450-0270 - หุ้นสำมัญ 5                       51                     100                   

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

57 SCG International Vietnam Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ เวียดนำม
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

และกำรกระจำยสินค้ำในประเทศ
58 SCG International India Private Limited ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ อินเดีย
59 SCG International Bangladesh Company Limited ตัวแทนจ ำหน่ำย บังกลำเทศ

(เดิมช่ือ “Smart Build Bangladesh Co., Ltd.”)
60 บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์เพรส จ ำกัด บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ กรุงเทพฯ
61 Oitolabs Technologies Private Limited บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ อินเดีย
62 บริษัทเอสซีจี บิลด้ิง แอนด์ ลีฟว่ิงแคร์คอนซัลต้ิง จ ำกัด ให้ค ำปรึกษำและออกแบบอำคำร กรุงเทพฯ
63 บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟว่ิง จ ำกัด อุปกรณ์ส ำหรับดูแลควำมปลอดภัยของผู้สูงอำยุ กรุงเทพฯ
64 Myanmar CBM Services Co., Ltd. ให้บริกำรทำงธุรกิจ เมียนมำ
65 บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูช่ัน จ ำกัด ให้บริกำรทำงธุรกิจ กรุงเทพฯ

(เดิมช่ือ “บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จ ำกัด”)
66 บริษัทเบ็ตเตอร์บี มำร์เก็ตเพลส จ ำกัด ให้บริกำรทำงธุรกิจ กรุงเทพฯ
67 บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
68 บริษัทเอสซีจี ลีฟวิง แอนด์ เฮำส์ซิง โซลูชัน จ ำกัด ให้บริกำรออกแบบ ต่อเติม ท่ีอยู่อำศัย กรุงเทพฯ
69 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จ ำกัด ศูนย์แสดงสินค้ำเอสซีจี ให้บริกำร กรุงเทพฯ

และให้ค ำปรึกษำ
70 PT Renos Marketplace Indonesia แพลตฟอร์มส ำหรับซ้ือขำย อินโดนีเซีย

วัสดุก่อสร้ำงและตกแต่ง
71 บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลด้ิง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
72 Prime Group Joint Stock Company กิจกำรลงทุน เวียดนำม
73 Prime Trading, Import and Export One Member จ ำหน่ำยกระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนำม

Limited Liability Company
74 SCG Home Vietnam Co., Ltd. ร้ำนค้ำขำยวัสดุตกแต่งและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง เวียดนำม

(เดิมช่ือ “Prime International Import - Export 
and Service Trading Company Limited”)

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

ไทล์ฟิกส์ สกิมโค๊ท
82 บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
83 บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี จ ำกัด เคร่ืองสุขภัณฑ์ กรุงเทพฯ / สระบุรี
84 บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จ ำกัด เคร่ืองสุขภัณฑ์ กรุงเทพฯ / สระบุรี
85 PT Semen Jawa ปูนซีเมนต์ อินโดนีเซีย

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

สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
 (84) 83-526-9001 (84) 83-526-9009 ** -                       64                     100                   

(91) 12-4400-6413 - หุ้นสำมัญ 2                       95                     100                   
(880) 1787-659249 - หุ้นสำมัญ 0.06                   24                     100                   

0-2239-8999 0-2168-3230 หุ้นสำมัญ 1                       1,463                 100                   
(91) 80-6743-1100 - หุ้นสำมัญ 4                       17                     100                   

0-2586-4444  - หุ้นสำมัญ 0.3                    25                     100                   
 0-2030-1000 0-2586-2250 หุ้นสำมัญ 2                       231                   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 78                     1,953                 100                   
 0-2586-3333 0-2586-5625 หุ้นสำมัญ 4                       361                   100                   
0-2586-3333  - หุ้นสำมัญ 3                       332                   100                   

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

(6221) 8051-1688 - หุ้นสำมัญ 481                   110                   100                   

 0-2586-3333  - หุ้นสำมัญ 25                     2,535                 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                     

0-2973-5040-54 0-2551-3512 หุ้นสำมัญ 1                       60                     99                     
0-2973-5040-54 0-3626-3522 หุ้นสำมัญ 2                       200                   99                     
0-2973-5040-54 0-3637-3664 หุ้นสำมัญ 2                       160                   99                     
(6221) 350-9491 (6221) 350-9704 หุ้นสำมัญ 348                   11,352               98                     

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

86 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ กรุงเทพฯ
87 SCG Logistics Lao Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ สปป. ลำว
88 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ กัมพูชำ
89 SCG Logistics Philippines, Inc. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ ฟิลิปปินส์
90 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด โรงเรียนเพ่ือพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน สระบุรี

ในด้ำนกำรขนส่งของคู่ค้ำของเอสซีจี
91 Mawlamyine Cement Limited ปูนซีเมนต์ เมียนมำ

92 Prime Dai An Joint Stock Company ส ำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนำม
93 PT KIA Serpih Mas กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง อินโดนีเซีย
94 Unify Smart Tech Joint Stock Company บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เวียดนำม
95 Kampot Cement Co., Ltd. ปูนซีเมนต์ กัมพูชำ
96 PT KIA Keramik Mas กระเบ้ืองหลังคำเซรำมิก อินโดนีเซีย
97 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง อินโดนีเซีย
98 PT Kokoh Inti Arebama Tbk. จัดจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง อินโดนีเซีย
99 PT Karya Makmur Kreasi Prima ร้ำนค้ำปลีกเซรำมิก อินโดนีเซีย
100 Prime Dai Viet Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนำม
101 Prime Thien Phuc Joint Stock Company ส ำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนำม
102 Prime Phong Dien Joint Stock Company ผลิตวัตถุดิบ เวียดนำม
103 Prime Dai Loc Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง เวียดนำม
104 CPAC Cambodia Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ กัมพูชำ
105 บริษัทเอสซีจี เซรำมิกส์ จ ำกัด (มหำชน) กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง กรุงเทพฯ

และนิคมอุตสำหกรรม
106 บริษัทโสสุโก้ เซรำมิค จ ำกัด กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง สระบุรี
107 บริษัทสระบุรีรัชต์ จ ำกัด แผ่นปูพ้ืนและบุผนังคอนกรีต สระบุรี
108 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืนและบุผนัง ฟิลิปปินส์
109 บริษัทซูซันน์ สมำร์ท โซลูช่ัน จ ำกัด ให้บริกำรรับจ้ำงออกแบบวิศวกรรม สระบุรี
110 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ เมียนมำ

และผลิตภัณฑ์เก่ียวเน่ือง
111 PT Surya Siam Keramik กระเบ้ืองเซรำมิกปูพ้ืน อินโดนีเซีย
112 บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จ ำกัด ให้บริกำรแฟรนไชส์ระบบกำรค้ำปลีก กรุงเทพฯ
113 SCG Builk One Philippines, Inc. ให้บริกำรดิจิทัลแพลตฟอร์ม ฟิลิปปินส์

ส ำหรับธุรกิจก่อสร้ำง
114 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวช่ัน โซลูช่ัน จ ำกัด ให้บริกำรจัดกำรขยะหรือของเสีย กรุงเทพฯ

และน ำขยะหรือของเสียไปใช้ผลิตพลังงำน
115 Prime Hao Phu Joint Stock Company ส ำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนำม
116 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จ ำกัด ตัวแทนจ ำหน่ำย กรุงเทพฯ
117 บริษัทควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน) อิฐมวลเบำ แผ่นผนัง พ้ืนคอนกรีตมวลเบำ พระนครศรีอยุธยำ

และคำนทับหลังมวลเบำ

* สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 

สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
 0-2586-3333 0-2586-2158 หุ้นสำมัญ 36                     3,567                 98                     

(856) 20-9149-4545  - หุ้นสำมัญ 0.1                    13                     98                     
(855) 23-966-206  (855) 23-966-205 หุ้นสำมัญ 0.03                   11                     98                     

(639) 989-675-994  - หุ้นสำมัญ 1                       7                       98                     
 0-3672-4377 0-3672-4378 หุ้นสำมัญ 0.05                   5                       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                     
 (84) 90-5559-562  - หุ้นสำมัญ 1                       7                       93                     
(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) 797-1190 (6221) 797-1090 หุ้นสำมัญ 981                   350                   91                     
(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุ้นสำมัญ 10                     23                     91                     

(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                     

0-2586-3333 0-2587-2118 หุ้นสำมัญ 5,963                 5,963                 83                     

0-3637-6300 0-3637-6319 หุ้นสำมัญ 0.01                   800                   83                     
  0-2586-6822 0-2586-6800 หุ้นสำมัญ 1                       96                     83                     

(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุ้นสำมัญ 600                   558                   83                     
0-3637-6100 -                                       หุ้นสำมัญ 1                       100                   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                     
 0-2657-1116 - หุ้นสำมัญ 8                       815                   77                     

(632) 501-8634 (632) 501-8635 หุ้นสำมัญ 2                       16                     76                     

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

(84) 27-383-2270  - หุ้นสำมัญ 3                       35                     70                     
0-2586-1402 0-2586-2203 หุ้นสำมัญ 15                     146                   67                     

 0-3525-9131-4  0-3525-9130 หุ้นสำมัญ 400                   400                   61                     

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)

122 123



ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

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

119 บริษัทรูด้ี เทคโนโลยี จ ำกัด ให้บริกำรทำงธุรกิจ กรุงเทพฯ
120 บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลด้ิงส์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
121 Prime Dai Quang Joint Stock Company บรรจุภัณฑ์ เวียดนำม
122 บริษัทไซไฟเซนซ์ เอเชีย จ ำกัด ธุรกิจน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำย กรุงเทพฯ
123 บริษัทพำเนล เวิลด์ จ ำกัด ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์ สมุทรสำคร
124 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ เมียนมำ
125 บริษัทจัมโบ้บำจส์ แอนด์ ทักส์ จ ำกัด บริกำรขนส่งด้วยเรือล ำเลียง กรุงเทพฯ
126 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd. บริกำรขนส่งด้วยเรือล ำเลียง กัมพูชำ
127 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จ ำกัด รับสร้ำงบ้ำนและตกแต่งภำยใน กรุงเทพฯ
128 บริษัทเอสซีจี-บุญถำวร โฮลด้ิง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
129 Mingalar Motor Co., Ltd. ตัวแทนจ ำหน่ำย เมียนมำ
130 PT Siam-Indo Gypsum Industry แผ่นยิปซัม อินโดนีเซีย
131 PT Siam-Indo Concrete Products กระเบ้ืองไฟเบอร์ซีเมนต์ อินโดนีเซีย
132 บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ ำกัด ท่ำเทียบเรือสินค้ำ สมุทรปรำกำร
133 บริษัทบำงกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดด้ิง จ ำกัด บริกำรยกขนสินค้ำ สมุทรปรำกำร
134 SCG Ceramics – Ly Heng Chhay (Cambodia) Co., Ltd. ร้ำนค้ำปลีกกระเบ้ืองเซรำมิคปูพ้ืน กัมพูชำ

และบุผนังและเคร่ืองสุขภัณฑ์
135 PT Pion Quarry Nusantara ผลิตหินก่อสร้ำง อินโดนีเซีย
136 Home Center Quang Ninh Joint Stock Company ค้ำปลีก เวียดนำม
137 PT SCG Barito Logistics บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ อินโดนีเซีย
138 PT Tambang Semen Sukabumi เหมืองหินปูน อินโดนีเซีย
139 Kampot Land Co., Ltd. กิจกำรลงทุนในท่ีดิน กัมพูชำ
140 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd. ร้ำนค้ำขำยวัสดุตกแต่งและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง กัมพูชำ

การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน

141 บริษัทโกลบอลเฮ้ำส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด *** กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
142 บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด *** ดิจิทัลแพลตฟอร์ม กรุงเทพฯ

143 บริษัทซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม ไลฟ์ไทม์โซลูช่ัน จ ำกัด *** ให้บริกำรและวัสดุส ำหรับงำนซ่อมบ ำรุง กรุงเทพฯ
144 บริษัทสยำม สมำร์ท ดำต้ำ จ ำกัด *** กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
145 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จ ำกัด *** กิจกำรห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น กรุงเทพฯ
146 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จ ำกัด ผลิตโครงสร้ำงบ้ำนโมดูลำร์ สระบุรี
147 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd. บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ จีน
148 Siam Cement Big Bloc Construction Technologies อิฐมวลเบำ อินเดีย

Private Limited
149 บริษัทเซอร์เวย์ มำรีน เซอร์วิส จ ำกัด ให้เช่ำท่ีดิน กรุงเทพฯ

* สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
*** เป็นบริษัทย่อยตำมนิยำมท่ีเก่ียวข้องในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535

สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)

 0-3865-0512-5 0-3895-6469 หุ้นสำมัญ 59                     590                   61                     

097-140-1669 - หุ้นสำมัญ 1                       12                     61                     
0-2586-4173 0-2586-6904 หุ้นสำมัญ 3                       256                   59                     

(84) 235-3761-666  - หุ้นสำมัญ 2                       28                     56                     
 0-2030-1000  - หุ้นสำมัญ 0.2                    6                       56                     

0-3447-3067-70 0-3447-3063 หุ้นสำมัญ 2                       245                   55                     
(959) 43-083-164  - หุ้นสำมัญ 2                       58                     54                     

 0-2872-3014-5  0-2872-3016 หุ้นสำมัญ 5                       457                   54                     
 (855) 23-966-206 (855) 23-966-205 หุ้นสำมัญ 0.001                 0.2                    54                     

0-2586-1323 0-2586-4364 หุ้นสำมัญ 8                       825                   51                     
 0-2693-1108-6010 - หุ้นสำมัญ 8                       601                   51                     
(95) 1-751-4940-41 - 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                     
 0-2754-4501-9  0-2754-4513 หุ้นสำมัญ 1                       63                     50                     
 0-2754-4501-9  0-2754-4513 หุ้นสำมัญ 0.02                   2                       50                     

(855) 92-222-037 -                                   หุ้นสำมัญ 0.01                   19                     50                     

(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุ้นสำมัญ 0.01                   16                     49                     
(84) 203-6520-959 - หุ้นสำมัญ 0.6                    8                       49                     

(6221) 530-7970 (6221) 530-7971 หุ้นสำมัญ 4                       103                   48                     
(6221) 350-9491 (6221) 350-9704 หุ้นสำมัญ 62                     164                   48                     
(855) 12-442-737 - หุ้นสำมัญ 0.001                 0.2                    45                     

(855) 99-888-956 - หุ้นสำมัญ 12                     381                   41                     

 0-2586-3333 0-2586-5454 หุ้นสำมัญ 35                     3,283                 66                     
063-270-4665  - หุ้นสำมัญ 0.1                    5                       51                     
081-750-6874
0-2555-5595 - หุ้นสำมัญ 0.4                    35                     51                     
0-2586-3021 0-2586-2391 หุ้นสำมัญ 0.2                    211                   51                     
0-2706-1710 - หุ้นสำมัญ 8                       770                   50                     
0-3637-3478 0-3637-3480 หุ้นสำมัญ 23                     2,325                 49                     

 (86) 771-508-6999-30281 - หุ้นสำมัญ 25                     116                   48                     
(91) 26-1246-3261 (91) 26-1246-3264 หุ้นสำมัญ 0.1                    0.4                    48                     

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

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

150 Green Siam Resources Corporation ธุรกิจโรงอัดเศษกระดำษ ฟิลิปปินส์
151 Mariwasa Holdings, Inc. กิจกำรลงทุน ฟิลิปปินส์
152 CMPI Holdings, Inc. กิจกำรลงทุน ฟิลิปปินส์
153 บริษัทสยำม เซย์ซอน จ ำกัด บริกำรทำงกำรเงิน กรุงเทพฯ
154 บริษัทสยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) จัดจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง ร้อยเอ็ด

และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน
155 บริษัทสยำม วำลิดัส แคปปิตอล จ ำกัด แพลตฟอร์มระดมทุน กรุงเทพฯ
156 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่และ อินโดนีเซีย

ธุรกิจกระจำยสินค้ำวัสดุก่อสร้ำง
และสินค้ำเก่ียวกับบ้ำน

157 PT Catur Mitra Sejati Sentosa ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ อินโดนีเซีย

158 PT Catur Sentosa Berhasil ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ อินโดนีเซีย
159 PT Catur Sentosa Anugerah ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย อินโดนีเซีย
160 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. วัสดุทนไฟ จีน
161 บริษัทสยำมอุตสำหกรรมยิปซัม จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
162 บริษัทสยำมอุตสำหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จ ำกัด แผ่นยิปซัมและผลิตภัณฑ์จำกยิปซัม สระบุรี
163 บริษัทสยำมอุตสำหกรรมยิปซัม (สงขลำ) จ ำกัด แผ่นยิปซัมและผลิตภัณฑ์จำกยิปซัม สงขลำ
164 PT M Class Industry กระเบ้ืองหลังคำดินเผำ อินโดนีเซีย
165 PT Caturaditya Sentosa ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย อินโดนีเซีย
166 PT Catur Logamindo Sentosa ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย อินโดนีเซีย
167 Global House (Cambodia) Company Limited จัดจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง กัมพูชำ

และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน
168 PT Catur Hasil Sentosa ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ อินโดนีเซีย
169 PT Caturadiluhur Sentosa ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย อินโดนีเซีย
170 PT Eleganza Tile Indonesia ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย อินโดนีเซีย
171 PT Kusuma Kemindo Sentosa ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย อินโดนีเซีย

172 บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) ปูนซีเมนต์ กรุงเทพฯ
173 บริษัทนอริตำเก้ เอสซีจี พลำสเตอร์ จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยปูนพลำสเตอร์ สระบุรี
174 Finfloor S.p.A. กิจกำรลงทุน อิตำลี

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)   
บริษัทย่อย

175 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด (มหำชน) กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
(เดิมช่ือ “บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด”)

176 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ ำกัด เม็ดพลำสติกพอลิเอทิลีน ระยอง
และเม็ดพลำสติกพอลิโพรพิลีน

177 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd. ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ สิงคโปร์
178 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง จ ำกัด บริกำรซ่อมบ ำรุง ระยอง

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

สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
(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                     

0-2586-3021 0-2586-2391 หุ้นสำมัญ 0.3                    300                   36                     
 0-4351-9597  0-4351-1492 หุ้นสำมัญ 4,802                 4,802                 33                     

0-2026-6574 - หุ้นสำมัญ 13                     127                   33                     
(6221) 566-8801 (6221) 566-9445 หุ้นสำมัญ 4,458                 1,030                 31                     

(6221) 5420-4999 (6221) 5421-7375 หุ้นสำมัญ 8,000                 1,617                 31                     
(6221) 5421-7383

(6221) 580-0757 (6221) 580-0758 หุ้นสำมัญ 130                   300                   31                     
(6221) 619-7255 (6221) 619-0009 หุ้นสำมัญ 0.1                    185                   31                     

(86) 553-839-9877 (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                     
0-7420-0400 0-7420-0401 หุ้นสำมัญ 1                       120                   29                     

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

(6227) 445-2010 (6227) 445-2011 หุ้นสำมัญ 0.002                 3                       22                     
(855) 23-232-232 (855) 23-232-231 หุ้นสำมัญ 0.002                 521                   18                     

(6272) 132-057 (6272) 132-058 หุ้นสำมัญ 0.001                 2                       17                     
(6271) 1564-5723-29 (6271) 1564-5730 หุ้นสำมัญ 0.01                   23                     16                     

(6221) 566-6360 (6221) 568-2081 หุ้นสำมัญ 0.03                   58                     16                     
(6221) 565-3736 (6221) 566-9443 หุ้นสำมัญ 1,500                 37                     13                     

(6221) 5694-2213 (6221) 560-2025
0-2641-5600 - หุ้นสำมัญ 778                   3,892                 10                     

0-3637-3578-82 0-3637-3577 หุ้นสำมัญ 4                       405                   10                     
(39) 05-3684-0111 (39) 05-3684-0322 หุ้นสำมัญ 11                     429                   5                       

0-2586-1111 0-2586-5561 หุ้นสำมัญ 11,445               114,453              100                   

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

(65) 6221-5368 (65) 6221-5346 หุ้นสำมัญ 1                       23                     100                   
0-3868-5040-8 0-3891-1309 หุ้นสำมัญ 0.05                   5                       100                   

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

179 บริษัทโปรเทค เอ้ำท์ซอสซ่ิง จ ำกัด บริกำรซ่อมบ ำรุง ระยอง
180 บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จ ำกัด บริกำรซ่อมบ ำรุง ระยอง
181 REPCO NEX (Vietnam) Company Limited บริกำรซ่อมบ ำรุง เวียดนำม
182 บริษัทอำร์ ไอ แอล 1996 จ ำกัด นิคมอุตสำหกรรม ระยอง
183 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จ ำกัด ให้บริกำรเทคโนโลยีด้ำนเคมีภัณฑ์ กรุงเทพฯ
184 บริษัทวีนำ เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
185 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. ธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร เวียดนำม
186 บริษัทดับเบ้ิลยู ที อี จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
187 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. กิจกำรลงทุน สิงคโปร์
188 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. กิจกำรลงทุน สิงคโปร์
189 Hexagon International, Inc. กิจกำรลงทุน สหรัฐอเมริกำ
190 SENFI Norway AS กิจกำรลงทุน นอร์เวย์
191 Norner AS วิจัยและพัฒนำ นอร์เวย์
192 Norner Research AS  สถำบันวิจัย นอร์เวย์
193 SCGN AS จ ำหน่ำยและให้บริกำรเทคโนโลยี นอร์เวย์
194 บริษัทเอส เอ็ม เอช จ ำกัด วิจัยและพัฒนำและให้บริกำรเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
195 บริษัทไทยพลำสติกและเคมีภัณฑ์ จ ำกัด (มหำชน) พลำสติกพีวีซี กรุงเทพฯ
196 PT TPC Indo Plastic and Chemicals พลำสติกพีวีซี อินโดนีเซีย
197 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จ ำกัด พีวีซี เพสต์ เรซิน กรุงเทพฯ
198 บริษัทนวพลำสติกอุตสำหกรรม จ ำกัด ท่อและข้อต่อพีวีซี กรุงเทพฯ
199 บริษัทนวอินเตอร์เทค จ ำกัด ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ ระยอง
200 Chemtech Co., Ltd. พลำสติกคอมพำวนด์ เวียดนำม
201 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จ ำกัด กิจกำรลงทุน ระยอง
202 Xplore S.R.L. วิจัยและพัฒนำ อิตำลี
203 SENFI UK Limited วิจัยและพัฒนำ สหรำชอำณำจักร
204 SENFI Swiss GmbH ให้บริกำรด้ำนกำรตลำด สวิตเซอร์แลนด์
205 บริษัทเซนฟำย เวนเจอร์ส จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
206 บริษัทระยองไปป์ไลน์ จ ำกัด บริกำรใช้สิทธิทำงท่อ ระยอง
207 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จ ำกัด เม็ดพลำสติกคอมพำวนด์ กรุงเทพฯ

ข้ึนรูปแบบหมุนเหว่ียง
208 บริษัทมำบตำพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด บริกำรคลังเก็บสินค้ำและขนถ่ำยสินค้ำ ระยอง
209 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd. ท่อและข้อต่อพีวีซี เมียนมำ
210 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. พีวีซีคอมพำวนด์ เวียดนำม
211 TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Ltd. พลำสติกพีวีซี เวียดนำม
212 Sirplaste - Sociedade Industrial de รีไซเคิลพลำสติก โปรตุเกส

Recuperados de Plástico, S.A.
213 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ำกัด วัตถุดิบส ำหรับผลิตเม็ดพลำสติก ระยอง
214 บริษัทมำบตำพุดโอเลฟินส์ จ ำกัด วัตถุดิบส ำหรับผลิตเม็ดพลำสติก ระยอง
215 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. ท่อและข้อต่อพีวีซี กัมพูชำ

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

สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)

0-3868-2632-3 0-3868-2633 หุ้นสำมัญ 0.01                   1                       100                   
0-3893-7000 0-3803-5380 หุ้นสำมัญ 2                       215                   100                   
0-2586-3333 -                                       ** -                       11                     100                   
0-3893-7010 0-3803-5575 หุ้นสำมัญ 11                     1,100                 100                   
0-2586-4779 0-2586-5453 หุ้นสำมัญ 0.01                   1                       100                   
0-2586-5435 - หุ้นสำมัญ 798                   79,813               100                   

(84) 283-911-8660 - ** -                       82,374               100                   
 0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 0.8                    84                     100                   

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

0-2586-4444 - หุ้นสำมัญ 2                       67                     100                   
(47) 3557-8000 (47) 3557-8124 หุ้นสำมัญ 0.01                   3                       100                   
(47) 3557-8001 (47) 3557-8125 หุ้นสำมัญ 0.001                 0.1                    100                   
(47) 3557-8002 (47) 3557-8126 หุ้นสำมัญ 0.001                 0.1                    100                   
(47) 3557-8003 (47) 3557-8127 หุ้นสำมัญ 0.001                 0.1                    100                   

0-2586-4859 0-2586-6277 หุ้นสำมัญ 2                       170                   100                   
0-2586-4235 0-2827-7273 หุ้นสำมัญ 875                   875                   100                   

(6231) 395-2945 (6231) 395-2944 หุ้นสำมัญ 0.03                   1,020                 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                   
0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 5                       450                   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                       273                   80                     

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

(351) 244-870-070 (351) 244-870-071 หุ้นสำมัญ 0.8                    147                   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                     

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

216 บริษัทเซอร์คูลำร์ พลำส จ ำกัด รีไซเคิลพลำสติก ระยอง
217 Recycling Holding Volendam B.V. รีไซเคิลพลำสติก เนเธอร์แลนด์
218 Kras Investments B.V. รีไซเคิลพลำสติก เนเธอร์แลนด์
219 Krasgroup Vastgoed B.V. รีไซเคิลพลำสติก เนเธอร์แลนด์
220 Kras Belgium B.V. รีไซเคิลพลำสติก เบลเยียม

221 Kras Asia Ltd. รีไซเคิลพลำสติก ฮ่องกง
222 Kras Gemert B.V. รีไซเคิลพลำสติก เนเธอร์แลนด์

223 Kras Hoek van Holland B.V. รีไซเคิลพลำสติก เนเธอร์แลนด์

224 Kras Polymers B.V. รีไซเคิลพลำสติก เนเธอร์แลนด์
225 Kras Recycling B.V. รีไซเคิลพลำสติก เนเธอร์แลนด์
226 PT Nusantara Polymer Solutions จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก อินโดนีเซีย
227 Binh Minh Plastics Joint Stock Company ท่อและข้อต่อพีวีซี เวียดนำม
228 North Binh Minh Plastics Limited Company ท่อและข้อต่อพีวีซี เวียดนำม
229 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia ท่อและข้อต่อพีวีซี อินโดนีเซีย
230 บริษัทเคช่ัน เพำเวอร์ จ ำกัด บริกำรซ่อมบ ำรุง กรุงเทพฯ
231 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด บริกำรสอบเทียบมำตรฐำน ระยอง
232 REKS L.L.C. รีไซเคิลพลำสติก โคโซโว

บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน

233 SCG Plastics (China) Co., Limited *** จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก ฮ่องกง
234 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. *** จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก จีน
235 บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ำกัด *** วัตถุดิบส ำหรับผลิตยำงสังเครำะห์ กรุงเทพฯ
236 บริษัทบีเอสที อิลำสโตเมอร์ส จ ำกัด *** ยำงสังเครำะห์ กรุงเทพฯ
237 A.J. Plast (Vietnam) Company Limited *** ฟิล์มพลำสติก เวียดนำม
238 บริษัทสยำมสไตรีนโมโนเมอร์ จ ำกัด วัตถุดิบส ำหรับผลิตพอลิสไตรีน ระยอง
239 บริษัทสยำมเลเทกซ์สังเครำะห์ จ ำกัด เลเทกซ์สังเครำะห์ ระยอง
240 บริษัทสยำมโพลิเอททีลีน จ ำกัด เม็ดพลำสติกพอลิเอทิลีน ระยอง
241 บริษัทสยำมโพลีสไตรีน จ ำกัด เม็ดพลำสติกพอลิสไตรีน ระยอง
242 บริษัทระยอง เทอร์มินัล จ ำกัด บริกำรคลังเก็บสินค้ำและขนถ่ำยสินค้ำ ระยอง
243 PT Siam Maspion Terminal *** บริกำรคลังเก็บสินค้ำและขนถ่ำยสินค้ำ อินโดนีเซีย
244 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จ ำกัด วัตถุดิบส ำหรับผลิตอะคริลิก ระยอง
245 บริษัทแกรนด์ สยำม คอมโพสิต จ ำกัด เม็ดพลำสติกพอลิโพรพิลีนคอมพำวนด์ ระยอง
246 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จ ำกัด ผงเมลำมีน ระยอง
247 บริษัทสยำม โทเซลโล จ ำกัด ฟิล์มพลำสติก ระยอง
248 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia เม็ดพลำสติกพอลิเอทิลีน อินโดนีเซีย
249 PT Trans-Pacific Polyethylindo เม็ดพลำสติกพอลิเอทิลีน อินโดนีเซีย

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

*** เป็นบริษัทย่อยตำมนิยำมท่ีเก่ียวข้องในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535

สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
 0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 2                       190                   60                     

(31) 29-936-3827 - หุ้นสำมัญ 0.0006               2                       60                     
(31) 29-936-3827 - หุ้นสำมัญ 0.0001               0.004                 60                     
(31) 29-936-3827 - หุ้นสำมัญ 0.0009               3                       60                     
(31) 29-936-3827 - หุ้นสำมัญ 0.002                 0.7                    60                     
(32) 34-820-841

 (852) 35-807-365 - หุ้นสำมัญ 0.01                   0.05                   60                     
(31) 29-936-3827 - หุ้นสำมัญ 0.008                 22                     60                     
(31) 49-236-3666
(31) 29-936-3827 - หุ้นสำมัญ 0.0009               3                       60                     
(31) 17-424-2788
(31) 29-936-3827 - หุ้นสำมัญ 0.0001               0.004                 60                     
(31) 29-936-3827 - หุ้นสำมัญ 0.001                 1                       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                     
0-2539-7268 0-2539-7431 หุ้นสำมัญ 2                       20                     51                     

0-3891-1321-2 0-3891-1381 หุ้นสำมัญ 0.02                   4                       51                     
(383) 4817-0170 -                                       หุ้นสำมัญ 3,701                 137                   45                     

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

0-2679-5120 0-2679-5119 หุ้นสำมัญ 12                     1,173                 54                     
0-2679-5120 0-2679-5119 หุ้นสำมัญ 21                     525                   54                     
 0-2586-3333 - ** -                        719                   50                     
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 45                     4,366                 50                     
0-3867-3000 0-3868-3991 หุ้นสำมัญ 10                     995                   50                     
0-3891-3133 0-3869-3134 หุ้นสำมัญ 14                     1,325                 50                     

(6231) 395-2945-8 (6231) 353-3218 หุ้นสำมัญ 0.01                   327                   50                     
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                     

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

250 บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จ ำกัด พีวีซีคอมพำวนด์ กรุงเทพฯ
251 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. ธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร อินโดนีเซีย
252 Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. จัดซ้ือวัตถุดิบและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สิงคโปร์
253 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. เม็ดพลำสติกพอลิโพรพิลีนคอมพำวนด์ จีน
254 Da Nang Plastic Joint Stock Company ผลิตภัณฑ์ท่อและผลิตภัณฑ์พลำสติกพีวีซี เวียดนำม
255 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ เวียดนำม

Joint Stock Company
256 Circular Plastics Holding B.V. รีไซเคิลพลำสติก เนเธอร์แลนด์
257 Circular Plastics Alliance B.V. รีไซเคิลพลำสติก เนเธอร์แลนด์
258 Circular Plastics B.V. รีไซเคิลพลำสติก เนเธอร์แลนด์

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจ้ิง)
บริษัทย่อย

259 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ำกัด (มหำชน) กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
260 Jordan Trading Inc. รีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ สหรัฐอเมริกำ
261 บริษัทสยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จ ำกัด กระดำษบรรจุภัณฑ์ กรุงเทพฯ
262 บริษัทเว็กซ์เซล แพ็ค จ ำกัด บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป ระยอง

(เดิมช่ือ “บริษัทวีซ่ี แพ็คเกจ้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด”)
263 บริษัทพรีซิช่ัน พร้ินท์ จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ สมุทรสำคร
264 บริษัทอินวีนิค จ ำกัด บริหำรสินทรัพย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ กรุงเทพฯ
265 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ำกัด อบรมและสัมมนำ กรุงเทพฯ
266 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด  พลังงำนและสำธำรณูปโภค กรุงเทพฯ
267 บริษัทเอสซีจีพี โซลูช่ัน จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
268 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. กิจกำรลงทุน สิงคโปร์
269 Go-Pak UK Limited บรรจุภัณฑ์อำหำร สหรำชอำณำจักร
270 Go-Pak Vietnam Limited บรรจุภัณฑ์อำหำร เวียดนำม
271 Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์อำหำร เวียดนำม
272 Peute Recycling B.V. กิจกำรลงทุน เนเธอร์แลนด์
273 Peute Papierrecycling B.V. รีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ เนเธอร์แลนด์
274 Peute Plasticrecycling B.V. รีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ เนเธอร์แลนด์
275 Peute Recycling International B.V. กิจกำรลงทุน เนเธอร์แลนด์
276 Peute UK Limited รีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ สหรำชอำณำจักร
277 Peute Portugal, Unipessoal Lda รีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ โปรตุเกส
278 Peute Recycling Spain S.L. รีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ สเปน
279 บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลำสติกส์ จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
280 SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd. กิจกำรลงทุน สิงคโปร์
281 บริษัทอินเตอร์เนช่ันแนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจ้ิง จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
282 บริษัทเอสเคไอซี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด กิจกำรลงทุน กรุงเทพฯ
283 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) กระดำษบรรจุภัณฑ์ กำญจนบุรี
284 Deltalab Global, S.L. กิจกำรลงทุน สเปน

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

สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
0-2501-1054 0-2501-1198 หุ้นสำมัญ 1                       120                   35                     

(6221) 530-7950 (6221) 530-8930 หุ้นสำมัญ 21,628               62,157               31                     
(6221) 530-7950 - หุ้นสำมัญ 5                       152                   31                     

(86) 760-533-2138 (86) 760-389-8880 หุ้นสำมัญ 15                     596                   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                     

(31) 29-738-0300 - หุ้นสำมัญ 0.3                    0.09                   12                     
(31) 29-738-0300 - หุ้นสำมัญ 0.002                 0.07                   12                     
(31) 29-738-0300 - หุ้นสำมัญ 0.001                 0.04                   12                     

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 4,293                 4,293                 72                     
(845) 338-5379 - หุ้นสำมัญ 0.0001               18                     75                     

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 35                     3,450                 72                     
0-3895-8200 0-3895-0078 หุ้นสำมัญ 5                       497                   72                     

0-2105-4477  0-3445-2339 หุ้นสำมัญ 3                       33                     72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 2                       207                   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 1,284                 30,141               72                     

(44) 14-5428-5400 (44) 14-5428-5401 หุ้นสำมัญ 8                       318                   72                     
(84) 274-3815-148 (84) 274-3815-150 ** -                       14                     72                     
(84) 274-3866-368 - ** -                       11                     72                     
(31) 78-621-4488 - หุ้นสำมัญ 0.0002               1                       72                     
(31) 78-621-4488 - หุ้นสำมัญ 0.00004              1                       72                     
(31) 78-621-4488 - หุ้นสำมัญ 0.02                   1                       72                     
(31) 78-621-4488 - หุ้นสำมัญ 0.02                   1                       72                     
(31) 78-621-4488 - หุ้นสำมัญ 0.03                   1                       72                     
(31) 78-621-4488 - หุ้นสำมัญ 0.000001            2                       72                     
(34) 952-567-009 - หุ้นสำมัญ 0.003                 0.1                    72                     

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 62                     4,403                 72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 361                   8,900                 72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 34                     3,361                 72                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสำมัญ 0.001                 0.1                    72                     
0-3461-5800 0-3461-5899 หุ้นสำมัญ 358                   3,583                 71                     

(34) 93-699-5000 (34) 93-699-4512 หุ้นสำมัญ 5                       200                   61                     

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

285 Deltalab, S.L. วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สเปน
286 Keylab, S.L.U. วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สเปน
287 Nirco, S.L. วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สเปน
288 Envases Farmaceuticos, S.A. วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สเปน
289 Equilabo Scientific, S.L.U. วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สเปน
290 Sanilabo, S.L.U. วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ สเปน
291 United Pulp and Paper Co., Inc. กระดำษบรรจุภัณฑ์ ฟิลิปปินส์

292 บริษัทกลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ กรุงเทพฯ / รำชบุรี /
 สมุทรปรำกำร / ปทุมธำนี

293 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ ขอนแก่น
294 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ ระยอง
295 Vina Kraft Paper Co., Ltd. กระดำษบรรจุภัณฑ์ เวียดนำม
296 New Asia Industries Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ เวียดนำม
297 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ เวียดนำม
298 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ เวียดนำม
299 Packamex (Vietnam) Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ เวียดนำม
300 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จ ำกัด บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ สมุทรสำคร
301 PT Indoris Printingdo บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ อินโดนีเซีย

302 PT Indocorr Packaging Cikarang บรรจุภัณฑ์จำกเย่ือและกระดำษ อินโดนีเซีย
303 Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป เวียดนำม

Joint Stock Company
304 Duy Tan Long An Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป เวียดนำม
305 Duy Tan Precision Mold Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป เวียดนำม
306 Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป เวียดนำม
307 Mata Plastic Co., Ltd. บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป เวียดนำม
308 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ำกัด (มหำชน) บรรจุภัณฑ์อำหำร / เย่ือและกระดำษ กรุงเทพฯ

309 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จ ำกัด บรรจุภัณฑ์อำหำร / เย่ือและกระดำษ กรุงเทพฯ
310 บริษัทสยำมฟอเรสทรี จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
311 บริษัทพนัสนิมิต จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
312 บริษัทไทยพนำสณฑ์ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
313 บริษัทไทยพนำดร จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
314 บริษัทไทยพนำรำม จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
315 บริษัทสวนป่ำรังสฤษฎ์ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
316 บริษัทสยำมพนำเวศ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
317 บริษัทไทยพนำบูรณ์ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
318 บริษัทไทยวนภูมิ จ ำกัด สวนไม้ กรุงเทพฯ
319 TCG Solutions Pte. Ltd. กิจกำรลงทุน สิงคโปร์

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

สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
(34) 93-699-5000 (34) 93-699-4512 หุ้นสำมัญ 4                       141                   61                     
(34) 93-699-5000 (34) 93-699-4512 หุ้นสำมัญ 0.05                   2                       61                     
(34) 93-699-5000 (34) 93-699-4512 หุ้นสำมัญ 0.2                    40                     61                     
(34) 93-699-5000 (34) 93-699-4512 หุ้นสำมัญ 0.01                   2                       61                     
(34) 93-699-5000 (34) 93-699-4512 หุ้นสำมัญ 0.0003               1                       61                     
(34) 93-699-5000 (34) 93-699-4512 หุ้นสำมัญ 0.006                 0.2                    61                     

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

0-2586-5991 0-2586-4723 หุ้นสำมัญ 33                     3,344                 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 ** -                       8,126                 50                     
(84) 83-7294-160 (84) 83-7293-028 ** -                       345                   50                     

(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                     

(84) 28-3876-2222 (84) 28-3876-2225 หุ้นสำมัญ 170                   2,433                 50                     

(84) 28-3876-2222 (84) 28-3876-2225 ** -                       1,073                 50                     
(84) 28-3876-2222 (84) 28-3876-2225 ** -                       186                   50                     
(84) 28-3876-2222 (84) 28-3876-2225 ** -                       118                   50                     
(84) 28-3876-2222 (84) 28-3876-2225 ** -                       14                     50                     

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

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 175                   4,047                 50                     

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)

134 135



ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

320 Interpress Printers Sendirian Berhad บรรจุภัณฑ์อาหาร มาเลเซีย

321 PT Primacorr Mandiri บรรจุภัณฑ์จากเย่ือและกระดาษ อินโดนีเซีย
322 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company บรรจุภัณฑ์จากเย่ือและกระดาษ เวียดนาม
323 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. กระดาษบรรจุภัณฑ์ อินโดนีเซีย
324 PT Dayasa Aria Prima กระดาษบรรจุภัณฑ์ อินโดนีเซีย
325 PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box บรรจุภัณฑ์จากเย่ือและกระดาษ อินโดนีเซีย
326 PT Bahana Buana Box บรรจุภัณฑ์จากเย่ือและกระดาษ อินโดนีเซีย
327 PT Rapipack Asritama บรรจุภัณฑ์จากเย่ือและกระดาษ อินโดนีเซีย
328 Tin Thanh Packing Joint Stock Company บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว เวียดนาม
329 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จ ากัด บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว สมุทรสาคร /

สมุทรสงคราม / ระยอง
330 บริษัททีซี เฟล็กซิเบ้ิลแพคเกจจ้ิง จ ากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
331 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จ ากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
332 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จ ากัด บรรจุภัณฑ์จากเย่ือและกระดาษ สมุทรปราการ
333 บริษัทคอนิเมก จ ากัด บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป สมุทรปราการ

บริษัทร่วม

334 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจ้ิง จ ากัด บรรจุภัณฑ์จากเย่ือและกระดาษ สมุทรปราการ
335 ReUse SAS รีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ ฝร่ังเศส
336 P&S Holdings Corporation กิจการลงทุน ฟิลิปปินส์
337 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จ ากัด กระดาษชนิดพิเศษ กรุงเทพฯ
338 บริษัทแพ็คเวิร์คส์ จ ากัด บรรจุภัณฑ์จากเย่ือและกระดาษ กรุงเทพฯ
339 บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จ ากัด พลังงานและสาธารณูปโภค ก าแพงเพชร

ส่วนงานอ่ืน   
บริษัทย่อย

340 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลด้ิง จ ากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
341 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ต้ี (2001) จ ากัด (มหาชน) กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
342 บริษัทพร็อพเพอร์ต้ี แวลู พลัส จ ากัด ท่ีดินและบริการพ้ืนท่ีเช่า กรุงเทพฯ
343 บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด บริการทางด้านบัญชี การเงิน กรุงเทพฯ

และภาษีอากร
344 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ ากัด ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย กรุงเทพฯ
345 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จ ากัด กิจการลงทุนในตราสารหน้ี กรุงเทพฯ
346 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd. ธุรกิจประกันภัย สิงคโปร์
347 บริษัทเอสซีจี คลีนเนอร์ย่ี จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า กรุงเทพฯ

จากพลังงานทดแทน
บริการให้ค าปรึกษาด้านพลังงาน

348 บริษัทเมกาทริค จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า กรุงเทพฯ
จากพลังงานทดแทน

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 

สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
(60) 35-542-1716 (60) 35-542-1703 หุ้นสามัญ 47                     384                    49                     

หุ้นบุริมสิทธิ 28                     225                    
(6221) 596-2345 (6221) 596-2000 หุ้นสามัญ 0.1                    294                    49                     

(84) 251-3836-121 (84) 251-3832-939 หุ้นสามัญ 13                     165                    48                     
(6221) 344-1316 (6221) 345-7643 หุ้นสามัญ 2,478                 2,713                 40                     
(6221) 344-1316 (6221) 345-7643 หุ้นสามัญ 2,012                 4,574                 40                     
(6231) 395-1910 (6231) 3951-906 หุ้นสามัญ 9                       207                    38                     
(6229) 1686-234 (6229) 1690-243 หุ้นสามัญ 3                       71                     38                     
(6221) 8973-115 (6221) 8973-116 หุ้นสามัญ 7                       150                    38                     

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

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

0-2709-3110-7 0-2324-0336 หุ้นสามัญ 5                       500                    35                     
(33) 47-509-5181 (33) 47-571-2713 หุ้นสามัญ 0.01                   4                       32                     

(632) 870-0100 (632) 870-0409 หุ้นสามัญ 28                     263                    29                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 11                     1,100                 23                     
0-2114-3638 - หุ้นสามัญ 0.02                   2                       21                     
0-5585-8033 0-5585-8031 หุ้นสามัญ 19                     190                    13                     

0-2586-2104 0-2586-2008 หุ้นสามัญ 0.01                   1                       100                    
0-2586-2104 0-2586-2008 หุ้นสามัญ 7                       72                     100                    
0-2586-2104 0-2586-2008 หุ้นสามัญ 22                     2,248                 100                    
0-2586-3333 0-2586-2398 หุ้นสามัญ 0.5                    5                       100                    

0-2586-5777 0-2586-2976 หุ้นสามัญ 0.2                    15                     100                    
0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสามัญ 25                     380                    100                    

(65) 6411-9374 - หุ้นสามัญ 0.3                    34                     100                    
0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสามัญ 121                    1,513                 100                    

0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสามัญ 0.05                   0.1                    100                    

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีด าเนินธุรกิจหลัก

349 บริษัทเจียง คลีนเนอร์ย่ี จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ
จำกพลังงำนทดแทน

350 บริษัทที-โวลต์ จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ
จำกพลังงำนทดแทน

351 บริษัทเอ็นพี วัตต์ จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ
จำกพลังงำนทดแทน

352 บริษัทซีเอ็น วัตต์ จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ
จำกพลังงำนทดแทน

353 บริษัทบีเอ็นเอ็น เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ
จำกพลังงำนทดแทน

354 บริษัทเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอ็กเซลเลนซ์ จ ำกัด บริกำรฝึกอบรม กรุงเทพฯ
355 บริษัทเอสซีจี เอชอำร์ โซลูช่ันส์ จ ำกัด ท่ีปรึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและ กรุงเทพฯ

กำรบริหำรงำนบุคคล และให้บริกำรฝึกอบรม
356 SCG Vietnam Co., Ltd. ท่ีปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร เวียดนำม
357 PT SCG Indonesia ท่ีปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร อินโดนีเซีย
358 บริษัทบำงซ่ืออุตสำหกรรม จ ำกัด ซ้ือขำยสินค้ำและให้บริกำรรูปแบบใหม่ กรุงเทพฯ

ทำงออนไลน์และอ่ืน ๆ
359 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จ ำกัด กิจกำรเงินร่วมลงทุน กรุงเทพฯ
360 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด กิจกำรเงินร่วมลงทุนในต่ำงประเทศ กรุงเทพฯ
361 บริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยี จ ำกัด วัสดุอุตสำหกรรมและเคร่ืองจักร ปทุมธำนี
362 A.I. Tech Inter Private Limited กิจกำรลงทุน สิงคโปร์
363 บริษัทคลีนเนอร์ย่ี เอบีพี จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ

จำกพลังงำนทดแทน
364 บริษัทสยำม จีเอ็นอี โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ

จำกพลังงำนทดแทน

การร่วมค้า บริษัทร่วมและบริษัทอ่ืน
365 บริษัทชัยภูมิ กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด *** ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ

จำกพลังงำนทดแทน
366 บริษัทเกษตรอินโน จ ำกัด *** ธุรกิจบริกำรและโซลูชันทำงกำรเกษตร ปทุมธำนี
367 บริษัทซีเอ็มที เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด *** ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ

จำกพลังงำนทดแทน
368 บริษัทซีแอลพี พำวเวอร์ จ ำกัด *** ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ

จำกพลังงำนทดแทน
369 บริษัทโวลต์ซิงค์ โซลูช่ัน จ ำกัด *** ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ

จำกพลังงำนทดแทน
370 บริษัทพำวเวอร์ ซี.อี. จ ำกัด *** ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ

จำกพลังงำนทดแทน

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

*** เป็นบริษัทย่อยตำมนิยำมท่ีเก่ียวข้องในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535

สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสำมัญ 0.05                   0.1                    100                    

0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสำมัญ 0.05                   0.1                    100                    

0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสำมัญ 55                     138                    100                    

0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสำมัญ 0.05                   0.1                    100                    

0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสำมัญ 0.05                   0.1                    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 - ** -                        16                     100                    
(6221) 576-1646 - หุ้นสำมัญ 0.1                    26                     100                    

0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 4                       303                    100                    

0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 12                     305                    100                    
0-2586-3333 - หุ้นสำมัญ 21                     2,118                 100                    
0-2159-8600 0-2979-4531 หุ้นสำมัญ 0.5                    50                     51                     

(65) 8448-2780 (65) 6324-8205 หุ้นสำมัญ 0.01                   2                       51                     
0-2710-3400 0-2379-4257 หุ้นสำมัญ 2                       55                     51                     

0-2586-5684 0-2586-6284 หุ้นสำมัญ 0.3                    32                     50                     

0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสำมัญ 90                     225                    70                     

0-2909-0300 - หุ้นสำมัญ 1                       70                     61                     
0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสำมัญ 17                     43                     60                     

0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสำมัญ 12                     29                     60                     

0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสำมัญ 70                     175                    60                     

0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสำมัญ 74                     184                    60                     

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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371 บริษัทเอสจี โซล่ำร์ จ ำกัด *** ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ กรุงเทพฯ
จำกพลังงำนทดแทน

372 บริษัทสยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร ปทุมธำนี
373 Kubota Cambodia Co., Ltd. เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร กัมพูชำ
374 Kubota Lao Sole Co., Ltd. เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร สปป. ลำว
375 บริษัทสยำมคูโบต้ำเมททัลเทคโนโลยี จ ำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ ฉะเชิงเทรำ
376 บริษัทสยำมคูโบต้ำ ลีสซ่ิง จ ำกัด ลีสซ่ิง ปทุมธำนี
377 Kubota Leasing (Cambodia) Plc. ลีสซ่ิง กัมพูชำ
378 บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จ ำกัด ช้ินส่วนยำนยนต์ ปทุมธำนี
379 บริษัทไอทีวัน จ ำกัด บริกำรด้ำนเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
380 Lysando AG วิจัยและพัฒนำ ลิกเตนสไตน์
381 บริษัทโตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด รถยนต์ สมุทรปรำกำร
382 บริษัทเหล็กสยำมยำมำโตะ จ ำกัด เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณ ระยอง
383 บริษัทนวโลหะไทย จ ำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ สระบุรี
384 บริษัทนวโลหะอุตสำหกรรม จ ำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ สระบุรี
385 บริษัทสยำมเอทีอุตสำหกรรม จ ำกัด ช้ินส่วนยำนยนต์ ชลบุรี
386 บริษัทไอซิน ทำคำโอก้ำ ฟำวน์ดริ บำงปะกง จ ำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ ชลบุรี
387 บริษัทสยำมโตโยต้ำอุตสำหกรรม จ ำกัด เคร่ืองยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ ชลบุรี

* สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 
*** เป็นบริษัทย่อยตำมนิยำมท่ีเก่ียวข้องในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535

สัดส่วน
จ านวนหุ้นท่ี การถือหุ้น

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น จ าหน่ายแล้ว โดยตรง / อ้อม
(ล้านหุ้น) ท้ังหมด *

(ร้อยละ)
0-2080-4499 0-2080-4455 หุ้นสำมัญ 2                       17                     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                     
0-2529-3518-22 0-2529-1677 หุ้นสำมัญ 1                       85                     30                     

0-2271-5111 0-2271-5112 หุ้นสำมัญ 0.8                    80                     20                     
(423) 262-5753 (423) 262-5752 หุ้นสำมัญ 1                       43                     18                     

0-2386-1000 0-2386-1883 หุ้นสำมัญ 8                       7,520                 10                     
0-3868-3723-30 0-3868-3200 หุ้นสำมัญ 30                     3,000                 10                     

0-3628-8300 0-3628-8309 หุ้นสำมัญ 3                       308                   10                     
0-3633-6531-4 0-3622-3209 หุ้นสำมัญ 3                       300                   5                       
0-3845-4266-8 0-3845-4266 หุ้นสำมัญ 2                       240                   5                       
0-3845-4671-7 0-3845-4670 หุ้นสำมัญ 5                       475                   5                       
0-3821-3451-5 0-3874-3310 หุ้นสำมัญ 29                     2,850                 4                       

 ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท)
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บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด 
และบริษัทในกลุ่ม

O O Oบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ 
จำากัด (มหาชน)  
และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
จำากัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่ม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565สายรายงาน 

ผู้ถือหุ้น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

หน่วยงานกำากับดูแล 

การปฏิบัติงาน

หน่วยงานบริหาร 

ความเสี่ยง

คณะจัดการเอสซีจี

การเงินและการลงทุน

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)ธุรกิจซีเมนต์และ 
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ

สำานักงานตรวจสอบคณะกรรมการกิจการสังคม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

การบริหารกลาง

O บริษัทที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก ซึ่งทำาหน้าที่บริหารจัดการ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจ

12
โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทในกลุ่ม
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SCG Logistic**

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง New Business และ Investment Business ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ ชื่อบริษัท

SCG Cement บริิษััทเอสซีีจีี ซีิเมนต์์ จีำกััด

CPAC บริิษััทผลิิต์ภััณฑ์์แลิะวััต์ถุุกั่อสริ้าง จีำกััด

SKK บริิษััทปููนซีิเมนต์์ไทย (แกั่งคอย) จีำกััด

STL บริิษััทปููนซีิเมนต์์ไทย (ท่าหลิวัง) จีำกััด

STS บริิษััทปููนซีิเมนต์์ไทย (ทุ่งสง) จีำกััด

SLP บริิษััทปููนซีิเมนต์์ไทย (ลิำปูาง) จีำกััด

KCL Khammouane Cement Co., Ltd.

SRIC บริิษััทสยามอุต์สาหกัริริมวััสดุทนไฟ จีำกััด

SJW PT Semen Jawa

MCL Mawlamyine Cement Limited

KCC Kampot Cement Co., Ltd.

SCG MAT บริิษััทเอสซีีจีี ผลิิต์ภััณฑ์์กั่อสริ้าง จีำกััด

SFCC บริิษััทกัริะเบ้�องกัริะดาษัไทย จีำกััด

PG Prime Group Joint Stock Company

KIA PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.

COTTO บริิษััทเอสซีีจีี เซีริามิกัส์ จีำกััด (มหาชน)

MSC Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.

SCG Dist บริิษััทเอสซีีจีี ดิสทริิบิวัชั�น จีำกััด

Nexter Digital บริิษััทเน็กัซีเต์อริ์ ดิจีิต์อลิ จีำกััด

BetterBe บริิษััทเบ็ต์เต์อริ์บี มาริ์เกั็ต์เพลิส จีำกััด

SCG LHS บริิษััทเอสซีีจีี ลิีฟวัิง แอนด์ เฮาส์ซีิง โซีลิูชัน จีำกััด

SCG Exp บริิษััทเอสซีีจีี เอ็กัซีพีเริียนซี์ จีำกััด

ชื่อย่อ ชื่อบริษัท

SCG Retail 
Holding 

บริิษััทเอสซีีจีี ริีเทลิ โฮลิดิ�ง จีำกััด

SCG Logistic บริิษััทเอสซีีจีี โลิจีิสต์ิกัส์ แมเนจีเม้นท์ จีำกััด

KOKOH PT Kokoh Inti Arebama Tbk.

SCG Builk SCG Builk One Philippines, Inc.

SCG 
Home Retail

บริิษััทเอสซีีจีีโฮม ริีเทลิ จีำกััด

Rudy บริิษััทริูดี� เทคโนโลิยี จีำกััด

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

SCG 
BTV Holding

บริิษััทเอสซีีจีี-บุญถุาวัริ โฮลิดิ�ง จีำกััด

Renos PT Renos Marketplace Indonesia

GBH บริิษััทสยามโกัลิบอลิเฮ้าส์ จีำกััด (มหาชน)

GBI บริิษััท โกัลิบอลิเฮ้าส์ อินเต์อริ์เนชั�นแนลิ จีำกััด

CSA PT Catur Sentosa Adiprana Tbk

CMSS PT Catur Mitra Sejati Sentosa

SCG Inter บริิษััทเอสซีีจีี อินเต์อริ์เนชั�นแนลิ คอริ์ปูอเริชั�น จีำกััด

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

ชื่อย่อ ชื่อบริษัท

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 
Middle East

SCG International Middle East Dmcc

SCG Inter Viet SCG International Vietnam Co., Ltd.

SCG Inter India SCG International India Private Limited

SCGT Auto บริิษััทเอสซีีจีีที ออโต์โมบิลิ จีำกััด

Smart Build
Bangladesh

Smart Build Bangladesh Co., Ltd.

MGM Mingalar Motor Co., Ltd.

CBMV SCG Cement-Building Materials Vietnam 
Limited Liability Company

MRC บริิษััทเอ็มอาริ์ซีี ริูฟฟ่�ง จีำกััด

SFCG บริิษััทสยามไฟเบอริ์ซีีเมนต์์กัริุ�ปู จีำกััด

SCG Roof บริิษััทเอสซีีจีี ริูฟฟ่�ง จีำกััด

SCG CBM บริิษััทเอสซีีจีี ซีิเมนต์์-ผลิิต์ภััณฑ์์กั่อสริ้าง จีำกััด

Q-CON บริิษััทควัอลิิต์ี�คอนสต์ริัคชั�นโปูริดัคส์ จีำกััด (มหาชน)

SSIC บริิษััท เซีกัิซีุย-เอสซีีจีี อินดัสทริี จีำกััด

หมายเหตุ  
กัาริเปูด่เผยข้อ้มูลิโคริงสร้ิางกัาริถุอ้หุน้ข้องกัลิุม่บริษิัทัปูนูซิีเมนต์ไ์ทย จีำกัดั 
(มหาชน) (“บริิษััทฯ”) แลิะบริิษััทในกัลิุ่ม (ริวัมเริียกั “เอสซีีจีี”) มี 2 ส่วันข้อง
ข้้อมูลิปูริะกัอบกััน ค้อ บริิษััทที�มีนัยสำคัญจีะเปู่ดเผยในลิักัษัณะข้องภัาพ
โคริงสริ้างกัาริถุ้อหุ้น สำหริับบริิษััทอ้�นแลิะริายลิะเอียดทุกับริิษััทจีะถูุกัเปู่ด
เผยในลิักัษัณะข้องข้้อมูลิทั�วัไปู ริายลิะเอียดในหัวัข้้อที� 11 ริายช้�อบริิษััทย่อย 
กัาริริ่วัมค้า บริิษััทริ่วัม แลิะบริิษััทอ้�นที�ปูริะกัอบธุุริกัิจีอันเปู็นสาริะสำคัญ

1). เอสซีจีีมี ี3 กัลิุม่ธุรุิกัจิีหลิกัั คอ้ กัลิุม่ธุรุิกัจิีซีเีมนต์แ์ลิะผลิติ์ภัณัฑ์ก์ัอ่สริา้ง, 
กัลิุ่มธุุริกัิจีแพคเกัจีจีิ�ง แลิะกัลิุ่มธุุริกัิจีเคมิคอลิส์ โดยมีบริิษััทศููนย์กัลิาง
ในกัาริบริิหาริจีัดกัาริในแต์่ลิะกัลุ่ิมธุุริกัิจี แลิะกัาริพิจีาริณาธุุริกัิจีหลิักั
พิจีาริณาจีากับริิษััทที�เอสซีีจีีมีกัาริถุ้อหุ้นทุกับริิษััทริวัมกัันมากักัวั่า 
ริ้อยลิะ 75 ข้องสินทริัพย์ริวัมข้องบริิษััทฯ  

2).  กัาริเปูด่เผยภัาพโคริงสริา้งกัาริถุอ้หุน้บริษิัทัในแต์ล่ิะกัลิุม่ธุรุิกิัจีหลิกััเปู่ด
เผยเฉพาะบริิษััทย่อยที�เอสซีีจีีถุ้อหุ้นมากักัวั่าริ้อยลิะ 50 โดยเปู็นบริิษััท
ยอ่ยที�ปูริะกัอบธุรุิกิัจีหลัิกัซ่ี�งอยูภ่ัายใต้์บริษิัทัที�เป็ูนศูนูย์กัลิางข้องแต่์ลิะ
กัลุ่ิมธุรุิกัจิี แลิะข้นาดข้องบริษิัทัยอ่ยนั�นมนียัสำคญัข้องแต์ล่ิะกัลิุม่ธุรุิกัจิี 
ข้นาดข้องบริิษััทย่อยที�มีนัยสำคัญ พิจีาริณาจีากับริิษััทย่อยที�มี
สินทริัพย์ริวัมกัันมากักัวั่าริ้อยลิะ75 ข้องสินทริัพย์ริวัมข้องบริิษััทย่อย
ที�เปู็นศููนย์กัลิางข้องแต์่ลิะกัลิุ่มธุุริกัิจี  

3).  ในส่วันข้องกัลุ่ิมธุรุิกัจิีซีีเมนต์แ์ลิะผลิติ์ภััณฑ์ก์ัอ่สริา้ง มรีิายลิะเอยีดกัาริ
เปู่ดเผยภัาพโคริงสริ้างกัาริถุ้อหุ้นดังนี�

 3.1  บริิษััทเอสซีีจีี ซีิเมนต์์-ผลิิต์ภััณฑ์์กั่อสริ้าง จีำกััด (SCG CBM)  
 เปูน็บริษิัทัที�เปูน็ศูนูยก์ัลิางข้องธุรุิกัจิีซีเีมนต์แ์ลิะผลิติ์ภัณัฑ์ก์ัอ่สริา้ง  
 ซี่�งทำหน้าที�บริิหาริจัีดกัาริบริิษััทย่อยแลิะบริิษััทร่ิวัมใน ธุุริกิัจี  
 โดยบริิษััทฯ ถุ้อหุ้นบริิษััทในกัลิุ่มผ่าน SCG CBM, CPAC, SFCC  
 แลิะ SCG Dist

 3.2 บริิษััทย่อยอ้�นนอกัจีากั 2). เปู่ดเผยเฉพาะบริิษััทย่อยที�มีสินทริัพย ์
 มากักัว่ัาร้ิอยลิะ 1 ข้องสินทรัิพย์ริวัมข้องกัลิุ่มธุุริกิัจีซีีเมนต์์แลิะ     
 ผลิิต์ภััณฑ์์กั่อสริ้าง

 3.3  บริษิัทัร่ิวัมเปูด่เผยเฉพาะที�ปูริะกัอบธุรุิกิัจีหลัิกัแลิะข้นาดมีนยัสำคัญ  
 ค้อ ทุนชำริะแลิ้วัเกัิน 1,000 ลิ้านบาท 

4).  New Business หมายถุ่ง บริิษััท SCG Cleanergy ซี่�งมีบริิษััทในกัลิุ่ม 
จีำนวัน 11 บริิษััท ริายลิะเอียดเพิ�มเต์ิมในหัวัข้้อที� 11 ริายช้�อบริิษััทย่อย 
กัาริริว่ัมคา้ บริษิัทัร่ิวัม แลิะบริษิัทัอ้�นที�ปูริะกัอบธุรุิกิัจีอนัเปูน็สาริะสำคัญ

5).  Investment Business หมายถุง่ บริษิัทัซิีเมนต์ไ์ทยโฮลิดิ�ง จีำกัดั ซี่�งเป็ูน
บริิษััทย่อยที�บริิหาริจีัดกัาริบริิษััทริ่วัมแลิะบริิษััทอ้�นที�ให้ควัามสำคัญ 

* กัาริเปู่ดเผยแผนภัาพโคริงสร้ิางกัาริถุ้อหุ้นในหัวัข้้อนี� เป็ูนกัาริเปู่ดเผย
ข้อ้มลูิกัาริถุอ้หุน้ข้องกัลุ่ิมบริษิัทั ณ วันัที� 31 ธุนัวัาคม 2565 แลิะเปูด่เผย
ต์ามแนวัทางริวัมทั�งควัามหมายข้องคำต์า่ง ๆ   ต์ามที�กัำหนดในปูริะกัาศู
คณะกัริริมกัาริกัำกับัต์ลิาดทุนวัา่ดว้ัยกัาริข้ออนุญาต์แลิะกัาริอนุญาต์
ให้เสนอข้ายหุ้นที�ออกัใหม่ แลิะปูริะกัาศูสำนักังานคณะกัริริมกัาริกัำกัับ
หลัิกัทริพัย์แลิะต์ลิาดหลิกััทริพัย์วัา่ดว้ัยกัาริพจิีาริณาข้นาดข้องบริษิัทั
ในส่วันที�เกัี�ยวักัับกัาริอนุญาต์ให้บริิษััทที�ปูริะกัอบธุุริกิัจีโดยกัาริถุ้อหุ้น
ในบริิษััทอ้�น (holding company) เสนอข้ายหุ้นที�ออกัใหม่
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สายธุรกิจไวนิล สายธุรกิจโอเลฟนส สายธุรกิจอื่น

ชื่อยอ  ชื่อบริษัท
BMP  Binh Minh Plastics Joint Stock Company
BNI   PT Berjaya Nawaplastic Indonesi
Chemtech   Chemtech Co., Ltd.
CirPlas   บริษัทเซอรคูลาร พลาส จำกัด
FLOWLAB   บริษัทโฟลวแล็บ แอนด เซอรวิส จำกัด
GNM   Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
HEXAGON   Hexagon International, Inc.
Xplore   Xplore S.R.L.
KRAS RHV    RECYCLING HOLDING VOLENDAM B.V.
KRAS VESTGOED  KRASGROUP VASTGOED B.V.
KRAS BELGIUM  KRAS BELGIUM B.V.
KRAS GEMERT  KRAS GEMERT B.V.
KRAS HVH   KRAS HOEK VAN HOLLAND B.V.
KRAS POLYMERS  KRAS POLYMERS B.V.
KRAS RECYCLING  KRAS RECYCLING B.V.

ชื่อยอ  ชื่อบริษัท
KRAS INVESTMENT  KRAS INVESTMENT B.V.
KRAS ASIA   KRAS ASIA LTD.
LSP   Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
MOC   บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จำกัด
MTT   บริษัทมาบตาพุด แทงค เทอรมินัล จำกัด
NBM   North Binh Minh Plastics Limited Company
NIT   บริษัทนวอินเตอรเทค จำกัด
Norner   AS Norner AS
Norner Research  Norner Research AS
NPI   บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
NPIC   Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
NPS   PT Nusantara Polymer Solutions
PROTECH   บริษัทโปรเทค เอาทซอสซิ่ง จำกัด
REKS  REKS LLC
REPCO   บริษัทระยองวิศวกรรมและซอมบำรุง จำกัด

ชื่อยอ  ชื่อบริษัท
RIL 1996   บริษัทอาร ไอ แอล 1996 จำกัด
RMT   บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ จำกัด
RNV   REPCO NEX (Vietnam) Company Limited
ROC   บริษัทระยองโอเลฟนส จำกัด
RPL   บริษัทระยองไปปไลน จำกัด
SCG Chem (S)  SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
SCG ICO   บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร จำกัด
SCG Perform  บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จำกัด
SCG Plast   บริษัทเอสซีจี พลาสติกส จำกัด
SCGCHTS   SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
SCGN   SCGN AS
SENFI Norway  SENFI Norway
SENFI SWISS  SENFI Swiss GmbH
SENFI UK   SENFI UK Limited
Sirplaste  SIRPLASTE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE 
  RECUPERADOS DE PLÁSTICO S.A.

ชื่อยอ  ชื่อบริษัท
SENFI Venture      SENFI Ventures Company Limited
SMH   บริษัทเอส เอ็ม เอช จำกัด
STPC   บริษัทสยาม ทีพีซี จำกัด
STPCS   Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.
TEXPLORE   บริษัทเท็กซพลอร จำกัด
TPC   บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จำกัด (มหาชน) 
TPC - Indo   PT TPC Indo Plastic & Chemicals
TPC Vina   TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. 
TPE   บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
TPR   บริษัททีพีซี เพสต เรซิน จำกัด
TPS   บริษัทโทเทิลแพลนทเซอรวิส จำกัด
TUBAN PETRO  Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
VSCG   บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส จำกัด
VTPC   Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
WTE   บริษัทดับเบิ้ลยู ที อี จำกัด

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จำกัด (มหาชน)

54.39%

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
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หมายเหตุ  *Holding Company
(1) DYNA และ D-IN ไดดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดใหแก ORIENT เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ปจจุบันอยูในระหวางการชำระบัญชี 
(2) บริษัทรวม
(3) UIEC ไดจดทะเบียนหยุดดำเนินธุรกิจแลวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2540
(4) PUC ไดดำเนินการโอนกิจการท้ังหมดใหแก PPPC เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 และไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ปจจุบันอยูระหวางการชำระบัญชี
(5) SCGPSS มีสิทธิออกเสียงใน IPSB รวมทั้งสิ้นรอยละ 68.3 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ IPSB เนื่องจากหุนบางสวนที่ SCGPSS ถือใน IPSB 

เปนหุนบุริมสิทธิที่ไมมีสิทธิออกเสียง 

100%

สายธุรกิจบรรจุภัณฑแบบครบวงจร

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ สายธุรกิจรีไซเคิลและสวนงานอื่น

ชื่อยอ ชื่อบริษัท
TCG  บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จำกัด 
TCKK บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จำกัด 
TCRY บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จำกัด 
TWN บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จำกัด 
ORIENT บริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จำกัด 
DYNA บริษัทไดนา แพคส จำกัด(1)

D-IN บริษัทดี อิน แพค จำกัด(1)

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 
TCGSS TCG Solutions Pte. Ltd.*
SOVI Bien Hoa Packaging JSC
INTAN PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box 
BAHANA PT Bahana Buana Box 
RAPIPACK PT Rapipack Asritama 

ชื่อยอ ชื่อบริษัท
SCGPS บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จำกัด*
PPC บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท จำกัด
STP บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด(2)

SCGPT บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส จำกัด*
CONIMEX บริษัทคอนิเมก จำกัด
SCGPRP บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส จำกัด*
VEXCEL บริษัทเว็กซเซล แพ็ค จำกัด (เดิมช่ือ “บริษัทวีซ่ี แพ็คเกจ้ิง (ประเทศไทย) จำกัด”) 
TCFP บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จำกัด*
PREPACK บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด
BATICO Tin Thanh Packing Joint Stock Company
SCGPRS SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd.*
Duy Tan Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company
DTLA Duy Tan Long An Co., Ltd. 
DTPM Duy Tan Precision Mold Co., Ltd. 
DTBD Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd. 
MATA Mata Plastics Co., Ltd. 
SKIC บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จำกัด 
VKPC Vina Kraft Paper Co., Ltd. 
SCGPSS SCGP Solutions (Singapore) Pte., Ltd.*
Fajar PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
DAP PT Dayasa Aria Prima
Go-Pak Go-Pak UK Limited 
GPVN Go-Pak Vietnam Limited
GPPVN Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd. 
IPSB Interpress Printers Sendirian Berhad(5) 

PR Peute Recycling B.V.*
PPR Peute Papierrecycling B.V. 
PKR Peute Plasticrecycling B.V.
PRI Peute Recycling International B.V.*
PPT Peute Portugal, Unipessoal Lda 
PUK Peute UK Limited 
PRS Peute Recycling Spain S.L. 
- ReUse SAS(2)
UPPC United Pulp and Paper Co., Inc.
UIEC United Industrial Energy Corporation(3)
P&S  P&S Holdings Corporation*(2)
TCP บริษัทไทยเคนเปเปอร จำกัด (มหาชน)
SCGPE บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จำกัด
IHP บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เฮลธแคร แพคเกจจ้ิง จำกัด*

ชื่อยอ ชื่อบริษัท
Deltalab Global Deltalab Global, S.L.*
Deltalab Deltalab, S.L.
Keylab Keylab, S.L.U.
Nirco Nirco, S.L.
EnFa Envases Farmaceuticos S.A. 
Equilabo Equilabo Scientific, S.L.U. 
Sanilabo Sanilabo, S.L.U. 
PPPC บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จำกัด (มหาชน) 
TPC บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จำกัด 
SNP บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จำกัด(2)

PUC บริษัทฟนิคซ ยูทิลิตี้ส จำกัด(4)

SFT บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด
SFT1 บริษัทสยามพนาเวศ จำกัด
SFT2 บริษัทสวนปารังสฤษฎ จำกัด 
SFT3 บริษัทพนัสนิมิต จำกัด 
SFT4 บริษัทไทยพนาบูรณ จำกัด 
SFT5 บริษัทไทยพนาราม จำกัด 
SFT6 บริษัทไทยพนาดร จำกัด 
SFT7 บริษัทไทยพนาสณฑ จำกัด 
SFT8 บริษัทไทยวนภูมิ จำกัด 
SHG บริษัทสหกรีน ฟอเรสท จำกัด(2)

SPEC บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนน่ิง เซ็นเตอร จำกัด
IVQ บริษัทอินวีนิค จำกัด
Packworks บริษัทแพ็คเวิรคส จำกัด(2)

SKIC Inter บริษัทเอสเคไอซี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด*
JTI Jordan Trading Inc.

Go-Pak

Fajar

SCGPRS*

Duy Tan UPPC

IHP*

Deltalab

Deltalab
Global*

PRI*

PR*

PPPC

TPC

TCFP*

PREPACK

BATICO

DTLA

DTPM

DTBD

MATA

Keylab

Nirco

EnFa

Equilabo

Sanilabo

P&S*(2)

TPC

SCGPE

UIEC(3)

GPVN

GPPVN

DAP

PPR

PKR

PPT

PUK

PRS

ReUse SAS(2)

SKIC

VKPC

SCGPSS*
SCGPRP*

SCGPT*

CONIMEX

VEXCEL

TCG

DYNA(1)

TCKK

TCRY

TWN

ORIENT

D-IN(1)

APV

NAI

PV

APPH

PTPM

INDORIS

TCGSS*

INDOCORR

SOVI

INTAN

BAHANA

RAPIPACK

SCGPS*

PPC

STP(2)

Packworks(2)

JTI

SKIC Inter*

SPEC

IVQSFT1

SFT2

SFT3

SFT4

SFT5

SFT6

SFT7

SFT8

SHG(2)

SFT

SNP(2)

PUC(4)

IPSB(5)

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
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13
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษััท

•	 ทุุนจดทุะเบีียน	1,600	ล้้านบีาทุ	

•	 ทุุนทุี�ออกแล้ะชำระเต็็มมูล้ค่่าแล้้ว	1,200	ล้้านบีาทุ	ประกอบีด้วยหุุ้้นสามัญ	1,200	ล้้านหุุ้้น

•	 หุุ้้นสามัญ	มูล้ค่่าหุุ้้นล้ะ	1	บีาทุ	(ในการประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้นเมื�อวันทุี�	26	มีนาค่ม	2546	ผูู้้ถืือหุุ้้นมีมต็ิใหุ้้เปล้ี�ยนแปล้งมูล้ค่่าหุุ้้นสามัญ

ของบีริษััทุทุี�ต็ราไว้จากเดิมมูล้ค่่าหุุ้้นล้ะ	10	บีาทุ	เป็นมูล้ค่่าหุุ้้นล้ะ	1	บีาทุ	บีริษััทุได้จดทุะเบีียนการเปล้ี�ยนแปล้งดังกล้่าวกับีกระทุรวง

พาณิิชย์แล้้วเมื�อวันทุี�	17	เมษัายน	2546)

•	 บีริษััทุไม่มีการออกหุุ้้นประเภทุอื�นนอกเหุ้นือจากหุุ้้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น

(ก)	ผูู้้ถืือหุุ้้น	10	รายแรก	(ณิ	วันทุี�	31	ธัันวาค่ม	2565)	

ลำดัับท่� ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สััดัสั่วน (ร้อยละ)

1 พระบีาทุสมเด็จพระวชิรเกล้้าเจ้าอยู่หุ้ัว 403,647,840 33.64

2 บีริษััทุไทุยเอ็นวีดีอาร์	จำกัด 106,074,572 8.84

3 สำนักงานประกันสังค่ม	 52,364,810 4.36

4 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 30,239,064 2.52

5 STATE	STREET	EUROPE	LIMITED 25,761,946 2.15

6 บีริษััทุแรนเดอรีเบีอรามาการ	จำกัด 15,205,600 1.27

7 มูล้นิธัิเอสซีีจี 13,347,300 1.11

8 THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON 12,398,246 1.03

9 นายศัักดิ�	นานา 7,702,400 0.64

10 มูล้นิธัินายหุ้้างโรงปูนผูู้้หุ้น่�ง 7,647,800 0.63

หมายเหตุุ
บีริษััทุไทุยเอ็นวีดีอาร์	จำกัด	เป็นบีริษััทุย่อยของต็ล้าดหุ้ลั้กทุรัพย์แหุ่้งประเทุศัไทุย	ทีุ�ประกอบีธุัรกิจโดยการออกต็ราสาร	Non-Voting	Depository	Receipt	
(NVDR)	ซ่ี�งเป็นหุ้ลั้กทุรพัยจ์ดทุะเบียีนในต็ล้าดหุ้ลั้กทุรพัยฯ์	เพื�อขายใหุ้นั้กล้งทุนุ	แล้ะนำเงนิทุี�ไดจ้ากการขาย	NVDR	ไปล้งทุนุในต็ล้าดหุ้ล้กัทุรพัย์ฯ	โดยนกัล้งทุนุ
ทุี�ถืือ	 NVDR	 จะได้รับีเงินปันผู้ล้เสมือนผูู้้ถืือหุุ้้นในบีริษััทุจดทุะเบีียน	 แต็่ไม่มีสิทุธัิออกเสียงในทุี�ประชุมผูู้้ถืือหุุ้้น	 ทุั�งนี�	 สามารถืทุราบีข้อมูล้นักล้งทุุนใน 
บีริษััทุไทุยเอ็นวีดีอาร์	จำกัด	ได้จากเว็บีไซีต็์	www.set.or.th
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โดย	ณิ	วันทุี�	11	สิงหุ้าค่ม	2565	มีผูู้้ถืือ	NVDR	รายใหุ้ญ่	ได้แก่		

ลำดัับท่� ผู้ถือ NVDR จำนวนหุ้น สััดัสั่วน (ร้อยละ)

1 STATE	STREET	EUROPE	LIMITED 18,457,298 1.54

2 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY 16,041,120 1.45

3 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 14,886,262 1.24

(ข)	กลุ้่มผูู้้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ่	(ณิ	วันทุี�	31	ธัันวาค่ม	2565)

ลำดัับท่� ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สััดัสั่วน (ร้อยละ)

1 พระบีาทุสมเด็จพระวชิรเกล้้าเจ้าอยู่หุ้ัว 403,647,840 33.64

2 บีริษััทุทุุนล้ดาวัล้ย์	จ�ากัด 980,200 	 0.08

หมายเหตุุ :	บีริษััทุไม่มีข้อต็กล้งระหุ้ว่างกัน	(Shareholding	Agreement)	ในกลุ้่มผูู้้ถืือหุุ้้นรายใหุ้ญ่

(ค่)	ผูู้้ถืือหุุ้้นสามัญรายย่อย	(ข้อมูล้	ณิ	วันทุี�	10	กุมภาพันธั์	2565)		

	 จำนวนผูู้้ถืือหุุ้้นรายย่อย	(Free	float)	มีจำนวน		57,316	ราย	ค่ิดเป็นร้อยล้ะ		66.22

(ง)	 บีริษััทุมีข้อจำกัดการถืือหุุ้้นของบีุค่ค่ล้ต็่างด้าว	(Foreign	Limit)	ไว้ร้อยล้ะ	25	ของทุุนชำระแล้้ว	โดย	ณิ	วันทุี�	31	ธัันวาค่ม	2565	 

	 มีบีุค่ค่ล้ต็่างด้าวถืือหุุ้้นของบีริษััทุร้อยล้ะ	11.71	ของทุุนชำระแล้้ว

การออกหลักทรัพย์อื�น

บีริษััทุได้ออกหุุ้้นกู้จำนวน	8	ชุด*	ในนามของบีริษััทุปูนซีิเมนต็์ไทุย	จำกัด	(มหุ้าชน)	เป็นจำนวนเงิน	140,000	ล้้านบีาทุ	โดยมีรายล้ะเอียด

ดังนี�

หุ้นกู้ครั�งท่�
มูลค่าท่�ออก
(ล้านบาท)

มูลค่าท่�ยังไม่ไดั้
ไถ่ถอน (ล้านบาท)

วันครบกำหนดั
ไถ่ถอน

อัตราดัอกเบ่�ย
(ร้อยละต่อปีี)

อันดัับความน่าเชื่ื�อถือ
ครั�งหลังสัุดั

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

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

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

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

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

1/2564 15,000 15,000 1	มกราค่ม	2568 2.65 A+

2/2564 25,000 25,000 1	ต็ุล้าค่ม	2568 2.65 A+

1/2565 15,000 10,000 1	ต็ุล้าค่ม	2569 3.25 A+

รวม 140,000 140,000

หุ้มายเหุ้ต็ุ	 *	หุุ้้นกู้ทุั�งหุ้มดได้รับีการจัดอันดับีค่วามน่าเชื�อถืือจากบีริษััทุฟิิทุช์	เรทุต็ิ�งส์	(ประเทุศัไทุย)	จำกัด
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ข้อมูลเก่�ยวกับการใชื่้เงินท่�ไดั้จากการเสันอขายหุ้นกู้ 

ในปี	2565	บีริษััทุได้ออกหุุ้้นกู้	จำนวน	1	ชุด	ค่ือ	ค่รั�งทุี�	1/2565	โดยมีวัต็ถืุประสงค่์การใช้เงินดังนี�	

หุ้นกู้ครั�งท่� วัตถุปีระสังค์การใชื่้เงิน
จำนวนเงินท่�ใชื่้ 
โดัยปีระมาณ

ระยะเวลาท่�ใชื่้เงิน 
โดัยปีระมาณ

รายละเอ่ยดั

1/2565 เพื�อชำระค่ืนเงินกู้หุ้รือหุ้นี�จาก
การออกต็ราสารหุ้นี�

15,000	ล้้านบีาทุ วันทุี�	1	ต็ุล้าค่ม	2565 ผูู้อ้อกหุุ้้นกูจ้ะนำเงินทุี�ได้รบัีจากการออก
แล้ะเสนอขายหุุ้้นกู้ในค่รั�งนี�ไปใช้ในการ
ชำระค่ืนหุุ้้นกู้	ทุี�ค่รบีกำหุ้นดไถื่ถือน

นโยบายการจ่ายเงินปัีนผลของบริษัทัและบริษัทัย่อย 

	 บีรษิัทัุมนีโยบีายการจา่ยเงนิปนัผู้ล้ในชว่งอัต็รารอ้ยล้ะ	40	–	50	

ของกำไรสุทุธัิต็ามงบีการเงินรวม	 แต็่ในกรณิีทุี�มีค่วามจำเป็น 

หุ้รือมีเหุ้ต็ุการณิ์ทุี�ไม่ปกต็ิ	บีริษััทุอาจนำมาประกอบีการพิจารณิา

เปลี้�ยนแปล้งการจา่ยเงนิปนัผู้ล้ในช่วงนั�น	ๆ 	ต็ามค่วามเหุ้มาะสมได้	

	 ทุั�งนี�ในปี	2565	บีริษัทัุมีกำไรสำหุ้รับีปีจำนวน	21,382	ล้้านบีาทุ 

ซี่�งค่ณิะกรรมการบีริษััทุมีมติ็ใหุ้้เสนอต่็อทุี�ประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้น 

ในวันทุี�	29	มีนาค่ม	2566	เพื�ออนุมัต็ิจ่ายเงินปันผู้ล้ในอัต็ราหุุ้้นล้ะ	

8.00	 บีาทุ	 หุ้รือค่ิดเป็นสัดส่วนร้อยล้ะ	 45	 ของกำไรสำหุ้รับีปี 

ต็ามงบีการเงินรวม

	 สำหุ้รับีนโยบีายการจ่ายเงินปันผู้ล้ของบีริษััทุย่อย	ซ่ี�งบีริษััทุ 

ถืือหุุ้้นร้อยล้ะ	100	เป็นส่วนใหุ้ญ่นั�น	บีริษัทัุพิจารณิาถ่ืงผู้ล้การดำเนินงาน	 

แล้ะค่ำน่งถื่งโค่รงสร้างแล้ะสถืานะทุางการเงิน	ต็ล้อดจนแผู้นการ

ล้งทุุนของบีริษััทุย่อยด้วย	แล้ะไม่มีนโยบีายทุี�ก่อใหุ้้เกิดการยักย้าย

ถื่ายเทุผู้ล้ประโยชน์

อัตราการจ่ายเงินปีันผลจากผลการดัำเนินงานแต่ละปีี ในรอบ 5 ปีีท่�ผ่านมา

ปีี
เงินปีันผล

งวดัระหว่างกาล
(บาท/หุ้น)

เงินปีันผล
งวดัสัุดัท้าย
(บาท/หุ้น)

รวม
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปีันผล
ต่อกำาไรสัุทธิ*

(ร้อยละ)

2561 8.50 9.50 18.00 	 48

2562 7.00 7.00** 14.00 	 52***

2563 5.50 8.50 14.00 	 49

2564 8.50 10.00 18.50 	 47

2565 6.00 2.00 8.00**** 	 45

หมายเหตุุ: 
*						 กำไรสุทุธัิ	หุ้มายถื่ง	กำไรสำหุ้รับีปีส่วนทุี�เป็นของผูู้้ถืือหุุ้้นของบีริษััทุ
**	 	 เมื�อวันทุี�	18	 มีนาค่ม	2563	ค่ณิะกรรมการบีริษััทุมีมติ็ใหุ้้จ่ายเงินปันผู้ล้ระหุ้ว่างกาล้ค่รั�งทีุ�	2	จากกำไรของบีริษััทุ	ณิ	 วันทีุ�	31	ธัันวาค่ม	2562 
	 		 ในอัต็ราหุุ้้นล้ะ	7.00	บีาทุ	โดยมีกำหุ้นดจ่ายเงินปันผู้ล้ดังกล้่าวในวันทุี�	17	เมษัายน	2563
***				 อัต็ราการจ่ายเงินปันผู้ล้ปี	2562	ค่ิดเป็นอัต็ราร้อยล้ะ	49	ของกำไรก่อนรายการปรับีปรุงเงินชดเชยต็ามพระราชบีัญญัต็ิคุ่้มค่รองแรงงาน	พ.ศั.	2562
****		 ค่ณิะกรรมการบีริษััทุมีมต็ิใหุ้้เสนอทุี�ประชุมสามัญผูู้้ถืือหุุ้้นในวันทีุ�	 29	 มีนาค่ม	 2566	 เพื�ออนุมัต็ิจ่ายเงินปันผู้ล้ประจำปี	 2565	 ในอัต็ราหุุ้้นล้ะ	 
	 	 8.00	บีาทุ
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

	 เอสซีจีีดีำเนินิิธุรุกิจิีตามแนิวทาง	ESG	โดยยดึม่�นิในิอดุมกิารณ์์

ซีึ�งได้ถืือปฏิิบ่ัติสืบัเนืิ�องก่ินิมาภายใต้กิรอบัของจีรรยาบัรรณ์เอสซีจีีี

และบันิพืื้�นิฐานิแห่่งประโยชน์ิสุขอย่างสมดุลและย่�งยืนิ	 โดยมี

กิรรมกิารบัริษั่ทเป็นิแบับัอย่างที�ดีในิกิารปฏิิบั่ติ

	 เอสซีีจีีมุ่งม่�นิที�จีะพื้่ฒนิาองค์์กิรให้่เป็นิแบับัอย่างทางด้านิกิาร

กิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารที�ดี	โดยได้กิำห่นิดไว้ในิวิส่ยท่ศน์ิ	ด้วยเชื�อม่�นิว่า

ห่ล่กิบัรรษ่ัทภิบัาลเอสซีีจีีเป็นิระบับับัริห่ารจี่ดกิารที�ก่ิอให้่เกิิด 

ค์วามเป็นิธุรรม	โปร่งใส	สามารถืสร้างผลตอบัแทนิและเพิื้�มมูลค์่า

ระยะยาวให่้ผู้ถืือหุ่้นิ	รวมถืึงสร้างค์วามเชื�อม่�นิต่อผู้มีส่วนิได้เสีย 

ทุกิฝ่่าย	และสนิ่นิสนิุนิ	ส่งเสริมค์วามสามารถืในิกิารแข่งข่นิของ

บัริษั่ทให่้เติบัโตอย่างย่�งยืนิ

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษั่ทภิบัาลและสรรห่าทำห่นิ้าที�กิำกิ่บัดูแล

ด้านิบัรรษั่ทภิบัาลของเอสซีีจีี	 กิำห่นิดนิโยบัายแนิวปฏิิบั่ต ิ

ตดิตามดูแลและประเมินิผลกิารปฏิิบ่ัตงิานิของค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษัท่

และค์ณ์ะจีด่กิารเอสซีจีีใีห่้เป็นิไปตามนิโยบัายบัรรษั่ทภิบัาลเอสซีีจี ี

ตลอดจีนิพิื้จีารณ์าทบัทวนิแนิวปฏิิบ่ัติให่้มีค์วามเห่มาะสมกิ่บั 

กิารดำเนิินิธุุรกิิจีและสอดค์ล้องกิ่บัแนิวปฏิิบั่ติทางด้านิกิารกิำกิ่บั

ดูแลกิิจีกิารท่�งในิระด่บัประเทศและระด่บัสากิลเป็นิประจีำทุกิปี	

โดยให้่เรื�องกิารกิำก่ิบัดูแลกิิจีกิารเป็นิวาระห่ล่กิวาระห่นิึ�งในิ 

กิารประชุมค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท	

ภาพรวมของนโยบาย

และแนวปฏิิบัติิการกำกับดูแลกิจการ

	 เอสซีีจีียึดม่�นิและปฏิิบ่ัติตามห่ล่กิกิารกิำก่ิบัดูแลกิิจีกิารที�ดีมา

อย่างต่อเนืิ�อง	ท่�งที�เป็นิห่ล่กิเกิณ์ฑ์์กิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารภายในิ

ประเทศ	 เช่นิ	 ห่ล่กิกิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารที�ดีสำห่ร่บับัริษั่ท 

จีดทะเบัยีนิของค์ณ์ะกิรรมกิารกิำกิบ่ัห่ล่กิทรพ่ื้ยแ์ละตลาดห่ล่กิทรพ่ื้ย์	 

(กิ.ล.ต.)	และของตลาดห่ล่กิทร่พื้ย์แห่่งประเทศไทย	รวมถึืงห่ล่กิ

เกิณ์ฑ์์ตามโค์รงกิารสำรวจีกิารกิำก่ิบัดูแลกิิจีกิารของบัริษั่ท 

จีดทะเบัยีนิ	(CGR)	ของสมาค์มส่งเสริมสถืาบ่ันิกิรรมกิารบัริษัท่ไทย	

(IOD)	และห่ล่กิเกิณ์ฑ์์ในิระด่บัสากิล	เช่นิ	ASEAN	Corporate	

Governance	Scorecard	(ACGS)	กิารประเมินิด่ชนีิค์วามย่�งยืนิ

ดาวโจีนิส์	 (DJSI)	 และ	 Sustainalytics	 โดยค์ณ์ะกิรรมกิาร 

บัรรษั่ทภิบัาลและสรรห่าเป็นิผู้ พิื้จีารณ์าและนิำเสนิอต่อ 

ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทเพื้ื�ออนุิม่ติให้่บัริษั่ทมีกิารกิำห่นิดนิโยบัาย	 

รวมถืึงนิำห่ล่กิเกิณ์ฑ์์ด่งกิล่าวไปปฏิิบั่ติ	สำห่ร่บัห่ล่กิเกิณ์ฑ์์ในิเรื�อง

ใดที�ย่งไม่ได้มีกิารกิำห่นิดเป็นินิโยบัายห่รือย่งไม่ได้นิำไปปฏิิบ่ัติ 

ฝ่่ายจี่ดกิารจีะรายงานิให้่ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษ่ัทภิบัาลและสรรห่า

เพื้ื�อพื้ิจีารณ์าทบัทวนิเป็นิประจีำทุกิปี	

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทได้รวบัรวมองค์์ค์วามรู้และแนิวปฏิิบ่ัติ 

ต่าง	 ๆ	 ในิกิารบัริห่ารจี่ดกิารองค์์กิรที�ปฏิิบ่ัติสืบัทอดต่อกิ่นิมา 

และสอดค์ล้องกิ่บัห่ล่กิบัรรษั่ทภิบัาล	นิำมาประมวลไว้เป็นิคู่์มือ 

บัรรษ่ัทภิบัาลเอสซีีจีี	 และเริ�มจี่ดพิื้มพ์ื้เผยแพื้ร่ค์ร่�งแรกิต่�งแต่ปี 

2546	 และปร่บัปรุงค์ร่�งล่าสุดเมื�อปี	 2565	 ซึี�งได้เผยแพื้ร ่

อยู่บันิเว็บัไซีต์	www.scg.com
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	 ในิปี	2565	บัริษั่ทได้ผลประเมินิในิเรื�องกิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารและรางว่ลต่าง	ๆ	ด่งนิี�

ได้้รัับรัางวััล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 จััด้โด้ยสมาคมการัจััด้การัธุุรักิจัแห่่ง
ปรัะเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิิตบรัิห่ารัธุุรักิจัศศินทรั์แห่่งจัุฬาลงกรัณ์มห่าวัิทยาลัย ซึ่่�งมอบ
ให่้แก่องค์กรัท่�ม่ผลคะแนนรัวัมสูงสุด้จัากการัสำรัวัจัควัามคิด้เห่็นของผู้บรัิห่ารัรัะด้ับสูงในสาขา

• ควัามเป็นเลิศด้้านผู้นำ (Leadership Excellence)
• ควัามเป็นเลิศด้้านการัจััด้การัทรััพยากรับุคคล (Human Resource Management  

Excellence) ต่อเน่�องเป็นปีท่� 20
• ควัามเป็นเลิศ Thailand Digital Excellence Award สาขา Company of the Future

นอกจัากน่� ยังได้้รัับรัางวััลด้่เด้่น ในสาขา
• ควัามเปน็เลศิด้า้นการัพัฒนาท่�ยั�งยน่ (Sustainable Development Excellence) โด้ยเอสซ่ึ่จั่ 

และบรัิษััท เอสซึ่่จั่ ซึ่ิเมนต์-ผลิตภััณฑิ์ก่อสรั้าง จัำกัด้
• ควัามเป็นเลิศด้้านนวััตกรัรัมและการัสรั้างสรัรัค์สิ�งให่ม่ ๆ (Innovation Excellence)
• ควัามเป็นเลิศด้้านการับรัิห่ารัทางการัเงิน (Financial Management Excellence)
• ควัามเป็นเลิศด้้านสินค้า-การับรัิการั (Product / Service Excellence) 
 โด้ยบรัิษััท เอสซึ่่จั่ ซึ่ิเมนต์–ผลิตภััณฑิ์ก่อสรั้าง จัำกัด้
• SMEs Excellence Awards จัากการัสนับสนุนองค์กรัขนาด้เล็กห่รั่อกลางให่้ด้ำเนินธุุรักิจั

เติบโตอย่างมั�นคง รั่วัมกับ บรัิษััท ซึ่่เอ็นไอ เอ็นจัิเน่ยรัิงซึ่ัพพลาย จัำกัด้

ได้้รัับรัางวััล “องค์กรัต้นแบบธุุรักิจัคารั์บอนต�ำและยั�งย่น” จัากโครังการัตัวัชี้่�วััด้ธุุรักิจัคารั์บอนต�ำ
และยั�งย่น (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) จััด้โด้ยองค์การับรัิห่ารัจััด้การั
ก๊าซึ่เรั่อนกรัะจัก (องค์การัมห่าชี้น) ต่อเน่�องเป็นปีท่� 4

ได้้รัับรัางวััล “องค์กรัต้นแบบด้้านสิทธุิมนุษัยชี้น ปรัะจัำปี 2565 (Human Rights Awards 2022)” 
ปรัะเภัทองค์กรัธุุรักิจัขนาด้ให่ญ่่ จัากกรัมคุ้มครัองสิทธุิและเสรั่ภัาพ กรัะทรัวังยุติธุรัรัม ต่อเน่�อง 
เป็นปีท่� 3

ได้้รัับรัางวััล ASEAN CG Scorecard ปรัะจัำปี 2564 ปรัะเภัท ASEAN Asset Class PLCs โด้ยได้้รัับ
การัสนับสนนุจัาก ASEAN Capital Market Forum (ACMF) และธุนาคารัพฒันาเอเชี้ย่ (ADB) ให่บ้รัษิัทั
จัด้ทะเบ่ยนในอาเซึ่่ยนท่�ด้ำเนินธุุรักิจัโด้ยย่ด้ห่ลักการักำกับดู้แลกิจัการัท่�ด้่ ต่อเน่�องเป็นปีท่� 2

รัางวััล UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards สาขา
การัส่งเสริัมควัามเสมอภัาคทางเพศ โด้ยองค์การัเพ่�อการัส่งเสริัมควัามเสมอภัาครัะห่ว่ัางเพศและ
เพิ�มพลังของผู้ห่ญ่ิงแห่่งสห่ปรัะชี้าชี้าติ (UN Women) เพ่�อเชี้ิด้ชูี้เก่ยรัติองค์กรัท่�ม่แนวัปฎิิบัติท่�ด้่  
ตามห่ลักการัเสรัิมสรั้างศักยภัาพสตรั่ (Women’s Empowerment Principles: WEPs) ส่งเสรัิม 
ควัามเทา่เทย่มทางเพศในภัาคธุรุักจิัและยกรัะด้บัการัมส่ว่ันรัว่ัมของผูน้ำธุรุักจิัตามห่ลกัธุรัรัมาภับิาล
และควัามรัับผิด้ชี้อบต่อสังคม ชี้่วัยให่้องค์กรัเติบโตอย่างต่อเน่�องและมั�นคง รัวัมทั�งชี้่วัยลด้ 
ควัามเห่ล่�อมล�ำทางเศรัษัฐกิจัและสังคม

ได้้รัับผลการัสำรัวัจัการักำกับดู้แลกิจัการัของบรัิษััทจัด้ทะเบ่ยน (CGR) ปรัะจัำปี 2565 โด้ยสมาคม 
ส่งเสรัิมสถาบันกรัรัมการับรัิษััทไทย (IOD) ในเกณฑิ์ด้่เลิศ (Excellent)

ได้ค้ะแนนปรัะเมิน 100 คะแนนเต็ม จัากผลปรัะเมินคุณภัาพการัจัดั้ปรัะชุี้มสามัญ่ผูถ่้อหุ่น้ปรัะจัำปี 2565 
(AGM Checklist) โด้ยสมาคมส่งเสรัิมผู้ลงทุนไทย 

สมาคมส่งเสริมิผู้้�ลงทุนุไทุย THAI INVESTORS ASSOCIATION

ได้้รัับการัคัด้เล่อกให่้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ห่รั่อรัายชี้่�อ “หุ่้นยั�งย่น” 
ปรัะจัำปี 2565 ต่อเน่�องเป็นปีท่� 8 จัากตลาด้ห่ลักทรััพย์แห่่งปรัะเทศไทย

ได้้รัับรัางวััล SET Awards 2022 ซึ่่�งจััด้โด้ยตลาด้ห่ลักทรััพย์แห่่งปรัะเทศไทย โด้ยเอสซึ่่จั่ได้้รัับรัางวััล
• รัางวััลเก่ยรัติยศบรัิษััทจัด้ทะเบ่ยนด้้านควัามยั�งย่น (Sustainability Awards of Honor)  

ซึ่่�งมอบให้่แก่บริัษัทัจัด้ทะเบ่ยนท่�มค่วัามโด้ด้เด่้นในการัด้ำเนินธุรุักิจัตามแนวัทางการัพัฒนา
อย่างยั�งย่น ต่อเน่�องเป็นปีท่� 5

• รัางวััลบรัิษััทจัด้ทะเบ่ยนด้้านนักลงทุนสัมพันธุ์ด้่เด้่น (Outstanding Investor Relations 
Awards)
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นโยบายและแนวปฏิิบัติิที่่�เก่�ยวกับ

คณะกรรมการบริษััที่ ผูู้�ถืือหุ้้�นและผูู้�ม่ส่่วนได�เส่่ย

	 บัริษั่ทไ ด้กิำห่นิดนิโยบัายและแนิวปฏิิบั่ติที� เ กีิ� ยว ก่ิบั 

ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษ่ัท	ผู้ถืือหุ่้นิและผู้มีส่วนิได้เสีย	โดยค์รอบัค์ลุม

ห่ล่กิกิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารที�ดี	8	ห่ล่กิปฏิิบั่ติ	ของ	กิ.ล.ต.	ด่งนิี�

หลักปฏิิบััติิ 1 ติริะหนักถึึงบัทุบัาทุและความริับัผู้ิดชอบัของ 

คณะกริริมการิในฐานะผู้้�นำองค์กริทุ่�สริ�างคุณค่าให�แก่บัริิษััทุ

อย่างยั�งยืน

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทเข้าใจีและตระห่นิ่กิถึืงบัทบัาทค์วาม 

ร่บัผิดชอบัในิฐานิะผู้นิำและผู้ข่บัเค์ลื�อนิองค์์กิร	โดยมีบัทบัาทและ

ห่นิ้าที�ในิกิารกิำห่นิดกิลยุทธุ์และนิโยบัายในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจี 

ของบัริษั่ท	ด้วยค์วามร่บัผิดชอบั	ระม่ดระว่งและรอบัค์อบั	และ

ค์วามซีื�อส่ตย์สุจีริต	เพื้ื�อประโยชนิ์สูงสุดของบัริษั่ทบันิพื้ื�นิฐานิของ 

ค์วามร่บัผิดชอบัต่อส่งค์มและสิ�งแวดล้อม	ตามขอบัเขตห่นิ้าที�และ

ค์วามร่บัผิดชอบั	ด่งนิี�	

	 1.	 บัริห่ารกิิจีกิารให่้เป็นิไปเพื้ื�อประโยชนิ์ที�ดีที�สุดแกิ่ผู้ถืือหุ่้นิ	

(Fiduciary	Duty)	โดยยึดถืือแนิวปฏิิบั่ติสำค์่ญ	4	ประกิาร	ค์ือ	

•	 กิารปฏิบิัต่หิ่นิา้ที�ดว้ยค์วามรบ่ัผดิชอบั	ระมด่ระวง่และ

รอบัค์อบั	(Duty	of	Care)

•	 กิารปฏิิบั่ติห่นิ้าที�ด้วยค์วามซีื�อส่ตย์สุจีริต	 (Duty	of	

Loyalty)

•	 กิารปฏิิบั่ติตามกิฎห่มาย	ว่ตถืุประสงค์์	ข้อบั่งค์่บัของ

บัริษั่ท	 มติค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท	 และมติที�ประชุม 

ผู้ถืือหุ่้นิ	(Duty	of	Obedience)

•	 กิารเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถืือหุ่้นิอย่างถืูกิต้อง	ค์รบัถื้วนิ	

โปร่งใส	 ตรวจีสอบัได้	 และท่นิเวลา	 (Duty	 of	 

Disclosure)

	 2.	 กิำห่นิดวิส่ยท่ศนิ์	พื้่นิธุกิิจี	และกิลยุทธุ์ในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจี

ของเอสซีีจีีต่อกิารสร้างค์ุณ์ค์่าอย่างย่�งยืนิให่้แกิ่ท่�งเอสซีีจีี	ลูกิค์้า 

ผู้มีส่วนิได้เสีย	และส่งค์มโดยรวม	และให่้มีกิารทบัทวนิและอนิุม่ติ

เป็นิประจีำทุกิปี	

	 3.	 จี่ดกิารบัริษั่ทให้่เป็นิไปตามกิฎห่มาย	 ว่ตถุืประสงค์ ์

ข้อบ่ังค์่บัของบัริษั่ท	มติค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท	และมติที�ประชุม 

ผู้ถืือหุ่้นิ	ด้วยค์วามร่บัผิดชอบั	ระม่ดระว่งและรอบัค์อบั	ด้วยค์วาม

ซีื�อส่ตย์สุจีริต	 เพืื้�อประโยชน์ิสูงสุดของบัริษั่ทและเป็นิธุรรมต่อ 

ผู้มีส่วนิได้เสียทุกิฝ่่าย	

	 4.	 กิำกิ่บัดูแลและพื้่ฒนิาบัรรษั่ทภิบัาลของเอสซีีจีีให่้อยู่ในิ

ระด่บัสากิล	 เพื้ื�อเป็นิแนิวทางในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจี	 ติดตามให่้มี 

กิารปฏิบิัต่	ิและเปน็ิแบับัอยา่งในิกิารปฏิิบัติ่ตามห่ลก่ิบัรรษัท่ภบิัาล

และจีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีี	

หลักปฏิิบััติิ 2 กำหนดวัติถุึปริะสงค์และเป้าหมายหลักของ 

บัริิษััทุฯ ทุ่�เป็นไปเพื่ื�อความยั�งยืน

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษัท่มหี่น้ิาที�พื้จิีารณ์าแผนิห่ลก่ิในิกิารดำเนินิิงานิ	

งบัประมาณ์	เป้าห่มายและนิโยบัายในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจี	ตลอดจีนิ

พื้่ฒนิาขีดค์วามสามารถืของบัริษั่ทและบัริษั่ทย่อยให้่แข่งข่นิได้ 

ในิระด่บัสากิล	รวมถึืงค์วบัคุ์มดูแลกิารบัริห่ารและกิารจี่ดกิารของ

ฝ่่ายจีด่กิารให้่เปน็ิไปตาม	นิโยบัาย	แผนิงานิ	งบัประมาณ์	เปา้ห่มาย	

และนิโยบัายในิกิารดำเนินิิธุรุกิจิีที�กิำห่นิดไวเ้พื้ื�อประโยชน์ิสงูสดุของ

บัริษั่ท	 บัริษั่ทย่อย	 และผู้ถืือหุ่้นิ	 นิอกิจีากินิี�	 ฝ่่ายจี่ดกิารจ่ีดทำ

กิลยุทธุ์และแผนิงานิสอดค์ล้องกิ่บัว่ตถืุประสงค์์และเป้าห่มายของ

บัรษิัท่	โดยค์ำนิงึถืงึปจัีจีย่แวดลอ้ม	ตลอดจีนิโอกิาสและค์วามเสี�ยง

ที�ยอมร่บัได้	และได้ทบัทวนิว่ตถุืประสงค์์	เป้าห่มาย	และกิลยุทธ์ุ

สำห่ร่บัระยะปานิกิลาง	3-5	 ปีด้วย	รวมท่�งกิำห่นิดข่�นิตอนิกิาร

ประเมินิประเด็นิสำค์่ญด้านิกิารพื้่ฒนิาอย่างย่�งยืนิ	

หลักปฏิิบััติิ 3 เสริิมสริ�างคณะกริริมการิทุ่�ม่ปริะสิทุธิิผู้ล

• การิกำหนดและทุบัทุวนโคริงสริ�างคณะกริริมการิบัริิษััทุ

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทได้กิำห่นิดและทบัทวนิโค์รงสร้าง 

ค์ณ์ะกิรรมกิาร	ในิเรื�องจีำนิวนิกิรรมกิาร	ส่ดส่วนิกิรรมกิารอิสระ	

ค์ุณ์สมบ่ัติที�ห่ลากิห่ลาย	 ท่�งในิด้านิค์วามรู้	 ค์วามเชี�ยวชาญ	

ประสบักิารณ์์	และค์วามสามารถืเฉพื้าะด้านิของกิรรมกิาร	เพื้ื�อให่้

เห่มาะสมกิ่บักิารดำเนิินิธุุรกิิจีของเอสซีีจีี	รวมท่�งแต่งต่�งกิรรมกิาร

ชุดย่อยเพื้ื�อช่วยเห่ลือและสนิ่บัสนิุนิกิารปฏิิบั่ติห่นิ้าที�ของ 

ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท	

• การิสริริหาและแติ่งติั�งกริริมการิ

 แนวทุางการิสริริหากริริมการิ

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษัท่ภบิัาลและสรรห่ามหี่นิา้ที�สรรห่ารายชื�อ

บัุค์ค์ลที�มีค์ุณ์สมบั่ติเห่มาะสมเป็นิกิรรมกิารและกิรรมกิารอิสระ 

เพื้ื�อเตรยีมไวเ้ปน็ิบัญ่ชรีายชื�อกิรรมกิาร	ซีึ�งรวมถืงึกิารพื้จิีารณ์าราย

ชื�อผู้ทรงค์ณุ์วฒุทีิ�เสนิอแนิะโดยผู้ถืือหุ้่นิ	กิรรมกิาร	ตลอดจีนิผูท้ี�ผา่นิ

กิารอบัรมตามบั่ญชีรายชื�อกิรรมกิาร	ของสมาค์มส่งเสริมสถืาบั่นิ

กิรรมกิารบัรษิัท่ไทย	(IOD)	ที�มคี์วามรู	้ค์วามชำนิาญในิดา้นิที�บัรษิัท่

ต้องกิารตามตารางค์วามรู้ค์วามชำนิาญเฉพื้าะด้านิของ 

ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท	(Board	Skills	Matrix)	ซีึ�งจีะมีกิารพื้ิจีารณ์า

ทบัทวนิเป็นิประจีำทุกิปี	เพื้ื�อให่้สอดค์ล้องกิ่บักิลยุทธุ์และแนิวทาง

ดำเนิินิธุุรกิิจีของเอสซีีจีี	

	 ในิปี	2565	ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษ่ัทโดยกิารเสนิอแนิะของค์ณ์ะ

กิรรมกิารบัรรษัท่ภบิัาลและสรรห่าไดพ้ื้จิีารณ์าปรบ่ัปรงุตารางค์วาม

รูค้์วามชำนิาญเฉพื้าะด้านิของค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษัท่	โดยกิารกิำห่นิด

ค์ุณ์สมบ่ัติห่ล่กิ	และทก่ิษัะ	ค์วามรูค้์วามสามารถืและประสบักิารณ์์

ที�มีค์วามห่ลากิห่ลาย	 ที�ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทพื้ึงมี	 โดยให้่ 
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ค์วามสำค์่ญในิเรื�องกิารพื้ิจีารณ์าค์วามห่ลากิห่ลายของกิรรมกิาร

สำห่ร่บัข่�นิตอนิกิารสรรห่าในิด้านิส่ดส่วนิกิรรมกิารเพื้ศห่ญิง	

ส่ดส่วนิของกิรรมกิารอิสระ	 และเพื้ิ�มค์วามรู้ค์วามชำนิาญห่รือ

ประสบักิารณ์์ด้านิสิ�งแวดล้อมและส่งค์มของธุุรกิิจี	ภายใต้ระบับั 

กิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารที�ดีตามแนิวทาง	ESG

• นโยบัายการิกำหนดคณุสมบัตัิแิละการิสริริหากริริมการิบัริษิัทัุ

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทโดยกิารเสนิอแนิะของค์ณ์ะกิรรมกิาร 

บัรรษัท่ภบิัาลและสรรห่าไดพ้ื้จิีารณ์ากิำห่นิด	“นิโยบัายกิารกิำห่นิด

ค์ุณ์สมบ่ัติและกิารสรรห่ากิรรมกิารบัริษั่ท”	เพื้ื�อให้่สอดค์ล้องกิ่บั

ห่ล่กิกิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารที�ดีสำห่ร่บับัริษั่ทจีดทะเบีัยนิของ 

ตลาดห่ล่กิทร่พื้ย์ฯ	ของ	กิ.ล.ต.	ตลอดจีนิค์วามค์าดห่ว่งของผู้มี 

ส่วนิได้เสียต่าง	ๆ	ได้แก่ิ	แนิวปฏิิบ่ัติของสมาค์มส่งเสริมสถืาบ่ันิ

กิรรมกิารบัรษ่ิัทไทย	(IOD)	สถืาบัน่ิจีด่อน่ิดบ่ั	เชน่ิ	กิารประเมนิิด่ชนิี

ค์วามย่�งยืนิดาวโจีนิส์	(DJSI)		โดยค์ำนึิงถึืงค์วามห่ลากิห่ลายของ

โค์รงสร้างค์ณ์ะกิรรมกิาร	 ประกิอบักิ่บัคุ์ณ์สมบ่ัติ	 ค์วามรู้	 

ค์วามชำนิาญของค์ณ์ะกิรรมกิาร	ให่้สอดค์ล้องกิ่บักิลยุทธุ์ในิกิาร

ดำเนิินิธุุรกิิจีของเอสซีีจีี	และได้ทบัทวนินิโยบัายและแนิวปฏิิบั่ติ 

เป็นิประจีำทุกิปี	นิโยบัายฯ	ฉบั่บัปัจีจีุบั่นิมีรายละเอียดด่งนิี�	

 1. หลักการิ

	 กิารสรรห่าและค่์ดเลอืกิกิรรมกิารเป็นิเรื�องที�มีค์วามสำค์ญ่อยา่ง

ยิ�งตามห่ล่กิบัรรษ่ัทภิบัาลเอสซีีจีี	เนิื�องจีากิค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท

เป็นิผู้ที�มีบัทบัาทสำค์่ญในิกิารกิำห่นิดกิลยุทธุ์และแนิวทาง 

กิารดำเนินิิธุรุกิิจีเพื้ื�อกิารเติบัโตอย่างย่�งยนืิของเอสซีจีี	ีค์ณ์ะกิรรมกิาร 

บัริษั่ทจึีงเห่็นิสมค์วรกิำห่นิดนิโยบัายกิารกิำห่นิดค์ุณ์สมบั่ติและ 

กิารสรรห่ากิรรมกิารบัริษั่ทขึ�นิ

 2. นโยบัายการิกำหนดคุณสมบััติิและการิสริริหากริริมการิ

บัริิษััทุ

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษัท่ประกิอบัด้วยกิรรมกิารที�มคี์ณุ์สมบ่ัตคิ์รบั

ถื้วนิและไม่มีล่กิษัณ์ะต้องห่้ามตามที�กิฎห่มาย	และข้อบั่งค์่บัของ

บัริษั่ทกิำห่นิดไว้	 และค์วรมีค์วามห่ลากิห่ลาย	ท่�งในิด้านิท่กิษัะ	

ประสบักิารณ์	์ค์วามรูแ้ละค์วามชำนิาญเฉพื้าะด้านิที�เป็นิประโยชน์ิ

ตอ่บัรษิัท่	ตลอดจีนิไมจ่ีำกิด่ห่รอืแบัง่แยกิในิเรื�อง	เพื้ศ	อาย	ุเชื�อชาติ	

สญ่ชาต	ิศาสนิา	ประเทศต้นิกิำเนิดิ	วฒ่นิธุรรม	และขนิบัธุรรมเนีิยม	

เป็นิต้นิ	 เพื้ื�อให่้บัริษั่ทสามารถืบัรรลุว่ตถุืประสงค์์และเป้าห่มาย 

ทางธุรุกิจิีรวมท่�งสง่เสรมิสนิบ่ัสนินุิให่บ้ัรษิัท่มกีิารบัรหิ่ารจีด่กิารตาม

ห่ล่กิบัรรษ่ัทภิบัาลเอสซีีจีีที�กิ่อให้่เกิิดค์วามเป็นิธุรรม	 โปร่งใส	

สามารถืสร้างผลตอบัแทนิและเพิื้�มมูลค์่าระยะยาวให่้ก่ิบัผู้ถืือหุ่้นิ

และสร้างค์วามเชื�อม่�นิต่อผู้มีส่วนิไดเ้สียทุกิฝ่่าย	ซีึ�งจีะช่วยนิำพื้าให่้

เอสซีีจีีเติบัโตอย่างย่�งยืนิ

 3. การิสริริหากริริมการิบัริิษััทุ  

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรษิัท่มอบัห่มายให่ค้์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษัท่ภบิัาล

และสรรห่าพื้ิจีารณ์าสรรห่าบัุค์ค์ลที�มีค์ุณ์สมบั่ติเห่มาะสมเป็นิ

กิรรมกิารแทนิกิรรมกิารที�ค์รบักิำห่นิดออกิตามวาระห่รือกิรณ์อีื�นิ	ๆ	

เสนิอต่อค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทและ/ห่รือที�ประชุมผู้ถืือหุ่้นิเพื้ื�อ

พื้ิจีารณ์าเลือกิต่�ง	โดยค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษ่ัทภิบัาลและสรรห่าค์่ด

เลือกิจีากิผู้ทรงคุ์ณ์วุฒิที�มีค์วามเชี�ยวชาญและมีค์วามห่ลากิห่ลาย	

โดยไม่มีกิารแบั่งแยกิส่ญชาติ	 เชื�อชาติ	 เพื้ศ	 ห่รือว่ฒนิธุรรมที� 

แตกิต่าง	 มีภาวะผู้นิำ	 วิส่ยท่ศนิ์กิว้างไกิล	 เป็นิผู้มีค์ุณ์ธุรรมและ

จีริยธุรรม	มีประว่ติกิารทำงานิที�โปร่งใสไม่ด่างพื้ร้อย	 รวมท่�งมี 

ค์วามสามารถืในิกิารแสดงค์วามค์ิดเห่็นิอย่างเป็นิอิสระ	

	 โดยในิปี	2565	ในิกิระบัวนิกิารสรรห่าบัุค์ค์ลเข้าเป็นิกิรรมกิาร

แทนิกิรรมกิารที�จีะค์รบักิำห่นิดออกิตามวาระในิปี	2566	ค์ณ์ะกิรรมกิาร 

บัรรษั่ทภิบัาลและสรรห่าได้สรรห่าบัุค์ค์ล	โดยไม่ค์ำนิึงถืึงเพื้ศ	อายุ	

เชื�อชาต	ิสญ่ชาติ	ถืิ�นิกิำเนิดิ	สีผวิ	ศาสนิา	วฒ่นิธุรรม	ขนิบัธุรรมเนิยีม	

ซีึ�งมีบัุค์ค์ลที�ได้ร่บักิารเสนิอชื�อจีากิกิรรมกิาร	 และบั่ญชีรายชื�อ

กิรรมกิาร	(Director	Pool)	ของ	IOD	รวบัรวมเป็นิรายชื�อบัุค์ค์ล 

ที�เห่มาะสมและมีค์ุณ์สมบั่ติที�ห่ลากิห่ลาย	 เป็นิไปตามนิโยบัาย 

กิารกิำห่นิดค์ุณ์สมบั่ติและกิารสรรห่ากิรรมกิารของบัริษั่ทข้างต้นิ

	 นิอกิจีากินิ่�นิ	ในิกิารสรรห่าบัคุ์ค์ลเข้าเป็นิกิรรมกิารย่งได้ค์ำนึิงถืงึ 

องค์์ประกิอบัห่ล่กิด่งต่อไปนิี�

	 3.1	ค์ุณ์ล่กิษัณ์ะที�ต้องกิารในิกิรรมกิารแต่ละค์นิ

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษั่ทภิบัาลและสรรห่าค์วรพื้ิจีารณ์าและ

กิำห่นิดค์ุณ์ล่กิษัณ์ะเฉพื้าะบัุค์ค์ลของผู้ที�จีะค์่ดเลือกิเพืื้�อเสนิอชื�อ

เป็นิกิรรมกิารในิด้านิต่าง	ๆ	เช่นิ

-	 ค์วามมีค์ุณ์ธุรรมและค์วามร่บัผิดชอบั

-	 กิารต่ดสินิใจีด้วยข้อมูลและเห่ตุผล

-	 ค์วามมีวุฒิภาวะและค์วามม่�นิค์ง	 เป็นิผู้ร่บัฟัังที�ดีและ 

กิล้าแสดงค์วามค์ิดเห่็นิที�แตกิต่างและเป็นิอิสระ

-	 ยดึม่�นิในิกิารทำงานิอย่างมีห่ลก่ิกิารและมาตรฐานิเยี�ยงอย่าง 

มืออาชีพื้

-	 ค์ุณ์ล่กิษัณ์ะอื�นิ	 ๆ	 ที�ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษ่ัทภิบัาลและ

สรรห่าเห่็นิว่ามีค์วามสำค์่ญ

	 3.2	ค์วามรู้ค์วามชำนิาญที�ต้องกิารให่้มีในิค์ณ์ะกิรรมกิาร

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษ่ัทภิบัาลและสรรห่าค์วรพื้ิจีารณ์ากิำห่นิด

องค์์ประกิอบัของค์วามรู้ค์วามชำนิาญเฉพื้าะด้านิที�จีำเป็นิต้องม ี

ในิค์ณ์ะกิรรมกิาร	และจ่ีดทำตารางค์วามรูค้์วามชำนิาญเฉพื้าะดา้นิ

ของค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทเพืื้�อประกิอบัในิกิารสรรห่าและเสนิอชื�อ

บัุค์ค์ลที�เห่มาะสมเป็นิกิรรมกิาร	ค์วามรู้ค์วามชำนิาญเฉพื้าะด้านิ 

ด่งกิล่าวเพื้ื�อส่งเสริมให้่ค์ณ์ะกิรรมกิารสามารถืกิำห่นิดกิลยุทธ์ุ 

และนิโยบัาย	 รวมท่�งกิำก่ิบัดูแลให่้มีกิารปฏิิบั่ติตามกิลยุทธุ์ได ้

อย่างมีประสิทธุิผล	เช่นิ
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-	 ค์วามรู้ทางบั่ญชีและกิารเงินิ	

-	 กิารบัริห่ารจี่ดกิารองค์์กิรซีึ�งรวมถืึงกิารบัริห่ารจี่ดกิาร 

ด้านิทร่พื้ยากิรบัุค์ค์ล

-	 กิารบัริห่ารค์วามเสี�ยง

-	 กิารจี่ดกิารในิภาวะวิกิฤต

-	 ค์วามรู้เกิี�ยวกิ่บัธุุรกิิจีของบัริษั่ท

-	 กิารตลาดระห่ว่างประเทศ

-	 กิารกิำห่นิดวิส่ยท่ศนิ์และกิลยุทธุ์

-	 ค์วามรู้ค์วามชำนิาญเฉพื้าะด้านิอื�นิ	ๆ	ที�ค์ณ์ะกิรรมกิาร 

บัรรษ่ัทภิบัาลและสรรห่าเห็่นิว่าจีำเป็นิต่อบัริษั่ทในิระยะ 

3	-	5	ปขีา้งห่นิา้	เชน่ิ	ค์วามรูเ้กิี�ยวกิบ่ัพื้าณิ์ชยอ์เิลก็ิทรอนิกิิส์	

กิารวิจ่ียและพื้่ฒนิา	 กิารค์วบัรวมกิิจีกิาร	 ท่กิษัะด้านิ

เทค์โนิโลยี	 Cybersecurity	 กิารบัริห่ารจี่ดกิารข้อมูล	 

ธุุรกิิจีค์้าปลีกิ	ซี่พื้พื้ลายเชนิ	สุขภาพื้และค์วามปลอดภ่ย	

และประสบักิารณ์์ในิกิารบัริห่ารจี่ดกิารองค์์กิรระด่บั

ภูมิภาค์/ห่รือระด่บัโลกิ	ฯลฯ

	 3.3	ค์วามห่ลากิห่ลายของกิรรมกิาร

	 นิอกิเห่นิือจีากิกิารกิำห่นิดองค์์ประกิอบัสองประกิารด่งกิล่าว

ข้างต้นิแล้ว	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษ่ัทภิบัาลและสรรห่าย่งอาจี

พื้ิจีารณ์ากิำห่นิดแนิวทางเกิี�ยวกิ่บัค์วามห่ลากิห่ลายของค์ุณ์สมบั่ติ

อื�นิ	ๆ	ของกิรรมกิารท่�งค์ณ์ะ	 เช่นิ	 เพื้ศ	อายุ	 เชื�อชาติ	ส่ญชาติ	

ศาสนิา	ประเทศต้นิกิำเนิิด	ว่ฒนิธุรรม	และขนิบัธุรรมเนิียม	ฯลฯ

 4. การิเสนอแติ่งติั�งกริริมการิริายเดิม 

	 กิรณี์ที�ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษ่ัทภบิัาลและสรรห่าเสนิอชื�อกิรรมกิาร 

รายเดิมให่้เป็นิกิรรมกิารของบัริษั่ทต่ออีกิวาระ	ค์ณ์ะกิรรมกิาร 

บัรรษั่ทภิบัาลและสรรห่าค์วรค์ำนึิงถึืงผลกิารปฏิิบ่ัติห่นิ้าที�ของ

กิรรมกิารรายด่งกิล่าวด้วย

 กริริมการิอิสริะ

	 บัริษั่ทตระห่นิ่กิดีว่ากิรรมกิารอิสระถืือเป็นิกิลไกิสำค์่ญในิกิาร

กิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารที�ดี	เพื้ื�อให่้ม่�นิใจีว่ากิารดำเนิินิกิารต่าง	ๆ	ของ

บัริษ่ัทเป็นิไปเพื้ื�อประโยชนิ์ของบัริษ่ัทและผูถ้ืือหุ่้นิโดยรวม	พื้ร้อม

ท่�งสะทอ้นิถึืงอำนิาจีที�ถืว่งดลุกิน่ิอยา่งเห่มาะสม	บัรษิัท่จีงึไดก้ิำห่นิด

ค์ุณ์สมบั่ติของกิรรมกิารอิสระของบัริษั่ท	ซีึ�งมีค์วามเข้มงวดกิว่า 

ห่ล่กิเกิณ์ฑ์์ของค์ณ์ะกิรรมกิารกิำกิ่บัตลาดทุนิ	โดยค์ณ์ะกิรรมกิาร

บัริษ่ัทไดท้บัทวนิข้อกิำห่นิดรวมถึืงคุ์ณ์สมบ่ัตขิองกิรรมกิารอิสระให้่

มีค์วามเห่มาะสมอยู่เสมอทุกิปี	เพืื้�อให้่สอดค์ล้องก่ิบัแนิวทางกิาร

กิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารที�ดี

	 ท่�งนิี�	บัริษั่ทได้กิำห่นิดส่ดส่วนิของกิรรมกิารที�มีค์ุณ์สมบั่ติเป็นิ

กิรรมกิารอิสระให่้มีไม่นิ้อยกิว่ากิึ�งห่นิึ�งของจีำนิวนิกิรรมกิารบัริษั่ท

ท่�งห่มด	 โดยปัจีจีุบั่นิบัริษั่ทมีกิรรมกิารอิสระ	 จีำนิวนิ	 8	 ค์นิ	 

ได้แกิ่	 นิายชุมพื้ล	 ณ์	 ลำเลียง	 นิายประสาร	 ไตรร่ตนิ์วรกุิล		 

นิายพื้สุ	 เดชะรินิทร์	 นิางพื้รรณ์สิรี	 อมาตยกิุล	 นิายฐาปนิ	 

สิริว่ฒนิภ่กิดี	 นิายศุภช่ย	 เจีียรวนินิท์	นิางนิ่นิทว่ลย์	 ศกิุนิตนิาค์	 

และนิางสาวจีรีพื้ร	จีารุกิรสกุิล	 	ซีึ�งมากิกิว่ากิึ�งห่นิึ�งของจีำนิวนิ

กิรรมกิารท่�งห่มด			

 ข�อกำหนดคุณสมบััติิกริริมการิอิสริะของบัริิษััทุ 

	 (ตามกิารปร่บัปรุงกิฎบั่ตรของค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท	เมื�อว่นิที�	

26	กิรกิฎาค์ม	2562)

	 กิรรมกิารอิสระ	 (Independent	 Director)	 ของบัริษั่ท	 

ต้องเป็นิกิรรมกิารที�มีค์ุณ์สมบั่ติ	ด่งนิี�

	 1.	 ถือืหุ่น้ิไมเ่กินิิรอ้ยละ	0.5		ของจีำนิวนิหุ่น้ิที�มสีทิธุอิอกิเสียง

ท่�งห่มดของบัริษั่ท	บัริษั่ทให่ญ่	บัริษั่ทย่อย	บัริษั่ทร่วม	ผู้ถืือหุ่้นิราย

ให่ญ่	ห่รือผู้มีอำนิาจีค์วบัค์ุมของบัริษั่ท	ท่�งนิี�	ให่้นิ่บัรวมกิารถืือหุ่้นิ

ของผู้ที�เกิี�ยวข้องของกิรรมกิารอิสระรายนิ่�นิ	ๆ	ด้วย

	 2.	 ไม่เปน็ิห่รือเค์ยเป็นิกิรรมกิารที�มสีว่นิร่วมบัริห่ารงานิ	ลูกิจีา้ง	

พื้นิก่ิงานิ	ที�ปรกึิษัาที�ไดเ้งนิิเดือนิประจีำ	ห่รือผูมี้อำนิาจีค์วบัคุ์มของ

บัรษ่ิัท	บัริษ่ัทให่ญ่	บัริษ่ัทยอ่ย	บัริษ่ัทรว่ม	บัริษ่ัทยอ่ยลำดบ่ัเดยีวกิน่ิ	

ผู้ถืือหุ่้นิรายให่ญ่	ห่รือของผู้มีอำนิาจีค์วบัคุ์มของบัริษั่ท	เว้นิแต่จีะ

ได้พื้้นิจีากิกิารมีล่กิษัณ์ะด่งกิล่าวมาแล้วไม่นิ้อยกิว่า	 2	 ปี	 

ท่�งนีิ�	ลก่ิษัณ์ะต้องห้่ามดง่กิล่าวไม่รวมถึืงกิรณี์ที�กิรรมกิารอิสระเค์ยเป็นิ 

ข้าราชกิาร	ห่รือที�ปรึกิษัาของส่วนิราชกิารซีึ�งเป็นิผู้ถืือหุ่้นิรายให่ญ่	

ห่รือผู้มีอำนิาจีค์วบัค์ุมของบัริษั่ท

	 3.	 ไม่เป็นิบุัค์ค์ลที�มีค์วามส่มพื้่นิธ์ุทางสายโลหิ่ต	ห่รือโดยกิาร

จีดทะเบีัยนิตามกิฎห่มาย	ในิล่กิษัณ์ะที�เป็นิบิัดามารดา	 คู่์สมรส 

พื้ี�นิ้อง	และบุัตร	รวมท่�งค์ู่สมรสของบุัตร	ของกิรรมกิารรายอื�นิ 

ผูบ้ัรหิ่าร	ผูถ้ือืหุ้่นิรายให่ญ่	ผูมี้อำนิาจีค์วบัคุ์ม	ห่รือบุัค์ค์ลที�จีะได้รบ่ั

กิารเสนิอให้่เป็นิกิรรมกิาร	ผู้บัริห่าร	ห่รือผู้มีอำนิาจีค์วบัค์ุมของ

บัริษั่ท	ห่รือบัริษั่ทย่อย

	 4.	 ไมม่หี่รือเค์ยมคี์วามสม่พื้น่ิธุท์างธุรุกิจิีก่ิบับัรษ่ิัท	บัริษ่ัทให่ญ่	

บัรษิัท่ยอ่ย	บัริษัท่รว่ม	ผูถื้ือหุ้่นิรายให่ญ	่ห่รือผูม้อีำนิาจีค์วบัค์มุของ

บัริษั่ท	 ในิล่กิษัณ์ะที�อาจีเป็นิกิารข่ดขวางกิารใช้วิจีารณ์ญาณ์ 

อย่างอิสระของตนิ	รวมท่�งไม่เป็นิห่รือเค์ยเป็นิผู้ถืือหุ่้นิที�มีนิ่ย	ห่รือ

ผู้มีอำนิาจีค์วบัคุ์มของผู้ที�มีค์วามส่มพื้่นิธ์ุทางธุุรกิิจีกิ่บับัริษั่ท 

บัรษิัท่ให่ญ่	บัริษัท่ย่อย	บัริษัท่ร่วม	ผู้ถือืหุ่น้ิรายให่ญ่	ห่รือผูมี้อำนิาจี

ค์วบัค์ุมของบัริษั่ท	เว้นิแต่จีะได้พื้้นิจีากิกิารมีล่กิษัณ์ะด่งกิล่าวมา

แล้วไม่นิ้อยกิว่า	2	ปี

	 ค์วามส่มพื้่นิธ์ุทางธุุรกิิจีตามวรรค์ห่นึิ�ง	รวมถึืงกิารทำรายกิาร

ทางกิารค์้าที�กิระทำเป็นิปกิติเพื้ื�อประกิอบักิิจีกิาร	กิารเช่าห่รือให่้

เชา่อสง่ห่ารมิทรพ่ื้ย	์รายกิารเกิี�ยวกิบ่ัสนิิทรพ่ื้ยห์่รอืบัรกิิาร	ห่รอืกิาร

ให่้ห่รือร่บัค์วามช่วยเห่ลือทางกิารเงินิ	 ด้วยกิารร่บัห่รือให่้กิู้ยืม	 

ค์�ำประกิ่นิ	 กิารให้่สินิทร่พื้ย์เป็นิห่ล่กิประกิ่นิห่นิี�สินิ	 รวมถืึง

พื้ฤติกิารณ์์อื�นิทำนิองเดียวกิ่นิ	ซีึ�งเป็นิผลให้่บัริษั่ทห่รือคู่์ส่ญญา 
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มภีาระห่นิี�ที�ตอ้งชำระตอ่อกีิฝ่า่ยห่นิึ�ง	ต่�งแตร่อ้ยละ	3	ของสนิิทรพ่ื้ย์

ที�มีต่วตนิสุทธุิของบัริษั่ทห่รือต่�งแต่	20	ล้านิบัาทขึ�นิไป	แล้วแต่

จีำนิวนิใดจีะต�ำกิว่า	ท่�งนิี�	กิารค์ำนิวณ์ภาระห่นิี�ด่งกิล่าวให้่เป็นิไป

ตามวิธุีกิารค์ำนิวณ์มูลค์่าของรายกิารที�เกิี�ยวโยงกิ่นิตามประกิาศ

ค์ณ์ะกิรรมกิารกิำกิ่บัตลาดทุนิว่าด้วยห่ล่กิเกิณ์ฑ์์ในิกิารทำรายกิาร

ที�เกิี�ยวโยงกิ่นิโดยอนุิโลม	 แต่ในิกิารพิื้จีารณ์าภาระห่นิี�ด่งกิล่าว	 

ให่น้ิบ่ัรวมภาระห่นิี�ที�เกิดิขึ�นิในิระห่ว่าง	1	ปกีิอ่นิว่นิที�มคี์วามสม่พื้น่ิธ์ุ

ทางธุุรกิิจีกิ่บับัุค์ค์ลเดียวกิ่นิ

	 5.	 ไม่เป็นิห่รือเค์ยเป็นิผู้สอบับ่ัญชีของบัริษั่ท	 บัริษั่ทให่ญ่	

บัรษิัท่ยอ่ย	บัริษัท่รว่ม	ผูถ้ือืหุ่น้ิรายให่ญ	่ห่รือผูม้อีำนิาจีค์วบัค์มุของ

บัริษั่ท	และไม่เป็นิผู้ถืือหุ่้นิที�มีนิ่ย	ผู้มีอำนิาจีค์วบัค์ุม	ห่รือหุ้่นิส่วนิ

ของสำนิ่กิงานิสอบับ่ัญชี	ซีึ�งมีผู้สอบับ่ัญชีของบัริษั่ท	บัริษั่ทให่ญ่	

บัรษิัท่ยอ่ย	บัริษัท่รว่ม	ผูถ้ือืหุ่น้ิรายให่ญ	่ห่รือผูม้อีำนิาจีค์วบัค์มุของ

บัริษั่ทส่งกิ่ดอยู่	เว้นิแต่จีะได้พื้้นิจีากิกิารมีล่กิษัณ์ะด่งกิล่าวมาแล้ว

ไม่นิ้อยกิว่า	2	ปี

	 6.	 ไม่เป็นิห่รือเค์ยเป็นิผู้ให้่บัริกิารทางวิชาชีพื้ใด	ๆ	ซีึ�งรวมถึืง

กิารให้่บัริกิารเป็นิที�ปรึกิษัากิฎห่มายห่รือที�ปรึกิษัาทางกิารเงินิ	ซีึ�ง

ได้ร่บัค์่าบัริกิารเกิินิกิว่า	2	ล้านิบัาทต่อปีจีากิบัริษั่ท	บัริษั่ทให่ญ่	

บัรษิัท่ยอ่ย	บัริษัท่รว่ม	ผูถ้ือืหุ่น้ิรายให่ญ	่ห่รือผูม้อีำนิาจีค์วบัค์มุของ

บัริษั่ท	และไม่เป็นิผู้ถืือหุ่้นิที�มีนิ่ย	ผู้มีอำนิาจีค์วบัค์ุม	ห่รือหุ้่นิส่วนิ

ของผู้ให่้บัริกิารทางวิชาชีพื้นิ่�นิด้วย	 เว้นิแต่จีะได้พื้้นิจีากิกิารมี

ล่กิษัณ์ะด่งกิล่าวมาแล้วไม่นิ้อยกิว่า	2	ปี

	 7.	 ไม่เป็นิกิรรมกิารที�ได้ร่บัแต่งต่�งขึ�นิเพื้ื�อเป็นิต่วแทนิของ

กิรรมกิารของบัริษั่ท	 ผู้ถืือหุ่้นิรายให่ญ่	 ห่รือผู้ถืือหุ่้นิซีึ�งเป็นิ 

ผู้เกิี�ยวข้องกิ่บัผู้ถืือหุ่้นิรายให่ญ่ของบัริษั่ท

	 8.	 ไม่ประกิอบักิิจีกิารที�มีสภาพื้อย่างเดียวกิ่นิและเป็นิกิาร

แข่งข่นิที�มีนิ่ยกิ่บักิิจีกิารของบัริษั่ท	บัริษั่ทย่อย	ห่รือไม่เป็นิหุ่้นิส่วนิ

ที�มีนิ่ยในิห้่างหุ่้นิส่วนิ	ห่รือเป็นิกิรรมกิารที�มีส่วนิร่วมบัริห่ารงานิ	

ลูกิจี้าง	พื้นิ่กิงานิ	ที�ปรึกิษัาที�ร่บัเงินิเดือนิประจีำ	ห่รือถืือหุ่้นิเกิินิ 

ร้อยละ	1	ของจีำนิวนิหุ่้นิที�มีสิทธุิออกิเสียงท่�งห่มดของบัริษั่ทอื�นิ 

ซีึ�งประกิอบักิิจีกิารที�มีสภาพื้อย่างเดียวก่ินิและเป็นิกิารแข่งข่นิที�มี

นิ่ยกิ่บักิิจีกิารของบัริษั่ทห่รือบัริษั่ทย่อย

	 9.	 สามารถืเข้าร่วมกิารประชุมค์ณ์ะกิรรมกิารของบัริษั่ท 

เพื้ื�อต่ดสินิใจีในิเรื�องต่าง	ๆ	ได้โดยอิสระ

	 10.	ไม่มลีก่ิษัณ์ะอื�นิใดที�ทำให่ไ้มส่ามารถืให่ค้์วามเห่น็ิอย่างเปน็ิ

อิสระเกิี�ยวกิ่บักิารดำเนิินิงานิของบัริษั่ท

	 11.	สามารถืดูแลผลประโยชนิ์ของผู้ ถืือหุ้่นิทุกิรายอย่าง 

เท่าเทียมกิ่นิ

	 12.	สามารถืดูแลไม่ให่้เกิิดค์วามข่ดแย้งทางผลประโยชนิ์

	 13.	ไม่เค์ยต้องค์ำพิื้พื้ากิษัาว่าได้กิระทำค์วามผิดตามกิฎห่มาย

ว่าด้วยห่ล่กิทร่พื้ย์และตลาดห่ล่กิทร่พื้ย์	 กิฎห่มายว่าด้วยธุุรกิิจี

สถืาบั่นิกิารเงินิ	กิฎห่มายว่าด้วยกิารประกิ่นิชีวิต	กิฎห่มายว่าด้วย

กิารประก่ินิวินิาศภ่ย	กิฎห่มายว่าด้วยกิารป้องก่ินิและปราบัปราม

กิารฟัอกิเงินิ	 ห่รือกิฎห่มายที�เกิี�ยวกิ่บัธุุรกิิจีกิารเงินิในิทำนิอง

เดียวกิ่นิ	ไม่ว่าจีะเป็นิกิฎห่มายไทยห่รือกิฎห่มายต่างประเทศ	โดย

ห่นิ่วยงานิที�มีอำนิาจีตามกิฎห่มายนิ่�นิ		ท่�งนิี�	ในิค์วามผิดเกีิ�ยวก่ิบั

กิารกิระทำอ่นิไม่เป็นิธุรรมที�เกิี�ยวกิ่บักิารซีื�อขายห่ล่กิทร่พื้ย์	ห่รือ

กิารบัริห่ารงานิที�มีล่กิษัณ์ะเป็นิกิารห่ลอกิลวง	ฉ้อฉล	ห่รือทุจีริต

	 ท่�งนิี�	 ภายห่ล่งได้ร่บักิารแต่งต่�งให้่เป็นิกิรรมกิารอิสระที�มี

ค์ณุ์สมบัต่ติามขอ้	1-13	ขา้งตน้ิแลว้	กิรรมกิารอสิระอาจีไดร้บ่ัมอบั

ห่มายจีากิค์ณ์ะกิรรมกิารบัรษิัท่ให่ต้ด่สนิิใจีในิกิารดำเนินิิกิจิีกิารของ

บัรษ่ิัท	บัริษ่ัทให่ญ่	บัริษ่ัทยอ่ย	บัริษ่ัทรว่ม	บัริษ่ัทยอ่ยลำดบ่ัเดยีวกิน่ิ	

ห่รอืนิติบิัคุ์ค์ลที�อาจีมีค์วามขด่แย้ง	โดยมีกิารตด่สินิใจีแบับัองค์ค์์ณ์ะ	

(Collective	 Decision)	 ได้โดยไม่ถืือว่ากิรรมกิารอิสระเป็นิ

กิรรมกิารที�มีส่วนิร่วมในิกิารบัริห่ารงานิ

	 ในิกิรณี์ที�บัคุ์ค์ลที�บัริษัท่แต่งต่�งให้่ดำรงตำแห่น่ิงกิรรมกิารอิสระ

เป็นิบัุค์ค์ลที�มีห่รือเค์ยมีค์วามส่มพื้่นิธุ์ทางธุุรกิิจีห่รือกิารให่้บัริกิาร

ทางวิชาชีพื้เกิินิมูลค์่าที�กิำห่นิดตามข้อ	4	ห่รือ	ข้อ	6		ให่้บัริษั่ทได้

ร่บักิารผ่อนิผ่นิข้อห่้ามกิารมีห่รือเค์ยมีค์วามส่มพื้่นิธุ์ทางธุุรกิิจีห่รือ

กิารให้่บัริกิารทางวิชาชีพื้เกิินิมูลค์่าด่งกิล่าว	ก็ิต่อเมื�อบัริษั่ทได้จ่ีด

ให่ม้คี์วามเห่น็ิค์ณ์ะกิรรมกิารบัรษิัท่ที�แสดงวา่ไดพ้ื้จิีารณ์าตามห่ลก่ิ

ในิมาตรา	 89/7	 แห่่งพื้ระราชบั่ญญ่ติห่ล่กิทร่พื้ย์และ

ตลาดห่ล่กิทร่พื้ย์แล้ว	ว่ากิารแต่งต่�งบัุค์ค์ลด่งกิล่าวไม่มีผลกิระทบั 

ต่อกิารปฏิิบ่ัติห่นิ้าที�และกิารให้่ค์วามเห็่นิที�เป็นิอิสระ	และจี่ดให่้มี

กิารเปิดเผยข้อมูลที�เกิี�ยวข้องในิห่นิ่งสือนิ่ดประชุมผู้ถืือหุ่้นิในิวาระ

พื้ิจีารณ์าแต่งต่�งกิรรมกิารอิสระด้วย

	 ในิรอบัปี	2565	กิรรมกิารอิสระของบัริษั่ทท่�ง	8	ค์นิ	ไม่มีกิาร

ให่้บัริกิารทางวิชาชีพื้ที�มีมูลค์่าเกิินิกิว่าห่ล่กิเกิณ์ฑ์์ที�กิำห่นิดตาม

ประกิาศค์ณ์ะกิรรมกิารกิำกิ่บัตลาดทุนิว่าด้วยกิารขออนิุญาตและ

กิารอนิุญาตให่้เสนิอขายหุ่้นิที�ออกิให่ม่	อย่างไรกิ็ตาม	นิายฐาปนิ	

สริวิฒ่นิภก่ิด	ีนิายศภุชย่	เจียีรวนินิท	์และนิางสาวจีรพีื้ร	จีารกุิรสกิลุ	

เปน็ิกิรรมกิารบัริษ่ัทที�มคี์วามส่มพ่ื้นิธ์ุทางธุรุกิิจีก่ิบัเอสซีจีีมูีลค์า่เกินิิ

กิว่า	20	ล้านิบัาท	

	 นิอกิจีากินิ่�นิ	 นิายฐาปนิ	 สิริว่ฒนิภ่กิดี	 และนิางสาวจีรีพื้ร	 

จีารกุิรสกิลุ	เป็นิกิรรมกิารของบัริษั่ทที�พื้ิจีารณ์าได้ว่ามีกิิจีกิารอ่นิมี

สภาพื้อย่างเดียวกิ่นิและเป็นิกิารแข่งข่นิกิ่บักิิจีกิารของบัริษั่ท	 

ซีึ�งต้องแจี้งให่้ที�ประชุมผู้ถืือหุ่้นิทราบัก่ิอนิที�จีะมีมติแต่งต่�ง	 

อย่างไรกิต็าม	กิารแข่งข่นิดง่กิลา่วเป็นิกิารแขง่ข่นิที�ไมม่น่ีิยสำค์ญ่กิบ่ั

กิจิีกิารของบัรษิัท่และบัรษ่ิัทย่อยตามเกิณ์ฑ์์ค์ณุ์สมบัต่กิิรรมกิารอสิระ	

	 เมื�อได้พื้ิจีารณ์าประเด็นิคุ์ณ์สมบ่ัติกิารเป็นิกิรรมกิารและ

กิรรมกิารอิสระ	ตามห่ล่กิในิพื้ระราชบ่ัญญ่ติบัริษั่ทมห่าชนิจีำกิ่ด

และพื้ระราชบ่ัญญ่ติห่ล่กิทร่พื้ย์และตลาดห่ล่กิทร่พื้ย์แล้ว	เห่็นิว่า

ค์วามสม่พื้น่ิธุท์างธุรุกิจิีดง่กิล่าวไมก่ิระทบัตอ่กิารปฏิบิัต่หิ่นิา้ที�และ

กิารให่้ค์วามเห่็นิที�เป็นิอิสระ	 ด่งนิ่�นิจีึงถืือได้ว่าค์ุณ์สมบั่ติของ
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กิรรมกิารอสิระที�ห่า้มกิารมีห่รือเค์ยมคี์วามสม่พื้น่ิธุท์างธุรุกิจิี	ไดร้บ่ั

กิารผอ่นิผน่ิคุ์ณ์สมบัต่กิิรรมกิารอสิระตามที�กิำห่นิดในิประกิาศค์ณ์ะ

กิรรมกิารกิำกิบ่ัตลาดทนุิที�	ทจี.	39/2559	เรื�อง	กิารขออนุิญาตและ

กิารอนุิญาตให้่เสนิอขายหุ่้นิที�ออกิให่ม่	(ที�ได้แก้ิไขเพื้ิ�มเติม)	และ 

ข้อกิำห่นิดค์ุณ์สมบั่ติกิรรมกิารอิสระของบัริษั่ท	ท่�งนิี�	บัริษั่ทได้แจี้ง

และขอผอ่นิผน่ิคุ์ณ์สมบัติ่ของนิายฐาปนิ	สิรวิฒ่นิภก่ิดี	จีากิที�ประชมุ

สาม่ญผู้ถืือหุ่้นิเมื�อว่นิที�	 8	 มิถืุนิายนิ	2563	และค์ุณ์สมบั่ติของ

นิางสาวจีรพีื้ร	จีารกุิรสกิลุ	จีากิที�ประชมุสามญ่ผู้ถือืหุ่น้ิเมื�อวน่ิที�	30	

มีนิาค์ม	2565	ไว้แล้วตามเกิณ์ฑ์์ที�กิำห่นิด

 กริะบัวนการิสริริหาและคัดเลือกกริริมการิใหม่

	 กิรรมกิารบัริษ่ัทเป็นิผู้นิำองค์์กิรที�มีบัทบัาท	ห่น้ิาที�และค์วาม

ร่บัผิดชอบัที�สำค์่ญมากิ	เพื้ื�อให่้กิารสรรห่าและค์่ดเลือกิกิรรมกิารมี

ข่�นิตอนิกิารปฏิิบ่ัติที�ช่ดเจีนิ	 เป็นิระบับัแบับัแผนิและโปร่งใส	

สอดค์ล้องกิ่บันิโยบัายกิารกิำห่นิดค์ุณ์สมบ่ัติและกิารสรรห่า

กิรรมกิารบัริษ่ัท	และห่ลก่ิบัรรษ่ัทภบิัาลเอสซีีจี	ีเพื้ื�อสามารถืสรรห่า

บัคุ์ค์ลที�มคี์ณุ์สมบัต่	ิค์วามรู	้ค์วามสามารถื	ท่กิษัะและประสบักิารณ์์

สอดค์ล้องก่ิบักิลยทุธ์ุของบัรษิัท่	โดยกิารเสนิอแนิะของค์ณ์ะกิรรมกิาร 

บัรรษ่ัทภิบัาลและสรรห่าได้พื้ิจีารณ์ากิำห่นิดกิระบัวนิกิารสรรห่า

และค์่ดเลือกิกิรรมกิารให่ม่ขึ�นิเป็นิลายล่กิษัณ์์อ่กิษัร	แบั่งเป็นิ	4	 

ข่�นิตอนิห่ล่กิ	ค์ือ	ข่�นิตอนิกิารวางแผนิ	ข่�นิตอนิกิารสรรห่า	ข่�นิตอนิ

กิารค์่ดเลือกิ	และข่�นิตอนิกิารเลือกิต่�ง	รวมท่�งกิำห่นิดกิรอบัเวลา

ของแต่ละข่�นิตอนิด่งกิล่าวด้วย	

  

 หลักเกณฑ์์และวิธิ่การิคัดเลือกบัุคคลทุ่�จะเสนอเลือกติั�งเป็น

กริริมการิ

	 1.	 กิารเสนิอชื�อบัุค์ค์ลให่้ที�ประชุมผู้ถืือหุ้่นิเลือกิต่�งเป็นิ

กิรรมกิารแทนิกิรรมกิารที�ค์รบักิำห่นิดออกิตามวาระ	ค์ณ์ะกิรรมกิาร 

บัรรษ่ัทภิบัาลและสรรห่าจีะเป็นิผู้สรรห่าเพืื้�อเสนิอให้่ค์ณ์ะกิรรมกิาร

บัรษิัท่พื้จิีารณ์าก่ิอนิเสนิอที�ประชุมผูถ้ือืหุ้่นิ	และเป็นิสทิธิุของผูถ้ือืหุ่น้ิ 

ทุกิรายอย่างเท่าเทียมก่ินิที�จีะเสนิอชื�อบัุค์ค์ลอื�นิ	 ส่วนิอำนิาจี 

ในิกิารพื้ิจีารณ์าเลือกิผู้ใดเป็นิกิรรมกิารเป็นิอำนิาจีของผู้ถืือหุ่้นิ

	 2.	 ผู้ถืือหุ่้นิมีค์ะแนินิเสียงเท่ากิ่บัห่นิึ�งหุ่้นิต่อห่นิึ�งเสียง

	 3.	 ในิกิารเลือกิต่�งกิรรมกิาร	ให่ใ้ชวิ้ธีุออกิเสียงลงค์ะแนินิเลือกิ

กิรรมกิารเป็นิรายบัุค์ค์ล	และผู้ถืือหุ่้นิมีสิทธุิเลือกิต่�งบัุค์ค์ลที�ได้ร่บั

กิารเสนิอชื�อเป็นิกิรรมกิารได้ไม่เกิินิจีำนิวนิกิรรมกิารที�จีะเลือกิต่�ง

ในิค์ร่�งนิ่�นิ	โดยจีะแบั่งค์ะแนินิเสียงไม่ได้

	 4.	 บัุค์ค์ลซีึ�งได้ร่บัค์ะแนินิเสียงสูงสุดตามลำด่บัลงมาเป็นิผู้ได้

ร่บัเลือกิต่�งเป็นิกิรรมกิารเท่าจีำนิวนิกิรรมกิารที�จีะเลือกิต่�งในิค์ร่�ง

นิ่�นิ	ในิกิรณ์ทีี�บัคุ์ค์ลซีึ�งได้รบ่ัเลอืกิต่�งในิลำดบ่ัถืด่ลงมามีค์ะแนินิเสียง

เท่ากิ่นิอ่นิจีะทำให้่เกิินิจีำนิวนิกิรรมกิารที�จีะเลือกิต่�งในิค์ร่�งนิ่�นิ	 

ให่ป้ระธุานิในิที�ประชุมลงค์ะแนินิเสยีงอีกิเสยีงห่นิึ�งเป็นิเสยีงชี�ขาด

เพื้ื�อให่้ได้จีำนิวนิกิรรมกิารที�จีะเลือกิต่�งในิค์ร่�งนิ่�นิ

• การิปริะเมินผู้ลการิปฏิิบััติิงานและการิพื่ัฒนาความริ้�

 1. การิปริะเมินผู้ลการิปฏิิบััติิงานของกริริมการิ

เอสซีีจีีจี่ดให่้มีกิารประเมินิผลกิารปฏิิบั่ติงานิและทบัทวนิผล 

กิารปฏิิบ่ัติห่นิ้าที�ของค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทและค์ณ์ะกิรรมกิาร 

ชุดย่อยทุกิค์ณ์ะเป็นิประจีำทุกิปี	อย่างน้ิอยปีละ	1	ค์ร่�ง	โดยแบ่ัง

กิารประเมินิออกิเป็นิ	2	แบับั	คื์อ	กิารประเมินิผลกิารปฏิิบ่ัติงานิ 

ของค์ณ์ะกิรรมกิารท่�งค์ณ์ะ	และกิารประเมินิผลกิารปฏิิบ่ัติงานิ 

ของตนิเอง	 และได้จี่ดให่้มีกิารประเมินิผลกิารปฏิิบ่ัติงานิ 

ของประธุานิกิรรมกิาร	ซีึ�งผลกิารประเมินินิ่�นิ	ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษ่ัท

ได้วิเค์ราะห่์และห่าข้อสรุปเพื้ื�อกิำห่นิดมาตรกิารในิกิารปร่บัปรุง

ประสิทธุิภาพื้กิารทำงานิของค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทต่อไป	

 กริะบัวนการิปริะเมินผู้ลการิปฏิิบััติิงาน

	 สำห่ร่บักิระบัวนิกิารในิกิารประเมินิผลกิารปฏิิบ่ัติงานิของ 

ค์ณ์ะกิรรมกิารท่�งค์ณ์ะ	และกิารประเมินิผลกิารปฏิิบ่ัติงานิของ

ตนิเองนิ่�นิ	ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษั่ทภิบัาลและสรรห่าจีะพื้ิจีารณ์า 

ท่�งแบับัประเมินิผลกิารปฏิิบั่ติงานิของค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษ่ัทและ

ค์ณ์ะกิรรมกิารชดุยอ่ย	แบับัประเมนิิผลกิารปฏิบิัต่งิานิของประธุานิ

กิรรมกิาร	 รวมถืึงแบับัสอบัถืามค์วามต้องกิารทราบัข้อมูลเพื้ื�อ

เพื้ิ�มพูื้นิค์วามรู้ค์วามสามารถืในิกิารปฏิิบ่ัติห่น้ิาที�ของกิรรมกิาร	 

กิ่อนิที�จีะเสนิอต่อค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทเพื้ื�อพื้ิจีารณ์า	

	 สำนิ่กิงานิเลขานุิกิารบัริษั่ทได้จี่ดส่งแบับัประเมินิผลให้่

กิรรมกิารบัริษั่ททุกิค์นิเพื้ื�อประเมินิผลกิารปฏิิบั่ติงานิของ 

ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรษิัท่และค์ณ์ะกิรรมกิารชดุยอ่ยที�ตนิดำรงตำแห่นิง่ 

ห่ล่งจีากินิ่�นิสำนิ่กิงานิเลขานิุกิารบัริษั่ทจีะสรุปผล	และนิำเสนิอ 

ผลประเมินิต่อค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษั่ทภิบัาลและสรรห่า	 และ 

ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทเพื้ื�อทราบัก่ิอนินิำส่งผลกิารประเมินิให้่ 

ค์ณ์ะกิรรมกิารชุดย่อยต่อไป	

	 ในิปี	2565	ที�ประชุมค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทได้มีมติเห่็นิชอบัให่้

ปร่บัปรุงแบับัประเมินิผลกิารปฏิิบ่ัติงานิของค์ณ์ะกิรรมกิารและ

ค์ณ์ะกิรรมกิารชุดย่อยตามที�ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษั่ทภิบัาลและ

สรรห่าเสนิอ	 เพื้ื�อส่งเสริมให่้เกิิดผลกิารประเมินิประสิทธุิภาพื้ 

กิารปฏิิบ่ัติงานิของกิรรมกิารมากิขึ�นิตามกิารแนิะนิำของที�ปรึกิษัา

ภายนิอกิ	โดยได้จี่ดกิลุ่มค์ำถืามให้่มีค์วามกิระช่บั	แบั่งเกิณ์ฑ์์กิาร

ประเมินิเป็นิ	2	ระด่บั	ได้แก่ิ	“เห่มาะสม”		และ	“ค์วรปร่บัปรุง”	

โดยปรบ่ัปรงุแนิวทางค์ำถืามให่ก้ิรรมกิารไดแ้สดงมมุมอง	ค์วามค์ดิ

เห่็นิมากิยิ�งขึ�นิ
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 ผู้ลการิปริะเมินผู้ลการิปฏิิบััติิงานของคณะกริริมการิบัริิษััทุ 

ปี 2565

 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท

	 1.		กิารประเมินิผลกิารปฏิิบั่ติงานิท่�งค์ณ์ะ	(As	a	Whole)

	 	 ห่่วข้อห่ล่กิในิกิารประเมินิประกิอบัด้วย	 1)	 โค์รงสร้าง	

ค์ุณ์สมบั่ติ	และองค์์ประกิอบัของค์ณ์ะกิรรมกิาร	2)	บัทบัาทห่นิ้าที�	

และค์วามรบ่ัผดิชอบั	เชน่ิ	กิารกิำก่ิบัดแูลด้านิกิารดำเนิินิธุรุกิจิีตาม

ห่ลก่ิบัรรษ่ัทภบิัาลของเอสซีจีี	ีกิารกิำกิบ่ัดูแลด้านิกิารค์วบัคุ์มภายในิ	

กิารสนิ่บัสนุินิกิารสร้างนิว่ตกิรรม	 กิารสนิ่บัสนิุนินิโยบัาย 

ค์วามรบ่ัผิดชอบัต่อสง่ค์มและสิ�งแวดล้อม	แผนิพื้ฒ่นิาบุัค์ลากิรและ

แผนิสืบัทอด	3)	กิารประชุมค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท	

	 2.		กิารประเมินิผลกิารปฏิิบั่ติงานิของตนิเอง	

(Self-Assessment)

	 	 ห่่วข้อห่ล่กิในิกิารประเมินิประกิอบัด้วยค์วามรู้และ 

ค์วามเข้าใจี	และกิารสนิ่บัสนุินิที�เป็นิประโยชน์ิในิกิารทำห่น้ิาที� 

ของกิรรมกิาร

	 ผลประเมินิกิารปฏิิบ่ัติงานิของค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทท่�งค์ณ์ะ

และประเมินิผลกิารปฏิิบั่ติงานิของตนิเอง	ประจีำปี	2565	พื้บัว่า

ท่�ง	2	ส่วนิอยู่ในิระด่บั	“เห่มาะสม”	

 ค์ณ์ะกิรรมกิารชุดย่อย 

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารชุดย่อย	4	ค์ณ์ะ	ประกิอบัด้วย	ค์ณ์ะกิรรมกิาร

ตรวจีสอบั	ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษัท่ภบิัาลและสรรห่า	ค์ณ์ะกิรรมกิาร

พื้ิจีารณ์าผลตอบัแทนิ	 และค์ณ์ะกิรรมกิารกิิจีกิารส่งค์มเพื้ื�อ 

กิารพ่ื้ฒนิาอย่างย่�งยืนิ	ได้จี่ดให้่มีกิารประเมินิผลกิารปฎิบั่ติงานิ 

ของแต่ละค์ณ์ะ	ด่งนิี�

	 1.		กิารประเมินิผลกิารปฏิิบั่ติงานิท่�งค์ณ์ะ

	 	 ห่่วข้อห่ล่กิในิกิารประเมินิประกิอบัด้วย	 1)	 โค์รงสร้าง	

ค์ณุ์สมบ่ัต	ิและองค์ป์ระกิอบัของค์ณ์ะกิรรมกิารชุดย่อย	2)	บัทบัาท

ห่นิา้ที�	และค์วามรบ่ัผิดชอบั	ตามกิฎบ่ัตรของค์ณ์ะกิรรมกิารชุดย่อย	

3)	กิารประชุมค์ณ์ะกิรรมกิารชุดย่อย	

	 2.		กิารประเมินิผลกิารปฏิิบั่ติงานิของตนิเอง	

	 ห่ว่ขอ้ห่ลก่ิในิกิารประเมนิิประกิอบัดว้ย	ค์วามรูแ้ละค์วามเขา้ใจี	

และกิารสน่ิบัสนิุนิที�เป็นิประโยชน์ิในิกิารทำห่นิ้าที�ของกิรรมกิาร 

ชุดย่อยที�ตนิดำรงตำแห่นิ่งอยู่

ผลประเมินิกิารปฏิิบั่ติงานิของค์ณ์ะกิรรมกิารชุดย่อย	 4	 ค์ณ์ะ	 

ในิกิารประเมินิผลกิารปฏิิบั่ติงานิของท่�งค์ณ์ะ	และกิารประเมินิผล

กิารปฏิิบั่ติงานิของตนิเอง	ประจีำปี	2565	พื้บัว่าท่�ง	2	ส่วนิอยู่ในิ

ระด่บั	“เห่มาะสม”	

	 นิอกิจีากินิี�	กิรรมกิารได้แสดงค์วามคิ์ดเห่น็ิ	และให่ข้อ้เสนิอแนิะ

อย่างกิว้างขวาง	 เพื้ื�อช่วยส่งเสริมและยกิระด่บัประสิทธุิภาพื้ 

ของกิารปฏิิบั่ติงานิของค์ณ์ะกิรรมกิารท่�งค์ณ์ะให่้ดียิ�งขึ�นิ	 อาทิ	 

กิารเพื้ิ�มองค์์ค์วามรู้ในิด้านิกิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารตามห่ล่กิ	ESG	 

ให่้มากิขึ�นิ	 กิารเพื้ิ�มค์วามรู้ค์วามเข้าใจีในิธุุรกิิจีของบัริษั่ทย่อย 

อย่างสม�ำเสมอ	กิารทบัทวนิแผนิพ่ื้ฒนิาศก่ิยภาพื้พื้น่ิกิงานิ		เปน็ิตน้ิ			

ท่�งนิี�	บัริษั่ทจีะนิำผลประเมินิที�ได้ไปจี่ดทำแผนิพื้่ฒนิากิรรมกิาร 

ต่อไป	

 การิปริะเมินปริะสิทุธิิผู้ลของคณะกริริมการิบัริิษััทุโดย 

ทุ่�ปริึกษัาอิสริะภายนอก

	 นิอกิเห่นิือจีากิกิารประเมินิผลกิารปฏิิบั่ติงานิของค์ณ์ะ

กิรรมกิารท่�งค์ณ์ะ	และกิารประเมินิผลกิารปฏิิบั่ติงานิของตนิเอง	

ซีึ�งดำเนินิิกิารเป็นิประจีำทุกิปแีลว้	ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษัท่ได้กิำห่นิด

นิโยบัายในิกิารจี่ดให่้มีกิารประเมินิผลกิารปฏิิบั่ติงานิของ 

ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทโดยที�ปรึกิษัาอิสระภายนิอกิทุกิ	 ๆ	 3	 ปี	 

เพืื้�อนิำมาพื้่ฒนิาแนิวทางกิารปฏิิบั่ติห่นิ้าที�ของค์ณ์ะกิรรมกิาร 

ให่้มีประสิทธิุภาพื้ยิ�งขึ�นิ	 เพื้ื�อให่้สอดค์ล้องกิ่บั	CG	Code	ของ	 

กิ.ล.ต.	และกิารประเมินิเรื�องกิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารของ	DJSI	โดย

ได้ดำเนิินิกิารค์ร่�งแรกิในิปี	2558	

	 ในิปี	2563	ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษ่ัทโดยกิารเสนิอแนิะของค์ณ์ะ

กิรรมกิารบัรรษ่ัทภิบัาลและสรรห่า	 ได้ค์่ดเลือกิบัริษั่ท	 เอออนิ	

โซีลชู่�นิส	์(ประเทศไทย)	จีำก่ิด	เปน็ิที�ปรึกิษัาอิสระภายนิอกิ	ให่เ้ปน็ิ

ผู้ประเมินิผลกิารปฏิิบั่ติห่นิ้าที�ของค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท	ประจีำปี	

2564	โดยมีว่ตถุืประสงค์์เพื้ื�อประเมินิโค์รงสร้าง	ห่น้ิาที�	ค์วามร่บั

ผิดชอบั	เพื้ื�อให่้ม่�นิใจีว่ากิารปฏิิบั่ติงานิของค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท

เทียบัเค์ียงได้กิ่บัห่ล่กิกิารกิำก่ิบัดูแลกิิจีกิารที�ดีตามมาตรฐานิในิ

ระด่บัสากิล	และห่ล่กิกิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารที�ดีที�ยอมร่บัโดยท่�วไป	

เพื้ื�อนิำค์วามเห่็นิและข้อเสนิอแนิะที�ได้ร่บัมาปร่บัใช้ในิแผนิ

พื้่ฒนิากิารปฏิิบั่ติงานิของค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทในิด้านิต่าง	ๆ	ท่�งนิี�	

จีะดำเนิินิกิารประเมินิผลค์ร่�งต่อไปในิปี	2567

 2.  การิปริะเมินผู้ลกริริมการิผู้้�จัดการิใหญ่่และผู้้�บัริิหาริ 

ริะดับัส้งของเอสซี่จ่ 

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทร่วมกิ่บัค์ณ์ะกิรรมกิารพิื้จีารณ์า 

ผลตอบัแทนิเป็นิผู้ประเมินิผลกิารปฏิิบั่ติงานิของกิรรมกิาร 

ผู้จี่ดกิารให่ญ่	โดยพื้ิจีารณ์าจีากิผลกิารดำเนิินิงานิทางธุุรกิิจีของ

บัรษ่ิัท	กิารดำเนินิิงานิตามนิโยบัายที�ไดร่้บัจีากิค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษัท่	

ประกิอบักิ่บัสภาวกิารณ์์เศรษัฐกิิจีและส่งค์มโดยรวม	 โดย 

ค์ณ์ะกิรรมกิารพื้ิจีารณ์าผลตอบัแทนิจีะนิำข้อมูลที�ได้ไปใช้ 

ในิกิารพื้ิจีารณ์าค์่าตอบัแทนิของกิรรมกิารผู้จ่ีดกิารให่ญ่และ 

ผู้บัริห่ารระด่บัสูงของเอสซีีจีีเสนิอต่อค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท	โดย

พื้ิจีารณ์าจีากิข้อมูลท่�งปีปัจีจุีบั่นิและเปรียบัเทียบัข้อมูลย้อนิห่ล่ง 

ในิปัจีจี่ยต่าง	ๆ	ด่งนิี�
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	 1.	 ผลประกิอบักิารของธุุรกิิจี	โดยพื้ิจีารณ์าจีากิร้อยละของ	

EBITDA	on	Operating	Assets	ซีึ�งจีะมีกิารต่�งเป้าห่มายเพื้ื�อ

กิำห่นิดค์่าร้อยละของ	EBITDA	ของแต่ละธุุรกิิจีในิเอสซีีจีีทุกิ	ๆ	ปี

เพื้ื�อเป็นิเกิณ์ฑ์์ในิกิารประเมินิและเปรียบัเทียบั

	 2.	 เปรียบัเทียบัผลประกิอบักิารของธุุรกิิจีกิ่บัอุตสาห่กิรรม

เดียวกิ่นิท่�งตลาดภายในิประเทศและระด่บัสากิล

	 3.	 ค์วามสามารถืในิกิารพื้่ฒนิาธุุรกิิจีและกิารปร่บัปรุง

ประสิทธุิภาพื้กิารดำเนิินิงานิของแต่ละธุุรกิิจีให่้ดีขึ�นิในิแต่ละปี

	 นิอกิจีากินิ่�นิได้นิำผลกิารสำรวจีค์วามคิ์ดเห็่นิของพื้นิก่ิงานิระดบ่ั

จี่ดกิารที�มีต่อกิรรมกิารผู้จี่ดกิารให่ญ่และผู้บัริห่ารระด่บัสูงของ 

เอสซีีจีี	 มาใช้ประกิอบักิารพื้ิจีารณ์าในิค์ณ์ะกิรรมกิารพื้ิจีารณ์า 

ผลตอบัแทนิด้วย	

 3.  การิพื่ัฒนากริริมการิและผู้้�บัริิหาริริะดับัส้ง 

	 ตามห่ล่กิกิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารที�ดีสำห่ร่บับัริษั่ทจีดทะเบีัยนิ 

ปี	2560	ของ	กิ.ล.ต.	แนิะนิำห่ลก่ิปฏิบิัต่ปิระกิารห่นึิ�งว่าค์ณ์ะกิรรมกิาร 

บัริษั่ทค์วรกิำกิ่บัดูแลให่้ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทและกิรรมกิารแต่ละ

ค์นิมีค์วามรู้ค์วามเข้าใจีเกิี�ยวกิ่บับัทบัาทห่น้ิาที�	 ล่กิษัณ์ะกิาร

ประกิอบัธุุรกิิจี	 และกิฎห่มายที�เกิี�ยวข้องก่ิบักิารประกิอบัธุุรกิิจี	

ตลอดจีนิสนิ่บัสนุินิให่้กิรรมกิารทุกิค์นิได้ร่บักิารเสริมสร้างท่กิษัะ

และค์วามรู้สำห่ร่บักิารปฏิิบ่ัติห่นิ้าที�กิรรมกิารอย่างสม�ำเสมอ	

นิอกิจีากินิี�	ตามกิฎบ่ัตรค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษัท่ไดก้ิำห่นิดให้่กิรรมกิาร

บัริษ่ัทมีห่น้ิาที�พื้่ฒนิาค์วามรู้ค์วามสามารถืในิกิารปฏิิบ่ัติงานิอย่าง

ตอ่เนิื�อง	เขา้อบัรมห่รอืเขา้รว่มในิห่ลก่ิสตูรที�เกิี�ยวขอ้งกิบ่ักิารปฏิบิัต่ิ

ห่นิ้าที�กิรรมกิารห่รือกิิจีกิรรมส่มมนิาที�เป็นิกิารเพื้ิ�มพูื้นิค์วามรู้ในิ

กิารปฏิิบั่ติงานิอย่างต่อเนิื�อง	

	 ที�ประชุมค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทได้อนุิม่ติกิระบัวนิกิารจี่ดทำ

แผนิกิารฝ่กึิอบัรมและพื้ฒ่นิาค์ณ์ะกิรรมกิารบัรษิั่ทอยา่งเป็นิระบับั	

มีข่�นิตอนิและเป็นิลายล่กิษัณ์์อ่กิษัร	รวมท่�งจี่ดทำทะเบีัยนิประว่ติ 

กิารฝึ่กิอบัรมของกิรรมกิาร	เพื้ื�อเพิื้�มพูื้นิค์วามรู้และพื้่ฒนิาให้่แก่ิ

กิรรมกิารบัริษั่ท	

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษ่ัทภบิัาลและสรรห่าได้จีด่กิิจีกิรรมที�จีะชว่ย

เพื้ิ�มพูื้นิค์วามรู้ที�เกิี�ยวข้องกิ่บัห่น้ิาที�และค์วามร่บัผิดชอบัของ

กิรรมกิารอย่างต่อเนิื�อง	 โดยได้เริ�มกิารจี่ดเสวนิาแลกิเปลี�ยนิ

ประสบักิารณ์์และค์วามค์ิดเห็่นิระห่ว่างกิรรมกิารบัริษั่ทและ 

ผู้บัริห่ารระด่บัสูง	ร่วมกิ่บัผู้ทรงค์ุณ์วุฒิจีากิภายนิอกิต่�งแต่ปี	2554	

เป็นิต้นิมา		

	 สำห่ร่บัปี	2565	ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษั่ทภิบัาลและสรรห่าได้จี่ด

ให่้มีกิิจีกิรรมกิารเสวนิาเพื้ื�อพื้่ฒนิากิรรมกิารและผู้บัริห่ารระด่บัสูง

เพืื้�อส่งเสริมให่้กิรรมกิารมีค์วามรู้	ค์วามเข้าใจีในิบัริบัทภายนิอกิ	

โดยมีผู้ทรงค์ุณ์วุฒิในิเรื�องต่าง	ๆ	จีากิภายนิอกิ	ท่�งในิประเทศและ

ต่างประเทศเข้าร่วมกิารเสวนิา	จีำนิวนิ	5	ค์ร่�ง	ด่งนิี�	

•	 เสวนิาค์ร่�งที�	1	ห่่วข้อ	Metaverse	Sharing	เมื�อว่นิที�	26	

มกิราค์ม	2565

•	 เสวนิาค์ร่�งที�	2	ห่่วข้อ	แนิวโนิ้มเงินิเฟั้อและผลกิระทบัต่อ

เศรษัฐกิิจี	เมื�อว่นิที�	23	กิุมภาพื้่นิธุ์	2565

•	 เสวนิาค์ร่�งที�	3	ห่ว่ข้อ	มุมมองต่อสถืานิกิารณ์เ์ศรษัฐกิจิีและ

กิารเมืองของสห่รฐ่อเมริกิาและผลกิระทบัต่อเศรษัฐกิจิีไทย	

เมื�อว่นิที�	29	มิถืุนิายนิ	2565

•	 เสวนิาค์ร่�งที�	4	ห่่วข้อ	มมุมองต่อภมูริฐ่ศาสตร์	ค์วามสม่พ่ื้นิธ์ุ 

ระห่ว่างประเทศ	และแนิวโนิ้มกิารเติบัโตทางเศรษัฐกิิจี 

ในิประเทศจีีนิ	เมื�อว่นิที�	28	กิ่นิยายนิ	2565

•	 เสวนิาค์ร่�งที�	 5	ห่่วข้อ	 เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองประเทศ

เวียดนิาม	เมื�อว่นิที�	26	ตุลาค์ม	2565

	 ท่�งนิี�	 เพื้ื�อให่้กิรรมกิารและผู้บัริห่ารเอสซีีจีีมีค์วามรู้และ 

ค์วามเขา้ใจี	และท่นิตอ่สถืานิกิารณ์ส์ภาวะเศรษัฐกิจิีโลกิในิปจัีจีบุัน่ิ

อย่างสม�ำเสมอ	โดยระห่ว่างกิารเสวนิาได้มีกิารแลกิเปลี�ยนิข้อคิ์ด

เห่น็ิกิน่ิอย่างกิว้างขวาง	รวมท่�งได้ร่บัข้อคิ์ดเห็่นิที�เป็นิประโยชน์ิจีากิ

วทิยากิรในิกิารนิำมาเปรียบัเทียบั	และพ่ื้ฒนิาแผนิกิารดำเนินิิธุรุกิจิี

ของเอสซีีจีีในิปัจีจีุบั่นิ

	 นิอกิจีากินิี�	เอสซีจีี	ียง่สนิบ่ัสนินุิให่ก้ิรรมกิารบัรษิัท่	และผูบ้ัรหิ่าร

ระด่บัสูงเข้าร่วมส่มมนิาห่ล่กิสูตรที�เป็นิประโยชนิ์ต่อกิารปฏิิบั่ติ

ห่นิ้าที�	รวมท่�งพื้บัปะแลกิเปลี�ยนิค์วามคิ์ดเห็่นิก่ิบัค์ณ์ะกิรรมกิาร

บัรษิัท่	และผูบ้ัรหิ่ารระดบ่ัสงูขององค์์กิรต่าง	ๆ 	อยูเ่สมอ	ท่�งห่ลก่ิสตูร 

ที�จี่ดโดยห่น่ิวยงานิที�ดูแลกิารฝ่ึกิอบัรมของเอสซีีจีี	และห่ล่กิสูตร 

ที�จี่ดโดยห่นิ่วยงานิกิำกิ่บัดูแลของภาค์ร่ฐ	 ห่รือองค์์กิรอิสระ	 

อาท	ิห่ลก่ิสูตรกิรรมกิารบัริษัท่ของสมาค์มส่งเสริมสถืาบัน่ิกิรรมกิาร

บัริษั่ทไทย	(IOD)	ท่�งนิี�	เพื้ื�อนิำค์วามรู้และประสบักิารณ์์มาพื้่ฒนิา

องค์์กิรต่อไป
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สริุปปริะวัติิการิพื่ัฒนาและการิให�คำปริึกษัาของกริริมการิเป็นริายบัุคคลในปี 2565 

ชื่ื�อ - นามส่ก้ล รายละเอ่ยดการพัฒนาและการใหุ้�คำปรึกษัา

1.	พื้ลอากิาศเอกิ	สถืิตย์พื้งษั์	สุขวิมล -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง		Metaverse	Sharing

2.	นิายชุมพื้ล	ณ์	ลำเลียง	 -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Metaverse	Sharing
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองประเทศเวียดนิาม

3.	นิายเกิษัม	ว่ฒนิช่ย	 -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Metaverse	Sharing
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อสถืานิกิารณ์์เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองของสห่ร่ฐอเมริกิา	
	 และผลกิระทบัต่อเศรษัฐกิิจีไทย
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อภูมิร่ฐศาสตร์	ค์วามส่มพื้่นิธุ์ระห่ว่างประเทศ	และแนิวโนิ้ม 

กิารเติบัโตทางเศรษัฐกิิจีในิประเทศจีีนิ
-		ร่วมเสวนิาเรื�อง	เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองประเทศเวียดนิาม
-		ร่วมนิิทรรศกิาร	SCG:	The	Next	Chapter	Exposition

4.	พื้่นิโท	สมชาย	กิาญจีมณ์ี -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	

5.	พื้่นิตำรวจีเอกิ	ธุรรมนิิธุิ	วนิิชย์ถืนิอม	 -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Metaverse	Sharing
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Future	of	Packaging	beyond	2022	and	Industry	Impacts	from	

Geopolitical	Scenarios

6.	นิายกิานิต์	ตระกิูลฮุุนิ -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Metaverse	Sharing
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Inflation
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองประเทศเวียดนิาม
-	 ร่วมนิิทรรศกิาร	SCG:	The	Next	Chapter	Exposition

7.	นิายประสาร	ไตรร่ตนิ์วรกิุล -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	
-		ร่วมเสวนิาเรื�อง	Metaverse	Sharing
-		ร่วมเสวนิาเรื�อง	Inflation
-		ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อสถืานิกิารณ์์เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองของสห่ร่ฐอเมริกิา	
	 และผลกิระทบัต่อเศรษัฐกิิจีไทย
-		ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อภูมิร่ฐศาสตร์	ค์วามส่มพื้่นิธุ์ระห่ว่างประเทศ	และ
	 แนิวโนิ้มกิารเติบัโตทางเศรษัฐกิิจีในิประเทศจีีนิ
-		ร่วมเสวนิาเรื�อง	เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองประเทศเวียดนิาม
-		ร่วมเสวนิาเรื�อง	Future	of	Packaging	beyond	2022	and	Industry	Impacts	from	

Geopolitical	Scenarios
-		ร่วมเสวนิาเรื�อง	Visions	of	Future	Societies
-		ร่วมนิิทรรศกิาร	SCG:	The	Next	Chapter	Exposition
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8.	นิายพื้สุ	เดชะรินิทร์ -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Metaverse	Sharing
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Inflation	
-		ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อภูมิร่ฐศาสตร์	ค์วามส่มพื้่นิธุ์ระห่ว่างประเทศ	และ
	 แนิวโนิ้มกิารเติบัโตทางเศรษัฐกิิจีในิประเทศจีีนิ
-		ร่วมเสวนิาเรื�อง	เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองประเทศเวียดนิาม
-		ร่วมนิิทรรศกิาร	SCG:	The	Next	Chapter	Exposition

9.	นิางพื้รรณ์สิรี	อมาตยกิุล -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Metaverse	Sharing
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อภูมิร่ฐศาสตร์	ค์วามส่มพื้่นิธุ์ระห่ว่างประเทศ	และ
	 แนิวโนิ้มกิารเติบัโตทางเศรษัฐกิิจีในิประเทศจีีนิ
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองประเทศเวียดนิาม
-	 ร่วมนิิทรรศกิาร	SCG:	The	Next	Chapter	Exposition

10.	นิายชลณ์่ฐ	ญาณ์ารณ์พื้ -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Metaverse	Sharing
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Inflation
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อสถืานิกิารณ์์เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองของสห่ร่ฐอเมริกิา	
	 และผลกิระทบัต่อเศรษัฐกิิจีไทย
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อภูมิร่ฐศาสตร์	ค์วามส่มพื้่นิธุ์ระห่ว่างประเทศ	และ
	 แนิวโนิ้มกิารเติบัโตทางเศรษัฐกิิจีในิประเทศจีีนิ
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองประเทศเวียดนิาม
-	 ร่วมนิิทรรศกิาร	SCG:	The	Next	Chapter	Exposition

11.	นิายฐาปนิ	สิริว่ฒนิภ่กิดี -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Metaverse	Sharing
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Inflation	
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อสถืานิกิารณ์์เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองของสห่ร่ฐอเมริกิา	
	 และผลกิระทบัต่อเศรษัฐกิิจีไทย
-	 ร่วมงานิเสวนิา	Sustainability	Forum	2023	โดยกิรุงเทพื้ธุุรกิิจี

12.	นิายศุภช่ย		เจีียรวนินิท์ -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	
-	 ร่วมงานิเสวนิา	Sustainability	Forum	2023	โดยกิรุงเทพื้ธุุรกิิจี
-	 ร่วมแสดงวิส่ยท่ศนิ์ในิงานิส่มมนิาและนิิทรรศกิาร	“Thailand	4.0	ประเทศไทยไปไกิลกิว่า 

ที�ค์ิด:	Thailand	4.0	The	Future	and	Beyond”

13.	นิางนิ่นิทว่ลย์		ศกิุนิตนิาค์ -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อสถืานิกิารณ์์เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองของสห่ร่ฐอเมริกิา	
	 และผลกิระทบัต่อเศรษัฐกิิจีไทย
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อภูมิร่ฐศาสตร์	ค์วามส่มพื้่นิธุ์ระห่ว่างประเทศ	และ
	 แนิวโนิ้มกิารเติบัโตทางเศรษัฐกิิจีในิประเทศจีีนิ
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองประเทศเวียดนิาม
-	 ร่วมนิิทรรศกิาร	SCG:	The	Next	Chapter	Exposition
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14.	นิางสาวจีรีพื้ร		จีารุกิรสกิุล -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อสถืานิกิารณ์์เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองของสห่ร่ฐอเมริกิา	
	 และผลกิระทบัต่อเศรษัฐกิิจีไทย
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อภูมิร่ฐศาสตร์	ค์วามส่มพื้่นิธุ์ระห่ว่างประเทศ	และ
	 แนิวโนิ้มกิารเติบัโตทางเศรษัฐกิิจีในิประเทศจีีนิ
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองประเทศเวียดนิาม
-	 ร่วมแสดงวิส่ยท่ศนิ์ในิห่่วข้อ	“พื้ลิกิโฉมประเทศไทย	กิ้าวไปด้วยกิ่นิ”	ในิงานิประชุมประจีำปี	

2565	ของสำนิ่กิงานิสภาพื้่ฒนิากิารเศรษัฐกิิจีและส่งค์มแห่่งชาติ
-	 ร่วมแสดงวิส่ยท่ศนิ์ในิงานิส่มมนิา	Thailand	Economic	Outlook	2023	ในิห่่วข้อ	Power	

Women
-	 ร่วมแสดงวิส่ยท่ศนิ์ในิงานิเสวนิาในิห่่วข้อ	“Transport	United	for	Happy	Journey:	

ค์มนิาค์มรวมเป็นิห่นิึ�ง	เพื้ื�อกิารเดินิทางแห่่งค์วามสุข”
-	 ร่วมเป็นิผู้บัรรยาย	(Speaker)		งานิ	The	Secret	Sauce	Strategy	Forum	2022	CODE	

RED	Strategy

15.	นิายรุ่งโรจีนิ์	ร่งสิโยภาส -	 แสดงวิสย่ทศ่น์ิและให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัแผนิธุรุกิจิีระยะกิลาง	(MTP)	ของทกุิธุรุกิจิีของเอสซีจีีี	
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Metaverse	Sharing
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	Inflation	
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อสถืานิกิารณ์์เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองของสห่ร่ฐอเมริกิา	
	 และผลกิระทบัต่อเศรษัฐกิิจีไทย
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	มุมมองต่อภูมิร่ฐศาสตร์	ค์วามส่มพื้่นิธุ์ระห่ว่างประเทศ	และ
	 แนิวโนิ้มกิารเติบัโตทางเศรษัฐกิิจีในิประเทศจีีนิ
-	 ร่วมเสวนิาเรื�อง	เศรษัฐกิิจีและกิารเมืองประเทศเวียดนิาม
-	 ร่วมนิิทรรศกิาร	SCG:	The	Next	Chapter	Exposition
-	 แสดงวิส่ยท่ศนิ์ด้านิกิารบัริห่ารองค์์กิรในิรายกิาร	ถือดสูตร	ทางช่องโทรท่ศนิ์	PPTV	HD36

ท่�งนิี�	ประว่ติกิารเข้าร่วมอบัรมห่ล่กิสูตรที�จี่ดโดยสมาค์มส่งเสริม

สถืาบัน่ิกิรรมกิารบัรษิัท่ไทย	(IOD)	และประสบักิารณ์์	ค์วามเชี�ยวชาญ	 

กิารดำรงตำแห่น่ิง	 กิารศึกิษัา	 ของกิรรมกิารที�เกีิ�ยวข้องก่ิบั 

ธุุรกิิจีห่ล่กิของเอสซีีจีี	 และประสบักิารณ์์ในิอุตสาห่กิรรม	 

Material	 ตามเกิณ์ฑ์์	 Global	 Industry	 Classification	 

Standard	(GICS	Level	1	Sector	Classification)	ปรากิฏิอยู่ในิ

ประว่ติของกิรรมกิารบัริษั่ทเป็นิรายบุัค์ค์ลในิเว็บัไซีต์บัริษั่ท	 

www.scg.com	 ในิด้านิกิารสน่ิบัสนิุนิกิารปฏิิบั่ติห่นิ้าที�ของ 

ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทนิ่�นิ	เอสซีีจีีมีเลขานุิกิารค์ณ์ะกิรรมกิารและ

เลขานิุกิารบัริษั่ททำห่นิ้าที�ประสานิงานิระห่ว่างกิรรมกิารบัริษั่ท

และฝ่่ายจี่ดกิารเอสซีีจีี	และมีสำนิ่กิงานิเลขานิุกิารบัริษั่ททำห่นิ้าที�

ดูแลประสานิงานิด้านิกิฎห่มาย	 กิฎเกิณ์ฑ์์ต่าง	 ๆ	 ที�เกีิ�ยวข้อง	 

รวมท่�งดูแลกิจิีกิรรมของค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษัท่	และประสานิงานิให้่

มีกิารปฏิิบั่ติตามมติค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท

 การิเติริ่ยมความพื่ริ�อมสำหริับัการิเป็นกริริมการิบัริิษััทุ

	 เอสซีีจีีได้กิำห่นิดแนิวปฏิิบ่ัติเกีิ�ยวก่ิบักิารเตรียมค์วามพื้ร้อม 

ในิกิารปฏิิบ่ัตหิ่น้ิาที�กิรรมกิารบัริษัท่	(Director	Induction	Program)	 

สำห่รบ่ักิรรมกิารที�ได้รบ่ักิารเลือกิต่�งรายให่ม่เพื้ื�อให้่กิรรมกิารที�เข้ารบ่ั 

ตำแห่นิ่งสามารถืปฏิิบ่ัติห่นิ้าที�ได้อย่างเร็วที�สุด	โดยมีเลขานิุกิาร

บัริษั่ทเป็นิผู้ประสานิงานิในิเรื�องต่าง	ๆ	ตามแผนิงานิปฐมนิิเทศ

กิรรมกิารให่ม่	(Orientation	Program)	3	ด้านิ	ด่งนิี�

	 1)	 รวบัรวมข้อมูลที�จีำเป็นิเกิี�ยวกิ่บักิรรมกิารเพื้ื�อประโยชนิ์ในิ

กิารตรวจีสอบัดูแลให่้มีกิารปฏิิบั่ติตามกิฎห่มายในิเรื�องที�เกิี�ยวข้อง

กิ่บักิรรมกิาร

	 2)	 จ่ีดสง่ขอ้มลูที�สำค์ญ่และจีำเปน็ิในิกิารปฏิบิัต่หิ่นิา้ที�เกิี�ยวกิบ่ั

กิรรมกิารบัริษัท่	เชน่ิ	ห่นิง่สือบัรคิ์ณ์ห่ส์นิธุแิละขอ้บัง่ค์บ่ับัรษิัท่	สรปุ

ผลกิารดำเนิินิงานิ	สรุปห่ล่กิเกิณ์ฑ์์สำค์่ญด้านิบัรรษั่ทภิบัาลเอสซีีจีี	

และคู่์มือสำค่์ญของบัริษ่ัทที�จีำเป็นิในิกิารปฏิบ่ิัติห่น้ิาที�ของกิรรมกิาร	

เป็นิต้นิ	เพื้ื�อให่้กิรรมกิารมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถืสืบัค้์นิได้ในิ

เบัื�องต้นิ

	 3)	 จี่ดให่้มีกิารพื้บัปะห่ารือก่ิบัประธุานิกิรรมกิาร	กิรรมกิาร

บัริษัท่	ฝ่า่ยจีด่กิารเอสซีจีี	ีห่รือผูอ้ำนิวยกิารฝ่า่ยต่าง	ๆ 	เพื้ื�อรบ่ัทราบั	

และสอบัถืามข้อมูลเชิงลึกิเกิี�ยวกิ่บักิารดำเนิินิธุุรกิิจีของเอสซีีจีี

166



หลกัปฏิบัิัติ ิ4 สริริหาและพื่ฒันาผู้้�บัริหิาริริะดบััสง้และการิบัริหิาริ

บัุคลากริ

	 เพื้ื�อให่้ม่�นิใจีว่าองค์์กิรมีกิารสรรห่าและพ่ื้ฒนิาผู้บัริห่ารระด่บั

สูงและกิารบัริห่ารบัุค์ลากิรอย่างมีประสิทธุิภาพื้	ค์ณ์ะกิรรมกิาร

บัริษั่ทมีห่นิ้าที�ด่งนิี�

	 1.	 พื้ิจีารณ์าแผนิพื้่ฒนิาผู้บัริห่ารระด่บัสูงและแผนิสืบัทอด

กิรรมกิารผู้จี่ดกิารให่ญ่	และกิำก่ิบัดูแลให่้มีกิารประเมินิผลกิาร

ปฏิิบั่ติงานิของผู้บัริห่ารระด่บัสูงที�มีประสิทธุิผลเป็นิประจีำทุกิปี	

และมีระบับักิารพื้ิจีารณ์ากิำห่นิดค์่าตอบัแทนิแกิ่ผู้บัริห่ารระด่บัสูง

ที�รอบัค์อบั	 โปร่งใส	 สอดค์ล้องกิ่บัค์วามร่บัผิดชอบัและผลกิาร

ดำเนิินิงานิเพื้ื�อกิ่อให่้เกิิดแรงจีูงใจีท่�งในิระยะส่�นิและระยะยาว

	 2.	 ส่งเสริมและสนิ่บัสนิุนิให่้กิรรมกิารผู้จี่ดกิารให่ญ่	ผู้บัริห่าร	

และค์ณ์ะจ่ีดกิารของบัรษิัท่เขา้สม่มนิาห่ลก่ิสตูรที�เปน็ิประโยชน์ิตอ่

กิารปฏิบ่ิัตหิ่นิา้ที�	รวมท่�งพื้บัปะแลกิเปลี�ยนิค์วามคิ์ดเห่น็ิก่ิบัองค์ก์ิร	

และผู้ทรงค์ุณ์วุฒิภายนิอกิขององค์์กิรต่าง	ๆ	อยู่เสมอ

การิสริริหาผู้้�บัริิหาริริะดับัส้งและแผู้นสืบัทุอดติำแหน่งผู้้�บัริิหาริ

ริะดับัส้งของเอสซี่จ่

	 บัริษั่ทมีแผนิกิารค่์ดเลือกิบัุค์ลากิรที�จีะเข้ามาร่บัผิดชอบัในิ

ตำแห่น่ิงงานิบัรหิ่ารที�สำค่์ญทกุิระดบ่ัให่เ้ปน็ิไปอยา่งเห่มาะสมและ

โปรง่ใส	เพื้ื�อให่ม้่�นิใจีวา่บัรษ่ิัทไดผู้้บัรหิ่ารที�มคี์วามเปน็ิมอือาชพีื้และ

บัริห่ารได้โดยเป็นิอิสระจีากิผู้ถืือหุ่้นิรายให่ญ่ห่รือรายอื�นิใด	โดยมี

ค์ณ์ะกิรรมกิารพิื้จีารณ์าผลตอบัแทนิเป็นิผู้จ่ีดทำแผนิสืบัทอด

ตำแห่น่ิงกิรรมกิารผู้จี่ดกิารให่ญ่	 และค์ณ์ะจี่ดกิารของบัริษั่ท	 

เพื้ื�อเสนิอให้่ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษ่ัทเป็นิผู้พื้จิีารณ์า	ท่�งนิี�	กิระบัวนิกิาร

สรรห่าผู้บัริห่ารระด่บัสูงของเอสซีีจีี	เริ�มจีากิกิารค์่ดเลือกิผู้ที�เป็นิ 

ค์นิเกิ่งและดีเข้ามาร่วมงานิ	และมุ่งเนิ้นิร่บัค์นิรุ่นิให่ม่ที�มีค์วามรู้

ค์วามสามารถื	และพื้ฒ่นิาสรา้งค์วามพื้รอ้มให่ทุ้กิค์นิมโีอกิาสเตบิัโต

กิ้าวห่นิ้าขึ�นิสู่ระด่บัผู้บัริห่ารในิอนิาค์ตได้	 โดยผ่านิข่�นิตอนิ 

กิารประเมินิพื้นิ่กิงานิที�มีศ่กิยภาพื้สูง	(High	Potential)	ซีึ�งทุกิค์นิ

จีะไดร้บ่ักิารพื้ฒ่นิาตามแผนิที�วางไวเ้ปน็ิรายบัคุ์ค์ล	มกีิารมอบัห่มาย

งานิที�ท้าทาย	รวมท่�งห่มุนิเวียนิงานิ	เพื้ื�อพื้่ฒนิาท่กิษัะกิารเป็นิผู้นิำ

และค์วามรอบัรู้ในิงานิทุกิด้านิ	ซีึ�งกิารเตรียมบัุค์ลากิรของเอสซีีจีี

ดง่กิลา่วไดด้ำเนินิิกิารกิบ่ัพื้นิก่ิงานิทกุิระดบ่ัให่ม้คี์วามพื้รอ้มในิกิาร

ทดแทนิกิรณ์ีที�มีตำแห่นิ่งงานิว่างลง

หลักปฏิิบััติิ 5 ส่งเสริิมนวัติกริริมและการิปริะกอบัธุิริกิจอย่างม่

ความริับัผู้ิดชอบั

	 เพื้ื�อสนิ่บัสนิุนิกิารสร้างนิว่ตกิรรมที�ก่ิอให่้เกิิดมูลค่์าแกิ่ธุุรกิิจี

ค์วบัค์ู่ไปกิ่บักิารสร้างคุ์ณ์ประโยชนิ์ต่อผู้มีส่วนิได้เสียทุกิฝ่่ายที�

เกิี�ยวข้อง	 และมีค์วามร่บัผิดชอบัต่อส่งค์มและสิ�งแวดล้อม	 

ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทมีห่นิ้าที�ร่บัผิดชอบัด่งนิี�

	 1.	 กิำกิ่บัดูแลและสนิ่บัสนุินิกิารสร้างนิว่ตกิรรมที�กิ่อให่้เกิิด

มูลค์่าแกิ่เอสซีีจีีค์วบัค์ู่กิ่บักิารสร้างค์ุณ์ประโยชน์ิต่อผู้มีส่วนิได้เสีย

ทุกิฝ่่าย	มีค์วามร่บัผิดชอบัต่อส่งค์มและสิ�งแวดล้อม	รวมท่�งดูแล 

ให่้ฝ่่ายจี่ดกิารจี่ดสรรและจี่ดกิารทร่พื้ยากิรให่้เป็นิไปอย่างมี

ประสิทธุิภาพื้และประสิทธุิผล	

	 2.	 กิำกิบ่ัดแูลให่ม้กีิารบัรหิ่ารจีด่กิารเทค์โนิโลยสีารสนิเทศและ

มาตรกิารรก่ิษัาค์วามม่�นิค์งปลอดภย่ของระบับัเทค์โลยสีารสนิเทศ

	 3.	 ติดตามดูแลให้่มีกิารนิำกิลยุทธ์ุของบัริษั่ทไปปฏิิบ่ัติ	และ

ติดตามกิารว่ดผลกิารดำเนิินิงานิท่�งในิระด่บักิลุ่มธุุรกิิจี	และระด่บั

เอสซีีจีี	 โดยกิำห่นิดให้่มีกิารรายงานิผลกิารดำเนิินิงานิอย่าง

สม�ำเสมอ	รวมท่�งให้่นิโยบัายเพื้ื�อกิารพื้ฒ่นิาและปรบ่ัปรุงกิารดำเนิินิ

งานิของธุุรกิิจี	 โดยค์ำนิึงถืึง	 ค์วามปลอดภ่ยและสุขอนิาม่ย	 

ค์วามร่บัผิดชอบัต่อส่งค์มและสิ�งแวดล้อม	ตลอดจีนิกิารพ่ื้ฒนิา

บัุค์ลากิรของเอสซีีจีี	

• บัทุบัาทุติ่อผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย

	 เอสซีีจีีมีอุดมกิารณ์์ในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจีอย่างมีค์ุณ์ธุรรม	และ 

ถืือม่�นิในิค์วามร่บัผิดชอบัต่อส่งค์ม	ดำเนิินิธุุรกิิจีโดยยึดห่ล่กิกิาร

สร้างค์ุณ์ค์่าร่วมกิ่นิระห่ว่างองค์์กิรและผู้มีส่วนิได้เสียทุกิฝ่่าย 

เพื้ื�อประโยชนิ์ร่วมกิ่นิอย่างย่�งยืนิ	โดยมีค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทเป็นิ 

ผู้กิำกิ่บัดูแลให่้มีกิารดำเนิินิกิารตามที�กิฎห่มายกิำห่นิด	และตามที�

ได้กิำห่นิดไว้เป็นิแนิวทางในิห่ล่กิบัรรษั่ทภิบัาลเอสซีีจีี	แนิวปฏิิบ่ัติ

กิารพื้่ฒนิาสู่ค์วามย่�งยืนิของเอสซีีจีี	 จีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีี	 และ

นิโยบัายต่าง	ๆ	ที�เกิี�ยวข้อง	รวมถืึงดูแลให่้ม่�นิใจีได้ว่าสิทธุิด่งกิล่าว 

ได้ร่บัค์วามค์ุ้มค์รองและได้ร่บักิารปฏิิบ่ัติด้วยค์วามเสมอภาค์ 

อย่างเค์ร่งค์ร่ด

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทได้กิำห่นิดนิโยบัายกิารปฏิิบั่ติต่อผู้มี 

ส่วนิได้เสีย	เป็นิลายล่กิษัณ์์อ่กิษัรขึ�นิในิปี	2553	เพื้ื�อให่้พื้นิ่กิงานิ 

มแีนิวทางที�ชด่เจีนิในิกิารดำเนินิิธุรุกิจิี	และเพื้ิ�มมลูค่์าให่แ้กิผู้่ถือืหุ้่นิ

ในิระยะยาว	และในิป	ี2554	ไดก้ิำห่นิดนิโยบัายและแนิวปฏิบิัต่ติอ่

ผู้มีส่วนิได้เสียแต่ละกิลุ่มเป็นิลายล่กิษัณ์์อ่กิษัร	 เพื้ื�อให้่พื้นิ่กิงานิ 

มีแนิวปฏิิบั่ติต่อผู้มีส่วนิได้เสียแต่ละกิลุ่มที�ช่ดเจีนิมากิขึ�นิ	

	 ท่�งนิี�	ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษ่ัทได้ทบัทวนิและปร่บัปรุงนิโยบัาย 

และแนิวปฏิิบั่ติต่อผู้มีส่วนิได้เสียกิลุ่มต่าง	 ๆ	 เพืื้�อให่้มีนิโยบัาย	

กิลยุทธุ์	แนิวปฏิิบั่ติ	และกิระบัวนิกิารบัริห่ารจี่ดกิารที�ค์รอบัค์ลุม	

ซีึ�งจีะช่วยลดค์วามเสี�ยงด้านิชื�อเสียงและภาพื้ล่กิษัณ์์องค์์กิร	อีกิท่�ง

ย่งช่วยส่งเสริมกิารสร้างแบัรนิด์และค์วามได้เปรียบัในิกิารแข่งข่นิ	

ดว้ยกิารนิำประเดน็ิของผูม้สีว่นิไดเ้สยีมาสรา้งค์ณุ์ค์า่เพื้ิ�มแกิอ่งค์ก์ิร	

โดยได้เผยแพื้ร่นิโยบัายและแนิวปฏิิบั่ติฉบั่บัปร่บัปรุงด่งกิล่าว 

บันิเว็บัไซีต์ของเอสซีีจีี	ท่�งนิี�สามารถืสรุปแนิวทางกิารปฏิิบั่ติต่อ 

ผู้มีส่วนิได้เสียกิลุ่มต่าง	ๆ	ได้ด่งนิี�	
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 1) ผู้้�ถึือหุ�น 

	 เอสซีีจีีให้่ค์วามสำค์่ญกิ่บัผู้ถืือหุ่้นิในิฐานิะเจี้าของบัริษั่ท 

จีึงกิำห่นิดให้่ค์ณ์ะกิรรมกิารในิฐานิะต่วแทนิของผู้ถืือหุ่้นิ	รวมท่�ง 

ผู้บัริห่ารและพื้นิ่กิงานิของเอสซีีจีี	มีห่น้ิาที�ต้องดำเนิินิธุุรกิิจีตาม 

ห่ลก่ิบัรรษ่ัทภบิัาลและอุดมกิารณ์เ์อสซีจีี	ีเพื้ื�อให่เ้กิดิประโยชน์ิสงูสดุ

และเพื้ิ�มมูลค์่าให่้แกิ่ผู้ถืือหุ่้นิในิระยะยาว	

	 เอสซีจีีเีค์ารพื้สทิธุขิองผูถ้ือืหุ่น้ิและตระห่นิก่ิถืงึห่นิา้ที�ในิกิารดแูล

ผูถ้ือืหุ่น้ิอย่างเท่าเทียม	ท่�งสิทธิุข่�นิพืื้�นิฐานิที�กิำห่นิดไวต้ามกิฎห่มาย

และข้อบั่งค์่บับัริษั่ท	อาทิ	สิทธุิในิกิารเข้าร่วมประชุมผู้ถืือหุ่้นิ	สิทธุิ

ในิกิารเรียกิประชุมวิสาม่ญผู้ถืือหุ่้นิ	 กิารเสนิอวาระกิารประชุม 

ล่วงห่นิ้า	กิารเลือกิต่�งกิรรมกิาร	สิทธุิที�จีะได้ร่บัผลตอบัแทนิอย่าง

เป็นิธุรรม	รวมถืึงย่งให้่สิทธุิแกิ่ผู้ถืือหุ่้นิในิกิารเสนิอแนิะข้อค์ิดเห่็นิ

ต่าง	ๆ	เกิี�ยวกิ่บักิารดำเนิินิธุุรกิิจีของบัริษั่ทผ่านิกิรรมกิารอิสระ	 

โดยทกุิ	ๆ	ข้อค์ดิเห่น็ิจีะได้ร่บักิารรวบัรวมเพื้ื�อเสนิอค์ณ์ะกิรรมกิาร

บัรษิัท่เพื้ื�อพื้ิจีารณ์าต่อไป	

	 นิอกิเห่นืิอจีากิสิทธิุข่�นิพืื้�นิฐานิต่าง	ๆ	ข้างต้นิแล้ว	เอสซีีจีีย่ง

ดำเนินิิกิารในิเรื�องอื�นิ	ๆ 	เพื้ิ�มเตมิที�เปน็ิกิารสง่เสรมิและอำนิวยค์วาม

สะดวกิในิกิารใช้สิทธุิของผู้ถืือหุ่้นิ	 โดยได้เปิดเผยสิทธุิที�ผู้ถืือหุ่้นิ 

พื้งึไดร้บ่ัไวใ้นิห่ลก่ิปฏิบิัต่ทิี�	7	รก่ิษัาค์วามนิา่เชื�อถือืทางกิารเงนิิและ

กิารเปดิเผยขอ้มลู	และห่ลก่ิปฏิบิัต่ทิี�	8	สนิบ่ัสนินุิกิารมสีว่นิรว่มและ

กิารสื�อสารกิ่บัผู้ถืือหุ่้นิของแบับัแสดงรายกิารข้อมูลประจีำปี/

รายงานิประจีำปีของบัริษั่ท

การิเสริิมสริ�างความสัมพื่ันธิ์อันด่กับัผู้้�ถึือหุ�น 

• กิจกริริมสำหริับัผู้้�ถึือหุ�นสามัญ่

	 เอสซีีจีีตระห่นิ่กิถึืงค์วามสำค่์ญในิกิารเสริมสร้างค์วามส่มพื้่นิธ์ุ

อ่นิดีกิ่บัผู้ถืือหุ่้นิ	 บัริษั่ทจีึงจี่ดกิิจีกิรรมที�เป็นิประโยชนิ์ต่อส่งค์ม	

ว่ฒนิธุรรม	และสิ�งแวดล้อม	ตลอดจีนิเปิดโอกิาสให่้ผู้ถืือหุ้่นิเข้า 

เยี�ยมชมกิิจีกิารในิธุรุกิจิีห่ลก่ิของบัริษัท่และเขา้รว่มกิิจีกิรรมตา่ง	ๆ 	

อย่างต่อเนิื�องต่�งแต่ปี	2553	

	 ในิปี	2564	เนิื�องจีากิสถืานิกิารณ์์โค์วิด	19	ย่งค์งแพื้ร่ระบัาด

อย่างต่อเนืิ�อง	 บัริษั่ทมีค์วามห่่วงใยในิสุขภาพื้ของผู้ถืือหุ่้นิ	 

ประกิอบักิ่บักิารปฏิิบั่ติตามแนิวทางที�ภาค์ร่ฐกิำห่นิด	จีึงงดเว้นิ 

กิารจี่ดกิิจีกิรรมเยี�ยมชมกิิจีกิารในิปีด่งกิล่าว

	 อย่างไรก็ิตาม	ในิปี	2565	สถืานิกิารณ์์โค์วิด	19	เริ�มค์ลี�ค์ลาย	

บัรษิัท่จึีงได้จ่ีดกิจิีกิรรมสำห่รบ่ัผูถ้ือืหุ้่นิสามญ่	โดยนิำผูถ้ือืหุ้่นิสามญ่

ร่วมกิิจีกิรรม	 “เยี�ยมชมแนิวทางกิารดำเนิินิงานิด้านิ	 ESG	 

ของบัริษั่ทเอสซีีจีี	 เค์มิค์อลส์	 จีำก่ิด	 (มห่าชนิ)	 (SCGC)”	 

รวมท่�งทำกิจิีกิรรมร่วมกิบ่ัวิสาห่กิจิีชุมชนิ	ณ์	นิคิ์มอุตสาห่กิรรม	RIL	

จี่งห่ว่ดระยอง	เมื�อว่นิที�	3	พื้ฤศจีิกิายนิ	2565	ซีึ�งกิิจีกิรรมด่งกิล่าว

จีด่ขึ�นิเพื้ื�อให่ผู้ถ้ือืหุ้่นิที�แสดงค์วามสนิใจีเขา้รว่มกิจิีกิรรมสำห่รบ่ัรอบั

ปี	2564-2565	ได้ร่บัทราบัถืึงแนิวทางกิารดำเนิินิธุุรกิิจีอย่างย่�งยืนิ

ตามแนิวทาง	 ESG	 บันิห่ล่กิเศรษัฐกิิจีห่มุนิเวียนิ	 (Circular	 

Economy)	 ท่�งในิด้านิกิระบัวนิกิารผลิต	 และค์วามร่วมมือก่ิบั 

ชุมชนิรอบัโรงงานิ	เช่นิ	แนิวทางกิารจี่ดกิารปัญห่าขยะ	เป็นิต้นิ	 

พื้ร้อมท่�งทำกิิจีกิรรมร่วมกิ่บัวิสาห่กิิจีชุมชนิในิท้องถืิ�นิด้วย

เยี่่�ยี่มชมแนวทางการดำเนินงานด้าน ESG ของ SCCG (ธุุรกิจเคมิคอลล์)
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• กิจกริริมและสิทุธิิปริะโยชน์สำหรัิบัผู้้�ถืึอหุ�นก้�สมาชิกเอสซี่จ่ 

ด่เบันเจอริ์ คลับั

	 เอสซีีจีีให่้ค์วามสำค่์ญก่ิบักิารดูแลผู้ถืือหุ้่นิกู้ิของบัริษั่ทมา 

อย่างต่อเนิื�องต่�งแต่ปี	2543	โดยในิปี	2565	ได้จี่ดกิิจีกิรรมและ 

มอบัสิทธุิประโยชนิ์ในิห่ลากิห่ลายรูปแบับั	ด่งนิี�	

• กิิจีกิรรมเสวนิาออนิไลน์ิในิห่่วข้อ	 “สินิทร่พื้ย์ดิจีิท่ล	 

ทางเลือกิแห่่งอนิาค์ต”	ในิเดือนิกิุมภาพื้่นิธุ์	และกิิจีกิรรม

ส่มมนิา	 “รู้ท่นิไซีเบัอร์”	 ในิเดือนิสิงห่าค์ม	 มีผู้เข้าร่วม	 

400	ค์นิ

• กิิจีกิรรม	SCG	Smiling	เวิร์ค์ชอปสร้างสรรค์์เพื้ื�อส่งค์ม 

จี่ดทำ	“แผ่นิภาพื้	ค์ิด	Learn”	สื�อกิารเรียนิทำจีากิผ้า

ส่กิห่ลาด	 มอบัให้่นิ่กิเรียนิผู้พิื้กิารทางกิารได้ยินิของ

โรงเรียนิโสตศึกิษัาของมูลนิิธิุอนุิเค์ราะห์่ค์นิหู่ห่นิวกิในิ

พื้ระบัรมราชินิูปถื่มภ์ในิเดือนิพื้ฤษัภาค์ม	และกิิจีกิรรม	

“สื�อบัอร์ดภาพื้สร้างจิีนิตนิากิาร”	มอบัให่้นิ่กิเรียนิระด่บั

อนิุบัาล-ประถืมศึกิษัาโดยมูลนิิธุิราชประชานิุเค์ราะห่์ 

ในิพื้ระบัรมราชูปถื่มภ์ในิเดือนิตุลาค์ม

• โค์รงกิารหุ้่นิกู้ิเอสซีีจีี	 ใจีดีช่วยโรงเรียนิของห่นิู	 เปิดร่บั

บัรจิีาค์เงนิิจีากิผูถ้ือืหุ่น้ิกิูไ้ด้ยอดเงนิิบัรจิีาค์รวม	2.45	ล้านิบัาท 

เพื้ื�อสนิ่บัสนุินิกิารจี่ดซีื�ออุปกิรณ์์ทางกิารศึกิษัาให้่กิ่บั

โรงเรียนิประถืมศึกิษัาขนิาดเล็กิในิจี่งห่ว่ดนิค์รพื้นิม	

จีำนิวนิ	3	โรงเรยีนิ	ไดแ้กิ	่โรงเรยีนิบัา้นิโค์กิสวา่ง		โรงเรยีนิ

บั้านิดอนิแดงและโรงเรียนิบั้านิโพื้นิ	ในิเดือนิพื้ฤศจีิกิายนิ

• กิจิีกิรรมเวริค์์ชอป	เพื้น้ิท์กิระถืางตน้ิไม	้Paint	for	Plants	

ในิเดือนิมีนิาค์ม	และกิิจีกิรรมดอกิไม้แห่่งค์วามทรงจีำ	 

Herbarium	ในิเดือนิกิ่นิยายนิ

• กิิจีกิรรมท่องเที�ยวในิประเทศจีำนิวนิ	4	กิิจีกิรรม	ได้แกิ่	

ราชบัุรี	สุขใจีท่ามกิลางอ้อมกิอดแห่่งธุรรมชาติ	ในิเดือนิ

กิุมภาพื้่นิธุ์	 “SRT	 Prestige	 ตู้พื้ิเศษั”	 นิ่�งรถืไฟัสู่ 

บัรูพื้าทศิ...สระแกิว้	ในิเดอืนิพื้ฤษัภาค์ม	ชมุพื้ร...มนิตข์ลง่

แห่่งประตูสู่ภาค์ใต้	 ในิเดือนิกิ่นิยายนิ	และ	บัุญริมโขง	

“นิค์รพื้นิม-สกิลนิค์ร”	สม่ผส่วฒ่นิธุรรมท้องถืิ�นิล�ำค่์า	เสน้ิ

ทางค์วามศร่ทธุาอ่นิศ่กิดิ�สิทธุิ�	จีำนิวนิ	2	ค์ณ์ะ	ในิเดือนิ

ธุ่นิวาค์ม

• กิิจีกิรรมค์อนิเสิร์ตประจีำปี	2565:	ค์อนิเสิร์ตมห่่ศจีรรย์

รก่ิไมรู่จ้ีบั	by	SCG	Debenture	Club	ในิเดอืนิกิรกิฎาค์ม		

ณ์	รอยล่	พื้ารากิอนิ	ฮุอลล์	ศนูิย์กิารค้์าสยามพื้ารากิอนิ	 

เยี่่�ยี่มชมแนวทางการดำเนินงานด้าน ESG ของ SCCG (ธุุรกิจเคมิคอลล์)
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•	 กิิจีกิรรมเรียนิเชิญสำห่ร่บักิลุ่มบุัตร-ห่ลานิของผู้ถืือหุ่้นิกิู ้

รายสำค์ญ่	Young	Generation	(YG)	2022	in	Singapore	

ในิเดอืนิกิน่ิยายนิ	เพื้ื�อเสรมิสรา้งค์วามสม่พื้น่ิธุอ์น่ิดรีะห่วา่ง

บัริษั่ทและทายาทผู้ถืือหุ่้นิกิู้

•	 งานิเลี�ยงร่บัรอง	GALA	Dinner	2022	เรียนิเชิญผู้ถืือหุ่้นิกิู้

ที�ลงทุนิสูงสุด	 100	 ค์นิ	 ร่บัประทานิอาห่ารค์�ำกิ่บั 

ค์ณ์ะผู้บัริห่ารเอสซีีจีีในิธุีม	Destiny	Night	The	Musical	

ในิเดือนิกิ่นิยายนิ

•	 สิทธุิประโยชนิ์	Exclusive	Privilege:	กิิจีกิรรมท่องเที�ยว

ประเทศสโลวีเนิีย	ประเทศญี�ปุ่นิ	และ	ประเทศกิ่มพืู้ชา	 

ในิเดือนิกิ่นิยายนิถืึงธุ่นิวาค์ม	

•	 สิทธุิประโยชนิ์	Executive	Privilege:	กิิจีกิรรมท่องเที�ยว

ในิประเทศจี่งห่ว่ดภูเกิ็ต	ในิเดือนิพื้ฤศจีิกิายนิ	

	 สมาชิกิทุกิค์นิย่งสามารถืร่บัส่วนิลดพื้ิเศษัจีากิพื้่นิธุมิตรทาง

ธุุรกิิจี	อาทิ	ท็อปส์	ร้านิกิาแฟัโอ	บัอง	แปง	โรงพื้ยาบัาลสมิติเวช 

และโรงพื้ยาบัาลบัำรุงราษัฎร์	สถืานิีนิ�ำม่นิบัางจีากิ	ร้านิบัีทูเอส	 

รวมถืงึสว่นิลดสนิิค์า้และบัรกิิารจีากิเอสซีจีีแีละพื้น่ิธุมติรทางธุรุกิจิี 

ช่�นินิำอีกิมากิมาย	ผ่านิเอสซีีจี	ีดีเบันิเจีอร์ค์ล่บั	โมบัาย	แอปพื้ลิเค์ชน่ิ

ห่รือเว็บัแอปพื้ลิเค์ช่นิ	ทุกิกิิจีกิรรม-สิทธุิประโยชนิ์ย่งเป็นิสิ�งยืนิย่นิ

ห่น่ิกิแน่ินิได้ว่าเอสซีีจีีให้่ค์วามสำค่์ญก่ิบัท่�งผู้ถืือหุ้่นิกู้ิและส่งค์ม 

อย่างสม�ำเสมอตลอดมา

 2) พื่นักงาน

 1. การิเคาริพื่และคุ�มคริองสิทุธิิมนุษัยชน

	 เอสซีีจีี	 ยึดม่�นิในิจีริยธุรรมกิารดำเนิินิธุุรกิิจีของบัริษั่ทอย่าง 

ตอ่เนิื�อง	และรบ่ัผิดชอบัต่อสง่ค์ม	พื้นิก่ิงานิ	และผูมี้สว่นิได้สว่นิเสีย

อื�นิ	ๆ		ด้วยกิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารและมุ่งม่�นิในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจี 

ที�ให่้ค์วามเค์ารพื้และค์ุ้มค์รองสิทธุิมนิุษัยชนิภายใต้กิรอบัของ 

จีรรยาบัรรณ์ที�มีกิารพื้่ฒนิาให่้เห่มาะสมอยู่ตลอดเวลา	 รวมท่�ง

ปฏิิบั่ติตามกิฎห่มายของแต่ละประเทศที�เข้าไปดำเนิินิกิิจีกิาร	และ

สอดค์ลอ้งก่ิบัห่ลก่ิมาตราฐานิสากิล	เชน่ิ	ปฏิิญญาสากิลวา่ดว้ยสทิธิุ

มนิุษัยชนิ	(UDHR)	ข้อตกิลงโลกิแห่่งสห่ประชาชาติ	(UNGC)	และ

ปฏิิญญาว่าด้วยห่ล่กิกิารและสิทธุิข่�นิพืื้�นิฐานิในิกิารทำงานิของ

องค์์กิารแรงงานิระห่ว่างประเทศ	(ILO)	โดยในิปี	2565	เอสซีีจีีย่ง

ค์งไดร้บ่ักิารยอมรบ่ัจีากิองค์ก์ิรประเมินิท่�งในิระดบ่ัสากิล	เชน่ิ	DJSI	

และในิประเทศ	โดยได้รบ่ัรางวล่องค์ก์ิรต้นิแบับัด้านิสทิธุมินิุษัยชนิ

ดีเด่นิจีากิกิระทรวงยุติธุรรมต่อเนิื�องเป็นิปีที�	3	และได้ดำเนิินิกิาร

ในิส่วนิที�เป็นิสาระสำค์่ญ	ด่งนิี�

•	 ทบัทวนินิโยบัายสิทธุิมนิุษัยชนิ	 และนิโยบัายด้านิ 

กิารบัรหิ่ารค์วามห่ลากิห่ลายและยอมรบ่ัค์วามแตกิตา่งของ

บัคุ์ค์ลให่ท้น่ิสมย่	สอดค์ลอ้งกิบ่ัประเดน็ิและบัรบิัทในิสง่ค์ม

ปัจีจีุบั่นิ	รวมท่�งจี่ดต่�งค์ณ์ะทำงานิ	Human	Rights	and	

Stake	Holder	Engagement	Committee	เพื้ื�อเป็นิกิลไกิ

ในิกิารข่บัเค์ลื�อนิ	และต่อยอดดำเนิินิกิาร		

•	 จี่ดต่�งค์ณ์ะทำงานิ	 Diversity	 Committee	 เพื้ิ�มเติม	 

เพื้ื�อเป็นิกิลไกิในิกิารขบ่ัเค์ลื�อนิกิารบัริห่ารค์วามห่ลากิห่ลาย

และยอมรบ่ัค์วามแตกิต่างของบัคุ์ค์ลในิองค์์กิร	เพื้ื�อบูัรณ์ากิาร 

ศ่กิยภาพื้แห่่งค์วามห่ลากิห่ลายให้่เกิิดกิารพ่ื้ฒนิา 

อย่างย่�งยืนิขององค์์กิร

•	 รวมรวม	จี่ดทำ	 รวมถืึงประกิาศใช้ค์ู่มือปฏิิบั่ติด้านิสิทธุิ

มนิุษัยชนิ	 เพื้ื�อเป็นิแนิวทางดำเนิินิกิารแกิ่ทุกิธุุรกิิจี	 

รวมถืึงแกิ่ห่่วงโซี่ค์ุณ์ค์่าทางธุุรกิิจีของเอสซีีจีี

•	 สื�อสารและให่้ค์วามรู้ด้านิสิทธิุมนิุษัยชนิแกิ่พื้นิ่กิงานิในิ

องค์ก์ิร	รวมถืงึกิารจีด่ให่ม้กีิารรบ่ัฟังัค์วามค์ดิเห่น็ิเชงิลกึิของ

พื้น่ิกิงานิท่�วทกุิกิลุ่ม	เชน่ิ	เพื้ศห่ญงิ	ผู้พิื้กิาร	ผูน่้ิบัถือืศาสนิา

อิสลาม	 ผู้มีค์วามห่ลากิห่ลายทางเพื้ศ	 (Empathizing	 

Project)	เพื้ื�อจีะนิำข้อมูลมาใช้ในิกิารพื้่ฒนิาเนิื�อห่าของ 

กิารสื�อสารด้านิสิทธุิมนิุษัยชนิ	 และกิารปร่บัปรุงเรื�อง 

กิารดแูลพื้นิก่ิงานิให่ม่	ๆ 	ให้่ตรงกิบ่ัค์วามต้องกิารอย่างท่�วถืงึ

•	 จีด่ทำเค์รื�องมือและกิระบัวนิกิารดำเนินิิกิารเรื�องกิารเค์ารพื้

และค์ุ้มค์รองสิทธิุมนิุษัยชนิสำห่ร่บัห่่วงโซี่ค์ุณ์ค์่าทางธุุรกิิจี

ของเอสซีีจีี	และผู้ร่วมธุุรกิิจี

 2. ด�านการิด้แลพื่นักงาน

	 2.1	กิารบัริห่ารค์่าตอบัแทนิ

	 เอสซีีจีีให้่ค์วามสำค์่ญกิ่บักิารบัริห่ารค่์าตอบัแทนิ	 เพื้ื�อให้่

สามารถืจีงูใจีและดงึดดูพื้นิก่ิงานิที�มีศ่กิยภาพื้	(Talent)	เขา้มารว่ม

งานิด้วย	 รวมท่�งส่งเสริมขว่ญกิำล่งใจีของผู้ปฏิิบ่ัติงานิเพื้ื�อให้่

สามารถืรก่ิษัาพื้นิก่ิงานิที�มคี์วามสามารถืไวก้ิบ่ัองค์ก์ิร	ซีึ�งจีะผลก่ิด่นิ

ให่้เกิิดผลส่มฤทธุิ�ตามภารกิิจีห่นิ้าที�	ส่งผลให่้พื้นิ่กิงานิมุง่ม่�นิพื้่ฒนิา

ท่กิษัะค์วามสามารถืของตนิให้่มีค์วามพื้ร้อมและเห็่นิถึืงค์วาม

กิ้าวห่นิ้าในิอาชีพื้	 โดยมีกิระบัวนิกิารประเมินิค์ุณ์ค์่าของงานิในิ

ระดบ่ัตา่ง	ๆ 	ภายในิองค์ก์ิร	กิำห่นิดโค์รงสรา้งเงนิิเดอืนิค์า่ตอบัแทนิ

ที�เห่มาะสมและแขง่ขน่ิไดก้ิบ่ัตลาดแรงงานิภายนิอกิในิอตุสาห่กิรรม

เดยีวกิน่ิห่รือในิทำเลที�ต่�งใกิล้เคี์ยงกิน่ิ		และมีระบับักิารประเมินิผล

กิารปฏิิบั่ติงานิโดยยึดม่�นิในิค์วามเท่าเทียมและเป็นิธุรรมภายในิ

องค์ก์ิร		ค์ำนึิงถึืงกิารสื�อสารระห่ว่างพื้นิก่ิงานิกิบ่ัผูบ่้ังค์บ่ับ่ัญชาและ

บัริษั่ท	ให่้ทราบัถืึงค์วามค์าดห่ว่ง	แผนิงานิ	และค์วามเป็นิอ่นิห่นิึ�ง

อ่นิเดียวกิ่นิของเป้าห่มายองค์์กิรร่วมกิ่นิ	 	ซีึ�งมีรูปแบับักิารจ่ีาย	

ได้แกิ่	 เงินิเดือนิ	 เงินิช่วยเห่ลือตามภารกิิจีของตำแห่นิ่งงานิ	 

เงินิรางว่ลประจีำปี		เงินิตอบัแทนิพื้ิเศษั		และผลประโยชนิ์อื�นิ	ๆ

	 ท่�งนิี�	 กิารบัริห่ารค่์าตอบัแทนิได้ค์ำนึิงถึืงผลกิารดำเนิินิงานิ 

เป็นิรายปี	 เช่นิ	 กิารสร้างยอดขาย	 กิำไรสุทธิุ	 EBITDA	 ฯลฯ	 
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รวมถืึงผลดำเนิินิงานิในิระยะยาว	 เช่นิ	 แผนิกิารขยายธุุรกิิจี	 

อ่ตรากิารเติบัโตของกิำไร		ส่วนิแบั่งกิารตลาด		ผลกิารดำเนิินิงานิ 

ด้านิกิารพ่ื้ฒนิาและปร่บัปรุงประสิทธุิภาพื้ในิกิารดำเนิินิงานิ 

อย่างต่อเนืิ�อง	ผลกิารดำเนิินิงานิด้านิกิารพื้่ฒนิาอย่างย่�งยืนิ	ฯลฯ	

เพื้ื�อให่้เอสซีีจีีสามารถืเจีริญเติบัโตได้อย่างย่�งยืนิ

	 2.2	กิารบัริห่ารสว่สดิกิาร

	 เอสซีีจีีได้กิำห่นิดนิโยบัายกิารบัริห่ารสว่สดิกิารและผล

ประโยชนิ	์และแนิวปฏิบิัต่ทิี�เกิี�ยวขอ้งไวใ้นิขอ้บัง่ค์บ่ักิารบัรหิ่ารงานิ

บัุค์ค์ล	ระเบัียบัและแนิวปฏิิบ่ัติกิารบัริห่ารงานิบุัค์ค์ลของบัริษั่ท	

เพื้ื�อสนิ่บัสนุินิและช่วยเห่ลือพื้นิ่กิงานิท่�งในิด้านิกิารดูแลและ 

ส่งเสริมสุขภาพื้ที�ดี	 อำนิวยค์วามสะดวกิในิกิารปฏิิบั่ติห่นิ้าที�	 

ไปจีนิถึืงเพืื้�อยกิระด่บัค์วามเป็นิอยู่ที�ดีตามค์วามเห่มาะสม 

ของพื้นิก่ิงานิในิแตล่ะระดบ่ั		โดยจีะไดร้บ่ักิารทบัทวนิให่เ้ห่มาะสม

กิ่บักิารเปลี�ยนิแปลงอยู่เสมอ

	 ในิช่วงกิารแพื้ร่ระบัาดของโค์วิด	19	เอสซีีจีีได้จี่ดห่าอุปกิรณ์์

และ เค์รื� อ ง ใช้ ส ำ น่ิกิ งานิที� เ ห่มาะ ก่ิบัสรี ร ะ เ พืื้� อช่ วย ใ ห้่ 

พื้นิ่กิงานิเอสซีีจีีทำงานินิอกิสถืานิที�ได้อย่างมีประสิทธิุภาพื้	 

เงนิิช่วยเห่ลอืค์า่สมาชกิิอนิิเทอรเ์นิต็เพื้ื�อลดค์า่ใชจ้ีา่ยให่ก้ิบ่ัพื้น่ิกิงานิ			

รวมท่�งจี่ดให่้มีกิารตรวจีเชิงรุกิอย่างสม�ำเสมอ	ค์วบัค์ุมท่นิทีพื้ร้อม

จี่ดที�พื้่กิในิโรงงานิ	กิารทดสอบั	ATK	กิารอำนิวยค์วามสะดวกิด้านิ

กิารฉีดว่ค์ซีีนิ	เพื้ื�ออำนิวยค์วามสะดวกิให่้ปรึกิษัากิ่บัแพื้ทย์ได้ทาง

โทรศ่พื้ท์	(Tele-med)	และจี่ดมอบักิล่องบัรรจุีสิ�งจีำเป็นิเมื�อต้อง

ดูแลตนิเองอยู่ที�บั้านิ	และห่ล่งจีากิสถืานิกิารณ์์โรค์ระบัาดโค์วิดได้

เริ�มผ่อนิค์ลายลงในิปีนีิ�	 เอสซีีจีีได้ทบัทวนินิโยบัายและแนิวทาง

กิารกิลบ่ัเขา้ทำงานิ	กิำห่นิดรูปแบับักิารทำงานิที�ยดืห่ยุน่ิ	ออกิแบับั

สถืานิที�ทำงานิในิรูปแบับัให่ม่	พื้ื�นิที�ปฏิบ่ิัติงานิร่วมกิน่ิ	(Co-working	

Spaces	/Collaboratives	Zones)	ฯลฯ	เพื้ื�อให่้สอดค์ล้องก่ิบั

สถืานิกิารณ์์ด่งกิล่าว	 ในิส่วนิของสิทธุิประโยชนิ์และสว่สดิกิาร 

เอสซีีจีีกิ็ได้มีกิารทบัทวนิและให่้ค์วามช่วยเห่ลือ	“ค่์าค์รองชีพื้”	 

แกิ่พื้นิ่กิงานิเป็นิกิรณ์ีพื้ิเศษัเนิื�องจีากิสถืานิกิารณ์์ค์่าค์รองชีพื้และ

เงินิเฟั้อที�สูงขึ�นิ	โดยได้จี่ายเงินิช่วยเห่ลือค์่าค์รองชีพื้เป็นิเงินิก้ิอนิ

ค์ร่�งเดยีวแกิพ่ื้นิก่ิงานิทกุิค์นิจีนิถืงึพื้นิก่ิงานิจ่ีดกิารระดบ่ัตน้ิ	และจีะ

มีกิารพิื้จีารณ์าค์วามช่วยเห่ลืออย่างต่อเนิื�องตามค์วามเห่มาะสม	

นิอกิจีากินิี�เอสซีีจีีย่งให้่ค์วามสำค์่ญเรื�องกิารส่งเสริมสุขภาพื้ 

เชิงป้องกิ่นิ	เช่นิ	สถืานิที�ออกิกิำล่งกิาย	กิิจีกิรรมด้านิสุขภาพื้ของ

ชมรมพื้น่ิกิงานิ	กิารจีด่เวริค์์ชอร์ปให่ค้์วามรูด้้านิสขุภาพื้	กิารจีด่ฉีด

ว่ค์ซีนีิปอ้งกิน่ิโรค์ตา่ง	ๆ 	กิารตรวจีสขุภาพื้ประจีำป	ีและกิารทดสอบั

สมรรถืภาพื้ร่างกิาย	อย่างต่อเนิื�อง	อ่นิมีส่วนิช่วยในิเรื�องสุขภาพื้

ของพื้นิก่ิงานิ	และสะทอ้นิถืงึค์า่ใชจ้ีา่ยในิกิารรก่ิษัาพื้ยาบัาลที�ลดลง 

จีากิปกีิอ่นิห่นิา้อยา่งตอ่เนิื�อง	(ป	ี2563	ลดลงร้อยละ	5	และป	ี2564	

ลดลงร้อยละ	12)	เรื�องสุขภาวะที�ดีทางใจี	(Mental	Wellness)	

กิ็ได้จี่ดให้่มีระบับั	Caring	Check	ที�พื้น่ิกิงานิสามารถืสอบัถืาม	 

เปิดเผย	ให้่	ห่รอืแลกิเปลี�ยนิขอ้มลูอน่ิเกิี�ยวกิบ่ัสภาวะทางจีติใจีของ

ตนิเอง	ระบับั	Doctor	Anywhere	กิารให่ค้์ำปรกึิษัาจีากิจีติแพื้ทย์	

และนิ่กิจิีตวิทยา	ผ่านิทางออนิไลน์ิ	และจี่ดให้่มีจีิตแพื้ทย์ประจีำ	

Health	Care	Center	เพื้ื�อนิ่ดห่มายเข้าพื้บัได้อีกิด้วย

	 2.3	กิารดูแลพื้นิ่กิงานิในิระยะยาว

	 เอสซีจีีีให้่ค์วามสำค่์ญก่ิบักิารบัริห่ารค์วามก้ิาวห่น้ิาของพื้นิก่ิงานิ	

เพื้ื�อให้่พื้นิก่ิงานิทราบัถืงึเส้นิทางกิารเตบิัโตในิห่น้ิาที�กิารงานิ		ซีึ�งเป็นิ 

ปัจีจี่ยสำค์่ญในิกิารสร้างแรงจีูงใจี	 และค์วามรู้สึกิผูกิพื้่นิของ

พื้นิ่กิงานิต่อองค์์กิร		โดยมีกิารกิำห่นิดแผนิพื้่ฒนิาร่วมกิ่นิระห่ว่าง

พื้นิ่กิงานิและผู้บ่ังค์่บับ่ัญชาอย่างต่อเนิื�อง	สว่สดิกิารที�จี่ดให้่เพื้ื�อ

ดูแลพื้นิ่กิงานิในิระยะยาว	ได้แกิ่	กิองทุนิสำรองเลี�ยงชีพื้	ห่ล่กิสูตร

กิารจี่ดกิารเงินิ	กิารดูแลสุขภาพื้	โค์รงกิารเตรียมค์วามพื้ร้อมเพื้ื�อ

กิารเกิษัียณ์อายุ	และสโมสรของพื้นิ่กิงานิที�เกิษัียณ์อายุ	 เพืื้�อให่้

พื้นิ่กิงานิสามารถืใช้ชี วิตในิกิารทำงานิได้อย่างมีค์ุณ์ภาพื้	 

และวางแผนิจีด่เตรยีมค์วามพื้รอ้มห่ลง่เกิษัยีณ์อายใุห่ม้คี์วามม่�นิค์ง	

ท่�งด้านิกิารเงินิและด้านิสุขภาพื้ที�ดี	

	 2.4	กิารพื้่ฒนิาระบับักิารบัริห่ารทร่พื้ยากิรบัุค์ค์ลในิด้านิอื�นิ	ๆ

	 	 2.4.1	 กิารพื้่ฒนิาพื้นิ่กิงานิ

	 	 ในิปี	2565	แม้ว่าสถืานิกิารณ์์โค์วดิได้ค์ลี�ค์ลายลง		แต่เอสซีีจีี 

ย่งค์งมุ่งม่�นิในิกิารพื้่ฒนิาบัุค์ลากิรอย่างต่อเนิื�อง	มีกิารปร่บัปรุง

เนิื�อห่าห่ล่กิสูตร	ปร่บัเปลี�ยนิรูปแบับักิารเรียนิรู้ให้่เห่มาะสมกิ่บั

สถืานิกิารณ์์อยู่ตลอดเวลา	 ท่�งโปรแกิรมที�พื้่ฒนิาพื้นิ่กิงานิ 

ในิแต่ละระดบ่ั	และห่ลก่ิสูตรที�พื้ฒ่นิาพื้นิก่ิงานิตามวิชาชีพื้และตาม

บัทบัาทห่นิ้างานิเพื้ื�อให่้พื้นิ่กิงานิสามารถืปฏิิบั่ติงานิได้ในิภาวะ 

ที�ตลาดมีกิารแข่งข่นิสูง	 และตอบัสนิองค์วามต้องกิารของ 

ผูบ้ัริโภค์ที�มกีิารเปลี�ยนิแปลงอยา่งรวดเรว็	อาทิ	ห่ลก่ิสูตร	Product	

Strategist	Development	ที�นิำโปรเจีค์ตามห่นิ้างานิจีริงมาใช้ในิ

กิารเรียนิรู้	โดยอิงห่ล่กิกิารทฤษัฎีต่าง	ๆ	จีากิวิทยากิร	พื้ร้อมท่�ง	 

มีกิารให้่ค์ำแนิะนิำและติดตามค์วามคื์บัห่น้ิาของโค์รงกิาร	

(Coaching	Session)	กิระท่�งได้กิลยุทธุ์ในิกิารพ่ื้ฒนิาสินิค้์าและ

แผนิกิารขายสินิค์า้	ห่ลก่ิสูตร	Business	Development	Concept	

(BCD)	ที�เพื้ิ�มเนิื�อห่าของ	ESG	เพื้ื�อให้่พื้นิ่กิงานิตระห่นิ่กิในิค์วาม

สำค์่ญของกิารเติบัโตแบับัย่�งยืนิ	 ห่ล่กิสูตร	 Data	 Analytics	 

ที�กิำห่นิดให่้พื้นิ่กิงานินิำโปรเจีค์ที�ร่บัผิดชอบัอยู่จีริงมาเรียนิรู้ผ่านิ

กิารทำเวิร์กิชอปและขอร่บัค์ำปรึกิษัาจีากิโค้์ชในิช่วง	Clinic	day	

และนิำเสนิอผลงานิเพื้ื�อให่้ผู้เรียนิได้แลกิเปลี�ยนิค์วามรู้ต่อยอด 

ซีึ�งกิ่นิและกิ่นิ

		 เพื้ื�อประโยชน์ิสงูสดุในิกิารเรยีนิรู	้เอสซีจีียีง่ได้จีด่ให้่มกีิารเรยีนิรู้ 

ในิรูปแบับั	 Live	 Learning	 Session	 โดยมีผู้ทรงคุ์ณ์วุฒิในิ 

แขนิงตา่ง	ๆ 	จีากิภายนิอกิองค์ก์ิร	แบัง่ปนัิค์วามรู้และประสบักิารณ์	์

ท่�งต่วอย่างที�ประสบัค์วามสำเร็จีและล้มเห่ลว	อาทิ	ห่่วข้อ	ทะยานิ

กิารเติบัโตของธุุรกิิจีด้วย	Big-Data	และ	AI-powered	Solution,	 
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ข่บัเค์ลื�อนิประเทศด้วยวิส่ยท่ศนิ์เศรษัฐกิิจีบีัซีีจีี	และห่่วข้ออื�นิ	ๆ		

โดยเฉลี�ยเดือนิละ	3	ห่่วข้อ		ผ่านิระบับั	Learning	Management	

System	(LMS)	ที�ปร่บัปรุงให่ม่ให่้ใช้งานิได้ค์ล่องต่วมากิยิ�งขึ�นิ

	 	 นิอกิจีากินิี�	 พื้นิ่กิงานิเอสซีีจีีย่งค์งจี่ดทำ	 “แผนิพ่ื้ฒนิา 

ส่วนิบุัค์ค์ล”	อย่างต่อเนิื�อง	โดยมีผู้บ่ังค์่บับั่ญชา	และห่นิ่วยงานิ 

กิารบัุค์ค์ลให่้กิารสนิ่บัสนิุนิกิารเรียนิรู้ผ่านิรูปแบับัต่าง	 ๆ	 

เช่นิ	 Coaching,	 Mentoring,	 On	 the	 job	 training,	 Job	 

Shadowing,	Special	Project,	Digital	Learning,	Live	learning	

จีากิวิทยากิรภายในิ	และภายนิอกิเอสซีีจีี	 เพื้ื�อสร้างค์วามม่�นิใจี 

ว่าพื้นิ่กิงานิทุกิค์นิจีะช่วยข่บัเค์ลื�อนิธุุรกิิจีให่้ดำเนิินิไปอย่างราบัรื�นิ

และมีประสิทธุิภาพื้อย่างต่อเนิื�อง

	 	 ปี	2565	พื้นิก่ิงานิเอสซีจีีมีีวน่ิฝึ่กิอบัรมเฉลี�ยต่อค์นิ	19.35	วน่ิ	 

ค์า่ใชจ่้ีายในิกิารเรยีนิรูแ้ละพื้ฒ่นิาพื้น่ิกิงานิท่�งภายในิและภายนิอกิ		

782.79	ล้านิบัาท	

	 	 2.4.2	 กิารบัรหิ่ารทรพ่ื้ยากิรบัคุ์ค์ลให่ส้อดค์ลอ้งกิบ่ักิลยทุธุ์

ทางธุุรกิิจี

	 	 เอสซีีจีีให้่ค์วามสำค์่ญกิ่บัพื้นิ่กิงานิตามอุดมกิารณ์์ในิกิาร

ดำเนิินิธุุรกิิจีของบัริษั่ท	ได้แกิ่	“เชื�อม่�นิในิค์ุณ์ค์่าของค์นิ”		และได้

กิำห่นิดกิลยุทธุ์ด้านิกิารบัริห่ารทร่พื้ยากิรบัุค์ค์ลที�เห่มาะสมกิ่บั

สถืานิกิารณ์์และสอดค์ล้องกิ่บักิลยุทธุ์ทางธุุรกิิจีในิปีปัจีจีุบั่นิ	ด่งนิี�

1)	 ปรบ่ัปรงุโค์รงสรา้งงานิกิารบัรหิ่ารทรพ่ื้ยากิรบัคุ์ค์ล	(HR	

Organization	 Redesign)	 โดยค์วบัรวมงานิกิาร

บัริห่ารงานิทรพ่ื้ยากิรบัคุ์ค์ลสว่นิกิลางของธุรุกิจิีซีเีมนิต์

และผลิตภ่ณ์ฑ์์ก่ิอสร้าง	และของเอสซีีจีี	(Corporate	

Functions)	เขา้ดว้ยกิน่ิ	เพื้ื�อยกิระดบ่ักิารดูแล	และให่้

บัริกิารกิ่บัพื้น่ิกิงานิ	 รวมถืึงกิารบัริห่ารต้นิทุนิที�มี

ประสิทธุิภาพื้ยิ�งขึ�นิ

2)	 เปลี�ยนิผ่านิกิระบัวนิกิารบัริห่ารทร่พื้ยากิรบัุค์ค์ลสู่ยุค์

ดิจีิท่ล	(HR	Operational	Excellence)	เช่นิ	RPA,	

BOT,	AI	เพืื้�อเพิื้�มประสทิธุภิาพื้ในิกิารทำงานิและกิาร

ลดต้นิทุนิ	โดยม	ี17	โค์รงกิารย่อยได้สำเรจ็ีลงในิปี	2565	

เช่นิ	 ระบับัรายงานิกิารจ่ีายเงินิ	 (Robotic	Payroll	

Reporting)	ระบับักิารยื�นิภาษีั	(RPA	Tax	Submission)

3)	 พื้่ฒนิาระบับักิารให้่บัริกิารส่วนิกิลางด้านิกิารบัริห่าร

ทร่พื้ยากิรบุัค์ค์ล	(Share-services	Enhancement)	

เชน่ิ	ระบับักิารจีา่ยค์า่ตอบัแทนิ	กิารตรวจีสทิธุแิละเบักิิ

จ่ีายสวส่ดกิิาร	แก่ิธุรุกิจิีซีีเมนิต์และผลิตภ่ณ์ฑ์์ก่ิอสร้าง

และเอสซีีจีี	 โดยนิำระบับัดิจีิท่ลมาใช้	 สามารถืเพื้ิ�ม

ขอบัเขตและค์วามสามารถืในิกิารให้่บัริกิาร	 ได้ถืึง 

ร้อยละ	145	และสามารถืลดต้นิทนุิได้ถืงึ	0.18	ล้านิบัาท 

ต่อเดือนิ	ท่�งนิี�	ระบับักิารให่้บัริกิารส่วนิกิลางมีแผนิที�

จีะขยายไปสู่ธุุรกิิจีเค์มิค์อลส์	และแพื้ค์เกิจีจีิ�ง	รวมถืึง

ลูกิค์้าภายนิอกิเอสซีีจีีต่อไป

4)	 ปร่บัปรุงเรื�องกิารดูแลพื้นิ่กิงานิเพื้ื�อสร้างเสริมให่้เกิิด

ประสบักิารณ์์และค์วามเป็นิอยู่ที�ดีแก่ิพื้นิ่กิงานิตลอด

กิารจ้ีางงานิ	 (Employee	 Experience	 &	Well-

being)	และเพื้ื�อให่เ้กิดิค์วามผกูิพื้น่ิที�ดตีอ่องค์ก์ิร	มกีิาร

ทบัทวนินิโยบัายกิารกิล่บัเข้าทำงานิห่ล่งกิารแพื้ร่

ระบัาดของโรค์โค์วิด	 19	 กิารกิำห่นิดนิโยบัายกิาร

ทำงานิที�ยืดห่ยุ่นิ	กิารออกิแบับัสถืานิที�ทำงานิรูปแบับั

ให่ม่	กิารสร้างโค์รงกิารกิารมีส่วนิร่วมและสร้างค์วาม

ผูกิพื้่นิ	เป็นิต้นิ

5)	 บัรกิิาร	และกิารให่ค้์ำปรกึิษัาดา้นิกิารบัรหิ่ารทร่พื้ยากิร

บัุค์ค์ล	 แกิ่พื้่นิธุมิตร	 และลูกิค้์าภายนิอกิ	 (Best	

Practice	Sharing)	ซีึ�งจีะสามารถืยกิระดบ่ัค์วามรูด้้านิ

กิารบัริห่ารทร่พื้ยากิรบัุค์ค์ค์ลในิส่งค์ม	โดยในิปี	2565	

เอสซีีจีีได้ให่้บัริกิารและค์ำปรึกิษัาแกิ่องค์์กิรพื้่นิธุมิตร

กิว่า	70	แห่่ง
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	 	 2.4.3	 พื้่ฒนิาระบับักิารบัริห่ารทร่พื้ยากิรบุัค์ค์ล 

สู่ยุค์ดิจีิท่ล	(HR	Digitization)

	 	 เอสซีีจีีได้พ่ื้ฒนิาระบับักิารบัริห่ารทร่พื้ยากิรบัุค์ค์ล 

สู่ยุค์ดิจีิท่ลอย่างต่อเนิื�อง	 เพื้ื�อให่้สอดค์ล้องกิ่บักิารเป็นิ	Digital	 

Workplace	โดยสนิ่บัสนิุนิอปุกิรณ์แ์ละเค์รื�องมือที�ช่วยให่้สามารถื

ทำงานิจีากิภายนิอกิได้	ในิขณ์ะที�ย่งค์งมุ่งเนิ้นิในิเรื�องปฏิิส่มพื้่นิธ์ุ

ระห่ว่างพื้นิ่กิงานิเพื้ื�อร่กิษัาระด่บัค์วามผูกิพื้่นิภายในิองค์์กิร	 

โดยได้ดำเนิินิกิารในิเรื�องต่าง	ๆ	ด่งนิี�

1)	 แอปพื้ลิเค์ช่นิ	Employee	Connect	ใช้จี่ดกิารข้อมูล

ส่วนิบัุค์ค์ล	 กิารขอลางานิ	 กิารทำงานิล่วงเวลา	 

กิารจี่ดกิารสว่สดิกิารและผลประโยชนิ์	 ช่องทาง 

กิารถืามค์ำถืาม	และช่องทางกิารสื�อสารข้อมูลอื�นิ	ๆ	

และสามารถืจีด่ทำรูปแบับัให่ม่	ๆ 	เพื้ิ�มขึ�นิให่ส้อดค์ล้อง

กิ่บัสถืานิกิารณ์์	เช่นิ	กิารรายงานิสถืานิที�ปฏิิบ่ัติงานิ

ประจีำว่นิ

2)	 ฝ่่ายทร่พื้ยากิรบุัค์ค์ลใชซ้ีอฟัต์แวร์ที�ชว่ยทำงานิได้อยา่ง

มีประสิทธิุภาพื้ด้วยระบับัอ่ตโนิม่ติ	 เพืื้�อลดเวลาในิ 

กิารทำงานิที�ซี�ำซ้ีอนิและระบับัสนิ่บัสนุินิที�เอื�อต่อ 

กิารทำงานิจีากิภายนิอกิ	เช่นิ	ระบับัเอกิสารและลายเซีน็ิ 

อิเล็กิทรอนิิกิส์	 ระบับักิารประชุมออนิไลนิ์	 ระบับั 

กิารสรุปรายงานิต่าง	ๆ	ระบับักิารบั่นิทึกิธุุรกิรรมกิาร

ชำระเงินิค์ืนิ	 แอปพื้ลิเค์ช่นิ	 (PowerApp)	 ใช้เพื้ื�อ

ติดตามสถืานิะกิารปฏิิบั่ติงานิต่าง	ๆ	ฯลฯ

3)	 มกีิารใช้	PowerBI	dashboard	ในิกิารวเิค์ราะห์่ตว่ชี�วด่	 

สำห่ร่บัฝ่่ายทร่พื้ยากิรบัุค์ค์ล	และข้อมูลด้านิพื้นิ่กิงานิ	

เช่นิ	 กิารจี่ดกิารกิำล่งค์นิ	 กิารวิเค์ราะห์่ข้อมูล 

กิารลาออกิ	กิารเบักิิค์า่ใชจ้ีา่ย	กิารบัรหิ่ารผลกิารปฏิบิัต่ิ

งานิ	 กิารวิเค์ราะห่์ประสิทธุิภาพื้กิารปฏิิบั่ติงานิ	 

และกิารวิเค์ราะห่์ต้นิทุนิกิารให่้บัริกิารด้านิกิารบัริห่าร

ทร่พื้ยากิรบัุค์ค์ล	ฯลฯ

4)	 ยกิระด่บักิารนิำระบับัดิจีิท่ลมาใช้ ในิกิระบัวนิ 

กิารสรรห่าพื้นิก่ิงานิ	(Recruitment)	เชน่ิ	กิารประเมินิ

และสม่ภาษัณ์์ผูส้มค่์รงานิทางออนิไลน์ิ	กิารนิำเค์รื�องมือ 

ในิกิารวิเค์ราะห์่	 เช่นิ	 Google	 Analytic,	 Bitly 

มาวิ เค์ราะห่์ กิิจีกิรรมกิารสรรห่าและค์่ดเลือกิ 

ผู้สม่ค์รงานิและฐานิข้อมูลของผู้สม่ค์รงานิ	นิอกิจีากินิี�

เอสซีีจีีย่งได้ร่วมก่ิบั	LinkedIn	 เพืื้�อกิารจี่ดกิารฐานิ

ข้อมูลและเพื้ิ�มประสิทธุิภาพื้ในิกิระบัวนิกิารสรรห่า 

ผู้สม่ค์รงานิอีกิด้วย

 3)  ล้กค�า

	 เอสซีีจีีมุ่งม่�นิสร้างสรรค์์นิว่ตกิรรมอย่างต่อเนิื�องเพื้ื�อส่งมอบั

สินิค์้าและบัริกิารที�ตอบัสนิองค์วามต้องกิารที�แท้จีริงของลูกิค์้าท่�ง

ด้านิค์ุณ์ภาพื้และราค์าที�เป็นิธุรรม	โดยสินิค์้าและบัริกิารจีะต้องมี

ค์วามปลอดภ่ยในิระด่บัมาตรฐานิสากิล	เป็นิมิตรต่อสิ�งแวดล้อม	

และเสริมสร้างกิารเติบัโตอย่างย่�งยืนิ	ด้วยกิารใช้กิลยุทธุ์ค์วามเป็นิ

เลิศในิกิารดำเนิินิงานิ	 เพื้ื�อให่้ลูกิค์้าเกิิดค์วามม่�นิใจีและได้ร่บั 

ค์วามพื้ึงพื้อใจีสูงสุด	 และได้จี่ดให่้มีห่น่ิวยงานิที�ร่บัผิดชอบั 

กิารบัริห่ารลูกิค์้าส่มพื้่นิธุ์ในิทุกิธุุรกิิจี	เพื้ื�อให่้ข้อเสนิอแนิะเกิี�ยวกิ่บั

สนิิค์า้และบัริกิาร	รวมถึืงกิารให้่ค์ำปรกึิษัาเกิี�ยวกิบ่ัวิธุกีิารแก้ิปญัห่า	 

กิารบัริกิารห่ล่งกิารขาย	 รวมถืึงร่บัข้อร้องเรียนิเมื�อเกิิดปัญห่า	 

เพืื้�อนิำข้อเสนิอแนิะไปจี่ดทำเป็นิแผนิงานิสำห่ร่บัปร่บัปรุง

ประสิทธุิภาพื้กิารดำเนิินิงานิให่้ดีมากิขึ�นิ

	 เอสซีจีีมีีกิระบัวนิกิารบัริห่ารเพื้ื�อสร้างค์วามส่มพื้น่ิธ์ุที�ดีกิบ่ัลูกิค้์า	

โดยมีปัจีจี่ยห่ล่กิสำค์่ญค์ือกิารร่บัฟัังเสียงลูกิค์้า	จีึงได้มีกิารสำรวจี

ค์วามพึื้งพื้อใจีของลูกิค้์าในิแต่ละกิลุ่มธุุรกิิจีเป็นิประจีำทุกิปี	 

เพื้ื�อว่ดระด่บัค์วามค์าดห่ว่ง	และค์วามพื้ึงพื้อใจีของลูกิค์้า	และนิำ

เอาค์วามต้องกิารเชงิลกึิของลกูิค้์ามาพื้ฒ่นิาต่อยอดเป็นินิวต่กิรรม

ให่ม่	ๆ	มีช่องทางออนิไลน์ิแก่ิลูกิค้์าในิช่วงสถืานิกิารณ์์โค์วิด	19	 

เพื้ื�อตอบัสนิองพื้ฤติกิรรมลูกิค้์าในิปัจีจุีบัน่ิ	รวมท่�งมีระบับัวิเค์ราะห์่

ขอ้มลูพื้ฤติกิรรมกิารบัริโภค์ของลูกิค์า้	เพื้ื�อเรยีนิรูค้์วามต้องกิารของ

ลูกิค์้าและสร้างค์วามพึื้งพื้อใจีให่้แกิ่ลูกิค์้าในิระยะยาว	 ท่�งนีิ�	 

ในิกิารสำรวจีค์วามพื้งึพื้อใจีของลกูิค์า้ในิปี	2565	ผา่นิชอ่งทาง	SCG	 

Contact	Center	เอสซีีจีีมีผลสำรวจีค์วามพื้ึงพื้อใจีในิภาพื้รวม 

อยู่ที�ร้อยละ	100

 4)  ค้่ค�า/ค้่ธิุริกิจ

	 เอสซีีจีีปฏิิบั่ติตามกิรอบักิารแข่งข่นิทางกิารค์้าที�สุจีริต	โปร่งใส	

โดยยึดถืือกิารปฏิิบั่ติตามเงื�อนิไขทางกิารค์้าและส่ญญาที�กิำห่นิด	

จีรรยาบัรรณ์เอสซีจีี	ีและค์ำม่�นิที�ให่ไ้วก้ิบ่ัค์ูค่์า้อยา่งเค์รง่ค์รด่	โดยมี

กิารพื้ิจีารณ์าราค์าซืี�อที�เห่มาะสมและยุติธุรรม	 โดยค์ำนิึงถืึง 

ค์วามสมเห่ตุสมผลด้านิราค์า	 คุ์ณ์ภาพื้	 และบัริกิารที�ได้ร่บั	 

มีกิารกิำห่นิดระเบีัยบัในิกิารจี่ดห่าและกิารดำเนิินิกิารต่าง	 ๆ	 

ที�ชด่เจีนิ	ไมเ่รยีกิห่รอืรบ่ัทรพ่ื้ยส์นิิ	ห่รอืผลประโยชนิใ์ด	ๆ	จีากิค์ูค่์า้	

สนิ่บัสนิุนิกิารจี่ดห่าที�เป็นิมิตรต่อสิ�งแวดล้อม	ห่ลีกิเลี�ยงกิารซีื�อ

สินิค้์ากิ่บัค์ู่ค้์าที�ละเมิดสิทธิุมนุิษัยชนิ	ห่รือละเมิดทร่พื้ย์สินิทาง

ปญัญา	และไม่ทำธุรุกิจิีกิบ่ัค์ูค้่์าที�มพีื้ฤตกิิรรมที�ไม่ชอบัดว้ยกิฎห่มาย	

	 สำห่ร่บัค์ู่ธุุรกิิจี	เอสซีีจีีมีนิโยบัายในิกิารดูแลค์ู่ธุุรกิิจีท่�งในิเรื�อง

สภาพื้แวดล้อม	ค์วามปลอดภ่ยในิกิารทำงานิ	และผลตอบัแทนิที�

จีะได้ร่บั	โดยกิารเข้าไปให้่ค์วามรู้	ให่้ค์ำปรึกิษัาและสร้างแรงจูีงใจี	

เพื้ื�อให่้ เกิิดกิารพื้่ฒนิาระบับักิารจี่ดกิารด้านิสิ� งแวดล้อม	 

และกิารส่งเสริมค์วามปลอดภ่ยด้วยกิารให้่กิารร่บัรองระบับั 
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ค์วามปลอดภ่ยคู่์ธุุรกิิจี	และพื้ิจีารณ์าค์่าตอบัแทนิที�เห่มาะสมและ

ยุติธุรรมนิอกิจีากินิี�ย่งส่งเสริมกิารพื้่ฒนิาขีดค์วามสามารถืและ

พื้่ฒนิาค์วามรู้ท่�งในิงานิและนิอกิงานิของค์ู่ธุรุกิิจีให่้สามารถืทำงานิ

ได้อย่างมีประสิทธุิภาพื้มากิยิ�งขึ�นิ	 และสน่ิบัสนิุนิให่้ค์ู่ธุุรกิิจี 

มีกิารพื้่ฒนิาค์วามรู้	เพื้ื�อให่้กิารทำงานิเกิิดประสิทธุิภาพื้สูงสุด

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทได้กิำห่นิดนิโยบัายและแนิวปฏิิบั่ติในิ 

กิารจี่ดห่าและค์่ดเลือกิคู่์ค์้า/คู่์ธุุรกิิจีของเอสซีีจีี	 โดยกิำห่นิดไว ้

อย่างช่ดเจีนิถึืงนิโยบัายกิารจี่ดห่าและกิารค่์ดเลือกิค์ู่ค์้า/ค์ู่ธุุรกิิจี	

ค์ุณ์สมบ่ัติและกิารสม่ค์รเป็นิคู่์ค้์า/คู่์ธุุรกิิจี	 รวมถึืงข่�นิตอนิ 

กิารทำธุุรกิิจีกิ่บัเอสซีีจีี	และได้กิำห่นิดจีรรยาบัรรณ์ค์ู่ธุุรกิิจีเอสซีีจีี

เพื้ื�อให่้ค์ู่ธุุรกิิจีของเอสซีีจีีมีค์วามเข้าใจีที�ถืูกิต้อง

	 ท่�งนิี�	เพื้ื�อให่้ม่�นิใจีว่าเอสซีีจีีจีะดำเนิินิกิารค์่ดเลือกิค์ู่ค์้า/ค์ู่ธุุรกิิจี

อยา่งมรีะบับั	เปน็ิธุรรม	โปรง่ใส	และสนิบ่ัสนินุิค์ูค่์า้/ค์ูธุ่รุกิจิีที�ดำเนินิิ

ธุุรกิิจีอยา่งมีจีริยธุรรม	มีค์วามรบ่ัผิดชอบัตอ่สง่ค์มและสิ�งแวดล้อม	

และบัริษั่ทจีะไม่ทำธุุรกิรรมก่ิบับัุค์ค์ลห่รือนิิติบัุค์ค์ลที�กิระทำ 

ผิดกิฎห่มาย	ห่รือมีพื้ฤติกิรรมที�ส่อไปในิทางทุจีริต	และเผยแพื้ร่

นิโยบัายด่งกิล่าวไว้บันิเว็บัไซีต์ของเอสซีีจีี

 5)  ผู้้�ริ่วมทุุน

	 เอสซีีจีีเค์ารพื้ซีึ�งสิทธิุของผู้ร่วมทุนิและปฏิิบ่ัติต่อผู้ร่วมทุนิ 

ทุกิรายอย่างเป็นิธุรรม	 ไม่เอาเปรียบัผู้ร่วมทุนิ	 ตลอดจีนิให้่ 

ค์วามร่วมมืออย่างดีกิ่บัผู้ ร่วมทุนิเพื้ื�อส่งเสริมและสนิ่บัสนิุนิ 

กิารดำเนิินิงานิของกิิจีกิารร่วมทุนิให้่มีค์วามแข็งแกิร่ง	สนิ่บัสนุินิ 

ให่้มีกิารแลกิเปลี�ยนิค์วามค์ิดเห็่นิ	 ข้อเสนิอแนิะ	 และร่วมกิ่นิ

พื้ิจีารณ์ากิำห่นิดแผนิธุุรกิิจี	ร่วมกิ่นิพื้ิจีารณ์าจี่ดสรรผลประโยชนิ์

อย่างเห่มาะสม	 โปร่งใส	 รวมท่�งติดตาม	 และผล่กิด่นิให่้กิาร 

ดำเนิินิงานิของกิิจีกิารร่วมทุนิเป็นิไปตามกิรอบัของกิฎห่มาย	

แนิวทางกิารพ่ื้ฒนิาอย่างย่�งยืนิ	 และจีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีี	 ท่�งนิี� 

เพื้ื�อให้่กิารดำเนิินิงานิของกิิจีกิารร่วมทุนิประสบัผลสำเร็จีตาม

ว่ตถืุประสงค์์ของกิิจีกิารร่วมทุนิ

 6)  เจ�าหน่�

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทค์ำนึิงถืึงค์วามเสมอภาค์ของทุกิฝ่่ายที�

เกิี�ยวข้อง	ค์วามซีื�อส่ตย์ในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจี	และยึดม่�นิในิกิารสร้าง

ค์วามเชื�อถืือและกิารปฏิบ่ิัตติอ่เจีา้ห่นิี�อยา่งเป็นิธุรรม	โดยมนีิโยบัาย

และแนิวทางปฏิิบั่ติต่อเจี้าห่นิี�	ด่งนิี�

1.	 จี่ดทำส่ญญาก่ิบัเจี้าห่นีิ�ทุกิประเภทอย่างถืูกิต้องตาม

กิฎห่มาย	เสมอภาค์	เป็นิธุรรม	และโปร่งใส	โดยไม่เอา

เปรียบัค์ู่ส่ญญา

2.	 ไม่ใช้วิธุีกิารทุจีริต	ห่รือปกิปิดข้อมูลห่รือข้อเท็จีจีริงสำค์่ญ

ใด	ๆ	ที�อาจีทำให่้เจี้าห่นิี�ได้ร่บัค์วามเสียห่าย

3.	 ปฏิบิัต่ติามเงื�อนิไขขอ้ตกิลงของสญ่ญาตา่ง	ๆ 	ที�ไดท้ำไวก้ิบ่ั

เจี้าห่นิี�ทุกิประเภทอย่างเค์ร่งค์ร่ด	ถืูกิต้องตรงไปตรงมา	

4.	 ชำระคื์นิเงินิกิู้พื้ร้อมดอกิเบัี�ยให่้เจี้าห่นิี�ทุกิประเภทอย่าง

ค์รบัถื้วนิและตรงตามกิำห่นิดเวลาที�ได้ตกิลงไว้

	 นิอกิจีากินิี�	เพื้ื�อรก่ิษัาค์วามเชื�อม่�นิต่อเจีา้ห่นิี�	เอสซีจีียีง่ให้่ค์วาม

สำค์่ญก่ิบักิารบัริห่ารจี่ดกิารเงินิทุนิให้่มีโค์รงสร้างทางกิารเงินิ 

ที�เห่มาะสม	 มีกิารสื�อสารกิ่บัเจี้าห่นิี�ถืึงสถืานิะของธุุรกิิจีอย่าง

สม�ำเสมอ	และมุ่งม่�นิในิกิารร่กิษัาส่มพื้่นิธุภาพื้ที�ย่�งยืนิกิ่บัเจี้าห่นิี�

 7)  ชุมชน

	 เอสซีีจีีเชื�อว่าชุมชนิและส่งค์มที�เข้มแข็งเป็นิรากิฐานิสำค์่ญ 

ในิกิารพื้่ฒนิาประเทศให้่เจีริญก้ิาวห่นิ้า	จึีงมุ่งม่�นิพื้่ฒนิาธุุรกิิจีให้่

เจีริญเติบัโตค์วบัค์ู่ไปกิ่บักิารพื้่ฒนิาส่งค์ม	 เพื้ื�อช่วยยกิระด่บั 

ค์ุณ์ภาพื้ชีวิต	ลดค์วามเห่ลื�อมล�ำของชุมชนิ	โดยสนิ่บัสนิุนิกิิจีกิรรม

ที�ช่วยแกิ้ปัญห่าและสร้างประโยชนิ์ที�สอดค์ล้องกิ่บัค์วามต้องกิาร

ของชุมชนิและส่งค์มที�เอสซีีจีีเข้าไปดำเนิินิธุุรกิิจีท่�งในิประเทศไทย

และอาเซีียนิ	 โดยมีค์ณ์ะกิรรมกิารกิิจีกิารส่งค์มเพื้ื�อกิารพื้่ฒนิา 

อย่างย่�งยืนิ	 ทำห่น้ิาที�กิำห่นิดนิโยบัาย	 และส่งมอบัแนิวทาง 

กิารดำเนินิิงานิ	พื้ร้อมสง่เสรมิกิารมสีว่นิรว่มของทกุิภาค์สว่นิ	ไมว่า่

จีะเป็นิพื้น่ิกิงานิภาคี์เค์รือข่าย	ภาค์ร่ฐ	รวมถึืงชุมชนิในิพืื้�นิที�ชว่ยกิน่ิ

ข่บัเค์ลื�อนิกิิจีกิรรมต่าง	ๆ	ด้วยมุ่งห่ว่งให่้อุตสาห่กิรรมและชุมชนิ 

อยู่ร่วมกิ่นิอย่างเกิื�อกิูลและย่�งยืนิ	

	 สามารถืดรูายละเอยีดเพื้ิ�มเตมิเกิี�ยวกิบ่ัค์วามรบ่ัผดิชอบัต่อชมุชนิ	 

สิ�งแวดล้อม	และส่งค์ม	ได้จีากิแบับั	56-1	One	Report	ในิห่่วข้อ	

“กิารดำเนิินิงานิด้านิกิารพื้่ฒนิาอย่างย่�งยืนิที�สำค์่ญ	ปี	2565”

 8) หน่วยงานริาชการิ

	 เอสซีีจีีได้กิำห่นิดแนิวปฏิิบ่ัติในิกิารทำธุุรกิรรมกิ่บัร่ฐไว้ในิ 

จีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีีและนิโยบัายต่อต้านิค์อร์ร่ปช่นิ	โดยจีะต้อง

ปฏิิบัต่ติามกิฎห่มายและระเบีัยบัปฏิิบ่ัตทิี�เกิี�ยวข้องในิแต่ละท้องถืิ�นิ

อย่างเค์ร่งค์ร่ด	และต้องไม่กิระทำกิารใด	ๆ 	ที�อาจีจีูงใจีให่้พื้นิ่กิงานิ

ในิห่นิ่วยงานิราชกิารมีกิารดำเนิินิกิารที�ไม่ถืูกิต้องเห่มาะสม 

รวมถืึงให่้ค์วามร่วมมือกิ่บัห่นิ่วยงานิราชกิาร	ท่�งทางด้านิวิชากิาร

และกิารสนิ่บัสนิุนิกิิจีกิรรมต่าง	ๆ	ตลอดจีนิร่บัฟัังค์วามคิ์ดเห่็นิ 

ข้อเสนิอแนิะห่รือข้อร้องเรียนิต่าง	ๆ	ของห่นิ่วยงานิราชกิาร

 9) สื�อมวลชน

	 เอสซีีจีีให่้ค์วามสำค์่ญกิ่บักิารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ิ

สื�อมวลชนิอยา่งรวดเรว็	ถูืกิตอ้ง	โปรง่ใส	เพื้ื�อให่ส้ื�อมวลชนิสามารถื

สื�อสารต่อไปย่งสาธุารณ์ชนิได้อย่างถืูกิต้องและท่นิเห่ตุกิารณ์์	

นิอกิจีากินิี�	ย่งสร้างกิารมีส่วนิร่วมกิ่บัสื�อมวลชนิอย่างจีริงจี่งและ 

ต่อเนิื�องผ่านิกิิจีกิรรมต่าง	 ๆ	 ตามค์วามสนิใจีของสื�อมวลชนิ	 

อาทิ	กิารเรียนิเชิญเข้าร่วมงานิแถืลงข่าว	ห่รือกิิจีกิรรมเพื้ื�อส่งค์ม 
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ของบัริษั่ท	 รวมถืึงสร้างค์วามส่มพ่ื้นิธ์ุอ่นิดีก่ิบัสื�อมวลชนิ	 

อาท	ิกิารแลกิเปลี�ยนิค์วามค์ดิเห่น็ิระห่วา่งกิน่ิเพื้ื�อให่เ้กิดิกิารพื้ฒ่นิา	

ห่รือกิารสนิ่บัสนิุนิกิิจีกิรรมวิชากิารของสื�อมวลชนิ	 บันิพืื้�นิฐานิ 

จีรรยาบัรรณ์วิชาชีพื้

 10) ค้่แข่ง

	 เอสซีีจีีดำเนิินิธุุรกิิจีโดยมีนิโยบัายในิกิารปฏิิบั่ติต่อคู่์แข่งอย่าง

เป็นิธุรรม	ตามกิรอบัของกิฎห่มายกิารแข่งข่นิทางกิารค้์า	โดยยดึม่�นิ 

ในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจีภายใต้จีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีีอย่างมีจีริยธุรรม	

โปร่งใส	 รวมท่�งไม่เอาเปรียบัคู่์แข่งด้วยวิธุีกิารอ่นิไม่ชอบัด้วย

กิฎห่มาย	ไมแ่สวงห่าขอ้มลูที�เปน็ิค์วามลบ่ัด้วยวธิุกีิารที�ไมส่จุีริตห่รือ

ไม่เห่มาะสม	ไม่กิระทำกิารใด	ๆ	ที�เป็นิกิารละเมิดทร่พื้ย์สินิทาง

ปัญญาของค์ู่แข่ง	 ไม่ทำลายชื�อเสียงของค์ู่แข่งด้วยกิารกิล่าวห่า 

ในิทางร้ายโดยปราศจีากิข้อมูลค์วามจีริง	ตลอดจีนิสน่ิบัสนุินิและ

ส่งเสริมให่้เกิิดกิารค์้าอย่างเสรี	ห่ลีกิเลี�ยงพื้ฤติกิรรมกิารตกิลงใด	ๆ 	

ที�เป็นิกิารผูกิขาด	ลด	ห่รือกิารจีำกิ่ดกิารแข่งข่นิ	เป็นิต้นิ

 11) ภาคปริะชาสังคม นักวิชาการิ ผู้้�นำความคิด 

	 เอสซีีจีีดำเนิินิธุุรกิิจีโดยค์ำนึิงถืึงค์วามร่บัผิดชอบัต่อส่งค์มและ

ผู้มีส่วนิได้เสียทุกิกิลุ่ม	 มีกิารเปิดเผยข้อมูลกิารดำเนิินิธุุรกิิจีที� 

ค์รบัถื้วนิ	ถืูกิต้อง	 โปร่งใส	และสามารถืตรวจีสอบัได้	อีกิท่�งย่ง

ตระห่น่ิกิถืงึค์วามสำค์ญ่ของมุมมอง	ค์วามคิ์ดเห่น็ิและขอ้เสนิอแนิะ

ที�มาจีากิภาค์ประชาส่งค์ม	เพื้ื�อนิำมาสะท้อนิถืึงประเด็นิต่าง	ๆ	ที�

องค์์กิรสามารถืพื้่ฒนิาเพื้ื�อสร้างค์ุณ์ค์่าและประโยชน์ิให่้แกิ่ส่งค์ม	

โดยต่�งแต่ปี	2553	จีนิถืึงปัจีจีุบั่นิ	ค์ณ์ะกิรรมกิารพื้่ฒนิาอย่างย่�งยืนิ

ได้จี่ดเวทีร่บัฟัังค์วามค์ิดเห่็นิ	(Opinion	Panel)	จีากิผู้ทรงค์ุณ์วุฒิ

ท่�งภาค์ราชกิาร	เอกิชนิ	และองค์์กิรอิสระ	โดยมุ่งเนิ้นิกิารดูแลและ

สร้างคุ์ณ์ค่์าให้่ส่งค์ม	ชุมชนิ	รวมท่�งกิารขยายผลสู่อุตสาห่กิรรม	

ตลอดห่่วงโซี่อุปทานิของเอสซีีจีี	 เพื้ื�อให่้เกิิดแนิวทางร่วมกิ่นิในิ 

กิารดำเนิินิธุุรกิิจีที�ย่�งยืนิ	

 • ช่องทุางการิติิดติ่อของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย

	 เอสซีีจีีเปิดโอกิาสให่้ผู้มีส่วนิได้เสียมีส่วนิร่วมในิกิารเสนิอแนิะ

ค์วามค์ิดเห่็นิผ่านิช่องทางด่งต่อไปนิี�	ซีึ�งข้อเสนิอแนิะต่าง	ๆ	จีะได้

ร่บักิารรวบัรวม	กิล่�นิกิรอง	เพื้ื�อรายงานิต่อผู้บัริห่ารระด่บัสูงและ

ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทตามลำด่บัต่อไป

 • เลขานุการิบัริิษััทุ  

	 	 โทรศ่พื้ท์:	0-2586-6098	

	 	 อีเมล:	corporatesecretary@scg.com

 • นักลงทุุนสัมพื่ันธิ์   

	 	 โทรศ่พื้ท์:	0-2586-4299

	 	 อีเมล:	invest@scg.com

	 บัรษิัท่ไดเ้ปดิชอ่งทางให่พ้ื้นิก่ิงานิ	รวมถืงึผู้มส่ีวนิไดเ้สยีภายนิอกิ

สามารถืติดต่อ	 เสนิอค์วามค์ิดเห่็นิ	 ร้องเรียนิ	 และรายงานิกิาร 

กิระทำที�ไม่ถืูกิต้องผ่านิช่องทาง	SCG	Whistleblowing	System	

ในิ	 SCG	 Intranet	 Portal	 (สำห่ร่บัพื้นิ่กิงานิ)	 และเว็บัไซีต์	 

www.scg.com	 (สำห่ร่บัผู้มีส่วนิได้เสียอื�นิ	 ๆ)	 เพืื้�อดำเนิินิกิาร 

ตามกิระบัวนิกิารด่งต่อไปนิี�

	 •	 พื้นิก่ิงานิห่รือผูมี้สว่นิได้เสยีเสนิอค์วามคิ์ดเห็่นิผา่นิช่องทาง

ที�กิำห่นิด	โดยข้อมูลที�เกิี�ยวข้องถืือเป็นิค์วามล่บั	และจีะเปิดเผย 

เท่าที�จีำเป็นิ	บัริษั่ทมีมาตรกิารในิกิารค์ุ้มค์รองผู้ให้่เบัาะแสห่รือ 

ผู้ร้องเรียนิ	 โดยกิารดำเนิินิกิารตรวจีสอบัโดยไม่เปิดเผยต่ว 

ผู้ร้องเรียนิห่รือแห่ล่งข้อมูล	ผู้ร้องเรียนิสามารถืร้องขอให่้บัริษั่ท

กิำห่นิดมาตรกิารค์ุ้มค์รองที�เห่มาะสมห่รือบัริษั่ทอาจีกิำห่นิด

มาตรกิารค์ุม้ค์รองโดยผูร้้องเรยีนิไม่ตอ้งรอ้งขอห่ากิเห็่นิวา่เปน็ิเรื�อง

ที�มีแนิวโนิ้มที�จีะเกิิดค์วามเสียห่ายห่รือค์วามไม่ปลอดภ่ย

	 •	 สำน่ิกิงานิตรวจีสอบัร่บัเรื�องร้องเรียนิเพื้ื�อตรวจีสอบัถึืง 

ข้อเท็จีจีริงเบัื�องต้นิ	 โดยดำเนิินิกิารอย่างร่ดกุิมเพื้ื�อให่้ทราบั 

ข้อเท็จีจีริงภายในิ	30-60	ว่นิ	ท่�งนิี�	จีะมีกิารรายงานิค์วามค์ืบัห่นิ้า

ให่้ผู้แจี้งเรื�องทราบัในิกิรณ์ีที�สามารถืระบัุผู้ให่้ข้อมูลได้

	 •	 ในิกิรณี์ที�พื้บัว่ามีค์วามผิดเกิิดขึ�นิจีริง	 จีะกิำห่นิดให้่ต่�ง 

ค์ณ์ะกิรรมกิารสอบัสวนิเพืื้�อต่ดสินิและพื้ิจีารณ์าลงโทษั	 และ

รายงานิเรื�องทุจีริตและข้อร้องเรียนิต่อค์ณ์ะกิรรมกิารตรวจีสอบั	

และค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทต่อไป

	 ในิกิรณ์ทีี�ผูมี้สว่นิไดเ้สยีตอ้งกิารตดิตอ่กิบ่ัค์ณ์ะกิรรมกิารบัรษิัท่

โดยตรงโดยไม่ผ่านิฝ่่ายจี่ดกิาร	เพื้ื�อร้องเรียนิกิรณ์ีถืูกิละเมิดสิทธุิ	

รายงานิกิารทุจีริต	กิารทำผิดกิฎห่มายห่รือจีรรยาบัรรณ์ซีึ�งอาจี

เกิี�ยวข้องกิ่บัผู้บัริห่าร	สามารถืร้องเรียนิต่อค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท

ผ่านิกิรรมกิารอิสระที�อีเมล	ind_dir@scg.com

หลักปฏิิบััติิ 6 ด้แลให�ม่ริะบับัการิบัริิหาริความเส่�ยงและ 

การิควบัคุมภายในทุ่�เหมาะสม

	 เพื้ื�อให่้ม่�นิใจีว่าบัริษั่ทและบัริษั่ทย่อยมีระบับักิารบัริห่ารค์วาม

เสี�ยงและกิารค์วบัค์ุมภายในิที�จีะทำให่้บัรรลุว่ตถืุประสงค์์อย่าง 

มีประสิทธุิผล	มีกิารปฏิิบั่ติให่้เป็นิไปตามกิฎห่มายและมาตรฐานิ 

ที�เกิี�ยวข้อง	ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทมีห่นิ้าที�ร่บัผิดชอบัด่งนิี�

	 1.	 กิำห่นิดนิโยบัายบัริห่ารค์วามเสี�ยง	 และกิำกิ่บัดูแลให้่มี 

กิารบัริห่ารค์วามเสี�ยงที�มีประสิทธุิผล	รวมท่�งมีกิารทบัทวนิและ

ประเมนิิระบับักิารจีด่กิารค์วามเสี�ยงอยา่งสม�ำเสมอ	และเมื�อระดบ่ั

ค์วามเสี�ยงมีกิารเปลี�ยนิแปลง	

	 2.	 แต่งต่�งค์ณ์ะกิรรมกิารตรวจีสอบั	เพืื้�อทำห่นิ้าที�สอบัทานิ 

กิารดำเนิินิงานิให้่ถืูกิต้องตามนิโยบัายและระเบีัยบัข้อบ่ังค์่บั 

ตลอดจีนิกิฎห่มาย	ระเบีัยบัปฏิิบ่ัติ	และข้อกิำห่นิดของห่น่ิวยงานิ

กิำก่ิบัดูแล	ส่งเสริมให้่พ่ื้ฒนิาระบับัรายงานิทางกิารเงินิและบ่ัญชี 
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ให่เ้ปน็ิตามมาตรฐานิสากิล	รวมท่�งสอบัทานิให่ม้รีะบับักิารค์วบัค์มุ

ภายในิ	 ระบับัตรวจีสอบัภายในิ	 และระบับับัริห่ารค์วามเสี�ยง 

ที�รด่กิมุ	เห่มาะสม	ทน่ิสมย่	และมีประสทิธุภิาพื้	โดยค์ณ์ะกิรรมกิาร

ตรวจีสอบัปฏิิบั่ติห่นิ้าที�และแสดงค์วามค์ิดเห่็นิได้อย่างอิสระ

	 3.	 กิำห่นิดให่้มีค์ณ์ะจี่ดกิารบัริห่ารค์วามเสี�ยงเอสซีีจีี	 (SCG	

Risk	Management	Committee)	ทำห่น้ิาที�กิำห่นิดโค์รงสร้าง	

นิโยบัาย	กิลยทุธุ	์และกิรอบักิารบัรหิ่ารค์วามเสี�ยง	รวมไปถืงึตดิตาม

ผลกิารบัริห่ารค์วามเสี�ยงและอนุิม่ติแผนิกิารจี่ดกิารค์วามเสี�ยง 

เพื้ื�อให่้ค์วามเชื�อม่�นิว่ามีกิารบัริห่ารค์วามเสี�ยงที�เห่มาะสม	และ

รายงานิผลต่อค์ณ์ะกิรรมกิารตรวจีสอบั

	 4.	 ส่งเสริมให่้พื้นิ่กิงานิทุกิระด่บัมีจีิตสำนิึกิในิจีริยธุรรมและ

ค์ุณ์ธุรรม	และปฏิิบ่ัติตามห่ล่กิบัรรษ่ัทภิบัาล	จีรรยาบัรรณ์	และ

นิโยบัายต่อต้านิค์อร์ร่ปช่นิของเอสซีีจีี	พื้ร้อมท่�งกิำกิ่บัดูแลให่้มี

ระบับักิารค์วบัคุ์มภายในิ	และกิารตรวจีสอบัภายในิที�เห่มาะสม 

เพื้ื�อลดค์วามเสี�ยงด้านิกิารทุจีริตและกิารใช้อำนิาจีอย่างไม่ถืูกิต้อง	

รวมท่�งป้องกิ่นิกิารกิระทำผิดกิฎห่มาย	

	 5.	 ตดิตามดแูลและจ่ีดกิารค์วามขด่แย้งทางผลประโยชน์ิที�อาจี

เกิิดขึ�นิระห่ว่างบัริษั่ทกิ่บัฝ่่ายจี่ดกิาร	ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท	ห่รือ 

ผู้ถืือหุ่้นิ	 กิำกิ่บัดูแลให้่มีกิารป้องกิ่นิกิารใช้ประโยชน์ิอ่นิมิค์วร 

ในิทร่พื้ย์สินิของเอสซีีจีีและกิารทำธุุรกิรรมกิ่บัผู้ที�มีค์วามส่มพื้่นิธุ์

เกิี�ยวโยงกิ่บัเอสซีีจีีในิล่กิษัณ์ะที�ไม่สมค์วร	

	 6.	 จี่ดต่�งห่นิ่วยงานิตรวจีสอบัภายในิที�สามารถืปฏิิบั่ติห่นิ้าที� 

ได้อย่างมีประสิทธุิภาพื้และอิสระในิกิารปฏิิบั่ติห่นิ้าที� เป็นิ 

ผูร้บ่ัผดิชอบัและสอบัทานิประสิทธุภิาพื้ระบับักิารบัรหิ่ารค์วามเสี�ยง

และกิารค์วบัคุ์มภายในิ	 พื้ร้อมท่�งรายงานิให้่ค์ณ์ะกิรรมกิาร 

ตรวจีสอบัพื้ิจีารณ์า

	 ในิด้านิกิารกิำกิ่บัดูแลให้่ม่�นิใจีว่าบัริษั่ทมีระบับักิารบัริห่าร 

ค์วามเสี�ยงและกิารค์วบัคุ์มภายในิที�จีะทำให้่บัรรลุว่ตถุืประสงค์์

อย่างมีประสิทธุิผล	และมีกิารปฏิิบั่ติให่้เป็นิไปตามกิฎห่มายและ

มาตรฐานิที�เกิี�ยวข้อง	โดยค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทได้อนุิม่ตินิโยบัาย

กิารบัริห่ารค์วามเสี�ยง	 เพืื้�อให้่กิารบัริห่ารค์วามเสี�ยงของเอสซีีจี ี

มีกิรอบักิารปฏิิบั่ติงานิในิกิารกิระบัวนิกิารบัริห่ารค์วามเสี�ยง 

ที�ช่ดเจีนิเป็นิลายล่กิษัณ์์อ่กิษัร	สอดค์ล้องกิ่บัห่ล่กิกิารกิำกิ่บัดูแล

กิิจีกิารที�ดีและเป็นิไปตามมาตรฐานิตามแนิวปฏิิบั่ติสากิล

หลักปฎิิบััติิ 7 ริักษัาความน่าเชื�อถึือทุางการิเงินและการิเปิดเผู้ย

ข�อม้ล 

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทมีห่นิ้าที�ด่งนิี�

	 1.	 ติดตามดูแลสภาพื้ค์ล่องทางกิารเงินิและค์วามสามารถื 

ในิกิารชำระห่นิี�	รวมท่�งแผนิห่รือกิลไกิในิกิารแกิ้ไขห่ากิเกิิดปัญห่า	

	 2.	 กิำก่ิบัดูแลให่้ระบับักิารจี่ดทำรายงานิทางกิารเงินิและ 

กิารเปิดเผยข้อมูลสำค์่ญต่าง	 ๆ	 ถืูกิต้อง	 เพื้ียงพื้อ	 ท่นิเวลา	 

เป็นิไปตามกิฎเกิณ์ฑ์์และแนิวปฏิิบั่ติที�เกิี�ยวข้อง

 • การิเปิดเผู้ยข�อม้ลและความโปริ่งใส

	 เอสซีจีีใีห้่ค์วามสำค์ญ่เรื�องกิารเปิดเผยสารสนิเทศ	เนืิ�องจีากิเป็นิ

เรื� อ ง ที� มี ผ ลกิ ระทบั ต่อกิ า รต่ ด สิ นิ ใจีขอ งผู้ ล ง ทุ นิและ 

ผู้มีส่วนิได้เสีย	 จึีงมีค์วามจีำเป็นิที�ต้องมีกิารค์วบัค์ุมและกิำห่นิด

มาตรกิารในิกิารเปิดเผยสารสนิเทศท่�งที�เปน็ิสารสนิเทศทางกิารเงินิ

และที�ไม่ใช่ทางกิารเงินิให่้ถืูกิต้องตามที�กิฎห่มายกิำห่นิด	มีสาระ

สำค์่ญค์รบัถื้วนิเพื้ียงพื้อ	โปร่งใส	เชื�อถืือได้	และท่นิเวลา

	 เอสซีีจีีได้มีกิารกิำห่นิดนิโยบัายกิารเปิดเผยข้อมูล	(Disclosure	

Policy)	 ไว้เป็นิลายล่กิษัณ์์อ่กิษัรเพื้ื�อให่้พื้นิ่กิงานิยึดถืือเป็นิ 

แนิวปฏิิบั่ติต่�งแต่ปี	 2551	 และปร่บัปรุงนิโยบัายด่งกิล่าวให่้

สอดค์ล้องกิ่บักิฎห่มายที�มีผลบั่งค์่บัใช้ในิปัจีจีุบั่นิ	อีกิท่�งแนิวปฏิิบั่ติ

ที�ดีของ	กิ.ล.ต.	และตลาดห่ล่กิทร่พื้ย์ฯ	รวมท่�งได้จี่ดทำแนิวปฏิิบั่ติ

กิารเปิดเผยข้อมูล	 (Disclosure	Guideline)	 ให่้เป็นิมาตรฐานิ 

ในิกิารเปดิเผยขอ้มลูสำค์ญ่	สำห่รบ่ัให่พ้ื้นิก่ิงานิเอสซีจีีใีนิห่นิว่ยงานิ

ที�เกิี�ยวข้องกิ่บักิารเปิดเผยข้อมูลสามารถืนิำไปใช้ในิกิารเปิดเผย

ข้อมูลได้อย่างถูืกิต้อง	และเพื้ื�อให้่ผู้ถืือหุ่้นิ	นิ่กิลงทุนิ	สาธุารณ์ชนิ	

และผู้มีส่วนิได้เสียต่าง	 ๆ	 ม่�นิใจีได้ว่าเอสซีีจีีได้เปิดเผยข้อมูล 

อย่างถืูกิต้องช่ดเจีนิ	 สอดค์ล้องกิ่บักิฎห่มาย	 และเป็นิไปอย่าง 

เท่าเทียมกิ่นิ	ซีึ�งรายละเอียดของนิโยบัายด่งกิล่าวได้เผยแพื้ร่ให่้ 

ผู้มีส่วนิได้เสียและบัุค์ค์ลท่�วไปทราบับันิเว็บัไซีต์ของเอสซีีจีี	

	 นิอกิจีากินิี�	ย่งได้เผยแพื้ร่เรื�องกิารเปิดเผยข้อมูล	(Disclosure	

Checklist)	 และกิฎเกิณ์ฑ์์ของตลาดห่ล่กิทร่พื้ย์ฯ	 และ	กิ.ล.ต. 

ที�เกิี�ยวข้องให้่ห่น่ิวยงานิที�เกิี�ยวข้องใชป้ระเมินิตนิเองเพื้ื�อตรวจีสอบั

วา่ไดจ่้ีดทำมาตรฐานิกิารทำงานิของห่นิว่ยงานิอยา่งมปีระสทิธุภิาพื้

และสอดค์ล้องก่ิบันิโยบัายด่งกิลา่วแล้วห่รอืไม่	อน่ิเป็นิกิารสนิบ่ัสนินุิ 

ให่้เกิิดค์วามย่�งยืนิในิกิารเปิดเผยข้อมูลของเอสซีีจีี

	 เอสซีจีียีึดถืือปฏิิบัต่ิตามกิฎห่มาย	กิฎเกิณ์ฑ์	์ข้อบั่งค์่บัต่าง	ๆ 	ที�

กิำห่นิดโดย	กิ.ล.ต.	ตลาดห่ล่กิทร่พื้ย์ฯ	และห่นิ่วยงานิอื�นิของร่ฐ

อย่างเค์ร่งค์ร่ด	 และติดตามกิารแกิ้ไขเปลี�ยนิแปลงอยู่อย่าง 

สม่�าเสมอ	เพื้ื�อให้่ม่�นิใจีได้วา่ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูืกิต้อง	และเป็นิ

ห่ล่กิประกิ่นิให่้ผู้ถืือหุ่้นิเชื�อม่�นิในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจีที�โปร่งใส	เช่นิ

	 •	 จี่ดทำแบับัรายงานิต่าง	 ๆ	 ตามกิฎห่มายที�เกิี�ยวข้องก่ิบั 

ผู้ดำรงตำแห่นิ่งกิรรมกิารและผู้บัริห่ารระด่บัสูง	และรายงานิต่อ	

กิ.ล.ต.	และห่นิ่วยงานิที�เกิี�ยวข้องตามห่ล่กิเกิณ์ฑ์์ที�กิำห่นิด
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	 •	 กิำห่นิดนิโยบัายให่้กิรรมกิารและผู้บัริห่ารระด่บัสูงต้อง

รายงานิกิารมีส่วนิได้เสียของตนิและบุัค์ค์ลที�มีค์วามเกิี�ยวข้อง 

ซึี�งเป็นิส่วนิได้เสียที�เกิี�ยวข้องก่ิบักิารบัริห่ารจีด่กิารกิิจีกิารของบัริษัท่

ห่รอืบัริษัท่ยอ่ย	ตามห่ลก่ิเกิณ์ฑ์	์รูปแบับั	และวิธุกีิารที�บัรษ่ิัทกิำห่นิด

	 •	 กิำห่นิดนิโยบัายให้่กิรรมกิารต้องเปิดเผย/รายงานิ 

กิารซีื�อขาย/ถือืค์รองหุ่น้ิสามญ่ของบัริษัท่ให้่ที�ประชุมค์ณ์ะกิรรมกิาร 

ทราบัทุกิค์ร่�งที�มกีิารประชุม	รวมท่�งรายงานิกิารถือืหุ่น้ิกิูข้องบัริษัท่

และหุ่น้ิสาม่ญของบัรษิัท่ในิเค์รอืฯ	ของกิรรมกิารและผูบ้ัรหิ่ารระดบ่ัสงู	 

รวมท่�งกิารถืือหุ่้นิสาม่ญของคู่์สมรสห่รือผู้ที�อยู่ กิินิด้วยกิ่นิ 

ฉ่นิสามีภริยา	และบัุตรที�ย่งไม่บัรรลุนิิติภาวะของบัุค์ค์ลด่งกิล่าวให่ ้

ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษ่ัททราบัทุกิไตรมาส	และเปดิเผยจีำนิวนิหุ่น้ิที�ถือื 

ณ์	 ต้นิปี	 สิ�นิปี	 และที�มีกิารซีื�อขายระห่ว่างปีไว้ในิแบับั	 56-1 

One	Report

	 •	 จี่ดทำรายงานิค์วามร่บัผิดชอบัของค์ณ์ะกิรรมกิารต่อ

รายงานิทางกิารเงินิ	และแสดงไว้ค์ู่กิ่บัรายงานิผู้สอบับั่ญชีในิแบับั	

56-1	One	Report

	 •	 เผยแพื้ร่ห่นิ่งสือนิ่ดประชุมสาม่ญผู้ถืือหุ่้นิและแบับั	56-1	

One	Report	ภายในิ	120	ว่นินิ่บัต่�งแต่ว่นิสิ�นิสุดรอบัปีบั่ญชี

	 •	 เผยแพื้ร่รายงานิกิารประชุมสาม่ญผู้ถืือหุ่้นิค์ร่�งล่าสุดไว้บันิ

เว็บัไซีต์ของบัริษั่ท

	 •	 เปิดเผยบัทบัาทห่นิ้าที�ของค์ณ์ะกิรรมกิาร	 และค์ณ์ะ

กิรรมกิารชุดย่อย	จีำนิวนิค์ร่�งของกิารประชุม	และจีำนิวนิค์ร่�งที�

กิรรมกิารแต่ละค์นิเข้าประชุมเป็นิรายบัุค์ค์ล

	 •	 เปิดเผยว่นิเดือนิปี	ที�ได้ร่บักิารแต่งต่�งเป็นิกิรรมกิารบัริษั่ท

ในิแบับั	56-1	One	Report

	 •	 เปิดเผยวิธุีกิารสรรห่ากิรรมกิาร	และวิธุีกิารประเมินิผล 

กิารปฏิิบั่ติงานิของค์ณ์ะกิรรมกิาร

	 •	 เปิดเผยนิโยบัายกิารจี่ายค์่าตอบัแทนิแกิ่กิรรมกิารและ 

ผู้บัริห่ารระด่บัสูง	รวมท่�งรูปแบับั	ล่กิษัณ์ะ	และจีำนิวนิค์า่ตอบัแทนิ

ที�กิรรมกิารแต่ละค์นิได้ร่บัจีากิกิารเป็นิกิรรมกิารในิค์ณ์ะกิรรมกิาร

ชุดย่อยเป็นิรายบัุค์ค์ล

	 •	 เปิดเผยข้อมูลกิารเข้าร่วมอบัรมห่ล่กิสูตรของกิรรมกิาร 

ที�จี่ดโดยสมาค์มส่งเสริมสถืาบั่นิกิรรมกิารบัริษั่ทไทย	(IOD)	เป็นิ 

รายบัุค์ค์ล

	 •	 เปิดเผยโค์รงสร้างกิารดำเนินิิงานิและกิารลงทนุิในิบัริษัท่ย่อย	 

บัริษั่ทร่วม	กิิจีกิารที�ค์วบัค์ุมร่วมกิ่นิ	และบัริษั่ทอื�นิ	ๆ	อย่างช่ดเจีนิ

	 •	 เปิดเผยค์่าสอบับั่ญชี	 และค์่าบัริกิารอื�นินิอกิเห่นืิอจีากิ 

ค์่าสอบับั่ญชีในิแบับั	56-1	One	Report

	 •	 เปิดเผยห่นิ่งสือบัริค์ณ์ห่์สนิธุิและข้อบั่งค่์บัของบัริษั่ท 

บันิเว็บัไซีต์ของบัริษั่ท

	 •	 เปิดเผยนิโยบัายกิารดูแลสิ�งแวดล้อมและส่งค์ม	 และ 

ผลกิารปฏิิบั่ติตามนิโยบัาย

	 •	 เปิดเผยนิโยบัายกิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารและผลกิาร 

ปฏิิบั่ติงานิตามนิโยบัาย

	 •	 เปิดเผยโค์รงกิารลงทุนิที�สำค์่ญต่าง	ๆ	และผลกิระทบัที�มี

ต่อโค์รงกิารลงทุนิ	โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนิเทศผ่านิระบับั	SET	

Link	 ของตลาดห่ล่กิทร่พื้ย์ฯ	 และเว็บัไซีต์ของเอสซีีจีี	 เพื้ื�อให่ ้

ผู้ถืือหุ้่นิ	นิ่กิลงทุนิ	สื�อมวลชนิ	และผู้เกีิ�ยวข้องได้ร่บัทราบัข้อมูล 

ที�ถืูกิต้อง	ท่�วถืึง	และโปร่งใส	

 • ช่องทุางการิเผู้ยแพื่ริ่ข�อม้ลสาริสนเทุศของบัริิษััทุ

	 เอสซีีจีีให่้ค์วามสำค์่ญกิ่บักิารเปิดเผยข้อมูลที�มีค์วามถืูกิต้อง	

ค์รบัถื้วนิ	โปร่งใส	ท่�งข้อมูลทางกิารเงินิ	ผลกิารดำเนิินิงานิ	และ

ข้อมูลอื�นิ	ๆ	ที�เกิี�ยวข้อง	นิอกิจีากิกิารเปิดเผยข้อมูลตามห่น้ิาที� 

ภายใต้ข้อบ่ังค์่บัของกิฎห่มายแล้ว	 เอสซีีจีีย่งได้พ่ื้ฒนิาช่องทาง 

ในิกิารสื�อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านิสื�อที�ห่ลากิห่ลายเพื้ื�อเป็นิ

ประโยชนิ์ต่อผู้มีส่วนิเกิี�ยวข้อง	เช่นิ

	 •	 จีด่ให่ม้หี่นิว่ยงานินิก่ิลงทนุิส่มพื้น่ิธุ	์เพื้ื�อเปน็ิชอ่งทางตดิตอ่

โดยตรงกิ่บันิ่กิลงทุนิท่�งในิประเทศและต่างประเทศ

	 •	 แถืลงข่าวผลกิารดำเนิินิงานิประจีำไตรมาส	รวมท่�งข่าว

โค์รงกิารลงทุนิและกิิจีกิรรมที�สำค์่ญของเอสซีีจีีเป็นิประจีำ

	 •	 แถืลงผลกิารดำเนิินิงานิประจีำไตรมาสแกิ่นิ่กิลงทุนิและ 

นิ่กิวิเค์ราะห่์

	 •	 จี่ดกิิจีกิรรมพื้บัพื้นิ่กิงานิเพื้ื�อชี�แจีงนิโยบัายและแนิวทาง 

กิารดำเนิินิธุุรกิิจี

	 •	 จี่ ดกิิ จีกิรรมพื้บันิ่ กิลง ทุนิและผู้ มี ส่ วนิ เกิี� ย วข้ อ ง	 

ท่�งในิประเทศและต่างประเทศ

	 •	 บัรรยายให้่ค์วามรูใ้นิห่ว่ข้อต่าง	ๆ 	ในิกิารสม่มนิาระดบ่ัชาติ

และระด่บันิานิาชาติ

	 •	 จี่ดโค์รงกิารเยี�ยมชมกิิจีกิารและโรงงานิให้่แกิ่ผู้ถืือหุ่้นิ 

นิ่กิลงทุนิ	นิ่กิวิเค์ราะห่์	นิ่กิวิชากิาร	ชุมชนิ	สื�อมวลชนิ	และผู้มีส่วนิ

เกิี�ยวข้องต่าง	ๆ	 ในิช่วงที�สถืานิกิารณ์์เอื�ออำนิวยให้่สามารถืจ่ีด

โค์รงกิารได้ตามค์วามเห่มาะสม

	 •	 เผยแพื้ร่ข่าวผ่านิสื�อมวลชนิในิรูปแบับัต่าง	 ๆ	 อาทิ	 

ข่าวประชาส่มพื้่นิธ์ุ	ภาพื้ข่าว	บัทค์วาม	สื�อโฆษัณ์า	และโซีเชียล 

มีเดียต่าง	ๆ

	 •	 จี่ดทำสื�อต่าง	 ๆ	 เพื้ื�อเผยแพื้ร่ข้อมูลของเอสซีีจี	ี 

อาทิแบับั	 56-1	One	Report	 รายงานิกิารพื้่ฒนิาอย่างย่�งยืนิ	

วารสารผู้ถืือหุ่้นิกิู้	วารสารลูกิค์้า	วารสารผู้แทนิจีำห่นิ่าย	เป็นิต้นิ	

	 •	 เผยแพื้ร่ข้อมูลข่าวสารถืึงพื้นิ่กิงานิผ่านิสื�ออิเล็กิทรอนิิกิส์

ต่าง	ๆ	อาทิ	SCG	Intranet	Portal	อีเมล	และโซีเชียลมีเดีย

	 •	 เปิดเผยข้อมูลผ่านิเว็บัไซีต์ของบัริษั่ท	 www.scg.com	 

และโซีเชียลมีเดีย
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 • หน่วยงานนักลงทุุนสัมพื่ันธิ์ 

	 ห่นิว่ยงานินิก่ิลงทนุิสม่พื้น่ิธุข์องเอสซีจีีไีดท้ำห่นิา้ที�ตดิตอ่สื�อสาร

กิบ่ันิก่ิลงทนุิสถืาบัน่ิ	นิก่ิลงทนุิรายย่อย	ผูถ้ือืหุ่น้ิ	รวมท่�งนิก่ิวิเค์ราะห่์	

และห่น่ิวยงานิภาค์ร่ฐที�เกีิ�ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นิธุรรม 

ซึี�งในิปี	 2565	 ได้มีกิารจี่ดกิิจีกิรรมต่าง	 ๆ	 เพืื้�อให้่กิรรมกิาร 

ผู้จี่ดกิารให่ญ่	รองกิรรมกิารผู้จี่ดกิารให่ญ่	และผู้ช่วยผู้จี่ดกิารให่ญ่

ได้พื้บัปะกิ่บันิ่กิลงทุนิ	นิ่กิลงทุนิสถืาบั่นิ	และนิ่กิวิเค์ราะห่์	อย่าง 

สม่�าเสมอ	โดยได้นิำเสนิอผลกิารดำเนินิิงานิ	งบักิารเงนิิ	ฐานิะกิารเงินิ 

ค์ำอธุบิัายและวเิค์ราะห์่ของฝ่่ายจีด่กิาร	(Management	Discussion	 

&	Analysis)	ตลอดจีนิแนิวโนิม้ในิอนิาค์ต	โดยสรปุกิิจีกิรรมไดด้ง่นิี�

	 •	 จี่ด	Analyst	Conference	พื้ร้อมแถืลงผลประกิอบักิาร 

ทุกิไตรมาส	รวม	4	ค์ร่�ง	

	 •	 จี่ดกิิจีกิรรมเพื้ื�อให้่กิรรมกิารผู้จ่ีดกิารให่ญ่	รองกิรรมกิาร 

ผู้จี่ดกิารให่ญ่	 และผู้ช่วยผู้จี่ดกิารให่ญ่	พื้บัปะนิ่กิลงทุนิสถืาบ่ันิ 

ในิประเทศ	 เพื้ื�อชี�แจีง	 สื�อสาร	 และสร้างค์วามเข้าใจีที�ถืูกิต้อง	 

บันิแนิวทางกิารดำเนิินิธุุรกิิจี	 และข้อมูลท่�วไปของเอสซีีจี	ี 

รวม	25	กิิจีกิรรม	จีำนิวนิ	65	ประชุม

	 •	 Non-Deal	Roadshow	&	Conference	พื้บันิ่กิลงทุนิ 

ท่�งไทยเเละต่างประเทศ	รวม	37	กิิจีกิรรม	จีำนิวนิ	88	ประชุม

	 •	 เข้าร่วมกิิจีกิรรม	 “บัริษั่ทจีดทะเบีัยนิเข้าพื้บันิ่กิลงทุนิ 

	(Opportunity	Day)”	จี่ดโดยตลาดห่ล่กิทร่พื้ย์แห่่งประเทศไทย	

	 •	 อีกิท่� งย่งมีกิารนิำเสนิอกิารประชุมระห่ว่างบัุค์ค์ล	 

กิารประชุมกิลุ่ม	และกิารประชุมผ่านิโทรศ่พื้ท์	เพื้ื�อให่้นิ่กิลงทุนิได้ 

ซี่กิถืามแนิวทางดำเนิินิงานิและกิลยุทธุ์ของบัริษ่ัท	 ตลอดจีนิ 

กิารตอบัข้อซี่กิถืามจีากินิ่กิลงทุนิโดยตรงผ่านิทางอีเมลและ

โทรศ่พื้ท์อย่างสม่�าเสมอ

หลกัปฏิบัิัติ ิ8 สนบััสนนุการิมส่่วนร่ิวมและการิสื�อสาริกบััผู้้�ถึอืหุ�น 

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษ่ัทมีห่น้ิาที�ในิกิารดูแลให่้ม่�นิใจีว่าผู้ถืือหุ่้นิ 

มสีว่นิรว่มในิกิารตด่สนิิใจีในิเรื�องสำค์ญ่ของเอสซีจีีี	เค์ารพื้สทิธุแิละ

ปฏิิบ่ัติต่อผู้ถืือหุ่้นิท่�งรายให่ญ่	รายย่อย	และผู้มีส่วนิได้เสียทุกิฝ่่าย	

อย่างเป็นิธุรรมและโปร่งใส	 กิำก่ิบัดูแลให้่มีกิระบัวนิกิารและ 

ช่องทางในิกิารร่บัและจี่ดกิารกิ่บัข้อร้องเรียนิของผู้ที�ประสงค์์จีะ 

แจี้งเบัาะแสห่รือผู้มีส่วนิได้เสียทุกิฝ่่ายอย่างมีประสิทธุิผล	และ 

เปิดโอกิาสให่้ผู้มีส่วนิได้เสียทุกิฝ่่ายสามารถืติดต่อ/ร้องเรียนิ 

ในิเรื�องที�อาจีเป็นิปัญห่ากิ่บัค์ณ์ะกิรรมกิารได้โดยตรง	

	 ท่�งนิี�	เอสซีจีีมีนีิโยบัายในิกิารสนิบ่ัสนินุิ	และสง่เสรมิให่ผู้ถ้ือืหุ้่นิ

ทกุิราย	ทุกิกิลุม่	รวมถืงึผูถ้ือืหุ่น้ิประเภทสถืาบ่ันิไดใ้ชส้ทิธุติา่ง	ๆ 	ท่�ง

ในิฐานิะนิ่กิลงทุนิในิห่ล่กิทร่พื้ย์และในิฐานิะเจี้าของบัริษั่ท	ด้วย 

วิธุีกิารและมาตรฐานิที�เป็นิที�ยอมร่บัและเชื�อถืือได้	โดยให้่ผู้ถืือหุ่้นิ

มีสิทธุิในิกิารซีื�อ	ขาย	โอนิ	ห่ล่กิทร่พื้ย์ที�ตนิถืืออยู่อย่างเป็นิอิสระ	

กิารได้ร่บัส่วนิแบั่งผลกิำไรจีากิบัริษั่ท	กิารเข้าร่วมประชุมผู้ถืือหุ่้นิ	

กิารเสนิอวาระกิารประชุมล่วงห่น้ิา	กิารเสนิอชื�อบัุค์ค์ลเพื้ื�อเข้าร่บั

กิารเลอืกิต่�งเปน็ิกิรรมกิารบัรษิัท่	กิารแสดงค์วามคิ์ดเห่น็ิในิที�ประชมุ

อยา่งเปน็ิอสิระ	และกิารรว่มตด่สนิิใจีในิเรื�องสำค์ญ่ของบัรษิัท่	เชน่ิ	

กิารเลือกิต่�งกิรรมกิาร	 กิารแต่งต่�งผู้สอบับ่ัญชีและกิารกิำห่นิด 

ค์่าสอบับ่ัญชี	กิารแก้ิไขห่นิ่งสือบัริค์ณ์ห์่สนิธิุ	และข้อบ่ังค่์บัของ

บัริษั่ท	 และกิารอนิุม่ติธุุรกิรรมที�สำค์่ญและมีผลต่อทิศทางในิ 

กิารดำเนิินิธุุรกิิจีของบัริษั่ท	

	 นิอกิเห่นิือจีากิสิทธุิพื้ื�นิฐานิต่าง	ๆ	ข้างต้นิแล้ว	 เอสซีีจีีย่งได้

ดำเนิินิกิารในิเรื�องอื�นิ	 ๆ	 ที�เป็นิกิารส่งเสริมในิกิารใช้สิทธุิของ 

ผู้ถืือหุ่้นิเพื้ิ�มเติม	ด่งนิี�

	 •	 ให่้ข้อมูลที�สำค์่ญและจีำเป็นิสำห่ร่บัผู้ถืือหุ่้นิเกิี�ยวกิ่บั 

กิารดำเนิินิธุุรกิิจีอย่างช่ดเจีนิและท่นิต่อเห่ตุกิารณ์์	 โดยเปิดเผย

ขอ้มลูนิ่�นิผา่นิทางเวบ็ัไซีตข์องเอสซีจีี	ีและผา่นิทางตลาดห่ลก่ิทรพ่ื้ย์

แห่่งประเทศไทย	

	 •	 เพืื้�อให้่ผู้ถืือหุ่้นิทุกิรายได้ร่บัข้อมูลที�ช่ดเจีนิ	เพื้ียงพื้อและ 

มีเวลาศึกิษัาข้อมูลล่วงห่นิ้ากิ่อนิกิารประชุมผู้ถืือหุ่้นิ	 บัริษั่ทได ้

เผยแพื้ร่ข้อมูลเกีิ�ยวก่ิบั	 ว่นิ	 เวลา	 สถืานิที�	 และกิำห่นิดวาระ 

กิารประชุมผู้ถืือหุ่้นิไว้เป็นิเรื�อง	ๆ	อย่างช่ดเจีนิ	โดยเผยแพื้ร่ข้อมูล 

ด่งกิล่าวท่�งภาษัาไทยและภาษัาอ่งกิฤษัล่วงห่นิ้าประมาณ์	2	เดือนิ

กิ่อนิว่นิประชุม

	 สำห่ร่บัห่น่ิงสือนิด่ประชุมผูถ้ือืหุ่น้ิ	บัริษัท่ได้จีด่ให้่มรีายละเอียด

ข้อมลูของแต่ละวาระ	พื้ร้อมค์ำชี�แจีงเห่ตผุลประกิอบั	และค์วามเห่น็ิ 

ของค์ณ์ะกิรรมกิาร	โดยบัริษั่ทได้เผยแพื้ร่ห่นิ่งสือนิ่ดประชุมพื้ร้อม

เอกิสารที�เกิี�ยวขอ้ง	เชน่ิ	แบับักิารลงทะเบัยีนิ	เอกิสารและห่ลก่ิฐานิ

ที�ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงกิอ่นิเขา้รว่มประชมุ	วธิุกีิารมอบัฉน่ิทะ	

กิารลงทะเบัียนิ	และห่นิ่งสือมอบัฉ่นิทะ	บันิเว็บัไซีต์ของบัริษั่ท 

ท่�งภาษัาไทยและภาษัาอ่งกิฤษัเป็นิกิารล่วงห่นิ้ากิ่อนิว่นิประชุม 

ผู้ถืือหุ่้นิมากิกิว่า	 30	 ว่นิ	 และจี่ดส่งเอกิสารด่งกิล่าวข้างต้นิให้่ 

ผู้ถืือหุ่้นิเป็นิกิารล่วงห่นิ้ากิ่อนิว่นิประชุมไม่นิ้อยกิว่า	21	ว่นิ	

	 •	 บัริษั่ทได้เปิดโอกิาสให่้ผู้ถืือหุ่้นิสามารถืมอบัฉ่นิทะให่้

กิรรมกิารอิสระห่รือบุัค์ค์ลใด	ๆ	เข้าร่วมประชุมแทนิตนิได้โดยใช้

ห่นิ่งสือมอบัฉ่นิทะแบับัห่นิึ�งแบับัใดที�บัริษั่ทได้จ่ีดส่งไปพื้ร้อมก่ิบั

ห่นิง่สอืนิด่ประชุม	ซึี�งเปน็ิรปูแบับัที�ผูถ้ือืหุ่น้ิสามารถืกิำห่นิดทิศทาง

กิารออกิเสียงลงค์ะแนินิได้ตามแบับัที�กิรมพื้่ฒนิาธุุรกิิจีกิารค์้า	

กิระทรวงพื้าณิ์ชยก์ิำห่นิด	พื้ร้อมขอ้มูลของกิรรมกิารอิสระที�บัรษิัท่

กิำห่นิดให่้เป็นิผู้ร่บัมอบัฉ่นิทะจีากิผู้ถืือหุ่้นิ	

	 สำห่รบ่ัผูถ้ือืหุ่น้ิที�เปน็ินิก่ิลงทุนิสถืาบ่ันิห่รอืผูถ้ือืหุ่น้ิที�เปน็ิผูล้งทุนิ

ตา่งประเทศและแต่งต่�งให้่ค์ส่โตเดียนิ	(Custodian)	ในิประเทศไทย

เป็นิผู้ร่บัฝ่ากิและดูแลหุ้่นิ	บัริษ่ัทได้ประสานิงานิเรื�องเอกิสารและ

ห่ล่กิฐานิที�จีะต้องแสดงกิ่อนิเข้าร่วมประชุมเป็นิกิารล่วงห่นิ้า 

เพื้ื�อให่ก้ิารลงทะเบีัยนิในิวน่ิประชุมเปน็ิไปอย่างสะดวกิและรวดเรว็

ยิ�งขึ�นิ
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	 •	 ในิกิารประชุมสาม่ญผู้ถืือหุ่้นิในิปี	2561	ที�ประชุมได้มีมติ

อนิุม่ติกิารแก้ิไขข้อบั่งค์่บั	ข้อ	19	เรื�องกิารให้่สิทธุิแกิ่ผู้ถืือหุ่้นิซีึ�งมี

หุ่้นิน่ิบัรวมกิ่นิได้ไม่นิ้อยกิว่าร้อยละ	10	ของจีำนิวนิหุ่้นิที�จีำห่น่ิาย

ได้ท่�งห่มด	 ที�จีะเข้าชื�อก่ินิทำห่น่ิงสือขอให่้ค์ณ์ะกิรรมกิารเรียกิ

ประชุมวิสาม่ญผู้ถืือหุ้่นิได้	 เพืื้�อให่้สอดค์ล้องก่ิบัพื้ระราชบ่ัญญ่ติ

บัริษั่ทมห่าชนิจีำกิ่ด

	 •	 บัริษั่ทเปิดโอกิาสให่้ผู้ถืือหุ่้นิส่งค์ำถืามเพื้ื�อสอบัถืามข้อมูล

ในิแต่ละวาระห่รือข้อมูลอื�นิ	ๆ	ของบัริษั่ทเป็นิกิารล่วงห่นิ้าก่ิอนิ 

ว่นิประชุมผู้ถืือหุ่้นิ	ผ่านิอีเมล	corporatesecretary@scg.com	

ห่รือตามที�อยู่ของบัริษั่ท	โดยห่ากิผู้ถืือหุ่้นิต้องกิารสอบัถืามข้อมูล

เพื้ิ�มเติม	สามารถืติดต่อโดยตรงที�สำนิ่กิงานิเลขานุิกิารบัริษั่ทผ่านิ

ช่องทาง	ด่งนิี�

	 	 ที�อยู่		 	 	อาค์ารเอสซีีจีี	100	ปี	ช่�นิ	19	 

1	ถืนินิปูนิซีิเมนิต์ไทย	บัางซีื�อ	

กิรุงเทพื้มห่านิค์ร	10800

	 	 โทรศ่พื้ท์		0-2586-6456

	 	 โทรสาร	 	0-2586-3007

	 	 อีเมล	 	corporatesecretary@scg.com

	 •	 ในิป	ี2565	บัรษิัท่ไดจ่้ีดกิารประชมุสาม่ญผูถื้ือหุ้่นิประจีำปี	

2565	 ในิว่นิที�	 30	 มีนิาค์ม	 2565	 มีกิรรมกิารบัริษั่ทเข้าร่วม 

กิารประชุมสาม่ญผู้ถืือหุ่้นิจีำนิวนิ	12	ค์นิ	 คิ์ดเป็นิร้อยละ	100 

โดยเป็นิกิารจ่ีดกิารประชุมผ่านิสื�ออิเล็กิทรอนิิกิส์	 (e-AGM) 

เพื้ื�อป้องกิ่นิกิารแพื้ร่ระบัาดโรค์โค์วิด	19	และลดกิารรวมกิลุ่มของ

ค์นิจีำนิวนิมากิ	 และเป็นิกิารอำนิวยค์วามสะดวกิแก่ิผู้ถืือหุ่้นิ 

ที�อยู่ต่างประเทศห่รือต่างจี่งห่ว่ดที�ไม่สะดวกิในิกิารมาประชุมด้วย

ตนิเอง	โดยมีบัริษั่ท	อินิเวนิท์เทค์	ซิีสเท็มส์	(ประเทศไทย)	จีำก่ิด	

(Inventech)	ซีึ�งเป็นิผู้ให่้บัริกิารระบับัค์วบัค์ุมกิารประชุมผ่านิสื�อ

อเิลก็ิทรอนิกิิสท์ี�เปน็ิไปตามมาตรฐานิของสำนิก่ิงานิพื้ฒ่นิาธุรุกิรรม

ทางอิเล็กิทรอนิิกิส์	ช่วยอำนิวยค์วามสะดวกิผู้ถืือหุ่้นิต่�งแต่ข่�นิตอนิ

กิารลงทะเบัียนิ	(E-Register)	กิารมอบัฉ่นิทะ	กิารเข้าร่วมประชุม	

กิารซี่กิถืามในิที�ประชุมผ่านิช่องทางภาพื้และเสียง	 (Video	 

Conference)	กิารออกิเสียงลงค์ะแนินิ	(E-Voting)	และกิารน่ิบั

ค์ะแนินิเสียง	โดยบัริษั่ทได้จี่ดทำข่�นิตอนิกิารยื�นิแบับัค์ำร้องเพื้ื�อ 

เข้าร่วมประชุม	(E-Request)	และกิารใช้งานิระบับัประชุมผ่านิ 

สื�ออิเล็กิทรอนิิกิส์ให่้ผู้ถืือหุ่้นิได้ศึกิษัากิ่อนิกิารประชุมซีึ�งได้จี่ดส่ง 

ให่้ทราบัพื้ร้อมห่นิ่งสือนิ่ดประชุมผู้ถืือหุ่้นิ	และปฏิิบ่ัติกิารประชุม

ตามกิฎเกิณ์ฑ์์ที�เกิี�ยวข้อง

	 •	 สำห่ร่บัรายละเอียดผลกิารนิ่บัค์ะแนินิของแต่ละวาระนิ่�นิ	

จีะรวบัรวมผลและแจี้งให่้ที�ประชุมได้ทราบัภายห่ล่งจีากิเสร็จีสิ�นิ

กิารลงค์ะแนินิในิแต่ละวาระ	 ห่รือห่ากิบัางวาระต้องใช้เวลาในิ 

กิารนิบ่ัค์ะแนินิมากิกิว่าปกิต	ิประธุานิในิที�ประชมุอาจีขอให้่ที�ประชมุ 

ดำเนิินิกิารพื้ิจีารณ์าในิวาระอื�นิ	 ๆ	 ไปก่ิอนิ	 เพื้ื�อให่้กิารประชุม 

เป็นิไปอย่างต่อเนิื�อง	และเมื�อเจี้าห่นิ้าที�ได้ตรวจีนิ่บัค์ะแนินิเสร็จี

เรียบัร้อยแล้วกิ็จีะแจี้งให่้ที�ประชุมทราบัรายละเอียดผลกิารน่ิบั

ค์ะแนินิท่นิที

	 •	 บัรษ่ิัทให้่สทิธุแิกิผู่ถ้ือืหุ่น้ิที�เขา้ประชุมภายห่ล่งจีากิประธุานิ

ในิที�ประชุมเปิดกิารประชุมแลว้	สามารถืออกิเสียงลงค์ะแนินิได้ในิ

วาระที�อยูร่ะห่วา่งกิารพื้จิีารณ์าและยง่ไมไ่ดม้กีิารลงมต	ิและนิบ่ัเปน็ิ

องค์์ประชุมต่�งแต่วาระที�ได้เข้าประชุมเป็นิต้นิไป	จีึงอาจีทำให่้มี 

ผู้ออกิเสียงลงค์ะแนินิในิแต่ละวาระไม่เท่ากิ่นิได้	

	 •	 ในิกิารประชุมสาม่ญผู้ถืือหุ่้นิในิปี	 2565	 ที�ประชุมได้

พื้ิจีารณ์าเรื�องต่าง	ๆ	ตามลำด่บัในิระเบัียบัวาระที�ได้กิำห่นิดไว้ 

ในิห่นิ่งสือนิ่ดประชุมที� ได้ส่ งให่้ผู้ถืือหุ่้นิล่วงห่น้ิาโดยไม่มี 

กิารเปลี�ยนิแปลงลำด่บัวาระด่งกิล่าว	และไม่มีกิารขอให่้ที�ประชุม

พื้ิจีารณ์าเรื�องอื�นิที�นิอกิเห่นืิอไปจีากิที�กิำห่นิดไว้ในิห่นิ่งสือ 

นิ่ดประชุมผู้ถืือหุ่้นิ	

	 	 นิอกิจีากินิี�	ภายห่ล่งจีากิที�ประชุมได้พื้ิจีารณ์าเรื�องต่าง	ๆ	

ตามระเบัียบัวาระค์รบัถื้วนิแล้ว	

	 •	 บัริษั่ทได้เปิดเผยมติกิารประชุมสาม่ญผู้ถืือหุ่้นิประจีำปี	

2565	ให่้สาธุารณ์ชนิทราบัถืึงผลกิารลงค์ะแนินิในิแต่ละวาระผ่านิ

ระบับั	SET	Link	ของตลาดห่ลก่ิทรพ่ื้ย์แห่่งประเทศไทย	และเผยแพื้ร่ 

บันิเว็บัไซีต์ของบัริษั่ทในิว่นิประชุม	ภายห่ล่งเสร็จีสิ�นิกิารประชุม

	 •	 บัริษั่ทมีกิารบั่นิทึกิรายงานิกิารประชุมอย่างค์รบัถื้วนิ	

ประกิอบัด้วยข้อมูลที�สำค์่ญต่าง	ๆ	ได้แกิ่	รายชื�อกิรรมกิารบัริษั่ท

และฝ่า่ยจีด่กิารที�เขา้รว่มประชมุ	ข่�นิตอนิและวธิุกีิารลงค์ะแนินิเสยีง	

มติที�ประชุม	 ผลกิารลงค์ะแนินิเสียงในิแต่ละวาระ	 รวมท่�งสรุป

ประเดน็ิค์ำถืามและค์ำตอบัท่�งห่มดที�สง่มาลว่งห่นิา้และที�สอบัถืาม

ในิห่้องประชุมโดยรวมไว้เป็นิเอกิสารแนิบัท้ายรายงานิและจี่ดทำ

รายงานิกิารประชุมสามญ่ผู้ถืือหุ่น้ิประจีำปี	2565	แลว้เสรจ็ีภายในิ	

14	 ว่นินิ่บัแต่ว่นิประชุม	 และได้ส่งให่้ตลาดห่ล่กิทร่พื้ย์แห่่ง

ประเทศไทย	และกิระทรวงพื้าณ์ิชย์ภายในิระยะเวลาที�กิฎห่มาย

กิำห่นิด	พื้ร้อมท่�งได้เผยแพื้ร่บันิเว็บัไซีต์ของบัริษั่ท

	 •	 ภายห่ล่งกิารจี่ดประชุมสาม่ญผู้ถืือหุ้่นิ	 ค์ณ์ะกิรรมกิาร 

บัรรษัท่ภบิัาลและสรรห่าจีะพื้จิีารณ์าค์ำถืามและขอ้เสนิอแนิะของ

ผู้ถืือหุ่้นิที�รวบัรวมได้จีากิกิารจี่ดประชุม	และเสนิอค์ณ์ะกิรรมกิาร

บัริษั่ทเพื้ื�อกิำห่นิดแนิวทางดำเนิินิกิารที�เห่มาะสม	รวมท่�งปร่บัปรุง

กิารจีด่ประชุมสามญ่ผูถ้ือืหุ่น้ิในิปีตอ่ไปให้่ดยีิ�งขึ�นิ	โดยในิกิารประชุม

สาม่ญผู้ถืือหุ้่นิประจีำปี	 2565	 มีข้อเสนิอแนิะจีากิผู้ถืือหุ่้นิ 

ซีึ�งฝ่า่ยจีด่กิารได้รวบัรวมและเสนิอให้่ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรรษ่ัทภิบัาล

และสรรห่า	 และค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษ่ัทพื้ิจีารณ์าและได้ร่บั 

ค์วามเห่็นิชอบัให่้กิำห่นิดแนิวทางดำเนิินิกิาร	ด่งนิี�
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จรรยาบรรณธุ้รกิจ 

 • จริริยาบัริริณเอสซี่จ่ 

	 เอสซีีจีีเป็นิกิลุ่มบัริษั่ทช่�นินิำที�ดำเนิินิธุุรกิิจีต่�งแต่	พื้.ศ.	2456	

ตามพื้ระบัรมราชานุิญาตจีากิพื้ระบัาทสมเด็จีพื้ระมงกุิฎเกิล้า 

เจี้าอยู่ห่่ว	 ร่ชกิาลที�	 6	 ต่อเนืิ�องมาจีนิถืึงร่ชสม่ยของพื้ระบัาท 

สมเด็จีพื้ระวชิรเกิล้าเจี้าอยู่ห่่ว	ร่ชกิาลที�	10	ซีึ�งปัจีจีุบั่นิมีหุ่้นิบัริษั่ท

ในิพื้ระปรมาภิไธุย	ประมาณ์ร้อยละ	33.6	โดยเป็นิบัริษ่ัทที�ได้ร่บั

กิารยอมร่บัและเป็นิแบับัอย่างขององค์์กิรท่�วไปในิด้านิกิารกิำกิ่บั

ดูแลกิิจีกิารที�ดี

	 กิารที�เอสซีีจีีเจีริญกิ้าวห่นิ้าอย่างม่�นิค์งมาได้ถืึงปัจีจีุบั่นิ 

เพื้ราะมีอุดมกิารณ์์ในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจีอย่างมีค์ุณ์ธุรรม	 

ซีึ�งค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท	ฝ่่ายจี่ดกิาร	ตลอดจีนิพื้นิ่กิงานิทุกิระด่บั 

ได้ถืือปฏิิบั่ติและให่้ค์วามสำค์่ญอย่างสม�ำเสมอตลอดมา	ค์ือ

	 •	 ต่�งม่�นิในิค์วามเป็นิธุรรม	

	 •	 มุ่งม่�นิในิค์วามเป็นิเลิศ

	 •	 เชื�อม่�นิในิค์ุณ์ค์่าของค์นิ	

	 •	 ถืือม่�นิในิค์วามร่บัผิดชอบัต่อส่งค์ม

	 ในิปี	 2530	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทได้รวบัรวมแนิวปฏิิบั่ติ 

ที�สืบัทอดกิ่นิมายาวนิานิขึ�นิเป็นิลายล่กิษัณ์์อ่กิษัร	 เรียกิว่า	 

“จีรรยาบัรรณ์เค์รือซีิเมนิต์ไทย”	 ห่รือในิปัจีจีุบั่นิเรียกิว่า	 

“จีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีี”	เพืื้�อให่้พื้น่ิกิงานิมีแนิวทางกิารปฏิิบั่ติงานิ 

ที�สอดค์ล้องกิบ่ัอุดมกิารณ์ข์องเอสซีจีี	ีโดยมกีิรรมกิารบัรษิัท่ปฏิบิัต่ิ

ตนิเป็นิแบับัอย่างที�ดี	และเป็นิพื้ลเมืองดีของทุกิประเทศที�เข้าไป

ดำเนิินิธุุรกิิจี	 เพื้ื�อสร้างค์ุณ์ค์่าและประโยชนิ์สูงสุดให่้แกิ่องค์์กิร	 

โดยได้มีกิารปร่บัปรุงจีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีีเรื�อยมาเพื้ื�อให่้สอดค์ล้อง

กิ่บัวิว่ฒนิากิารของเอสซีีจีี	และเห่มาะสมกิ่บัสภาพื้เศรษัฐกิิจีและ

ส่งค์มที�เปลี�ยนิแปลงไป

	 ท่�งนิี�	เพื้ื�อให่จ้ีรรยาบัรรณ์เอสซีจีีมีคี์วามเห่มาะสมและสอดค์ลอ้ง

กิบ่ัห่ล่กิกิารกิำก่ิบัดแูลกิจิีกิารที�ดที่�งในิระดบ่ัประเทศและมาตรฐานิ

สากิล	และเปน็ิปจัีจีบุัน่ิ	โดยเนิน้ิให่พ้ื้นิก่ิงานิทกุิระดบ่ัสามารถืนิำไป

ปร่บัใช้ท่�งในิและต่างประเทศ	ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทได้เห่็นิชอบัให่้

ทบัทวนิห่ล่กิกิารและแนิวปฏิิบ่ัติในิจีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีีอย่าง

สม�ำเสมอ	 โดยได้รวบัรวมห่นิ่วยงานิที�มีค์วามเชี�ยวชาญเฉพื้าะ

เกิี�ยวขอ้งกิบ่ัจีรรยาบัรรณ์ในิแตล่ะเรื�องทำห่นิา้ที�เสนิอปรบ่ัปรงุและ

เสนิอแนิะแนิวทางปฏิบ่ิัตทิี�ด	ีและเปิดรบ่ัฟังัค์วามเห็่นิจีากิพื้นิก่ิงานิ

เอสซีีจีีที�ปฏิิบ่ัติงานิท่�งในิประเทศและต่างประเทศ	 เพื้ื�อให่้ 

จีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีีฉบั่บัปัจีจีุบั่นิมีค์วามค์รบัถื้วนิ	 เป็นิปัจีจีุบั่นิ 

และสามารถืนิำไปปร่บัใช้ได้จีริง	โดยในิปี	2565	บัริษั่ทได้จ่ีดทำ 

จีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีีในิรูปแบับัห่นิ่งสืออิเล็กิทรอนิิกิส์เผยแพื้ร่บันิ

เว็บัไซีต์บัริษั่ท	และจี่ดแปลจีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีีเป็นิภาษัาท้องถืิ�นิ

สำห่ร่บัประเทศอินิโดนิีเซีีย	เวียดนิาม	กิ่มพืู้ชา	และสาธุารณ์ร่ฐ

ประชาธุปิไตยประชาชนิลาว	รวมถืงึสื�อสารถืงึพื้นิก่ิงานิ	โดยมุง่ห่วง่

ให่้บัริษั่ทย่อยในิต่างประเทศสามารถืนิำจีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีีไป

ยึดถืือปฏิิบ่ัติและใช้เป็นิแนิวทางกิารปฏิิบ่ัติอย่างเห่มาะสมตาม

บัริบัทของแต่ละประเทศ	และแต่ละบัริษั่ท

เรื�อง ข�อเส่นอแนะของผูู้�ถืือหุ้้�น การดำาเนินการของบริษััที่

กิารจี่ดประชุมสาม่ญผู้ถืือหุ่้นิ ห่ากิสถืานิกิารณ์์โค์วิด	19	ค์ลี�ค์ลายแล้วในิปีห่นิ้า 
ขอให่้บัริษั่ทจี่ดประชุมสาม่ญผู้ถืือหุ่้นิในิรูปแบับัปกิต ิ
ที�ส่านิ่กิงานิให่ญ่

ร่บัไปพื้ิจีารณ์า

	 เอสซีีจีีได้กิำห่นิดให่้มีระบับัร่บัข้อร้องเรียนิและแจี้งเบัาะแส	

(SCG	Whistleblowing	System)	และ	ระบับั	GRC	Helpline 

ที�ให้่ค์ำปรึกิษัาเกิี�ยวกิ่บักิารปฏิิบ่ัติตามจีรรยาบัรรณ์เอสซีีจี ี

ซีึ�งประกิอบัด้วยผู้บัริห่ารระด่บัสูงในิห่น่ิวยงานิที�มีห่นิ้าที�ดูแล 

ในิเรื�องต่าง	ๆ	ที�เกิี�ยวข้อง	และต่วแทนิที�เป็นิผู้บัริห่ารระด่บัสูงในิ

แต่ละกิลุ่มธุุรกิิจีทำห่น้ิาที�ติดตามผลกิารดำเนิินิงานิ	ตลอดจีนิให้่ 

ค์ำปรึกิษัาในิเรื�องต่าง	 ๆ	 ที�เกิี�ยวข้องโดยได้กิำห่นิดช่องทาง 

ให้่พื้นิ่กิงานิแสดงค์วามค์ิดเห่็นิ	 และต่�งค์ำถืามที�เกิี�ยวข้องกิ่บั 

จีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีีและกิารปฏิิบ่ัติงานิได้ตลอดเวลาบันิเว็บัไซีต์

ภายในิ

	 ท่�งนิี�	ในิป	ี2565	บัรษิัท่ไดท้บัทวนินิโยบัายกิารรบ่ัเรื�องรอ้งเรยีนิ

กิารทจุีรติและกิารกิระทำผดิ	สำห่รบ่ักิารค์ุม้ค์รองและให่ค้์วามเปน็ิ

ธุรรมแกิ่พื้นิ่กิงานิที�แจี้งข้อมูลห่รือให่้เบัาะแสเกิี�ยวกิ่บักิารทุจีริต	

ห่รือไม่ปฏิิบั่ติตามกิฎห่มายกิฎระเบัียบั	 ข้อบั่งค์่บับัริษั่ท	 

จีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีี	และนิโยบัายต่อต้านิค์อร์ร่ปช่นิ	เพื้ื�อให้่ม่�นิใจี

ว่าเอสซีีจีีมีนิโยบัายกิารกิำห่นิดค์วามร่บัผิดชอบั	 แนิวปฏิิบั่ติ	 

ข้อกิำห่นิดในิกิารดำเนิินิกิารที�เห่มาะสม	 เพื้ื�อให้่กิารร่บัเรื�อง 

ร้องเรียนิกิารทุจีริตและกิารกิระทำผิดเป็นิไปอย่างมีประสิทธุิภาพื้
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	 นิอกิจีากินิี�	เอสซีจีียีง่ได้แลกิเปลี�ยนิค์วามรูแ้ละประสบักิารณ์ใ์นิ

เรื�องจีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีี	 ตลอดจีนิกิารพ่ื้ฒนิาแนิวปฏิิบั่ติด้านิ 

กิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารของเอสซีีจีี	ให้่กิ่บับัริษั่ทและองค์์กิรอื�นิ	ๆ	 

ท่�งภาค์รฐ่และเอกิชนิที�มคี์วามสนิใจี	เพื้ื�อชว่ยสนิบ่ัสนินุิและสง่เสรมิ

ให่้เกิิดค์วามตระห่นิ่กิรู้ถืึงค์วามสำค์่ญในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจีอย่าง 

มีจีรรยาบัรรณ์	 มีกิารดูแลผู้ มีส่วนิได้เสียอย่างเป็นิธุรรม	 

และมีค์วามร่บัผิดชอบัต่อส่งค์ม

 การิส่งเสริิมการิติริะหนักริ้�ในด�านการิกำกับัด้แลกิจการิทุ่�ด่ 

จริริยาบัริริณเอสซี่จ่ และหลัก GRC (Governance, Risk and 

Compliance) 

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทและผู้บัริห่ารระด่บัสูงได้ส่งเสริมให่้มีกิาร

ให่้ค์วามรู้	และสร้างค์วามตระห่นิ่กิรู้ในิด้านิกิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิาร

ที�ดี	จีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีี	รวมถืึงกิารนิำห่ล่กิ	GRC	มาช่วยให่้เข้าใจี

เปา้ห่มายของงานิที�รบ่ัผดิชอบั	สามารถืประเมนิิและรูเ้ทา่ท่นิค์วาม

เสี�ยง	และปฏิิบ่ัติงานิให้่สอดค์ล้องตามกิฎเกิณ์ฑ์์ได้อย่างถืูกิต้อง	

และสามารถืนิำไปใช้เป็นิห่ล่กิในิกิารปฏิิบั่ติงานิได้อย่างเค์ร่งค์ร่ด	

โดยส่งเสริมกิารจี่ดกิิจีกิรรมผ่านิสื�อต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนิื�องให่้แกิ่

พื้นิ่กิงานิทุกิค์นิ	ทุกิระด่บั	ต่�งแต่เริ�มเข้างานิ	รวมถืึงกิำห่นิดให่้เป็นิ

ปจัีจีย่สำค์ญ่ในิกิารประเมินิศก่ิยภาพื้ของพื้นิก่ิงานิเป็นิประจีำทกุิปี	

เพื้ื�อให่้ม่�นิใจีว่ากิารดำเนิินิธุุรกิิจีของเอสซีีจีีเป็นิไปด้วยค์วาม	 

“เป็นิธุรรมและโปร่งใส”	สอดค์ล้องกิ่บัแนิวทาง	ESG	4	Plus		โดย

สรุปกิารจี่ดกิิจีกิรรมในิปี	2565	ด่งนิี�

	 •	 ส่งเสริมค์วามตระห่นิ่กิรู้	ค์วามเข้าใจีเกิี�ยวกิ่บัจีรรยาบัรรณ์

เอสซีีจีีและห่ล่กิ	 GRC	 ผ่านิสื�อประชาส่มพื้่นิธ์ุ	 สื�อกิารเรียนิรู้	 

เช่นิ	เว็บัไซีต์ภายในิ	GRC	Intranet,	SCG	Code	of	Conduct	

Intranet		เผยแพื้ร่	GRC	VOICE	e-Newsletter	ค์ู่มือ	SCG	GRC	

e-Rulebook	คู่์มือ	MD	GRC	Guidebook		และเพื้ิ�มช่องทางให้่

พื้นิ่กิงานิติดต่อสอบัถืามข้อมูลผ่านิอีเมล		เป็นิต้นิ

	 •	 สื�อสารจีากิผู้บัริห่ารระด่บัสูงไปสู่พื้นิ่กิงานิ	(Tone	at	the	

Top)	เพืื้�อผลก่ิด่นิให้่เกิดิกิารปฏิิบ่ัติตามจีรรยาบัรรณ์	นิโยบัายและ

แนิวปฎิบ่ัติต่าง	ๆ	ของเอสซีีจีีเป็นิภาษัาไทย	ภาษัาอ่งกิฤษั	และ

ภาษัาอินิโดนิีเซีีย	รวมถืึงสนิ่บัสนิุนิให่้พื้นิ่กิงานิให่้ค์วามสำค์่ญกิ่บั

กิารร้องเรียนิแจี้งเบัาะแสเมื�อพื้บักิารกิระทำผิด	

	 •	 จี่ดทำห่ล่กิสูตร	 E-learning	 เกิี�ยวกิ่บัแนิวปฏิิบั่ติ 

จีรรยาบัรรณ์เอสซีีจีีท่�งภาษัาไทยและภาษัาอ่งกิฤษั	โดยมุ่งห่ว่งให่้

พื้นิ่กิงานิเอสซีีจีีมีค์วามตระห่นิ่กิรู้แนิวปฏิิบ่ัติที�ดี	และนิำไปใช้ในิ

ชีวิตประจีำว่นิ

	 •	 จี่ดทำสื�อประชาส่มพื้่นิธุ์	 และจี่ดกิิจีกิรรมสร้างค์วาม

ตระห่น่ิกิรูใ้นิจีรรยาบัรรณ์เอสซีจีีเีปน็ิภาษัาตา่งประเทศ	นิอกิเห่นิอื

จีากิภาษัาไทยและภาษัาอ่งกิฤษั	โดยในิปี	2565		บัริษั่ทได้นิำร่อง

กิารจี่ดทำอินิโฟักิราฟัิกิส์	 และจี่ดกิิจีกิรรมส่มมนิาออนิไลน์ิเป็นิ

ภาษัาอนิิโดนีิเซียีให้่แกิพ่ื้นิก่ิงานิในิประเทศอินิโดนิเีซียี	เพื้ื�อสง่เสริม

ให่้พื้นิ่กิงานิในิต่างประเทศมีค์วามรู้ค์วามเข้าใจีในินิำแนิวปฏิิบ่ัติ 

ที�ดีไปใช้ในิกิารปฏิิบั่ติงานิ

	 •	 ประชาส่มพื้่นิธ์ุกิารใช้ระบับั	 GRC	 Helpline	 ซีึ�งเป็นิ 

ชอ่งทางให่ค้์ำปรกึิษัาสำห่รบ่ัพื้นิก่ิงานิในิกิารปฏิบิัต่งิานิที�เกิี�ยวขอ้ง

กิ่บั	 Governance,	 Risk,	 Compliance	 และประเด็นิอื�นิ	 ๆ 

ที�เกิี�ยวขอ้ง	เพื้ื�อรณ์รงค์ใ์ห้่พื้นิก่ิงานิเขา้มาใชง้านิระบับั	และสง่เสรมิ

ให่ก้ิารปฏิบิัติ่งานิของพื้นิก่ิงานิมีประสทิธุภิาพื้	แมจ้ีะปฏิบ่ิัติงานิจีากิ

ที�พื้่กิอาศ่ย	

 • จริริยาบัริริณนักลงทุุนสัมพื่ันธิ์

	 บัริษั่ทกิำห่นิดให้่มีจีรรยาบัรรณ์นิ่กิลงทุนิส่มพื้่นิธ์ุ	 เพื้ื�อให้่ 

นิ่กิลงทุนิส่มพ่ื้นิธ์ุยึดถืือเป็นิกิรอบัแนิวทางในิกิารปฏิิบ่ัติห่น้ิาที�ได้

อย่างถืูกิต้อง	 และเห่มาะสม	 โดยมีห่ล่กิกิารพื้ื�นิฐานิในิเรื�อง 

กิารเปิดเผยข้อมลูที�สำค์ญ่	กิารรก่ิษัาข้อมลูภายในิ	กิารปฏิบิัต่ต่ิอกิลุ่ม 

ผูมี้สว่นิไดเ้สยีอยา่งเทา่เทยีมและเปน็ิธุรรม	รวมท่�งกิารปฏิิบัติ่ห่น้ิาที�

ด้วยค์วามซีื�อส่ตย์สุจีริต	ซีึ�งสอดค์ล้องกิ่บัห่ล่กิบัรรษั่ทภิบัาลเอสซีีจีี	

อ่นิจีะทำให้่เกิิดกิารสร้างมูลค์่าเพื้ิ�มให่้กิ่บับัริษั่ทและสร้าง 

ค์วามม่�นิใจีให่้กิ่บัผู้มีส่วนิได้เสียทุกิกิลุ่ม	
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 • จริริยาบัริริณค้่ธิุริกิจเอสซี่จ่

	 เอสซีีจีีได้จี่ดทำจีรรยาบัรรณ์ค์ู่ธุุรกิิจีเอสซีีจีีเพืื้�อให้่ค์ู่ธุุรกิิจีของ

เอสซีีจีีมีค์วามเข้าใจีที�ถืูกิต้อง	และเป็นิแนิวทางให่้ค์ู่ธุุรกิิจีร่วมกิ่นิ

ปฏิิบั่ติตนิเป็นิพื้ลเมืองดีค์วบัค์ู่ไปกิ่บักิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารที�ค์ำนึิง

ถืึงส่งค์มและสิ�งแวดล้อมอย่างเป็นิรูปธุรรม	 ตลอดจีนิใช้เป็นิ

มาตรฐานิในิกิารดำเนินิิธุุรกิิจีร่วมก่ินิ	โดยค์ูธุุ่รกิิจีของเอสซีจีีจีีะตอ้ง

ลงนิามตอบัร่บัจีรรยาบัรรณ์ค์ู่ธุุรกิิจีเอสซีีจีีกิ่อนิเริ�มทำธุุรกิิจีกิ่บั

บัริษั่ท	 โดยได้ปร่บัปรุงค์ร่�งล่าสุดในิปี	 2565	 เพื้ื�อให่้ค์รอบัค์ลุม 

กิฎเกิณ์ฑ์์	มาตรฐานิสากิล	สอดค์ลอ้งแนิวทางกิารดำเนินิิธุรุกิิจีอยา่ง

ย่�งยืนิตามแนิวทาง	ESG	

การที่บที่วนการนำหุ้ลักการกำกับดูแลกิจการที่่�ด่ 

(CG Code) ของ ก.ล.ติ. ไปปรับใชื่�

	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทโดยกิารเสนิอแนิะจีากิค์ณ์ะกิรรมกิาร 

บัรรษั่ทภิบัาลและสรรห่าได้พื้ิจีารณ์ากิารนิำห่ล่กิปฏิิบั่ติตาม 

ห่ล่กิกิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารที�ดีสำห่ร่บับัริษั่ทจีดทะเบีัยนิปี	2560	

(CG	Code)	โดย	กิ.ล.ต.	มาปร่บัใชโ้ดยไดพ้ื้จิีารณ์าและตระห่นิก่ิถืงึ

บัทบัาทห่นิ้าที�ในิฐานิะผู้นิำขององค์์กิร	(Governing	Board)	โดย

ค์ณ์ะกิรรมกิารได้พื้จิีารณ์าห่ล่กิปฏิิบ่ัตดิง่กิล่าวโดยละเอียดรอบัค์อบั

และเขา้ใจีถึืงประโยชนิแ์ละค์วามสำค์ญ่ของกิารนิำห่ลก่ิปฏิบิัต่ติาม	

CG	Code	ซีึ�งเนิ้นิกิารบัูรณ์ากิารประเด็นิทางส่งค์ม	สิ�งแวดล้อม	

และกิารกิำกิ่บัดูแลกิิจีกิาร	เพื้ื�อนิำไปใช้สร้างค์ุณ์ค์่าให่้แกิ่กิิจีกิาร 

เพื้ื�อกิารพื้่ฒนิาอย่างย่�งยืนิเป็นิอย่างดี

	 อย่างไรก็ิตาม	 สำห่ร่บัห่ล่กิปฏิิบ่ัติที�ย่งไม่เห่มาะสมสำห่ร่บั 

กิารดำเนิินิธุุรกิิจีของเอสซีีจีีนิ่�นิ	 ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทได้มี 

กิารพื้จิีารณ์ากิำห่นิดมาตรกิารทดแทนิที�เห่มาะสมและไดบ้ัน่ิทกึิไว้

เป็นิส่วนิห่นิึ�งของมติค์ณ์ะกิรรมกิารเพื้ื�อให้่มีกิารพิื้จีารณ์าทบัทวนิ

เป็นิประจีำทุกิปี	โดยปี	2565	มีเรื�องที�ย่งไม่ค์รอบัค์ลุมตาม	CG	

Code	ในิ	2	ประเด็นิสำค์่ญ	ด่งนิี�	

 1. กริณ่ปริะธิานกริริมการิไม่เป็นกริริมการิอิสริะ

	 ปัจีจีุบั่นิ	ประธุานิกิรรมกิารมาจีากิกิารเสนิอชื�อจีากิผู้ถืือหุ่้นิ 

รายให่ญ	่อยา่งไรกิต็าม	บัรษิัท่ไดป้ฏิบิัต่ติามมาตรกิารทดแทนิที�	CG	

Code	ไดเ้สนิอพื้จิีารณ์าไวใ้นิแนิวปฏิบ่ิัต	ิด้วยกิารมีกิรรมกิารอิสระ

จีำนิวนิ	8	ค์นิ	ซีึ�งมากิกิวา่กิึ�งห่นิึ�งของจีำนิวนิกิรรมกิารท่�งห่มด	และ

แต่งต่�งให่้ห่นิึ�งในิกิรรมกิารอิสระดำรงตำแห่น่ิงรองประธุานิ

กิรรมกิาร	นิอกิจีากินิี�	ค์ณ์ะกิรรมกิารได้กิำห่นิดบัทบัาทและทบัทวนิ

ห่นิ้าที�ของประธุานิกิรรมกิารไว้อย่างช่ดเจีนิ	โดยเนิ้นิที�ประโยชนิ์

ของบัริษั่ท	 ผู้ถืือหุ่้นิ	 และผู้มีส่วนิได้เสียทุกิฝ่่ายเป็นิสำค่์ญ	 

และกิรรมกิารทกุิค์นิสามารถือภปิรายและเสนิอแนิะในิที�ประชมุได้

อยา่งเปน็ิอสิระ	รวมท่�งจีด่ให่ก้ิรรมกิารทกุิค์นิประเมนิิผลกิารปฏิบิัต่ิ

งานิของประธุานิกิรรมกิารอย่างสม�ำเสมอทุกิปี		

 2. กริณ่กริริมการิอิสริะทุ่�ดำริงติำแหน่งติ่อเนื�องเกิน 9 ปี

	 ในิกิรณ์ีที�มีกิรรมกิารอิสระที�ดำรงตำแห่นิ่งต่อเนิื�องเกิินิ	9	ปี 

นิบ่ัแตว่น่ิที�มคี์ณุ์สมบัต่เิปน็ิอสิระ	ค์ณ์ะกิรรมกิารบัรษิัท่จีะพื้จิีารณ์า

ถืึงค์วามจีำเป็นิในิกิารเสนิอให่้กิล่บัเข้าดำรงตำแห่นิ่งกิรรมกิาร 

ตอ่ไป	โดยให่ค้์ณ์ะกิรรมกิารพิื้จีารณ์าค์ณุ์สมบ่ัตคิ์วามเปน็ิอิสระของ

กิรรมกิารด่งกิล่าวต่อไปได้	ห่ากิเห่็นิว่ามีค์วามเห่มาะสม

การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการที่่�ส่ำคัญของนโยบาย 

แนวปฏิบิติัิ และระบบการกำกบัดแูลกจิการในรอบปีที่่�ผู่้านมา

	 ในิปี	2565	บัริษั่ทได้ดำเนิินิกิารที�สำค์่ญเกีิ�ยวก่ิบักิารทบัทวนิ

นิโยบัาย	แนิวปฏิบิัต่	ิและระบับักิารกิำกิบ่ัดแูลกิจิีกิาร	ห่รอืกิฎบัต่ร

ค์ณ์ะกิรรมกิารและค์ณ์ะกิรรมกิารชุดยอ่ย	เพื้ื�อให่บ้ัรษิัท่มีระบับักิาร

กิำกิ่บัดูแลกิิจีกิารอย่างต่อเนิื�อง	และเพื้ิ�มประสิทธิุภาพื้กิารกิำก่ิบั

ดูแลและแสดงให่้เห่็นิว่ามีกิารยกิระด่บัมาตรฐานิกิารกิำกิ่บัดูแล

กิิจีกิารของบัริษั่ทที�สอดค์ล้องกิ่บั	CG	Code	จีำนิวนิ	5	เรื�อง	ด่งนิี�	

1.	 ทบัทวนิกิฎบั่ตรและแบับัประเมินิผลกิารปฏิิบ่ัติงานิของ

ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ทและค์ณ์ะกิรรมกิารชุดย่อย	

2.	 ทบัทวนินิโยบัายกิารกิำห่นิดคุ์ณ์สมบ่ัติและกิารสรรห่า

กิรรมกิารบัริษั่ท	 และตารางค์วามรู้ค์วามชำนิาญของ 

ค์ณ์ะกิรรมกิารบัริษั่ท	(Board	Skills	Matrix)	

3.	 ทบัทวนินิโยบัายกิารจี่ดกิารข้อมูลภายในิที�มีผลต่อราค์า

ห่ล่กิทร่พื้ย์	(Insider	Trading	Policy)

4.	 ทบัทวนินิโยบัายต่อต้านิค์อร์ร่ปช่นิ	 และนิโยบัาย 

กิารร่บัเรื�องร้องเรียนิกิารทุจีริตและกิารกิระทำผิด

5.	 ทบัทวนินิโยบัายด้านิสิทธุิมนิุษัยชนิ	 และนิโยบัายด้านิ 

กิารบัรหิ่ารค์วามห่ลากิห่ลายและยอมรบ่ัค์วามแตกิตา่งของ

บัุค์ค์ล

สิามารถศึกษาข้อม้ลเพิ่ิ�มเติมได้ตาม “เอกสิาร
แนบ 5  นโยี่บายี่และแนวปฏิิบัติการกำกับด้แล
กิจการ จรรยี่าบรรณเอสิซ่ีจ่ จรรยี่าบรรณ 
ค้่ธุุรกิจ และจรรยี่าบรรณนักลงทุนสัิมพิ่ันธุ์” 
ท่�เว็บไซีต์บริษัท www.scg.com
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15
โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด 
และบริษัทในกลุ่ม

O O Oบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ 
จำากัด (มหาชน)  
และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 
จำากัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่ม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565สายรายงาน 

ผู้ถือหุ้น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

หน่วยงานกำากับดูแล 

การปฏิบัติงาน

หน่วยงานบริหาร 

ความเสี่ยง

คณะจัดการเอสซีจี

การเงินและการลงทุน

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)ธุรกิจซีเมนต์และ 
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ

สำานักงานตรวจสอบคณะกรรมการกิจการสังคม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

การบริหารกลาง

O บริษัทที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก ซึ่งทำาหน้าที่บริหารจัดการ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจ
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษััทประกอบด้้วยบุคคลซ่ึ่�งมีความร้้ความ

สามารถที�เหมาะสมกับบริษััท	 โด้ยเป็นผู้้้มีบทบาทสำคัญใน 

การกำหนด้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษััท	 และร่วมกับ 

ผู้้บ้ริหารระดั้บสง้ในการกำหนด้กลยุทธ์์	และนโยบายการด้ำเนินงาน 

ทั�งระยะสั�นและระยะยาว	 ตลอด้จนกำหนด้นโยบายการเงิน	 

การบรหิารความเสี�ยง	และภาพรวมขององคก์ร	รวมทั�งการทบทวน

นโยบายและแผู้นงานสำคัญของบริษััทเป็นประจำทุกปี	มีบทบาท

สำคัญในการจัด้สรรทรัพยากรสำคัญตามเป้าหมาย	ตลอด้จนกำกับ

ด้้แลตรวจสอบ	 และประเมินผู้ลการด้ำเนินงานของเอสซีึ่จี	 

และผู้ลการปฏิิบัติงานของผู้้้บริหารระดั้บส้งให้เป็นไปตามแผู้น 

ที�วางไว้อย่างเป็นอิสระ

	 ข้อบังคับของบริษััทกำหนด้ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า	9	คน	 

แต่ไม่เกิน	15	คน	ซึ่่�งแต่งตั�งและถอด้ถอนโด้ยที�ประชุุมผู้้้ถือหุ้น	 

โด้ยมีรายชุื�อด้ังนี�	

คณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด้้วยกรรมการจำนวน	15	คน	ด้ังนี�

1.	 พลอากาศเอก	สถิตย์พงษั์	สุขวิมล	 	ประธ์านกรรมการ

2.	 นายชุุมพล	ณ	ลำเลียง	 	 	รองประธ์านกรรมการ 

	 	 	 	 	 	 	 	และกรรมการอิสระ

3.	 นายเกษัม	วัฒนชุัย	 	 	กรรมการ

4.	 พันโท	สมชุาย	กาญจนมณี	 	กรรมการ

5.	 พันตำรวจเอก	ธ์รรมนิธ์ิ	วนิชุย์ถนอม		กรรมการ

6.	 นายกานต์	ตระก้ลฮุุน	 	 	กรรมการ

7.	 นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	 	กรรมการอิสระ

8.	 นายพสุ	เด้ชุะรินทร์	 		 	กรรมการอิสระ

9.	 นางพรรณสิรี	อมาตยกุล	 	 	กรรมการอิสระ

10.	นายชุลณัฐ	ญาณารณพ	 	 	กรรมการ	

11.	นายฐาปน	สิริวัฒนภักด้ี	 	 	กรรมการอิสระ

12.	นายศุภชุัย	เจียรวนนท์	 	 	กรรมการอิสระ

13.	นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค	 	 	กรรมการอิสระ

14.	นางสาวจรีพร	จารุกรสกุล		 	กรรมการอิสระ

15.	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	 	 	กรรมการผู้้้จัด้การใหญ่

หมายเหตุุ: 
*		ที�ประชุุมสามัญผู้้้ถือหุ้นประจำปี	2565	วันที�	30	มีนาคม	2565	มีมติแต่งตั�ง 
กรรมการใหม่แทนกรรมการที�ครบกำหนด้ออกตามวาระในปี	2565	และ
เพิ�มจำนวนกรรมการ	ด้ังนี�
• กรรมการลำด้ับที�	4	พันโท	สมชุาย	กาญจนมณี	เข้าด้ำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการ	มีผู้ลตั�งแต่วันที�	30	มีนาคม	2565
• กรรมการลำดั้บที�	12	นายศุภชัุย	เจียรวนนท์	เข้าด้ำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการและกรรมการอิสระ	มีผู้ลตั�งแต่วันที�	30	มีนาคม	2565	
• กรรมการลำด้ับที�	13	นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค	เข้าด้ำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการและกรรมการอิสระ	มีผู้ลตั�งแต่วันที�	30	มีนาคม	2565	แทน	
นางธ์าริษัา	วัฒนเกสที�ครบวาระในการประชุุมสามัญผู้้้ถือหุ้นประจำปี	
2565

• กรรมการลำด้ับที�	14	นางสาวจรีพร	จารุกรสกุล	เข้าด้ำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการและกรรมการอิสระ	มีผู้ลตั�งแต่วันที�	30	มีนาคม	2565

	 คณะกรรมการบริษััททั�ง	15	คน	ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม	ด้ังนี�

	 1.	 ไมม่ปีระวตักิารกระทำความผู้ดิ้อาญาในความผู้ดิ้ที�เกี�ยวกับ

ทรัพย์ซึ่่�งได้้กระทำโด้ยทุจริต

	 2.	 ไม่มีประวัติการทำรายการที�อาจเกิด้ความขัด้แย้งทาง 

ผู้ลประโยชุน์กับเอสซึ่ีจีในรอบปีที�ผู้่านมา

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษััทประกอบด้้วยกรรมการที�เป็นผู้้้บริหาร	 

1	คน	คือ	กรรมการผู้้้จัด้การใหญ่	และกรรมการที�ไม่เป็นผู้้้บริหาร	

14	คน	ซึ่่�งกรรมการที�ไม่เป็นผู้้้บริหารมีประสบการณ์การทำงาน 

ที�เกี�ยวข้องกับธ์ุรกิจหลักของบริษััทหรือในภาคอุตสาหกรรม	 

หรือการจัด้การองค์กรขนาด้ใหญ่ที�สอด้คล้องและเป็นประโยชุน์ 

กับเป้าหมายและกลยุทธ์์	 รวมทั�งการบริหารกิจการของบริษััท	 

และไม่มีกรรมการที�ไม่เป็นผู้้้บริหารคนใด้ด้ำรงตำแหน่งกรรมการ 

ผู้้้จัด้การใหญ่ในชุ่วง	2	ปีที�ผู้่านมา	

	 กรรมการที�มีอำนาจลงนามผู้้กพันบริษััทคือกรรมการสองใน

จำนวนห้าคนคือ	นายเกษัม	วัฒนชุัย	หรือ	นายชุุมพล	ณ	ลำเลียง	

หรือ	นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	หรือ	นายชุลณัฐ	ญาณารณพ	 

หรือ	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	ลงลายมือชุื�อร่วมกัน

สามารถดูประวัติได้ตาม “เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง  ผู้ บ ริหารสายงานบัญชีและ 
การเงิน และเลขานุการบริษัท” ที่เว็บไซต์
บริษัท www.scg.com
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20%
กรรมการเพศหญิง 

(3 คน)

53% 93%
กรรมการอิสระ 

(8 คน)

กรรมการที่ไม่เป็น 

ผู้บริหาร (14 คน)

	 บริษััทมีกรรมการอิสระจำนวน	 8	 คน	 ได้้แก่	 นายชุุมพล	 

ณ	 ลำเลียง	 นายประสาร	 ไตรรัตน์วรกุล	 นายพสุ	 เด้ชุะรินทร์	 

นางพรรณสิรี	 อมาตยกุล	 นายฐาปน	 สิริวัฒนภักด้ี	 นายศุภชุัย	 

เจยีรวนนท์	นางนนัทวลัย์	ศกนุตนาค	และนางสาวจรพีร	จารกุรสกลุ	 

ซึ่่�งมีจำนวนมากกว่าก่�งหน่�งของจำนวนกรรมการทั�งหมด้	และมี

กรรมการอิสระที�เป็นเพศหญิง	3	คน	โด้ยกรรมการอิสระทั�ง	8	คน	

มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด้คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

ของบริษััท	ซ่ึ่�งมีความเข้มงวด้กว่าหลักเกณฑ์์ของคณะกรรมการ

กำกับตลาด้ทุน

	 กรรมการอิสระจะทำหน้าที�ในการตรวจสอบการทำงานของ

ฝ่่ายจัด้การ	เสนอแนะและแสด้งความคิด้เห็น	สนับสนุนนโยบาย 

ที�เป็นประโยชุน์ต่อผู้้้ถือหุ้น	หรือคัด้ค้านแนวทางที�อาจก่อให้เกิด้

ความไม่เป็นธ์รรม	หรือไม่โปร่งใสซึ่่�งอาจกระทบต่อผู้ลประโยชุน์

ของผู้้้ถือหุ้น	และผู้้้มีส่วนได้้เสียกลุ่มต่าง	ๆ	ด้้แลให้บริษััทกำหนด้

และเปิด้เผู้ยนโยบายด้้านการด้้แลการทำรายการที�เกี�ยวโยงกัน	 

เพื�อใหม้ั�นใจได้ว้า่เปน็ไปเพื�อประโยชุน์สง้สดุ้ของบรษิัทัและผู้้ถื้อหุน้

	 เพื�อให้สอด้คล้องกับหลักเกณฑ์์การกำกับด้้แลกิจการที�ด้ ี

ในระดั้บสากล	บริษััทได้้ให้ความสำคัญเรื�องความหลากหลายใน

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทั	(Board	Diversity)	ซึ่่�งประกอบ

ด้้วยความหลากหลายทั�งในด้้านทักษัะ	ประสบการณ์	ความร้้	และ

ความชุํานาญเฉพาะด้้านที�เป็นประโยชุน์ต่อบริษััท	(Board	Skills	

Matrix)	ตลอด้จนในการสรรหากรรมการบริษััทไม่มีข้อจํากัด้หรือ

แบ่งแยกในเรื�อง	 เพศ	อายุ	 เชุื�อชุาติ	 สัญชุาติ	ศาสนา	ประเทศ 

ต้นกําเนิด้	 วัฒนธ์รรม	 และขนบธ์รรมเนียม	 เป็นต้น	 เพื�อเพิ�ม

ศักยภาพในการสรรหาบุคคลที�มีความเหมาะสมเป็นกรรมการให้

สอด้คล้องกับการด้ำเนินธ์ุรกิจของบริษััท	

	 ทั�งนี�	กระบวนสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการ 

ที�จะครบกำหนด้ออกตามวาระในปี	2566	คณะกรรมการบรรษัทัภบิาล 

และสรรหาได้ส้รรหาบคุคลที�มคีวามเหมาะสมจากการเสนอชุื�อของ

กรรมการ	 และบัญชีุรายชุื�อกรรมการ	 (Director	 Pool)	 

ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิัทไทย	(IOD)	โด้ยได้ค้ำนง่

ถง่คณุสมบติัด้้านความหลากหลายขา้งตน้และเปน็ไปตามนโยบาย

การกำหนด้คุณสมบัติและการสรรหากรรมการของบริษััท	

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งเฉลี่ย ช่วงอายุของกรรมการ

6 ปี 1 เดือน
41 – 50 ปี
(1 คน)

51 – 60 ปี 
(3 คน)

61 – 70 ปี 
(8 คน)

71 ปีขึ้นไป 
(3 คน)
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ความหลากหลายในด้า้นทักัษะ ประสบการณ์ ์ความร้้ และความ

ชํํานาญเฉพาะด้้านทั่�เป็นประโยชํน์ตุ่อบริษัทั (Board Skills 

Matrix)

	 •	 ธ์ุรกิจหลักหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซึ่ีจี	7	คน

	 •	 การต่างประเทศ	11	คน

	 •	 การบริหารจัด้การในภาวะวิกฤต	10	คน

	 •	 กฎหมาย	2	คน

	 •	 การตลาด้	11	คน

การด้ํารงตุําแหน่งในคณ์ะกรรมการชํุด้ย่อย 

ลำาดับ ชื่อ - นามสกุล
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
(3 คน)

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล

และสรรหา
(4 คน)

คณะกรรมการ 
พิจารณาผลตอบแทน

(4 คน)

คณะกรรมการกิจการ
สังคมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน
(9 คน)*

1. พลอากาศเอก	สถิตย์พงษั์	สุขวิมล - - - กรรมการ

2. นายชุุมพล	ณ	ลำเลียง - ประธาน - -

3. นายเกษัม	วัฒนชุัย - - - ประธาน

4. พันโท	สมชุาย	กาญจมณี - - - กรรมการ

5. พันตำรวจเอก	ธ์รรมนิธ์ิ	วนิชุย์ถนอม - - - กรรมการ

6. นายกานต์	ตระก้ลฮุุน - - - กรรมการ

7. นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล - - ประธาน -

8. นายพสุ	เด้ชุะรินทร์ ประธาน กรรมการ - -

9. นางพรรณสิรี	อมาตยกุล กรรมการ - กรรมการ -

10. นายชุลณัฐ	ญาณารณพ - - กรรมการ -

11. นายฐาปน	สิริวัฒนภักด้ี - - กรรมการ -

12. นายศุภชุัย	เจียรวนนท์ - กรรมการ - -

13. นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค กรรมการ - - -

14. นางสาวจรีพร	จารุกรสกุล - กรรมการ - -

15. นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	 - - - กรรมการ

หมายเหตุุ: 
• กรรมการลำดั้บที�	2,	7,	8,	9,11,	12,13	และ	14	เป็นกรรมการที�มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระตามข้อกำหนด้คณุสมบตักิรรมการอสิระของบรษิัทัและหลกัเกณฑ์์

ของคณะกรรมการกำกับตลาด้ทุน
• กรรมการลำด้บัที�	1	ถง่	14	เป็นกรรมการที�มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระตามเกณฑ์์การประเมนิด้ชัุนคีวามยั�งยนืด้าวโจนส์	(DJSI)	ซึ่่�งคณุสมบัตกิารเป็นกรรมการ

อสิระในกรณีนี�สามารถด้ไ้ด้้จาก	www.scg.com	
• *	คณะกรรมการกิจการสังคมฯ	มสีมาชุกิ	9	คน	ประกอบด้้วยกรรมการ	6	คน	และฝ่่ายจดั้การ	3	คน	ได้้แก่	นายธ์รรมศกัด้ิ�	เศรษัฐอดุ้ม	นายยุทธ์นา	เจยีมตระการ	

และนายเชุาวลติ	เอกบตุร	เป็นกรรมการกิจการสงัคมเพื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื
• โครงสร้างของกรรมการบริษัทัเป็นแบบ	One-tier	Board	System	ประกอบด้้วยกรรมการที�เป็นผู้้บ้ริหาร	และกรรมการที�ไม่เป็นผู้้บ้ริหารซึ่่�งบางส่วนเป็นกรรมการ

อสิระด้้วย	

	 •	 บัญชุี	หรือ	Financial	Literacy	9	คน

	 •	 การเงนิ	เชุน่	Financial	Landscape	/	Payment	System	 

	 	 10	คน

	 •	 เทคโนโลย	ี/เทคโนโลยสีารสนเทศ	/	Cybersecurity	7	คน

	 •	 การบริหารจัด้การทุนมนุษัย์	 

	 	 (Human	Capital	Management)	13	คน

	 •	 การกำกับด้้แลกิจการ	15	คน

	 •	 การจัด้การด้้านสิ�งแวด้ล้อม	4	คน

	 •	 การจัด้การด้้านสังคม	7	คน
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รายงานการเปล่�ยนแปลงการถืือหลักทัรัพย์ของคณ์ะกรรมการบริษัทั ค้่สมรส หรือผู้้้ท่ั�อย้่กินด้้วยกันฉันสาม่ภริยา และบุตุรทั่�ยังไม่

บรรลนุติุภิาวะ

ชื่อ - นามสกุล

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) บริษัทในเครือ**

หุ้นสามัญ (จำานวนหุ้น) หุ้นกู้ (จำานวนหน่วย) หุ้นสามัญ (จำานวนหุ้น) หุ้นกู้ (จำานวนหน่วย)

ณ  
วันที่ 1 

 มกราคม
2565

ณ  
วันที่  
31 

ธันวาคม
2565

เพิ่ม / 
(ลด) 

ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

ณ  
วันที่ 1 

 มกราคม
2565

ณ  
วันที่  
31 

ธันวาคม
2565

เพิ่ม / 
(ลด) 

ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

ณ  
วันที่ 1 

 มกราคม
2565

ณ  
วันที่  
31 

ธันวาคม
2565

เพิ่ม / 
(ลด) 

ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

ณ  
วันที่ 1 

 มกราคม
2565

ณ  
วันที่  
31 

ธันวาคม
2565

เพิ่ม / 
(ลด) 

ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

1.	พลอากาศเอกสถิตย์พงษั์	สุขวิมล
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

2.	นายชุุมพล	ณ	ลำเลียง
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

201,000
-

201,000
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

28,329
-

28,329
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

3.	นายเกษัม	วัฒนชุัย
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

4.	พันโท	สมชุาย	กาญจมณี
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

5.	พันตำรวจเอก	ธ์รรมนิธ์ิ	วนิชุย์ถนอม
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

6.	นายกานต์	ตระก้ลฮุุน
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

7.	นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

- 
-

- 
-

- 
-

45,000
-

45,000
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

15,000
-

15,000
-

- 
-

8.	นายพสุ	เด้ชุะรินทร์
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

9.	นางพรรณสิรี	อมาตยกุล
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

10.	นายชุลณัฐ	ญาณารณพ
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

18,500
-

18,500
-

- 
-

43,000
-

43,000
-

- 
-

2,607
-

2,607
-

- 
-

14,200
-

14,200
-

- 
-

11.	นายฐาปน	สิริวัฒนภักด้ี
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

12.	นายศุภชุัย	เจียรวนนท์
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

13.	นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

14.	นางสาวจรีพร	จารุกรสกุล
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

15.	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	
ผู้้เ้กี�ยวข้อง	*

30,000
-

30,000
-

- 
-

113,000
-

113,000
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

22,000
-

22,000
-

- 
-
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หมายเหตุุ: 
1.	บรษิัทัปน้ซึ่เิมนต์ไทย	จำกดั้	(มหาชุน)	มีทุนจด้ทะเบยีน	1,600,000,000	บาท	ทุนชุำระแล้ว	1,200,000,000	บาท	(1,200,000,000	หุ้น)
2.	ตาม	พ.ร.บ.บรษิัทัมหาชุนจำกดั้	คำว่า	“บรษิัทัในเครอื”	หมายถง่	บรษิัทัมหาชุนจำกดั้บรษิัทัหน่�งซึ่่�งมคีวามสมัพนัธ์์กบับรษิัทัเอกชุน	หรอืบรษิัทัมหาชุนจำกดั้บรษิัทั

ใด้บรษิัทัหน่�งหรอืหลายบรษิัทัในลกัษัณะด้งัต่อไปนี�
• บรษิัทัหน่�งมอีำนาจควบคมุเกี�ยวกับการแต่งตั�งและถอด้ถอนกรรมการ	ซึ่่�งมอีำนาจจดั้การทั�งหมด้หรอืโด้ยส่วนใหญ่ของอกีบรษัิัทหน่�ง
• บรษิัทัหน่�งถอืหุน้ในอกีบรษิัทัหน่�งเกินกว่าร้อยละ	50	ของหุน้ที�ออกจำหน่ายแล้ว

3.	*	 ผู้้้เกี�ยวข้อง	 หมายความตามหลักเกณฑ์์ของ	 ก.ล.ต.	 ในการรายงานการถือหุ้นสามัญของบริษััทที�ถือโด้ยกรรมการให้รวมถ่งหุ้นสามัญที�ถือโด้ยค้่สมรส	 
หรอืผู้้ท้ี�อย้ก่นิด้้วยกนัฉนัสามภีรยิา	และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนติภิาวะด้้วย

4.	ตามหลกัเกณฑ์์ของ	พ.ร.บ.บรษิัทัมหาชุนจำกดั้	ให้แสด้งหุน้สามญัและหุน้ก้ข้องบรษัิัท	และบรษัิัทในเครอื	ที�ถอืโด้ยกรรมการเฉพาะการถอืหุน้และหุ้นก้ข้องตนเอง
5.	สอด้คล้องกับนโยบายจดั้การข้อม้ลภายในที�มีผู้ลต่อราคาหลกัทรพัย์	(Insider	Trading	Policy)	ของบริษััท	ฉบบัลงวนัที�	27	กรกฎาคม	2565
6.	หุน้ก้บ้รษิัทัปน้ซึ่เิมนต์ไทย	จำกดั้	(มหาชุน)	มีม้ลค่าหน่วยละ	1,000	บาท	
7.	จำนวนหุน้ก้ข้องบรษิัทัเป็นข้อม้ลปิด้สมุด้ทะเบยีน	ณ	วนัที�	19	ธ์นัวาคม	2565
8.	**	บรษิัทัในเครอื	หมายถง่	บรษิัทัเอสซึ่จีี	แพคเกจจิ�ง	จำกดั้	(มหาชุน)	และ	บรษัิัทเอสซึ่จี	ีเคมคิอลส์	จำกดั้	(มหาชุน)	โด้ยจำนวนหุน้ก้้เป็นข้อมล้ปิด้สมดุ้ทะเบยีน	

ณ	วนัท	ี19	ธ์นัวาคม	2565

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณ์ะกรรมการบริษัทัม่หน้าทั่�ด้ังตุ่อไปน่�

(ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษััท	เมื�อ	วันที�	26	

ตุลาคม	2565)

รบัผิู้ด้ชํอบในฐานะผู้้น้ำองค์กรท่ั�สร้างคุณ์ค่าให้แก่กจิการอย่างยั�งยืน

	 1.	 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื�อประโยชุน์ที�ด้ีที�สุด้แก่ผู้้้ถือหุ้น	

(Fiduciary	Duty)	โด้ยย่ด้ถือแนวปฏิิบัติสำคัญ	4	ประการ	คือ	

	 	 1)	การปฏิิบัติหน้าที�ด้้วยความรับผิู้ด้ชุอบ	ระมัด้ระวังและ

รอบคอบ	(Duty	of	Care)

	 	 2)	 การปฏิิบัติหน้าที�ด้้วยความซึ่ื�อสัตย์สุจริต	 (Duty	of	 

Loyalty)

	 	 3)	การปฏิิบัติตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของ

บรษิัทั	มตคิณะกรรมการบริษัทัและมติที�ประชุมุผู้้ถ้อืหุน้	(Duty	of	

Obedience)

	 	 4)	การเปิด้เผู้ยข้อม้ลต่อผู้้้ถือหุ้นอย่างถ้กต้อง	ครบถ้วน	

โปร่งใส	ตรวจสอบได้้	และทันเวลา	(Duty	of	Disclosure)

	 2.	 กำหนด้วิสัยทัศน์	พันธ์กิจ	และกลยุทธ์์ในการด้ำเนินธ์ุรกิจ

ของเอสซึ่ีจีต่อการสร้างคุณค่าอย่างยั�งยืนให้แก่ทั�งเอสซึ่ีจี	ล้กค้า	 

ผู้้้มีส่วนได้้เสีย	และสังคมโด้ยรวม	และให้มีการทบทวนและอนุมัติ

เป็นประจำทุกปี	

	 3.	 จดั้การบรษิัทัให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคบั 

ของบริษััท	 มติคณะกรรมการบริษััท	 และมติที�ประชุุมผู้้้ถือหุ้น 

ด้้วยความรับผู้ิด้ชุอบ	ระมัด้ระวังและรอบคอบ	ด้้วยความซึ่ื�อสัตย์

สจุรติ	เพื�อประโยชุน์สง้สุด้ของบริษัทัและเป็นธ์รรมต่อผู้้้มีส่วนได้้เสีย

ทกุฝ่่าย	

	 4.	 กำกับด้้แลและพัฒนาบรรษััทภิบาลของเอสซีึ่จีให้อย้่ใน

ระด้ับสากล	 เพื�อเป็นแนวทางในการด้ำเนินธ์ุรกิจ	 ติด้ตามให้มี 

การปฏิบิตั	ิและเปน็แบบอยา่งในการปฏิิบติัตามหลกับรรษัทัภบิาล

และจรรยาบรรณเอสซึ่ีจี

กำหนด้วัตุถืุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทั่�เป็นไปเพื�อ

ความยั�งยืน

	 5.	 พจิารณาแผู้นหลกัในการด้ำเนนิงาน	งบประมาณ	เปา้หมาย

และนโยบายในการด้ำเนนิธ์รุกจิ	ตลอด้จนพฒันาขดี้ความสามารถ

ของเอสซึ่ีจีให้แข่งขันได้้ในระด้ับสากล

เสริมสร้างคณ์ะกรรมการบริษัทัทั่�ม่ประสิทัธิผู้ล

	 6.	 กำหนด้และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ	 ในเรื�อง

จำนวนกรรมการ	สัด้ส่วนกรรมการอิสระ	คุณสมบัติที�หลากหลาย	

ทั�งในด้า้นความร้	้ความเชีุ�ยวชุาญ	ประสบการณ	์และความสามารถ

เฉพาะด้้านของกรรมการเพื�อให้เหมาะสมกับการด้ำเนินธ์ุรกิจของ

เอสซีึ่จ	ีรวมทั�งแต่งตั�งกรรมการชุดุ้ย่อยเพื�อชุ่วยเหลือและสนับสนุน

การปฏิบัิตหิน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทั	และอาจแต่งตั�งประธ์าน

กรรมการชุุด้ย่อยด้้วยก็ได้้	

	 7.	 ประเมนิผู้ลการปฏิบิตัหินา้ที�ของคณะกรรมการบรษิัทัเปน็

ประจำทุกปี	โด้ยให้มีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานเป็น	3	แบบ	 

คอืประเมนิการปฏิบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัทัโด้ยรวม	(As	a	

Whole)	 ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล	 (Self-Assessment)	 

และประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานของประธ์านกรรมการ	 รวมทั�ง

ตดิ้ตามผู้ลการประเมินของคณะกรรมการบรษิัทัและคณะกรรมการ

ชุุด้ย่อยเพื�อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษััท	และทบทวน

แบบประเมินผู้ลการปฏิบัิตหิน้าที�ของกรรมการบริษัทัและกรรมการ

ชุุด้ย่อยเป็นประจำสม�ำเสมอ	

	 8.	 กำกับด้้แลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั�งบุคคลเป็น

กรรมการบริษััทอย่างโปร่งใส	 และมีการกำหนด้ค่าตอบแทน

กรรมการบริษััทและกรรมการชุุด้ย่อยอย่างเหมาะสม	

	 9.	 อทุศิเวลาในการปฏิบิตัหินา้ที�อยา่งเพียงพอ	เขา้รว่มประชุมุ

คณะกรรมการบริษััทและการประชุุมผู้้้ถือหุ้น	 เว้นแต่ในกรณี 

ที�มีเหตุสุด้วิสัยโด้ยกรรมการบริษััทที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุุม 
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จะต้องแจ้งให้ประธ์านกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการ

บริษััททราบล่วงหน้าก่อนการประชุุม	

	 10.	พฒันาความร้ค้วามสามารถในการปฏิบิตังิานเขา้อบรมหรอื

เข้าร่วมในหลักส้ตรที�เกี�ยวข้องกับการปฏิิบัติหน้าที�กรรมการหรือ

กิจกรรมสัมมนาที�เป็นการเพิ�มพ้นความร้้ในการปฏิิบัติงานอย่าง 

ต่อเนื�อง

สรรหาและพัฒนาผู้้้บริหารระด้ับส้งและการบริหารบุคลากร

	 11.	พิจารณาแผู้นพัฒนาผู้้้บริหารระดั้บส้งและแผู้นสืบทอด้

กรรมการผู้้้จัด้การใหญ่	 และกำกับด้้แลให้มีการประเมินผู้ล 

การปฏิบัิติงานของผู้้้บริหารระดั้บสง้ที�มปีระสิทธิ์ผู้ลเป็นประจำทุกปี	 

และมีระบบการพิจารณากำหนด้ค่าตอบแทนแก่ผู้้้บริหารระด้ับส้ง

ที�รอบคอบ	 โปร่งใส	 สอด้คล้องกับความรับผู้ิด้ชุอบและผู้ล 

การด้ำเนินงานเพื�อก่อให้เกิด้แรงจ้งใจทั�งในระยะสั�นและระยะยาว	 

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธ์ุรกิจอย่างมีความรับผู้ิด้ชุอบ

	 12.	กำกับด้้แลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที�ก่อให้เกิด้

ม้ลค่าแก่เอสซึ่ีจีควบค้่กับการสร้างคุณประโยชุน์ต่อผู้้้มีส่วนได้้เสีย

ทุกฝ่่าย	มีความรับผิู้ด้ชุอบต่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม	รวมทั�งด้้แล 

ให้ฝ่่ายจัด้การจัด้สรรและจัด้การทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธ์ิภาพและประสิทธ์ิผู้ล	

	 13.	กำกบัด้แ้ลใหม้กีารบรหิารจดั้การเทคโนโลยสีารสนเทศและ

มาตรการรกัษัาความมั�นคงปลอด้ภยัของระบบเทคโลยสีารสนเทศ

	 14.	ติด้ตามด้้แลให้มีการนำกลยุทธ์์ของบริษััทไปปฏิิบัติ	และ

ติด้ตามการวัด้ผู้ลการด้ำเนินงานทั�งในระดั้บกลุ่มธุ์รกิจ	และระดั้บ

เอสซีึ่จี	 โด้ยกำหนด้ให้มีการรายงานผู้ลการด้ำเนินงานอย่าง

สม�ำเสมอ	 รวมทั�งให้นโยบายเพื�อการพัฒนาและปรับปรุง 

การด้ำเนนิงานของธ์รุกจิโด้ยคำนง่ถง่ความปลอด้ภยัและสขุอนามยั	

ความรับผิู้ด้ชุอบต่อสังคมและสิ�งแวด้ล้อม	ตลอด้จนการพัฒนา

บุคลากรของเอสซึ่ีจี	

ด้้แลให้ม่ระบบการบริหารความเส่�ยงและการควบคุมภายในท่ั�

เหมาะสม

	 15.	กำหนด้นโยบายบริหารความเสี�ยง	 และกำกับด้้แลให้มี 

การบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธ์ิผู้ล	รวมทั�งมีการทบทวนและ

ประเมนิระบบการจดั้การความเสี�ยงอยา่งสม�ำเสมอ	และเมื�อระด้บั

ความเสี�ยงมีการเปลี�ยนแปลง	

	 16.	ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดั้บมีจิตสำน่กในจริยธ์รรม 

และคุณธ์รรม	และปฏิิบัติตามหลักบรรษััทภิบาล	จรรยาบรรณ	 

และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชุันของเอสซึ่ีจี	พร้อมทั�งกำกับด้้แลให้

มีระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในที�เหมาะสม	

เพื�อลด้ความเสี�ยงด้้านการทุจริตและการใชุ้อำนาจอย่างไม่ถ้กต้อง	

รวมทั�งป้องกันการกระทำผู้ิด้กฎหมาย	

	 17.	ตดิ้ตามด้แ้ลและจัด้การความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชุน์ที�อาจ

เกิด้ข่�นระหว่างบริษััทกับฝ่่ายจัด้การ	คณะกรรมการบริษััท	หรือ 

ผู้้้ถือหุ้น	กำกับด้้แลให้มีการป้องกันการใชุ้ประโยชุน์อันมิควรใน

ทรัพย์สินของเอสซีึ่จีและการทำธุ์รกรรมกับผู้้้ที�มีความสัมพันธ์์ 

เกี�ยวโยงกับเอสซึ่ีจีในลักษัณะที�ไม่สมควร	

รักษาความน่าเชํื�อถืือทัางการเงินและการเปิด้เผู้ยข้อม้ล 

	 18.	ติด้ตามด้้แลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน

การชุำระหนี�	รวมทั�งแผู้นหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิด้ปัญหา	

	 19.	กำกับด้แ้ลให้ระบบการจัด้ทำรายงานทางเงนิและการเปิด้เผู้ย 

ข้อสำคัญต่าง	ๆ	ถ้กต้อง	เพียงพอ	ทันเวลา	เป็นไปตามกฎเกณฑ์์

และแนวปฏิิบัติที�เกี�ยวข้อง	

สนับสนุนการม่ส่วนร่วมและการสื�อสารกับผู้้้ถืือหุ้น 

	 20.	ด้้แลให้มั�นใจว่าผู้้้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัด้สินใจในเรื�อง

สำคัญของเอสซึ่ีจี	 เคารพสิทธ์ิและปฏิิบัติต่อผู้้้ถือหุ้นทั�งรายใหญ่	 

รายย่อยและผู้้้มีส่วนได้้เสียทุกฝ่่ายอย่างเป็นธ์รรมและโปร่งใส	

กำกับด้้แลให้มีกระบวนการและชุ่องทางในการรับและจัด้การ 

กับข้อร้องเรียนของผู้้้ที�ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้้้มีส่วนได้้เสีย

ทกุฝ่า่ยอย่างมีประสิทธิ์ผู้ล	และเปิด้โอกาสให้ผู้้ม้สีว่นได้เ้สียทุกฝ่า่ย

สามารถติด้ต่อ/ร้องเรยีนในเรื�องที�อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการ

ได้้โด้ยตรง	

	 ในการปฏิบิตัหินา้ที�คณะกรรมการบริษัทัอาจขอคำปรก่ษัาจาก

ที�ปร่กษัาอิสระภายนอกหรือผู้้้เชุี�ยวชุาญในวิชุาชุีพอื�น	ๆ	หากเห็น

ว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

(ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษััท	เมื�อ	วันที�	26	

ตุลาคม	2565)

	 ให้ประธ์านกรรมการมีหน้าที�ด้ังต่อไปนี�

	 1.	 พิจารณากำหนด้วาระการประชุุมคณะกรรมการบริษััท 

ร่วมกับกรรมการผู้้้จัด้การใหญ่	และด้้แลให้กรรมการบริษััทได้้รับ

ข้อม้ลอย่างถ้กต้อง	ครบถ้วน	ชุัด้เจน	และทันเวลาก่อนการประชุุม	

เพื�อให้กรรมการบริษััทสามารถตัด้สินใจได้้อย่างเหมาะสม	

	 2.	 เป็นผู้้้นำของคณะกรรมการบริษััท	 และเป็นประธ์าน 

ในการประชุุมคณะกรรมการบริษััท

	 	 2.1	ด้ำเนินการประชุุมคณะกรรมการบริษััทตามระเบียบ 

วาระ	ข้อบังคับของบริษััท	และกฎหมาย

	 	 2.2	จัด้สรรเวลาอย่างเพียงพอ	และส่งเสริมให้กรรมการ

บริษััททุกคนอภิปราย	 แลกเปลี�ยนความคิด้เห็นได้้อย่างเต็มที�	 

เป็นอสิระ	และใชุ้ด้ลุยพนิจิอย่างรอบคอบ	โด้ยคำนง่ถ่งผู้้ม้ส่ีวนได้้เสยี 

ทุกฝ่่ายอย่างครบถ้วน
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	 	 2.3.	 สรุปมติที�ประชุุมและสิ�งที�จะต้องด้ำเนินการต่อไป 

อย่างชุัด้เจน

	 	 2.4.	กำหนด้ให้มีการประชุุมคณะกรรมการบริษััทโด้ยไม่มี

กรรมการบริษััทที�มาจากฝ่่ายจัด้การ

	 3.	 เป็นผู้้้นำในการประชุมุผู้้ถ้อืหุน้ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบวาระ	

ข้อบังคับของบริษััท	และกฎหมาย	โด้ยจัด้สรรเวลาให้เหมาะสม	

รวมทั�งเปิด้โอกาสให้ผู้้้ถือหุ้นแสด้งความคิด้เห็นอย่างเท่าเทียมกัน	

และด้้แลให้มีการตอบข้อซึ่ักถามของผู้้้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและ

โปร่งใส

	 4.	 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที�ดี้ในการปฏิิบัติตามหลัก

บรรษััทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซึ่ีจี

	 5.	 เสริมสรา้งความสมัพนัธ์อ์นัด้รีะหวา่งคณะกรรมการบรษัิัท

กับฝ่่ายจัด้การ	 และสนับสนุนการปฏิิบัติหน้าที�ของกรรมการ 

ผู้้้จัด้การใหญ่และฝ่่ายจัด้การตามนโยบายของบริษััท

	 6.	 กำกับด้้แลให้มีการเปิด้เผู้ยข้อม้ลและการจัด้การอย่าง

โปร่งใสในกรณีที�มีความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชุน์

	 7.	 กำกับด้้แลให้คณะกรรมการบริษััทมีโครงสร้างและ 

องค์ประกอบที�เหมาะสม

	 8.	 กำกับด้้แลให้การปฏิิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษััท 

โด้ยรวม	คณะกรรมการชุุด้ย่อยชุุด้ต่าง	ๆ	และกรรมการบริษััท 

แต่ละคน	เป็นไปอย่างมีประสิทธ์ิภาพและเกิด้ประสิทธ์ิผู้ล

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบรษิัทัมอีำนาจอนมุตัเิรื�องตา่ง	ๆ 	ของบรษิัทัตาม

ขอบเขตหน้าที�ที�กำหนด้โด้ยกฎหมาย	ข้อบงัคบัของบรษิัทั	กฎบัตร

คณะกรรมการบริษััท	 และมติที�ประชุุมผู้้้ถือหุ้น	 ซึ่่�งรวมถ่งการ

กำหนด้อำนาจอนุมัต	ิ(Delegation	of	Authority)การกำหนด้และ

ทบทวนวิสัยทัศน์	พันธ์กิจ	กลยุทธ์์ในการด้ำเนินงาน	แผู้นหลักใน

การด้ำเนินงาน	นโยบายในการบริหารความเสี�ยง	แผู้นงบประมาณ

และแผู้นการด้ำเนินงานธุ์รกิจประจำปี	แผู้นธุ์รกิจระยะปานกลาง	

การกำหนด้เป้าหมายที�ต้องการของผู้ลของการด้ำเนินงาน	 

การติด้ตามและประเมินผู้ลการด้ำเนินงานให้เป็นไปตามแผู้นที�

กำหนด้ไว้	และการด้้แลรายจ่ายลงทุน	(Capital	Expenditure)	

รายการระหว่างกันที�สำคัญ	การเข้าควบรวมกิจการ	การแบ่งแยก

กิจการ	และการเข้าร่วมทุน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ

บริษัทกับฝ่่ายจัดการ

	 เอสซึ่ีจีได้้แบ่งแยกบทบาทหน้าที�ความรับผู้ิด้ชุอบระหว่าง 

คณะกรรมการบริษััทกับฝ่่ายจัด้การเอสซีึ่จีอย่างชัุด้เจนตามค้่มือ

อำนาจด้ำเนินการของบริษััท	 โด้ยกรรมการบริษััททำหน้าที�ใน 

การกำหนด้นโยบายและกำกับด้้แลการด้ำเนินงานของฝ่่ายจัด้การ

เอสซึ่ีจีในระด้ับนโยบาย	ขณะที�ฝ่่ายจัด้การเอสซึ่ีจีทำหน้าที�บริหาร

งานในด้า้นตา่ง	ๆ	ให้เปน็ไปตามนโยบายที�กำหนด้	ด้งันั�น	ประธ์าน

กรรมการ	และกรรมการผู้้้จัด้การใหญ่	จ่งเป็นบุคคลคนละคนกัน	

โด้ยทั�งสองตำแหนง่ตอ้งผู้า่นการคดั้เลอืกจากคณะกรรมการบรษิัทั	

เพื�อให้ได้้บุคคลที�มีความเหมาะสมที�สุด้	นอกจากนี�คณะกรรมการ

บริษััทยังเป็นผู้้้กำหนด้แผู้นการสืบทอด้ตำแหน่งของผู้้้บริหาร 

ระดั้บส้ง	และมีการทบทวนแผู้นด้ังกล่าวเป็นประจำทุกปี	โด้ยม ี

การประชุุมร่วมกันระหว่างกรรมการที�ไม่เป็นผู้้้บริหารโด้ยไม่มี 

ฝ่่ายจัด้การเข้าประชุุมในวาระด้ังกล่าว

	 ประธ์านกรรมการไม่ได้้เป็นกรรมการที�เป็นผู้้้บริหาร	และไม่มี

สว่นรว่มในการบรหิารงานของเอสซึ่จี	ีตลอด้จนไมม่อีำนาจลงนาม

ผู้้กพันบริษััทเพื�อให้แบ่งแยกหน้าที�ระหว่างการกำกับด้้แล 

เชุงินโยบายในภาพรวมของบริษััทกับการบริหารงานได้้อย่างชัุด้เจน	

	 สำหรับฝ่่ายจัด้การเอสซีึ่จีได้้รับมอบหมายอำนาจหน้าที�ให้

ด้ำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง	ๆ	ที�กำหนด้ไว้	รับผู้ิด้ชุอบผู้ลการ

ด้ำเนินงานโด้ยรวม	ควบคุมค่าใชุ้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที�

คณะกรรมการอนุมัติในแผู้นงานประจำปี	ด้ำเนินการตามนโยบาย

ด้้านบุคคล	แก้ไขปัญหาหรือความขัด้แย้งที�มีผู้ลกระทบต่อองค์กร	

และด้ำรงไว้ซึ่่�งการสื�อสารที�มีประสิทธ์ิภาพต่อผู้้้มีส่วนเกี�ยวข้อง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

 •  จำนวนปีทั่�ด้ำรงตุำแหน่งของกรรมการบริษัทั

	 	 ข้อบังคับของบริษััทได้้กำหนด้การด้ำรงตำแหน่งในแต่ละ

วาระของกรรมการบริษัทัเปน็ไปตามพระราชุบัญญตับิรษิัทัมหาชุน

จำกัด้	 พ.ศ.	 2535	 โด้ยในการประชุุมสามัญผู้้้ถือหุ้นประจำปี

กรรมการบริษััทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน	1	ใน	3	ถ้าจำนวน

กรรมการแบง่ออกใหต้รงเปน็	3	สว่นไมไ่ด้ก้ใ็หอ้อกโด้ยจำนวนใกล้

ที�สุด้กับส่วน	 1	 ใน	 3	 ทั�งนี�	 กรรมการบริษััทที�จะต้องออกจาก

ตำแหน่งนั�นให้พิจารณาจากกรรมการบริษััทที�อย้่ในตำแหน่งนาน

ที�สุด้เป็นผู้้้ออกจากตำแหน่งก่อน	จำนวนปีที�ด้ำรงตำแหน่งเป็นไป

ตามกฎหมายเกี�ยวกับการออกตามวาระ	ปจัจบัุนบรษิัทัมีกรรมการ

ทั�งสิ�นจำนวน	15	คน	จง่มกีรรมการที�ครบกำหนด้ออกจากตำแหนง่

ตามวาระปีละ	5	คน	อย่างไรก็ตาม	กรรมการบริษััทที�ออกไปนั�น

อาจได้้รับเลือกตั�งให้ด้ำรงตำแหน่งอีกก็ได้้

 •  วาระการด้ำรงตุำแหน่งตุิด้ตุ่อกันของกรรมการอิสระ

	 	 กรรมการอิสระมีวาระการด้ำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน	

3	วาระติด้ต่อกันและครบกำหนด้การด้ำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

ในวนัประชุมุสามญัผู้้ถ้อืหุน้ประจำปทีี�ตนครบกำหนด้ออกตามวาระ	

ทั�งนี�คณะกรรมการอาจเสนอชุื�อกรรมการดั้งกล่าวให้ที�ประชุุม

สามัญผู้้ถ้อืหุน้พจิารณาเลือกตั�งกลบัเขา้เปน็กรรมการตอ่ไปได้้ตาม

ที�คณะกรรมการเห็นสมควร	 โด้ยให้คณะกรรมการพิจารณา

คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการด้ังกล่าวต่อไปได้้	หากเห็น

ว่ามีความเหมาะสม
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นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบนัภายนอกเอสซจีี 

ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

 •  การกำหนด้จำนวนบริษัทัจด้ทัะเบ่ยนทั่�กรรมการบริษัทั

จะไปด้ำรงตุำแหน่งกรรมการ 

	 	 คณะกรรมการบริษัทัได้ก้ำหนด้นโยบายการกำหนด้จำนวน

บริษััทจด้ทะเบียนที�กรรมการบริษััทจะไปด้ำรงตำแหน่งกรรมการ	

เพื�อใหบ้รษิัทัได้รั้บประโยชุนส์ง้สดุ้ในการที�กรรมการบรษิัทัสามารถ

อุทิศเวลาสำหรับการปฏิิบัติหน้าที�ได้้อย่างมีประสิทธ์ิภาพ	 

คณะกรรมการบริษััทจ่งกำหนด้เป็นนโยบายให้กรรมการบริษััท

ด้ำรงตำแหน่งกรรมการในบริษััทจด้ทะเบียนอื�นนอกเอสซีึ่จีซึ่่�ง 

จด้ทะเบยีนในตลาด้หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมไม่เกนิ	4	บรษิัทั	 

ซึ่่�งคณะกรรมการบรษัิัทได้ป้ฏิบิตัติามนโยบายนี�อยา่งเครง่ครดั้	ไมม่ี

กรรมการคนใด้ด้ำรงตำแหน่งในบริษััทจด้ทะเบียนอื�นนอกเอสซึ่ีจี

ซ่ึ่�งจด้ทะเบียนในตลาด้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน	4	บริษััท	

นอกจากนี�บรษิัทัมแีนวปฏิบิตัใินกรณกีรรมการผู้้จ้ดั้การใหญจ่ะเขา้

ด้ำรงตำแหน่งกรรมการในบริษััทอื�น	 ต้องเสนอเรื�องการด้ำรง

ตำแหน่งกรรมการในบริษััทอื�นนั�นเพื�อให้คณะกรรมการบริษััท 

ให้ความเห็นชุอบ

 •  นโยบายและแนวปฏิิบัตุกิารเป็นกรรมการในสถืาบันภาย

นอกเอสซี่จ่ของผู้้้บริหารระด้ับส้ง

	 	 คณะกรรมการบริษััทได้้กำหนด้นโยบายให้กรรมการ 

ผู้้้จัด้การใหญ่และฝ่่ายจัด้การของบริษััทสามารถเป็นกรรมการใน

บริษััทอื�นที�ไม่ใชุ่บริษััทย่อย	และบริษััทร่วม	หรือใชุ้เวลาของบริษััท

ทำงานในสถาบันภายนอกได้้ใน	3	กรณี	ด้ังนี�

	 	 (1)	การเขา้รว่มเป็นกรรมการในองคก์รของภาครฐัซึ่่�งไม่ได้้

ตั�งข่�นเพื�อผู้ลประโยชุน์ของพรรคการเมือง	และเป็นการให้ความ

ชุ่วยเหลือแก่ทางราชุการซึ่่�งจะเป็นประโยชุน์ต่อส่วนรวม

	 	 (2)	การเขา้รว่มเปน็กรรมการในองคก์รของเอกชุนที�ตั�งข่�น

เพื�อประโยชุน์ส่วนรวม	เชุ่น	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

หอการค้าไทย	สมาคมการจัด้การธ์ุรกิจ	ฯลฯ

	 	 (3)	การเขา้รว่มเปน็กรรมการในองคก์รภาคเอกชุนที�ตั�งข่�น

เพื�อการค้าและไม่ขัด้กับผู้ลประโยชุน์ของบริษััท	และไม่ใชุ้เวลา 

อันจะเป็นผู้ลเสียแก่บริษััท

	 	 ทั�งนี�ให้กรรมการผู้้้จัด้การใหญ่เสนอขออนุมัติการเข้าด้ำรง

ตำแหน่งกรรมการในบริษััทอื�นหรือสถาบันภายนอกจากคณะ

กรรมการบรษิัทั	และในกรณขีองพนกังานจดั้การใหเ้สนอขออนมุตัิ

ตามอำนาจด้ำเนินการของบริษััท	โด้ยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์

ของบริษััทที�มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั�งใจทำงาน	ตลอด้จนอุทิศ

เวลาการทำงานให้กับบริษััทอย่างเต็มที�	 รวมทั�งปฏิิบัติตามแนว

จรรยาบรรณเรื�องความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชุน์ของบริษััทที�

พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใด้อย่างหน่�งที�เป็นหรืออาจ

เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษััท	อน่�งการพิจารณาอนุมัติให้

พนกังานเป็นกรรมการหรือใชุเ้วลาของบริษัทัทำงานให้กบัสถาบนั/

บริษััทภายนอก	เป็นดุ้ลยพินิจของบริษััทที�จะพิจารณาตามความ

เหมาะสมเป็นกรณี	ๆ	ไป	ซึ่่�งบริษััทได้้สื�อสารให้พนักงานจัด้การ 

ที�เกี�ยวข้องทราบโด้ยทั�วถ่งกันด้้วยแล้ว

คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการบริษััทได้้แต่งตั�งคณะกรรมการชุุด้ย่อย	ได้้แก่	

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษัทัภบิาลและสรรหา	

คณะกรรมการพิจารณาผู้ลตอบแทน	และคณะกรรมการกิจการ

สงัคมเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน	เพื�อปฏิบัิติหนา้ที�เฉพาะเรื�อง	และ

เสนอเรื�องให้คณะกรรมการบริษัทัพิจารณาหรือรบัทราบ	โด้ยได้จั้ด้

ให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุุด้ย่อยทุกคณะเพื�อกำหนด้

หน้าที�และความรับผู้ิด้ชุอบ	และได้้เปิด้เผู้ยกฎบัตรด้ังกล่าวบน

เวบ็ไซึ่ต์ของบรษิัทั	www.scg.com	ด้ว้ย	นอกจากนี�คณะกรรมการ

บริษััทอาจแต่งตั�งคณะกรรมการชุุด้ย่อยเฉพาะเรื�องชุุด้อื�น	ๆ	ตาม

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงได้้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ประกอบด้้วยกรรมการบริษัทัที�เป็นกรรมการอสิระจำนวน	3	คน	 

โด้ยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความร้้ความสามารถ	 และมี

ประสบการณ์การทำงานด้้านบัญชุ	ีหรอืการเงินที�เปน็ที�ยอมรับ	และ

เป็นผู้้้ที�มีความร้้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทำหน้าที�ในการ

สอบทานความน่าเชุื�อถือของงบการเงินได้้	 รวมทั�งทำหน้าที� 

สอบทานการด้ำเนนิงานให้ถก้ต้องตามนโยบายและระเบยีบข้อบงัคบั	 

ตลอด้จนกฎหมาย	ระเบียบปฏิิบัติ	และข้อกำหนด้ของหน่วยงาน

กำกับด้แ้ล	ส่งเสริมให้พฒันาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีุให้

เปน็ตามมาตรฐานสากล	ตรวจสอบ	สอบทานใหม้รีะบบการควบคมุ

ภายใน	ระบบตรวจสอบภายใน	และระบบบรหิารความเสี�ยงที�รดั้กมุ	 

เหมาะสม	ทนัสมยั	และมปีระสทิธ์ภิาพ	โด้ยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ปฏิิบัติหน้าที�และสามารถแสด้งความคิด้เห็นได้้อย่างอิสระ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	3	คน	ประกอบด้้วย

	 1.	 นายพสุ	เด้ชุะรินทร์		 	 ประธ์านกรรมการ 

	 	 	 	 	 	 	 ตรวจสอบ

	 2.	 นางพรรณสิรี	อมาตยกุล	 กรรมการตรวจสอบ	

	 3.	 นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค	 กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุุ
• นายพสุ	เด้ชุะรินทร์	ได้้รับแต่งตั�งเป็นประธ์านกรรมการตรวจสอบ	ตั�งแต่

วันที�	30	มีนาคม	2565	แทนนางธ์าริษัา	วัฒนเกสที�ครบวาระการด้ำรง
ตำแหน่งในการประชุุมผู้้้ถือหุ้นสามัญประจำปี	2565

• นางนันทวัลย์	ศกุนตนาค	ได้้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการตรวจสอบ	ตั�งแต่วันที�	
30	มีนาคม	2565
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	 ทั�งนี�	 สำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิิบัติงาน	ซึ่่�งปัจจุบัน	 

นายพิทยา	จั�นบุญมี	ผู้้้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ	เป็นผู้้้ด้้แล

งานด้ังกล่าว	และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทั�ง

มีการปร่กษัาหารือกับผู้้้สอบบัญชีุ	ที�ปร่กษัา	และผู้้้เชุี�ยวชุาญด้้าน

กฎหมาย	และบัญชุีเป็นประจำ	โด้ยคณะกรรมการตรวจสอบจะมี

การประชุมุร่วมกับผู้้ส้อบบัญชีุ	โด้ยไม่มฝี่า่ยจัด้การเขา้ประชุุมอย่าง

น้อยปีละ	1	ครั�ง	เพื�อขอความเห็นจากผู้้้สอบบัญชุีในเรื�องต่าง	ๆ	

นอกจากนี�	คณะกรรมการตรวจสอบยังมีที�ปร่กษัาภายนอกที�เป็น

อิสระโด้ยบริษััทเป็นผู้้้ออกค่าใชุ้จ่ายทั�งหมด้

	 นอกจากนี�ได้้จัด้ตั�งคณะจัด้การบริหารความเสี�ยง	เอสซึ่ีจี	เพื�อ

ด้แ้ลการบรหิารความเสี�ยงและรายงานความเสี�ยงตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	โด้ยมีหนว่ยงานบริหารความเสี�ยงเป็นหน่วยงานบริหาร

ด้้แลงานด้ังกล่าว

วาระการด้ำรงตุำแหน่งของกรรมการตุรวจสอบ

	 กรรมการตรวจสอบมวีาระอย้ใ่นตำแหนง่คราวละ	3	ปี	โด้ยครบ

รอบออกตามวาระในวันประชุุมสามัญผู้้้ถือหุ้นประจำปี	ทั�งนี�เมื�อ

ครบกำหนด้ออกตามวาระก็อาจได้้รับการพิจารณาแต่งตั�งให้ด้ำรง

ตำแหน่งต่อไปอีกได้้	

	 ในกรณีที�ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื�น

นอกจากถ่งคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษััทแต่งตั�ง

บุคคลที�มีคุณสมบัติครบถ้วนข่�นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน	เพื�อ

ให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที�คณะกรรมการบริษััท

กำหนด้	โด้ยบุคคลที�เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอย้ใ่นตำแหน่ง

ได้้เพียงเท่าวาระที�ยังเหลืออย้่ของกรรมการตรวจสอบซึ่่�งตนแทน

ขอบเขตุหน้าทั่�ของคณ์ะกรรมการตุรวจสอบ

(ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	 

เมื�อ	วันที�	26	ตุลาคม	2565)

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�ด้ังต่อไปนี�

ด้้านการกำกับด้้แล การบริหารความเส่�ยง การกำกับด้้แลการ

ปฏิิบัตุิงานและการควบคุมภายใน

	 1.	 สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิด้เผู้ย

ข้อม้ลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และ 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัด้เทียม 

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	

	 2.	 พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกัน	การได้้มาหรือจำหน่ายไป

ซึ่่�งสนิทรพัย	์หรอืรายการที�อาจมคีวามขดั้แยง้ทางผู้ลประโยชุนข์อง

บริษััทและบริษััทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด้ของ

สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด้หลกัทรพัยแ์ละ

ตลาด้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 3.	 สอบทานให้บริษััทมีกระบวนการบริหารความเสี�ยง	

กระบวนการทำงาน	การควบคุม	การกำกบัด้แ้ล	ด้้านการปฏิบัิติงาน	 

และด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการรกัษัาความมั�นคงปลอด้ภยั

ของข้อม้ลและระบบเครือข่ายสื�อสารที�มีประสิทธ์ิผู้ล	สอด้คล้อง

ตามมาตรฐานสากล

	 4.	 กำกับด้้แลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชุันที�เหมาะสม 

เพยีงพอต่อการด้ำเนนิธ์รุกจิ	และสอบทานใหม้รีะบบในการตอ่ตา้น

คอร์รปัชุนัอยา่งมปีระสิทธ์ผิู้ลสอด้คล้องตามแนวทางของหน่วยงาน

กำกับด้้แลต่าง	ๆ	เชุ่น	แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชุันของภาคเอกชุน

ไทย	(CAC)	สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิัทัไทย	(IOD)	และ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชุาติ	เริ�มตั�งแต่

การส่งเสริมและสร้างความตระหนักร้้	(Awareness)	การประเมิน

ความเสี�ยง	 การควบคุมภายใน	 การสร้างระบบงานเชุิงป้องกัน	 

การรายงานการกระทำความผู้ิด้	 การตรวจสอบ	 ตลอด้จนให้ 

คำปรก่ษัาและติด้ตามให้มกีารปฏิบัิตติามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชุนั	 

รวมถ่งการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี�ยวกับมาตรการต่อต้าน

คอรร์ปัชุนัตามที�สำนกังานตรวจสอบได้ต้รวจสอบและประเมนิแลว้

	 5.	 สอบทานให้บริษััทและบริษััทย่อยมีกระบวนการควบคุม	

และติด้ตามการปฏิิบัติงาน	(Compliance)	ตามกฎหมายว่าด้้วย

หลักทรัพย์และตลาด้หลักทรัพย์	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมาย

อื�น	ๆ	ที�เกี�ยวข้องกับธ์ุรกิจของบริษััทและบริษััทย่อย	

	 6.	 สอบทานให้บริษััทและบริษััทย่อยมีระบบการควบคุม

ภายใน	ตามกรอบแนวทางของ	Committee	of	Sponsoring	 

Organizations	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	และ

การตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)	 ที�เหมาะสมและมี

ประสทิธ์ผิู้ลตามวิธ์กีารและมาตรฐานสากลที�ยอมรบัโด้ยทั�วไป	และ

พิจารณา	 “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน”	ซึ่่�งสำนักงานตรวจสอบได้้ตรวจสอบและประเมินแล้ว	 

เพื�อให้มั�นใจว่าบริษััทและบริษััทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน 

ที�เพียงพอ	และนำเสนอคณะกรรมการบริษััทพิจารณา

	 7.	 กำกบัด้แ้ลให้มนีโยบายการรบัเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติและ

การกระทำผู้ิด้ที�เหมาะสมเพียงพอต่อการด้ำเนินธ์ุรกิจ	และสอบ

ทานสรุปผู้ลตรวจสอบทุจริตและการลงโทษั	กำหนด้มาตรการ

ป้องกันภายในองค์กร	รวมทั�งสอบทานกระบวนการภายในของ

บริษััทและบริษััทย่อยเกี�ยวกับการแจ้งเบาะแส	 และการรับข้อ 

ร้องเรียน	

	 8.	 สอบทานให้มรีะบบงานเชุงิปอ้งกันและเป็นประโยชุน์ใหก้บั

หนว่ยงานเพื�อเพิ�มประสทิธิ์ภาพ	และประสทิธิ์ผู้ลในการปฏิบิตังิาน

ให้ด้ียิ�งข่�น

	 9.	 กรณีบริษััทย่อยเป็นบริษััทจด้ทะเบียนในตลาด้หลักทรัพย์	

หรือบริษััทย่อยนั�นมีคณะกรรมการตรวจสอบ	การกำกับด้้แลตาม

ข้อ	1-8	ในบริษััทย่อยนั�นรวมถ่งบริษััทในกลุ่มของบริษััทย่อยนั�น	

จะด้ำเนินการโด้ยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษััทย่อยเอง	 
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โด้ยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษััทจะติด้ตามการกำกับด้้แล

จากรายงานต่าง	ๆ	ของบริษััทย่อยด้ังกล่าว

ด้้านอื�นๆ

	 1.	 พจิารณาคดั้เลอืก	เสนอแตง่ตั�งหรอืเลกิจา้งบคุคลซึ่่�งมคีวาม

เป็นอิสระเพื�อทำหน้าที�ผู้้้สอบบัญชุีของบริษััท	 รวมทั�งเสนอ 

ค่าตอบแทนของผู้้้สอบบัญชุีของบริษััท	และประเมินประสิทธ์ิภาพ

การทำงานของผู้้้สอบบัญชุี

	 2.	 จัด้ทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิด้เผู้ยไว้ 

ในรายงานประจำปีของบริษััท	 ซึ่่�งรายงานดั้งกล่าวต้องลงนาม 

โด้ยประธ์านกรรมการตรวจสอบ	และมีความเห็นในเรื�องต่าง	ๆ	

ตามข้อกำหนด้ของตลาด้หลักทรัพย์ฯ	

	 3.	 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิิบัติงานของสำนักงาน

ตรวจสอบภายใน	และประสานงานกับผู้้้สอบบัญชุี	และจัด้ให้ม ี

การประชุุมร่วมกับผู้้้สอบบัญชีุโด้ยไม่มีฝ่่ายจัด้การเข้าร่วมประชุุม 

อย่างน้อยปีละ	1	ครั�ง	

	 4.	 พจิารณาอนมุตัแิผู้นงานตรวจสอบภายใน	งบประมาณ	และ

กำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน	รวมทั�งให้ความเห็นชุอบ

ในการแต่งตั�ง	 ถอด้ถอน	 โยกย้าย	 หรือเลิกจ้างผู้้้อำนวยการ

สำนักงานตรวจสอบภายใน	

	 5.	 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

โด้ยพิจารณาจากการปฏิิบัติหน้าที�และรายงานต่าง	 ๆ	 รวมทั�ง 

สายการบังคับบัญชุา	 และสอบทานให้มีการประเมินผู้ล 

การปฏิบิตังิานตรวจสอบของสำนกังานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

	 6.	 สอบทานใหก้รรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผู้ลการปฏิบิติั

งานของคณะกรรมการตรวจสอบโด้ยรวม	(As	a	Whole)	และ 

การประเมนิผู้ลการปฏิบิตังิานของตนเองเปน็ประจำทกุป	ี(Self-As-

sessment)	รวมถ่งทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง

นอ้ยปลีะ	1	ครั�ง	เพื�อนำเสนอคณะกรรมการบรษัิัทพจิารณาอนมุตัิ

	 7.	 ปฏิิบัติการอื�นใด้ตามที�กฎหมายกำหนด้	หรือตามที�คณะ

กรรมการบริษัทัจะมอบหมายด้้วยความเห็นชุอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที� 

และความรับผู้ิด้ชุอบตามคำสั�งของคณะกรรมการบริษััท	

	 คณะกรรมการบรษิัทัเปน็ผู้้รั้บผู้ดิ้ชุอบการด้ำเนนิงานของบรษิัทั

โด้ยตรงต่อผู้้้ถือหุ้น	ผู้้้มีส่วนได้้เสียและบุคคลทั�วไป

	 ในการปฏิิบัติงานตามขอบเขตหน้าที�	ให้คณะกรรมการตรวจ

สอบมีอำนาจเรียก	สั�งการให้ฝ่่ายจัด้การ	หัวหน้าหน่วยงานหรือ

พนักงานของบริษััทที�เกี�ยวข้องมาให้ความเห็น	ร่วมประชุุมหรือ 

ส่งเอกสารตามที�เห็นว่าเกี�ยวข้องจำเป็น	รวมทั�งแสวงหาความเห็น

ที�เป็นอิสระจากที�ปร่กษัาทางวิชุาชุีพอื�นใด้เมื�อเห็นว่าจำเป็น 

ด้้วยค่าใชุ้จ่ายของบริษััท

ความรับผู้ิด้ชํอบของคณ์ะกรรมการตุรวจสอบ

	 1.	 หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ร้บัทราบกรณทีี�ผู้้้สอบ

บัญชุีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ	ผู้้้จัด้การ	หรือบุคคล

ซึ่่�งรับผู้ิด้ชุอบในการด้ำเนินงานของบริษััทกระทำความผู้ิด้ตาม 

พระราชุบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด้หลักทรัพย์	มาตรา	281/2	

วรรคสอง	มาตรา	305	มาตรา	306	มาตรา	308	มาตรา	309	มาตรา	

310	มาตรา	311	มาตรา	312	หรือมาตรา	313	ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบด้ำเนินการตรวจสอบและรายงานผู้ลการตรวจสอบใน

เบื�องตน้	ให้สำนกังาน	ก.ล.ต.	และผู้้ส้อบบญัชุทีราบภายใน	30	วนั

นับแต่วันที�ได้้รับแจ้งจากผู้้้สอบบัญชุี

	 2.	 ในการปฏิิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ	หากพบ

หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดั้งต่อไปนี�	ซึ่่�งอาจมีผู้ล 

กระทบอย่างมีนยัสำคัญตอ่ฐานะการเงินและผู้ลการด้ำเนินงานของ

บริษััท	ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ

บริษััท	เพื�อด้ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที�คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร

	 	 (1)		รายการที�เกิด้ความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชุน์

	 	 (2)	การทจุรติหรอืมสีิ�งผู้ดิ้ปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งที�สำคญั

ในระบบควบคุมภายใน

	 	 (3)	ก า รฝ่่ า ฝ่ื น กฎหมายว่ า ด้้ ว ยหลั กท รั พ ย์ แ ล ะ

ตลาด้หลักทรัพย์	ข้อกำหนด้ของตลาด้หลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมาย	

ที�เกี�ยวข้องกับธ์ุรกิจของบริษััท

	 หากคณะกรรมการบริษััทหรือคณะจัด้การไม่ด้ำเนินการให้มี

การแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด้	

กรรมการตรวจสอบรายใด้รายหน่�งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ

การกระทำด้ังกล่าวต่อสำนักงาน	ก.ล.ต.	หรือตลาด้หลักทรัพย์ฯ

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

	 ประกอบด้้วยกรรมการบริษัทัที�เป็นกรรมการอสิระจำนวน	4	คน	

ทำหนา้ที�เสนอ	ทบทวน	กำกบัด้แ้ลงานด้า้นบรรษัทัภบิาล	พจิารณา

สรรหาผู้้้ที�สมควรได้้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษััททด้แทน

กรรมการที�ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื�น	ทบทวนระบบ 

การประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการบริษััทและ 

คณะกรรมการชุุด้ย่อย	 และทำหน้าที�ศ่กษัาพิจารณาติด้ตาม 

ความเปลี�ยนแปลงและแนวโน้มในเรื�องผู้ลตอบแทนของ 

คณะกรรมการบริษััท

	 คณะกรรมการบรรษััทภิบาลและสรรหา	 จำนวน	 4	 คน	

ประกอบด้้วย	

	 1.	 นายชุุมพล	ณ	ลำเลียง		 ประธ์านกรรมการ 

	 	 	 	 	 	 	 บรรษัทัภบิาลและสรรหา

	 2.	 นายพสุ	เด้ชุะรินทร์	 	 กรรมการบรรษััทภิบาล 

	 	 	 	 	 	 	 และสรรหา
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	 3.	 นายศุภชุัย	เจียรวนนท์	 กรรมการบรรษััทภิบาล 

	 	 	 	 	 	 	 และสรรหา

	 4.	 นางสาวจรีพร	จารุกรสกุล	 กรรมการบรรษััทภิบาล 

	 	 	 	 	 	 	 และสรรหา

หมายเหตุุ
นายศุภชุัย	เจียรวนนท์	และ	นางสาวจรีพร	จารุกรสกุล	ได้้รับแต่งตั�งเป็น 
กรรมการบรรษััทภิบาลและสรรหา	ตั�งแต่วันที�	30	มีนาคม	2565

วาระการด้ำรงตุำแหน่งของกรรมการบรรษัทัภิบาลและสรรหา

	 กรรมการบรรษััทภิบาลและสรรหามีวาระการด้ำรงตำแหน่ง

คราวละ	 3	 ปี	 โด้ยครบรอบออกตามวาระในวันประชุุมสามัญ 

ผู้้้ถือหุ้นประจำปี	ทั�งนี�เมื�อครบกำหนด้ออกตามวาระก็อาจได้้รับ

แต่งตั�งให้ด้ำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้้

ขอบเขตุหน้าทั่�ของคณ์ะกรรมการบรรษัทัภิบาลและสรรหา 

(ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษััทภิบาลและ

สรรหา	เมื�อ	วันที�	26	ตุลาคม	2565)

	 ให้คณะกรรมการบรรษััทภิบาลและสรรหามีหน้าที�ด้ังต่อไปนี�

	 1.	 กำหนด้ขอบเขตและนโยบายด้า้นบรรษััทภบิาลของเอสซึ่จีี

เพื�อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทอย่างสม�ำเสมอ

	 2.	 เสนอแนะแนวปฏิิบัติด้้านบรรษััทภิบาลของเอสซีึ่จีต่อ 

คณะกรรมการบริษััท	 พร้อมทั�งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ

บริษััทในเรื�องเกี�ยวกับบรรษััทภิบาล

	 3.	 ติด้ตามด้้แลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการบริษััทและ

คณะจัด้การให้เป็นไปตามนโยบายด้้านบรรษััทภิบาลของเอสซึ่ีจี

	 4.	 พิจารณาทบทวนแนวปฏิิบัติด้้านบรรษััทภิบาลของเอสซึ่ีจี

ให้เหมาะสมกับการด้ำเนินธุ์รกิจและสอด้คล้องกับแนวปฏิิบัติใน

ระดั้บสากล	 และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษััทเพื�อให้มี 

การพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื�อง

	 5.	 พจิารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทั	

รวมทั�งการมีผู้ลประโยชุน์ขัด้แย้งที�อาจเกิด้ข่�นในการปฏิิบัติหน้าที�

	 6.	 พจิารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทัใน

เรื�องโครงสร้าง	หน้าที�และความรับผู้ิด้ชุอบ	รวมทั�งแนวปฏิิบัติของ

คณะกรรมการบรษิัทัและคณะกรรมการชุดุ้ยอ่ย	พจิารณาทบทวน

ความเหมาะสมของกฎบัตร	(Charter)	ของคณะกรรมการบริษััท	

และคณะกรรมการชุุด้ย่อยชุุด้ต่าง	ๆ	เป็นประจำทุกที

	 7.	 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด้ำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษััทในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกับ

คุณสมบัติของกรรมการบริษััท

	 8.	 กำหนด้กระบวนการและแนวทางการสรรหาและคัด้เลือก

บุคคลที�มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที�เกี�ยวข้องกำหนด้	

และพจิารณาสรรหาบุคคลผู้้ม้คีณุสมบตัเิหมาะสมมาด้ำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษััททด้แทนกรรมการบริษััทที�ครบวาระหรือกรณีอื�น	ๆ 	

รวมถง่กรรมการในคณะกรรมการชุดุ้ยอ่ยตา่ง	ๆ 	ที�ได้้รบัมอบหมาย

อำนาจหน้าที�และความรับผู้ดิ้ชุอบโด้ยตรงจากคณะกรรมการบริษัทั	

โด้ยคำน่งถ่งความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ	ทั�งใน

ด้้านความร้้	ความเชุี�ยวชุาญ	ประสบการณ์	และความสามารถ

เฉพาะด้้านที�เป็นประโยชุน์กับบริษััท	เพื�อเสนอให้คณะกรรมการ

บริษััทและ/หรือที�ประชุุมผู้้้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

	 9.	 เสนอแนวทางและวิธ์ีการ	 การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ 

คณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการชุุด้ย่อยชุุด้ต่าง	 ๆ	 ที� 

คณะกรรมการบรษิัทัแต่งตั�ง	ซึ่่�งรวมถง่โบนสัประจำปี	และเบี�ยประชุมุ

	 10.	พิจารณาทบทวน	ศ่กษัา	ติด้ตามความเปลี�ยนแปลงและ

แนวโน้มในเรื�องผู้ลตอบแทนของคณะกรรมการบริษััทอย่างสมํ�า

เสมอเพื�อนำเสนอคณะกรรมการบริษััทอนุมัติ

	 11.	พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษััท

เปรียบเทียบกับบริษััทจด้ทะเบียนชุั�นนำอื�น	ๆ	ที�มีการประกอบ

ธ์รุกจิอยา่งเด้ยีวกนัเพื�อใหเ้อสซึ่จีรีกัษัาความเปน็ผู้้น้ำในตลาด้ธ์รุกจิ

อุตสาหกรรมนั�น	ๆ	และเพื�อเป็นการสร้างแรงจ้งใจในการบริหาร

งานให้เจริญก้าวหน้า

	 12.	พจิารณาจดั้ทำแผู้นพฒันากรรมการ	เพื�อสรา้งเสริม	พัฒนา

ความร้้	ทักษัะ	แก่คณะกรรมการบริษััทเพื�อให้เกิด้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที�ของกรรมการ	ธ์ุรกิจ	สภาพเศรษัฐกิจ	มาตรฐาน	

ความเสี�ยง	สภาพแวด้ล้อม	เทคโนโลยีสารสนเทศ	กฎหมายหรือ 

กฎเกณฑ์ท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัธ์รุกจิของเอสซึ่จี	ีรวมทั�งจดั้ทำแบบความร้้

ความชุำนาญเฉพาะด้้าน	(Board	Skills	Matrix)	เพื�อพิจารณา

ความหลากหลายของกรรมการให้มีความเหมาะสมกับการด้ำเนิน

ธ์ุรกิจของเอสซึ่ีจี

	 13.	เสนอแนะวิ ธี์การประเมินผู้ลการปฏิิบัติ งานของ 

คณะกรรมการบรษิัทัคณะกรรมการชุดุ้ยอ่ยชุดุ้ตา่ง	ๆ 	และประธ์าน

กรรมการ	โด้ยพจิารณาทบทวนเปน็ประจำทกุป	ีรวมทั�งตดิ้ตามและ

สรุปผู้ลการประเมินให้คณะกรรมการบริษััททราบ	 เพื�อนำไป

ปรบัปรุงประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัิตงิานและเสริมสร้างความร้้ความ

สามารถของกรรมการบริษััท

	 14.	รายงานความคืบหน้าและผู้ลการปฏิิ บัติ งานต่อ 

คณะกรรมการบริษััททุกครั�งหลังมีการประชุุมคณะกรรมการ 

บรรษััทภิบาลและสรรหาอย่างสมํ�าเสมอ

	 15.	ประเมินผู้ลการปฏิบัิตงิานของคณะกรรมการบรรษัทัภิบาล

และสรรหาเป็นประจำทุกปี	 โด้ยประเมินการปฏิิบัติงานของ 

คณะกรรมการบรรษััทภิบาลและสรรหาโด้ยรวมทั�งคณะ	(As	a	

Whole)	และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล	(Self-Assessment)

	 16.	สง่เสรมิใหพ้นกังานในทกุระด้บั	มจีติสำนก่ในจรยิธ์รรมและ

คุณธ์รรม	ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณเอสซึ่ีจี	และหลักการกำกับด้้แล

กิจการที�ด้ี
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	 17.	ปฏิิบัติหน้าที�ในเรื�องอื�น	 ๆ	 ตามที�คณะกรรมการบริษััท 

มอบหมาย	

	 ในการปฏิิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที�ให้คณะกรรมการ 

บรรษััทภิบาลและสรรหามีอำนาจเรียก	 สั�งการให้ฝ่่ายจัด้การ	

หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษััทที�เกี�ยวข้องมาให้ 

ความเห็น	 ร่วมประชุุมหรือส่งเอกสารที�เห็นว่าเกี�ยวข้องจำเป็น	

นอกจากนั�น	 คณะกรรมการบรรษััทภิบาลและสรรหาอาจขอ 

คำปร่กษัาจากที�ปร่กษัาอิสระภายนอกหรือผู้้้เชีุ�ยวชุาญในวิชุาชุีพ

อื�น	ๆ	หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโด้ยบริษััทจะเป็น

ผู้้้รับผู้ิด้ชุอบในเรื�องค่าใชุ้จ่ายทั�งหมด้

3. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

	 ประกอบด้ว้ยกรรมการบริษัทัจำนวน	4	คน	ซึ่่�งกรรมการทกุคน

ไมเ่ปน็ผู้้บ้รหิาร	โด้ยเปน็กรรมการอิสระจำนวน	3	คนและประธ์าน

กรรมการพจิารณาผู้ลตอบแทนเปน็กรรมการอสิระ	ทำหนา้ที�จดั้ทำ

แผู้นการสืบทอด้ตำแหน่งกรรมการผู้้้จัด้การใหญ่และคณะจัด้การ

ของบริษััท	ศ่กษัาพิจารณาติด้ตามความเปลี�ยนแปลงและแนวโน้ม

ในเรื�องผู้ลตอบแทนของผู้้บ้รหิารระด้บัสง้ของเอสซึ่จี	ีเพื�อเสนอเปน็

นโยบายค่าตอบแทนที�สามารถจ้งใจให้กับผู้้้บริหารระด้ับส้งของ 

เอสซีึ่จีในการบริหารกิจการของบริษััทให้เจริญก้าวหน้า	ตลอด้จน

สามารถรักษัาคนเก่งและด้ีให้คงอย้่กับองค์กร	

	 คณะกรรมการพิจารณาผู้ลตอบแทน	 จำนวน	 4	 คน	 

ประกอบด้้วย

	 1.	 นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	 ประธ์านกรรมการพิจารณา 

	 	 	 	 	 	 	 ผู้ลตอบแทน

	 2.	 นางพรรณสิรี	อมาตยกุล	 กรรมการพิจารณา 

	 	 	 	 	 	 	 ผู้ลตอบแทน

	 3.	 นายชุลณัฐ	ญาณารณพ	 กรรมการพิจารณา 

	 	 	 	 	 	 	 ผู้ลตอบแทน

	 4.	 นายฐาปน	สิริวัฒนภักด้ี	 กรรมการพิจารณา 

	 	 	 	 	 	 	 ผู้ลตอบแทน

วาระการด้ำรงตุำแหน่งของกรรมการพิจารณ์าผู้ลตุอบแทัน

	 กรรมการพิจารณาผู้ลตอบแทนมีวาระการด้ำรงตำแหน่งคราวละ	 

3	 ปี	 โด้ยครบรอบออกตามวาระในวันประชุุมสามัญผู้้้ถือหุ้น 

ประจำปี	ทั�งนี�	เมื�อครบกำหนด้ออกตามวาระก็อาจได้้รับแต่งตั�งให้

ด้ำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้้

ภาพกิจกรรมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

195



ขอบเขตุหน้าทั่�ของคณ์ะกรรมการพิจารณ์าผู้ลตุอบแทัน 

(ตามการปรบัปรงุกฎบตัรของคณะกรรมการพจิารณาผู้ลตอบแทน	

เมื�อ	วันที�	26	ตุลาคม	2565)

	 ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ลตอบแทนมีหน้าที�ด้ังต่อไปนี�

	 1.	 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัด้การ

เอสซีึ่จี	 (Management	Remuneration)	 ซ่ึ่�งรวมถ่งเงินเดื้อน	

โบนัสประจำปี	โด้ยให้สอด้คล้องกับผู้ลการด้ำเนินงานของบริษััท

และผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะจัด้การเป็นรายบุคคล	ในกรณีที� 

เห็นสมควร	ให้ว่าจ้างบริษััทที�ปร่กษัาเพื�อให้คำแนะนำการด้ำเนิน

โครงการ

	 2.	 ประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานของกรรมการผู้้้จัด้การใหญ ่

	เพื�อกำหนด้คา่ตอบแทนกอ่นนำเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการ

บริษััทเป็นประจำทุกปี

	 3.	 ประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะจัด้การเอสซึ่ีจีเป็น 

รายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผู้้้จัด้การใหญ่	เพื�อกำหนด้ 

ค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษััทเป็น

ประจำทุกปี

	 4.	 พิจารณาโครงสร้างค่าจ้าง	 งบประมาณการข่�นค่าจ้าง	 

งบประมาณ	 เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัด้การระด้ับส้ง 

รวมทั�งการเปลี�ยนแปลงค่าจ้างและผู้ลตอบแทนของคณะจัด้การ

เอสซึ่ีจี	ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษััท

	 5.	 พิจารณาทบทวน	ศ่กษัา	ติด้ตามความเปลี�ยนแปลงและ

แนวโนม้ในเรื�องผู้ลตอบแทนของคณะจดั้การเอสซึ่จีอียา่งสมํ�าเสมอ

เพื�อนำเสนอคณะกรรมการบริษััทอนุมัติ

	 6.	 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะจัด้การเอสซีึ่จี	

เปรียบเทียบกับบริษััทจด้ทะเบียนชุั�นนำอื�น	ๆ	ที�มีการประกอบ

ธ์รุกจิอย่างเดี้ยวกัน	เพื�อให้เอสซีึ่จรีกัษัาความเป็นผู้้น้ำในตลาด้ธุ์รกจิ

อตุสาหกรรมนั�น	ๆ 	และเพื�อเป็นการสร้างแรงจ้งใจในการบรหิารงาน 

ให้เจริญก้าวหน้า

	 7.	 จัด้ทำแผู้นสืบทอด้ตำแหน่งกรรมการผู้้้จัด้การใหญ่	และ

คณะจดั้การของบรษิัทั	เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทัพจิารณา

	 8.	 รายงานความคืบหน้าและผู้ลการปฏิิ บัติ งานต่อ 

คณะกรรมการบริษััททุกครั�งหลังมีการประชุุมคณะกรรมการ

พิจารณาผู้ลตอบแทนอย่างสมํ�าเสมอ

	 9.	 ประเมินผู้ลการปฏิิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการพิจารณา

ผู้ลตอบแทนและรายงานผู้ลการประเมินให้คณะกรรมการบริษััท

ทราบ

	 10.	พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี�ยนแปลง 

ใด้	 ๆ	 เกี�ยวกับกฎบัตร	 (Charter)	 คณะกรรมการพิจารณา 

ผู้ลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษััทเพื�อขออนุมัติปรับปรุงให้

เหมาะสมและมีความทันสมัยอย้่เสมอ

	 11.	ปฏิิบัติหน้าที�อื�น	ๆ	ตามที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย

ในการปฏิิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที�ให้คณะกรรมการ

พิจารณาผู้ลตอบแทนมีอำนาจเรียก	สั�งการให้ฝ่่ายจัด้การ	หัวหน้า

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการกิจการสังคมเพ่่อการพัฒนาอย่างยั่งย่น 
ให้ข้อคิดเห็นการพัฒนาสินคัาชุมชนมาบจันทร์ จังหวัดระยอง
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หน่วยงานหรือพนักงานของบริษััทที�เกี�ยวข้องมาให้ความเห็น	 

ร่วมประชุุมหรือส่งเอกสารที�เห็นว่าเกี�ยวข้องจำเป็น	นอกจากนั�น	

คณะกรรมการพจิารณาผู้ลตอบแทนอาจขอคำปรก่ษัาจากที�ปร่กษัา

อิสระภายนอกหรือผู้้้เชุี�ยวชุาญในวิชุาชุีพอื�น	 ๆ	 หากเห็นว่าม ี

ความจำเป็นและเหมาะสมโด้ยบริษััทจะเป็นผู้้้รับผิู้ด้ชุอบในเรื�อง 

ค่าใชุ้จ่ายทั�งหมด้

4. คณะกรรมการกจิการสงัคมเพ่อ่การพฒันาอยา่งยัง่ยน่

	 ประกอบด้้วยกรรมการบริษััทจำนวน	6	คน	ฝ่่ายจัด้การของ 

เอสซึ่จี	ี3	คน	รวมเป็น	9	คน	ทำหนา้ที�กำหนด้นโยบายและแนวทาง

การด้ำเนนิงานด้า้นกจิการสงัคมเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยนื	ด้้วยนำ

แนวทาง	ESG	มาบร้ณาการการด้ำเนนิธ์รุกจิภายใตค้วามเปน็ธ์รรม	

โปร่งใส	ตรวจสอบได้้	และมีกรอบพัฒนาสอด้คล้องกับมาตรฐาน

ระด้บัโลก	รวมถ่งเสนอแนะการกำหนด้งบประมาณประจำปีสำหรบั

การด้ำเนินกิจการดั้งกล่าว	รวมทั�งติด้ตามผู้ลการด้ำเนินงานและ

รายงานผู้ลต่อคณะกรรมการบริษััท

	 คณะกรรมการกิจการสังคมเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืนจำนวน	

9	คน	ประกอบด้้วย
	 1.	 นายเกษัม		 วัฒนชุัย		 	 ประธ์านกรรมการกจิการ 
	 	 	 	 	 	 	 สังคมเพื�อการพัฒนา 
	 	 	 	 	 	 	 อย่างยั�งยืน

	 2.	 พลอากาศเอก	 	 กรรมการกิจการสังคม 
	 	 สถิตย์พงษั์	สุขวิมล	 	 เพื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื

	 3.	 พันโท	สมชุาย	กาญจนมณี	 กรรมการกิจการสังคม 
	 	 	 	 	 	 	 เพื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื

	 4.	 พันตำรวจเอก	 	 กรรมการกิจการสังคม 
	 	 เอกธ์รรมนิธ์ิ	วนิชุย์ถนอม	 เพื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื

	 5.	 นายกานต์	ตระก้ลฮุุน		 กรรมการกิจการสังคม 
	 	 	 	 	 	 	 เพื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื

	 6.	 นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส		 กรรมการกิจการสังคม 
	 	 	 	 	 	 	 เพื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื

	 7.	 นายยุทธ์นา	เจียมตระการ	 กรรมการกิจการสังคม 
	 	 	 	 	 	 	 เพื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื

	 8.	 นายเชุาวลิต	เอกบุตร		 กรรมการกิจการสังคม 
	 	 	 	 	 	 	 เพื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื

	 9.	 นายธ์รรมศักด้ิ�	เศรษัฐอุด้ม	 กรรมการกิจการสังคม 
	 	 	 	 	 	 	 เพื�อการพฒันาอย่างยั�งยนื

หมายเหตุุ
พันโทสมชุาย	กาญจนมณี	และนายธ์รรมศักด้ิ�	เศรษัฐอุด้ม	ได้้รับแต่งตั�งเป็น
กรรมการกจิการสงัคมเพื�อการพฒันาอยา่งยั�งยนื	ตั�งแตว่นัที�	30	มนีาคม	2565

วาระการด้ำรงตุำแหน่งของกรรมการกิจการสังคมเพื�อการพัฒนา

อย่างยั�งยืน

	 กรรมการกิจการสังคมเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน	มีวาระการ

ด้ำรงตำแหน่งคราวละ	3	ปี	โด้ยครบกำหนด้ออกตามวาระในวัน

ประชุุมสามัญผู้้้ถือหุ้น	ทั�งนี�เมื�อครบกำหนด้ออกตามวาระก็อาจได้้

รับแต่งตั�งให้ด้ำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้้	

ขอบเขตุหน้าท่ั�ของกรรมการกิจการสังคมเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน

(ตามการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกิจการสังคมเพื�อ 

การพัฒนาอย่างยั�งยืน	เมื�อ	วันที�	26	ตุลาคม	2565)

	 คณะกรรมการกิจการสังคมฯ	มีหน้าที�ด้ังต่อไปนี�

	 1.	 กำหนด้นโยบาย	กลยทุธ์	์เปา้หมาย	แนวทางการด้ำเนนิงาน	

และงบประมาณ	 ด้้านกิจการสังคมเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน	 

เพื�อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทอนุมัติเป็นประจำทุกปี

	 2.	 กำกบัด้แ้ล	ใหข้อ้เสนอแนะ	เพื�อใหม้กีารปฏิบิตัติามนโยบาย

และแผู้นงานอย่างมีประสิทธ์ิภาพและประสิทธ์ิผู้ลส้งสุด้

	 3.	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้้้มีส่วนได้้เสียในกิจกรรมเพื�อ

สังคมของเอสซึ่ีจี

	 4.	 ตดิ้ตามด้แ้ลการปฏิบิตังิานตามแผู้นงานของคณะกรรมการ

บรษิัทัและคณะกรรมการกิจการสังคมฯ	ตามนโยบายและเป้าหมาย	

และแผู้นงานที�กำหนด้ไว้

	 5.	 รายงานความคืบหน้าและผู้ลการปฏิิ บัติ งานต่อ 

คณะกรรมการบรษิัทัภายหลงัที�มกีารประชุมุคณะกรรมการกิจการ 

สังคมฯ	อย่างสม�ำเสมอ	

	 6.	 ประเมินผู้ลการปฏิิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการกิจการ 

สังคมฯ	และรายงานผู้ลการประเมินให้คณะกรรมการบริษััททราบ

	 7.	 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี�ยนแปลงใด้	 ๆ	 

เกี�ยวกับกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมฯ	ต่อคณะกรรมการ

บริษััทเพื�อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัย 

อย้่เสมอ

	 8.		ปฏิิบัติหน้าที�ในเรื�องอื�น	 ๆ	 ตามที�คณะกรรมการบริษััท 

มอบหมาย	

	 ในการปฏิิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที�ให้คณะกรรมการ

กิจการสังคมฯ	มีอำนาจเรียกสั�งการให้ฝ่่ายจัด้การ	หัวหน้าหน่วย

งาน	หรอืพนกังานของบริษัทัที�เกี�ยวข้องมาใหค้วามเห็น	ร่วมประชุมุ	

หรอืสง่เอกสารที�เหน็วา่เกี�ยวขอ้งจำเปน็	นอกจากนั�นในการปฏิบิตัิ

หน้าที�ภายใต้ขอบเขตหน้าที�ของกฏิบัตรฉบับนี�	 คณะกรรมการ 

กิจการสังคมฯ	อาจขอคำปร่กษัาจากที�ปร่กษัาอิสระภายนอกหรือ 

ผู้้เ้ชีุ�ยวชุาญในวชิุาชุพีอื�น	ๆ 	หากเหน็ว่ามคีวามจำเปน็และเหมาะสม 

โด้ยบริษััทจะเป็นผู้้้รับผู้ิด้ชุอบในเรื�องค่าใชุ้จ่ายทั�งหมด้

	 บริษัทัจะเป็นผู้้ร้บัผิู้ด้ชุอบค่าใชุจ้า่ยทั�งหมด้ในการปฏิบัิตหิน้าที�

ของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ	
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	 11.	นายนิธ์ิ	ภัทรโชุค	 	 President	 
	 	 	 	 	 	 	 ธ์ุรกิจซึ่ีเมนต์และ 
	 	 	 	 	 	 	 ผู้ลิตภัณฑ์์ก่อสร้าง	

	 12.	นายชุนะ	ภ้มี	 	 Vice	President- 
	 	 	 	 	 	 	 Cement	and	Green 
	 	 	 	 	 	 	 Solution	Business 
	 	 	 	 	 	 	 ธ์ุรกิจซึ่ีเมนต์และ 
	 	 	 	 	 	 	 ผู้ลิตภัณฑ์์ก่อสร้าง

	 13.	นายปรเมศวร์	นิสากรเสน	 Vice	President- 
	 	 	 	 	 	 	 SCG	Home	Business 
	 	 	 	 	 	 	 ธ์ุรกิจซึ่ีเมนต์และ 
	 	 	 	 	 	 	 ผู้ลิตภัณฑ์์ก่อสร้าง

	 14.	นายวิโรจน์	รัตนชุัยสิทธ์ิ�	 Vice	President- 
	 	 	 	 	 	 	 Reagional	CBM	 
	 	 	 	 	 	 	 Business	ธ์ุรกิจซึ่ีเมนต์ 
	 	 	 	 	 	 	 และผู้ลิตภัณฑ์์ก่อสร้าง 
	 	 	 	 	 	 	 และด้้แลงาน	Vice	 
	 	 	 	 	 	 	 President-Housing	 
	 	 	 	 	 	 	 Products	and	 
	 	 	 	 	 	 	 Solution	Business

หมายเหตุุ
นางจันทนิด้า	สาริกะภ้ติ	ได้้รับการแต่งตั�งเป็นผู้้้ชุ่วยผู้้้จัด้การใหญ่	-	การเงิน
และการลงทุน	โด้ยมีผู้ลตั�งแต่วันที�	1	กรกฎาคม	2565
*		ข้อม้ล	ณ	วันที�	1	มกราคม	2566

	 ทั�งนี�รายชุื�อผู้้้บริหารระดั้บส้งของเอสซึ่ีจีข้างต้นเป็นไปตาม

นิยาม	“ผู้้้บริหาร”	ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด้ทุน	 

ที�	ทจ.	23/2551

	 ผู้้้บริหารระด้ับส้งทั�ง	14	คน	ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม	ด้ังนี�

	 1.	 ไมม่ปีระวตักิารกระทำผิู้ด้อาญาในความผิู้ด้ที�เกี�ยวกบัทรัพย์	

ซึ่่�งได้้กระทำโด้ยทุจริต

	 2.	 ไม่มีประวัติการทำรายการที�อาจเกิด้จากความขัด้แย้งทาง

ผู้ลประโยชุน์กับเอสซึ่ีจีในรอบปีที�ผู้่านมา

	 ผู้้้บริหารระด้ับส้งของเอสซึ่ีจีได้้รับมอบหมายอำนาจหน้าที�ให้

ด้ำเนินงานภายใต้นโยบาย	กลยทุธ์์	และเป้าหมายที�คณะกรรมการ

บรษัิัทกำหนด้ไว้	ซึ่่�งคณะกรรมการบริษััทได้้อนุมตักิารจัด้ทำอำนาจ

ด้ำเนนิการในการกำหนด้ขอบเขตหน้าที�ที�ชุดั้เจน	เพื�อความโปร่งใส

และมีความคล่องตัวในการปฏิิบัติงานอย่างเหมาะสม	นอกจากนี�	 

ยังมีหน้าที�ควบคุมค่าใชุ้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที�คณะ

กรรมการบริษัทัอนมุตัใินแผู้นงานประจำปี	ด้ำเนนิการตามนโยบาย

ด้้านบุคคล	แก้ไขปัญหาหรือความขัด้แย้งที�มีผู้ลกระทบต่อองค์กร	

และด้ำรงไว้ซึ่่�งการสื�อสารที�มปีระสทิธ์ภิาพต่อผู้้มี้ส่วนเกี�ยวข้อง

สามารถดปูระวตัไิดต้าม “เอกสารแนบ 1 ราย
ละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู  
ผู้บริหารสายงานบัญชี และเลขานุการ
บริษัท” ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com

 ผู้้้บริหารระด้ับส้งเอสซี่จ่ ประกอบด้้วย
	 1.	 นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	 กรรมการผู้้้จัด้การใหญ่

	 2.	 นายธ์รรมศักด้ิ�	เศรษัฐอุด้ม	 รองกรรมการผู้้จ้ดั้การใหญ่

	 3.	 นายยุทธ์นา	เจียมตระการ	 ผู้้้ชุ่วยผู้้้จัด้การใหญ่- 
	 	 	 	 	 	 	 การบริหารกลาง

	 4.	 นางจันทนิด้า	สาริกะภ้ติ	 ผู้้้ชุ่วยผู้้้จัด้การใหญ่- 
	 	 	 	 	 	 	 การเงินและการลงทุน

	 5.	 นายอารีย์	ชุวลิตชุีวินกุล	 กรรมการผู้้้จัด้การใหญ่	 
	 	 	 	 	 	 	 บริษััทซึ่ิเมนต์ไทยโฮุลด้ิ�ง	 
	 	 	 	 	 	 	 จำกัด้

	 6.	 นายธ์นวงษั์	อารีรัชุชุกุล	 ประธ์านเจ้าหน้าที�บรหิาร 
	 	 	 	 	 	 	 และกรรมการผู้้จั้ด้การใหญ่	 
	 	 	 	 	 	 	 ธ์ุรกิจเคมิคอลส์

	 7.	 นายศักด้ิ�ชุัย	ปฏิิภาณปรีชุาวุฒิ	 ประธ์านเจ้าหน้าที� 
	 	 	 	 	 	 	 สายงานพาณิชุย์	 
	 	 	 	 	 	 	 และรองผู้้้จัด้การใหญ่	 
	 	 	 	 	 	 	 ธ์ุรกิจต่างประเทศ	 
	 	 	 	 	 	 	 และ	รองผู้้้จัด้การใหญ่	 
	 	 	 	 	 	 	 สายธ์ุรกิจไวนิล	 
	 	 	 	 	 	 	 ธ์ุรกิจเคมิคอลส์

	 8.	 นายมงคล	เฮุงโรจนโสภณ	 ประธ์านเจ้าหน้าที� 
	 	 	 	 	 	 	 สายงานปฏิิบัติการ	 
	 	 	 	 	 	 	 และรองผู้้้จัด้การใหญ่	 
	 	 	 	 	 	 	 สายธ์ุรกิจโอเลฟิินส์	 
	 	 	 	 	 	 	 ประเทศไทย	 
	 	 	 	 	 	 	 ธ์ุรกิจเคมิคอลส์

	 9.	 นายสุรชุา	อุด้มศักด้ิ�	 	 ประธ์านเจ้าหน้าที� 
	 	 	 	 	 	 	 สายงานนวัตกรรม	 
	 	 	 	 	 	 	 และ	รองผู้้้จัด้การใหญ่	 
	 	 	 	 	 	 	 New	Business	 
	 	 	 	 	 	 	 ธ์ุรกิจเคมิคอลส์	

	 10.	นายกุลเชุฏิฐ์	ธ์าราจันทร์	 ประธ์านเจ้าหน้าที� 
	 	 	 	 	 	 	 สายงานการเงิน	 
	 	 	 	 	 	 	 ธ์ุรกิจเคมิคอลส์

198



1
2

6

7

8

9
10

4
3

5

13 14

12

11

ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2566)

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

1

นายยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง

3

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

2

นายชนะ ภูมี
Vice President-Cement and 
Green Solution Business 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

12

นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 
ธุรกิจเคมิคอลส์

10

นายนิธิ ภัทรโชค 
President
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

11

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และ 
รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟินส์  
ประเทศไทย ธุรกิจเคมิคอลส์

8

นายสุรชา อุดมศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม 
และ รองผู้จัดการใหญ่ New Business
ธุรกิจเคมิคอลส์ 

9

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพาณิชย์ และ
รองผู้จัดการใหญ่ธุรกิจต่างประเทศ และ 
รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล 
ธุรกิจเคมิคอลส์

7

นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์
Vice President-Regional CBM  Business  
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  
และดูแลงาน Vice President-Housing 
Products and Solution Business

14

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
Vice President-SCG Home Business 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

13

นางจันทนิดา สาริกะภูติ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน

4

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์

6

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำากัด

5
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ข้อม้ลการเป็นกรรมการในบริษัทัย่อยทั่�เป็นศ้นย์กลางของธุรกิจหลักของบริษัทั (ณ์ วันทั่� 31 ธันวาคม 2565)

ชื่อ - นามสกุล
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ธุรกิจซี่เมนตุ์และผู้ลิตุภัณ์ฑ์์ก่อสร้าง
บริษััทเอสซึ่ีจี	ซึ่ิเมนต์-ผู้ลิตภัณฑ์์ก่อสร้าง	จำกัด้

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)
บริษััทเอสซึ่ีจี	เคมิคอลส์	จำกัด้	(มหาชุน)

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ�ง)
บริษััทเอสซึ่ีจี	แพคเกจจิ�ง	จำกัด้	(มหาชุน)

ผู้้้ด้ำรงตุำแหน่งระด้ับบริหารในสายงานบัญชํ่และการเงิน

 • ผู้้้อำนวยการสำนักงานบัญชํ่กลาง

	 	 นายพชิุติ	ลลีะพนัธ์เ์มธ์า	ซึ่่�งด้ำรงตำแหนง่เปน็ผู้้อ้ำนวยการ

สำนกังานบญัชุกีลาง	เปน็ผู้้ท้ี�ได้ร้บัมอบหมายใหร้บัผู้ดิ้ชุอบโด้ยตรง

ในการด้้แลนโยบายบัญชีุ	ควบคุมด้้แลการทำบัญชีุและรายงาน

ทางการเงิน	ทำหน้าที�กำกับด้้แลการด้ำเนินธุ์รกรรมทางบัญชีุของ

บริษััท	 ให้มีประสิทธ์ิภาพและเป็นไปตามระเบียบ	 ข้อกำหนด้	 

หลักเกณฑ์์ต่าง	ๆ	

สามารถดูประวัติได้ตาม “เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชี  และ
เลขานุการบริษัท” ที่เว็บไซต์บริษัท www.
scg.com

 • Corporate Finance Excellence Director

	 	 นางสาวรวิพร	 วงศ์พุทธ์พิทักษั์	 ซึ่่�งด้ำรงตำแหน่งเป็น	 

Corporate	 Finance	 Excellence	 Director	 เป็นผู้้้ได้้รับ 

มอบหมายให้รับผู้ิด้ชุอบในเรื�องการบริหารการเงินของบริษััทและ

บริษััทย่อย	 ให้เป็นไปตามนโยบายการเงินของบริษััทในเอสซึ่ีจี	 

และนโยบายอื�น	ๆ	ที�เกี�ยวข้อง
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รายงานการเปล่�ยนแปลงการถืือหลักทัรัพย์ของผู้้้ด้ํารงตุําแหน่งระด้ับบริหาร ตุามนิยามของ ก.ล.ตุ. ค้่สมรส หรือผู้้้ทั่�อย้่กินด้้วยกัน

ฉันสาม่ภริยา และบุตุรทั่�ยังไม่บรรลุนิตุิภาวะ

ลำาดับ ชื่อ - นามสกุล

หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
(จำานวนหุ้น)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
เพิ่ม/(ลด) 

ระหว่างรอบปีบัญชี

ของตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง* ของตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง* ของตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง*

1. นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส 30,000 - 30,000 - - -

2. นายธ์รรมศักด้ิ�	เศรษัฐอุด้ม - - - - - -

3. นายยุทธ์นา	เจียมตระการ 2,000 - 2,000 - - -

4. นางจันทนิด้า	สาริกะภ้ติ - - - - - -

5. นายอารีย์	ชุวลิตชุีวินกุล - - - - - -

6. นายธ์นวงษั์	อารีรัชุชุกุล - - - - - -

7. นายศักด้ิ�ชุัย	ปฏิิภาณปรีชุาวุฒิ - - - - - -

8. นายมงคล	เฮุงโรจนโสภณ 2,000 - 2,000 - - -

9. นายสุรชุา	อุด้มศักด้ิ� - - - - - -

10. นายกุลเชุฏิฐ์	ธ์าราจันทร์ - - - - - -

11. นายนิธ์ิ	ภัทรโชุค 4,000 15,000 4,000 15,000 - -

12. นายชุนะ	ภ้มี 5,800 500 5,800 500 - -

13. นายปรเมศวร์	นิสากรเสน - - - - - -

14. นายวิโรจน์	รัตนชุัยสิทธ์ิ� - - - - - -

15. นายพิชุิต	ลีละพันธ์์เมธ์า - - - - - -

16. นางสาวรวิพร	วงศ์พุทธ์พิทักษั์ - - - - - -

หมายเหตุุ: 
1.	บรษิัทัปน้ซึ่เิมนต์ไทย	จำกดั้	(มหาชุน)	มีทุนจด้ทะเบยีน	1,600,000,000	บาท	ทุนชุำระแล้ว	1,200,000,000	บาท	(1,200,000,000	หุ้น)
2.	ประกาศสำนกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.ที�	ทจ.72/2564	คำว่า	“ผู้้บ้รหิาร”	หมายความว่า	ผู้้้จดั้การ	หรอืผู้้้ด้ำรงตำแหน่งระด้บับรหิารสี�รายแรกนบัต่อจากผู้้จ้ดั้การ

ลงมา	ผู้้ซ้ึ่่�งด้ำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้้้ด้ำรงตำแหน่งระดั้บบริหารรายที�สี�ทกุราย	และให้หมายความรวมถง่ผู้้ด้้ำรงตำแหน่งระดั้บบริหารในสายงานบัญชีุหรอื 
การเงินที�เป็นระด้บัผู้้จ้ดั้การฝ่่ายข่�นไปหรอืเทยีบเท่า

3.	ตามโครงสร้างของเอสซึ่จีี	ผู้้้บริหารตามประกาศสำนกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	มทีั�งสิ�นจำนวน	16	คนข้างต้น
4.	ตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์์ที�เกี�ยวข้อง	หุน้สามญัของบรษิัทัที�ถอืโด้ยกรรมการและผู้้บ้รหิารให้รวมถ่งหุน้สามญัที�ถือโด้ยค่้สมรสหรอืผู้้ท้ี�อย่้กนิด้้วยกนัฉนัสามภีรยิา	

และบุตรที�ยงัไม่บรรลนุติภิาวะด้้วย
5.	ผู้้บ้รหิารลำด้บัที�	15	และ	16	คอืผู้้้ด้ำรงตำแหน่งระดั้บบริหารในสายงานบญัชุแีละการเงนิ
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

	 คณะกรรมการบริษััทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา 

ผู้ลตอบแทนพิจารณาเสนอแนวทางและวิธ์กีารจ่ายค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการ	 คณะกรรมการชุุด้ย่อย	 และผู้้้บริหารระด้ับส้ง	 

ตลอด้จนติด้ตามความเปลี�ยนแปลงและแนวโน้มในเรื�อง 

ผู้ลตอบแทนของกรรมการและผู้้้บริหารระดั้บส้งอย่างต่อเนื�อง 

เพื�อนำเสนอคณะกรรมการบริษััทเพื�อพิจารณา

 • ค่าตุอบแทันกรรมการ

 นโยบายการจ่ายค่าตุอบแทันคณ์ะกรรมการและคณ์ะ

กรรมการชํุด้ย่อย

	 การกำหนด้ค่าตอบแทนที�เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษััท

และคณะกรรมการชุุด้ย่อย	 เป็นการพิจารณาโด้ยเปรียบเทียบ 

กับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษััทชัุ�นนำในตลาด้ 

หลักทรัพย์ฯ	 และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดี้ยวกัน	 ตลอด้จนผู้ล 

การด้ำเนินงานของเอสซีึ่จี	และเสนอขออนุมัติที�ประชุุมผู้้้ถือหุ้น 

ตามข้อบังคับบริษััท

 ค่าตุอบแทันคณ์ะกรรมการบริษัทั

	 ที�ประชุุมสามัญผู้้้ถือหุ้น	ครั�งที�	11	เมื�อวันพุธ์ที�	24	มีนาคม	

2547	มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ	โด้ยให้จ่ายค่า

ตอบแทนรายเดื้อนให้แกค่ณะกรรมการ	เดื้อนละ	1,800,000	บาท	

และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	สำหรับโบนัสกรรมการนั�นม ี

มติอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้้้พิจารณากำหนด้จำนวนเงินที�

เหมาะสม	ทั�งนี�ไม่เกินร้อยละ	0.5	ของเงินปันผู้ลที�มีการจ่ายให้แก่

ผู้้้ถือหุ้นและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	โด้ยให้มีผู้ลตั�งแต่วันที�

ได้้รับอนุมตัจิากที�ประชุมุผู้้้ถอืหุน้เป็นต้นไป	จนกว่าที�ประชุมุผู้้ถ้อืหุน้ 

จะมีมติเปลี�ยนแปลงเป็นอย่างอื�น	 ซึ่่�งการพิจารณาจ่ายโบนัส 

ด้งักล่าวเป็นไปในแนวทางเด้ยีวกบัการเตบิโตของผู้ลกำไรของบรษิัทั

	 ทั�งนี�	นอกเหนือจากค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงินแล้ว	บริษััทไม่มี

การให้สิทธ์ิประโยชุน์อื�น	ๆ	แก่กรรมการ	

	 สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุุด้ย่อยนั�น	ตามข้อบังคับ

ของบริษััท	 ข้อ	 40	 คณะกรรมการบริษััทสามารถกำหนด้ 

ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุุด้ย่อยได้้	อย่างไรกต็ามเพื�อให้เป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์์การกำกับด้้แลกิจการที�ด้ี	คณะกรรมการบริษััท

ได้้มีมติให้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกร้ปแบบในที�ประชุุม

สามญัผู้้ถื้อหุน้	และกำหนด้ใหว้าระคา่ตอบแทนคณะกรรมการเปน็

วาระเพื�ออนุมัติเป็นประจำทุกปี	ซึ่่�งที�ประชุุมสามัญผู้้้ถือหุ้นประจำ

ปี	 2565	 (ครั�งที�	 29)	 เมื�อวันที�	 30	มีนาคม	2565	มีมติอนุมัติ 

คา่ตอบแทนและโบนสักรรมการรวมทั�งคา่ตอบแทนคณะกรรมการ

ชุุด้ย่อยในอัตราเด้ิม	 แม้ว่าจะมีการเพิ�มจำนวนกรรมการเป็น	 

15	คนก็ตาม

 การแบ่งจ่ายค่าตุอบแทันรายเด้ือนและโบนัสคณ์ะกรรมการ

 ค่าตุอบแทันรายเด้ือน 

	 คณะกรรมการบริษััทมีมติให้แบ่งจ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่	

ประธ์านกรรมการ	1.5	ส่วนหรือคิด้เป็นจำนวนเงิน	174,194	บาท

ต่อเด้ือน	กรรมการที�เหลืออีก	14	คน	ได้้รับคนละ	1	ส่วนหรือ 

คิด้เป็นจำนวนเงิน	116,129	บาทต่อเด้ือน	

 โบนัสกรรมการ 

	 คณะกรรมการบริษััทมีมติให้แบ่งจ่ายเงินโบนัสโด้ยประธ์าน

กรรมการได้้รับ	1.5	ส่วน	และกรรมการได้้รับคนละ	1	ส่วนของ 

เงินโบนัสตามหลักเกณฑ์์ที�ที�ประชุุมผู้้้ถือหุ้นมีมติไว้

ค่าตุอบแทันคณ์ะกรรมการชํุด้ย่อย

คณะกรรมการบรษัิัทมมีตใิหจ้า่ยคา่ตอบแทนสำหรบัคณะกรรมการชุดุ้ย่อย	โด้ยกำหนด้ค่าตอบแทนประจำ	(Fixed	Fee)	และคา่ตอบแทน

ต่อครั�งที�เข้าประชุุม	(Attendance	Fee)	ด้ังนี�

คณะกรรมการชุดย่อย ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทนประจำาต่อปี

(บาท)

ค่าตอบแทน 
ต่อครั้งที่เข้าประชุม

(บาท)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธ์าน 180,000 45,000

กรรมการ 120,000 30,000

คณะกรรมการบรรษััทภิบาลและสรรหา/
คณะกรรมการพิจารณาผู้ลตอบแทน	

ประธ์าน 150,000 37,500

กรรมการ 100,000 25,000
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ค่่าตอบแทนของค่ณะกรรมการบริษััทและค่ณะกรรมการชุุดย่่อย่ปีี 2565 

(1 มกราค่ม - 31 ธัันวาค่ม 2565) 

หน่วย่ : บาท

ชื่อ - นามสกุล
คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(3 คน)

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และสรรหา
(4 คน)

คณะกรรมการ
พิจารณา

ผลตอบแทน
(4 คน)

โบนัส
กรรมการ 

บริษัทที่จ่าย
ในปี 2565**

รวม

1. พลอากาศเอก สถิิตย์์พงษ์์ สุขวิิมล  2,214,397.36 - - -  5,871,000.00  8,085,397.36 

2. นาย์ชุุมพล ณ ลำเลีย์ง*  1,476,261.94 - 412,500.00 -  3,914,000.00  5,802,761.94 

3. นาย์เกษ์ม วิัฒนชุัย์  1,476,261.94 - - -  3,914,000.00  5,390,261.94 

4. พันโท สมชุาย์ กาญจมณี  1,048,907.10 - - -  688,000.00  1,736,907.10 

5. พันตำรวิจเอก ธรรมนิธิ วินิชุย์์ถินอม  1,476,261.94 - - -  3,914,000.00  5,390,261.94 

6. นาย์กานต์ ตระกูลฮุุน  1,476,261.94  -  -  -  3,914,000.00  5,390,261.94 

7. นาย์ประสาร ไตรรัตน์วิรกุล* 1,476,261.94  -  -  375,000.00  3,914,000.00  5,765,261.94 

8. นาย์พสุ เดชุะรินทร์*  1,476,261.94  555,000.00  275,000.00  - 3,914,000.00  6,220,261.94 

9. นางพรรณสิรี อมาตย์กุล*  1,476,261.94  390,000.00  -  250,000.00  3,914,000.00  6,030,261.94 

10. นาย์ชุลณัฐ ญาณารณพ  1,476,261.94  -  -  250,000.00  3,914,000.00  5,640,261.94 

11. นาย์ฐาปน สิริวิัฒนภัักดี*  1,476,261.94  -  -  250,000.00  3,914,000.00  5,640,261.94 

12. นาย์ศุภัชุัย์ เจีย์รวินนท์*  1,048,907.10  -  150,277.78  -  688,000.00  1,887,184.88 

13. นางนันทวิัลย์์ ศกุนตนาค*  1,048,907.10  330,333.33  -  -  688,000.00  2,067,240.43 

14. นางสาวิจรีพร จารุกรสกุล*  1,048,907.10  -  200,277.78  -  688,000.00  1,937,184.88 

15. นาย์รุ�งโรจน์ รังสิโย์ภัาส  1,476,261.94  -  -  -  3,914,000.00  5,390,261.94 

16.นางธาริษ์า วิัฒนเกส  427,354.84  89,500.00  74,722.22  -  3,226,000.00  3,817,577.06 

รวม  21,600,000.00  1,364,833.33  1,112,777.78  1,125,000.00  50,989,000.00 76,191,611.11

หมาย่เหตุ: 
* กรรมการอิสระ
** โบนัสกรรมการบริษ์ทัที�จ�าย์ในปี 2565 ประกอบด้วิย์ โบนัสที�คำนวิณจากเงินปันผลงวิดสุดท้าย์ประจำปี 2564 ที�จ�าย์ให้้แก�ผูถื้ิอหุ้้นเมื�อวินัที� 26 เมษ์าย์น 2565  
 และเงินปันผลระห้วิ�างกาลประจำปี 2565 ที�จ�าย์เมื�อวัินที� 26 สิงห้าคม 2565 ซึ่่�งแสดงรวิมอย์ู�ในบรรทดั “ค�าใชุ้จ�าย์ในการบรหิ้าร” ในงบกำไรขาดทนุรวิม
• บุคคลลำดับที� 1 ดำรงตำแห้น�งเป็นประธานกรรมการ และเป็นกรรมการของบริษ์ัทย์�อย์ที�เป็นศูนย์์กลางของธุรกิจห้ลักได้แก� บริษ์ัทเอสซึ่ีจี เคมิคอลส์ จำกัด 

(มห้าชุน) โดย์เปิดเผย์ค�าตอบแทนในห้ัวิข้อ “ค�าตอบแทนกรรมการ บริษ์ัทเอสซึ่ีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มห้าชุน)”
• บคุคลลำดบัที� 2 ดำรงตำแห้น�งเป็นประธานคณะกรรมการบรรษั์ทภับิาลและสรรห้า และประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษ์ทัย์�อย์ที�เป็นศูนย์์กลาง

ของธรุกจิห้ลกัได้แก� บรษิ์ทัเอสซึ่จี ีเคมิคอลส์ จำกัด (มห้าชุน) โดย์เปิดเผย์ค�าตอบแทนในห้วัิข้อ “ค�าตอบแทนกรรมการ บรษิ์ทัเอสซึ่จี ีเคมิคอลส์ จำกัด (มห้าชุน)” 
• บุคคลลำดับที� 4 ดำรงตำแห้น�งกรรมการ ตั�งแต�วิันที� 30 มีนาคม 2565 
• บคุคลลำดับที� 5 ดำรงตำแห้น�งเปน็กรรมการ และเปน็กรรมการของบริษ์ทัย์�อย์ที�เปน็ศูนย์์กลางของธุรกิจห้ลกัไดแ้ก� บรษิ์ทัเอสซีึ่จ ีแพคเกจจิ�ง จำกดั (มห้าชุน) 

โดย์เปิดเผย์ค�าตอบแทนในห้ัวิข้อ “ค�าตอบแทนกรรมการ บริษ์ัทเอสซึ่ีจี แพคเกจจิ�ง จำกัด (มห้าชุน)”
• บคุคลลำดับที� 7 ดำรงตำแห้น�งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณผลตอบแทน และเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษ์ทัย์�อย์ที�เป็นศูนย์ก์ลาง

ของธุรกิจห้ลักได้แก� บริษ์ัทเอสซึ่ีจี แพคเกจจิ�ง จำกัด (มห้าชุน) โดย์เปิดเผย์ค�าตอบแทนในหั้วิข้อ “ค�าตอบแทนกรรมการ บริษ์ัทเอสซีึ่จี แพคเกจจิ�ง จำกัด 
(มห้าชุน)”

• บุคคลลำดับที� 8 ดำรงตำแห้น�งเป็นประธานกรรมการตรวิจสอบ 
• บคุคลลำดับที� 10 - 12 ดำรงตำแห้น�งเป็นกรรมการ และกรรมการของบริษ์ทัย์�อย์ที�เปน็ศนูย์ก์ลางของธุรกจิห้ลกัไดแ้ก� บริษ์ทัเอสซึ่จี ีเคมิคอลส ์จำกัด (มห้าชุน) 

โดย์เปิดเผย์ค�าตอบแทนในห้ัวิข้อ “ค�าตอบแทนกรรมการ บริษ์ัทเอสซึ่ีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มห้าชุน)” 
• บุคคลลำดับที� 12 – 14 ดำรงตำแห้น�งเป็นกรรมการอิสระ ตั�งแต�วิันที� 30 มีนาคม 2565
• บุคคลลำดับที� 16 ครบวิาระการเป็นกรรมการ เมื�อวิันที� 30 มีนาคม 2565 
• คณะกรรมการกิจการสังคมเพื�อการพัฒนาอย์�างย์ั�งย์ืนไม�มีค�าตอบแทน
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 • ค่าตุอบแทันของกรรมการผู้้้จัด้การใหญ่และผู้้้บริหาร

ระด้ับส้งเอสซี่จ่

 นโยบายการจ่ายค่าตุอบแทันผู้้้บริหารระด้ับส้ง

	 คณะกรรมการบริษััทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณา 

ผู้ลตอบแทนเป็นผู้้ป้ระเมนิผู้ลการปฏิิบตังิานของกรรมการผู้้จ้ดั้การใหญ่ 

โด้ยพิจารณาจากผู้ลการด้ำเนินงานทางธุ์รกิจของบริษััท	 

การด้ำเนินงานตามนโยบายที�ได้้รับจากคณะกรรมการบริษััท	

ประกอบกับสภาวการณ์เศรษัฐกิจและสังคมโด้ยรวม	 โด้ย 

คณะกรรมการพิจารณาผู้ลตอบแทนจะนำข้อม้ลที�ได้้ไปใชุ้ในการ

พิจารณาค่าตอบแทนที�เหมาะสมของกรรมการผู้้้จัด้การใหญ่และ 

ผู้้้บริหารระด้ับส้งของเอสซึ่ีจี	เสนอต่อคณะกรรมการบริษััท	โด้ยด้้

จากข้อม้ลทั�งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อม้ลย้อนหลังในปัจจัย

ต่าง	ๆ	ด้ังนี�

	 1.	 ผู้ลประกอบการของธ์ุรกิจ	โด้ยพิจารณาจากร้อยละของ	

EBITDA	on	Operating	Assets	 ซ่ึ่�งจะมีการตั�งเป้าหมายเพื�อ

กำหนด้ค่าร้อยละของ	EBITDA	ของแต่ละธ์ุรกิจในเอสซึ่ีจีทุก	ๆ	ปี

เพื�อเป็นเกณฑ์์ในการประเมินและเปรียบเทียบ

	 2.	 เปรียบเทียบผู้ลประกอบการของธุ์รกิจกับอุตสาหกรรม

เด้ียวกันทั�งตลาด้ภายในประเทศและระด้ับสากล

	 3.	 ความสามารถในการพัฒนาธ์ุรกิจและการปรับปรุง

ประสทิธ์ภิาพการด้ำเนนิงานของแตล่ะธ์รุกจิใหด้้ขี่�นในแตล่ะปแีละ

ผู้ลการด้ำเนินงานด้้าน	ESG	ตามที�เอสซีึ่จีได้้กำหนด้เป้าหมายใน

ระยะสั�นและระยะยาวไว	้ทั�งทางด้า้นสิ�งแวด้ลอ้ม	ได้แ้ก่	การลด้การ

ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก	 การลด้การใชุ้พลังงานและทรัพยากร 

ธ์รรมชุาติ	การลด้การใชุ้น�ำจากภายนอก	การลด้ปริมาณของเสีย

และการไม่มีของเสียไปฝั่งกลบ	รายได้จ้ากการขายสินค้าและบริการ

ที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวด้ล้อม	และทางด้้านสังคม	 ได้้แก่	 เป้าหมาย 

ด้้านสุขภาพและความปลอด้ภัย

	 นอกจากนั�น	 ได้้นำผู้ลการสำรวจความคิด้เห็นของพนักงาน

ระดั้บจัด้การที�มีต่อกรรมการผู้้้จัด้การใหญ่และผู้้้บริหารระด้ับส้ง

ของเอสซึ่ีจี	มาใชุ้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา

ผู้ลตอบแทนด้้วย

 • ค่าตุอบแทันผู้้้บริหารระด้ับส้งเอสซี่จ่ 

	 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้้้จัด้การใหญ่และผู้้้บริหารระดั้บส้ง

ที�ด้ำรงตำแหน่งในปี	 2565	 รวม	 14	คน	ที�ได้้รับจากบริษััทใน 

ร้ปแบบเงินเด้ือน	 โบนัส	 เงินตอบแทนพิเศษั	 (Variable	 Pay)	 

และอื�น	ๆ	รวมเป็นเงินทั�งสิ�น	259,892,284	บาท	ทั�งนี�	ในปี	2565	

บริษััทได้้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี�ยงชุีพที�สมทบให้ผู้้้บริหาร

ในฐานะพนักงานของบริษััทจำนวน	22,896,510	บาท

กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

ของธุรกิจหลัก 

(ข้อม้ล	ณ	วันที�	31	ธ์ันวาคม	2565)

ธุรกิจซี่เมนตุ์และผู้ลิตุภัณ์ฑ์์ก่อสร้าง

รายชํื�อกรรมการบริษทััเอสซ่ีจ ่ซีเิมนตุ–์ผู้ลติุภัณ์ฑ์ก์อ่สร้าง จำกัด้

	 1.	 นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	 ประธ์านกรรมการ

	 2.	 นายธ์รรมศักด้ิ�	เศรษัฐอุด้ม	 กรรมการ

	 3.	 นายยุทธ์นา	เจียมตระการ	 กรรมการ

	 4.	 นายชุนะ	ภ้มี	 	 กรรมการ

	 5.	 นายปรเมศวร์	นิสากรเสน	 กรรมการ

	 6.	 นายวิโรจน์	รัตนชุัยสิทธ์ิ�	 กรรมการ

	 7.	 นางจันทนิด้า	สาริกะภ้ติ	 กรรมการ

	 8.	 นายนิธ์ิ	ภัทรโชุค	 	 กรรมการผู้้้จัด้การใหญ่

รายชํื�อและตุำแหน่งผู้้้บริหารบริษัทัเอสซ่ีจ่ ซีิเมนต์ุ–ผู้ลิตุภัณ์ฑ์์

ก่อสร้าง จำกัด้ 

	 1.	 นายนิธ์ิ	ภัทรโชุค	 	 President	

	 2.	 นายชุนะ	ภ้มี	 	 Vice	President- 

	 	 	 	 	 	 	 Cement	and	 

	 	 	 	 	 	 	 Green	Solution 

	 	 	 	 	 	 	 Business

	 3.	 นายปรเมศวร์	นิสากรเสน	 Vice	President- 

	 	 	 	 	 	 	 SCG	Home	Business

	 4.	 นายวิโรจน์	รัตนชุัยสิทธ์ิ�	 Vice	President- 

	 	 	 	 	 	 	 Reagional	CBM	 

	 	 	 	 	 	 	 Business	และด้้แลงาน	 

	 	 	 	 	 	 	 Vice	President-	 

	 	 	 	 	 	 	 Housing	Products	and	 

	 	 	 	 	 	 	 Solution	Business

	 5.	 นางณัฏิฐา	บ้รณะวิทย์		 Chief	Financial	Officer	

SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์)

รายชํื�อกรรมการบริษัทัเอสซี่จ่ เคมิคอลส์ จำกัด้ (มหาชํน)

	 1.	 นายชุุมพล	ณ	ลำเลียง		 ประธ์านกรรมการ 

	 	 	 	 	 	 	 และกรรมการอิสระ

	 2.	 นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	 รองประธ์านกรรมการ	
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	 3.	 พลอากาศเอก	 	 กรรมการ 

	 	 สถติย์พงษ์ั	สขุวมิล

	 4.	 นายวินิจ	ศิลามงคล	 	 กรรมการอิสระ	

	 5.	 นายรพี	สุจริตกุล	 	 กรรมการอิสระ	

	 6.	 นายกิติพงศ์	อุรพีพัฒนพงศ์	 กรรมการอิสระ	

	 7.	 นางศิริลักษัณ์	โรจนกิจอำนวย	 กรรมการอิสระ

	 8.	 นายทศ	จิราธ์ิวัฒน์	 	 กรรมการอิสระ	

	 9.	 นายศุภชุัย	เจียรวนนท์	 กรรมการอิสระ	

	 10.	นายฐาปน	สิริวัฒนภักด้ี	 กรรมการอิสระ	

	 11.	นายชุลณัฐ	ญาณารณพ	 กรรมการ	

	 12.	นายธ์นวงษั์	อารีรัชุชุกุล	 กรรมการ	และประธ์าน 

	 	 	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที�บริหารและ 

	 	 	 	 	 	 	 กรรมการผู้้้จัด้การใหญ่

หมายเหตุุ 
บุคคลลำด้ับที�	 3	 พลอากาศเอก	 สถิตย์พงษั์	 สุขวิมล	 ด้ำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการแทนนายธ์รรมศักด้ิ�	เศรษัฐอุด้ม	มีผู้ลตั�งแต่วันที�	1	สิงหาคม	2565

รายชํื�อและตุำแหน่งผู้้้บริหารบริษัทัเอสซี่จ่ เคมิคอลส์ จำกัด้ 

(มหาชํน)

	 1.	นายธ์นวงษั์	อารีรัชุชุกุล	 ประธ์านเจ้าหน้าที�บรหิาร	 

	 	 	 	 	 	 	 และกรรมการผู้้จั้ด้การใหญ่	

	 2.	นายศักด้ิ�ชุัย	ปฏิิภาณปรีชุาวุฒิ	 ประธ์านเจ้าหน้าที� 

	 	 	 	 	 	 	 สายงานพาณิชุย์	 

	 	 	 	 	 	 	 และรองผู้้้จัด้การใหญ่ 

	 	 	 	 	 	 	 ธ์ุรกิจต่างประเทศ 

	 	 	 	 	 	 	 และ	รองผู้้้จัด้การใหญ่ 

	 	 	 	 	 	 	 สายธ์ุรกิจไวนิล	

	 3.	นายมงคล	เฮุงโรจนโสภณ	 ประธ์านเจ้าหน้าที� 

	 	 	 	 	 	 	 สายงานปฏิิบัติการ 

	 	 	 	 	 	 	 และ	รองผู้้้จัด้การใหญ่	 

	 	 	 	 	 	 	 สายธ์ุรกิจโอเลฟิินส์	 

	 	 	 	 	 	 	 ประเทศไทย	

	 4.	 นายสุรชุา	อุด้มศักด้ิ�	 	 ประธ์านเจ้าหน้าที� 

	 	 	 	 	 	 	 สายงานนวัตกรรม	 

	 	 	 	 	 	 	 และ	รองผู้้้จัด้การใหญ่	 

	 	 	 	 	 	 	 New	Business	

	 5.	 นายกุลเชุฏิฐ์	ธ์าราจันทร์	 ประธ์านเจ้าหน้าที� 

	 	 	 	 	 	 	 สายงานการเงิน	

	 6.	 นางสาวรุ่งทิพย์	ไตรโกมล	 ผู้้้อำนวยการ 

	 	 	 	 	 	 	 สำนักงานบัญชุี	

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ�ง)

รายชํื�อกรรมการ บริษัทัเอสซี่จ่ แพคเกจจิ�ง จำกัด้ (มหาชํน)

	 1.	 นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	 ประธ์านกรรมการ	 

	 	 	 	 	 	 	 และกรรมการอิสระ	

	 2.	 นายธ์รรมศักด้ิ�	เศรษัฐอุด้ม	 รองประธ์านกรรมการ	

	 3.	 พันตํารวจเอก	 	 กรรมการ 

	 	 ธ์รรมนิธ์ิ	วนิชุย์ถนอม

	 4.	 นางไขศรี	เนื�องสิกขาเพียร	 กรรมการอิสระ

	 5.	 นายชุาลี	จันทนยิ�งยง	 	 กรรมการอิสระ

	 6.	 นางผู้่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ์	 กรรมการอิสระ

	 7.	 นายกิติพงศ์	อุรพีพัฒนพงศ์	 กรรมการอิสระ

	 8.	 นายวนัส	แต้ไพสิฐพงษั์	 กรรมการอิสระ

	 9.	 นายวิบ้ลย์	ตวงสิทธ์ิสมบัติ	 กรรมการอิสระ

	 10.	นางศุภจี	สุธ์รรมพันธ์ุ์	 	 กรรมการอิสระ

	 11.	นายธ์ีรพงศ์	จันศิริ	 	 กรรมการ

	 12.	นายวิชุาญ	จิตร์ภักด้ี	 	 กรรมการ	และประธ์าน 

	 	 	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที�บริหาร

หมายเหตุุ 
บุคคลลำดั้บที�	3	พันตํารวจเอก	ธ์รรมนิธิ์	วนิชุย์ถนอม	ด้ำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการแทนนายชุลณัฐ	ญาณารณพ	มีผู้ลตั�งแต่วันที�	1	มิถุนายน	2565	

รายชํื�อและตุำแหน่งผู้้้บริหาร บริษัทัเอสซ่ีจ่ แพคเกจจิ�ง จำกัด้ 

(มหาชํน)

	 1.	 นายวิชุาญ	จิตร์ภักด้ี	 	 ประธ์านเจ้าหน้าที�บรหิาร

	 2.	 นายวิชุาญ	เจริญกิจสุพัฒน์	 ประธ์านเจ้าหน้าที� 

	 	 	 	 	 	 	 ปฏิิบัติการ	กิจการ 

	 	 	 	 	 	 	 กระด้าษับรรจุภัณฑ์์

	 3.	 นายจักร์จิตร	กล่อมสิงห์	 ประธ์านเจ้าหน้าที� 

	 	 	 	 	 	 	 ปฏิิบัติการ	กิจการ 

	 	 	 	 	 	 	 กระด้าษับรรจุภัณฑ์์
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	 4.	 นายกรัณย์	เตชุะเสน	 	 ประธ์านเจ้าหน้าที� 

	 	 	 	 	 	 	 ปฏิิบัติการ	 

	 	 	 	 	 	 	 กิจการบรรจุภัณฑ์ ์

	 	 	 	 	 	 	 จากวัสดุ้สมรรถนะส้ง

	 5.	 นายสุชุัย	กอประเสริฐศรี	 ประธ์านเจ้าหน้าที� 

	 	 	 	 	 	 	 ปฏิิบัติการ	 

	 	 	 	 	 	 	 กิจการเยื�อและกระด้าษั

	 6.	นายด้นัยเด้ชุ	เกตุสวรรณ	 ประธ์านเจ้าหน้าที� 

	 	 	 	 	 	 	 บริหารสายการเงิน	 

	 	 	 	 	 	 	 และด้้แลงานกิจการ 

	 	 	 	 	 	 	 รีไซึ่เคิลวัสดุ้บรรจุภัณฑ์์

	 7.	 นายสมภพ	วิทย์วรสกุล	 ประธ์านเจ้าหน้าที� 

	 	 	 	 	 	 	 บริหารสายธ์ุรกิจ 

	 	 	 	 	 	 	 ต่างประเทศ

	 8.	 นางนด้ารัตน์	ป้อมตรี		 ผู้้้อำนวยการ 

	 	 	 	 	 	 	 สำนักงานบัญชุี

สามารถดูประวัติได้ตาม “เอกสารแนบ 2  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก” ที่เว็บไซต์
บริษัท www.scg.com

หมายเหตุุ 
• บุคคลลำด้ับที�	2	นายวิชุาญ	เจริญกิจสุพัฒน์	ได้้รับการแต่งตั�งเป็นประธ์าน

เจ้าหน้าที�ปฏิิบัติการ	 กิจการกระด้าษับรรจุภัณฑ์์	 แทนนายแสงชุัย	 
วิริยะอำไพวงศ์	โด้ยมีผู้ลตั�งแต่วันที�	1	กันยายน	2565

• บุคคลลำด้ับที�	3	นายจักร์จิตร	กล่อมสิงห์	ได้้รับการแต่งตั�งเป็นประธ์าน 
เจ้าหน้าที�ปฏิิบัติการ	 กิจการบรรจุภัณฑ์์จากเยื�อและกระด้าษั	 แทน 
นายสุชุัย	กอประเสริฐศรี	โด้ยมีผู้ลตั�งแต่วันที�	1	กันยายน	2565

• บุคคลลำดั้บที�	 5	 นายสุชุัย	 กอประเสริฐศรี	 ได้้รับการแต่งตั�งเป็น 
ประธ์านเจ้าหน้าที�ปฏิิบัติการ	กิจการเยื�อและกระด้าษั	แทนนายวิชุาญ 
เจริญกิจสุพัฒน์	โด้ยมีผู้ลตั�งแต่วันที�	1	กันยายน	2565	

• บุคคลลำดั้บที�	6	นายด้นัยเด้ชุ	เกตุสุวรรณ	ได้้รับการแต่งตั�งให้ด้้แลงาน
กิจการรีไซึ่เคิลวัสดุ้บรรจุภัณฑ์์	 อีกตำแหน่งหน่�ง	 โด้ยมีผู้ลตั�งแต่วันที�	 
1	กันยายน	2565
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ค่าตุอบแทันกรรมการและผู้้้บริหารของบริษัทัย่อยทั่�เป็นศ้นย์กลางของธุรกิจหลัก

 • ค่าตุอบแทันกรรมการบริษัทัเอสซี่จ่ ซีิเมนตุ์–ผู้ลิตุภัณ์ฑ์์ก่อสร้าง จำกัด้ 

	 	 เนื�องจากผู้้้บริหารระด้ับส้งและผู้้้บริหารของเอสซึ่ีจีได้้รับการแต่งตั�งให้เป็นกรรมการและผู้้้บริหาร	จ่งจะไม่ได้้รับค่าตอบแทน 

ในฐานะกรรมการบริษััทหรือผู้้้บริหารของบริษััทข้างต้น

 • ค่าตุอบแทันกรรมการบริษัทัเอสซี่จ่ เคมิคอลส์ จำกัด้ (มหาชํน) (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565)

หน่วย : บาทั

ชื่อ - นามสกุล
คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
และบริหาร
ความเสี่ยง

(3 คน)

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

สรรหา  
และพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

(3 คน)

คณะกรรมการ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน
(3 คน)

โบนัส
กรรมการ 

บริษัทที่จ่าย
ในปี 2565**

รวม

1.	นายชุุมพล	ณ	ลำเลียง* 	1,800,000.00	 -  -  - 	1,990,000.00	 	3,790,000.00	

2.	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส 	900,000.00	 -  - 	180,000.00	 	1,446,990.00	 	2,526,990.00	

3.	พลอากาศเอก	สถิตย์พงษั์	สุขวิมล 	500,000.00	  -  -  - 	500,000.00	

4.	นายวินิจ	ศิลามงคล* 	1,200,000.00	 	690,000.00	  -  - 	1,380,000.00	 	3,270,000.00	

5.	นายรพี	สุจริตกุล* 	1,200,000.00	 	460,000.00	  -  - 	1,380,000.00	 	3,040,000.00	

6.	นายกิติพงศ์	อุรพีพัฒนพงศ์* 	1,200,000.00	 	280,000.00	  - 	1,380,000.00	 	2,860,000.00	

7.	นางศิริลักษัณ์	โรจนกิจอำนวย* 	1,200,000.00	 	460,000.00	  -  - 	550,000.00	 	2,210,000.00	

8.	นายทศ	จิราธ์ิวัฒน์* 	1,200,000.00	 -  - 	220,000.00	 	1,380,000.00	 	2,800,000.00	

9.	นายศุภชุัย	เจียรวนนท์* 	1,200,000.00	 - 	220,000.00	 	1,380,000.00	 	2,800,000.00	

10.	นายฐาปน	สิริวัฒนภักด้ี* 	1,200,000.00	 - 	280,000.00	  - 	1,380,000.00	 	2,860,000.00	

11.	นายชุลณัฐ	ญาณารณพ 	1,200,000.00	 	390,000.00	  - 	1,380,000.00	 	2,970,000.00	

12.	นายธ์นวงษั์	อารีรัชุชุกุล 	900,000.00	 -  -  - 	1,380,000.00	 	2,280,000.00	

13.	นายธ์รรมศักด้ิ�	เศรษัฐอุด้ม 	400,000.00	 - 	1,380,000.00	 	1,780,000.00	

รวม 14,100,000.00 1,610,000.00  950,000.00  620,000.00 13,646,990.00 29,626,990.00

หมายเหตุุ: 
*	 กรรมการอิสระ
**	โบนสักรรมการบรษิัทัที�จา่ยในป	ี2565	ประกอบด้ว้ย	โบนสัที�คำนวณจากเงนิปนัผู้ลงวด้สดุ้ทา้ยประจำป	ี2564	ที�จา่ยใหแ้กผู่้้ถ้อืหุน้เมื�อวนัที�	25	เมษัายน	2565	 
	 และเงินปันผู้ลระหว่างกาลประจำปี	2565	ที�จ่ายเมื�อวันที�	18	สิงหาคม	2565
• บุคคลลำด้ับที�	1	ด้ำรงตำแหน่งเป็นประธ์านกรรมการ	
• บุคคลลำด้ับที�	2	ด้ำรงตำแหน่งเป็นรองประธ์านกรรมการและเป็นประธ์านกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
• บุคคลลำด้ับที�	3	ด้ำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั�งแต่วันที�	1	สิงหาคม	2565	
• บุคคลลำด้ับที�	4	ด้ำรงตำแหน่งเป็นประธ์านกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี�ยง
• บุคคลลำด้ับที�	11	ด้ำรงตำแหน่งเป็นประธ์านกรรมการบรรษััทภิบาล	สรรหา	และพัฒนาอย่างยั�งยืน
• บุคคลลำด้ับที�	13	ด้ำรงตำแหน่งเป็นกรรมการถ่งวันที�	1	สิงหาคม	2565
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 • ค่าตุอบแทันกรรมการบริษัทัเอสซี่จ่ แพคเกจจิ�ง จำกัด้ (มหาชํน)

  (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565)

หน่วย : บาทั

ชื่อ - นามสกุล
คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(3 คน)

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และสรรหา
(3 คน)

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน
(3 คน)

โบนัส
กรรมการ 

บริษัทที่จ่าย
ในปี 2565**

รวม

1.	นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล* 1,800,000.00 - - - 2,293,000.00 4,093,000.00	

2.	นายธ์รรมศักด้ิ�	เศรษัฐอุด้ม 1,200,000.00 - - 178,241.76	 1,529,000.00 2,907,241.76	

3.	พันตํารวจเอก	ธ์รรมนิธ์ิ	วนิชุย์ถนอม 700,000.00 - - - 71,000.00	 771,000.00	

4.	นางไขศรี	เนื�องสิกขาเพียร* 1,200,000.00 510,000.00	 - - 1,529,000.00 3,239,000.00	

5.	นายชุาลี	จันทนยิ�งยง* 1,200,000.00 340,000.00	 - - 1,529,000.00 3,069,000.00	

6.	นางผู้่องเพ็ญ	เรืองวีรยุทธ์* 1,200,000.00 340,000.00	 - - 1,529,000.00 3,069,000.00	

7.	นายกิติพงศ์	อุรพีพัฒนพงศ์* 1,200,000.00 - 390,000.00	 - 1,529,000.00 3,119,000.00

8.	นายวนัส	แต้ไพสิฐพงษั์* 1,200,000.00 - - 390,000.00	 1,529,000.00 3,119,000.00	

9.	นายวิบ้ลย์	ตวงสิทธ์ิสมบัติ* 1,200,000.00 - - 280,000.00	 1,529,000.00 3,009,000.00	

10.	นางศุภจี	สุธ์รรมพันธ์ุ์* 1,200,000.00 - 280,000.00	 - 748,452.05 2,228,452.05

11.	นายธ์ีรพงศ์	จันศิริ 1,200,000.00 - 280,000.00	 751,465.75	 2,231,465.75

12.	นายวิชุาญ	จิตร์ภักด้ี 1,200,000.00 - - - 1,529,000.00 2,729,000.00	

13.	นายชุลณัฐ	ญาณารณพ 500,000.00 - - 101,758.24	 1,458,000.00	 2,059,758.24	

14.	นายชุุมพล	ณ	ลำเลียง - - - - 777,534.25 777,534.25

15.	นายธ์นวงษั์	อารีรัชุชุกุล - - - - 777,534.25 777,534.25

รวม 15,000,000.00 1,190,000.00 950,000.00 950,000.00 19,108,986.30 37,198,986.30

หมายเหตุุ: 
*	 กรรมการอิสระ
**	โบนัสกรรมการบริษััทที�จ่ายในปี	2565	ประกอบด้้วย	โบนัสที�คำนวณจากเงินปันผู้ลประจำปี	2564	ที�จ่ายให้แก่ผู้้้ถือหุ้นเมื�อวันที�	25	 เมษัายน	2565	 
	 และเงินปันผู้ลระหว่างกาลประจำปี	2565	ที�จ่ายเมื�อวันที�	24	สิงหาคม	2565
• บุคคลลำด้ับที�	1	ด้ำรงตำแหน่งเป็นประธ์านกรรมการ	
• บุคคลลำด้ับที�	2	ด้ำรงตำแหน่งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตั�งแต่วันที�	1	มิถุนายน	2565
• บุคคลลำด้ับที�	3	ด้ำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั�งแต่วันที�	1	มิถุนายน	2565
• บุคคลลำด้ับที�	4	ด้ำรงตำแหน่งเป็นประธ์านกรรมการตรวจสอบ
• บุคคลลำด้ับที�	7	ด้ำรงตำแหน่งเป็นประธ์านกรรมการบรรษััทภิบาลและสรรหา	
• บุคคลลำด้ับที�	8	ด้ำรงตำแหน่งเป็นประธ์านกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
• บุคคลลำด้ับที�	13	ด้ำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถ่งวันที�	31	พฤษัภาคม	2565	
• บุคคลลำด้ับที�	14	ด้ำรงตำแหน่งเป็นกรรมการถ่งวันที�	15	กันยายน	2564	
• บุคคลลำด้ับที�	15	ด้ำรงตำแหน่งเป็นกรรมการถ่งวันที�	15	กันยายน	2564
• คณะกรรมการการพัฒนาที�ยั�งยืนและคณะจัด้การบริหารความเสี�ยง	ไม่มีค่าตอบแทน
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โด้ยค่าตุอบแทันของผู้้้บริหารบริษัทัย่อยทั่�เป็นศ้นย์กลางของธุรกิจหลัก ม่รายละเอ่ยด้ด้ังน่� 

หน่วย : บาทั

บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษััทเอสซึ่ีจี	ซึ่ิเมนต์-ผู้ลิตภัณฑ์์ก่อสร้าง	จำกัด้ 67,396,488 5,850,000

บริษััทเอสซึ่ีจี	เคมิคอลส์	จำกัด้	(มหาชุน) 87,852,692 7,542,600

บริษััทเอสซึ่ีจี	แพคเกจจิ�ง	จำกัด้	(มหาชุน) 86,023,466 7,135,002

หมายเหตุุ: 
• ทั�งนี�จำนวนผู้้้บริหารและค่าตอบแทนของผู้้้บริหารข้างต้น	ได้้รวมกรรมการผู้้้จัด้การใหญ่และผู้้้ชุ่วยผู้้้จัด้การใหญ่ในแต่ละบริษััทย่อยที�เป็นศ้นย์กลางของธ์ุรกิจ

หลัก	ซึ่่�งเป็นข้อม้ลเด้ียวกับค่าตอบแทนของผู้้้บริหารระด้ับส้งเอสซึ่ีจี

หน่วย : คน

ข้อมูลพนักงานเอสซีจี ไทย ต่างประเทศ รวม

บริษััทป้นซึ่ิเมนต์ไทย	จำกัด้	(มหาชุน) 1,676 0 1,676

ธ์ุรกิจซึ่ีเมนต์และผู้ลิตภัณฑ์์ก่อสร้าง 16,494 10,137 26,631

ธ์ุรกิจแพคเกจจิ�ง 8,978 13,843 22,821

ธ์ุรกิจเคมิคอลส์ 4,979 1,537 6,516

อื�น	ๆ 129 41 170

รวมทัั�งหมด้ 32,256 25,558 57,814

 • ค่าตุอบแทันรวมของผู้้้บริหารบริษัทัย่อยทั่�เป็นศ้นย์กลางของธุรกิจหลัก 

	 	 1.	 ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน	ได้้แก่	เงินเด้ือน	โบนัส	และเงินตอบแทนพิเศษั	(Variable	Pay)	

	 	 2.	 ค่าตอบแทนอื�น	ๆ	ได้้แก่	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี�ยงชุีพ	

บุคลากร 

	 เอสซึ่ีจีประกอบด้้วยบริษััทป้นซึ่ิเมนต์ไทย	 จำกัด้	 (มหาชุน)	 

และ	3	ธุ์รกิจหลัก	คือ	ธุ์รกิจซึ่ีเมนต์และผู้ลิตภัณฑ์์ก่อสร้าง	ธุ์รกิจ

แพคเกจจิ�ง	และธ์รุกิจเคมิคอลส	์บคุลากรสว่นใหญส่งักดั้อย้ใ่นธ์รุกจิ

ซึ่ีเมนต์และผู้ลิตภัณฑ์์ก่อสร้าง	 จำนวน	 46%	ซึ่่�งสอด้คล้องกับ

ปริมาณสถานประกอบกิจการในธ์ุรกิจ	และลักษัณะอุตสาหกรรม

ที�ต้องใชุ้แรงงานจำนวนที�มากกว่าธ์ุรกิจอื�น	รองลงมาสังกัด้ธ์ุรกิจ

แพคเกจจิ�ง	จำนวน	40%	และอย้่ที�ธ์ุรกิจเคมิคอลส์	จำนวน	11%	

	 เอสซึ่ีจีมีการวิเคราะห์และจัด้ทำแผู้นอัตรากำลังคนโด้ยคำน่ง

ถ่งทิศทางการด้ำเนินธ์ุรกิจทั�งในระยะสั�น	 และระยะยาว	 

อย่างสม�ำเสมอ	และจากกลยุทธ์์ในการด้ำเนินธ์ุรกิจด้้วยการขยาย

การลงทุนไปยังต่างประเทศ	เอสซีึ่จีจ่งมีนโยบายในการจ้างงาน

บุคลากรที�เป็นประชุากรในประเทศที�เข้าไปลงทุน	รวมถ่งส่งเสริม

ให้บุคลากรที�เป็นคนท้องถิ�นได้้มีความก้าวหน้าสามารถเติบโตได้้ 

ในอาชุีพการงาน	ทำให้เอสซึ่ีจีประกอบด้้วยบุคลากรที�เป็นชุาว 

ต่างประเทศเพิ�มมากข่�นตามการขยายการลงทุน	

	 ณ	สิ�นป	ี2565	บรษิัทัปน้ซึ่เิมนตไ์ทย	จำกดั้	(มหาชุน)	มจีำนวน

พนักงาน	1,676	คน	ในขณะที�มีจำนวนพนักงานรวมทั�งเอสซีึ่จี	

57,814	คน
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ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

• เลขานุการคณ์ะกรรมการและเลขานุการบริษัทั

 เลขานุการคณ์ะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษััทได้้มีมติแต่งตั�ง	 นายวรพล	 เจนนภา	 

เป็นเลขานุการคณะกรรมการ	 เพื�อทำหน้าที�เป็นที�ปร่กษัาให้คำ

แนะนำแกก่รรมการในการปฏิบิตัติามกฎหมายเกี�ยวกบัหนา้ที�ความ

รับผู้ิด้ชุอบต่าง	ๆ	ของกรรมการ	รวมทั�งจัด้ทำรายงานการประชุุม

คณะกรรมการบริษััท	และเข้าร่วมประชุุมคณะกรรมการบริษััท 

ทุกครั�ง	 โด้ยเลขานุการคณะกรรมการที�คณะกรรมการแต่งตั�ง 

ข่�นเป็นผู้้้ที�คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม	เนื�องจากเป็น 

ผู้้้ที�มีความร้้ความสามารถและประสบการณ์ส้งที�จะชุ่วยให ้

คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 

ข้อบังคับต่าง	ๆ	ตลอด้จนบรรษััทภิบาลเอสซึ่ีจีได้้อย่างถ้กต้อง

 เลขานุการบริษัทั

	 คณะกรรมการบริษััทได้้มีมติแต่งตั�ง	นางภัทรวรรณ	ตุ้นสกุล	

เป็นเลขานุการบริษััทและผู้้้ชุ่วยเลขานุการคณะกรรมการ	เพื�อทำ

หน้าที�จัด้การประชุุมคณะกรรมการบริษััท	คณะกรรมการชุุด้ย่อย	

และการประชุุมผู้้้ถือหุ้น	 รวมทั�งจัด้ทำรายงานการประชุุม 

คณะกรรมการบริษััท	 รายงานการประชุุมผู้้้ถือหุ้น	 แบบแสด้ง

รายการข้อม้ลประจำปี	ตลอด้จนจัด้ทำและจัด้เก็บเอกสารตามที�

กฎหมายกำหนด้และงานตามที�ได้้รับมอบหมาย	โด้ยเลขานุการ

บริษััทที�คณะกรรมการแต่งตั�งข่�นเป็นผู้้้ที�คณะกรรมการเห็นว่ามี

ความเหมาะสม	มคีวามร้ค้วามสามารถในการบรหิารงานเลขานกุาร

บริษััท	และด้ำรงตำแหน่งเป็นผู้้้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ

บริษััท	ซึ่่�งเป็นหน่วยงานที�สนับสนุนงานเลขานุการบริษััท	ให้เป็น

ไปตามกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ	ตลอด้จนรับผู้ิด้ชุอบ 

ด้้แลงานด้้านบรรษััทภิบาลเอสซึ่ีจี	นอกจากนี�บริษััทได้้ส่งเสริมให้

เลขานกุารบรษิัทัได้้รบัการฝ่กึอบรมและพัฒนาความร้้อยา่งตอ่เนื�อง

ด้า้นกฎหมาย	บัญชุ	ีหรือการปฏิบัิตหินา้ที�เลขานุการบริษัทั	ซึ่่�งในปี	

2565	 เลขานุการบริษััทได้้เข้าอบรม	 CG	 for	 Subsidiary	 

Company	(SGP)	2/2022	จดั้โด้ยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บริษััทไทย	และมีการเปิด้เผู้ยประวัติ	คุณสมบัติและประสบการณ์

ของเลขานุการบริษััทไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

• หัวหน้าหน่วยงานตุรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายในของบริษััทข่�นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 มีหน้าที�ในการกำกับด้้แลการบริหารความเสี�ยง	 

ตรวจสอบและประเมนิการปฏิบิตังิาน	การควบคมุภายใน	ใหค้วาม

เชุื�อมั�นและคำปร่กษัาอย่างเป็นอิสระ	 มีประสิทธ์ิภาพและ

ประสิทธ์ิผู้ล	โด้ยที�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั�งที�	122	

(5/2561)	เมื�อวันที�	2	ตุลาคม	2561	ได้้มีมติแต่งตั�ง	นายพิทยา	 

จั�นบญุม	ีเปน็ผู้้อ้ำนวยการสำนกังานตรวจสอบ	สำนกังานตรวจสอบ	

โด้ยมีผู้ลตั�งแต่วันที�	1	พฤศจิกายน	2561

• หวัหน้างานกำกับด้แ้ลการปฏิบัิตุติุามกฎเกณ์ฑ์แ์ละกฎหมาย 

(Compliance)

	 นายกิตติ	 ตั�งจิตรมณีศักด้า	 ตำแหน่งกรรมการผู้้้จัด้การ	 

บริษััทกฎหมายเอสซึ่ีจี	จำกัด้	ซึ่่�งเป็นบริษััทย่อยของบริษััทเป็นผู้้้ที�

ได้้ รับมอบหมายให้ด้ำรงตำแหน่งประธ์านคณะทำงาน	

Compliance	Management	 มีหน้าที�รับผู้ิด้ชุอบในการเสนอ

นโยบาย	กลยุทธ์์	และกำกับด้้แลให้บริษััทและบริษััทย่อยปฎิบัติ

ตามกฎเกณฑ์์และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง	รวมทั�งชุ่วยสร้างความร้้	

ความเข้าใจ	การสื�อสาร	และการสร้างความตระหนักร้้ให้เกิด้ข่�น

สามารถดูประวัติได้ตาม “เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชี  และ
เลขานุการบริษัท” ที่เว็บไซต์บริษัท www.
scg.com

สามารถดูประวัติได้ตาม “เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน และหวัหนา้งานกำกบัดแูลการปฏบิติั
ตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย (Compliance)” 
ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com

• หน่วยงานนักลงทัุนสัมพันธ์

	 หากผู้้้ถือหุ้นต้องการข้อม้ลเพิ�มเติมสามารถติด้ต่อโด้ยตรง 

ที�หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์์ผู้่านชุ่องทางด้ังต่อไปนี�	

	 ที�อย้่		 	 1	ถนนป้นซึ่ิเมนต์ไทย	บางซึ่ื�อ	

	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร	10800

	 โทรศัพท์		 0-2586-4299

	 อีเมล	 	 invest@scg.com
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• ค่าตุอบแทันผู้้้สอบบัญชํ่

	 บรษิัทัและบรษิัทัยอ่ยจา่ยคา่สอบบญัชุใีหเ้คพีเอม็จปีระเทศไทย	

และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ	 ซึ่่�งเป็นสำนักงานสอบบัญชุีที� 

ผู้้้สอบบัญชุีประจำปี	 2565	 สังกัด้	 รวมทั�งบุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกบัผู้้ส้อบบญัชุแีละสำนกังานสอบบญัชุทีี�ผู้้ส้อบบญัชุสีงักดั้

ในปีบัญชุีที�ผู้่านมามีจำนวนเงินรวม	100.80	ล้านบาท	ซึ่่�งไม่รวม 

ค่าสอบบัญชุีที�จ่ายโด้ยบริษััทร่วม

	 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้้้พิจารณาและทบทวน 

การคัด้เลือกผู้้้สอบบัญชีุของบริษััทและบริษััทย่อย	โด้ยพิจารณา

จากปัจจัยที�หลากหลาย	 ได้้แก่	 ชืุ�อเสียง	 ศักยภาพ	 มาตรฐาน	 

การทำงานที�ด้ี	ประสบการณ์และความเชุี�ยวชุาญในการสอบบัญชุี	

กระบวนการหรือเครื�องมือที� ใชุ้ในการตรวจสอบบัญชุีที�มี

ประสิทธ์ิภาพ	ความร้้ความเข้าใจในธ์ุรกิจ	รวมทั�งการปฏิิบัติหน้าที�	

ก่อนจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษััทพิจารณาเสนอที� 

ค่าสอบบัญชํ่ประจำปี 2565 

1.	 ค่าสอบบัญชุีประจำปี	2565	ของบริษััท	จำนวนเงินรวม	3.52	ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

	 1.	 ค่าสอบบัญชุีงบการเงินประจำปีของบริษััท 296,000 บาท

	 2.	 ค่าสอบบัญชุีงบการเงินรวมประจำปีและ
	 	 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษััท
	 	 และงบการเงินรวม

3.22 ล้านบาท

 รวมค่าสอบบัญชํ่ของบริษัทั 3.52 ล้านบาทั

2.	 ค่าสอบบัญชุีของบริษััทย่อย	ซึ่่�งตรวจสอบโด้ยเคพีเอ็มจีประเทศไทย	และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ	โด้ยบริษััทย่อยเป็นผู้้้รับผู้ิด้ชุอบ 

ค่าสอบบัญชุี	จำนวนเงินรวม	97.28	ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

	 1.	 ค่าสอบบัญชุีของบริษััทย่อยในประเทศไทย	
	 	 -	 จำนวนบริษััทย่อย
	 	 -	 จำนวนเงิน

149
38.24

บริษััท
ล้านบาท

	 2.	 ค่าสอบบัญชุีของบริษััทย่อยในต่างประเทศ
	 	 -	 จำนวนบริษััทย่อย
	 	 -	 จำนวนเงิน

103
59.04

บริษััท
ล้านบาท

  รวมค่าสอบบัญชํ่ของบริษัทัย่อย 97.28 ล้านบาทั

ประชุมุสามญัผู้้ถื้อหุน้ประจำปีขออนมุตัแิตง่ตั�งบคุคลเปน็ผู้้ส้อบบญัชุี

และอนุมัติค่าสอบบัญชุีในทุก	ๆ	ปี

	 ในปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ้จารณาคัด้เลือกบริษัทั

เคพีเอ็มจี	 ภ้มิไชุย	 สอบบัญชีุ	 จำกัด้	 (KPMG)	 เป็นสำนักงาน 

สอบบัญชุีของบริษััทและบริษััทย่อย	ประจำปี	2561-2565	โด้ย 

ได้้กำหนด้อัตราค่าสอบบัญชีุ	5	ปีไว้แล้ว	โด้ยเมื�อเปรียบเทียบกับ

ขอบเขตการให้บริการ	ปริมาณงาน	และอัตราค่าสอบบัญชีุของ

บริษััทจด้ทะเบียนอื�นในระดั้บเดี้ยวกันแล้วเห็นว่า	KPMG	เสนอ 

ค่าสอบบัญชุีที�เหมาะสมและข้อเสนอของ	KPMG	เป็นประโยชุน์

ส้งสุด้แก่บริษััท

	 ทั�งนี�บริษััทที�เป็นสำนักงานสอบบัญชีุและผู้้้สอบบัญชีุไม่ม ี

ความสมัพนัธ์	์หรอืสว่นได้เ้สยีใด้	ๆ 	กบับรษิัทั/บรษิัทัยอ่ย/ผู้้บ้รหิาร/ 

ผู้้้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้้้ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลด้ังกล่าว

ค่าบริการอื�นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชํ่ 

	 บริษัทัย่อยจ่ายค่าที�ปร่กษัาด้้านภาษีั	ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัิติตามเงื�อนไขของบัตรส่งเสรมิการลงทนุ	และการให้บรกิารอื�น	 

รวมจำนวน	11.96	ล้านบาท	ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีุที�ผู้้้สอบบัญชีุสังกัด้	บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกับผู้้้สอบบัญชีุและสำนักงาน 

สอบบัญชุีด้ังกล่าว
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16
รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ด้านการกำากับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิิบัติิหน้าที่่�ของคณะกรรมการบริษััที่ 

	 เอสซีีจีีดำเนิินิธุุรกิิจีภายใต้้กิารกิำกิับดูแลอย่างจีริงจีังของ 

คณะกิรรมกิารบริษััท	โดยมุ่งมั�นิในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจีด้วยความเป็็นิ

ธุรรม	โป็ร่งใส	และรับผิิดชอบต้่อผิู้มีส่วนิได้เสียทุกิฝ่่าย	และยึดถืือ

อุดมกิารณ์ซีึ�งได้ป็ฏิิบัต้ิมาเป็็นิเวลานิานิต้ั�งแต้่เริ�มกิ่อต้ั�งบริษััท	 

ภายใต้้กิรอบของจีรรยาบรรณที�มีกิารพััฒนิาให้้เห้มาะสมกิับความ

เป็ลี�ยนิแป็ลงทางเศรษัฐกิิจีและสงัคมอยูต่้ลอดเวลา	บนิพืั�นิฐานิของ

กิารเต้ิบโต้อย่างสมดุลและยั�งยืนิ

	 คณะกิรรมกิารบรษิัทัไดม้บีทบาทสำคญัในิกิารกิำห้นิดนิโยบาย

และกิลยุทธ์ุที�นิำไป็สูก่ิารเพัิ�มความสามารถืในิกิารแขง่ขันิ	กิารสร้าง

วัฒนิธุรรมและค่านิิยมองค์กิรรวมถืึงกิารเพัิ�มป็ระสิทธิุภาพั 

กิารกิำกัิบดูแลความเพีัยงพัอของระบบควบคุมภายในิ	และกิารบริห้าร 

ความเสี�ยงขององคก์ิร	ห้รอืกิารให้ค้วามเห้น็ิอื�นิ	ๆ 		ที�เป็น็ิป็ระโยชนิ์

ต้่อกิารพััฒนิาธุุรกิิจี	ดังนิี�

 • กิารทบทวนิฎบัต้รคณะกิรรมกิารบริษััท	คณะกิรรมกิาร 

ชดุยอ่ย	เพัื�อป็รบัป็รงุขอบเขต้ห้นิา้ที�	และกิารป็ระชมุของกิรรมกิาร

ให้้สอดคล้องกิับเกิณฑ์์กิารกิำกิับดูแล	 กิารป็ฏิิบัต้ิห้นิ้าที�	 และ 

กิารดำเนิินิธุุรกิิจีในิปั็จีจีุบันิที�มีกิารเป็ลี�ยนิแป็ลง	รวมถึืงทบทวนิ

แบบป็ระเมินิผิลกิารป็ฏิิบัต้ิงานิของคณะกิรรมกิารบริษััท	 และ 

คณะกิรรมกิารชุดย่อยทั�ง	 4	 คณะ	 เพัื�อให้้ได้รับข้อคิดเห้็นิและ 

มุมมองในิดำเนิินิธุุรกิิจีของกิรรมกิารได้มากิยิ�งขึ�นิ

 • กิารทบทวนินิโยบายกิารกิำห้นิดคณุสมบัต้แิละกิารสรรห้า

กิรรมกิารบรษิัทั	และต้ารางความรูค้วามชำนิาญของคณะกิรรมกิาร

บริษััท	(Board	Skills	Matrix)	เพัื�อให้้สอดคล้องกิับห้ลักิกิารกิำกิับ

ดแูลกิจิีกิารที�ดสีำห้รบับรษัิัทจีดทะเบียนิปี็	2560	(CG	Code)	และ

เพัิ�มเต้ิมความรู้ความชำนิาญที�ต้้องกิารให้้มีในิคณะกิรรมกิารให้้

สอดคล้องกิับแนิวโนิ้มที�สำคัญ	 โดยให้้ความสำคัญในิเรื�อง 

กิารพิัจีารณาความห้ลากิห้ลายของกิรรมกิาร	โดยเริ�มต้ั�งแต้ข่ั�นิต้อนิ

กิารสรรห้าในิด้านิสัดส่วนิกิรรมกิารเพัศห้ญิง	 สัดส่วนิของ 

กิรรมกิารอิสระ	และเพัิ�มความรู้ความชำนิาญห้รือป็ระสบกิารณ์

ด้านิสิ�งแวดล้อมและสังคมของธุุรกิิจี	ภายใต้้ระบบกิารกิำกิับดูแล

กิิจีกิารที�ดี	(ESG)

 • กิารทบทวนินิโยบายกิารจีดักิารขอ้มลูภายในิที�มผีิลต่้อราคา

ห้ลักิทรัพัย์	โดยป็รับป็รุงและเพัิ�มเต้ิมแนิวป็ฏิิบัต้ิที�สอดคล้องกิับ

ระเบียบ	กิฎเกิณฑ์์	และกิฎห้มายที�เกิี�ยวข้องในิปั็จีจีุบันิ	รวมทั�ง

ป็รับป็รุงมาต้รกิารห้้ามซีื�อขายหุ้้นิในิช่วงเวลาที�กิำห้นิดห้รือ	 

Blackout	Period	ให้้ครอบคลุมมากิยิ�งขึ�นิ

 • กิารทบทวนินิโยบายด้านิสิทธุิมนิุษัยชนิ	 และนิโยบาย 

ด้านิกิารบริห้าร	ความห้ลากิห้ลายและยอมรับความแต้กิต่้างของ

บุคคล	 เพัื�อให้้สอดคล้องกิับมาต้รฐานิระดับสากิล	 สนิธุิสัญญา 

ที�แต้ล่ะป็ระเทศมีพันัิธุกิรณีจีะต้อ้งป็ฏิิบัต้ติ้ามรวมทั�งนิโยบายอื�นิ	ๆ 	

ที�เกิี�ยวข้องของเอสซีีจีีด้วย

 • กิารทบทวนินิโยบายต่้อต้้านิคอร์รัป็ชันิและนิโยบาย 

กิารรับเรื�องร้องเรียนิกิารทุจีริต้และกิารกิระทำผิิด	เพัื�อให้้มั�นิใจีว่า

เอสซีีจีีมีนิโยบายกิารกิำห้นิดความรับผิิดชอบ	 แนิวป็ฏิิบัต้ ิ

ข้อกิำห้นิดในิกิารดำเนิินิกิารที�เห้มาะสม	เพัื�อให้้กิารรับเรื�องร้อง

เรียนิกิารทุจีริต้และกิารกิระทำผิิดเป็็นิไป็อย่างมีป็ระสิทธุิภาพั

 • กิารจีัดให้้มีแบบทดสอบ	“Ethics	e-Testing”	สำห้รับ

พันัิกิงานิ	ในิเรื�องคณุธุรรม	อุดมกิารณ์	4	จีรรยาบรรณ	และนิโยบาย

ต้่อต้้านิคอร์รัป็ชันิของบริษััท	โดยพันิักิงานิต้้องทำให้้ผิ่านิเกิณฑ์์ 

ร้อยละ	100	เพัื�อส่งเสริมความต้ระห้นิักิรู้ในิเรื�องกิารป็ฏิิบัต้ิต้าม

ห้ลักิกิารกิำกิับดูแลกิิจีกิารที�ดี	เช่นิเดียวกิับกิารป็ฏิิบัต้ิที�ผิ่านิมา

 

การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้าท่ี่�ของ 

คณะกรรมิการบัริษััที่

	 กิารสรรห้า	 พััฒนิา	 และป็ระเมินิผิลกิารป็ฏิิบัต้ิห้นิ้าที�ของ 

คณะกิรรมกิารบริษััทมีความสำคัญอย่างยิ�งต้ามห้ลักิบรรษััทภิบาล 

เอสซีจีีี	เนืิ�องจีากิคณะกิรรมกิารบริษัทัถืือว่าเป็็นิผิูท้ี�มบีทบาทสำคัญ

ในิกิารกิำห้นิดกิลยุทธุ์และแนิวทางกิารดำเนิินิธุุรกิิจีเพัื�อกิารเต้ิบโต้

อย่างยั�งยืนิ	โดยบริษััทได้เป็ิดเผิยข้องมูลและรายละเอียดเกิี�ยวกิับ

ห้ลักิเกิณฑ์์	และกิระบวนิกิารต้่าง	ๆ	ในิเรื�องกิารสรรห้ากิรรมกิาร 

ในิห้ัวข้อ	 “กิารสรรห้าและแต้่งต้ั�งกิรรมกิาร”	 และห้ัวข้อ	 

“กิารพััฒนิากิรรมกิารและผิู้บริห้ารระดับสูง”	
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การเข้าร่วมิประชุุมิ

	 กิรรมกิารบริษััทต้้องเข้าร่วมป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััท 

อย่างสม่�าเสมอ	เพืั�อรับทราบและร่วมกัินิต้ัดสินิใจีในิกิารดำเนิินิ

ธุุรกิิจีของบริษััทโดยมีกิารจัีดป็ระชุมอย่างนิ้อยป็ีละ	8	ครั�ง	ซีึ�งมี 

กิารกิำห้นิดต้ารางกิารป็ระชุมล่วงห้นิ้าเป็็นิป็ระจีำทุกิป็ี	 และ 

แจี้งกิรรมกิารแต้่ละคนิให้้ทราบตั้�งแต่้ปี็กิ่อนิห้น้ิาเพัื�อจัีดสรรเวลา 

ในิกิารเข้าร่วมป็ระชุม	และอาจีมีกิารป็ระชุมครั�งพัิเศษัเพัิ�มเต้ิม 

เพัื�อพัิจีารณาเรื�องที�มีความสำคัญเร่งด่วนิ

	 ในิกิารป็ระชุม	ป็ระธุานิกิรรมกิาร	และกิรรมกิารผิู้จีัดกิารให้ญ่

เป็็นิผิู้ร่วมกัินิกิำห้นิดวาระกิารป็ระชุมและพิัจีารณาเรื�องเข้าวาระ

กิารป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััท	 โดยเปิ็ดโอกิาสให้้กิรรมกิาร 

แต้่ละคนิสามารถืเสนิอเรื�องต่้าง	ๆ	เพัื�อเข้ารับกิารพิัจีารณาเป็็นิ

วาระกิารป็ระชุมได้

	 คณะกิรรมกิารบริษััทได้ทบทวนิและป็รับป็รุง	 “นิโยบาย 

กิารเข้าร่วมป็ระชมุคณะกิรรมกิารบริษัทั”	ในิปี็	2561	เพัื�อให้้สอดคล้อง 

กิับความก้ิาวห้น้ิาทางเทคโนิโลยีและกิารบริห้ารจัีดกิารอย่างมี

ป็ระสทิธุภิาพั	โดยให้บ้นัิทกึิกิารเขา้รว่มป็ระชมุของกิรรมกิารบรษิัทั

ผิ่านิสื�ออิเล็กิทรอนิิกิส์	 และเปิ็ดเผิยในิรายงานิป็ระจีำป็ี	 ทั�งนิี� 

กิารนิับองค์ป็ระชุมให้้เป็็นิไป็ต้ามที�กิฎห้มายกิำห้นิด	 เนิื�องจีากิ

พัิจีารณาแล้วเห็้นิว่ากิารที�กิรรมกิารบริษััทให้้ความสำคัญและ 

รว่มป็ระชมุคณะกิรรมกิารผิา่นิสื�ออเิลก็ิทรอนิกิิสน์ิั�นิเป็น็ิป็ระโยชนิ์

แกิ่บริษััทอย่างยิ�ง	ต่้อมาที�ป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััท	เมื�อเดือนิ

เมษัายนิ	 2563	 มีมต้ิอนิุมัต้ิ	 ระเบียบและวิธุีป็ฏิิบัต้ิสำห้รับ 

กิารป็ระชมุคณะกิรรมกิารผ่ิานิสื�ออเิล็กิทรอนิกิิส์	(e-Meeting	Rules)	 

ของบริษััท	และให้้ป็ระธุานิกิรรมกิารห้รือป็ระธุานิในิที�ป็ระชุมมี

อำนิาจีในิกิารกิำห้นิดให้้จัีดป็ระชุมคณะกิรรมกิารโดยกิารป็ระชุม

ผิ่านิสื�ออิเล็กิทรอนิิกิส์ต้ามพัระราชกิำห้นิดกิารป็ระชุมผ่ิานิสื�อ

อิเล็กิทรอนิิกิส์	 ห้รือป็ระชุมกิรรมกิารโดยเปิ็ดให้้มีช่องทางให้้

กิรรมกิารสามารถืเข้าร่วมป็ระชุมผิ่านิสื�ออิเล็กิทรอนิิกิส์ห้รือผิ่านิ

ช่องทางอื�นิ	ๆ	ร่วมด้วยได้	โดยให้้กิารนิับองค์ป็ระชุมเป็็นิไป็ต้าม 

กิฎเกิณฑ์์ที�เกิี�ยวข้อง

	 คณะกิรรมกิารบริษััทได้ถืือป็ฏิิบัต้ิให้้มีกิารกิำห้นิดวันิป็ระชุม

ของแต่้ละปี็ล่วงห้น้ิาทั�งป็ีต้ั�งแต่้ป็ีกิ่อนิห้น้ิา	โดยในิปี็	2565	มีกิาร

ป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััทจีำนิวนิ	8	ครั�ง	ซีึ�งกิำห้นิดไว้ล่วงห้นิ้า

ทั�งป็ตี้ั�งแต้ป่็	ี2564	และครั�งพิัเศษั	โดยกิรรมกิารทั�งคณะเขา้ป็ระชุม

รอ้ยละ	100	ซีึ�งมีกิรรมกิารที�เขา้ร่วมป็ระชุมและแสดงความคิดเห็้นิ

ผิา่นิสื�ออเิลก็ิทรอนิกิิส	์ซีึ�งสอดคลอ้งกิบันิโยบายกิารเขา้รว่มป็ระชุม

คณะกิรรมกิารบรษิัทัและ	e-Meeting	Rules	ขา้งต้น้ิ	และกิรรมกิาร

แต้่ละคนิ	(ไม่รวมกิรรมกิารที�เข้าห้รือออกิจีากิต้ำแห้นิ่งระห้ว่างป็ี)	

เข้าป็ระชุมมากิกิว่าร้อยละ	 75	 ของจีำนิวนิครั�งทั�งห้มด	 ทั�งนิี� 

ในิกิารป็ระชุมแต้่ละครั�งได้มีกิารจีัดส่งเอกิสารป็ระกิอบวาระ 

กิารป็ระชุมในิแต้่ละวาระให้้กิรรมกิารบริษััทแต้่ละคนิล่วงห้นิ้า 

ไม่นิ้อยกิว่า	7	วันิก่ิอนิวันิป็ระชุม	ห้รือไม่นิ้อยกิว่า	5	วันิทำกิาร 

ต้ามเวลาป็กิต้ิ	 เพัื�อให้้กิรรมกิารบริษััทมีเวลาที�จีะศึกิษัาข้อมูล 

ในิเรื�องต้่าง	ๆ	อย่างเพัียงพัอ	

	 ในิกิารพัิจีารณาเรื�องต้่าง	ๆ	ป็ระธุานิกิรรมกิาร	ซีึ�งทำห้นิ้าที�

ป็ระธุานิในิที�ป็ระชุมได้จีัดสรรเวลาในิกิารป็ระชุมอย่างเพีัยงพัอ	

และเป็ิดโอกิาสให้้กิรรมกิารแสดงความคิดเห็้นิได้อย่างอิสระ	ทั�งนิี�	

กิารลงมต้ิในิที�ป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััทให้้ถืือมต้ิของเสียง 

ข้างมากิ	โดยให้้กิรรมกิารคนิห้นิึ�งมีเสียงห้นิึ�งเสียงและกิรรมกิารที�

มีส่วนิได้เสียจีะไม่เข้าร่วมป็ระชุม	และ/ห้รือไม่ใช้สิทธุิออกิเสียง 

ลงคะแนินิในิเรื�องนิั�นิ	ห้ากิคะแนินิเสียงเท่ากัินิป็ระธุานิในิที�ป็ระชุม

จีะออกิเสียงเพัิ�มขึ�นิอีกิห้นิึ�งเสียงเป็็นิเสียงชี�ขาด

	 ในิกิารป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััท	 ฝ่่ายจีัดกิารเอสซีีจีี 

ได้เข้าร่วมป็ระชุม	 เพืั�อให้้ข้อมูลที�เป็็นิป็ระโยชนิ์และรับทราบ

นิโยบายโดยต้รง	รวมทั�งสามารถืนิำไป็ป็ฏิิบัต้ิอย่างมีป็ระสิทธุิภาพั	

เว้นิแต่้ในิบางวาระที�ป็ระชุมเฉพัาะกิรรมกิารบริษััท	ห้รือเฉพัาะ

กิรรมกิารบริษััทที�ไม่เป็็นิผูิ้บริห้าร	 เพัื�อความเป็็นิอิสระในิกิาร

พัิจีารณาเรื�องต้่าง	ๆ	

	 นิอกิจีากินิี�คณะกิรรมกิารบรษิัทัให้ค้วามสำคญัเรื�องกิารจีดักิาร

เกิี�ยวกิับความขัดแย้งด้านิผิลป็ระโยชนิ์ของผิู้เกิี�ยวข้องอย่าง

รอบคอบ	เป็น็ิธุรรม	และโป็ร่งใส	รวมทั�งมกีิารเป็ดิเผิยขอ้มลูในิเรื�อง

ดังกิล่าวอย่างครบถื้วนิ	 ในิกิรณีที�กิรรมกิารบริษััทคนิห้นึิ�งคนิใด 

ที�อาจีพิัจีารณาได้ว่ามสีว่นิได้เสยีในิเรื�องที�มกีิารพิัจีารณา	กิรรมกิาร

นิั�นิจีะต้้องไม่มีส่วนิร่วมในิกิารต้ัดสินิใจีในิเรื�องนิั�นิ

	 เมื�อสิ�นิสุดกิารป็ระชุม	เลขานุิกิารบริษััทเป็็นิผิู้มีห้นิ้าที�จัีดทำ

รายงานิกิารป็ระชุมเสนิอให้้ที�ป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััทรับรอง

ในิวาระแรกิของกิารป็ระชุมครั�งถืัดไป็	และให้้ป็ระธุานิกิรรมกิาร

บริษััทห้รือป็ระธุานิในิกิารป็ระชุมครั�งนิั�นิ	 ลงลายมือชื�อรับรอง 

ความถืูกิต้้อง	ทั�งนิี�	กิรรมกิารบริษััทสามารถืแสดงความคิดเห้็นิ 

ขอแกิไ้ขเพัิ�มเต้มิรายงานิกิารป็ระชมุให้ม้คีวามละเอยีดถืูกิต้อ้งมากิ

ที�สุดได้	รายงานิกิารป็ระชุมที�ที�ป็ระชุมรับรองแล้ว	จีะถูืกิจีัดเก็ิบ

อย่างเป็็นิระบบในิรูป็แบบของเอกิสารชั�นิความลับของบริษััท 

ณ	 สำนิักิงานิเลขานุิกิารบริษััท	 และจัีดเก็ิบในิรูป็แบบเอกิสาร

อิเล็กิทรอนิิกิส์พัร้อมกิับเอกิสารป็ระกิอบวาระกิารป็ระชุมต้่าง	ๆ	

เพัื�อความสะดวกิในิกิารสืบค้นิอ้างอิง

	 สำห้รับในิเดือนิที�ไม่มีกิารป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััท	

กิรรมกิารบริษััททุกิคนิจีะได้รับทราบสรุป็ผิลกิารดำเนิินิงานิของ

บริษััทอย่างต้่อเนิื�อง	 โดยบริษััทจีะจีัดส่งเอกิสารสรุป็ผิล 

กิารดำเนิินิงานิต้ลอดจีนิข่าวสารที�สำคัญของบริษััทให้้กิรรมกิาร

บริษััทเพัื�อทราบความคืบห้นิ้าด้วย

	 นิอกิจีากินีิ�บริษััทได้จีัดให้้มีกิารป็ระชุมระห้ว่างกิรรมกิารที�ไม่

เป็น็ิผิูบ้ริห้ารโดยไม่มฝี่า่ยจัีดกิารเขา้รว่มป็ระชุม	ทั�งในิช่วงภายห้ลัง

เสรจ็ีสิ�นิกิารป็ระชมุแผินิธุรุกิจิีระยะป็านิกิลางของบรษิัทัเป็น็ิป็ระจีำ
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การเข้าประชุุมิของคณะกรรมิการบัริษััที่ ณ วันที่่� 1 มิกราคมิ  - 31 ธันวาคมิ 2565 

ชื�อ - นามสกุล

การประชุม (การเข้าประชุม/ สิที่ธิในการประชุม)

ประชุมคณะกรรมการบริษััที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

ผ่านสื�ออิเล็กที่รอนิกส์ (e-AGM)

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 30 ม่นาคม 2565

รวม
ด้วยตินเอง

ผ่านสื�อ
อิเล็กที่รอนิกส์ 

รวม

ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ

1.	พัลอากิาศเอกิสถืิต้ย์พังษั์	สุขวิมล 8/8 100 4/8 4/8 1/1 100

2.		นิายชุมพัล		ณ	ลำเลียง 8/8 100 8/8 0/8 1/1 100

3.		นิายเกิษัม		วัฒนิชัย 8/8 100 7/8 1/8 1/1 100

4.	พัันิโท	สมชาย	กิาญจีมณี
(ดำรงต้ำแห้น่ิงต้ั�งแต่้วนัิที�	30	มนีิาคม	2565)

6/6 100 2/6 4/6 - -

5.	พัันิต้ำรวจีเอกิ	ธุรรมนิิธุิ	วนิิชย์ถืนิอม 8/8 100 5/8 3/8 1/1 100

6.		นิายกิานิต้์		ต้ระกิูลฮุุนิ 8/8 100 8/8 0/8 1/1 100

7.	นิายป็ระสาร	ไต้รรัต้นิ์วรกิุล 8/8 100 8/8 0/8 1/1 100

8.	นิายพัสุ	เดชะรินิทร์ 8/8 100 7/8 1/8 1/1 100

9.	นิางพัรรณสิรี	อมาต้ยกิุล 8/8 100 8/8 0/8 1/1 100

10.	นิายชลณัฐ	ญาณารณพั 8/8 100 7/8 1/8 1/1 100

11.	นิายฐาป็นิ	สิริวัฒนิภักิดี 8/8 100 3/8 5/8 1/1 100

12.	นิายศุภชัย	เจีียรวนินิท์
(ดำรงต้ำแห้น่ิงต้ั�งแต่้วนัิที�	30	มนีิาคม	2565)

6/6 100 1/6 5/6 - -

13.	นิางนิันิทวัลย์	ศกิุนิต้นิาค
(ดำรงต้ำแห้น่ิงต้ั�งแต่้วนัิที�	30	มนีิาคม	2565)

6/6 100 5/6 1/6 - -

14.	นิางสาวจีรีพัร	จีารุกิรสกิุล
(ดำรงต้ำแห้น่ิงต้ั�งแต่้วนัิที�	30	มนีิาคม	2565)

6/6 100 6/6 0/6 - -

15.	นิายรุ่งโรจีนิ์		รังสิโยภาส	 8/8 100 8/8 0/8 1/1 100

กรรมการที่่�ครบวาระการดำารงติำาแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565

นิางธุาริษัา	วัฒนิเกิส 2/2 100 2/2 0/2 1/1 100

รวมจีำนิวนิครั�งของกิารป็ระชุม 8 1

คิดเป็็นิร้อยละของกิารป็ระชุม 100 100

หมิายเหติ:ุ 
*	 	บรษัิัทกิำห้นิดนิโยบายให้้กิารป็ระชมุคณะกิรรมกิารบรษิัทัในิแต่้ละปี็ควรมกีิรรมกิารเข้าร่วมป็ระชมุโดยเฉลี�ยไม่น้ิอยกิว่าร้อยละ	80	และกิรรมกิารแต่้ละคนิควรเข้า

ร่วมกิารป็ระชุมอย่างน้ิอยร้อยละ	75	ของจีำนิวนิครั�งของกิารป็ระชุมทั�งปี็	(ไม่รวมกิรรมกิารที�เข้าห้รอืออกิจีากิต้ำแห้น่ิงระห้ว่างปี็)	ทั�งนิี�กิารเข้าร่วมป็ระชุมห้มายความ
รวมถึืงกิารป็ระชมุผ่ิานิสื�ออเิลก็ิทรอนิกิิส์ด้วย

ทกุิปี็	และในิกิรณีที�มีความจีำเป็น็ิ	เพัื�ออภปิ็รายป็ระเด็นิและปั็ญห้า

ต้่าง	 ๆ	 เกิี�ยวกิับกิารจีัดกิารที�สำคัญ	 เช่นิ	 กิารสรรห้ากิรรมกิาร 

แผินิสืบทอดผิูบ้ริห้ารระดับสูง	เป็น็ิต้น้ิ	และเปิ็ดโอกิาสให้ก้ิรรมกิาร

บริษััทที�ไม่เป็็นิผิู้บริห้ารสามารถืแสดงความคิดเห้็นิได้อย่างอิสระ	

ทั�งนีิ�ในิป็ี	2565	ได้จัีดกิารป็ระชุมกิรรมกิารที�ไม่เป็็นิผิู้บริห้ารและ

ไม่มีฝ่่ายจีัดกิารขึ�นิเมื�อวันิที�	15	สิงห้าคม	2565
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การเข้าประชุุมิของคณะกรรมิการชุุดย่อย ณ วันที่่� 1 มิกราคมิ  - 31 ธันวาคมิ 2565 

ชื�อ - นามสกุล
คณะกรรมการ

ติรวจสอบ

คณะกรรมการ 
บรรษััที่ภิบาล

และสรรหา

คณะกรรมการ 
พิจารณาผลติอบแที่น

คณะกรรมการกิจการ
สังคมเพื�อการพัฒนา

อย่างยั�งยืน

รวม	9	ครั�ง รวม	7	ครั�ง รวม	6	ครั�ง รวม	4	ครั�ง

1.	พัลอากิาศเอกิ	สถืิต้ย์พังษั์	สุขวิมล - - - 4/4

2.	นิายชุมพัล		ณ	ลำเลียง - 7/7 - -

3.	นิายเกิษัม		วัฒนิชัย - - - 4/4

4.	พัันิโท	สมชาย	กิาญจีมณี
(ดำรงต้ำแห้น่ิงต้ั�งแต่้วนัิที�	30	มนีิาคม	2565)

- - 3/3

5.	พัันิต้ำรวจีเอกิ	ธุรรมนิิธุิ	วนิิชย์ถืนิอม - - - 4/4

6.	นิายกิานิต้์		ต้ระกิูลฮุุนิ - - - 4/4

7.	นิายป็ระสาร	ไต้รรัต้นิ์วรกิุล - - 6/6 -

8.	นิายพัสุ	เดชะรินิทร์ 9/9 7/7 - -

9.	นิางพัรรณสิรี	อมาต้ยกิุล 9/9 - 6/6 -

10.	นิายชลณัฐ	ญาณารณพั - - 6/6 -

11.	นิายฐาป็นิ	สิริวัฒนิภักิดี - - 6/6 -

12.	นิายศุภชัย	เจีียรวนินิท์
(ดำรงต้ำแห้น่ิงต้ั�งแต่้วนัิที�	30	มนีิาคม	2565)

- 3/5 - -

13.	นิางนิันิทวัลย์	ศกิุนิต้นิาค
(ดำรงต้ำแห้น่ิงต้ั�งแต่้วนัิที�	30	มนีิาคม	2565)

8/8 - - -

14.	นิางสาวจีรีพัร	จีารุกิรสกิุล
(ดำรงต้ำแห้น่ิงต้ั�งแต่้วนัิที�	30	มนีิาคม	2565)

- 5/5 - -

15.	นิายรุ่งโรจีนิ์		รังสิโยภาส	 - - - 3/4

กรรมการที่่�ครบวาระการดำารงติำาแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2565

นิางธุาริษัา	วัฒนิเกิส 1/1 2/2 - -

คิดเป็็นิร้อยละของกิารป็ระชุม 	100	 	90 	100	 96
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การจ่่ายค่าติอบัแที่นกรรมิการ

	 คณะกิรรมกิารบรษิัทัมอบห้มายให้ค้ณะกิรรมกิารบรษิัทัภบิาล

และสรรห้าพัิจีารณาเสนิอแนิวทางและวิธุีกิารจี่ายค่าต้อบแทนิ 

ของคณะกิรรมกิารและคณะกิรรมกิารชุดย่อยให้้มีความเห้มาะสม

กิับความรับผิิดชอบและจูีงใจีให้้คณะกิรรมกิารนิำพัาบริษััทให้้

ดำเนิินิงานิต้ามเป็้าห้มายทั�งระยะสั�นิและระยะยาว	 ต้ามที�ได้ 

เป็ิดเผิยรายละเอียดในิห้ัวข้อ	“ค่าต้อบแทนิของคณะกิรรมกิาร 

และผิู้บริห้ารระดับสูง”	

การกำกับัดูแลการดำเนินงานของบัริษััที่ย่อยและบัริษััที่ร่วมิ

	 คณะกิรรมกิารบริษััทโดยกิารเสนิอแนิะของคณะกิรรมกิาร 

บรรษัทัภบิาลและสรรห้าได้พัจิีารณากิำห้นิด	“นิโยบายกิารแต่้งต้ั�ง

บุคคลไป็เป็็นิกิรรมกิารและผิู้บริห้ารในิบริษััทย่อย”	ในิป็ี	2562	

เป็็นิต้้นิมา	โดยอ้างอิงจีากิห้ลักิกิารกิำกิับดูแลกิิจีกิารที�ดีสำห้รับ

บริษััทจีดทะเบียนิ	ป็ี	2560	ของ	กิ.ล.ต้.	ที�เสนิอแนิะให้้บริษััท 

จีดทะเบยีนิควรจีดัให้ม้กีิรอบและกิลไกิกิารกิำกิบัดแูลนิโยบายและ

กิารดำเนิินิงานิในิบริษััทย่อยและกิิจีกิารอื�นิที�บริษััทไป็ลงทุนิ 

อยา่งมีนิยัสำคัญในิระดับที�เห้มาะสมกัิบกิจิีกิารแต่้ละแห่้ง	โดยสรุป็

สาระสำคัญของนิโยยาบกิารแต่้งตั้�งบุคคลไป็เป็็นิกิรรมกิารและ 

ผิู้บริห้ารในิบริษััทย่อย	ดังนิี�

 1. หลักการ

	 กิารแต่้งต้ั�งบุคคลไป็เป็็นิกิรรมกิารและผิู้บริห้ารในิบริษััทย่อย

เพัื�อทำห้นิ้าที�กิำกิับดูแลและบริห้ารจีัดกิารกิิจีกิารของบริษััทย่อย

เป็็นิกิลไกิสำคัญในิกิารกิำกิับดูแลเพัื�อให้้บริษััทมั�นิใจีว่าบริษััทย่อย

มีกิารป็ฏิิบัต้ิต้ามแนิวนิโยบายต้ลอดจีนิเป้็าห้มาย	 วิสัยทัศนิ์	 

แผินิธุรุกิจิีระยะกิลาง	และแผินิกิลยุทธ์ุในิกิารเติ้บโต้ของบริษัทัอย่างมี 

ป็ระสิทธุิภาพั	คณะกิรรมกิารบริษััทจีึงเห้็นิสมควรกิำห้นิดนิโยบาย

กิารแต้่งต้ั�งบุคคลไป็เป็็นิกิรรมกิารและผิู้บริห้ารในิบริษััทย่อยขึ�นิ

 2. นโยบัายการแต่ิงติั�งบุัคคลไปเป็นกรรมิการและผู้บัริหาร

ในบัริษััที่ย่อย

	 กิารแต่้งต้ั�งบุคคลไป็เป็็นิกิรรมกิารและผิู้บริห้ารในิบริษััทย่อย

ควรพัิจีารณาด้วยความรอบคอบ	 เพัื�อให้้ได้บุคคลที�มีคุณสมบัต้ิ

เห้มาะสม	มีความรู้ความสามารถื	มีคุณธุรรมและความรับผิิดชอบ	

มีภาวะผู้ินิำ	ที�จีะบริห้ารจัีดกิารบริษััทย่อยอย่างมีป็ระสิทธุิภาพั	

สามารถืสร้างผิลต้อบแทนิและเพัิ�มมูลค่าระยะยาวให้้ผิู้ถืือหุ้้นิและ

สร้างความเชื�อมั�นิต้่อผิู้มีส่วนิได้เสียทุกิฝ่่าย	 ต้ลอดจีนิส่งเสริม 

กิารต้รวจีสอบและถ่ืวงดุลอย่างเห้มาะสมในิบริษััทย่อย	 และ

สนิับสนิุนิให้้มีกิารนิำแนิวนิโยบายต้่าง	ๆ	ของบริษััทสู่กิารป็ฏิิบัต้ิ

อย่างยั�งยืนิ

 3. อำนาจ่ในการแติง่ติั�งบุัคคลไปเปน็กรรมิการและผูบ้ัรหิาร

ในบัริษััที่ย่อย

	 คณะกิรรมกิารบริษััทมอบห้มายให้้กิรรมกิารผิู้จัีดกิารให้ญ่	 

เอสซีีจีี	และ/ห้รือกิรรมกิารผิู้จัีดกิารให้ญ่ของแต่้ละกิลุ่มธุุรกิิจีเป็็นิ

ผิูพิ้ัจีารณาแต่้งต้ั�งและโยกิยา้ยบคุคลที�จีะเป็น็ิต้วัแทนิของบรษิัทัไป็

เป็็นิกิรรมกิาร	และผิู้บริห้ารในิบริษััทย่อยโดยพัิจีารณาต้ามความ

เห้มาะสม	ภายใต้้กิรอบห้ลักิกิารรวมทั�งข้อกิำห้นิดของนิโยบายนิี�	

และรายงานิให้้คณะกิรรมกิารบริษััททราบต้ามคู่มืออำนิาจี 

ดำเนิินิกิาร

 4. หนา้ที่่�และความิรับัผิดชุอบัของบัคุคลที่่�ไดร้บััแติง่ติั�งเปน็

กรรมิการและผู้บัริหารในบัริษััที่ย่อย

	 	 (1)	กิำกัิบดแูลให้บ้ริษัทัย่อยป็ฏิบัิต้ติ้ามกิฎห้มาย	กิฎเกิณฑ์	์

ระเบียบ	และข้อบงัคบัที�เกิี�ยวข้อง	มีกิารบริห้ารจีดักิาร

ที�ดี	ป็ฏิิบัต้ิต้ามห้ลักิบรรษััทภิบาล	จีรรยาบรรณ	และ

นิโยบายต้อ่ต้า้นิคอรร์ปั็ชนัิของเอสซีจีี	ีและนิโยบายอื�นิ

ของบริษััทห้รือที�สอดคล้องกิับของบริษััท

	 	 (2)	ให้้แนิวทางในิกิารกิำห้นิดทศิทางของกิลยทุธุ	์นิโยบาย	

และแผินิธุุรกิิจีของบริษััทย่อยให้้สอดคล้องกิับทิศทาง

ของบริษััท	 รวมทั�งส่งเสริมนิวัต้กิรรมและกิารนิำ

เทคโนิโลยีมาใช้เพัื�อเพัิ�มความสามารถืในิกิารแข่งขันิ

ของบริษััทย่อย	

	 	 (3)	รายงานิผิลป็ระกิอบกิารและกิารดำเนิินิงานิของบรษิัทั

ยอ่ยให้บ้รษัิัททราบอยา่งถืกูิต้อ้ง	ครบถืว้นิ	และทนัิเวลา	

โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งรายกิารสำคญัที�อาจีมผีิลกิระทบต้อ่

ฐานิะกิารเงินิและผิลกิารดำเนิินิงานิของบริษััทย่อย	

และรายกิารอื�นิใดที�ไม่ใช่รายกิารธุุรกิิจีป็กิต้ิของบริษััท

ย่อยที�จีะมีผิลกิระทบต้่อบริษััทย่อยอย่างมีนิัยสำคัญ

	 	 (4)		ควบคุมดูแลกิารดำเนิินิธุุรกิิจีของบริษััทย่อยให้้มี

ป็ระสิทธิุภาพัและบริห้ารจัีดกิารผิลต้อบแทนิกิารลงทุนิ

ของบริษััทในิบริษััทย่อยอย่างเห้มาะสม

	 นิอกิจีากินิี�	บรษิัทัไดก้ิำกิบัดแูลเกิี�ยวกิบักิารเป็ดิเผิยขอ้มลูฐานิะ

กิารเงินิและผิลกิารดำเนิินิงานิ	กิารทำรายกิารระห้ว่างบริษััทย่อย

และ/ห้รอืบรษิัทัรว่มกิบับคุคลที�เกิี�ยวโยง	กิารไดม้าห้รอืจีำห้นิา่ยไป็

ซีึ�งสินิทรัพัย์	ห้รือกิารทำรายกิารที�สำคัญให้้ครบถื้วนิถืูกิต้้อง	ต้าม

ห้ลักิเกิณฑ์์และวิธุีกิารที�สำนิักิงานิคณะกิรรมกิารกิำกิับห้ลักิทรัพัย์

และต้ลาดห้ลักิทรัพัย์	(กิ.ล.ต้.)	และ/ห้รือ	ต้ลาดห้ลักิทรัพัย์แห่้ง

ป็ระเทศไทยกิำห้นิดและมีกิารใช้บังคับ

	 นิอกิเห้นืิอจีากิคูม่อือำนิาจีดำเนิินิกิาร	คณะกิรรมกิารต้รวจีสอบ

ในิฐานิะผิู้กิำกัิบดูแล	ได้ป็ระเมินิป็ระสิทธิุผิลของกิารกิำกัิบดูแล 

กิารบริห้ารความเสี�ยง	และกิารควบคุมภายในิของบริษััทย่อยและ

บรษิัทัรว่มที�มตี้วัแทนิของบรษิัทัรว่มบรหิ้ารผิา่นิกิารป็ฏิบิตั้งิานิของ
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ในิห้ัวข้อของจีรรยาบรรณเอสซีีจีีอย่างเป็็นิลายลักิษัณ์อักิษัร 

เพัื�อให้้พันิักิงานิเอสซีีจีีต้ระห้นิักิและป็ฏิิบัต้ิต้ามแนิวป็ฏิิบัติ้ 

อย่างเคร่งครัดในิปี็	 2565	 คณะกิรรมกิารบริษััทยังคงติ้ดต้าม 

และกิำกิบัดแูลนิโยบายและแนิวป็ฏิบิตั้ติ้า่ง	ๆ 	ในิเรื�องความขดัแย้ง

ทางผิลป็ระโยชนิ์	ดังนิี�

	 •	 สื�อสารและสร้างความต้ระห้นิักิรู้ในิเรื�องกิารป็้องกัินิ 

ความขัดแย้งทางผิลป็ระโยชนิ์ให้้แกิ่พันิักิงานิทุกิระดับผิ่านิสื�อ 

อินิโฟกิราฟฟคิ	ผิ่านิอินิทราเนิ็ต้ของบรษิััท	และจีดัทดสอบ	Ethics	

e-testing	กิับพันิักิงานิในิเรื�องดังกิล่าวเป็็นิป็ระจีำทุกิป็ี

	 •	 กิำห้นิดให้้กิรรมกิารและผิู้บริห้ารระดับสูงต้้องรายงานิ 

กิารมีส่วนิได้เสียของต้นิเองและบุคคลที�มีความเกิี�ยวข้อง	ซีึ�งเป็็นิ

ส่วนิได้เสียที�เกิี�ยวข้องกิับกิารบริห้ารจีัดกิารกิจิีกิารของบริษััทห้รือ

บริษััทย่อย	เมื�อเข้าดำรงต้ำแห้น่ิงกิรรมกิารห้รือผิู้บริห้ารระดับสูง

เป็็นิครั�งแรกิ	 และรายงานิทุกิครั�งเมื�อมีกิารเป็ลี�ยนิแป็ลงข้อมูล 

กิารมสีว่นิไดเ้สยี	รวมถืงึรายงานิเป็น็ิป็ระจีำทกุิสิ�นิปี็	ทั�งนิี�เลขานิกุิาร

บริษััทจีะต้้องจีัดส่งสำเนิารายงานิกิารมีส่วนิได้เสียดังกิล่าวให้้แกิ่

ป็ระธุานิกิรรมกิารและป็ระธุานิกิรรมกิารต้รวจีสอบทราบภายในิ 

7	 วันิทำกิารนัิบแต้่วันิที�บริษััทได้รับรายงานิ	 เพัื�อให้้เป็็นิไป็ต้าม 

พัระราชบัญญัต้ิห้ลักิทรัพัย์และต้ลาดห้ลักิทรัพัย์	 พั.ศ.	 2535	

นิอกิจีากินิี�ยังส่งให้้ผิู้อำนิวยกิารสำนัิกิงานิต้รวจีสอบเพัื�อใช้ข้อมูล

ดงักิล่าวในิกิารต้รวจีสอบและป้็องกัินิความขัดแย้งทางผิลป็ระโยชน์ิ

	 •	 ในิกิารป็ระชุมคณะกิรรมกิารบริษััท	ห้ากิกิรรมกิารบริษััท

คนิห้นิึ�งคนิใดที�อาจีพัิจีารณาได้ว่ามีส่วนิได้เสียกิับผิลป็ระโยชนิ์ 

ในิเรื�องที�กิำลังมีกิารพัิจีารณา	กิรรมกิารที�มีส่วนิได้เสียจีะต้้องไม่มี

สว่นิร่วมในิกิารตั้ดสินิใจีในิเรื�องนิั�นิ	โดยอาจีไม่เขา้ร่วมป็ระชุม	ห้รือ

งดออกิเสียง	เพัื�อให้้กิารตั้ดสินิใจีของคณะกิรรมกิารบริษััทเป็็นิไป็

อย่างยุต้ิธุรรม	เพัื�อป็ระโยชนิ์ของผิู้ถืือหุ้้นิอย่างแท้จีริง

	 •	 ในิกิารอนิุมัต้ิกิารทำรายกิารที�เกิี�ยวโยงกิันิที�จีะต้้องอนิุมัต้ิ

โดยผิู้ถืือหุ้้นิ	ผิู้ถืือหุ้้นิที�มีส่วนิได้เสียเป็็นิพัิเศษัจีะไม่มีสิทธุิออกิเสียง

ลงคะแนินิในิวาระดังกิล่าว	ซีึ�งเป็็นิไป็ต้ามกิฎห้มายและข้อบังคับ

ของบริษััท

สำนิกัิงานิต้รวจีสอบ	ซีึ�งกิารวางแผินิกิารต้รวจีสอบจีะอยูบ่นิพัื�นิฐานิ

ของความเสี�ยงในิแต้่ละบริษััท	(Risk-based	Audit	Planning) 

โดยต้รวจีสอบและป็ระเมินิระบบกิารควบคุมภายในิ	 ความมี

ป็ระสิทธุิผิล	 ป็ระสิทธุิภาพัของกิารป็ฏิิบัต้ิงานิและงบกิารเงินิ	

นิอกิจีากินิี�คณะกิรรมกิารต้รวจีสอบไดม้มีต้เิรื�องกิารต้รวจีสอบกิาร

ป็ฏิิบตั้งิานิด้วยต้นิเอง	(Business	Self	Audit)	เพัื�อสรา้งระบบงานิ

เชิงป็้องกิันิก่ิอนิที�ความผิิดพัลาดจีะเกิิดขึ�นิ	โดยให้้บริษััทย่อยและ

บริษััทร่วมนิำไป็ป็ระยุกิต์้ใช้ให้้เห้มาะสมกิับแต้่ละบริษััท	 เนิ้นิ 

กิารพัิจีารณาทั�งกิระบวนิกิารเพัื�อสร้างมูลค่าเพัิ�มให้้กัิบองค์กิร 

โดยบริษััทและสำนัิกิงานิต้รวจีสอบร่วมกัินิป็ระเมินิความเสี�ยง	

กิำห้นิดกิารควบคุมภายในิ	สัญญาณเต้ือนิภัย	และรายงานิเพัื�อใช้

ในิกิารต้ิดต้าม	 ซีึ�งในิกิรณีความเสี�ยงเป็ลี�ยนิแป็ลงต้้องป็รับป็รุง 

กิารควบคุมภายในิให้้สอดคล้องกิันิด้วย	

	 นิอกิจีากินิี�	ที�ป็ระชุมคณะกิรรมกิารต้รวจีสอบยังได้กิำห้นิดวิธุี

กิารกิำกิับดูแลกิารดำเนิินิงานิของธุุรกิิจีด้านินิวัต้กิรรม	 ต้ามที� 

คณะจัีดกิารบริห้ารความเสี�ยงเอสซีจีีเีสนิอ	สำห้รับโครงกิารที�เข้าข่าย

ต้้องกิำห้นิดเกิณฑ์์ชี�วัด	 เช่นิ	 วิธุีกิารต้ั�งเป็้าห้มายและกิำห้นิด 

ต้ัววัดผิล	(Objective	&	Key	Result:	OKR)	ห้รือ	กิระบวนิกิาร

พัฒันิาผิลิต้ภัณฑ์	์(Stage	Gate	Process)	เพัื�อนิำเขา้ระบบทบทวนิ

และรายงานิผิลกิารดำเนิินิงานิต้ามเกิณฑ์์ชี�วัดที�ขออนิุมัต้ิต้่อ 

ฝ่่ายจีัดกิารทุกิไต้รมาส	 และแจี้งห้น่ิวยงานิ	 Corporate	 Risk	 

Management	เพัื�อทราบและยกิเว้นิจีากิกิารต้ิดต้ามต้ามเกิณฑ์์

สัญญาณเตื้อนิภัยที�ใช้สำห้รับธุุรกิิจีในิช่วงกิารดำเนิินิกิารป็กิติ้	 

กิ่อนิพัิจีารณาในิเรื�องต้่าง	ๆ	ที�เกิี�ยวข้องต้ามที�เห้็นิสมควรต้่อไป็

	 ในิกิารบริห้ารจีัดกิารระห้ว่างบริษััทกัิบผิู้ร่วมทุนิอื�นิ	 เพัื�อให้ ้

กิารดำเนิินิธุุรกิิจีของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม	 เป็็นิไป็อย่างมี

ป็ระสทิธุภิาพัและมปี็ระสทิธุผิิลนัิ�นิ	ทั�งสองฝ่่ายจีะต้อ้งมคีวามเขา้ใจี

ในิเรื�องต้่าง	ๆ	อาทิ	กิารแบ่งห้นิ้าที�ในิกิารบริห้ารงานิ	กิารมีอำนิาจี

ควบคุม	กิารแบง่ผิลต้อบแทนิอยา่งถืกูิต้้องต้รงกินัิและเป็็นิธุรรมกิบั

ทกุิฝ่า่ย	เอสซีจีีจีีงึไดม้กีิารจีดัทำขอ้ต้กิลงระห้วา่งบรษิัทักัิบผิูถ้ือืหุ้น้ิ

อื�นิ	(Shareholders’	Agreement)	โดยเอสซีีจีีเคารพัซีึ�งสิทธุิของ

ผิู้ร่วมทุนิและป็ฏิิบัต้ิต่้อผิู้ร่วมทุนิทุกิรายอย่างเป็็นิธุรรม	รวมทั�ง 

ให้้ความร่วมมืออย่างดีกิับผิู้ร่วมทุนิ	ทั�งนิี�	 เพัื�อให้้กิารดำเนิินิงานิ 

ของกิิจีกิารร่วมทุนิป็ระสบผิลสำเร็จีต้ามวัต้ถืุป็ระสงค์ของกิิจีกิาร

ร่วมทุนิ

การป้องกันความิขัดแย้งที่างผลประโยชุน์ 

	 บริษััทได้ต้ระห้นัิกิถืึงความสำคัญในิเรื�องกิารจัีดกิารเกีิ�ยวกิับ

ความขัดแย้งทางผิลป็ระโยชนิ์ของผิู้เกิี�ยวข้อง	 ซีึ�งห้มายถืึง 

คณะกิรรมกิารบริษััท	คณะจีัดกิารเอสซีีจีี	และพันิักิงานิเอสซีีจี ี

อย่างรอบคอบเป็็นิธุรรม	 และโป็ร่งใส	 โดยกิำห้นิดแนิวป็ฏิิบัต้ิ 

กิารป็้องกัินิความขัดแย้งทางผิลป็ระโยชนิ์และให้้บรรจุีเป็็นิห้นิึ�ง 

สามารถดููรายละเอีียดูจรรยาบรรณเอีสซีีจี  
หััวข้้อีความขั้ดูแย้งทางผลประโยชน์์  
ไดู้ตาม “เอีกสารแน์บ 5 น์โยบายและแน์วปฏิบิตั ิ
การกำกบัดูแูลกจิการ จรรยาบรรณเอีสซีจีี 
จรรยาบรรณคู�ธุรุกจิเอีสซีจี ีและจรรยาบรรณ 
น์ักลงทุน์สัมพััน์ธุ์”  ที� เว็บไซีต์บริษััท 
www.scg.com
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การดูแลเร่�องการใชุ้ข้อมิูลภายใน 

	 บริษััทกิำห้นิดมาต้รกิารป็้องกิันิกิารใช้ข้อมูลภายในิโดยมิชอบ 

แนิวป็ฏิิบตั้ใินิกิารบนัิทกึิ	รายงานิ	เกิบ็รกัิษัาขอ้มลู	อยา่งชดัเจีนิเป็น็ิ

ลายลักิษัณ์อักิษัรไว้ในิจีรรยาบรรณเอสซีีจีี	 ข้อบังคับพันัิกิงานิ 

รวมถืึงนิโยบายกิารจัีดกิารข้อมูลภายในิที�มีผิลต้่อราคาห้ลักิทรัพัย์	

ซีึ�งผิ่านิกิารพัิจีารณาอนิุมัต้ิจีากิคณะกิรรมกิารบริษััท	 โดยมี

มาต้รกิารที�เกิี�ยวข้องได้แก่ิกิารห้้ามกิรรมกิาร	ผิู้บริห้าร	พันิักิงานิ	

และบุคคลอื�นิที�เกิี�ยวข้องกัิบข้อมูลภายในิ	รวมทั�งคู่สมรสห้รือผู้ิที�

อยูก่ินิิดว้ยกินัิฉนัิสามีภรรยาและบุต้รที�ยงัไมบ่รรลนุิติิ้ภาวะ	ซีื�อขาย

ห้ลักิทรัพัย์	 (ห้ลักิทรัพัย์ที�ต้้องรายงานิคือ	 หุ้้นิ	ห้ลักิทรัพัย์แป็ลง

สภาพั	 ใบสำคัญแสดงสิทธุิซีื�อหุ้้นิ	 สัญญาซีื�อขายล่วงห้นิ้า	 และ

อนิุพัันิธ์ุต้่าง	ๆ	ที�มีป็ัจีจัียอ้างอิงเป็็นิหุ้้นิบริษััทจีดทะเบียนิ)	ของ

บริษััทจีดทะเบียนิที�เกิี�ยวข้องกิับข้อมูล	 ในิช่วงเวลา	 1	 เดือนิ 

กิ่อนิเป็ิดเผิยงบกิารเงินิ	(Blackout	Period)	กิ่อนิมีกิารเป็ิดเผิย 

งบกิารเงินิรายไต้รมาสและงบกิารเงินิป็ระจีำป็ี	 และภายในิ 

24	ชั�วโมง	ห้ลังกิารเป็ิดเผิยงบกิารเงินิดังกิล่าว	รวมถืึงกิารรายงานิ

กิารเป็ลี�ยนิแป็ลงกิารถืือห้ลักิทรัพัย์ของกิรรมกิารและผิู้บริห้าร 

ทั�งต้ามที�	กิ.ล.ต้.	กิำห้นิด	และกิารรายงานิเป็น็ิป็ระจีำในิกิารป็ระชุม

คณะกิรรมกิารบริษััท

	 นิอกิจีากิมาต้รกิารดังกิล่าวแล้ว	บริษััทได้กิำห้นิดแนิวป็ฏิิบัต้ิ

กิารจีดักิารขอ้มลูภายในิที�มผีิลต่้อราคาห้ลกัิทรพััย	์ซีึ�งครอบคลมุวธิุี

กิารป็ฏิบิตั้ติ้อ่ขอ้มลูภายในิของบรษิัทัเพัื�อลดความเสี�ยงที�ข้อมลูจีะ

ถืูกินิำไป็ใช้อย่างไม่เห้มาะสม	

	 ในิปี็	2565	ที�ผิ่านิมา	สำนิักิงานิเลขานุิกิารบริษััทได้สื�อสารในิ

เรื�องแนิวป็ฏิิบัต้ิกิารจีัดกิารข้อมูลภายในิที�มีผิลต้่อราคาห้ลักิทรัพัย์	

ห้รือ	Insider	Trading	Guideline	ผิ่านิสื�อป็ระชาสัมพัันิธุ์	GRC	

Voice	e-newsletter	เพืั�อสร้างความต้ระห้นิกัิรู้แก่ิพันิกัิงานิ	เอสซีจีี ี

ทุกิระดับได้รับทราบ	และจีัดทำห้นัิงสือแจี้งกิรรมกิาร	ผิู้บริห้าร	

พันัิกิงานิ	และบุคคลอื�นิที�เกิี�ยวข้องกิับข้อมูลภายในิให้้ทราบเรื�อง

กิารกิำห้นิดระยะเวลาห้้ามซีื�อขายห้ลักิทรัพัย์ของบริษััท	บริษััท 

จีดทะเบียนิในิเอสซีีจีี	 และบริษััทจีดทะเบียนิอื�นิที�เกิี�ยวข้องกิับ

ขอ้มูลภายในิ	(Blackout	Period)	โดยไม่พับว่ากิรรมกิาร	ผิูบ้ริห้าร

มกีิารซีื�อขายห้ลกัิทรพััยใ์นิชว่งระยะกิารกิำห้นิด	Blackout	Period

	 ทั�งนิี�	รายละเอียดของนิโยบายและแนิวป็ฏิิบัต้ิในิเรื�องกิารใช้

ข้อมูลภายในิ	เป็ิดเผิยอยู่ในิบนิเว็บไซีต้์บริษััท	www.scg.com

การดำเนินการในการติ่อติ้านคอร์รัปชุัน

	 เอสซีีจีีให้้ความสำคัญเรื�องกิารต่้อต้้านิคอร์รัป็ชันิ	 โดย 

คณะกิรรมกิารบริษััทได้อนิุมัต้ินิโยบายต้่อต้้านิคอร์รัป็ชันิ	ซึี�งผ่ิานิ

ความเห็้นิชอบจีากิคณะกิรรมกิารต้รวจีสอบ	ซีึ�งได้มีกิารทบทวนิ

ความเห้มาะสมของนิโยบายฯ	เป็็นิป็ระจีำ	โดยในิป็	ี2565	ไดม้กีิาร

ทบทวนินิโยบายต้่อต้้านิคอร์รัป็ชันิเพัื�อให้้เกิิดความชัดเจีนิ

สอดคลอ้งกิบักิารป็ฏิบิตั้งิานิ	เป็น็ิแนิวป็ฏิบิตั้ทิี�ชดัเจีนิในิกิารดำเนินิิ

ธุุรกิิจีและป็ลูกิฝ่ังเป็็นิวัฒนิธุรรมองค์กิร	สอดคล้องต้ามอุดมกิารณ์

เอสซีจีี	ีเรื�อง	“ต้ั�งมั�นิในิความเป็น็ิธุรรม	คือกิารทำงานิอย่างซืี�อสตั้ย์	

โป็ร่งใส	ต้รวจีสอบได้	และป็ฏิิบัต้ิต้่อผิู้เกิี�ยวข้องทุกิฝ่่ายอย่างให้้

เกิียรติ้	จีริงใจี	เป็็นิมิต้ร	และเป็็นิธุรรม”	ทั�งนิี�	รายละเอียดของ

นิโยบายต่้อต้้านิคอร์รัป็ชันิ	 สามารถืศึกิษัาข้อมูลเพัิ�มเติ้มได้ที�	 

www.scg.com

	 เอสซีีจีียังคงมุ่งมั�นิดำเนิินิกิารต้ามนิโยบายต่้อต้้านิคอร์รัป็ชันิ

อย่างต้่อเนิื�อง	ส่งผิลให้้บริษััทป็ูนิซีิเมนิต้์ไทย	จีำกิัด	(มห้าชนิ)	ซีึ�ง

ผิ่านิกิารรับรองเป็็นิ	Certified	Company	จีากิคณะกิรรมกิาร 

แนิวร่วมต้่อต้้านิคอร์รัป็ชันิของภาคเอกิชนิไทย	 (CAC)	 ต้ั�งแต้่ 

วันิที�	 5	 กิรกิฎาคม	 2556	 และผิ่านิกิารป็ระเมินิเพัื�อต้่ออาย ุ

กิารรับรองอย่างต้่อเนิื�องโดยล่าสุดผิ่านิกิารรับรองเมื�อวันิที�	 30	

กิันิยายนิ	 2564	 ทั�งนิี�	 บริษััทย่อยของเอสซีีจีีที�จีดทะเบียนิในิ

ต้ลาดห้ลกัิทรพััยแ์ห้ง่ป็ระเทศไทยยงัผิา่นิกิารรบัรองเป็น็ิ	Certified	

Company	เช่นิเดียวกิันิ

	 ต้ามป็ระกิาศของคณะกิรรมกิารป้็องกิันิและป็ราบป็ราม 

กิารทุจีริต้แห่้งชาติ้	 (ป็.ป็.ช)	 เรื�อง	 “คู่มือแนิวทางกิารกิำห้นิด

มาต้รกิารควบคุมภายในิที�เห้มาะสมสำห้รับนิติ้บิคุคลในิกิารป็อ้งกินัิ

กิารให้้สินิบนิเจี้าห้นิ้าที�ของรัฐ	เจี้าห้นิ้าที�ของรัฐต้่างป็ระเทศ	และ

เจี้าห้นิ้าที�ขององค์กิารระห้ว่างป็ระเทศ”	 เอสซีีจีีได้เนิ้นิย�ำและ 

ป็ลูกิฝั่งให้้พันิักิงานิทุกิคนิต้ระห้นิักิถึืงกิารกิระทำที�อาจีกิ่อให้้เกิิด

ความเสี�ยงกิารคอร์รัป็ชันิ	 โดยมีกิารวิเคราะห์้ข้อบ่งชี�	 ป็ระเมินิ 

ความเสี�ยงกิารเกิดิคอร์รปั็ชันิอย่างสม�ำเสมอ	ถือืเป็น็ิความเสี�ยงห้นึิ�ง

ภายใต้้ความเสี�ยงด้านิกิารป็ฏิิบัต้ิต้ามกิฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ 

โดยคณะกิรรมกิารบริษััทได้อนิุมัต้ิกิารป็ฏิิบัต้ิต้ามป็ระกิาศ	ป็.ป็.ช.	

ซีึ�งผิา่นิความเห้น็ิชอบจีากิคณะกิรรมกิารต้รวจีสอบ	และกิรรมกิาร

ผิู้จีัดกิารให้ญ่เอสซีีจีีสื�อสารถืึงพันิักิงานิทุกิคนิผิ่านิ	 “Message	

from	CEO”	เพัื�อแสดงให้้เห็้นิถืงึกิารให้้ความสำคญัจีากิฝ่า่ยบรหิ้าร

ระดับสูงสุด	(Tone	at	the	top)

	 นิอกิจีากินิี�เอสซีีจีีได้สร้างระบบงานิเชิงป็้องกิันิ	กิำห้นิดวิธุีกิาร

ลดความเสี�ยงและกิารควบคุม	(Risk	Mitigation	and	Control)	

ผิู้รับผิิดชอบ	มาต้รกิารต้ิดต้าม	กิารสอบทานิและป็ระเมินิผิลกิาร

บริห้ารความเสี�ยงสำห้รับให้้พันิักิงานิทุกิระดับใช้เป็็นิแนิวทาง

ป็ฏิิบัต้ิเพัื�อป้็องกัินิกิารเกิิดคอร์รัป็ชันิ	โดยมีสำนัิกิงานิต้รวจีสอบ

ป็ระเมินิ	ให้้คำแนิะนิำ	ต้ิดต้ามกิารกิำกิับดูแลที�ดี	กิารป็ฏิิบัต้ิต้าม

จีรรยาบรรณและนิโยบายต่้อต้า้นิคอรร์ปั็ชนัิเมื�อเขา้ต้รวจีสอบอย่าง

สม�ำเสมอ

	 ในิป็ี	2565	เอสซีีจีียังคงสร้างความต้ระห้นิักิรู้	ความเข้าใจีให้้

กิับพันิักิงานิทุกิระดับในิกิารป็ฏิิบัต้ิต้ามนิโยบายต้่อต้้านิคอร์รัป็ชันิ	

ซีึ�งสอดคลอ้งต้ามป็ระกิาศ	ป็.ป็.ช.	อยา่งต้อ่เนืิ�อง	โดยไดด้ำเนินิิกิาร	

ดังนิี�
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	 •	 ทบทวนิจีรรยาบรรณเอสซีีจีี	 เพัื�อให้้สอดคล้องกิับกิาร

ดำเนิินิงานิในิป็ัจีจีุบันิ	โดยมีกิารเพิั�มตั้วอย่างกิารป็ฏิิบัต้ิที�ถืูกิต้้อง

ต้ามจีรรยาบรรณ	รวมถึืงจัีดทำคูจ่ีรรยาบรรณเป็น็ิภาษัาอินิโดนีิเซียี	

ภาษัาเวียดนิาม	 ภาษัากิัมพัูชา	 และภาษัาลาว	 พัร้อมกิำห้นิด

แผินิกิารเรียนิรู้และสื�อสารให้้พันัิกิงานิรับทราบ	เพัื�อให้้พันัิกิงานิ 

ทุกิระดับเข้าใจีแนิวป็ฏิิบัต้ิและนิำไป็ป็รับใช้ให้้ เห้มาะสม 

และสอดคล้องกิับบริบทของแต้่ละป็ระเทศ

	 •	 กิาร เผิยแพัร่ และกิารสื� อสารทำความ เข้ า ใจี ในิ 

จีรรยาบรรณเอสซีจีี	ีนิโยบายต่้อต้า้นิคอร์รปั็ชันิ	รวมถึืงกิฎระเบียบ

ที�เกิี�ยวข้องให้้กิับให้้พันัิกิงานิทุกิระดับในิห้ัวข้อ	GRC	Helpline	 

รับทราบผิ่านิช่องทางต้่าง	ๆ	เช่นิ	SCG	Intranet	Portal	เป็็นิต้้นิ

	 •	 ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจีให้้พันัิกิงานิทุกิระดับ 

ในิบทบาท	อำนิาจี	ห้นิ้าที�และความรับผิิดชอบ	(Responsibility	

and	Accountability	Awareness)	ในิกิารจีัดกิารความเสี�ยงและ 

กิารควบคุมภายในิที�ดี	 รวมถืึงสื�อสารกิรณีศึกิษัาเรื�องกิารทุจีริต้ 

ที�สำคัญโดยสะท้อนิภาพัความรับผิิดชอบต้ามแนิวป้็องกัินิ	3	ด่านิ	

(Three	Lines	Model)

	 •	 ป็ลูกิฝ่ังให้้พันิักิงานิทุกิระดับต้ระห้นิักิถืึงกิารกิระทำที� 

อาจีกิ่อให้้เกิิดความเสี�ยงกิารคอร์รัป็ชันิ	ผิลกิระทบ	ความเสียห้าย

ที�อาจีเกิิดขึ�นิ	 รวมถึืงจัีดทำ	 “แบบป็ระเมินิกิารป็ฏิิบัต้ิงานิ	 

Anti-corruption	Compliance”	สำห้รับห้น่ิวยงานิที�มคีวามเสี�ยงสูง	 

ได้แกิ่	ห้นิ่วยงานิจีัดห้างานิโครงกิาร	ห้น่ิวยงานิขายงานิโครงกิาร	

ห้นิ่วยงานิรัฐกิิจีสัมพัันิธุ์	ห้น่ิวยงานิวิศวกิรรม	เป็็นิต้้นิ	โดยแบบ

ป็ระเมินิจีะระบุขอ้บ่งชี�/สัญญาณที�อาจีทำให้เ้กิดิคอร์รปั็ชันิ	และวิธุี

กิารลดความเสี�ยงและกิารควบคมุ	(Risk	Mitigation	and	Control)	

ทั�งดา้นิระบบงานิ	และดา้นิกิารป็ฏิบิตั้ขิองพันิกัิงานิ	เพัื�อให้ผ้ิูป้็ฏิบิตั้ิ

งานิและผิู้บังคับบัญชาของห้นิ่วยงานิวิเคราะห้์ความเสี�ยงด้วย

ต้นิเอง	ป็ฏิบิตั้ติ้ามวธิุกีิารควบคมุได้ถืกูิต้้อง	และนิำผิลกิารป็ระเมินิ

ต้นิเองมาวางแผินิป็รับป็รุงกิารป็ฏิิบัติ้งานิให้้มีป็ระสิทธิุภาพัยิ�งขึ�นิ	

นิอกิจีากินิี�มกีิารสื�อสารเพัิ�มเต้มิเพัื�อให้พ้ันิกัิงานิทราบถืงึกิารควบคมุ

ภายในิที�เห้มาะสมและบทลงโทษัต้ามระเบียบบริษััทฯ	 และ 

ต้ามป็ระกิาศ	ป็.ป็.ช.	

	 •	 กิารจัีดทดสอบจีรยิธุรรมของพันิกัิงานิ	(Ethics	e-Testing)	

ต้อ่เนิื�องเป็น็ิปี็ที�	8	ซีึ�งแบ่งเป็็นิ	3	ระดับ	สอดคล้องกัิบบทบาทห้น้ิาที�

และความรับผิิดชอบของพันิักิงานิ	โดยทดสอบในิเรื�องคุณธุรรม	

อุดมกิารณ์เอสซีีจีี	 จีรรยาบรรณเอสซีีจีี	 และนิโยบายต่้อต้้านิ

คอร์รัป็ชันิ	ซึี�งในิปี็	2565	ได้มีกิารทบทวนิแบบทดสอบและป็รับ

สัดส่วนิข้อสอบให้้กิับกิลุ่มวิชาชีพัที�มีความเสี�ยงสูง	โดยพันิักิงานิ 

เอสซีีจีีที�ทำแบบทดสอบทุกิคนิผ่ิานิกิารทดสอบ	นิอกิจีากินีิ�ยังได้

ทำกิารวเิคราะห้ก์ิารต้อบแบบทดสอบของพันิกัิงานิ	โดยนิำขอ้สอบ

ที�พันิักิงานิต้อบผิิดบ่อยครั�งมาสื�อสารให้้พันิักิงานิเกิิดความเข้าใจี 

ที�ถืูกิต้้อง

	 •	 จีัดอบรมในิเรื�องกิารป็ฏิิบัต้ิต้นิต้ามจีรรยาบรรณและ

นิโยบายต้่อต้้านิคอร์รัป็ชันิในิห้ลักิสูต้รต้่าง	 ๆ	 เช่นิ	 ป็ฐมนิิเทศ

พันิักิงานิให้ม่	Business	Concept	Development	เป็็นิต้้นิ	เพัื�อ

ต้อกิย�ำความเป็็นิวัฒนิธุรรมองค์กิรของเอสซีีจีี

	 •	 จีั ด ให้้ มี ร ะบบรั บข้ อ ร้ อ ง เรี ยนิและแจี้ ง เบาะแส	 

(Whistleblowing)	 เพัื�อเป็็นิช่องทางในิกิารรายงานิ	 กิรณีม ี

กิารพับเห็้นิกิารฝ่่าฝื่นิกิฎห้มาย	 กิฎระเบียบ	 ข้อบังคับบริษััท	 

จีรรยาบรรณ	และนิโยบายต้่อต้้านิคอร์รัป็ชันิ	โดยมีกิระบวนิกิาร

ต้รวจีสอบ	ต้ิดต้าม	ควบคุม	และแกิ้ไขข้อร้องเรียนิที�เกิิดขึ�นิ

	 •	 เสริมสร้างความเข้าใจีด้านิกิารต่้อต้้านิคอร์รัป็ชันิ 

ผิ่านิจีุลสาร	IA	Letter	ที�ส่งทางอีเมลของพันิักิงานิทุกิคนิ	รวมถืึง

พัฒันิาระบบให้ค้ำป็รกึิษัาจีรรยาบรรณเอสซีจีีแีละนิโยบายต่้อต้า้นิ

คอร์รัป็ชันิที�ห้นิ้า	 SCG	 Intranet	 Portal	 ในิ	 Banner	 หั้วข้อ	 

GRC	Helpline

	 •	 เผิยแพัร่แนิวคิดเรื�องกิารต่้อต้้านิคอร์รัป็ชันิไป็สู่คู่ธุุรกิิจี	

(Suppliers)	และทบทวนิจีรรยาบรรณคูธุุ่รกิิจี	(Supplier	Code	

of	Conduct)	เพัื�อร่วมกัินินิำห้ลักิกิารและแนิวคิดกิารป็ฏิิบัต้ิต้ัว

เป็็นิพัลเมืองดีควบคู่ไป็กัิบกิารกิำกัิบดูแลกิิจีกิารเพัื�อชุมชนิ	สังคม	

และสิ�งแวดล้อมได้อย่างเป็็นิรูป็ธุรรมนิอกิเห้นิือจีากิที�กิฎห้มาย

กิำห้นิด	นิอกิจีากินิี�เอสซีีจีียังสนิับสนิุนิให้้คู่ธุุรกิิจีรายสำคัญของ 

เอสซีีจีีเข้าร่วมโครงกิาร	CAC	SME	Certification	ของแนิวร่วม 

ต้่อต้้านิคอร์รัป็ชันิของภาคเอกิชนิไทย

	 นิอกิจีากินิี�	 สำนิักิงานิต้รวจีสอบจีะมีกิารป็ระเมินิ	 ติ้ดต้าม 

กิารกิำกัิบดูแล	กิารป็ฏิิบัต้ิต้ามจีรรยาบรรณ	และนิโยบายต้่อต้้านิ

คอร์รัป็ชันิและรายงานิต่้อคณะกิรรมกิารต้รวจีสอบทุกิครั�งที�มี 

กิารป็ระชมุ		โดยในิป็ี	2565	ไม่พับกิารป็ฏิิบัต้ิที�ผิิดนิโยบายต้อ่ต้า้นิ

คอร์รัป็ชันิในิเอสซีีจีี

การแจ่้งเบัาะแส (Whistleblowing)

	 เอสซีีจีไีดก้ิำห้นิด	“นิโยบายกิารรบัเรื�องรอ้งเรยีนิกิารทจุีรติ้และ

กิารกิระทำผิิด	(Whistleblowing	Policy)”	และทบทวนิความ

เห้มาะสมของนิโยบายฯ	 เป็็นิป็ระจีำ	 เพัื�อแสดงถึืงกิารให้้ความ

สำคญัเกิี�ยวกิบักิารกิำกัิบดแูลกิจิีกิารที�ด	ีและเปิ็ดโอกิาสให้พ้ันัิกิงานิ

และผิู้มีส่วนิได้เสียต้่าง	 ๆ	 สามารถืแจี้งข้อมูลห้รือให้้เบาะแส 

ห้ากิพับเห้็นิกิารฝ่่าฝ่ืนิ	ห้รือพับความผิิดป็กิต้ิในิกิารดำเนิินิธุุรกิิจี 

ของเอสซีจีีี	อาท	ิกิารกิำกิบัดแูล	คณุธุรรม	จีรรยาบรรณ	กิารทจุีรติ้	

กิารทำธุุรกิรรมทางกิารเงินิ	กิารป็ฏิิบัต้ิต้ามห้ลักิเกิณฑ์์	ข้อบังคับ 

ที�กิฎห้มายกิำห้นิด	และนิโยบายต้่อต้้านิคอร์รัป็ชันิในิกิารดำเนิินิ

ธุุรกิิจี	ผิ่านิช่องทางต้่าง	ๆ	ที�กิำห้นิด	เพัื�อให้้มีกิารต้รวจีสอบข้อมูล

ข้อร้องเรียนิต้ามกิระบวนิกิารที�ระบุไว้ ในิ	 “แนิวป็ฏิิบัต้ิ 

Whistleblowing	 Policy	 ของเอสซีีจีี”	 และรายงานิต้่อ 

คณะกิรรมกิารต้รวจีสอบ	คณะกิรรมกิารบริษััท	นิอกิจีากินีิ�ยังม ี

219



กิารให้้ข้อมูลในิกิารต้ิดต้่อกิับผิู้ร้องเรียนิอย่างชัดเจีนิ	โดยเป็ิดเผิย

กิระบวนิกิารและช่องทางในิเว็บไซีต้์ของบริษััท

	 ทั�งนิี�เพัื�อสร้างความเชื�อมั�นิให้้กัิบพันัิกิงานิและผิู้มีส่วนิได้เสีย

ต้่าง	ๆ	ว่ากิารรายงานิห้รือให้้ข้อมูลห้รือเบาะแสนัิ�นิจีะไม่ทำให้้ 

ผิู้ร้องเรียนิห้รือผิู้ให้้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนิเสียห้าย	 เอสซีีจีี 

จีงึไดก้ิำห้นิดมาต้รกิารสำห้รบัคุ้มครองและบรรเทาความเดอืดรอ้นิ

เสียห้ายให้้แกิ่ผิู้ ที� ได้รายงานิห้รือให้้ข้อมูลที�ถืูกิกิระทำโดย 

ไม่เป็็นิธุรรม	เช่นิ	ถืูกิกิลั�นิแกิล้งห้รือถืูกิข่มขู่	รวมทั�งรักิษัาความลับ

และให้้ความคุ้มครองผิู้ร้องเรียนิต้ามนิโยบายกิารรับเรื�องร้องเรียนิ 

กิารทุจีริต้และกิารกิระทำผิิด	 (Whistleblowing	 Policy) 

โดยสำนิักิงานิต้รวจีสอบเป็็นิห้นิ่วยงานิรับผิิดชอบดูแลรักิษัา 

ความป็ลอดภัยของข้อมูล	ซีึ�งมีกิารเข้ารหั้สฐานิข้อมูล	แยกิกิาร 

จีัดเกิ็บเป็็นิอิสระและจีำกิัดสิทธุิ�เฉพัาะผิู้เกิี�ยวข้อง

	 เอสซีีจีีมีกิารสื�อสารให้้พันัิกิงานิและผิู้มีส่วนิได้เสียต้่าง	 ๆ 

รับทราบกิารร้องเรียนิผ่ิานิระบบกิารรับข้อร้องเรียนิ	 (SCG 

Whistleblowing	System)	ที�สามารถืรองรับกิารแจี้งเบาะแสทั�ง

ภาษัาไทย	 ภาษัาอังกิฤษั	 และภาษัาท้องถืิ�นิป็ระเทศเวียดนิาม	

อนิิโดนิเีซียี	และกัิมพัชูา	ได้ต้ลอดเวลา	ห้รือแจีง้ดว้ยวาจีา	ห้รือเป็น็ิ

ลายลักิษัณ์อักิษัร	โดยส่งเป็็นิจีดห้มายห้รืออีเมล	ในิช่องทางต้่าง	ๆ	

ดังนิี�

	 •	 ช่องทางภายในิสำห้รับบุคลากิรของเอสซีีจีี	 สามารถื 

ร้องเรียนิได้ทั�งแบบเปิ็ดเผิยชื�อและไม่เปิ็ดเผิยชื�อ	 ได้ทางระบบ 

รับข้อร้องเรียนิและแจี้งเบาะแส	SCG	(SCG	Whistleblowing	

System)	ในิ	SCG	Intranet	Portal	ซึี�งบคุลากิรของเอสซีีจีสีามารถื

เข้าถืึงได้ทุกิคนิ	และสามารถืเลือกิผิู้รับข้อร้องเรียนิได้	ดังนิี�

	 -	 ผิู้บังคับบัญชาที�ต้นิเองไว้วางใจีในิทุกิระดับ

	 -	 ผิู้อำนิวยกิารสำนิักิงานิกิารบุคคลกิลาง

	 -	 ผิู้อำนิวยกิารสำนิักิงานิต้รวจีสอบ

	 -	 เลขานิุกิารบริษััท

	 -	 กิรรมกิารบริษััทคนิห้นิึ�งคนิใด

	 ห้รือร้องเรียนิด้วยวาจีา	ห้รือเป็็นิลายลักิษัณ์อักิษัร	โดยส่งเป็็นิ

จีดห้มายห้รืออีเมลถืึงบุคคลข้างต้้นิ	ห้รือส่งอีเมลไป็ถืึงกิรรมกิาร

อิสระที�	ind_dir@scg.com

	 •	 ช่องทางสำห้รับบุคคลภายนิอกิ	สามารถืร้องเรียนิได้ทาง

เว็บไซีต้์	www.scg.com	ในิระบบรับข้อร้องเรียนิและแจี้งเบาะแส	

SCG	(SCG	Whistleblowing	System)	เป็น็ิกิารร้องเรยีนิแบบเปิ็ด

เผิยชื�อ	และสามารถืเลือกิผิู้รับข้อร้องเรียนิได้	ดังนิี�

	 -	 สำนิักิงานิเลขานิุกิารบริษััท

	 -	 สำนิักิงานิต้รวจีสอบ

	 -	 กิรรมกิารอิสระ

	 -	 คณะกิรรมกิารต้รวจีสอบ

	 ห้รือ	ทำเป็็นิห้นิังสือถืึงบุคคลข้างต้้นิ

	 ผิู้ร้องเรียนิสามารถืติ้ดต้ามผิลกิารร้องเรียนิผิ่านิระบบได้	ซีึ�ง

ระบบงานิดงักิลา่วเป็น็ิเครื�องมอืที�สำคญัในิกิารควบคมุและป็อ้งกินัิ 

กิารทุจีริต้และคอร์รัป็ชันิ

	 ในิป็ี	2565	มีข้อร้องเรียนิผิ่านิระบบรับข้อร้องเรียนิที�ให้้บุคคล

ภายนิอกิและบุคลากิรของเอสซีจีีมีสีว่นิรว่มในิกิารแจีง้เบาะแสของ

ผิู้กิระทำความผิิดอันิเกิิดจีากิกิารไม่ป็ฏิิบัติ้ต้ามกิฎห้มาย	นิโยบาย	

ระเบยีบบรษิัทั	อดุมกิารณเ์อสซีจีี	ีและจีรรยาบรรณ	รวมทั�งสิ�นิ	51		

เรื�อง	สรุป็ได้ดังนิี�	

	 1.	 จีำนิวนิข้อร้องเรียนิทั�งห้มดที�สอบสวนิแล้วเสร็จี	45	เรื�อง	

(รวมข้อร้องเรียนิของป็ี	2564	จีำนิวนิ	8	เรื�อง)

เรื�องที�ดำเนิินิกิารสอบสวนิข้อเท็จีจีริงแล้วเสร็จี	แบ่งเป็็นิเรื�องที�

เกิี�ยวข้องกิับกิารทุจีริต้ห้รือละเมิดนิโยบายกิารกิำกิับดูแลกิิจีกิาร	

ต้ามห้ัวข้อดังนิี�

	 •	 นิโยบายต้่อต้้านิคอร์รัป็ชันิ		 ไม่มี

	 •	 นิโยบายกิารแข่งขันิทางกิารค้า	 ไม่มี	

	 •	 สิทธุิมนิุษัยชนิ	 1	 เรื�อง	

	 •	 ความขัดแย้งทางผิลโยชนิ์	 4	 เรื�อง

	 •	 นิโยบายด้านิสิ�งแวดล้อม	 ไม่มี

	 •	 จีรรยาบรรณเรื�องอื�นิๆ	 6	 เรื�อง	

	 •	 ระเบียบบริษััท	 15	 เรื�อง

	 2.	 ความเสียห้ายและบทลงโทษั

	 •	 มูลค่าความเสียห้ายไม่เป็็นินิัยสำคัญ

	 •	 บทลงโทษั

	 	 -		 พั้นิสภาพักิารเป็็นิพันิักิงานิ		 8		 คนิ

	 	 	 (ป็ลดออกิ/ไล่ออกิ)

	 	 -	 อื�นิ	ๆ										 		8		 คนิ

	 3.	 ผิู้เกีิ�ยวข้องทุกิฝ่่ายได้นิำข้อร้องเรียนิที�เกิิดขึ�นิมาป็ระเมินิ

ความเสี�ยง	กิำห้นิดห้รือป็รับป็รุงจีุดควบคุม	ป็รับป็รุงแนิวป็ฏิิบัต้ิ	

และกิำห้นิดแนิวทางป็้องกัินิ	เพัื�อให้้กิารป็ฏิิบัต้ิงานิและกิารกิำกัิบ

ดูแลมีป็ระสิทธุิภาพัยิ�งขึ�นิ

	 นิอกิจีากินิี�	 เอสซีีจีีมีกิารป็ระเมินิความเสี�ยงจีากิกิารทุจีริต้ 

และกิารไม่ป็ฏิิบัต้ิต้ามกิฎระเบียบต่้าง	 ๆ	 และจีรรยาบรรณ	 

โดยผิู้ป็ฏิิบัต้ิงานิ	 (First	Line)	อย่างสม�ำเสมอ	โดยมีสำนัิกิงานิ 

ต้รวจีสอบทำห้น้ิาที�ในิกิารป็ระเมินิป็ระสิทธิุภาพั	ป็ระสิทธิุผิลของ

กิารป็ระเมินิความเสี�ยงและกิารควบคุมภายในิ	และรายงานิคณะ

กิรรมกิารต้รวจีสอบอย่างสม�ำเสมอ	นิอกิจีากินิี�ยังมีกิารป็ลูกิฝั่ง

วัฒนิธุรรมองค์กิร	สร้างความต้ระห้นัิกิรู้แก่ิบุคลากิรเอสซีีจีี	และ 

กิารป็ฏิิบัต้ิต้นิเป็็นิแบบอย่างที�ดี	 (Role	Model)	 โดยผิู้บริห้าร 

ระดับสูงอย่างต้่อเนิื�อง
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รายงานผลการปฏิิบัติิหน้าที่่�

ของคณะกรรมการติรวจสอบในรอบปีที่่�ผ่านมา

	 ในิปี็	2565	บรษิัทัมกีิารป็ระชมุคณะกิรรมกิารต้รวจีสอบ	9	ครั�ง	

โดยมีกิรรมกิารต้รวจีสอบเข้าป็ระชุมครบองค์ป็ระชุมทุกิครั�ง	ทั�งนิี�

ไดเ้ปิ็ดเผิยรายงานิผิลกิารป็ฏิบัิต้หิ้น้ิาที�ของคณะกิรรมกิารต้รวจีสอบ

ในิรอบป็ีที�ผิ่านิมา	โดยครอบคลุมเรื�องดังต้่อไป็นิี�

1.		กิารสอบทานิงบกิารเงินิ

2.		กิารสอบทานิรายกิารที�เกิี�ยวโยงกินัิ	รายกิารได้มาจีำห้น่ิายไป็	 

ห้รือรายกิารที�อาจีมีความขัดแย้งทางผิลป็ระโยชนิ์

3.	 กิารสอบทานิกิารกิำกิับดูแลกิิจีกิารที�ดี

4.	 กิารสอบทานิระบบกิารป็ระเมินิกิารบริห้ารความเสี�ยง

5.	 กิารสอบทานิกิำกิับดูแลกิารป็ฏิิบัต้ิงานิ

6.		กิารสอบทานิระบบกิารควบคุมภายในิ

7.		กิารต้รวจีสอบภายในิ

8.	กิารสอบทานิกิารต้รวจีสอบกิารทุจีริต้

9.	 กิารพัิจีารณาเสนิอแต่้งต้ั�งผิู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

ป็ระจีำป็ี	2566

รายงานผลการปฏิบิตัิิหนา้ที่่�ของคณะกรรมการชดุ

ย่อยอื�น ๆ

	 ในิป็	ี2565	บริษัทัไดเ้ป็ดิเผิยขอ้มลูกิารป็ระชมุ	และรายงานิผิล 

กิารป็ฏิิบัต้ิห้นิ้าที�ของคณะกิรรมกิารบรรษััทภิบาลและสรรห้า 

คณะกิรรมกิารพิัจีารณาผิลต้อบแทนิ	และคณะกิรรมกิารกิิจีกิาร

สังคมเพัื�อกิารพััฒนิาอย่างยั�งยืนิ	โดยสามารถืดูรายละเอียดได้ต้าม	

“เอกิสารแนิบ	6	รายงานิคณะกิรรมกิารต้รวจีสอบ	และรายงานิ

คณะกิรรมกิารชุดย่อยอื�นิ	ๆ”	ที�เว็บไซีต้์บริษััท	www.scg.com

สามารถดููรายละเอีียดูไดู้ตาม “เอีกสารแน์บ  
6 รายงาน์คณะกรรมการตรวจสอีบ และ
รายงาน์คณะกรรมการชุดูย�อียอีื�น์ ๆ” ที�
เว็บไซีต์บริษััท www.scg.com
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17
รายงานการควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน

1.  การควบคุมภายใน

ความเห็็นของคณะกรรมการบริษััท เก่�ยวกับระบบการควบคุม

ภายในของบริษััทฯ

	 ในการประชุุมคณะกรรมการ	คร้�งที่่�	259	(8/2565)	เม่�อวั้นที่่�	

30	พฤศจิกิายน	2565	โดยมก่รรมการอิสระ	6	คน	ซึ่่�งเป็นกรรมการ

ตรวัจิสอบ	 3	 คนเข้้าร่วัมประชุุมด้วัย	 คณะกรรมการบริษั้ที่ได้

ประเมินระบบการควับคุมภายในข้องบริษั้ที่และบริษั้ที่ย่อยตาม

แบบประเมินควัามเพ่ยงพอข้องระบบการควับคุมภายในข้อง

สำน้กงานคณะกรรมการกำก้บหล้กที่ร้พย์และตลาดหล้กที่ร้พย์	

(ก.ล.ต.)	ซึ่่�งยด่กรอบการควับคมุภายในตามมาตรฐาน	COSO	2013	 

ข้องคณะกรรมการร่วัมข้องสถาบ้นวัิชุาชุ่พ	 (Committee	 of	

Sponsoring	Organization	of	Treadway	Commission)	ซึ่่�งม่		

5	องค์ประกอบ	ค่อ	การควับคุมภายในองค์กร	การประเมินควัาม

เส่�ยง	การควับคุมการปฏิิบ้ติงาน	ระบบสารสนเที่ศและการส่�อสาร

ข้อ้มลู	และระบบการตดิตาม	ที่่�ผ่า่นการพจิิารณาจิากคณะกรรมการ

ตรวัจิสอบแล้วั	คณะกรรมการเห็นว่ัา	ระบบการควับคุมภายในข้อง

บริษั้ที่และบริษั้ที่ย่อยม่ควัามเพ่ยงพอและเหมาะสม	 ไม่พบ 

ข้้อบกพร่องที่่�ม่สาระสำค้ญเก่�ยวัก้บการควับคุมภายใน	บริษั้ที่และ

บรษิัท้ี่ยอ่ยได้จิด้ใหม้บ่คุลากรเพย่งพอที่่�จิะดำเนนิการตามกฎหมาย	

ระเบ่ยบ	นโยบาย	และจิรรยาบรรณ	ตลอดจินแนวัปฏิิบ้ติต่าง	ๆ	

อยา่งมป่ระสทิี่ธิิภาพ		รวัมที่้�งม่ระบบการควับคมุ	ตดิตาม	ดแูลการ

ดำเนินงานข้องบริษั้ที่และบริษ้ัที่ย่อยให้สามารถป้องก้นที่ร้พย์สิน

จิากการท่ี่�กรรมการหร่อผู่้บริหารนำไปใชุ้โดยมิชุอบหร่อโดยไม่ม่

อำนาจิ	รวัมถ่งการที่ำธิุรกรรมก้บบุคคลที่่�อาจิม่ควัามข้้ดแย้งและ

บุคคลที่่�เก่�ยวัโยงก้นอย่างเพ่ยงพอแล้วั

	 เอสซึ่่จ่ิปลูกฝัังให้คณะจิ้ดการ	 ห้วัหน้างาน	 และพน้กงาน

ตระหน้กและปฏิิบ้ติงานโดยมุ่งเน้นให้ม่การกำก้บดูแลกิจิการที่่�ด่	

การบริหารควัามเส่�ยง	 การกำก้บดูแลการปฏิิบ้ติงาน	 และการ

ควับคุมภายใน	 โดยจิ้ดให้ม่บุคลากรเพ่ยงพอ	 และนำระบบ

เที่คโนโลย่สารสนเที่ศที่่�เหมาะสมที่่�จิะดำเนินการตามระบบการ

ควับคุมภายในที่่�ด่ได้อย่างม่ประสิที่ธิิภาพและประสิที่ธิิผ่ล

	 ในปี	2565	คณะจิด้การส่งเสริมให้มก่ารพฒ้นาเคร่�องมอ่ต่าง	ๆ 	

ให้สอดคล้องก้บควัามเส่�ยงที่่�เปล่�ยนแปลงอยู่ตลอดเวัลา	เพ่�อสร้าง

ระบบงานเชุิงป้องก้นในการดำเนินธุิรกิจิ	และสน้บสนุนให้ม่ระบบ

การควับคุมภายในที่่�ด่ยิ�งข้่�นจิากปีก่อน	ๆ	ด้งต่อไปน่�

1.	 การสร้างระบบงานเชิิงป้้องกัน	 (Proactive	 and	

Preventive	System)

	 เอสซึ่จ่ิม่ก่ารข้ยายการลงที่นุที่้�งในและตา่งประเที่ศ	ปจัิจิย้สำคญ้

ที่่�ที่ำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้อย่างย้�งย่น	ค่อ	พน้กงาน

ต้องม่คุณธิรรม	จิริยธิรรมในการปฏิิบ้ติงาน	เพ่�อเป็นการส่งเสริม

คุณธิรรม	จิริยธิรรมให้ก้บพน้กงาน	นอกจิากการอบรมและส้มนา

ต่าง	ๆ	แล้วั	เอสซึ่่จิ่ย้งได้จิ้ดที่ำระบบเชุิงป้องก้น	(Proactive	and	

Preventive	System)	ซึ่่�งประกอบด้วัย

	 1.1		 ที่บที่วันและปร้บปรุงเพิ�มต้วัอย่างการประยุกต์ใชุ้งาน

จิรรยาบรรณเอสซึ่่จิ่เพ่�อควัามชุ้ดเจิน	ครอบคลุม	สอดคล้องก้บ

นโยบายท่ี่�เก่�ยวัข้้อง	 หล้กการกำก้บดูแลกิจิการท่ี่�ด่ท้ี่�งในระด้บ

ประเที่ศและมาตรฐานสากล	 และการดำเนินธุิรกิจิในปัจิจิุบ้น	 

รวัมถ่งจิ้ดที่ำจิรรยาบรรณเอสซึ่่จิ่เป็นภาษัาอินโดน่เซึ่่ย	 ภาษัา

เวัย่ดนาม	ภาษัากม้พชูุา	และภาษัาลาวั	พร้อมจิด้ที่ำแผ่นการเรย่นรู้ 

และส่�อสารเพ่�อใหพ้นก้งานที่กุระด้บเข้้าใจิแนวัปฏิิบต้	ิและสามารถ

นำแนวัปฏิิบ้ติไปปร้บใชุ้ให้เหมาะสมและสอดคล้องก้บบริบที่ข้อง

แต่ละประเที่ศ

	 1.2		 ที่บที่วันและจ้ิดให้ม่การที่ำแบบที่ดสอบจิริยธิรรมข้อง

พน้กงาน	(Ethics	e-Testing)	ให้ก้บพน้กงานทีุ่กระด้บ	โดยจ้ิด 

ต่อเน่�องเป็นปีท่ี่�	 8	 และแบบที่ดสอบการใชุ้งานเที่คโนโลย่

สารสนเที่ศ	(e-Policy	e-Testing)	ต่อเน่�องเป็นปีที่่�	6	เพ่�อปลูกฝััง	

ใหค้วัามรู	้สรา้งควัามตระหนก้รู	้(Awareness)	และสามารถนำเร่�อง

คุณธิรรม	อุดมการณ์เอสซึ่่จิ่	จิรรยาบรรณเอสซึ่่จิ่	นโยบายต่อต้าน

คอรร์ป้ชุน้	และระเบย่บการใชุง้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	มาปฏิิบต้ิ

และประยุกต์ใชุ้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 ให้เกิดผ่ลได้จิริง	 

โดยในปี	 2565	 ได้เพิ�มการปร้บส้ดส่วันแบบที่ดสอบให้ก้บ 

กลุม่วัชิุาชุพ่ที่่�มค่วัามเส่�ยงสงู	เชุน่	งานจิด้ซึ่่�อ	รฐ้กจิิสม้พน้ธิ	์การข้าย

และการตลาด	เป็นต้น	โดยพน้กงานข้องเอสซึ่่จิ่ที่่�ที่ำการที่ดสอบ 

ทีุ่กคนผ่่านการที่ดสอบ	นอกจิากน่�	ได้ม่การวัิเคราะห์การตอบแบบ

ที่ดสอบข้องพน้กงานโดยนำข้้อสอบที่่�พน้กงานตอบผิ่ดบ่อยคร้�ง 
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มาส่�อสารให้พนก้งานทุี่กระดบ้เกดิควัามเข้้าใจิท่ี่�ถกูต้อง	แบบที่ดสอบ 

จิะม่การที่บที่วันทุี่กปีเพ่�อให้สอดคล้องก้บควัามเส่�ยงท่ี่�เกิดข้่�น	

นอกจิากจิรรยาบรรณเอสซึ่่จิ่	และนโยบายต่อต้านคอร์ร้ปชุ้นแล้วั	

ย้งมเ่น่�อหาครอบคลมุถง่เร่�องการคุ้มครองข้อ้มลูสว่ันบุคคล	(PDPA)	

และเร่�องการบูรณาการการกำก้บดูแล	 การบริหารควัามเส่�ยง 

การควับคุมให้ปฏิบิติ้ตามกฎและระเบย่บ	(Integrated	GRC)	และ

การพ้ฒนาข้ององค์กรอย่างย้�งย่น	(ESG)

	 1.3		 นำแนวัป้องกน้	3	ด่าน	(Three	Lines	Model)	ซ่ึ่�งเปน็

แนวัที่างที่่�ได้ร้บการยอมร้บในระด้บสากล	 มาใชุ้เป็นกรอบใน 

การปฏิิบ้ติงานข้องผู่้เก่�ยวัข้้องทีุ่กฝั่าย	ประกอบด้วัย	Governing	

Body	 คณะจิ้ดการ	 ผู่้ปฏิิบ้ติงาน	 และสำน้กงานตรวัจิสอบ	 

โดยการประยกุตใ์ชุแ้นวัที่างดง้กลา่วัในการปฏิบิต้งิาน	คณะจิด้การ

ในฐานะ	First	Line	ถ่อว่ัาม่บที่บาที่สำค้ญอย่างยิ�งในการผ่ล้กด้น

ให้	Three	Lines	Model	ประสบควัามสำเร็จิและม่ประสิที่ธิิภาพ	

ต้�งแต่การนำนโยบายที่่�ได้ร้บมาปฏิิบ้ติ	 การประเมินควัามเส่�ยง	

กำหนดการควับคมุ	ตดิตามและประเมนิผ่ล	รวัมถง่การประสานงาน

กบ้สำนก้งานตรวัจิสอบเพ่�อแลกเปล่�ยนข้้อมลูระหว่ัางกน้	นอกจิากน่�

เอสซึ่่จิ่ย้งเสริมสร้างควัามตระหน้กรู้ในหลากหลายรูปแบบ	เชุ่นให้

ผู่้ปฏิิบ้ติงาน	(First	Line)	ลำด้บสูงสุดข้องบริษั้ที่หร่อหน่วัยงาน 

เป็นผู้่ส่�อสารก้บพน้กงาน	จิ้ดประชุุมเชุิงปฏิิบ้ติการ	(Workshop)	

เพ่�อนำแนวัที่างไปใชุ้ในการปฏิิบ้ติจิริง	(Execution)	คณะจิ้ดการ

กำก้บดูแลผู้่ปฏิิบ้ติงาน	(First	Line)	และผู่้สน้บสนุน	(Second	

Line)	 อย่างใกล้ชุิด	 และการส่�อสารสองที่าง	 (Two-way	 

Communication)	ก้บ	Governing	Body

	 1.4		 ส่�อสาร	 อบรม	 ส้มมนาในเร่�อง	 “กรณ่ศ่กษัา	 

เร่�องการที่จุิรติ	การไมป่ฏิบิต้ติามกฎหมาย	ระเบย่บ	นโยบายบรษิัท้ี่	

และจิรรยาบรรณ”	 รวัมถ่งข้้อควัรระว้ังหร่อควัามเส่�ยงใหม่	 ๆ	

(Emerging	Risks)	ในการปฏิิบ้ติตนและการปฏิิบ้ติงาน	จิากกรณ่

ศ่กษัาที่้�งภายในและภายนอกบริษั้ที่ท่ี่�มาพร้อมก้บรูปแบบ 

การที่ำงานแบบ	New	Normal	ให้พน้กงานเกิดควัามตระหน้ก 

ในการปฏิิบ้ติงานและป้องก้นการเกิดเหตุการณ์ข้่�นก้บบริษั้ที่

	 1.5		 ประเมินระบบการควับคุมภายในที่้�งระบบการปฏิิบ้ติ

งานและระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ	เพ่�อสอบที่านควัามเพ่ยงพอ

ข้องระบบการควับคุมภายในวั่าม่ควัามเหมาะสมก้บการดำเนิน

ธิรุกิจิข้องเอสซึ่จ่ิ	่แนะนำแนวัการปฏิบิติ้ที่่�ด	่สร้างระบบ	Proactive	

and	Preventive	System	เพ่�อลดควัามเส่�ยงในการดำเนินธิุรกิจิ

2.	 การบูรณาการการกำกับดููแลกิจการ	การบริหาร 

ความเส่�ยง	 และการกำกับการป้ฏิิบัติิติามกฎระเบ่ยบ	

(Integrated	Governance,	Risk	and	Compliance	-	

Integrated	GRC)

	 เอสซึ่่จิ่ดำเนินการด้านการกำก้บดูแลกิจิการ	 การบริหาร 

ควัามเส่�ยง	 การกำก้บการปฏิิบ้ติตามกฎระเบ่ยบ	 (GRC)	 และ 

ยกระดบ้สูม่าตรฐานสากล	(Integrated	GRC)	เพ่�อเพิ�มประสทิี่ธิภิาพ	

ประสิที่ธิผิ่ล	ลดควัามซึ่�ำซ้ึ่อนในการปฏิบิติ้งาน	ต้�งแต่การกำกบ้ดูแล	

การกำหนดกลยุที่ธ์ิ	การบริหารควัามเส่�ยง	จินถ่งการติดตามผ่ล	

ในป	ี2565	น่�ยง้คงเนน้การบรูณาการในรปูแบบ	Data	Integration	

โดยการเปิดเผ่ยข้้อมูลท่ี่�จิำเป็นในการปฏิบิติ้งานระหว่ัางหน่วัยงาน

บนฐานข้้อมูลเดย่วักน้	เพ่�อเชุ่�อมโยงควัามต่อเน่�องและเป็นประโยชุน์ 

ต่อการดำเนินงานเอสซึ่่จิ่ ในองค์รวัม	 นำไปพ้ฒนาให้ม่ 

ระบบการควับคุมภายใน	เกิดประสิที่ธิิผ่ลในการปฏิิบ้ติงานและ 

การต้ดสินใจิมากยิ�งข้่�น	ม่การส่�อสารโดยผู่้บริหารระด้บสูงเพ่�อให้

พน้กงานทีุ่กคนเห็นควัามสำค้ญในการนำ	 GRC	 มาใชุ้ใน 

การปฏิิบ้ติงาน	เพ่�อสน้บสนุนการที่ำงานข้องพน้กงานให้นำไปสู ่

การเตบิโตข้องธิรุกิจิอยา่งย้�งย่น	และม	่GRC	Helpline	สามารถใชุ้

งานผ่่านเอสซึ่่จ่ิอินที่ราเน็ตและโที่รศ้พที่์ม่อถ่อ	เพ่�อเป็นชุ่องที่าง 

ให้พน้กงานท้ี่�งในประเที่ศและต่างประเที่ศที่่�ม่ข้้อสงส้ยสามารถ

สอบถามผู่้เชุ่�ยวัชุาญเก่�ยวัก้บการปฏิิบ้ติงานท่ี่�ถูกต้องในเร่�อง 

การกำก้บดูแลกิจิการ	 การบริหารควัามเส่�ยง	 และการกำก้บ 

การปฏิิบ้ติตามกฎระเบ่ยบ

 

3.	 การกำกับดููแลการป้ฏิิบัติิงานและการป้ฏิิบัติิติาม 

กฎเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวข้้อง

	 เอสซึ่จ่ิไ่ด้ดำเนินการตามนโยบายและแนวัปฏิบิติ้ด้านการกำกบ้

ดูแลการปฏิิบ้ติงาน	 (Compliance	 Policy	 &	 Guideline) 

อย่างต่อเน่�อง	 โดยม่ระบบการบริหารงานด้านการกำก้บดูแล 

การปฏิิบ้ติงาน	(Compliance	Management	System:	CMS) 

เปน็กลไกสำค้ญในการกำกบ้ดแูลการปฏิบ้ิตงิานท่ี่�ที่ำใหก้ารปฏิบิต้ิ

ตามกฎเกณฑ์์เป็นไปอย่างม่ประสิที่ธิภิาพและประสิที่ธิผิ่ล	เริ�มต้�งแต่

การวัางพ่�นฐาน	 สร้างควัามรู้	 ควัามเข้้าใจิและควัามตระหน้กรู ้

ให้ผู่้ปฏิิบ้ติงาน	 (First	 Line)	 โดยม่หน่วัยงานกำก้บดูแล 

การปฏิิบ้ติงาน	 (Second	 Line)	 เป็นผู่้สน้บสนุนการนำ 

ระบบ	CMS	ไปปฏิิบ้ติอย่างเป็นรูปธิรรม	โดยให้คำปร่กษัาเพ่�อ

กำหนดการควับคุม	และบริหารจิ้ดการไม่ให้เกิดควัามเส่�ยงจิาก 

การไม่ปฏิิบ้ติตามกฎหมาย	ระเบ่ยบต่าง	ๆ	(Compliance	Risk)	

และจิ้ดให้ม่ระบบการร้บ-ส่ง	 รวัมถ่งประเมินกฎหมายใหม่/

เปล่�ยนแปลง	เพ่�อให้ผู่ป้ฏิบิติ้งานสามารถปฏิบิติ้ได้อยา่งถูกต้องและ

ที่้นที่่วังที่่	

	 ในปี	2565	นอกจิากการปฎิบ้ติตามแนวัที่างในการปฏิิบ้ติตาม

นโยบายสำค้ญข้องเอสซึ่่จิ่	 อ้นได้แก่	 นโยบายการแข้่งข้้นที่าง 

การค้า	 (Antitrust	 Policy)	 นโยบายการจิ้ดการข้้อมูลภายใน 

ที่่�มผ่่ลต่อราคาหลก้ที่รพ้ย์	(Insider	Trading	Policy)	และนโยบาย

การเปิดเผ่ยข้้อมูล	(Disclosure	Policy)	แลว้ั	เอสซึ่จ่ิย่ง้ดำเนินการ

อย่างต่อเน่�องเพ่�อให้ม่การปฏิิบ้ติตามกฎหมาย	 โดยในส่วันข้อง
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กฎหมายที่่�สำค้ญ	 ได้จิ้ดให้ม่คู่ม่อ	 เชุ่น	 คู่ม่อสำหร้บกฎหมายที่่�

เก่�ยวัข้้องก้บกฎหมายนำเข้้าและส่งออก	 คู่ม่อเพ่�อจิ้ดที่ำระบบ

งานการควับคุมสินค้าที่่�เก่�ยวัข้้องก้บการแพร่ข้ยายอาวุัธิท่ี่�ม่

อานภุาพที่ำลายลา้งสงู	(Weapons	of	Mass	Destruction:	WMD)	

รวัมถ่งการพ้ฒนาและปร้บปรุงระบบการร้บ-ส่งกฎหมายใหม่/

เปล่�ยนแปลง	 เพ่�อให้รองร้บเคร่�องม่อในด้านการกำก้บดูแล 

การปฏิิบ้ติงานอ่�น	ๆ	เชุ่น	License	Overview	เป็นต้น

4.	 การป้ฏิิบัติิในเร่�องการติ่อติ้านคอร์รัป้ชิัน

	 คณะกรรมการบริษั้ที่ม่มติอนุม้ตินโยบายต่อต้านคอร์ร้ปชุ้น 

เพ่�อกำหนดคำนิยาม	ควัามร้บผ่ิดชุอบ	แนวัปฏิิบ้ติ	และข้้อกำหนด

ในการดำเนินการที่่�เหมาะสม	เพ่�อปอ้งกน้คอรร์ป้ชุน้กบ้ที่กุกจิิกรรม

ข้องเอสซึ่จ่่ิ	โดยในป	ี2565	มก่ารที่บที่วันนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ป้ชุ้น	

ให้ เกิ ดควัามชุ้ด เจินสอดคล้องและ เหมาะสมเพ่ ยงพอ 

ต่อการดำเนินธิุรกิจิ	 รวัมถ่งส่�อสารให้พน้กงานร้บที่ราบ	 และ

สามารถปฏิิบ้ติตามนโยบายได้

	 เอสซึ่่จิ่ผ่่านการร้บรองให้เป็น	 Certified	 Company	 จิาก 

คณะกรรมการแนวัร่วัมต่อต้านคอร์ร้ปชุ้นภาคเอกชุนไที่ยอย่าง 

ต่อเน่�องต้�งแต่ปี	 2556	 โดยล่าสุดผ่่านการร้บรองเม่�อว้ันที่่�	 30	

กน้ยายน	2564	(ต่ออายกุารร้บรองที่กุ	3	ปี)	โดยไดด้ำเนนิกจิิกรรม

ด้านการต่อต้านคอร์ร้ปชุ้นอย่างต่อเน่�อง	ได้แก่	จิ้ดที่ำแนวัปฏิิบ้ติ

การกำก้บการปฏิิบ้ติงานด้านการต่อต้านคอร์ร้ปชุ้นซึ่่�งสอดคล้อง

ตาม	ISO19600	เพ่�อเป็นแนวัที่างให้บริษั้ที่หร่อหน่วัยงาน	(First	

Line)	ที่่�มค่วัามเส่�ยงสงูดา้นคอรร์ป้ชุน้ใชุเ้ปน็แนวัที่างในการปฏิบิต้ิ

งานอยา่งเปน็ระบบ	โดยมห่นว่ัยงานสน้บสนนุ	(Second	Line)	เปน็

ที่่�ปร่กษัา	ให้คำแนะนำ	และม่สำน้กงานตรวัจิสอบ	(Third	Line)	

ที่ำหน้าที่่�ประเมินประสิที่ธิิภาพและประสิที่ธิิผ่ลตามนโยบาย 

ต่อต้านคอร์ร้ปชุ้น	 เพ่�อสร้างควัามม้�นใจิให้คณะจิ้ดการ 

คณะกรรมการตรวัจิสอบ	และคณะกรรมการบริษั้ที่	กรรมการ 

ผู่้จิ้ดการใหญ่เอสซึ่่จิ่ได้ส่�อสารให้พน้กงานทีุ่กระด้บร้บที่ราบและ

ต้องปฏิิบ้ติตามประกาศคณะกรรมการป้องก้นและปราบปราม

ทีุ่จิริตแห่งชุาติ	 (ป.ป.ชุ.)	 พน้กงานจิ้ดการในฐานะฝ่ัายบริหาร	 

(First	Line	ระด้บสูง)	ต้องประเมินควัามเส่�ยง	กำหนดมาตรการที่่�

เหมาะสม	 ผ่ล้กด้น	 ส่�อสาร	 และปฏิิบ้ติตามนโยบายต่อต้าน

คอร์ร้ปชุ้น	 โดยม่สำน้กงานตรวัจิสอบจิ้ดที่ำแบบประเมินเร่�อง 

ต่อต้านคอร์ร้ปชุ้น	(Anti-Corruption	Compliance	Checklist)	

ให้ก้บหน่วัยงานท่ี่�ม่ควัามเส่�ยงสูง	 เพ่�อประเมินควัามเส่�ยงและ

กำหนดแนวัที่างป้องก้นควับคุมควัามเส่�ยงในการเกิดคอร์ร้ปชุ้น	

รวัมถง่ให้ผู้่ตรวัจิสอบใชุเ้ปน็แนวัที่างในการตรวัจิสอบและประเมิน

ประสิที่ธิิผ่ลข้องการควับคุมภายในอ่กด้วัย	 นอกจิากน่�	 เอสซึ่่จ่ิ 

ได้ข้ยายข้อบเข้ตการดำเนินการต่อต้านคอร์ร้ปชุ้นไปสู่คู่ธิุรกิจิ 

โดยสน้บสนุนให้คู่ธิุรกิจิข้องเอสซึ่่จิ่เข้้าร่วัมโครงการ	CAC	SME	

Certification	ข้องแนวัร่วัมต่อต้านคอร์ร้ปชุ้นข้องภาคเอกชุนไที่ย
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5.	 การติรวจสอบการป้ฏิบิติัิงานดูว้ยตินเอง	(Business	Self	

Audit)	

	 คณะกรรมการตรวัจิสอบในฐานะผู่้กำก้บดูแลประสิที่ธิิผ่ลข้อง

การควับคุมภายใน	ม่มติให้ม่การตรวัจิสอบการปฏิิบ้ติงานด้วัย

ตนเอง	(Business	Self	Audit)	 เพ่�อให้ธิุรกิจิเกิดแนวัคิดในเชุิง

ป้องก้นควัามเส่�ยงท่ี่�เปล่�ยนแปลงอยู่ตลอดเวัลา	ซึ่่�งสอดคล้องก้บ

กรอบการควับคุมภายในข้อง	COSO	2013	ที่่�กล่าวัถ่งบที่บาที่	

หน้าที่่�	ควัามรบ้ผ่ดิชุอบในการปฏิบ้ิตงิานตาม	Three	Lines	Model	 

สำนก้งานตรวัจิสอบรว่ัมกบ้หนว่ัยงานสนบ้สนนุและที่ม่	Business	

Self	Audit	(Second	Line)	พิจิารณาแนวัที่างปฏิบิติ้งาน	การเป็น

ที่่�ปรก่ษัาให้แก่ผู่ป้ฏิบิติ้งาน	(First	Line)	ในการประเมินควัามเส่�ยง

ข้องธิุรกิจิ	การประเมินควัามเพ่ยงพอและควัามม่ประสิที่ธิิผ่ลข้อง

ระบบการควับคุมภายใน	 รวัมที่้�งแบ่งปันแนวัปฏิิบ้ติที่่�เกิด

ประสิที่ธิิผ่ล	 (Success	 Cases)	 ร่วัมก้นเพ่�อเพิ�มประสิที่ธิิภาพ 

การปฏิิบ้ติงาน	ลดควัามซึ่�ำซ้ึ่อนในการสร้างระบบงานเชุิงป้องก้น

ใหก้บ้ผู่ป้ฏิบิติ้งาน	ที่ำให้สามารถตอบสนองได้ที่น้ตอ่ควัามเส่�ยงข้อง

ธิุรกิจิที่่�เปล่�ยนแปลงอย่างรวัดเร็วัในปัจิจิุบ้น

6.	 การกำกับดููแลดู้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศและการรักษา

ความมั�นคงป้ลอดูภััยข้องข้้อมูลและระบบเคร่อข้่ายส่�อสาร

	 6.1		 เอสซึ่่จิ่แต่งต้�งคณะที่ำงาน	 SCG	 IT	 Governance	 

ที่ำหนา้ที่่�กำหนดนโยบาย	และระเบย่บการใชุเ้ที่คโนโลย่สารสนเที่ศ

และการส่�อสารข้องเอสซึ่่จิ่	 (SCG	 e-Policy)	 โดยอ้างตาม 

ISO/IEC27001	รวัมที่้�งประเมินและติดตามการดำเนินการเพ่�อให้

เกดิควัามม้�นคงปลอดภย้ที่างเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ	เพ่�อใหพ้นก้งาน 

เอสซึ่่จิ่ทุี่กคนถ่อปฏิิบ้ติในทิี่ศที่างเด่ยวัก้น	 ในปี	 2565	 ม่การ 

ดำเนินการเพิ�มเติม	ด้งน่�

	 •	 จิ้ดที่ำนโยบายและมาตรฐาน	 เพิ�มเติม	 1	 เร่�อง	 ได้แก่	 

การกำหนดมาตรฐานเก็บร้กษัาข้้อมูลจิราจิรที่างคอมพิวัเตอร์ให้ม่

ควัามปลอดภ้ย	 (Log	 Standard)	 เพ่�อที่่�จิะป้องก้นควัามเส่�ยง 

ระบบสารสนเที่ศที่่�อาจิเกิดจิากการเก็บร้กษัาข้้อมูลจิราจิรที่่�ไม่ม่ 

ควัามปลอดภ้ยและครบถ้วัน

	 •	 ปร้บปรุงกระบวันการและแนวัที่างปฏิิบ้ติ	3	เร่�อง	ได้แก่	 

1)	Password	Standard		2)	แนวัที่างการดำเนินการกรณถู่กโจิมต่

ที่างไซึ่เบอร์	และ	3)	แนวัที่างการพฒ้นาแอปพลิเคชุน้	ที่่�กำหนดให้

ต้องใชุ้วัิธิ่การย่นย้นต้วัตนแบบหลายต้วัแปร	 ก่อนเข้้าใชุ้งาน	

(Multi-Factors	Authentication)

	 •	 ซึ่้กซ้ึ่อมการดำเนินการตามแนวัปฏิิบ้ติข้ององค์กร	 โดย

จิำลองสถานการณ์การโจิมต่จิากภ้ยคุมคามไซึ่เบอร์	และการข้อใชุ้

สิที่ธิิข้องเจิ้าข้องข้้อมูลส่วันบุคคล

	 6.2		 เอสซึ่่จิ่แต่งต้�งเจิ้าหน้าที่่�คุ้มครองข้้อมูลส่วันบุคคลข้อง	

เอสซึ่่จิ่	และประกาศนโยบายการคุ้มครองข้้อมูลส่วันบุคคลข้อง 

เอสซึ่จ่ิ	่(SCG	Privacy	Policy)	เพ่�อให้เอสซึ่จ่่ิม่มาตรการกำกบ้ดแูล	

และการบรหิารจิด้การข้อ้มูลสว่ันบคุคลอยา่งชุด้เจินและเหมาะสม	

รวัมที่้�งใหเ้กดิควัามม้�นใจิวัา่เจิา้ข้องข้อ้มลูสว่ันบคุคลจิะไดร้บ้ควัาม

คุ้มครองสิที่ธิิอย่างครบถ้วันตามกฎหมาย

	 6.3		 จิ้ดที่ำเอกสารแนวัการตรวัจิสอบการควับคุมภายใน/

การร้กษัาควัามปลอดภ้ย	 เชุ่น	 แนวัการตรวัจิสอบเร่�อง	 

Personal	 Data	 Protection	 แนวัการใชุ้ระบบ	 ERP	 ให้ม ่

การควับคุมภายในท่ี่�ด	่และปฏิิบติ้สอดคล้องตาม	e-Policy	เป็นตน้

	 6.4		 ประเมนิจิดุควับคมุภายในด้าน	Information	Security	

โดยอ้างอิง	 ISO27001	 เพ่�อสอบที่านควัามเพ่ยงพอข้องระบบ 

การควับคุมภายในวั่าม่ควัามเหมาะสมก้บการดำเนินธิุรกิจิข้อง

บริษั้ที่	แนะนำแนวัการปฏิิบ้ติที่่�ด่	สร้างระบบ	Proactive	and	

Preventive	System	เพ่�อลดควัามเส่�ยงในการดำเนินธิุรกิจิ	

	 6.5		 ส่งเสริมและสนบ้สนนุการใชุ้	Machine	Learning	(ML),	 

Robotics	Process	Automation	(RPA),	Data	Analytic	(DA)	

และ	IA	Data	lake	วัิเคราะห์ควัามเส่�ยงให้ม่ประสิที่ธิิภาพมาก 

ยิ�งข้่�น	และลดการลง	fieldwork	เที่่าที่่�จิำเป็น	

	 6.6		 จิ้ดส้มมนา	IT	Security	Awareness	และ	Personal	

Data	Protection	เพ่�อสร้างควัามตระหนก้รู	้(Awareness)	เก่�ยวักบ้ 

ภ้ยไซึ่เบอร์	และการคุ้มครองข้้อมูลส่วันบุคคล

	 6.7		 กำหนดให้พนก้งานเอสซึ่จ่ิต้่องที่ดสอบว้ัดควัามรูใ้นเร่�อง	

e-Policy	ซ่ึ่�งต้องผ่่านการที่ดสอบด้วัยเกณฑ์์ร้อยละ	100	เพ่�อให้

พน้กงานร้บที่ราบ	ตระหน้ก	และเกิดควัามเข้้าใจิสามารถนำไป

ปฏิิบ้ติได้ถูกต้อง				

7.	 การพัฒันาและส่งเสริมการใช้ิ	Data	Analytic	ให้กบัธุรุกิจ

	 เอสซึ่่จิ่ม่การใชุ้งานระบบสารสนเที่ศที่่�หลากหลาย	เพ่�อชุ่วัย

ติดตามส้ญญาณควัามผิ่ดปกติได้รวัดเร็วัและท้ี่นเวัลา	สำน้กงาน

ตรวัจิสอบจิ่งได้จิ้ดที่ำรายงานโดยใชุ้	Machine	Learning	(ML),	

Robotics	Process	Automation	(RPA),	Data	Analytic	(DA)	

รวัมถง่	IA	Data	lake	ในการตรวัจิสอบและสง่มอบใหก้บ้หนว่ัยงาน

ต่าง	ๆ	เพ่�อเป็นเคร่�องม่อวัิเคราะห์	ติดตาม	แก้ไข้รายการผ่ิดปกติ

และกำหนดวัิธ่ิการป้องก้น	เชุ่น	Anti-corruption	Monitoring	

Dashboard,	Cyber	Risk	Analytics	Tools,	SAP	Segregation	

of	Duty	Tool,	Product	Quality	Monitoring	Tools	เป็นต้น		

เพ่�อให้ผู่้ใชุ้งานสามารถวัิเคราะห์ผ่ลได้ง่าย	รวัดเร็วั	ม่ประสิที่ธิิภาพ

ยิ�งข้่�น	รวัมถ่งพ้ฒนา	ส่งเสริมและสน้บสนุนให้ผู่้ตรวัจิสอบเร่ยนรู้

ด้านเที่คโนโลย่ดิจิิท้ี่ล	 และนำเที่คนิคต่าง	 ๆ	 มาจิ้ดที่ำ	 Data 

Analytic	 ผ่่านกิจิกรรม	 Learnathon	 และกิจิกรรม	 Data 

Analytic	Hackathon	ซึ่่�งจิด้ต่อเน่�องเป็นปีที่่�	4	โดยให้ผู้่ตรวัจิสอบ

เสนอโครงการภายใตแ้นวัคดิในการนำเที่คโนโลยด่จิิทิี่ล้มาประยกุต์

ใชุ้ในการตรวัจิสอบหร่อส่งมอบให้ผู่้ปฏิิบ้ติงานเพ่�อใชุ้ติดตามและ

กำก้บดูแลการปฏิิบ้ติงานได้
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8.	 ระบบการรับข้้อร้องเร่ยน	

	 คณะกรรมการบริษัท้ี่ได้อนุมติ้และที่บที่วันนโยบายการรบ้เร่�อง

ร้องเร่ยนการทีุ่จิริตและกระที่ำผ่ิด	 (Whistleblowing	Policy) 

ให้ม่ควัามชุ้ดเจิน	และได้พ้ฒนาระบบการร้บข้้อร้องเร่ยน	(SCG	

Whistleblowing	System)	อย่างต่อเน่�อง	เปิดโอกาสให้บุคลากร

เอสซึ่จ่ิแ่ละผู่ม้ส่ว่ันไดเ้สย่ภายนอกสามารถเข้า้ถง่ระบบ	เพ่�อใชุแ้จิง้

เบาะแสการปฏิบิติ้ท่ี่�ไมเ่ปน็ไปตามหลก้บรรษ้ัที่ภบิาล	จิรรยาบรรณ

เอสซ่ึ่จิ่	การกำก้บดูแล	ระเบ่ยบ	ข้้อบ้งค้บ	กฎหมายและนโยบาย

ต่อต้านคอร์ร้ปชุ้น	รวัมถ่งการกระที่ำทีุ่จิริต	โดยบุคลากรเอสซึ่่จิ่

สามารถแจิ้งเบาะแสได้ด้วัยวัาจิาหร่อผ่่านเอสซึ่่จิ่อินที่ราเน็ต	 

และผู่้ม่ส่วันได้เส่ยภายนอกแจิ้งผ่่านเวั็บไซึ่ต์	 www.scg.com 

ที่้�งภาษัาไที่ย	ภาษัาอง้กฤษั	และภาษัาท้ี่องถิ�นข้องประเที่ศเวัย่ดนาม	

อินโดน่เซ่ึ่ย	และก้มพูชุาได้ตลอดเวัลา	หร่อเป็นลายล้กษัณ์อ้กษัร	

โดยส่งเป็นจิดหมายหรอ่อเ่มล	โดยเอสซึ่จ่ิก่ำหนดข้้�นตอนการดำเนนิงาน 

เม่�อได้ร้บข้้อรอ้งเร่ยนไวัอ้ยา่งชุด้เจิน	ต้�งแตก่ารรวับรวัมข้้อเที่็จิจิรงิ

โดยที่ำเป็นควัามล้บ	 การต้�งคณะที่ำงานตรวัจิสอบข้้อเที่็จิจิริง	 

การต้�งคณะกรรมการสอบสวัน	การพิจิารณาอนุม้ติการลงโที่ษั 

รวัมไปถง่การรายงานผ่ลข้อ้รอ้งเรย่น	นอกจิากน่�ผู่ร้อ้งเรย่นสามารถ

ติดตามผ่ลข้้อร้องเร่ยนผ่่านระบบได้	ซึ่่�งระบบด้งกล่าวัชุ่วัยส่งเสริม

การดำเนินธุิรกิจิอย่างม่คุณธิรรมและพ้ฒนาอย่างย้�งย่นมากยิ�งข้่�น	

สำหร้บเร่�องควัามปลอดภ้ยจิะใชุ้รห้สผ่่าน	2	ชุ้�น	และการเข้้ารห้ส

ฐานข้้อมูล	 แยกการจิ้ดเก็บเป็นอิสระและจิำก้ดสิที่ธิิ�เฉพาะ 

ผู่้เก่�ยวัข้้อง	เพ่�อร้กษัาควัามปลอดภ้ยและป้องก้นการร้�วัไหลข้อง

ข้้อมูลไปสู่บุคคลที่่�ไม่เก่�ยวัข้้อง	รวัมที่้�งร้กษัาควัามล้บและให้ควัาม

คุ้มครองผู่้ร้องเร่ยนไม่ตามนโยบายการร้บเร่�องร้องเร่ยนการทีุ่จิริต

และการกระที่ำผ่ิด

การติรวจสอบติิดูติามการควบคุมภัายใน

	 ในปี	2565	สำนก้งานตรวัจิสอบได้ปฏิบิติ้งานตรวัจิสอบที่้�งหมด	

254	 โครงการ	 ตามแผ่นการตรวัจิสอบภายในตามควัามเส่�ยง	 

(Risk-based)	ซึ่่�งคณะกรรมการตรวัจิสอบได้อนุมติ้แผ่นตรวัจิสอบ	

เม่�อวั้นที่่�	10	พฤศจิิกายน	2564	สำน้กงานตรวัจิสอบที่ำหน้าที่่�

ประเมนิควัามเพย่งพอข้องระบบการควับคุมภายในและตดิตามการ

แกไ้ข้ปรบ้ปรุงประเด็นที่่�ตรวัจิพบ	รวัมถ่งการติดตามการควับคุมวัา่

บริษั้ที่ม่ระบบการควับคุมภายในเพ่�อติดตามควับคุมดูแล 

การดำเนนิงานข้องบรษิัท้ี่และบรษิัท้ี่ย่อยให้สามารถป้องก้นที่รพ้ย์สนิ 

จิากการท่ี่�กรรมการหร่อผู่้บริหารนำไปใชุ้โดยมิชุอบหร่อโดยไม่ม่

อำนาจิ	 รวัมถ่งการควับคุมการที่ำธิุรกรรมก้บบุคคลท่ี่�อาจิม่ 

ควัามข้้ดแย้งและบุคคลที่่�เก่�ยวัโยงก้นอย่างเพ่ยงพอ	จิากน้�นนำ

เสนอต่อคณะกรรมการตรวัจิสอบเพ่�อพิจิารณาให้ควัามเห็นชุอบ

ก่อนรายงานคณะกรรมการบริษั้ที่ทีุ่กไตรมาส

	 จิากผ่ลการตรวัจิสอบในปี	2565	ไม่พบข้้อบกพร่องที่่�ม่สาระ

สำค้ญเก่�ยวัก้บระบบการควับคุมภายใน	และสำน้กงานตรวัจิสอบ

ได้ติดตามการปร้บปรุงแก้ไข้การควับคุมภายในตามประเด็นที่่� 

ตรวัจิพบ	 พบวั่าคณะจิ้ดการได้แก้ไข้การควับคุมภายในตาม 

ข้้อแนะนำครบถ้วันแล้วั	นอกจิากน่�ผู้่สอบบญ้ชุข่้องบรษิัท้ี่	คอ่	บรษิัท้ี่	 

เคพเ่อม็จิ	่ภูมิไชุย	สอบบ้ญชุ่	จิำก้ด	ได้รายงานวั่าไม่พบข้้อบกพร่อง

ที่่�เป็นสาระสำค้ญซึ่่�งม่ผ่ลกระที่บต่องบการเงินข้องบริษั้ที่

ความเห็นข้องคณะกรรมการติรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวัจิสอบได้ให้ควัามเห็นเก่�ยวัก้บการกำกบ้ดูแล

กิจิการท่ี่�ด่	การบริหารควัามเส่�ยง	การกำก้บดูแลการปฏิิบ้ติงาน	

และการควับคุมภายในข้องบริษั้ที่ฯ	ในปี	2565	ตามที่่�แสดงไวั้ใน

เอกสารแนบ	6	รายงานคณะกรรมการตรวัจิสอบ	

ผูู้้อำนวยการสำนักงานติรวจสอบภัายใน

	 คณะกรรมการตรวัจิสอบ	 ม่มติอนุม้ติแต่งต้�งให้นายพิที่ยา 

จิ้�นบุญม่	 เป็นผู่้อำนวัยการสำน้กงานตรวัจิสอบภายใน	 ม่ควัาม 

รบ้ผ่ดิชุอบหลก้ในการปฏิบิต้หินา้ที่่�ผู่ต้รวัจิสอบภายในข้องบรษิัท้ี่ฯ	

จิด้ที่ำรายงานและข้อ้เสนอแนะ	เพ่�อให้คณะจิด้การปรบ้ปรุงให้เปน็

ไปตามแผ่นและนโยบายการควับคุมภายในข้องบริษั้ที่ฯ

	 คณะกรรมการตรวัจิสอบได้พิจิารณาคุณสมบ้ติข้องนายพิที่ยา	

จิ้�นบุญม่	 แล้วัวั่าม่ควัามเหมาะสมเพ่ยงพอก้บการปฏิิบ้ติหน้าที่่� 

ด้งกล่าวั	 เน่�องจิากม่คุณสมบ้ติ	 วุัฒิการศ่กษัา	ประสบการณ์ใน 

การปฏิบิต้งิาน	และไดเ้ข้า้รบ้การอบรมที่่�เหมาะสมเพย่งพอตอ่การ

เปน็ผู้่ควับคมุการปฏิิบติ้งานดง้กลา่วั	ท้ี่�งน่�	บรษ้ิัที่ฯไดส้รปุคณุสมบติ้	

วัุฒิการศ่กษัา	ประสบการณ์ในการปฏิิบ้ติงานข้องผู่้อำนวัยการ

สำน้กงานตรวัจิสอบภายในไวั้ตามเอกสารแนบ	3

	 ที่้�งน่�	การพจิิารณาและอนมุต้	ิแตง่ต้�ง	ถอดถอน	โยกยา้ยผู่ด้ำรง

ตำแหน่งผู่้อำนวัยการสำน้กงานตรวัจิสอบภายใน	 จิะต้องผ่่าน 

การอนุม้ติจิากคณะกรรมการตรวัจิสอบ
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รายการระหวางกันที่มีนัยสําคัญระหวางบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมกิจการ) กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

สัดสวน
ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ การถือหุน นโยบายการคิดราคา

โดยตรง / 2565 2564 2563
ออม

ทั้งหมด
(รอยละ)

1. รายการกับการรวมคาและบริษัทรวม (กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญโดยการเขาไปถือหุนของบริษัท และบริษัทยอย)

1.1 การรวมคาและบริษัทรวมในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

ขายสินคาใหกลุมกิจการ 3,065      3,379      2,923      ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 29 2,141       2,454       2,204       

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49 411         409         369         

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด 29 295         295         257         

บริษัทนอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด 10 150         155         93           

ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ 3,194      2,867      2,289      ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 33 2,224       2,023       1,666       

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 29 631         676         501         

PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 31 155         47           20           

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด 29 130         84           57           

ใหบริการแกกลุมกิจการ 47          55          31          ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ 267        271        112        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

กูยืมเงินจากกลุมกิจการ (มูลคา ณ 31 ธันวาคม) 275        294        139        อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

1.2 บริษัทรวมใน SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส)

ขายสินคาใหกลุมกิจการ 19,397    17,376    9,873      ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50 7,315       7,059       4,785            รายการสวนใหญเกิดจากบริษัทรวมขายสินคา

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 54 2,907       2,706       1,178       ใหกับบริษัทยอยตอไปนี้

Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. 31 2,438       1,786       -          บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47 2,412       2,240       1,093       บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31 2,375       2,085       2,026       PT Nusantara Polymer Solutions

บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 50 1,736       1,320       736         

ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ 49,703    46,797    26,363    ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50 18,615     18,410     10,627        รายการสวนใหญเกิดจากบริษัทรวมซื้อสินคา

บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด 50 7,177       7,170       2,927       จากบริษัทยอยตอไปนี้

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 54 6,307       6,052       2,707       บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด

บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 50 6,042       4,992       2,943       บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด 

บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด 46 5,388       4,557       2,698       บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47 2,559       2,411       1,315       

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31 1,333       735         252         

บริษัทริเกน (ไทยแลนด) จํากัด 35 1,317       1,419       836         

Mitsui Advanced Composites (Zhongshan)

   Co., Ltd. 20 654         854         626         

ใหบริการแกกลุมกิจการ 26          3            3            ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

   
1
 แยกแสดงรายบริษัทเฉพาะรายการท่ีมีมูลคาตั้งแตรอยละ 0.03 ของสินทรัพยมีตัวตนสุทธิ (NTA) เปนตนไป

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท)

*

*

**

**

1
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สัดสวน
ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ การถือหุน นโยบายการคิดราคา

โดยตรง / 2565 2564 2563
ออม

ทั้งหมด
(รอยละ)

ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ 4,423      2,303      1,990      ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 54 2,257       320         201         

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31 824         710         726         

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47 509         474         464         

บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด 46 333         370         208         

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50 129         119         87           

บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 50 123         96           80           

กูยืมเงินจากกลุมกิจการ (มูลคา ณ 31 ธันวาคม)

Da Nang Plastic Joint Stock Company 16 29           7            13           อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

1.3 บริษัทรวมใน SCGP (ธุรกิจแพคเกจจ้ิง)

ขายสินคาใหกลุมกิจการ 342        237        254        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 23 227         144         173         

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจ้ิง จํากัด 35 115         93           81           

ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ 757        510        391        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 23 507         259         152         

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจ้ิง จํากัด 35 222         223         219         

ใหบริการแกกลุมกิจการ 27          26          13          ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ 53          49          46          ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ไดรับการค้ําประกันจากกลุมกิจการ

(มูลคา ณ 31 ธันวาคม)

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 23 66           132         198         คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

1.4 บริษัทรวมในสวนงานอื่น

ขายสินคาใหกลุมกิจการ

บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด 40 1,186       1,386       991         ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ 25          80          62          ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ใหบริการแกกลุมกิจการ 914        961        954        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทไอทีวัน จํากัด 20 868         939         954         

ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ 1,546      2,376      1,275      ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด 40 1,478       2,307       1,178       

2. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผูบริหารของบริษัทเปนกรรมการ

ขายสินคาใหกลุมกิจการ 2,152      2,252      1,571      ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 2,149       2,252       1,571       

นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ

นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท)
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สัดสวน
ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ การถือหุน นโยบายการคิดราคา

โดยตรง / 2565 2564 2563
ออม

ทั้งหมด
(รอยละ)

ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ 644        321        234        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน) 10 385         42           48           

นายชนะ ภูมี เปนกรรมการ

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 143         209         106         

นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ

นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

ใหบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ 29          8            -         ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ 545        490        370        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 412         393         298         

นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ

นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

3. รายการกับบริษัทอื่นภายนอกกลุมที่มีกรรมการหรือผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมรวมกัน

ขายสินคาและใหบริการแกกลุมกิจการ 1,238      642        982        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทเทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) - 745         473         896         

บริษัทซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) - 232         -          -          

บริษัทไทยวา จํากัด (มหาชน) - 98           89           -          

ซื้อสินคา ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ 2,703      1,184      444        ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

บริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน) - 1,231       78           -          

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) - 225         -          -          

บริษัทเบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) - 207         252         218         

บริษัทเทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) - 151         458         60           

บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน) - 137         57           -          

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด - 112         2            -          

บริษัทคอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด - 100         74           66           

จายดอกเบ้ียใหกลุมกิจการ 52          52          77          อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

รับดอกเบี้ยจากกลุมกิจการ 807        256        45          อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - 444         120         -          

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) - 363         136         45           

มีรายไดคาธรรมเนียมอื่นๆ

จากการใหบริการกลุมกิจการ 149        101        187        คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) - 116         64           187         

รับฝากเงินจากกลุมกิจการ (มูลคา ณ 31 ธันวาคม) 7,857      5,936      8,108      อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - 4,094       2,527       -          

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) - 3,763       3,409       8,108       

  
 2
 ตามคําแนะนําในการใชคูมือการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป (แบบ 56-1 One Report) และเปดเผยมูลคารายการระหวางกันตั้งแตปท่ีมีความสัมพันธ

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท)
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สัดสวน
ลักษณะรายการ / บริษัท / ความสัมพันธ การถือหุน นโยบายการคิดราคา

โดยตรง / 2565 2564 2563
ออม

ทั้งหมด
(รอยละ)

ใหกลุมกิจการกูยืมเงิน (มูลคา ณ 31 ธันวาคม) 32,117    21,626    4,198      อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - 18,369     10,981     -          

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) - 13,748     10,645     4,198       

สัญญาปองกันความเสี่ยง (มูลคา ณ 31 ธันวาคม) 14,766    14,996    6,699      คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) - 11,739     12,449     6,699       

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - 3,027       2,547       -          

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท)

2. รายการระหว่างกันและรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน

	 คณะกรรมการบริษั้ที่ให้ควัามสำค้ญต่อการอนุม้ติการที่ำ 

รายการระหว่ัางกน้	หรอ่รายการที่่�เก่�ยวัโยงกน้หรอ่รายการที่่�อาจิม่

ควัามข้้ดแย้งที่างผ่ลประโยชุน์	โดยจิรรยาบรรณเอสซึ่่จิ่ได้กำหนด

นโยบายการที่ำธิุรกรรมข้องเอสซึ่่จิ่	ด้งน่�

การทำธุุรกรรมระห็ว่างกันของบริษััทและบริษััทย่อย

	 การที่่�เอสซึ่จ่ิป่ระกอบด้วัยบริษัท้ี่จิำนวันมาก	และบริษัท้ี่เหล่าน้�น 

ดำเนนิธุิรกจิิที่่�ต้องที่ำธิรุกรรมระหว่ัางกน้	เชุ่น	การบรกิาร	การซึ่่�อข้าย 

วัต้ถุดบิ	ผ่ลิตภณ้ฑ์์	การให้ควัามชุ่วัยเหลอ่ที่างการเงิน	การสนบ้สนุน

ที่างดา้นเที่คนคิหรอ่บคุลากร	ฯลฯ	การดำเนนิธิรุกจิิหรอ่ปฏิบิต้งิาน

ที่่�เป็นการที่ำธุิรกรรมระหว่ัางก้นข้องบริษั้ที่ในเอสซึ่่จิ่ด้งกล่าวั 

ต้องถูกต้องตามกฎหมาย	กฎระเบ่ยบที่่�ออกโดยหน่วัยงานข้องร้ฐ	

หน่วัยงานกำก้บดูแล	หร่อหน่วัยงานอ่�นที่่�เก่�ยวัข้้องรวัมถ่งระเบ่ยบ

และอำนาจิดำเนินการข้องเอสซึ่่จิ่	 ตลอดจินหล้กเกณฑ์์และ 

เง่�อนไข้ต่าง	ๆ	ที่่�กำหนดไวั้ในแต่ละที่้องถิ�น

การทำธุุรกรรมกับบุคคลภายนอก

	 การที่ำธิุรกรรมก้บบุคคลภายนอกจิะต้องปฏิิบ้ติให้ถูกต้อง 

ตามหล้กเกณฑ์์	 และกระบวันการที่่�กำหนดไวั้ตามกฎหมาย	 

กฎระเบ่ยบที่่�ออกโดยหน่วัยงานข้องร้ฐ	 หน่วัยงานกำก้บดูแล	 

หรอ่หนว่ัยงานอ่�นที่่�เก่�ยวัข้อ้ง	และนโยบายข้องเอสซึ่จ่ิ	่รวัมถง่ไดร้้บ

การอนุม้ติตามอำนาจิดำเนินการข้องเอสซึ่่จิ่อย่างเคร่งคร้ด	

นอกจิากน่�จิะต้องปฏิบิต้ติามเง่�อนไข้ที่่�ได้ตกลงไว้ัอย่างตรงไปตรงมา	 

โปร่งใส	และสามารถตรวัจิสอบได้	โดยหล่กเล่�ยงการที่ำธิุรกรรม 

ที่่�อาจิก่อให้เกิดควัามเด่อดร้อนเส่ยหายไม่วั่าต่อเอสซึ่่จิ่	หร่อบุคคล

ภายนอก

	 บริษั้ที่ได้กำหนดนโยบายการปฏิิบ้ติต่อผู่้ม่ส่วันได้เส่ย	(Stake-

holder	Engagement	Policy)	และแนวัปฏิิบ้ติต่อผู่้ม่ส่วันได้เส่ย

กลุ่มต่าง	 ๆ	 โดยกำหนดให้บริษั้ที่ปฏิิบ้ติตามกรอบการแข้่งข้้น

ที่างการค้าท่ี่�สุจิริต	 พิจิารณาราคาซึ่่�อท่ี่�เหมาะสมและยุติธิรรม	 

โดยคำนง่ถง่ควัามสมเหตสุมผ่ลด้านราคา	คณุภาพ	และบรกิารที่่�ได้ร้บ	 

รวัมถ่งสามารถให้เหตุผ่ลที่่�เหมาะสมได้เม่�อม่การตรวัจิสอบ

	 นอกจิากน่�บริษั้ที่ได้กำหนดแนวัปฏิิบ้ติและกระบวันการใน 

การพิจิารณาอนุม้ติการที่ำรายการระหว่ัางก้น	 รายการที่่� 

เก่�ยวัโยงก้น	หร่อรายการที่่�อาจิม่ควัามข้้ดแย้งที่างผ่ลประโยชุน์	 

เพ่�อให้เกิดประโยชุน์สูงสุดต่อบริษั้ที่ตามหล้กเกณฑ์์ที่่�กฎหมาย

กำหนด	 โดยกรรมการและผู่้บริหารจิะแจิ้งให้บริษั้ที่ที่ราบถ่ง 

การม่ส่วันได้เส่ยก่อน	และบริษั้ที่พิจิารณารายการต่าง	ๆ	ซ่ึ่�งหาก

เป็นรายการที่่�จิะต้องข้ออนุม้ติตามหล้กเกณฑ์์และข้้�นตอนข้อง

กฎหมาย	ฝั่ายจิ้ดการจิะนำเร่�องด้งกล่าวัเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิัท้ี่หรอ่ท่ี่�ประชุมุผู่ถ้อ่หุน้	รวัมที่้�งเปดิเผ่ยข้อ้มลูใหน้ก้ลงที่นุที่ราบ

อย่างโปร่งใสโดยกรรมการหร่อผู่้บริหารที่่�ม่ส่วันได้เส่ยจิะไม่ม ่

ส่วันร่วัมในการพิจิารณาอนุม้ติรายการเหล่าน้�น

นโยบายห็รือแนวโน้มการทำรายการระห็ว่างกันในอนาคต

	 รายการระหว่ัางกน้ข้องบริษัท้ี่ในอนาคตจิะเป็นรายการที่่�ดำเนินการ 

ตามปกติที่างการค้าเชุ่นเด่ยวัก้บท่ี่�ปฏิิบ้ติมาโดยตลอด	 โดยใชุ้

นโยบายซึ่่�อข้ายต่อรองก้นตามกลไกราคาตลาดข้องธุิรกิจิ	 ไม่ม่ 

การถ่ายเที่ผ่ลประโยชุน์ระหว่ัางบริษ้ัที่กบ้กจิิการหรอ่บคุคลที่่�เก่�ยวัข้้อง

รายการท่�เก่�ยวโยงกัน

บริษั้ที่ม่นโยบายในการดำเนินการตามหล้กเกณฑ์์ข้องประกาศ 

คณะกรรมการกำก้บตลาดทีุ่นวั่าด้วัยหล้กเกณฑ์์ในการที่ำรายการ

ที่่�เก่�ยวัโยงก้น	 และประกาศคณะกรรมการตลาดหล้กที่ร้พย์ 

แหง่ประเที่ศ	เร่�องการเปดิเผ่ยข้้อมลูและการปฏิิบต้ิการข้องบรษิั้ที่

จิดที่ะเบ่ยนในรายการที่่�เก่�ยวัโยงก้น	ตลอดจินกฎหมาย	ข้้อบ้งค้บ	

ประกาศ	หร่อคำส้�งต่าง	ๆ	ที่่�เก่�ยวัข้้องอย่างเคร่งคร้ด
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ข้อพิพาที่ที่างกฎหมาย

คด่ีอดี่ตพนักงานบริษััที่ลักที่รัพย์ (แบบฟอร์ม 

ใบหุ้นสามัญ) และที่ำการทุี่จริตต่อผู้้้ถืือหุ้นรายหน่�ง 

ของบริษััที่ 

	 ในไตรมาสที่่�	1	ข้องปี	2552	บริษัท้ี่ได้แจิง้ควัามดำเนินคด่อาญา

อด่ตพน้กงานเก่�ยวัก้บการล้กที่ร้พย์	 (แบบฟอร์มใบหุ้นสาม้ญ)	 

และการปลอมแปลงใบหุ้นสาม้ญข้องบริษั้ที่เป็นจิำนวันหุ้น	

672,000	 หุ้น	 ซึ่่�งต่อมาในไตรมาสที่่�	 2	 ข้องปี	 2552	 บริษั้ที่ 

ได้ร้บแจิ้งจิากศาลแพ่งว่ัาผู่้จ้ิดการมรดกและที่ายาที่ผู่้ถ่อหุ้น	ที่่�ถูก

ปลอมแปลงใบหุ้น	 (โจิที่ก์)	 ได้ย่�นฟ้องบริษั้ที่พร้อมก้บบุคคล 

และนิตบิคุคลอ่�นซึ่่�งเก่�ยวัข้้องก้บเร่�องด้งกล่าวั	โดยเรย่กร้องให้ร่วัมกน้ 

ชุดเชุยค่าเส่ยหาย	ซึ่่�งคด่น่�ได้ยุติแล้วัตามลำด้บคำพิพากษัาด้งน่�	

	 ไตรมาสที่่�	 4	 ข้องปี	 2554	 ศาลแพ่งม่ควัามพิพากษัาวั่า 

อดต่พนก้งานกระที่ำละเมดิต่อโจิที่ก	์และให้ค่นหุ้นหรอ่ใชุร้าคาหุน้	

พรอ้มดอกเบ่�ยจินกว่ัาจิะชุำระเสร็จิ	รวัมที่้�งเงนิปันผ่ลที่่�ข้าดอยู	่และ

ให้บริษั้ที่ในฐานะนายจ้ิางต้องร่วัมร้บผิ่ดชุอบก้บการกระที่ำข้อง

อด่ตพน้กงานด้วัย	หล้งจิากน้�น	บริษั้ที่และโจิที่ก์ต่างได้ย่�นอุที่ธิรณ์

คำพิพากษัาข้องศาลแพ่งต่อศาลอุที่ธิรณ์	

	 ตอ่มาเม่�อว้ันท่ี่�	29	เมษัายน	2557	ศาลอทุี่ธิรณไ์ด้มค่ำพพิากษัา

แก้เป็นให้อด่ตพน้กงานผู่้กระที่ำละเมิดต่อโจิที่ก์ค่นหุ้นหร่อ 

ใชุ้ราคาหุ้นตามราคาที่่�ม่การซึ่่�อข้ายคร้�งสุดที่้าย	ณ	 วั้นที่่�ใชุ้เงิน 

ซึ่่�งต้องไม่ต�ำกว่ัาอ้ตราหุน้ละ	314.38	บาที่	รวัมที่้�งเงินปันผ่ลที่่�ข้าดอยู ่

และดอกเบ่�ยจินกวั่าชุำระเสร็จิ	 โดยให้บริษั้ที่ในฐานะนายจิ้าง	

บริษั้ที่ศูนย์ร้บฝัากหล้กที่ร้พย์	(ประเที่ศไที่ย)	จิำก้ด	และบุคคลที่่�

เก่�ยวัข้อ้งร่วัมรบ้ผิ่ด	ดง้น้�น	บรษิัท้ี่จิง่ได้ย่�นฎก่าคำพิพากษัาข้องศาล

อุที่ธิรณ์ต่อศาลฎ่กา	ในว้ันที่่�	23	กรกฎาคม	2557	และย่�นคำแก้

ฎ่กาข้องโจิที่ก์เม่�อวั้นที่่�	 30	 ก้นยายน	 2557	 และเม่�อวั้นที่่�	 22	

ธิ้นวัาคม	 2558	 ศาลฎ่กาได้ม่คำพิพากษัาย่นตามศาลอุที่ธิรณ์ 

ด้งน้�น	 บริษั้ที่จ่ิงได้บ้นที่่กประมาณการหน่�สินจิากค่าเส่ยหาย 

ด้งกล่าวัในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วั้นที่่�	 31	ธิ้นวัาคม	2558	

จิำนวัน	201	ล้านบาที่	(31	ธิ้นวัาคม	2557:	349	ล้านบาที่)	

	 เม่�อวั้นท่ี่�	 21	 มกราคม	 2559	 บริษั้ที่ได้ชุำระหน่�ให้โจิที่ก์ 

เสร็จิสิ�นแล้วัด้วัยการค่นใบหุ้นสาม้ญข้องบริษั้ที่	 เงินปันผ่ลก่อน 

ฟ้องคด่พร้อมดอกเบ่�ยเงินปันผ่ลหล้งฟ้องคด่	และค่าใชุ้จิ่ายต่าง	ๆ	

ในการดำเนินคด่	 จิำนวันเงินรวัม	 319	 ล้านบาที่	 ต่อมาบริษั้ที่ 

ศูนย์ร้บฝัากหล้กที่ร้พย์ฯ	ซึ่่�งเป็นจิำเลยร่วัมได้ย่�นคำร้องเพ่�อข้อให้

ศาลฎ่กาต่ควัามคำพิพากษัา	โดยเม่�อว้ันท่ี่�	21	พฤศจิิกายน	2560	

ศาลฎ่กาม่คำส้�งยกคำร้องด้งกล่าวั	 และบริษั้ที่ได้ฟ้องคด่ไล่เบ่�ย 

ผู่้เก่�ยวัข้้องแล้วัเม่�อเด่อนธิ้นวัาคม	2561	

	 เม่�อวั้นที่่�	8	ม่นาคม	2562	ศาลแรงงานกลางได้มคำพิพากษัา	

ให้อด่ตพน้กงานผู่้กระที่ำละเมิดชุดใชุ้เงินให้แก่บริษั้ที่	 จิำนวัน 

149	ล้านบาที่	พร้อมดอกเบ่�ยอ้ตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	โดยที่่�ไม่ม ่

ฝั่ายใดอุที่ธิรณ์คด่จิ่งถ่งที่่�สุด	ปัจิจิุบ้นอยู่ระหวั่างการบ้งค้บคด่	

	 สำหรบ้การเรย่กร้องเอาจิากบริษัท้ี่ศูนย์รบ้ฝัากหลก้ที่รพ้ย์ฯ	น้�น	

เม่�อว้ันท่ี่�	4	ธ้ินวัาคม	2562	ศาลแพ่งคด่ฟ้องไล่เบ่�ย	บริษ้ัที่ศูนย์ 

รบ้ฝัากหลก้ที่รพ้ย์ฯ	มค่ำพิพากษัาให้บรษิัท้ี่ศนูยร์บ้ฝัากหลก้ที่รพ้ย์ฯ	

ชุดใชุเ้งนิจิำนวัน	62.55	ลา้นบาที่	ใหแ้กบ่รษิัท้ี่	พรอ้มดอกเบ่�ยอต้รา

ร้อยละ	7.5	ต่อปี	เน่�องจิากอด่ตพน้กงาน	และ	บริษั้ที่ศูนย์ร้บฝัาก

หล้กที่ร้พย์ฯ	 เป็นผู่้กระที่ำควัามผ่ิดต่อโจิที่ก์	 จิ่งต้องร้บผ่ิดชุอบ 

1	ใน	2	ข้องค่าเส่ยหายที่้�งหมด	เม่�อวั้นที่่�	4	มิถุนายน	2563	บริษั้ที่

ศูนย์ร้บฝัากหล้กที่ร้พย์ฯ	ได้ย่�นอุที่ธิรณ์คำพิพากษัาศาลแพ่งต่อ 

ศาลอทุี่ธิรณ	์และบรษิัท้ี่ไดย้่�นคำแกอ้ทุี่ธิรณแ์ล้วัเม่�อวัน้ที่่�	6	สงิหาคม	

2563	ตอ่มาในวัน้ที่่�	23	กมุภาพ้นธิ	์2564	ศาลอทุี่ธิรณม์ค่ำพพิากษัา

ย่นตามศาลแพ่งให้บริษั้ที่ศูนย์ร้บฝัากหล้กที่ร้พย์ฯ	ชุำระเงินให้แก่

บริษั้ที่จิำนวัน	62.55	ล้านบาที่	พร้อมดอกเบ่�ยอ้ตราร้อยละ	7.5 

ต่อปี	 วั้นที่่�	 4	 มิถุนายน	2564	บริษั้ที่ศูนย์ร้บฝัากหล้กที่ร้พย์ฯ 

ย่�นข้ออนุญาตฎ่กาต่อศาลฎ่กา	 และวั้นที่่�	 9	 กรกฎาคม	 2564 

บริษั้ที่ย่�นค้ดค้านการข้ออนุญาตฎ่กาข้องบริษั้ที่ศูนย์ร้บฝัาก 

หล้กที่ร้พย์ฯ	ซึ่่�งศาลฎ่กาม่คำส้�งอนุญาตและร้บฎ่กาข้องบริษั้ที่ 

ศูนย์ร้บฝัากหล้กที่ร้พย์ฯ	เม่�อ	19	เมษัายน	2565	และวั้นที่่�	21	

มิถุนายน	 2565	 บริษั้ที่ย่�นคำแก้ฎ่กาข้องบริษั้ที่ศูนย์ร้บฝัาก 

หล้กที่ร้พย์ฯ	แล้วั	ข้ณะน่�คด่อยู่ระหวั่างการพิจิารณาข้องศาลฎ่กา
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การหยุดีการผู้ลิต ของ Mawlamyine Cement  

Limited ประเที่ศเม่ยนมา และความคืบหน้าเก่�ยวกับ

คำตัดีสินของอนุญาโตตุลาการ

	 ในเด่อนตุลาคม	2563	Mawlamyine	Cement	Limited	

(“MCL”)	ซึ่่�งเป็นบริษั้ที่ร่วัมทีุ่นในประเที่ศเม่ยนมาระหวั่าง	บริษั้ที่

เอสซึ่่จิ่	 ซิึ่เมนต์	 จิำก้ด	 (“เอสซึ่่จิ่	 ซิึ่เมนต์”)	 ก้บ	 Pacific	 Link 

Cement	Industry	Ltd.	(“PLCI”)	ได้หยุดการผ่ลิต	เน่�องจิาก 

ไม่ม่หินปูนซ่ึ่�งเป็นวั้ตถุดิบหล้กที่่�ใชุ้ในการผ่ลิตปูนซึ่่เมนต์	สาเหต ุ

มาจิากข้้อพิพาที่ระหวั่าง	 เอสซึ่่จิ่	 ซิึ่เมนต์	 ก้บ	 PLCI	 หล้งจิาก 

ที่่�การเจิรจิาในชุ่วังที่่�ผ่่านมา	ระหวั่าง	เอสซึ่่จิ่	ซึ่ิเมนต์	ก้บ	PLCI 

ไม่ประสบควัามสำเร็จิ	 เอสซึ่่จิ่	 ซึ่ิเมนต์	 จิ่งได้ย่�นคำร้องเพ่�อ 

ดำเนินการระง้บข้้อพิพาที่ด้วัยกระบวันการอนุญาโตตุลาการ 

ตามเง่�อนไข้ที่่�กำหนดไวั้ในส้ญญาร่วัมทีุ่นก้บ	PLCI	

		 เม่�อวั้นที่่�	21	ธิ้นวัาคม	2565	เอสซึ่่จิ่	ซิึ่เมนต์	ได้ร้บแจิ้งเร่�อง 

คำชุ่�ข้าดข้องคณะอนุญาโตตุลาการ	ลงวั้นที่่�	20	ธิ้นวัาคม	2565 

ซึ่่�งคณะอนุญาโตตุลาการได้ม่คำชุ่�ข้าดเป็นเอกฉ้นท์ี่	 ว่ัาส้ญญา 

ร่วัมทุี่นฉบ้บลงว้ันที่่�	14	พฤศจิิกายน	2555	(“ส้ญญาร่วัมทุี่นฯ”) 

ม่ผ่ลใชุ้บ้งค้บและผู่กพ้นคู่ส้ญญา	 คณะอนุญาโตตุลาการจิ่งม ่

คำส้�งให้	 PLCI	 ปฏิิบ้ติตามข้้อตกลงในส้ญญาร่วัมทีุ่นฯ	 ด้งน่�	 

1)	 ให้	 PLCI	 ดำเนินการให้	 MCL	 เป็นผู่้ม่ชุ่�อในประที่านบ้ตร	 

2)	 ให้	 PLCI	 ดำเนินการจิดที่ะเบ่ยนส้ญญาเชุ่าที่่�ดินโรงงานก้บ 

หน่วัยงานต่าง	ๆ	ที่่�เก่�ยวัข้้อง	และ	3)	ให้	PLCI	ชุดใชุ้ค่าเส่ยหายแก่	

SCG	Cement	เป็นจิำนวันเงินที่้�งสิ�น	7,969,375.06	USD	พร้อม

ดอกเบ่�ย	5.33%	ต่อปี		โดยเอสซึ่่จิ่	ซึ่ิเมนต์	จิะดำเนินกระบวันการ

เพ่�อบง้คบ้ตามคำชุ่�ข้าดข้องอนุญาโตตลุาการกบ้ศาลที่่�มเ่ข้ตอำนาจิ

ต่อไป

	 ในส่วันข้องคด่ที่่�	PLCI	ได้ดำเนินกระบวันการที่างกฎหมายก้บ	

MCL	โดยย่�นคำร้องข้องปิด	MCL	ต่อศาลในประเที่ศเม่ยนมาน้�น	

เม่�อวั้นที่่�	16	พฤษัภาคม	2565	ศาลได้ม่คำส้�งยกคำร้องข้อง	PLCI	
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บุคคลอ้างอิง

นายทะเบ่ยนห็ุ้น 	 บริษั้ที่ศูนย์ร้บฝัากหล้กที่ร้พย์	(ประเที่ศไที่ย)	จิำาก้ด

ท่�ตั้ง	 ชุ้�น	14	อาคารตลาดหล้กที่ร้พย์แห่งประเที่ศไที่ย

	 เลข้ที่่�	93	ถนนร้ชุดาภิเษัก	แข้วังดินแดง	เข้ตดินแดง	กรุงเที่พฯ	10400

โทรศัพท	์ 0-2009-9999

โทรสาร	 0-2009-9991

อ่เมล	 SETContactCenter@set.or.th

เว็บไซต	์ http://ww.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญช	่ บริษั้ที่เคพ่เอ็มจิ่	ภูมิไชุย	สอบบ้ญชุ่	จิำาก้ด

	 โดย	นายไวัโรจิน์	จิินดามณ่พิที่้กษั์	(ผู่้สอบบ้ญชุ่ร้บอนุญาตเลข้ที่่�	3565)	หร่อ

	 นางสาวัพรที่ิพย์	ริมดุสิต	(ผู่้สอบบ้ญชุ่ร้บอนุญาตเลข้ที่่�	5565)	หร่อ

	 นางสาวัดุษัณ่ย์	ยิ�มสุวัรรณ	(ผู่้สอบบ้ญชุ่ร้บอนุญาตเลข้ที่่�	10235)

ท่�ตั้ง 	 เลข้ที่่�	1	เอ็มไพร์ที่าวัเวัอร์	ชุ้�น	50	-	51	ถนนสาที่รใต้	แข้วังยานนาวัา	เข้ตสาที่ร	กรุงเที่พฯ	10120

โทรศัพท์ 	 0-2677-2000

โทรสาร	 0-2677-2222	

ท่�ปรึกษัากฎห็มาย	 บริษั้ที่กฎหมายเอสซึ่่จิ่	จิำาก้ด

ท่�ตั้ง 	 เลข้ที่่�	1	ถนนปูนซึ่ิเมนต์ไที่ย	แข้วังบางซึ่่�อ	เข้ตบางซึ่่�อ	กรุงเที่พฯ	10800

โทรศัพท์ 	 0-2586-5777	หร่อ	0-2586-5888

โทรสาร 	 0-2586-2976

ผู้แทนผู้ถือห็ุ้นกู้ 	 ธินาคารกรุงศร่อยุธิยา	จิำาก้ด	(มหาชุน)		

ท่�ตั้ง	 ฝั่ายปฏิิบ้ติการตลาดทีุ่นตลาดเงินและการชุำาระเงิน

	 1222	ถนนพระรามที่่�	3	แข้วังบางโพงพาง	เข้ตยานนาวัา	กรุงเที่พมหานคร	10120	

โทรศัพท์ 	 0-2296-3582

โทรสาร 	 0-2683-1298

เว็บไซต	์ http://www.krungsri.com
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ข้อม้ลพื้นฐานสำาหรับนักลงทีุ่น

ชื�อ	 บริษั้ที่ปูนซึ่ิเมนต์ไที่ย	จิำาก้ด	(มหาชุน)
	 The	Siam	Cement	Public	
	 Company	Limited
ชื�อย่อ	 SCC	(จิดที่ะเบ่ยนในตลาดหล้กที่ร้พย ์
	 แห่งประเที่ศไที่ย)
เลขทะเบ่ยนบริษััท 	 0107537000114
ประเภทธุุรกิจ	 Holding	Company
เว็บไซต	์ www.scg.com
ปีท่�ก่อตั้ง	 2456
วันแรกท่�ซื้อขายห็ุ้น	 30	เมษัายน	2518
ในตลาดห็ลักทรัพย ์
ท่�ตั้งสำานักงานให็ญ	่ เลข้ที่่�	1	ถนนปูนซึ่ิเมนต์ไที่ย	
	 แข้วังบางซึ่่�อ	เข้ตบางซึ่่�อ
	 กรุงเที่พฯ	10800
ทุนจดทะเบ่ยน	 1,600	ล้านบาที่
ทุนชำาระแล้ว	 1,200	ล้านบาที่	ประกอบด้วัย
	 หุ้นสาม้ญ	1,200	ล้านหุ้น
มูลค่าห็ุ้นท่�ตราไว้	 หุ้นสาม้ญ	หุ้นละ	1	บาที่
ห็ุ้นบุริมสิทธุ	ิ ไม่ม่
รอบระยะเวลาบัญช	่ 1	มกราคม	-	31	ธิ้นวัาคม
ผู้ถือห็ุ้น	 ปัจิจุิบ้นผู่้ถ่อหุ้นรายใหญ่ข้องบริษั้ที่ 
	 ได้แก่	 พระบาที่สมเด็จิพระวัชุิรเกล้า 
	 เจิา้อยูห่ว้ั	และบรษิัท้ี่ที่นุลดาวัล้ย	์จิำากด้	 
	 ถ่อหุ้นร้อยละ	 33.8	 ส่วันท่ี่�เหล่อเป็น 
	 การถ่อหุ้นโดยสถาบ้นและน้กลงทุี่น 
	 ที่้�วัไป

ติดต่อ   
สำานักงานให็ญ่
โที่รศ้พที่์	0-2586-3333,	0-2586-4444
โที่รสาร	0-2586-2974
อ่เมล	:	info@scg.com

สำานักงานเลขานุการบริษััท
โที่รศ้พที่์	0-2586-6098
โที่รสาร	0-2586-3007
อ่เมล	:	corporatesecretary@scg.com

นักลงทุนสัมพันธุ์
โที่รศ้พที่์	0-2586-4299
อ่เมล	:	invest@scg.com

สำานักงาน Enterprise Brand Management Office
โที่รศ้พที่์	0-2586-3777
โที่รสาร	0-2586-2974
อ่เมล	:	ebmo@scg.com

กรรมการอิสระท่�ทำาห็น้าท่�ดูแลผู้ถือห็ุ้นรายย่อย
โที่รสาร	0-2586-3007
อ่เมล	:	ind_dir@scg.com

(SET Index) (SCC, THB)
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เอกสารแนบที่่�แสดีงบนเว็บไซต์

เอกสารแนบ 1    รายละเอ่ยดูเก่�ยวกบักรรมการ	ผูู้บ้รหิารระดูบัสงู	ผูู้บ้รหิารสายงานบญัชิแ่ละการเงนิ	และเลข้านกุารบรษิทัี่

เอกสารแนบ 2 รายละเอ่ยดูเก่�ยวกับกรรมการบริษัที่ย่อยที่่�เป้็นศูนย์กลางข้องธุุรกิจหลัก

เอกสารแนบ 3 รายละเอ่ยดูเก่�ยวกับหัวหน้างานติรวจสอบภัายใน	และหัวหน้างานกำกับดููแลการป้ฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ 

และกฎหมาย

เอกสารแนบ 4 สินที่รัพัย์ที่่�ใชิ้ในการป้ระกอบธุุรกจิิ

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวป้ฏิิบัติิการกำกับดููแลกิจการ	 จรรยาบรรณเอสซี่จ่	 จรรยาบรรณคู่ธุุรกิจ	 เอสซี่จ่	 

และจรรยาบรรณนักลงทีุ่นสัมพัันธุ์

เอกสารแนบ 6   รายงานคณะกรรมการติรวจสอบ	และรายงานคณะกรรมการชุิดูย่อยอ่�น	ๆ	(รายงานคณะกรรมการ 

บรรษัที่ภัิบาลและสรรหา	รายงานคณะกรรมการผู้ลติอบแที่น	และรายงานคณะกรรมการกิจการสังคม

เพั่�อการพััฒนาอย่างยั�งย่น)

 

ที่่านสามารถศึกษาข้้อมูลข้องบริษัที่เพัิ�มเติิมไดู้จากรายละเอ่ยดู	

ในเอกสารแนบที่่�แสดูงไว้บนเว็บไซีติ์	www.scg.com*

*		 ในกรณ่ที่่�รายงานป้ระจำป้ี	 (แบบ	56-1	One	Report	ฉบับน่�อ้างอิงข้้อมูลที่่�เปิ้ดูเผู้ยบนเว็บไซีติ์ข้องบริษัที่ให้ถ่อว่าข้้อมูลที่่�เปิ้ดูเผู้ย 

บนเว็บไซีติ์ดูังกล่าวเป็้นส่วนหนึ�งข้องแบบ	56-1	One	Report	ฉบับน่�	โดูยคณะกรรมการบริษัที่รับผู้ิดูชิอบติ่อความถูกติ้องครบถ้วน

ข้องอ้างอิงนั�น	เชิ่นเดู่ยวกับการนำข้้อมูลมาแสดูงให้ป้รากฏิในแบบ	56-1	One	Report	ฉบับน่�
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บริษััที่ป้นซิเมนต์ไที่ย จำกัดี (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1	ถนนปู้นซีิเมนติ์ไที่ย	บางซี่�อ	กรุงเที่พัมหานคร	10800 

	โที่รศัพัที่์:	0-2586-3333,	0-2586-4444		โที่รสาร	0-2586-2974
www.scg.com



* แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปี / รายงานประจำปี

บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน)

ริายงานทางกัาริเงิน

แบบ 56-1 One Report*
2565

TO THE CHALLENGES 
RISE 

FOR STABILITY AND GROWTH
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สาริบัญ

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวม  
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

001

002

092

ในกรณีที�รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี�อ้างอิงข้อมูล ที�เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้ถืือว่าข้อมูลที�เปิดเผยบนเว็บไซต์ดังกล่าว  
เป็นส่่วนหน่�งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี� โดยคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบต่อความถืูกต้องครบถื้วนของข้อมูลที�อ้างอิงนั�น เช่นเดียวกับ 

การนำข้อมูลมาแส่ดงให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี�
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ริายงานความริับผิดชอบของ
คณะกัริริมกัาริต์่อริายงานทางกัาริเงิน

คณะกรรมการบริษััทเป็็นผู้้�รับผู้ิดชอบต่่องบการเงินของ 

บรษัิัทป็น้ซิเิมนต์่ไทย จำกดั (มหาชน) และบรษิัทัย่อย ซิ่�งจดัทำข่�น

ต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต่�พระราชบัญญัต่ ิ

การบัญช ีพ.ศ. 2543 และต่ามข�อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ

หลกัทรพัย์และต่ลาดหลกัทรัพย์ว่่าด�ว่ยการจดัทำและนำเสนอรายงาน 

ทางการเงนิ ภายใต่�พระราชบญัญัต่หิลกัทรพัย์และต่ลาดหลักทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 โดยได�มกีารพิจารณาเลือกใช�นโยบายการบัญชทีี�เหมาะสม 

และถือืป็ฏิิบัต่อิย่างสม�ำเสมอ รว่มทั�งมีการเปิ็ดเผู้ยข�อมล้สำคญัอย่าง

เพียงพอในหมายเหตุ่ป็ระกอบงบการเงิน โดยผู้้�สอบบัญชี 

ได�สอบทานและต่รว่จสอบงบการเงนิและแสดงคว่ามเหน็ในรายงาน

ของผู้้�สอบบญัชอีย่างไม่มีเงื�อนไข

คณะกรรมการบริษััททำหน�าที�กำกับด้แลและพัฒนา 

บรรษัทัภบิาล จรรยาบรรณ การต่่อต่�านคอร์รปั็ชนั รว่มทั�งจดัให�มี

และดำรงไว่�ซิ่�งระบบการบริหารคว่ามเสี�ยงและการคว่บคุมภายใน 

เพื�อให�มีคว่ามมั�นใจได�ว่่ามีการบันท่กข�อม้ลทางบัญชีถื้กต่�อง  

ครบถื�ว่น ทันเว่ลา และเพียงพอที�จะดำรงรักษัาไว่�ซิ่�งทรัพย์สิน  

ต่ลอดจนป้็องกนัไม่ให�เกดิการทจุรติ่หรอืการดำเนนิการที�ผู้ดิป็กต่ิ

อย่างมสีาระสำคญั โดยคณะกรรมการบรษิัทัได�แต่่งต่ั�งคณะกรรมการ

ต่รว่จสอบ ซิ่�งป็ระกอบด�ว่ยกรรมการที�เป็็นอิสระทำหน�าที�กำกับดแ้ล

งบการเงิน ป็ระเมินระบบการคว่บคุมภายในและการต่รว่จสอบ

ภายในให�มีป็ระสิทธิิภาพและป็ระสิทธิิผู้ล โดยคว่ามเห็นของ 

คณะกรรมการต่รว่จสอบป็รากฏิในรายงานคณะกรรมการต่รว่จสอบ

ซิ่�งได�แสดงไว่�ในรายงานป็ระจำปี็แล�ว่

คณะกรรมการบริษััทมีคว่ามเห็นว่่าระบบการคว่บคุมภายใน 

และการต่รว่จสอบภายในของบริษัทัสามารถืสร�างคว่ามเชื�อมั�นได�ว่่า 

งบการเงินของบริษัทัป้็นซิเิมนต์่ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทัย่อย 

แสดงฐานะการเงิน ผู้ลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถืก้ต่�อง 

ต่ามคว่รในสาระสำคญั ต่ามมาต่รฐานการรายงานทางการเงนิ 

ริุ่งโริจน์ ริังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิต์ย์พงษั์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากัาศเอกั
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งบกัาริเงินริวม 
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำากััด (มหาชน) 
และบริิษััทย่อย
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) 

ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ผลการดาํเนินงานรวม 

และกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก 

กลุ่มบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีกาํหนดโดย 

สภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม 

และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 

ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 

KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
50th Floor, Empire Tower 
1 South Sathorn Road, Yannawa 
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel +66 2677 2000
Fax  +66 2677 2222 
Website  home.kpmg/th 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
ชัน้ 50 เอ็มไพร์ทำวเวอร์ 
1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ 
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร      +66 2677 2000   
แฟกซ์   +66 2677 2222 
เว็บไซต์  home.kpmg/th 

KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

การซ้ือธุรกิจ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และ ขอ้ 4 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษทัได้ดาํเนินการเขา้ซ้ือกิจการ 

ในต่างประเทศหลายแห่ง ซ่ึงประกอบดว้ยการซ้ือกิจการใน

กลุ่มธุรกิจแพคเกจจ้ิง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 

และธุรกิจเคมิคอลส์ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การใชผู้ป้ระเมิน

ราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและ

หน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ 

 

เน่ืองจากการบัญชีสําหรับการซ้ือธุรกิจเป็นรายการท่ีมี

สาระสําคญั และมีความซับซ้อน โดยมีการใช้ดุลยพินิจท่ี

สําคญัของผูบ้ริหารในการระบุและประเมินมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ

ภายใตข้อ้สมมติท่ีมีความไม่แน่นอน ดงันั้น ขา้พเจา้จึงเห็น

วา่เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัในการตรวจสอบ  

 

 

 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• สอบถามฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถุประสงค์ของ 

การซ้ือธุรกิจ การเขา้อ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และการ

อ่านรายงานการประชุมของฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อทําความเข้าใจข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีสําคัญ  

รวมถึงลกัษณะของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีของ

การซ้ือธุรกิจ 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติสําคัญ 

ท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ี

ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดยอา้งอิง

สภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงาน ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ

และอุตสาหกรรมของธุรกิจท่ีเขา้ซ้ือ และขอ้มูลอ่ืนท่ี

ไดรั้บระหวา่งการตรวจสอบ 

• ประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพยท่ี์ได้มา

และหน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ผูข้าย 

ของผูบ้ริหารและตรวจสอบเอกสารประกอบการซ้ือ

และจ่ายเงิน ตลอดจนทดสอบความถูกต้องของการ

คาํนวณค่าความนิยม  

• ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินมูลค่าของเคพีเอ็มจี

เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจาํลองและวิธีการ

วดัมูลค่า  

• ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของ

ผูป้ระเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษทั 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฐ) และ ขอ้ 13 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจ ทั้ งจากปัจจัยภายในและ

ภ า ย น อ ก กิจ ก า ร  ทาํ ให้ผู ้บ ริห าร ให้ค ว า ม สําค ัญ ก ับ

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมท่ีได้มาจากการ 

ซ้ือธุรกิจ โดยเฉพาะจากธุรกิจในต่างประเทศ ประกอบกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดใหก้ลุ่มบริษทัตอ้ง

ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมซ่ึงเกิดจากการ 

ซ้ือธุรกิจเป็นประจาํทุกปีหรือหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 

ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวใช้ดุลยพินิจและการประมาณการของ

ผูบ้ริหารในการวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย

สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจ  

พร้อมกับอัตราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว้ และอัตราคิดลด 

ท่ีใช้สําหรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ี ก่อให้ เกิดเงินสด  

ดังนั้ น  ข้าพ เจ้าจึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีสําคัญ 

ในการตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• ทําความเข้าใจแผนการดําเนินงาน การระบุหน่วย

สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด กระบวนการทดสอบการ

ด้อยค่าและการคํานวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

ท่ีจดัทาํโดยผูบ้ริหาร 

• ประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าความนิยมของผูบ้ริหาร 

รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติ 

ท่ี สํ าคัญ ท่ี ใช้ใน การประมาณ การกระแสเงิน ส ด 

ท่ีจะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ได้แก่ 

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต อตัราการเติบโต

ในระยะยาวและอตัราคิดลด โดยอา้งอิงถึงภาวการณ์

ของตลาด สภาพแวดล้อมการดําเนินงาน ความรู้

เก่ียวกับอุตสาหกรรม และขอ้มูลอ่ืนท่ีได้รับระหว่าง

การตรวจสอบ และพิจารณาความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการผลการดาํเนินงานโดยเปรียบเทียบการ

ประมาณการในอดีตกบัผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง  

• ประเมินความเหมาะสมของแบบจาํลองการวดัมูลค่า

และทดสอบความถูกต้องของการคํานวณ มูลค่า 

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนและการดอ้ยค่า 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฐ) และ ขอ้ 11 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

ผูบ้ริหารได้ประเมินข้อบ่งช้ีซ่ึงนําไปสู่การทดสอบการ 

ดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษทั โดยเนน้

ไปท่ีธุรกิจท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีตํ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้การ

ทดสอบการด้อยค่าของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ได้รับการพิ จารณ าเป็นความเส่ียงท่ีสํ าคัญ  เน่ืองจาก

เก่ียวขอ้งกบัการใช้ดุลยพินิจท่ีสําคญัของผูบ้ริหารในการ

พิจารณาวา่มีขอ้บ่งช้ีในการดอ้ยค่าหรือไม่ และการพิจารณา

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงดุลยพินิจดังกล่าวรวมถึง

ประมาณการและข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

พร้อมกบัอตัราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว ้และอตัราคิดลดท่ี

ใชส้ําหรับแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ดงันั้น 

ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีสําคัญในการ

ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจกระบวนการระบุขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า และ

การทดสอบการดอ้ยค่าของผูบ้ริหาร 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้บ่งช้ีที่แสดงว่า

รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจเกิดการด้อยค่า 

โด ย อ้ าง อิ ง ถึ งภ าว ก ารณ์ ข อ งต ล าด ใน ปั จ จุ บั น 

ส ภาพ แวดล้อม ก ารดํา เนิ น งาน  ความ รู้ เก่ี ยวกับ

อุตสาหกรรม และข้อมูลอ่ืน ท่ีได้รับระหว่างการ

ตรวจสอบ  

• ประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อให้เกิดเงินสด และทดสอบความเหมาะสมของ 

ข้อสมมติท่ีสําคัญท่ีใช้ในการประมาณการมูลค่าท่ี 

คาดวา่จะไดรั้บคืนของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ท่ีพบว่ามีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ซ่ึงประกอบด้วย 

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต อตัราการเติบโตใน

ระยะยาว และอัตราคิดลด โดยเปรียบเทียบกับผลการ

ดาํเนินงานในอดีตและการวิเคราะห์แนวโนม้ รวมถึงการ

วิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่อพิจารณาผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติท่ีสําคัญท่ีผูบ้ริหารใช ้

และพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการผล

การดาํเนินงานโดยเปรียบเทียบการประมาณการใน

อดีตกบัผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

• ประเมินความเหมาะสมของแบบจาํลองการวดั

มูลค่า และทดสอบความถูกต ้องของการคาํนวณ

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนและการด้อยค่า  

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

 

ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 กลุ่มบริษทัได้เขา้ซ้ือธุรกิจแห่งหน่ึงในประเทศเนเธอร์แลนด ์

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า 

ท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดย ณ วนัท่ีรายงาน การประเมินมูลค่าดงักล่าวยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดงันั้น 

มูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้เป็นมูลค่าท่ีประมาณการและอาจมีการปรับปรุง ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ได้เปล่ียนแปลงไป 

จากเร่ืองน้ี 

 

ข้อมลูอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม

และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืน

มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอ่ืน 

มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่พบว่ามีเร่ือง

ดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวม 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวม

ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวม ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น

การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสําคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญั

เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวม ไม่วา่จะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง

ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้ 

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้

ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น

ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุ

การดาํเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวม

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทางการ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายใน

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขา้พเจา้

เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดาํเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ

มาตรการป้องกนัของขา้พเจา้ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ

เกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้

อยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

(ไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3565 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

23 กมุภาพนัธ์ 2566 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564

(พันบาท)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 26 57,529,745          35,992,841          

เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น 26 32,329,136          31,617,339          

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 5, 7, 26 74,458,988          78,951,351          

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�น 5, 26 161,139               200,011               

สินคา้คงเหลือ 8 83,162,051          83,120,814          

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 2,373,260            1,759,437            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที��ดัประเภทเป็นสินทรัพยที์��ือไวเ้พื�อ�าย 9 35,177                 1,374,158            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 250,049,496        233,015,951        

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในตราสารหนี� 26 6,371,541            1,080,292            

เงินลงทุนในตราสารทุน 26 16,569,218          17,627,913          

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 9 118,974,491        118,870,585        

ลูกหนี�ไม่หมุนเวียนอื�น 2,216,685            2,196,175            

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 5, 26 141,633               105,107               

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 10 2,294,637            2,124,236            

ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 11 425,051,529        410,707,624        

ค่าความนิยม 13 47,368,134          46,736,462          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 13 22,692,661          19,651,681          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 5,205,704            4,525,289            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 9,554,065            4,459,712            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 656,440,298        628,085,076        

รวมสินทรัพย์ 906,489,794        861,101,027        

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�

ริุ่งโริจน์ ริังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิต์ย์พงษั์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากัาศเอกั

ในนามคณะกรรมการ
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี���น�����วน�อ��ู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564

(พันบาท)

�นี���น��นุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 15, 16, 26 36,251,866          39,261,911          

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 5 59,783,047          75,025,513          

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว�ี�ถ�งกาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 5, 15, 16, 26 4,508,041            4,618,308            

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่า�ี�ถ�งกาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 5, 15, 16, 26 2,342,436            2,254,837            

ส่วนของหุน้กู�ี้�ถ�งกาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 15, 16, 26 24,915,176          39,931,615          

เงินกูย้ืมระยะสั�น 5, 15, 16, 26 383,409               324,264               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,197,132            2,757,761            

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 1,935,304            4,211,982            

�ว�หนี���นห�ุนเวยีน 132,316,411        168,386,191        

�นี���น�����นุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 5, 15, 16, 26 94,607,266          76,163,631          

หนี� สินตามสญัญาเช่า 5, 15, 16, 26 11,183,975          10,432,170          

หุน้กู ้ 15, 16, 26 190,053,882        130,127,584        

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 8,764,963            8,326,935            

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 17 13,262,248          14,541,393          

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 3,876,612            3,114,776            

�ว�หนี���น���ห�ุนเวยีน 321,748,946        242,706,489        

�ว�หนี���น 454,065,357        411,092,680        

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน��สิน���ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564

(พันบาท)

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            

ส่วนเกินทุนอื�น 3,179,178            3,467,105            

กาํไรสะสม 

จัดสรรแล้ว

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 160,000               160,000               

ทุนสาํรองทั�วไป 10,516,000          10,516,000          

ยังไม่ได้จัดสรร 352,819,995        348,557,913        

องค�ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 6,379,789            1,789,716            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 374,254,962        365,690,734        

ส่วนไ�เ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 78,169,475          84,317,613          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 452,424,437        450,008,347        

รวมหน��สิน���ส่วนของผู้ถือหุ้น 906,489,794        861,101,027        

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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งบกําไรขาดทุนรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2565 2564

รายไดจ้ากการขาย 5 569,608,696       530,111,632       

ตน้ทุนขาย 5 (491,339,272)      (421,000,123)      

กาํไรขั�น�้น 78,269,424         109,111,509       

รายไดอ้��น 5, 20 12,683,515         10,594,323         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 90,952,939         119,705,832       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 21 (36,212,914)        (32,312,537)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 (33,560,001)        (30,484,220)        

ค่าใชจ่้ายอ��น 11 (1,985,157)          (4,058,439)          

รวมค่าใช้จ่าย (71,758,072)        (66,855,196)        

กาํไรจากการดาํเนินงาน 19,194,867         52,850,636         

ตน้ทุนทางการเงิน (7,523,074)          (6,757,347)          

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 10,703,091         17,542,655         

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 22,374,884         63,635,944         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (4,650,349)          (8,900,024)          

กาํไรสําหรับปี 17,724,535         54,735,920         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป� นของ�ู้ถือหุ้นของบริษทั 21,382,351         47,173,987         

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (3,657,816)          7,561,933           

17,724,535         54,735,920         

กาํไรต่อหุ�����������า��(บาท)

ส่วนที�เป� นของ�ู้ถือหุ้นของบริษทั 17.82                  39.31                  

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

ริุ่งโริจน์ ริังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิต์ย์พงษั์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากัาศเอกั

ในนามคณะกรรมการ
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2565 2564

กาํไรสําหรับปี 17,724,535         54,735,920         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการท��อาจ�ูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,006,753)          17,272,085         

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสด 26 4,248,006           (131,172)             

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (3,528)                 (63,926)               

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 1,495,694           2,370,138           

ภาษีเงินไดข้องรายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24 3,613                  9,877                  

รวมรายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 4,737,032           19,457,002         

รายการท��จะไม่�ูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน (388,863)             1,644,604           

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประ�ย�นพ์นกังานที�กาํหนดไว้ 17 1,458,570           880,434              

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของการร่วมคา้

และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 (204,484)             147,124              

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24 (212,762)             (495,483)             

รวมรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 652,461              2,176,679           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 5,389,493           21,633,681         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 23,114,028         76,369,601         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของ�ู้ถือหุ้นของบริษทั 28,051,404         65,901,511         

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (4,937,376)          10,468,090         

23,114,028         76,369,601         

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2565 2564

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 17,724,535          54,735,920          

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,650,349            8,900,024            

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 29,461,123          28,834,768          

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 1,012,941            759,073               

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 1,076,800            1,259,712            

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยน 377,547               (117,179)             

ส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (10,703,091)        (17,542,655)        

เงินปันผลรับ (4,563,475)          (1,697,278)          

ดอกเบี�ยรับ (1,223,693)          (1,047,284)          

ตน้ทุนทางการเงิน 7,523,074            6,757,347            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 654,259               3,933,338            

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม และอื�น� (286,747)             (3,239,404)          

�ร��สเงนิสด�า��ารดาํเนินงาน���น�ารเ�ล��ยน��ลง

�นสินทรัพย์�ล��น��สินดาํเนินงาน 45,703,622          81,536,382          

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ�ม���น)

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 5,778,038            (21,110,731)        

สินคา้คงเหลือ (1,389,147)          (24,792,741)        

สินทรัพยอื์�น (62,274)               (1,207,005)          

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ�����น) - สุทธิ 4,326,617            (47,110,477)        

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสดรวม 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2565 2564

(พันบาท)

�น��สินด�าเนินงานเ�ิ�ม���น�(ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น (12,433,524)        14,814,969          

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (918,273)             (888,335)             

หนี� สินอื�น 1,143,086            281,944               

�น��สินดาํเนินงานเ�ิ�ม���น (ลดลง) - สุทธิ (12,208,711)        14,208,578          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 37,821,528          48,634,483          

จ่ายภาษีเงินได้ (8,102,597)          (9,834,287)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 29,718,931          38,800,196          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดที�ไดม้า 4 (9,569,828)          (14,477,264)        

เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 1,707,228            13,480                 

เงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (1,680,768)          (13,185,687)        

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี�ของกิจการอื�น 29,362,211          79,234,556          

เงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อตราสารทุนและตราสารหนี�ของกิจการอื�น (33,528,751)        (68,504,427)        

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 764,819               285,711               

เงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (38,065,147)        (58,007,441)        

เงินสดจ่ายเพื�อ�ื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,865,869)          (2,470,838)          

เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้ืมสุทธิ (1,096)                 (132,000)             

รับเงินปันผล 18,836,464          10,796,037          

รับดอกเบี�ย 1,093,809            1,049,015            

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (32,946,928)        (65,398,858)        

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสดรวม 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2565 2564

(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ที�ไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม 849,505               1,152,611            

เงินสดจ่ายจากการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย

ที�ไม่ไดมี้ผลทาํใหสู้ญเสียการควบคุม (36,715)               (2,370,798)          

เงินสดรับจาก (จ�ายเ�ื�อ��าระ) เงินกู้ยมื

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (2,467,118)          14,275,956          

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 21,419,431          40,822,850          

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว (5,851,695)          (17,804,003)        

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (2,961,319)          (2,984,353)          

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 84,949,167          45,400,625          

เงินสดจ่ายเพื�อไถ่ถอนหุน้กู ้ (39,987,504)        (49,916,830)        

เงนิกู้ย�มเ�ิ�ม���น - สุทธิ 55,100,962          29,794,245          

จ่ายเงนิปันผล

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (19,199,249)        (20,398,041)        

จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (2,855,465)          (3,514,136)          

รวมจ่ายเงนิปันผล (22,054,714)        (23,912,177)        

จ่ายดอกเบี�ยและตน้ทุนทางการเงินอื�น (9,459,583)          (7,902,085)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 24,399,455          (3,238,204)          

เงนิสดและรายการเท�ย�เท่าเงนิสดเ�ิ�ม���น (ลดลง) - สุทธิ 21,171,458          (29,836,866)        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 365,446               1,430,364            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 35,992,841          64,399,343          

เงนิสดและรายการเท�ย�เท่าเงนิสด � วนัสิ�นป� 57,529,745          35,992,841          

ข้อม�ูงบกระแสเงินสดเ�ิดเ�ยเ�ิ�มเ�ิม

รายการลงทุนท��ไม่ใช่เงนิสด � วนัสิ�นป�

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพย์ 7,575,946            12,991,851          

เงินลงทุนคา้งจ่าย 567,804               3,696,173            

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 

หมายเหตุ  สารบัญ หน้า 

    
1  ขอ้มูลทั�วไป 021 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 030 

3  นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 030 

4  การซื�อธุรกิจ 052 

5  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 062 

6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  065 

7  ลูกหนี�การคา้ 065 

8  สินคา้คงเหลือ  067 
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16  หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย 084 

17  ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 087 

18  สาํรองตามกฎหมาย 090 

19  ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ 091 
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22  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 099 

23  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 099 

24  ภาษีเงินได ้ 100 

25  เงินปันผล 102 

26  เครื�องมือทางการเงิน 102 

27  ภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น 115 

28  การบริหารจดัการส่วนทุน 117 

29  เรื�องอื�นๆ 117 

30  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 119 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมนี�  

 

งบการเงินรวมนี� นําเสนอเพ��อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพ��อใชใ้นประเทศ โดยจดัทาํเป็นภาษาไทยและภาษาองัก�ษ 

และไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

เม��อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

1 ข้อมูล�ั�ว�� 

 

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย โดยมีที�อยู่จดทะเบียน

ตั�งอยูเ่ลขที� 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซ��อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 

 

บริษัทและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษัท”) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที� มีส่วนงานธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และ

ผลิตภณัฑก่์อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC) และธุรกิจแพคเกจจิ�ง (SCGP) 

 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยที�มีผลการดาํเนินงานเป็นสาระสาํค�ัที�นาํมาจดัทาํงบการเงินรวมมีดงัต่อไปนี�  

 
สัดส่วน สัดส่วน

การถือหุ้น การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษทัเอสซีจี ซิเมนต์ จาํกดั 100 PT SCG Pipe and Precast Indonesia  

บริษทัผลิตภณัฑ์และวตัถุกอ่สร้าง จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แกง่คอย) จาํกดั 100 PT Semen Lebak  

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย (ทา่หลวง) จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย (ทุง่สง) จาํกดั 100 PT SCG Readymix Indonesia  

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย (ลาํปาง) จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100

Khammouane Cement Co., Ltd.  PT CPAC Surabaya  

   (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100

บริษทัสยามอุตสาหกรรมวสัดุทนไฟ จาํกดั 100 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.

บริษทัอีโค ่แพลนท์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100

บริษทัเอสซีไอ อีโค ่เซอร์วิสเซส จาํกดั 100 SCG Cement-Building Materials Vietnam  

บริษทัคิวมิกซ์ซพัพลาย จาํกดั 100    Limited Liability Company  

บริษทัศิลาไทยสงวน (2540) จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100

บริษทัศิลาสานนท์ จาํกดั 100  
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น

โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

Vietnam Construction Materials Joint Stock Company บริษทัเอสซีจี ดิสทริบิวชั�น จาํกดั 100

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 บริษทัเอสซีจี อินเตอร์เนชั�นแนล คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 100

Song Gianh Cement Joint Stock Company  SCG International Australia Pty. Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย) 100

Mien Trung Cement One Member Company Limited  SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100

Danang Cement One Member Company Limited  SCG International Hong Kong Limited  

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100

Phu Yen Cosevco Cement Company Limited  SCG International (Philippines) Corporation  

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100

บริษทัซีแพคคอนสตรัคชั�นโซลูช ั�น จาํกดั 100 SCG International USA Inc.  

บริษทัเอสซีจี ผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) 100

บริษทัยิปซมัซิเมนต์ไทย จาํกดั 100 PT SCG International Indonesia  

บริษทัเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ� ง จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100

บริษทัเซรามิคซิเมนต์ไทย จาํกดั 100 SCG International Laos Co., Ltd.  

Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.     (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100 SCG Marketing Philippines Inc.  

Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100

   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 SCG International (Malaysia) Sdn. Bhd.  

บริษทักระเบ��องกระดาษไทย จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย) 100

บริษทัสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จาํกดั 100 SCG International (Cambodia) Co., Ltd.  

บริษทัเอสซีจี แลนด์สเคป จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา) 100

บริษทัสยามไฟเบอร์กลาส จาํกดั 100 SCG International Middle East DMCC  

บริษทัเอสซีจี รูฟฟิ� ง จาํกดั 100    (จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรสต)์ 100

SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.  SCG International Middle East Trading L.L.C

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรสต)์ 100

SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.  SCG International Vietnam Co., Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100

SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.  SCG International India Private Limited  

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินเดีย) 100

PT SCG Lightweight Concrete Indonesia  SCG International Bangladesh Company Limited

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100    (เดิมช��อ “Smart Build Bangladesh Co., Ltd.”)

บริษทัสยามซานิทารีฟิตติ�งส์ จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศบงัคลาเทศ) 100

บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑ์กอ่สร้าง จาํกดั 100 บริษทัเอสซีจี เอ็กซ์เพรส จาํกดั 100  
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น

โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

Oitolabs Technologies Private Limited Prime - Truong Xuan Joint Stock Company  

   (จดทะเบียนในประเทศอินเดีย) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 99

บริษทัเอสซีจี บิลดิ�ง แอนด์ ลีฟวิ�งแคร์คอนซลัติ�ง จาํกดั 100 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company

บริษทัเน็กซเตอร์ ลีฟวิ�ง จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 99

Myanmar CBM Services Co., Ltd.  บริษทัสยามซานิทารีแวร์ จาํกดั 99

   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 100 บริษทัสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี จาํกดั 99

บริษทัเน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูช ั�น จาํกดั บริษทัสยามซานิทารีแวร์อินดสัทรี (หนองแค) จาํกดั 99

   (เดิมช��อ “บริษทัเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จาํกดั”) 100 PT Semen Jawa

บริษทัเบ็ตเตอร์บี มาร์เกต็เพลส จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 98

บริษทัเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จาํกดั 100 บริษทัเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท์ จาํกดั 98

บริษทัเอสซีจี ลีฟวิง แอนด์ เฮาส์ซิง โซลูชนั จาํกดั 100 SCG Logistics Lao Co., Ltd.  

บริษทัเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จาํกดั 100    (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 98

PT Renos Marketplace Indonesia  SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100    (จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา) 98

บริษทัเอสซีจี รีเทล โฮลดิ�ง จาํกดั 100 SCG Logistics Philippines, Inc.  

Prime Group Joint Stock Company    (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 98

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 บริษทัเอสซีจี สกลิส์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั 98

Prime Trading, Import and Export One Member Mawlamyine Cement Limited

   Limited Liability Company    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 96

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 Prime Dai An Joint Stock Company

SCG Home Vietnam Co., Ltd.    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 95

   (เดิมช��อ “Prime International Import - Export PT KIA Serpih Mas

   and Service Trading Company Limited”)     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 94

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 Unify Smart Tech Joint Stock Company

Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 93

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 Kampot Cement Co., Ltd.

Prime Pho Yen Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา) 92

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 PT KIA Keramik Mas

Prime - Yen Binh Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 92

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.

Prime - Tien Phong Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 92

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 PT Kokoh Inti Arebama Tbk.

Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100  
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น

โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

PT Karya Makmur Kreasi Prima  Prime Dai Quang Joint Stock Company  

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 56

Prime Dai Viet Joint Stock Company  บริษทัไซไฟเซนซ์ เอเชีย จาํกดั 56

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90 บริษทัพาเนล เวิลด์ จาํกดั 55

Prime Thien Phuc Joint Stock Company  SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 54

Prime Phong Dien Joint Stock Company  บริษทัจมัโบบ้าจส์ แอนด์ ทกัส์ จาํกดั 54

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.  

Prime Dai Loc Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา) 54

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90 บริษทัเอสซีจี-เซกซิยุ เซลส์ จาํกดั 51

CPAC Cambodia Co., Ltd.  บริษทัเอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิ�ง จาํกดั 51

   (จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา) 90 Mingalar Motor Co., Ltd.  

บริษทัเอสซีจี เซรามิกส์ จาํกดั (มหาชน) 83    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 50

บริษทัโสสุโก ้เซรามิค จาํกดั 83 PT Siam-Indo Gypsum Industry  

บริษทัสระบุรีรัชต์ จาํกดั 83    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 50

Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.  PT Siam-Indo Concrete Products  

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 83    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 50

บริษทัซซูนัน์ สมาร์ท โซลูช ั�น จาํกดั 83 บริษทัไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จาํกดั 50

SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.  บริษทับางกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิ�ง จาํกดั 50

   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 80 SCG Ceramics – Ly Heng Chhay (Cambodia) Co., Ltd.  

PT Surya Siam Keramik     (จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา) 50

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 80 PT Pion Quarry Nusantara  

บริษทัเอสซีจีโฮม รีเทล จาํกดั 77    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 49

SCG Builk One Philippines, Inc.  Home Center Quang Ninh Joint Stock Company  

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 76    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 49

บริษทักรีน คอนเซอร์เวชั�น โซลูช ั�น จาํกดั 74 PT SCG Barito Logistics  

Prime Hao Phu Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 48

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 70 PT Tambang Semen Sukabumi  

บริษทัเอสซีจีที ออโตโมบิล จาํกดั 67    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 48

บริษทัควอลิตี�คอนสตรัคชั�นโปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 61 Kampot Land Co., Ltd.  

บริษทัคิว-คอน อีสเทอร์น จาํกดั 61    (จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา) 45

บริษทัรูดี�  เทคโนโลยี จาํกดั 61 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.  

บริษทัเอสซีจ-ีพีเอสเอ โฮลดิ�งส์ จาํกดั 59    (จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา) 41
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น

โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC)    ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC)

บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทันวพลาสติกอุตสาหกรรม จาํกดั 100

   (เดิมช��อ “บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกดั”) 100 บริษทันวอินเตอร์เทค จาํกดั 100

บริษทัไทยโพลิเอททีลีน จาํกดั 100 Chemtech Co., Ltd.  

SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100

   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 บริษทัโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จาํกดั 100

บริษทัระยองวิศวกรรมและซอ่มบาํรุง จาํกดั 100 Xplore S.R.L.  

บริษทัโปรเทค เอา้ท์ซอสซิ�ง จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอิตาลี) 100

บริษทัเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จาํกดั 100 SENFI UK Limited  

REPCO NEX (Vietnam) Company Limited     (จดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร) 100

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 SENFI Swiss GmbH  

บริษทัอาร์ ไอ แอล 1996 จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด)์ 100

บริษทัเท็กซ์พลอร์ จาํกดั 100 บริษทัเซนฟาย เวนเจอร์ส จาํกดั 100

บริษทัวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกดั 100 บริษทัระยองไปป์ไลน์ จาํกดั 92

Long Son Petrochemicals Co., Ltd.  บริษทัเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จาํกดั 87

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 บริษทัมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินลั จาํกดั 82

บริษทัดบัเบิ�ลยู ที อี จาํกดั 100 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.  

SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 80

   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.  

Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 72

   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Ltd.  

Hexagon International, Inc.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 70

   (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) 100 Sirplaste - Sociedade Industrial de  

SENFI Norway AS     Recuperados de Plástico, S.A.

   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์) 100    (จดทะเบียนในประเทศโปรตุเกส) 70

Norner AS  บริษทัระยองโอเลฟินส์ จาํกดั 68

   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์) 100 บริษทัมาบตาพุดโอเลฟินส์ จาํกดั 67

Norner Research AS  Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์) 100    (จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา) 60

SCGN AS  บริษทัเซอร์คลูาร์ พลาส จาํกดั 60

   (จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์) 100 Recycling Holding Volendam B.V.  

บริษทัเอส เอ็ม เอช จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด)์ 60

บริษทัไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จาํกดั (มหาชน) 100 Kras Investments B.V.  

PT TPC Indo Plastic and Chemicals    (จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด)์ 60

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 Krasgroup Vastgoed B.V.  
บริษทัทีพีซี เพสต์ เรซิน จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด)์ 60  
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น

โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC)    ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC)

Kras Belgium B.V.  PT Nusantara Polymer Solutions  

   (จดทะเบียนในประเทศเบลเยียม) 60    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 55

Kras Asia Ltd.  Binh Minh Plastics Joint Stock Company  

   (จดทะเบียนในประเทศจีน) 60    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 54

Kras Gemert B.V.  North Binh Minh Plastics Limited Company  

   (จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด)์ 60    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 54

Kras Hoek van Holland B.V.  PT Berjaya Nawaplastic Indonesia  

   (จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด)์ 60    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 51

Kras Polymers B.V.  บริษทัเคชั�น เพาเวอร์ จาํกดั 51

   (จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด)์ 60 บริษทัโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จาํกดั 51

Kras Recycling B.V.  REKS L.L.C.  

   (จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด)์ 60    (จดทะเบียนในประเทศโคโซโว) 45

ธุรกิจ��คเกจจิ�� (SCGP) ธุรกิจ��คเกจจิ�� (SCGP)

บริษทัเอสซีจี แพคเกจจิ�ง จาํกดั (มหาชน) 72 Peute Recycling B.V.  

Jordan Trading Inc.     (จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์) 72

   (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) 75 Peute Papierrecycling B.V.  

บริษทัสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จาํกดั 72    (จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์) 72

บริษทัเว็กซ์เซล แพ็ค จาํกดั Peute Plasticrecycling B.V.  

   (เดิมช��อ “บริษทัวีซี� แพ็คเกจิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั”) 72    (จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์) 72

บริษทัพรีซิชั�น พริ�นท์ จาํกดั 72 Peute Recycling International B.V.  

บริษทัอินวีนิค จาํกดั 72    (จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์) 72

บริษทัเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์ จาํกดั 72 Peute UK Limited  

บริษทัเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั 72    (จดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร) 72

บริษทัเอสซีจีพี โซลูช ั�น จาํกดั 72 Peute Portugal, Unipessoal Lda  

SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศโปรตุเกส) 72

   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 72 Peute Recycling Spain S.L.  

Go-Pak UK Limited     (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 72

   (จดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร) 72 บริษทัเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จาํกดั 72

Go-Pak Vietnam Limited  SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 72    (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 72

Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd.  บริษทัอินเตอร์เนชั�นแนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจิ�ง จาํกดั 72

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 72 บริษทัเอสเคไอซี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 72
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�����������������(SCGP) �����������������(SCGP)

บริษทัไทยเคนเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 71 PT Indocorr Packaging Cikarang  

Deltalab Global, S.L.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 50

   (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 61 Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation  

Deltalab, S.L.     Joint Stock Company

   (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 61    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 50

Keylab, S.L.U.  Duy Tan Long An Co., Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 61    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 50

Nirco, S.L.  Duy Tan Precision Mold Co., Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 61    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 50

Envases Farmaceuticos, S.A.  Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 61    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 50

Equilabo Scientific, S.L.U.  Mata Plastic Co., Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 61    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 50

Sanilabo, S.L.U.  บริษทัฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จาํกดั (มหาชน) 50

   (จดทะเบียนในประเทศสเปน) 61 บริษทัผลิตภณัฑ์กระดาษไทย จาํกดั 50

United Pulp and Paper Co., Inc.  บริษทัสยามฟอเรสทรี จาํกดั 50

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 54 บริษทัพนสันิมิต จาํกดั 50

บริษทักลุม่สยามบรรจุภณัฑ์ จาํกดั 50 บริษทัไทยพนาสณฑ์ จาํกดั 50

บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ขอนแกน่ จาํกดั 50 บริษทัไทยพนาดร จาํกดั 50

บริษทัไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จาํกดั 50 บริษทัไทยพนาราม จาํกดั 50

Vina Kraft Paper Co., Ltd.  บริษทัสวนป่ารังสฤษฎ์ จาํกดั 50

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 50 บริษทัสยามพนาเวศ จาํกดั 50

New Asia Industries Co., Ltd.  บริษทัไทยพนาบูรณ์ จาํกดั 50

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 50 บริษทัไทยวนภูมิ จาํกดั 50

Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.  TCG Solutions Pte. Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 50    (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 50

AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. Interpress Printers Sendirian Berhad  

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 50    (จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย) 49

Packamex (Vietnam) Co., Ltd. PT Primacorr Mandiri  

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 50    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 49

บริษทัโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จาํกดั 50 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company  

PT Indoris Printingdo     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 48

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 50 PT Fajar Surya Wisesa Tbk.  

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 40
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สัดส่วน สัดส่วน
การถือหุ้น การถือหุ้น

โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

�����������������(SCGP) �����������������(SCGP)

PT Dayasa Aria Prima  Tin Thanh Packing Joint Stock Company  

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 40    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 38

PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box  บริษทัพรีแพค ประเทศไทย จาํกดั 38

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 38 บริษทัทีซี เฟล็กซิเบิ�ลแพคเกจจิ�ง จาํกดั 38

PT Bahana Buana Box  บริษทัเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จาํกดั 37

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 38 บริษทัตะวนันาบรรจุภณัฑ์ จาํกดั 36

PT Rapipack Asritama  บริษทัคอนิเมก จาํกดั 28

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 38

����������� ������������

บริษทัซิเมนต์ไทยโฮลดิ�ง จาํกดั 100 บริษทัเอสซีจี เลิร์นนิ�ง เอ็กเซลเลนซ์ จาํกดั 100

บริษทัซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี�  (2001) จาํกดั (มหาชน) 100 บริษทัเอสซีจี เอชอาร์ โซลูช ั�นส์ จาํกดั 100

บริษทัพร็อพเพอร์ตี�  แวลู พลสั จาํกดั 100 SCG Vietnam Co., Ltd.  

บริษทัเอสซีจี แอคเคา้น์ติ�ง เซอร์วิสเซส จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100

บริษทักฎหมายเอสซีจี จาํกดั 100 PT SCG Indonesia  

บริษทัซีทีโอ แมเนจเมน้ท์ จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100

Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.  บริษทับางซ��ออุตสาหกรรม จาํกดั 100

   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 บริษทัแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จาํกดั 100

บริษทัเอสซีจี คลีนเนอร์ยี� จาํกดั 100 บริษทัแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล 

บริษทัเมกาทริค จาํกดั 100    อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 100

บริษทัเจียง คลีนเนอร์ยี� จาํกดั 100 บริษทัเอ.ไอ.เทคโนโลยี จาํกดั 51

บริษทัที-โวลต์ จาํกดั 100 A.I. Tech Inter Private Limited  

บริษทัเอ็นพี วตัต์ จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 51

บริษทัซีเอ็น วตัต์ จาํกดั 100 บริษทัคลีนเนอร์ยี� เอบีพี จาํกดั 51

บริษทับีเอ็นเอ็น เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั 100 บริษทัสยาม จีเอ็นอี โซล �าร์ เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั 50
 

028



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดบริษทัยอ่ยที�ไม่มีการประกอบธุรกิจที�เป็นสาระสาํคญั ซ�� งรวมอยูใ่นงบการเงินรวมมีดงันี�  

 

สัดส่วน สัดส่วน

การถือหุ้น การถือหุ้น

โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษทัสยามมอร์ตาร์ จาํกดั 100 บริษทัเหล็กสยาม จาํกดั 100

CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.  บริษทัทอ่ธารา จาํกดั 100

   (จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา) 100 SCG Corporation S.A.

SCG Roofing Philippines, Inc.     (จดทะเบียนในประเทศปานามา) 100

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100 บริษทัเอสซีจี พลาสติกส์ จาํกดั 100

Ceramic Research Institution  บริษทัเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จาํกดั 100

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 United Industrial Energy Corporation  

บริษทัสยาม ทีพีซี จาํกดั 100    (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 54

Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.  บริษทัไดนา่ แพคส์ จาํกดั 50

   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 100 บริษทัดี อิน แพค จาํกดั 50

บริษทัเอสซีจี โฮลดิ�ง จาํกดั 100 บริษทัฟินิคซ ยูทิลิตี� ส์ จาํกดั 50

บริษทันวโลหะบางปะกง จาํกดั 100  
 

บริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ส่วนใหญ่ตั�งอยู่ในประเทศไทย ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอย่างอื�น และสัดส่วนการถือหุ้น  

ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีการเปลี�ยนแปลงจากปี 2564 อยา่งมีสาระสาํคญั 

 

ทั�งนี�  ในระหวา่งปี 2565 กลุ่มบริษทัไดน้าํงบการเงินของ Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plastico, S.A. 

Peute Recycling B.V. และบริษทัยอ่ย Recycling Holding Volendam B.V. และบริษทัยอ่ย และ Jordan Trading Inc.  

มาจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัเนื�องจากการซื�อธุรกิจ ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดย 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ที� เกี�ยวข้อง 

งบการเงินรวมนี�นาํเสนอเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั�งหมดมี 

การปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั�งนี�  ผลที�เกิดขึ�นจริง

อาจแตกต่างจากที�ประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมซึ� งเปิดเผยในหมายเหตุ

แต่ละขอ้จะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื�อง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป  
 

ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2565 กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 9 

เรื�อง เ�ร�� �ง����างการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 7 เรื�อง การเ�ิ�เ��������เ�ร�� �ง����าง

การเงิน สําหรับรายการที�ไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี� ยอา้งอิง IBOR โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยู่

ระหวา่งการแกไ้ขหรือเตรียมการแกไ้ขเงื�อนไขสัญญา เพื�อตอบสนองต่อการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยดงักล่าว รวมถึงใน

บางสญัญาไดด้าํเนินการแกไ้ขเงื�อนไขเสร็จแลว้ 
 

3 น��บา�การบั���ท���ํา�ั� 
 

นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี�ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื�อเมื�อกลุ่มบริษทัประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยที์�

ซื�อมานั�นประกอบดว้ยปัจจยันาํเขา้และกระบวนการที�สาํคญัเป็นอยา่งนอ้ยซึ�งสามารถทาํใหเ้กิดผลผลิตได ้โดยวนัที�

ซื�อกิจการคือวนัที�อาํนาจในการควบคุมนั�นไดถู้กโอนมาใหก้ลุ่มบริษทั ยกเวน้กรณีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนั ทั�งนี�  ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อธุรกิจรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น 

 

ในการรวมธุรกิจที�ดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซื�อ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนที�กลุ่มบริษทั

ถืออยูใ่นผูถู้กซื�อก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื�อ และรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�น

ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซื�อก่อนการรวมธุรกิจที�เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจะ

ถูกรับรู้ดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายส่วนไดเ้สียดงักล่าวออกไป  
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ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัที�ซื�อ โดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�โอนใหซึ้�งรวมถึงการรับรู้จาํนวน 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ หกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและหนี� สินที�รับมา

ซึ�งวดัมูลค่า ณ วนัที�ซื�อ กาํไรจากการซื�อในราคาตํ�ากวา่มูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

สิ�งตอบแทนที�โอนให้ซึ� งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมให้รวมถึงสินทรัพยที์�โอนไป หนี� สินที�กลุ่มบริษทัก่อขึ�นเพื�อ

จ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิม สิ�งตอบแทนที�ตอ้งจ่ายเมื�อเขา้เงื�อนไข และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที�ออกโดย

กลุ่มบริษทั 

 

สิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ณ ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

หนี� สินที�อาจเกิดขึ�นของบริษทัที�ถูกซื�อที� รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี� สินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบัน 

ซึ�งเกิดขึ�นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 

 

หากการบนัทึกบญัชีเมื�อเริ�มแรกสาํหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�การรวม

ธุรกิจเกิดขึ�น กลุ่มบริษทัทาํการประมาณการมูลค่าของรายการซึ� งขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื�อรายงาน 

มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหนี� สินเพิ�มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาใน

การวดัมูลค่า เพื�อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ�มเติมที�ไดรั้บเกี�ยวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มที�มีอยู่ ณ วนัที�ซื�อ 

ซึ� งขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่าง� ที�เคยรับรู้ไว ้ณ วนัที�ซื�อ 

 

(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ�นเมื�อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกับกิจการนั�นและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนั�นทาํให้

เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 

นับแต่วนัที�มีการควบคุมจนถึงวนัที�การควบคุมสิ�นสุดลง ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม 

รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงซึ� งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการใน 

การจดัทาํงบการเงินรวม ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงแต่เท่าที�

เมื�อไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ�น  
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ณ วนัที�ซื�อธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า

จากผูถู้กซื�อ เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัที�ไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม 

ผลต่างระหว่างส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที�จ่าย

จากการไดม้าหรือผลตอบแทนที�รับจากการจาํหน่ายไปจะรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนตํ�ากวา่ทุนอื�นในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

เมื�อกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุม และองค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้นที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัย่อยนั�น ผลกาํไรหรือขาดทุนที�

เกิดขึ�นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเดิมที�ยงัคง

เหลืออยูว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�สูญเสียการควบคุม  

 

(ค) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทัร่วม  

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้

เป็นการร่วมการงานที�กลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั�น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั�น 

มากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งกบัการร่วมการงานนั�น 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมื�อ

เริ�มแรกดว้ยราคาทุนซึ� งรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ�มแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งกาํไร

หรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของเงินลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวม

จนถึงวนัที�ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัหรือการควบคุมร่วมสิ�นสุดลง  

 

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ� นจริงซึ� งเป็นผลมาจากรายการกับการร่วมค้าและบริษทัร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที� 

กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการที�ถูกลงทุนนั�น ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรที�

ยงัไม่เกิดขึ�นจริง แต่เท่าที�เมื�อไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 

 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

และกระแสรายวนั รวมทั�งเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูงซึ� งมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่

วนัที�ไดม้าและพร้อมที�จะเปลี�ยนเป็นเงินสดในจาํนวนที�ทราบไดโ้ดยมีความเสี�ยงที�ไม่มีนยัสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลง

มูลค่าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด  
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นอกจากนี�  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร�ึ� งจะตอ้งชาํระคืนเมื�อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ� งของกิจกรรมจดัหาเงิน

ในงบกระแสเงินสด 

 

(จ) ล�ูหน���ารค้า และล�ูหน��อื�น 

 

ลูกหนี� รับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี� วดัมูลค่าดว้ยราคา

ของรายการหกัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น หนี� สูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมื�อเกิดขึ�น 

 

กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของสัญญา �ึ� งประมาณการโดยใชต้าราง 

การตั�งค่าเผื�อเพื�อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น วิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหนี� ตามความเสี�ยง

ดา้นเครดิตที�มีลกัษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที� เกินกําหนดชําระ โดยนําข้อมูลผลขาดทุนที� เกิดขึ� นในอดีต  

การปรับปรุงปัจจยัที�มีความเ�พาะเจาะจงกับลูกหนี� นั�นๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจ

ในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทั�วไปในอนาคต ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณ

โดยใชว้ิธีถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนกัหรือเขา้ก่อนออกก่อน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของลกัษณะของสินคา้คงเหลือ 

 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนที��ื�อ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของ

สินคา้คงเหลือ สาํหรับสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตที�ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าใชจ่้าย

ในการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ ทั�งนี�  มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บเป็นการประมาณ

ราคาที�จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยตน้ทุนในการผลิตสินคา้นั�นใหเ้สร็จและตน้ทุนที�จาํเป็นตอ้งจ่ายไป

เพื�อใหข้ายสินคา้นั�นได ้

 

(ช) สินทรัพย์ไม่หมนุเ��ยนท��จ�ั�ระเ�ทเ�� นสินทรัพย์ท���อืไ�้เพื�อ�าย  

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขายเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากที�

มูลค่าที�จะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั�นต่อไป �ึ� งตอ้งมีไวเ้พื�อขายในทนัที

ในสภาพปัจจุบนั และวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนที�ตํ�ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขายจะหยุดบนัทึกค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย

รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียก็จะหยดุบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์�พ��อ�าร�งทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน หมายถึง อสงัหาริมทรัพยที์�ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสงัหาริมทรัพยที์�

ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั�งสองอยา่ง 

ทั�งนี�  ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติของธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื�อใหไ้ดม้า�ึ�งอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้างเอง 

�ึ�งรวมตน้ทุนของวสัดุ ค่าแรงทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น เพื�อใหไ้ดอ้สังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอยู่ในสภาพ

พร้อมใหป้ระโยชน์ รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข 

 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ และรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและงานระหวา่งการก่อสร้าง 

 

ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี�  

 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 5 - 20  ปี 

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 5 - 40  ปี 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุน�ึ� งเกิดจากผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

����������������������� ���������������  

 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใชง้านของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�มีการจดัประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 
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(ฌ) ������ ����ร����ปุกรณ์ 

 

�ิ��ร���������� �กรร��ิ��ิ�ของกิจการ 

 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการ

ก่อสร้างเอง ซึ� งรวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น� ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพื�อให้สินทรัพยน์ั�นอยู่ในสถานที�และสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรื� อถอน การขนยา้ย 

การบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพย ์และตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข สาํหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดย

ลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ซึ� งไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์นั�นใหถื้อว่าลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ดงักล่าว

เป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์ 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนซึ�งเกิดจากผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที�ดิน 

อาคารและอุปกรณ์รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การจ���ร��������งอ��ง�าริ��ร��������อการ�ง��� 

 

เมื�อมีการเปลี� ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที� มีไว ้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื� อการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยน์ั�นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี 

 

����������กิ�ข� �����า����ง 

 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั� งใหญ่รับรู้เป็นส่วนหนึ� งของมูลค่าตามบญัชีของ

รายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื�อกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั�นและ

สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ย 

มูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนที�เกิดขึ�นเป็นประจาํในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

เมื�อเกิดขึ�น 
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������������� 

 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากจาํนวนที�คิดค่าเสื�อมราคาของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ�� งประกอบดว้ยราคาทุน

ของสินทรัพยห์รือมูลค่าอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ

สินทรัพย ์และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและงานระหวา่งการก่อสร้าง 

 

ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี�   

 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 5 - 50 ปี 

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง   

-   ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 3 - 47 ปี 

-   ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC) 5 - 30 ปี 

-   ธุรกิจแพคเกจจิ�ง (SCGP) 5 - 40 ปี 

-   ส่วนงานอื�น 5 - 50 ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์   

-   ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 2 - 30 ปี 

-   ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC) 2 - 30 ปี 

-   ธุรกิจแพคเกจจิ�ง (SCGP) 3 - 30 ปี 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ 3 - 20 ปี 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและเครื�องใชส้าํนกังาน 2 - 20 ปี 

 

วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชี  

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมที�เกิดจากการซื�อกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยม 

ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เริ�มแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่า

ดว้ยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม สําหรับเงินลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชี

ของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูก

ปันส่วนใหสิ้นทรัพยใ์ดๆ 

 

(ฎ) �ิน����ย��ม่ม���ว�น���น 

 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

 

รายจ่ายในขั�นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การสาํรวจตรวจสอบเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์

หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 

 

รายจ่ายที�เกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเมื�อสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาได้

อย่างน่าเชื�อถือ ผลิตภณั�ห์รือกระบวนการนั�นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซึ� งมีความเป็นไปได้

ที�จะก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษทัมีความตั�งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที�จะนาํมาใช้

เพื�อทาํใหก้ารพฒันาเสร็จสิ�นสมบูรณ์ และนาํสินทรัพยม์าใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้รายจ่ายในการพฒันาอื�น

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น  

 

รายจ่ายในการพฒันาซึ� งรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าสะสม ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนสาํหรับวสัดุ ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียม

สินทรัพยเ์พื�อใหส้ามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ตามประสงคแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้

เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

 

�ิน�รัพย���่���ัว�น���น� 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นๆ ที�กลุ่มบริษทัซื�อมาและมีอายุการใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

หักดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  
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ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั�นพร้อมที�จะให้ประโยชน์ ทั�งนี�  

กลุ่มบริษทัไม่ไดคิ้ดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับตน้ทุนระหวา่งพฒันา 

 

ประมาณการระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี�  

 

ประทานบตัรและค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ ตามอายสุญัญา 

ค่าลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ 2 - 20  ปี 

สญัญาที�ทาํกบัลูกคา้และความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 5 - 26  ปี 

อื�น� 3 - 25  ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฏ) สัญญาเช่า 

 

ณ วนัเริ�มตน้ของสญัญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า เมื�อสญัญานั�นให้

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์�ระบุสาํหรับช่วงเวลาหน�� งเพื�อแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน 

 

ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิ�งตอบแทนที�ตอ้งจ่าย 

ตามสัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ กลุ่มบริษทัอาจปฏิบติั

ตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบับนี� ซ�� งอาจไม่แยกส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่า โดยรับรู้สัญญาเช่าและ

ส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล ยกเวน้สัญญาเช่า

ซ�� งสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�าหรือสัญญาเช่าระยะสั�นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุง

เมื�อมีการวดัมูลค่าใหม่ของหนี� สินตามสญัญาเช่า  
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ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินที�รับรู้เมื�อเริ�มแรกของหนี� สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ย

จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สัญญาเริ�มมีผล รวมกบัตน้ทุนทางตรง

เริ�มแรก และประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ�งจูงใจในสญัญาเช่าที�ไดรั้บ  

 

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลจนถึง

วนัสิ�นสุดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าที�โอนกรรมสิทธิ� ในสินทรัพยที์�เช่าใหก้บักลุ่มบริษทัเมื�อสิ�นสุดสัญญาเช่า 

หรือกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการซื�อสินทรัพย ์ในกรณีนี� จะบนัทึกค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของ

สินทรัพยที์�เช่า ซึ� งกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้ง 

 

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าที�ตอ้งจ่ายทั�งหมดตามสญัญา ทั�งนี�  กลุ่มบริษทั

ใชอ้ตัราดอกเบี� ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบี� ย

เงินกู้ยืมส่วนเพิ�มโดยนําอตัราดอกเบี� ยจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วน

เพื�อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยที์�เช่า 

 

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี� ยที�แทจ้ริง และหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูก

วดัมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปลี�ยนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิที�ระบุในสัญญาเช่า 

เมื�อมีการวดัมูลค่าหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  

 

กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(ฐ) การ������า�ิน�ร������������� �ิน�ร�����างการเงิน 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวนทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื� องการดอ้ยค่า

หรือไม่ ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี�  กลุ่มบริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดว่าจะไดรั้บคืน สาํหรับค่าความนิยม

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นที�มีอายุการใชป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะประมาณมูลค่าที�

คาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื�อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบัญชีของ 

หน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน  
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มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย

แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ประมาณจากกระแสเงินสดที�จะไดรั้บ 

ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินไดเ้พื�อให้สะทอ้นมูลค่าที�อาจ

ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั �ึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อใหเ้กิด

กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิด

เงินสดที�สินทรัพยน์ั�นเกี�ยวขอ้งดว้ย  
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการ

ที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ยกเวน้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการกลบั

รายการ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตาม

บญัชีภายหลงัหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม เสมือนหนึ� งไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่ามาก่อน  

 

(ฑ) ���า�น��การ��า�ละ���า�น��อ��น 

 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น แสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังาน

ในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  

 

โครงการ���ร�โ��น�ท��ก �า�น���� 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์

ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลด

กระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั �ึ� งจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี  
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบี�ยจ่ายของ

หนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที�ใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 

โดยคาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงใด� ในหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิ�ึ� งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ

การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบี�ยจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอื�น� ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือผลกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกิดขึ�น 

 

ผลประโยชน์ระยะย�����น  

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจาก

การทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน� �ึ� งผลประโยชน์นี� ไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็น

มูลค่าปัจจุบนั ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น  

 

ผลประโยชน์������ล������  

 

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเมื�อวนัใดวนัหนึ� งต่อไปนี� เกิดขึ�นก่อน เมื�อกลุ่มบริษทัไม่สามารถ

ยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเมื�อกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง 

หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงักล่าวจะถูก

คิดลดกระแสเงินสด 

 

ผลประโยชน์ระยะ���น����น����น 

 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อพนกังานทาํงานให ้หนี� สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่ายชาํระ 

หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามก�หมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี�สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 

 

 

041



 

 

 

 

 

 

(ณ) �ร��าณการ������� 

 

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามก�หมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�เกิดขึ�น

ในปัจจุบนั�ึ�งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที�ประมาณการไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอน

วา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหนี� สินพิจารณาจากการคิดลด

กระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพื�อใหส้ะทอ้นจาํนวน

ที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั�ึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี� สิน ประมาณการหนี� สินส่วนที�เพิ�มขึ�น

เนื�องจากเวลาที�ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

(ด) รายได้�าก����า�����าก���กูค้า 
 

(1) การรับรู้รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เมื�อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�กลุ่มบริษทั

คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ �ึ�งไม่รวมจาํนวนเงินที�เก็บแทนบุคคลที�สาม รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดง

สุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินค้าและบริการ 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ� งเมื�อกลุ่มบริษทัโอนการควบคุมในสินคา้ไปยงัลูกคา้�ึ� ง

โดยทั�วไปเกิดขึ�น ณ วนัที�มีการส่งมอบสินคา้ให้กับลูกคา้ สาํหรับการขายที�ให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 

กลุ่มบริษทัทาํการประมาณการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้รายไดจ้าก

การขายสินคา้และตน้ทุนขายสาํหรับสินคา้ที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ� ง โดยอา้งอิงกบัระดบัความกา้วหนา้ตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัหรือเมื�อ

ไดใ้หบ้ริการ ระดบัความกา้วหนา้ประเมินโดยใชว้ิธีผลผลิตหรือวิธีปัจจยันาํเขา้ 

 

สาํหรับสั��าที�มีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้และ

การใหบ้ริการแยกจากกนั หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์

จากสินคา้หรือบริการนั�น หรือมีการให้บริการหลาย� ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที�แตกต่างกัน 

สิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนของราคาขายที�เป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั�น� �ึ�งไดร้ะบุ

ไวใ้นรายงานอตัราค่าสินคา้หรือบริการที�กลุ่มบริษทัขายสินคา้และบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก  
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กลุ่มบริษทัมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดส่้วนใหญ่มาจากการขาย �ดยเป็นรายไดที้�รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง 

 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า  

 

สาํหรับ�ปรแกรมสิทธิ�ิเ�ษที�กลุ่มบริษทัมีใหลู้กคา้ สิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขาย

ที�เป็นเอกเท�ของสินคา้และคะแนน จาํนวนเงินที�ปันส่วนให้กบัคะแนนจะรับรู้เป็นหนี� สินที�เกิดจากสัญญา 

และรับรู้รายไดเ้มื�อลูกคา้ใชสิ้ทธิแลกคะแนนหรือเมื�อมีความน่าจะเป็นนอ้ยมากที�ลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนน

ดงักล่าวหรือสิทธิในการแลกหมดอายุ ทั�งนี�  ราคาขายที�เป็นเอกเท�ของคะแนนประมาณการ�ดยอา้งอิงกับ

ส่วนลดที�ใหแ้ก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นที�ลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนน และจะไดรั้บการทบทวนการประมาณการ

ดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

รายได้���น 

 

รายไดอื้�นประกอบดว้ย รายไดเ้งินปันผล ดอกเบี� ยรับและอื�น� บนัทึกดว้ยเกณ��คงคา้ง ยกเวน้เงินปันผลรับ

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ 

 

รายไดค่้าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 

 

(2) สินทร�พย�แล��นี�สินที�เกิด�ากส���า 

 

สินทรั�ย�ที� เกิดจากสัญญารับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดก่้อนที�จะมีสิทธิที�ปรา�จากเงื�อนไขในการไดรั้บ 

สิ�งตอบแทน สินทรั�ย�ที�เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บหัก

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น สินทรั�ย�ที�เกิดจากสัญญาจะถูกจดัประเภทเป็นลูกหนี�การคา้

เมื�อกลุ่มบริษทัมีสิทธิที�ปรา�จากเงื�อนไขในการไดร้ับสิ�งตอบแทน �ึ� ง�ดยทั�วไปเกิดขึ�นเมื�อกลุ่มบริษทัออก 

ใบแจง้หนี� ใหก้บัลูกคา้ 

 

หนี� สินที�เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูก�นัที�จะตอ้ง�อนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หนี� สินที�เกิดจากสัญญารับรู้

เมื�อกลุ่มบริษทัไดรั้บชาํระหรือมีสิทธิที�ปรา�จากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทนที�เรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้

ก่อนที�กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดที้�เกี�ยวขอ้ง  
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(ต) ค่าใช้จ่าย 

 

ต้นทุนทางการเงิน 

 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบี�ยจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหนี� สินส่วนที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไป  

 

ตน้ทุนการกูย้ืมที�ไม่ไดเ้กี�ยวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 

 

กลุ่มบริษทัไดเ้สนอสิทธิใหพ้นกังานจาํนวนหนึ�งที�เขา้หลกัเกณ�ส์าํหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 

พนกังานที�เห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจาํนวนหนึ�งโดยคาํนวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จาํนวนปีที�ทาํงาน

หรือจาํนวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริษทับนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อมีแผนการออกจากงานดว้ย

ความเห็นชอบร่วมกนั 

 

(ถ) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี �ึ� งรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั บนัทึกโดยคาํนวณจากผลกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษี

ที�ประกา�ใชห้รือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบั

รายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ�นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สินและจาํนวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื�อเกิดจากผลแตกต่าง

ชั�วคราวสําหรับการรับรู้ค่าความนิยมในครั� งแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนี� สินในครั� งแรก�ึ� งเป็นรายการที�

ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที�

เกี�ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้และบริษทัร่วม �ึ� งกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลบั

รายการของผลแตกต่างชั�วคราวและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ 
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�กลุ่มบริษทั

คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี� สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิตาม

ก�หมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้�

ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั �ึ� งกิจการมี

ความตั�งใจจะจ่ายชาํระหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั�งใจจะรับคืนสินทรัพย์

และจ่ายชาํระหนี� สินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคต

จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ท) เงินตราต่างประเทศ  

 

����������������� ������������������ 

 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไม่เป็นตวัเงิน�ึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็น

เงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทั

ในกลุ่มบริษทัโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงิน

ที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไม่เป็นตวัเงิน�ึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ�ึ� งแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม

แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�วดัมูลค่ายติุธรรม 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดจากการแปลงค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�

เกิดขึ�นจากการแปลงค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น และการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสดเ�พาะส่วนที�มีประสิทธิผลจะรับรู้เขา้กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น
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หน่วยงานต่างประเทศ  
 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินของหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที�เกิดขึ�น

จากการซื�อหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนถวัเ�ลี�ยที�ใกลเ้คียงกบั

อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที� เกิดรายการ ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนที� เกิดจากการแปลงค่ารับรู้ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าที�ถูกปันส่วนให้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลสะสมของผลต่าง

จากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดจากการแปลงค่างบการเงินแสดงไวเ้ป็นรายการในองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้

จนกวา่มีการจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั�นออกไป 
 

เมื�อหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนไดเ้สียทั� งหมดหรือเพียงบางส่วนที�ทาํให้สูญเสียการควบคุม ความมี

อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัหรือการควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงาน

ต่างประเทศนั�นต้องถูกจดัประเภทเป็นกําไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ� งของกําไรขาดทุนจากการจาํหน่าย  

หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วน

ให้กับส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพียง

บางส่วนโดยที�กลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัหรือการควบคุมร่วม กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสม

บางส่วนที�เกี�ยวขอ้งเป็นกาํไรหรือขาดทุน 
 

รายการที�เป็นตวัเงินที�เป็นลูกหนี� หรือเจา้หนี� กับหน่วยงานต่างประเทศ ซึ� งรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี

แผนการชําระหนี� หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ ผลกําไรและขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี�ยนจากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ�งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

และรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และแสดงเป็นรายการองค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่าจะมี     

การจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั�นออกไป 

 

(ธ) เค��������������เ��� 
 

การจัดประเภทและการวัดมลูค่า  
 

ตราสารหนี� ที�กลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเมื�อมีการออกตราสารหนี�  สินทรัพยท์างการเงินและ

หนี� สินทางการเงินอื�น� นอกเหนือจากลูกหนี� การคา้และเจา้หนี� การคา้รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเมื�อกลุ่มบริษทัเป็น

คู่สญัญาตามขอ้กาํหนดของเครื�องมือทางการเงินนั�น และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมตน้ทุนการทาํรายการที�

เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเมื�อเริ� มแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมและตน้ทุนการทาํ

รายการที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารนั�นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  
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ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมื�อเริ� มแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี      

การเปลี�ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินที�ไดรั้บ

ผลกระทบทั�งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการจดัประเภท  

 

ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ� มแรก หนี� สินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี� ยที�แทจ้ริง 

ยกเวน้หากถือไวเ้พื�อคา้หรือเป็นตราสารอนุพนัธ์ ให้จดัประเภทดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบี� ยจ่าย 

ผลกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน และผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชี จะรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายตาม 

วิธีดอกเบี� ยที�แทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายจะถูกลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น สําหรับรายได้

ดอกเบี�ย ผลกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น และผลกาํไรหรือขาดทุน

ที�เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม รายไดด้อกเบี�ยคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ผลกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนและผลขาดทุน

ดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ผลกาํไรและขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น เมื�อมีการตดัรายการออกจากบญัชี กาํไรและขาดทุนสะสมที�รับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�นจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน  

 

เงินลงทุนในตราสารทุนที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย 

มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ในกําไรหรือขาดทุนในวนัที�กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล เวน้แต่ 

เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ผลกาํไรและขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน  
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การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมื�อสิทธิตามสญัญาที�จะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์

ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรม��� งความเสี� ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีที�กลุ่มบริษทัไม่ได้

ทั�งโอนหรือคงไว�้�� งความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดและไม่ไดค้งไว�้�� งการควบคุมใน

สินทรัพยท์างการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบญัชีเมื�อ�าระผูกพนัตามสัญญาสิ�นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุ

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและกระแสเงินสดจาก

การเปลี�ยนแปลงหนี� สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หนี� สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที�

สะทอ้นเงื�อนไขที�เปลี�ยนแปลงแลว้ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีที�ตดัรายการและสิ�งตอบแทนที�ตอ้งจ่ายรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื�อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิ 

ก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามก�หมายในการหกักลบจาํนวนเงินที�รับรู้และกลุ่มบริษทัตั�งใจที�จะชาํระดว้ย

จาํนวนเงินสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี� สินพร้อมกนั  

 

อนุพันธ์  

 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

วดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นั�นมีไวเ้พื�อป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด  

 

การบัญชี��อ�กัน��า���ี�ย� 

 

ณ วนัที�กําหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี� ยงเป็นครั� งแรก กลุ่มบริษัทได้จัดทําเอกสารเกี� ยวกับ

วตัถุประสงค์ของการบริหารความเสี�ยงและกลยุทธ์ที�ใช้ในการจดัการกับความเสี�ยง ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ

ระหว่างรายการที�มีการป้องกันความเสี�ยงและเครื�องมือที�ใชใ้นการป้องกนัความเสี�ยงรวมถ�งการพิจารณาความมี

ประสิทธิผลของการป้องกันความเสี�ยง ณ วนัเริ�มตน้ของความสัมพนัธ์ป้องกันความเสี�ยงและตลอดระยะเวลาที�

เหลืออยู่ เพื�อพิจารณาถ�งความคงอยู่ในความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยงและ

เครื�องมือป้องกนัความเสี�ยง  
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การ�้องกันค�า�เส��ยง�นกร��สเงินสด  
 

กลุ่มบริษทัถืออนุพนัธ์บางรายการเป็นเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงเพื�อการป้องกนัความเสี�ยงในอตัราดอกเบี�ย และ

กาํหนดใหเ้ป็นเครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด 
 

เมื�ออนุพนัธ์ถูกกาํหนดใหเ้ป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด ส่วนที�มีประสิทธิผลของการ

เปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและสะสมไวใ้นสํารองการป้องกนั

ความเสี�ยง การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ส่วนที�ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  
 

สาํหรับการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด จาํนวนที�สะสมไวใ้นสาํรองการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

จะมีการจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนักบักระแสเงินสดที�มีการป้องกนัความเสี�ยง

กระทบกาํไรหรือขาดทุน 
 

การบญัชีป้องกนัความเสี�ยงจะถูกยกเลิก�ดยทนัทีเป็นตน้ไป เมื�อเครื�องมื�อที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยงหมดอายุ มีการ

จาํหน่าย ยกเลิกหรือมีการใชสิ้ทธิ หรือเมื�อการป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวไม่เขา้เงื�อนไขของการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง 

เมื�อการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสดสาํหรับรายการป้องกนัความเสี�ยงที�ไม่ส่งผลใหเ้กิดการรับรู้รายการ

ที�ไม่ใช่รายการทางการเงินถูกยกเลิก และกระแสเงินสดในอนาคตที�มีการป้องกนัความเสี�ยงยงัคงคาดการณ์วา่จะเกิดขึ�น 

จาํนวนเงินที�สะสมในสาํรองการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสดจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือ

ขาดทุนจนกว่ากระแสเงินสดในอนาคตที�คาดการณ์�ึ� งไดรั้บการป้องกนัความเสี�ยงกระทบกาํไรหรือขาดทุน หาก

กระแสเงินสดในอนาคตที�มีการป้องกนัความเสี�ยงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดขึ�นอีกต่อไป จาํนวนเงินที�สะสมไวใ้น

สาํรองการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสดจะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัพิจารณารับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และลูกหนี�

สญัญาเช่า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือน

ขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที�มีการเพิ�มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการ

เมื�อเริ�มแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หรือลูกหนี� การคา้ที�เลือกใชว้ิธีการอย่างง่าย 

(Simplified Approach) กรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื�อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุ

ของสญัญา 
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ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ� าหนัก 

โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต �ึ� งคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินที�คาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเสี�ยงดา้นเครดิตตํ�าเมื�อมีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในระดบัที�

น่าลงทุน และกลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับสินทรัพยท์างการเงินมีความเสี�ยง

ดา้นเครดิตตํ�าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ�มขึ�นอย่างมีนยัสาํคญัหากเกินกาํหนดชาํระ

มากกวา่ 30 วนั มีการเปลี�ยนแปลงของอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ลดระดบัลงอยา่งมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานที�ถดถอย

อย่างมีนัยสําคญั หรือมีการเปลี�ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจหรือก�หมายที�ส่งผลในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของลูกหนี� ในการจ่ายชาํระภาระผูกพนั

ใหก้บักลุ่มบริษทั 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเมื�อ  

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทั�งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิใน

การไล่เบี�ย เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นมีการประเมินใหม่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน เพื�อสะทอ้น

การเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงดา้นเครดิตของเครื�องมือทางการเงินนบัจากวนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก การเพิ�มขึ�น

ของค่าเผื�อผลขาดทุนแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การตัดจาํหน่าย  

 

มูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเมื�อกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์�มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น

การกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ไดรั้บคืน 
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ดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง  

 

ในการคาํนวณดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่าย อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพย ์

�เมื�อสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี� สิน อย่างไรก็ตามสําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมื�อเริ�มแรก รายไดด้อกเบี�ยจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบี�ยที�

แทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหลงัหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้น

เครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายไดด้อกเบี�ยจะเปลี�ยนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพย ์

 

(น) การวัดมลูค่ายตุิธรรม  

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื�อโอนหนี� สินในรายการที�เกิดขึ�นในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที�วดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของหนี� สินสะทอ้นผลกระทบของความเสี�ยงที�ไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้

มูลค่ายติุธรรมเหล่านี�ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่าดงันี�  

 

 ขอ้มูลระดบั 1 :  เป็นราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนั และ 

กิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที�วดัมูลค่า 

 ขอ้มูลระดบั 2 :  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น นอกเหนือจาก

ราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 :   เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น 

 

หากสินทรัพยห์รือหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื�อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซื�อ และวดัมูลค่าหนี� สินและสถานะการเป็นหนี� สินดว้ยราคา

เสนอขาย   

 

หลกั�านที�ดีที�สุดสาํหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกคือราคาของการทาํ

รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนที�ใหห้รือไดรั้บ  
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(บ) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกจิ 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน จะแสดงถึงรายการที�

เกิดขึ�นจากส่วนงานดาํเนินงานนั�นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ป) บุคคลหรือกจิการท��เก��ยว��องก�น 

 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุม

ร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัทั�งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงิน

และการบริหารหรือในทางกลบักนั 

 

4 ก�ร�����ุรกจิ 

 

ปี 2565 

 

ในระหวา่งปี 2565 กลุ่มบริษทัไดมี้การซื�อธุรกิจที�สาํคญั ดงันี�  

 

(1) Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico, S.A. ประเทศโปรตุเกส 
 

เมื�อวนัที�  5 เมษายน 2565 บริษัทย่อยในธุรกิจเคมิคอลส์ได้เข้าซื� อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Sirplaste-

Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico, S.A. (“Sirplaste”) ซึ� ง เป็ น ผู ้ผ ลิ ต เม็ ด พ ล า ส ติ ก รี ไ ซ เคิ ล

คุณภาพสูงรายใหญ่ที�สุดในประเท�โปรตุเกส โดยการเขา้ซื�อหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 29.6 ลา้นยโูร 

หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,078 ลา้นบาท โดยแบ่งชาํระค่าหุ ้นบางส่วนแลว้จาํนวนเงิน 28.3 ลา้นยูโร หรือ

เทียบเท่าเงินบาท 1,031 ลา้นบาท และคาดวา่จะชาํระค่าหุน้ส่วนที�เหลือปี 2566  

 

การลงทุนใน Sirplaste เพื�อรองรับการขยายตวัของตลาดเมด็พลาสติกรีไซเคิลในทวีปยโุรป เนื�องจาก Sirplaste 

มี�านลูกค้าที�หลากหลายทั�วทั� งประเท�โปรตุเกสและประเท�อื�น� ในทวีปยุโรป นอกจากนี�  กลุ่มบริษัท           

จะประสานความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพาวนด์ (Compounding Technology) กับ Sirplaste เพื�อความ

เขา้ใจอย่างลึกซึ� งในความตอ้งการของลูกคา้ และนาํองคค์วามรู้ดงักล่าวไปเร่งกระบวนการพฒันาและปรับปรุง

ผลิตภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเร็วมากขึ�น 
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(2) Peute Recycling B.V. และบริษทัย่อย ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

เมื�อวนัที�  15 กรกฏาคม 2565 บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ�งได้เข้าซื� อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน      

Peute Recycling B.V. (“Peute”) ซึ� งเป็นบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจรีไซเคิลวสัดุบรรจุภณัฑค์รอบคลุมทั�งกระดาษ  

รีไซเคิลและพลาสติกรีไซเคิล ที�จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยการเขา้ซื�อหุ้นดงักล่าวมีมูลค่า  

ตามสัญญา 84.1 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,104 ลา้นบาท 

 

การลงทุนใน Peute เป็นการขยายธุรกิจเขา้สู่ตลาดธุรกิจรีไซเคิลวสัดุบรรจุภณัฑซึ์� งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 

และเพื�อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจบรรจุภณัฑ ์ตั�งแต่แหล่งวตัถุดิบ การผลิตสินคา้ ตลอดจนธุรกิจ

โซลูชนับรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร รวมถึงขยายเครือข่ายเพิ�มความสามารถในการจดัหาวสัดุรีไซเคิล 

 

(3) Recycling Holding Volendam B.V. และบริษทัย่อย ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

เมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน 2565 บริษทัย่อยในธุรกิจเคมิคอลส์ไดเ้ขา้ซื�อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ใน Recycling 

Holding Volendam B.V. (“Kras”) ซึ� งเป็นบริษทัชั�นนาํในธุรกิจการจดัการขยะใชแ้ลว้จากประเทศเนเธอร์แลนด ์

โดยการเขา้ซื�อหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสญัญา 55.1 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่าเงินบาท 2,074 ลา้นบาท 

 

การลงทุนในครั� งนี� จะเชื�อมโยงกับกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของกลุ่มบริษทั ซึ� งเป็น  

ส่วนช่วยใหก้ลุ่มบริษทัเขา้สู่ธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลครบวงจรมากยิ�งขึ�น โดยเริ�มตั�งแต่กระบวนการจดัเก็บขยะ 

กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก ตลอดจนการแปรรูปเมด็พลาสติกและส่งมอบใหลู้กคา้ในทวีปยโุรป 

 

(4) อ��น� 

 

เมื�อวนัที� 2 กนัยายน 2565 บริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ�งไดเ้ขา้ซื�อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 90 และบริษทัยอ่ย

ในกลุ่มธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้างไดเ้ขา้ซื�อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 10 รวมเป็นเขา้ซื�อหุน้ร้อยละ 100 

ใน Jordan Trading Inc. (“Jordan”) ซึ� งเป็นบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายวตัถุดิบกระดาษรีไซเคิล 

ที�จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื�อวนัที� 27 ธันวาคม 2565 บริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ�งได้

เข้าซื� อสินทรัพย์ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) จากบริษัทไซเบอร์ พริ�นท์กรุ๊ป จาํกัด 

(“Cyber”) ซึ� งเป็นผูผ้ลิตสิ�งพิมพแ์ละจาํหน่ายบรรจุภณัฑป์ระเภทต่างๆ ในประเทศไทย โดยการเขา้ซื�อธุรกิจ

ดงักล่าวมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 421 ลา้นบาท 
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การซื�อธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใช�ู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื�อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินสุทธิที�ไดม้า �ดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 การประเมินมูลค่ายติุธรรมไดแ้ลว้เสร็จ และมีการบนัทึกรายการ

สินทรัพยที์�ไดม้าและหนี� สินที�รับมาเป็นมูลค่ายติุธรรมเรียบร้อยแลว้ ยกเวน้สินทรัพยแ์ละหนี� สินของ Kras ที�ไดม้า

เมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน 2565 การประเมินมูลค่ายุติธรรมยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงถูกบนัทึกบญัชีดว้ยประมาณการ

มูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 ซึ� งอาจมีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�ไดม้า

และหนี� สินที�รับมา และค่าความนิยม เมื�อการประเมินมูลค่ายติุธรรมแลว้เสร็จ 
 

ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเนื�องในระหว่างช่วงเวลาที�วดัมูลค่าสําหรับมูลค่ายุติธรรมที�พิจารณา�ดยใช้

เกณฑ์ประมาณการ ซึ� งหากมีขอ้มูลใหม่ที�ไดร้ับเพิ�มเติม�ายในหนึ� งปีนบัจากวนัที�มีการซื�อธุรกิจและรับทราบ

ขอ้เทจ็จริงที�สะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มที�มีอยู ่ณ วนัที�ซื�อธุรกิจ การบนัทึกบญัชีเกี�ยวกบัการซื�อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 

สินทรัพยที์�ไดม้าและหนี� สินที�รับมา ณ วนัที�ซื�อธุรกิจ มีดงันี�  
 

Sirplaste Peute Kras ���น� รวม

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 353           230           217           11         811           

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 271           1,976        538           60         2,845        

สินคา้คงเหลือ 221           54             146           36         457           

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 809           307           557           278       1,951        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 140           1,448        -               -            1,588        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 2               8               -               6           16             

เจ้าหนี�การคา้และเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น (176)         (1,547)      (358)         (33)        (2,114)      

หนี� สินที�มี�าระดอกเบี�ย (186)         (74)           (362)         (5)          (627)         

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (41)           (146)         (68)           -            (255)         

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (155)         (397)         -               -            (552)         

รวมสินทรัพย์�ล��น��สินสุทธิท��ร��ุได้ 1,238        1,859        670           353       4,120        

หัก ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (371)         -               (268)         -            (639)         

สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา 867           1,859        402           353       3,481        

คา่ความนิยมจากการซื�อธุรกิจ 211           1,245        1,672        68         3,196        

สิ��ต���ทน�นการ��� �ธุรกิจ 1,078        3,104        2,074        421       6,677        

เงินสดที�ไดม้า (811)         

สิ��ต���ทน�นการ��� �ธุรกิจ - สุทธิ 5,866        

มูลค่ายุตธิรรม

(ล้านบาท)

 

054



 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษทัไดน้าํสินทรัพย ์หนี� สินและผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวมาจดัทาํงบการเงินรวมสิ�นสุด

วนัที�  31 ธันวาคม 2565 นับตั�งแต่วนัที�ซื� อธุรกิจ โดยบริษทัย่อยดงักล่าวมีรายไดจ้ากการขาย 5,789 ลา้นบาท และ       

มีกําไรสําหรับงวด 139 ลา้นบาท ทั� งนี�  รายได้จากการขายของบริษทัย่อยดังกล่าวตั� งแต่วนัที�  1 มกราคม 2565         

ถึงวนัที�กลุ่มบริษัทได้มีการซื� อธุรกิจดังกล่าวเป็นจํานวนเงินรวม 13,729 ล้านบาท และมีกําไรสําหรับงวด        

จาํนวนเงินรวม 447 ลา้นบาท 

 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อธุรกิจดงักล่าวรวม 185 ลา้นบาท ซึ� งรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร

ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

 

นอกจากการซื�อธุรกิจในระหว่างปี 2565 ดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีรายการสาํคญัที�เกี�ยวเนื�องกบัการซื�อธุรกิจ

ในปี 2564 ดงันี�  

 

ในไตรมาสที� 1 ของปี 2565 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�ไดม้าและหนี� สินที�รับมาจากการซื�อธุรกิจ 

Deltalab, S.L. (“Deltalab”) (ประเทศสเปน) โดยผูป้ระเมินราคาอิสระไดแ้ลว้เสร็จ กลุ่มบริษทัมีการบนัทึกรายการ

สินทรัพยที์�ไดม้าและหนี� สินที�รับมาเป็นมูลค่ายุติธรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอื�นเพิ�มขึ� น 2,105 ล้านบาท และปรับปรุงค่าความนิยมจากการซื� อธุรกิจลดลง 1,770 ล้านบาท ซึ� ง          

การปรับปรุงดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขการปรับปรุงบญัชีเกี�ยวกบัการซื�อธุรกิจ 

 

ในไตรมาสที� 2 ของปี 2565 กลุ่มบริษทัไดบ้รรลุขอ้ตกลงในการจ่ายชาํระเงินค่าหุ้นส่วนที�เหลือจาํนวนเงินรวม

ทั�งสิ�น 2,340 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,527 ลา้นบาท ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของ Duy Tan Plastics 

Manufacturing Corporation Joint Stock Company (“Duy Tan”) (ประเทศเวียดนาม) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยที�ไดม้าจาก

การซื�อธุรกิจ โดยกลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงประมาณการเงินค่าหุ้นที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตเพิ�มขึ�น จาํนวนเงิน 

394 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 582 ลา้นบาท และรับรู้ค่าความนิยมจากการซื�อธุรกิจเพิ�มขึ� น 

จาํนวน 195 ลา้นบาท รวมทั�งรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับปรุงประมาณการดงักล่าว จาํนวน 387 ลา้นบาท รวมแสดง

อยู่ในค่าใชจ่้ายอื�นในงบกาํไรขาดทุนรวม ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของ 

Duy Tan ในเดือนกรกฎาคม 2565 
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ปี 2564  

 

ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัไดมี้การซื�อธุรกิจที�สาํคญั ดงันี�  

 

(1) Go-Pak UK Limited และบริษทัย่อย สหราชอาณาจกัร 

 

เมื�อวนัที� 12 มกราคม 2564 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจิ�งไดเ้ขา้ซื�อหุ้นทั�งหมดร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK 

Limited (“Go-Pak”) ซ�� งเป็นหน�� งในผูน้ําในการให้บริการโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑ์อาหารในสหราชอาณาจกัร 

ยโุรปและอเมริกาเหนือ โดยการเขา้ซื�อหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 133.6 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

หรือเทียบเท่าเงินบาท 5,449 ลา้นบาท โดยแบ่งการชาํระค่าหุน้งวดแรกจาํนวนเงิน 77.5 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,161 ลา้นบาท และค่าหุน้ส่วนที�เหลือพิจารณาจากผลประกอบการปี 2564 และ 2565 

ทั�งนี�  ในไตรมาสที� 3 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุ้นงวดที� 2 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของ Go-Pak 

เป็นจาํนวนเงิน 29.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,358 ลา้นบาท และในไตรมาสที�  4 

ของปี 2564 กลุ่มบริษทัไดป้รับลดประมาณการเงินค่าหุน้ที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตส่วนที�เหลือจาํนวนเงิน 

26.2 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,183 ลา้นบาท ซ�� งเป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้น

สัญญา กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกําไรจากการปรับลดประมาณการดงักล่าวรวมแสดงอยู่ในรายไดอื้�นในงบกาํไร

ขาดทุนรวม 

 

การไดม้าซ�� งอาํนาจควบคุมใน Go-Pak เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑ์อาหารของกลุ่มบริษทั ซ�� งจะช่วยเสริม

ความแข็งแกร่งของฐานตลาดผูบ้ริโภค และเป็นการขยายฐานลูกคา้ไปยงัตลาดสหราชอาณาจกัร ยุโรปและ

อเมริกาเหนือ อีกทั�งเป็นการเพิ�มความหลากหลายของโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑอ์าหาร และขยายความสามารถใน

การผลิตและจดัจาํหน่ายเพื�อการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
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(2) Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company และบริษทัย่อย ประเทศเวียดนาม 

 

เมื�อวนัที�  23 กรกฎาคม 2564 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจิ�งไดเ้ขา้ซื� อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan 

Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company (“Duy Tan”) ซึ� งเป็นผูผ้ลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติก

แบบคงรูป (Rigid Packaging) ชั�นนาํในประเทศเวียดนาม การเขา้ซื�อหุน้ดงักล่าวมีมูลค่าตามสญัญารวมประมาณ 

5,500 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 7,870 ลา้นบาท โดยแบ่งการชาํระค่าหุน้งวดแรกจาํนวนเงิน 

3,630 พันล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 5,195 ล้านบาท และค่าหุ้นส่วนที� เหลือพิจารณาจาก             

ผลประกอบการปี 2563 และ 2564 ทั� งนี�  ในไตรมาสที�  4 ของปี 2564 กลุ่มบริษัทได้ปรับเพิ�มประมาณการ         

เงินค่าหุน้ที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตจาํนวนเงิน 76 พนัลา้นดองเวียดนาม หรือเทียบเท่าเงินบาท 112 ลา้นบาท             

ซึ� งเป็นไปตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นสัญญา กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับเพิ�มประมาณการดงักล่าว

รวมแสดงสุทธิอยูใ่นรายไดอื้�นในงบกาํไรขาดทุนรวม 

 

การไดม้าซึ� งอาํนาจควบคุมใน Duy Tan เป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑพ์ลาสติกแบบคงรูปของกลุ่มบริษทัสู่ภูมิภาค

อาเซียน และเสริมความแขง็แกร่งในการรองรับทั�งผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภคและผูบ้ริโภคในประเทศเวียดนาม 

ซึ�ง Duy Tan มีลูกคา้เป็นบริษทัขา้มชาติและเจา้ของสินคา้อุปโภคบริโภคในประเทศที�มีอตัราการเติบโตสูงเป็น

ส่วนใหญ่ นอกจากนี�  ยงัผลิตสินค้าในกลุ่มเครื� องใช้ในบ้าน เช่น อุปกรณ์และภาชนะบรรจุอาหาร การลงทุน

ดงักล่าวช่วยเพิ�มฐานลูกคา้ ในขณะเดียวกนัช่วยผนึกกาํลงัทางธุรกิจผา่นการขายสินคา้เสริมที�เกี�ยวขอ้ง 

 

(3) PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box PT Bahana Buana Box และ PT Rapipack Asritama (รวมเรียกว่า 

“Intan Group”) ประเทศอินโดนีเซีย 

 

เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2564 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจิ�งไดเ้ขา้ซื�อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 75 ใน PT Indonesia 

Dirtajaya Aneka Industri Box PT Bahana Buana Box และ PT Rapipack Asritama (รวมเรียกวา่ “Intan Group”) 

ซึ� งเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศอินโดนีเซีย การเขา้ซื� อหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวม

ประมาณ 856 พนัลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,978 ลา้นบาท โดยแบ่งการชาํระค่าหุน้งวดแรกจาํนวนเงิน 

822 พนัลา้นรูเปียห์ หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,897 ลา้นบาท และจะชาํระค่าหุ้นส่วนที�เหลือโดยพิจารณาจาก

ผลประกอบการปี 2565 และ 2566 
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Intan Group เป็นหน�� งในผู ้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกในประเทศอินโดนีเซียซ�� งดําเนินธุรกิจในพื�นที�

ยุทธศาสตร์สาํคญั 4 แห่ง ไดแ้ก่ Surabaya ตั�งอยู่ทางทิศตะวนัออกของเกาะชวา Semarang ตั�งอยู่ทางตอนกลาง

ของเกาะชวา Bekasi ตั�งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเกาะชวา และ Minahasa ตั�งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสี 

โดยมีลูกคา้ในกลุ่มธุรกิจอาหาร เครื�องดื�ม และผลิตภณัฑอ์ุปโภคบริโภค ทั�งที�เป็นบริษทัขา้มชาติและเจา้ของ

กิจการภายในประเทศ การไดม้าซ�� งอาํนาจควบคุมใน Intan Group ถือเป็นการขยายธุรกิจบรรจุภณัฑก์ระดาษ

ของกลุ่มบริษทัในประเทศอินโดนีเซีย ซ�� งจะช่วยเพิ�มความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

และยงัเป็นการเพิ�มสัดส่วนการบูรณาการในแนวตั�ง (Internal integration) ร่วมกนักบัโรงงานกระดาษบรรจุภณัฑ ์

PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 

 

(4) Deltalab, S.L. และบริษทัย่อย ประเทศสเปน 

 

เมื�อวนัที� 9 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยในธุรกิจแพคเกจจิ�งไดเ้ขา้ซื�อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ใน Deltalab, S.L. 

(“Deltalab”) ซ�� งเป็นบริษทัที�มีความเชี�ยวชาญดา้นการผลิตและจดัจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยคุ์ณภาพสูง 

(Medical Supplies and Labware) ที�จดทะเบียนในประเทศสเปน การเขา้ซื�อหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวม

ประมาณ 86.4 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่าเงินบาท 3,307 ลา้นบาท 

 

การลงทุนใน Deltalab เป็นการขยายธุรกิจเขา้สู่ตลาดวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์ซ�� งจะช่วยยกระดบัฐานลูกคา้

และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเพื�อรองรับการเติบโตด้านสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพ รวมทั� งเพิ�ม

ขีดความสามารถการใหบ้ริการสู่ระดบัโลก ตลอดจนการต่อยอดโอกาสในการบูรณาการองคค์วามรู้ในการผลิต

กลุ่มสินคา้ที�เกี�ยวขอ้ง ซ�� งปัจจุบนักลุ่มบริษทันาํเสนอผลิตภณัฑส์าํหรับสินคา้กลุ่มนี� ในรูปแบบของบรรจุภณัฑ์

สาํหรับขนส่ง บรรจุภณัฑส์าํหรับใส่สินคา้และบรรจุภณัฑพ์ร้อมชั�นวางสาํหรับสินคา้ นอกจากนี�  เป็นรากฐานที�

สาํคญัสาํหรับแผนการขยายธุรกิจที�เกี�ยวกบัผลิตภณัฑด์า้นสุขภาพและการแพทยใ์นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
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(5) บริษทัเอ.ไอ.เทคโนโลย ีจาํกดั และบริษทัย่อย ประเทศไทย 

 

เมื�อวนัที�  30 พฤศจิกายน 2564 บริษทัย่อยในส่วนงานอื�นได้เข ้าซื� อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ในบริษทั

เอ.ไอ.เทคโนโลยี จาํกัด (“AIT”) ซึ� งเป็นผูน้าํในดา้นธุรกิจการบูรณาการระบบอตัโนมติั (Automation System 

Integration) ในประเทศไทย การเขา้ซื�อหุ้นดงักล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 644 ลา้นบาท โดยแบ่งการ

ชาํระค่าหุน้งวดแรกจาํนวนเงิน 633 ลา้นบาท และจะชาํระค่าหุน้ส่วนที�เหลือโดยพิจารณาจากผลประกอบการ

ปี 2562 และ 2565 

 

การไดม้าซึ� งอาํนาจควบคุมใน AIT เป็นการเปิดโอกาสใหก้ลุ่มบริษทัเขา้สู่ธุรกิจ Automation อย่างเต็มตวั และ

เป็น อีกก้าวสําคัญในการพั�นานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื� อยกระดับอุตสาหกรรมไทย ซึ� งขณะนี�

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีแนวโนม้ความตอ้งการใช ้Automation เพิ�มสูงขึ�นอยา่งต่อเนื�องตามนโยบายขบัเคลื�อน

ประเทศไทยสู่ยคุอุตสาหกรรม 4.0 เพื�อเพิ�มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีที�ทนัสมยั 

 

(6) อ��น� 

 

ในไตรมาสที� 3 ของปี 2564 บริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้างไดเ้ขา้ซื�อหุน้ทั�งหมดร้อยละ 

100 ใน Oitolabs Technologies Private Limited  (“Oitolabs”) ซึ� งเป็นบริษทัที�เชี�ยวชาญทางดา้นการพ�ันาดิจิทลั

เทคโนโลยีและซอฟตแ์วร์ โดยมีสํานักงานใหญ่ตั�งอยู่ที�ประเทศอินเดีย และบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ 

ไดเ้ขา้ซื�อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 51 ในบริษทัเคชั�น เพาเวอร์ จาํกดั  (“Kation”) ซึ� งเป็นบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจหลกั

เกี�ยวกบัการให้บริการทาํความสะอาดอุตสาหกรรม โดยมีสํานกังานใหญ่ตั�งอยู่ที�ประเทศไทย การเขา้ซื�อหุ้น

ดงักล่าวมีมูลค่าตามสญัญารวม 100 ลา้นบาท 

 

การซื�อธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระเพื�อหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน

สุทธิที�ได้มา โดย ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมได้แลว้เสร็จ และมีการบันทึกรายการ

สินทรัพยที์�ไดม้าและหนี� สินที�รับมาเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแลว้ ยกเวน้สินทรัพยแ์ละหนี� สินของ Deltalab ที�

ไดม้าเมื�อวนัที� 9 ธันวาคม 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยเฉพาะในส่วนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�ไดม้ายงั    

ไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงถูกบนัทึกบญัชีดว้ยประมาณการมูลค่าในงบแสดง�านะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

ซึ� งอาจมีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�ไดม้าและหนี� สินที�รับมา และค่าความนิยม เมื�อการประเมิน

มูลค่ายติุธรรมแลว้เสร็จ 
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ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัมีการทบทวนอย่างต่อเนื�องในระหว่างช่วงเวลาที�วดัมูลค่าสําหรับมูลค่ายุติธรรมที�พิจารณา�ดยใช้

เกณฑ์ประมาณการ ซึ� งหากมีข้อมูลใหม่ที�ได้รับเพิ�มเติม�ายในหนึ� งปีนับจากวนัที� มีการซื� อธุรกิจและรับทราบ

ขอ้เท�จจริงที�สะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มที�มีอยู ่ณ วนัที�ซื�อธุรกิจ การบนัทึกบญัชีเกี�ยวกบัการซื�อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

 

สินทรัพยที์�ไดม้าและหนี� สินที�รับมา ณ วนัที�ซื�อธุรกิจ มีดงันี�  
 

Go-Pak

Duy

Tan

Intan 

Group Deltalab AIT ���น� รวม

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 479      283      35        243      28        16        1,084   

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 290      1,204   699      571      251      34        3,049   

สินคา้คงเหลือ 431      1,824   344      356      19        -          2,974   

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -          -          -          -          33        -          33        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 595      4,743   1,698   154      192      67        7,449   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,263   4,497   -          34        131      -          6,925   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 5          35        18        40        126      7          231      

เจ้าหนี�การคา้และเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น (208)    (1,168) (733)    (370)    (128)    (30)      (2,637) 

หนี� สินที�มี�าระดอกเบี�ย (357)    (2,861) (585)    (594)    (115)    (55)      (4,567) 

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (49)      (37)      (9)        (59)      (8)        -          (162)    

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (444)    (1,198) (117)    (68)      (100)    (11)      (1,938) 

รวมสินทรัพย์�ล��น��สินสุทธิท��ร��ุได้ 3,005   7,322   1,350   307      429      28        12,441 

หัก ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -          (2,196) (338)    (46)      (210)    (13)      (2,803) 

สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา 3,005   5,126   1,012   261      219      15        9,638   

คา่ความนิยมจากการซื�อธุรกิจ 2,444   2,744   966      3,046   425      85        9,710   

สิ��ต���ทน�นการ��� �ธุรกิจ 5,449   7,870   1,978   3,307   644      100      19,348 

เงินสดที�ไดม้า (1,084) 

สิ��ต���ทน�นการ��� �ธุรกิจ - สุทธิ 18,264 

มูลค่ายุตธิรรม

(ล้านบาท)
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สิ� งตอบแทนในการซื�อธุรกิจรวมเงิน�ากธนาคารที�มีเงื�อนไขเ�พาะเพื�อการลงทุน จาํนวน 380 ลา้นบาท      

โดยจะถูกจ่ายเมื�อบรรลุเงื�อนไขตามที�กาํหนดไวภ้ายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัที�ซื�อธุรกิจ และรวมเงินค่าหุน้    

ที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตพิจารณาจากผลประกอบการส่วนเพิ�ม ซ�� งรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อธุรกิจ และ

ถูกจดัลาํดบัชั�นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 3 (ดูหมายเหตุขอ้ 26) 

 

กลุ่มบริษทัไดน้าํสินทรัพย ์หนี� สินและผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวมาจดัทาํงบการเงินรวมสิ�นสุด

วนัที� 31 ธันวาคม 2564 นับตั�งแต่วนัที�ซื�อธุรกิจ โดยบริษทัย่อยดงักล่าวมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการ    

7,515 ลา้นบาท และกาํไรสาํหรับงวด 365 ลา้นบาท ทั�งนี�  รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการของบริษทัย่อยดงักล่าว

ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2564 ถ�งวนัที�กลุ่มบริษทัไดม้ีการซื�อธุรกิจดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวม 8,598 ลา้นบาท และ

มีกาํไรสาํหรับงวด เป็นจาํนวนเงินรวม 568 ลา้นบาท 

 

กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อธุรกิจดงักล่าวรวม 369 ลา้นบาท ซ�� งรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร

ในงบกาํไรขาดทุนรวม 
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5 บุ����ร�������ร��������ว������� 

 

รายการที�สาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม และนโยบายการกาํหนดราคาสรุปไดด้งันี�  

 

 2565  2564  นโยบายการกาํหนดราคา 
 (ล้านบาท)   

การร่วมค้าและบริษัทร่วม      
ซื�อ 23,990  22,378  ราคาตลาด 
ค่าบริการและอื�น�  1,014  1,045  ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 53,679  50,254  ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการขนส่งและบริการอื�น� 4,541  2,371  ราคาตลาด 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการบริหารและอื�น� 1,748  2,628  ส่วนใหญ่คิดตามอตัรา 
     ร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 
รายไดเ้งินปันผล 13,256  10,182  ตามจาํนวนที�ประกาศจ่าย 
      
บริษัท���น      
ซื�อ 2,881  2,776  ราคาตลาด 
ค่าบริการและอื�น�  413  329  ราคาตลาด 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,841  3,136  ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการขนส่งและบริการอื�น� 164  144  ราคาตลาด 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการบริหารและอื�น� 425  384  ส่วนใหญ่คิดตามอตัรา 
     ร้อยละของรายไดจ้ากการขาย 
รายไดเ้งินปันผล 4,464  1,570  ตามจาํนวนที�ประกาศจ่าย 
 

ยอดคงเหลือ � วนัที� 31 ธนัวาคม กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  
 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ล�ก�น� �การค้า    

การร่วมคา้และบริษทัร่วม 4,464  5,600 

บริษทัอื�น 495  739 

รวม 4,959  6,339 
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 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ลกูหนี�หมนุเวียน�ื�น    

การร่วมคา้และบริษทัร่วม 580  2,703 

บริษทั���� 93  26 

รวม 673  2,729 

     

เงินให้กู้ ยืมระยะ���น    

บริษทัร่วม 161  197 
 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาว    

�่วนที�หมนุเวยีนและไม่หมนุเวียน    

การร่วมคา้และบริษทัร่วม 142  104 

บริษทั���� -  4 

รวม 142  108 
 

เ�้าหนี�การ�้า    
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 1,701 2,290 
บริษทั���� 221 217 
รวม 1,922 2,507 
 

เ�้าหนี�หมนุเวียน�ื�น   
การร่วมคา้และบริษทัร่วม 412 171 
บริษทั���� 25 27 
รวม 437 198 

 

เงินกู้ ยืมระยะ���น   
บริษทัร่วม 80 80 
บริษทั���� 236 244 
รวม 316 324 

 

เงินกู้ ยืมระยะยาว   
�่วนที�หมนุเวียนและไม่หมนุเวียน   
บริษทั���� 21 15 
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 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

�น� ���น�า�����า���า  

���นท�����น����น�ล�������น����น   

บริษทัร่วม 188 184 

บริษทัอื�น 1,536 1,629 

รวม 1,724 1,813 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผู้บริหารสําคัญ 

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

สําหรับ�� สิ�นสุ�วันท�� 31 ธันวาคม    

ผลประโยชน์ระยะสั�น 380  393 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 39  27 

รวม 419  420 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารสาํคญั ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั

ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 

ซ�� งไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเ�ษและอื�น� รวมทั�ง เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพที�กลุ่มบริษทั

จ่ายสมทบใหผู้บ้ริหารในฐานะพนกังานของกลุ่มบริษทั 
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 49,859  26,598 

เงินลงทุนระยะสั�นท��ม�ส�า�คล่องสูง 7,671  9,395 

รวม 57,530  35,993 

 

7 ลูก�นี�การ��า  

 

 หมายเหตุ 2565  2564 

  (ล้านบาท) 

� วัน��� 31 ธันวาคม      

ล�ู�น���า�ค�า     

ก�ิการที�เกี�ยว���งก�น     

�าย�นวนัท��ครบกาํหนดชาํระ             4,769 6,243 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ    

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน  167 49 

 1 - 3 เดือน   7 28 

 มากกวา่ 3 - 12 เดือน    11 19 

       มากกวา่ 12 เดือน     5 - 

    รวม 5 4,959 6,339 
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  2565  2564 

  (ล้านบาท) 

ก�ิการ���น     

�ายในวนัที�ครบกาํหนดชาํระ  42,842 48,054 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ    

 นอ้ยกวา่ 1 เดือน  3,820 4,139 

 1 - 3 เดือน   1,915 1,765 

 มากกวา่ 3 - 12 เดือน    1,397 801 

 มากกวา่ 12 เดือน  2,081 2,076 

  52,055 56,835 

หัก  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น  (1,829) (1,723) 

สุทธิ  50,226 55,112 

    รวม  55,185 61,451 

 

�ดยปกติระยะเวลาการให�ิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั คือ 15 - 90 วนั 

 

  2565  2564 

  (ล้านบาท) 

��������������ุ������������������������������     

� วนัท�� 1 มกราคม           1,723  1,550 

เพิ�มขึ�น       273    170 

กลบัรายการ    (36) (113) 

ตดับญัชี  (135) (81) 

เพิ�มจากการซื�อธุรกิจ  27 78 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (23)              119 

� วนัท�� 31 ธันวาคม  1,829   1,723 

     
 

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 ลูกหนี�การคา้ที�คา้งชาํระเกินวนัครบกาํหนดชาํระของกลุ่มบริษทัมีการคํ�าประกนัในวงเงิน

จาํนวน 3,233 ลา้นบาท (2564: 1,904 ล้านบาท) 
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8 สินค้าคงเหลือ 

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 31,577  31,163 

สินคา้ระหวา่งผลิต 4,930  4,486 

วตัถุดิบ  24,961  24,887 

อะไหล่ 9,455  8,743 

วสัดุ ของใชสิ้�นเปล�องและอ��น� 9,567  6,028 

วตัถุดิบระหวา่งทาง 5,167  9,670 

รวม 85,657  84,977 

หัก  ค่าเผ��อมูลค่าสินคา้ลดลง (2,495)  (1,856) 

สุทธิ 83,162  83,121 

    
ตน้ทุนของสินคา้คงเหล�อที�บนัท�กเป็นค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 476,953  408,563 

การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุท�ิที�จะไดรั้บ 2,559  2,330 

การกลบัรายการปรับลดมูลค่า (1,823)  (1,683) 

    
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (858)  (11,034) 

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปล�องที�ใชไ้ป 269,420  233,337 
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9 เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทัร่วม   
 

รายการเคลื�อนไหวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม ซ�� งบนัท�กโดย

วิธีส่วนไดเ้สีย มีดงันี�  
 

  2565  2564 

  (ล้านบาท) 

� วนัท�� 1 มกราคม   118,870 97,375 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนไดเ้สีย  10,703  17,543 

ลงทุนเพิ�ม  1,630  13,186 

รายไดเ้งินปันผล  (13,256)  (10,182) 

จาํหน่ายและรับคืนทุน  -  (11) 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อ�าย  -  (1,372) 

การเปลี�ยนแปลงสถานะเป� นเงินลงทุนในบริษทัร่วม  107  - 

การเปลี�ยนแปลงสถานะเป� นเงินลงทุนในตราสารทุน  (400)  (217) 

อื�น�  1,320  2,548 

� วนัท�� 31 ธันวาคม  118,974  118,870 
  

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม � วนัที� 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั 

มีดงันี�  
 

สดัสว่นการถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนชาํระแลว้ วิธีราคาทุน วิธีสว่นไดเ้สีย รายไดเ้งินปันผล

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564
(ร้อยละ) (ล้านบาท)

การร่วมค้า
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษทัโกลบอลเฮา้ส์ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 66 66 3,283      2,686      1,641   1,343   2,027      1,531      -            -            
บริษทัเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จาํกดั 50 50 770         770         393      393      423         401         -            -            
บริษทัอื�น� 251         251         129      129      98            110         -            -            

4,304      3,707      2,163   1,865   2,548      2,042      -            -            

ส่วนงานอ��น
บริษทัชยั�ูมิ กรีน เอ�นเนอร์ยี� จาํกดั 70 - 225         -               157      -            156         -               -            -            

บริษทัพาวเวอร์ ซี.อี. จาํกดั 60 - 184         -               110      -            109         -               -            -            
บริษทัโวลต์ซิงค์ โซลูช ั�น จาํกดั 60 - 175         -               105      -            104         -               -            -            
บริษทัอื�น� 159         -               88         -            82            -               -            -            

743         -               460      -            451         -               -            -            

เงนิลงทุนในการร่วมค้า 5,047      3,707      2,623   1,865   2,999      2,042      -            -            

(1) (1)

(1)

(1)

(1)
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สดัสว่นการถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนชาํระแลว้ วิธีราคาทุน วิธีสว่นไดเ้สีย รายไดเ้งินปันผล

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564
(ร้อยละ) (ล้านบาท)

บริษัทร่วม

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 33 32 4,802      4,602      11,613 10,951 15,805    14,416    380      263      
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 31 31 1,030      1,030      2,666   2,666   2,981      2,939      29         12         

Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30 30 816         816         244      244      739         721         34         29         
บริษทัสยามอุตสาหกรรมยิปซมั จาํกดั 29 29 150         150         46         46         678         675         99         141      
บริษทัเซกซิยุ-เอสซีจี อินดสัทรี จาํกดั 49 49 2,325      2,325      1,139   1,139   488         478         -            -            

PT M Class Industry 28 28 222         222         106      106      94            100         -            -            
China ASEAN Supply Chain 

Management Co., Ltd. 48 49 116         116         76         75         87            83            -            -            

บริษทันอริตาเก ้เอสซีจี พลาสเตอร์ จาํกดั 10 10 405         405         34         34         55            52            -            10         
บริษทัอื�น� 549         522         225      188      132         105         2           5           

10,415    10,188    16,149 15,449 21,059    19,569    544      460      

ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC)
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31 31 62,157    62,157    28,761 28,761 35,197    35,297    110      954      

บริษทักรุงเทพ ซินธิติกส์ จาํกดั 54 54 1,173      1,173      12,453 12,453 12,602    14,111    1,621   573      
บริษทัสยามโพลิเอททีลีน จาํกดั 50 50 4,366      4,366      2,183   2,183   5,506      7,533      575      1,075   
บริษทัสยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จาํกดั 50 50 5,789      5,789      2,788   2,788   4,007      4,316      6,538   1,736   

บริษทัไทย เอ็มเอ็มเอ จาํกดั 47 47 5,590      5,590      2,571   2,571   3,064      3,534      1,048   959      
บริษทัสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จาํกดั 50 50 1,189      1,189      594      594      1,797      1,945      145      240      
บริษทัสยามโพลีสไตรีน จาํกดั 50 50 995         995         493      493      1,090      1,097      236      254      

บริษทัแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จาํกดั 46 46 64            64            167      167      845         912         374      369      
บริษทัริเกน้ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 35 35 120         120         42         42         436         390         81         99         
PT Siam Maspion Terminal 50 50 327         327         163      163      336         413         195      62         

A.J. Plast (Vietnam) Company Limited 50 50 719         306         323      140      318         140         -            -            
บริษทัสยาม โทเซลโล จาํกดั 45 45 406         406         266      266      274         254         18         34         
Mitsui Advanced Composites

(Zhongshan) Co., Ltd. 20 20 596         596         119      119      208         307         93         -            
บริษทัไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั 45 45 200         200         87         87         87            104         5           5           
บริษทัอื�น� 323         323         104      104      117         130         1           1           

84,014    83,601    51,114 50,931 65,884    70,483    11,040 6,361   

ธุรกิจแ�คเกจจิ�ง (SCGP)
บริษทัสยามทบพนัแพคเกจจิ�ง จาํกดั 35 35 500         500         245      245      500         458         8           8           
บริษทัสยามนิปปอน อินดสัเตรียล เปเปอร์ จาํกดั 23 23 1,100      1,100      495      495      341         337         -            -            
บริษทัอื�น� 459         453         262      153      193         78            3           6           

2,059      2,053      1,002   893      1,034      873         11         14         

(1) (1)

(1) (1)
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สดัสว่นการถือหุน้
โดยตรง / ออ้ม ทุนชาํระแลว้ วิธีราคาทุน รายไดเ้งินปันผล
2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

(ร้อยละ) (ล้านบาท)
�����������
บริษทัสยามคโูบตา้คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 40 40 2,739      2,739      1,120   1,120   27,203    24,706    1,565   1,883   
บริษทัผลิตภณัฑ์วิศวไทย จาํกดั 30 30 85            85            76         76         702         746         -            -            

บริษทันวโลหะอุตสาหกรรม จาํกดั 5 30 -               300         -            90         -               705         -            246      
บริษทัไอซิน ทาคาโอกา้ ฟาวน์ดริ

บางปะกง จาํกดั 5 30 -               475         -            142      -               375         -            568      
บริษทัสยามเอทีอุตสาหกรรม จาํกดั 5 30 -               240         -            72         -               352         -            443      

บริษทันวโลหะไทย จาํกดั 10 25 -               308         -            74         -               294         -            142      
บริษทัอื�น� 80            80            16         16         103         107         96         65         

2,904      4,227      1,212   1,590   28,008    27,285    1,661   3,347   
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 99,392    100,069 69,477 68,863 115,985 118,210 13,256 10,182 
หัก  ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม (10)          (10)          
หัก  จดัประเภทเป็นสินทรั�ย์ที�ถือไวเ้�ื�อขาย -               (1,372)     

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 99,392    100,069 69,477 68,863 115,975 116,828 13,256 10,182 

เงนิลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม - สุทธิ 104,439 103,776 72,100 70,728 118,974 118,870 13,256 10,182 

(1) กลุ่มบริษทัจัดประเภทเป็นเงินลงทนุในการร่วมคา้และบริษทัร่วม เนื�องจากเป็นไปตามเงื�อนไขในสญัญาระหวา่งผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าว

วิธีสว่นไดเ้สีย

 
 

สรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้และบริษทัร่วมที�ไม่มีสาระสาํคญัจากจาํนวนเงินที�

รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ดงันี�  

 

 การร่วมคา้  บริษทัร่วม 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

    และบริษทัร่วม 2,999  2,042  115,975  116,828 

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน     

- กาํไรสาํหรับปี 200  109  10,503  17,434 

- กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (1)  -  1,292  2,517 

- กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 199  109  11,795  19,951 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

ในไตรมาสที� 3 ของปี 2565 กลุ่มบริษทัไดข้ายหุน้บางส่วนที���ออยู่ในบริษทัร่วม 4 แห่งภายใตส่้วนงานอ��น ��� ง�ูก

จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที���อไวเ้พ��อขาย รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,707 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัดงักล่าว

เปลี�ยนส�านะจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน 

 

การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั 

 

ในไตรมาสที� 2 ของปี 2565 ที�ประชุมสามญัผู�้�อหุ้นของบริษทัสยามโกลบอลเ�า้ส์ จาํกัด (มหาชน) มีมติอนุมติั

จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 เป็นเงินสดและหุน้สามญั โดยมีกาํหนดจ่ายในวนัที� 6 พฤษภาคม 2565 ��� งกลุ่มบริษทั

มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นหุน้สามญั จาํนวน 65 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 65 ลา้นบาท 
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10 ��ั��า��ม��ั���������า����ุน  

ท��ดินและ อาคารและ งานระหวา่ง

สว่นปรับปรุง สิ�งปลูกสร้าง กอ่สร้าง รวม

(ล้านบาท)

ราคาทุน

� วนัท�� 1 มกราคม 2564 1,890              853                  119               2,862              

เพิ�มขึ�นจากการ���อ�ุรกจิ 18                    15                    -                     33                    

เพิ�มขึ�น 1                      27                    -                     28                    

จาํหนา่ย -                       (5)                     -                     (5)                     

�อน�ปท��ดิน อาคารและอุปกร�� (13)                   (27)                   -                     (40)                   

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 2                      (1)                     -                     1                      

� วนั��� 31 ธันวาคม 2564 1,898              862                  119               2,879              

เพิ�มขึ�น 12                    11                    -                     23                    

จาํหนา่ย (14)                   -                       -                     (14)                   

�อนจากท��ดิน อาคารและอุปกร�� 210                  222                  -                     432                  

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 11                    (11)                   -                     -                       

� วนั��� 31 ธันวาคม 2565 2,117              1,084              119               3,320              

ค่า�ส��อมราคาสะสม�ละ

    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

� วนัท�� 1 มกราคม 2564 140                  593                  10                 743                  

คา่เส��อมราคาสําหรับป� 1                      27                    -                     28                    

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -                       -                       1                    1                      

จาํหนา่ย -                       (3)                     -                     (3)                     

�อน�ปท��ดิน อาคารและอุปกร�� (4)                     (10)                   -                     (14)                   

� วนั��� 31 ธันวาคม 2564 137                  607                  11                 755                  

คา่เส��อมราคาสําหรับป� 10                    35                    -                     45                    

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -                       -                       2                    2                      

จาํหนา่ย (7)                     -                       -                     (7)                     

�อนจากท��ดิน อาคารและอุปกร�� 8                      224                  -                     232                  

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 3                      (5)                     -                     (2)                     

� วนั��� 31 ธันวาคม 2565 151                  861                  13                 1,025              

มูลค่าตามบัญชี

� วนั��� 31 ธันวาคม 2564 1,761              255                  108               2,124              

� วนั��� 31 ธันวาคม 2565 1,966              223                  106               2,295               
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กลุ่มบริษทัไดมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณ�์

ของสินทรัพยที์��ช ้งานอยู่�นปัจจุบนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 มีมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 11,824 ลา้นบาท 

(2564: 8,284 ล้านบาท) 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน�ูกจดัลาํดบัชั�นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่�นระดบัที� 3 

จากเกณ�ข์อ้มูลที�นาํมา�ช ้ซึ� ง�ชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาด�นการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

 

11 �����น �าคาร����ุปกรณ์   

 

เครื� องตกแตง่

ติดตั�งและ

ที�ดินและ อาคารและ เครื�องจักร ยานพาหนะ เครื�อง�ช้ งานระหวา่ง

ส่วนปรับปรุง สิ�งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ สํานักงาน กอ่สร้าง รวม

(ล้านบาท)

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 49,171        91,034        474,547      16,815        8,384          107,386      747,337      

เพิ�มขึ�นจากการซื�อธุรกิจ 1,936          1,813          3,003          231             80               571             7,634          

เพิ�มขึ�น 3,177          1,372          5,903          1,500          332             47,850        60,134        

จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี (500)            (634)            (2,694)         (915)            (195)            (36)              (4,974)         

โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 13               27               -                  -                  -                  -                  40               

โอนเขา้ (ออก) 940             1,615          23,217        73               134             (28,199)       (2,220)         

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,197          1,874          6,539          272             52               9,041          18,975        

ณ วัน��� 31 ธันวาคม 2564 55,934        97,101        510,515      17,976        8,787          136,613      826,926      

เพิ�มขึ�นจากการซื�อธุรกิจ 282             721             1,029          172             107             4                 2,315          

เพิ�มขึ�น 591             2,578          7,136          2,102          456             26,875        39,738        

จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี (315)            (1,137)         (8,165)         (1,851)         (486)            (22)              (11,976)       

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (210)            (222)            -                  -                  -                  -                  (432)            

โอนเขา้ (ออก) 203             14,165        41,818        (164)            162             (56,436)       (252)            

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (391)            (843)            (3,492)         (70)              (48)              3,862          (982)            

ณ วัน��� 31 ธันวาคม 2565 56,094        112,363      548,841      18,165        8,978          110,896      855,337      
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เคร��องตกแต่ง

ติดตั�งและ

ที�ดินและ อาคารและ เคร��องจกัร ยานพาหนะ เคร��องใช้ งานระหว่าง

ส่วนปรับปรุง สิ�งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม

(ล้านบาท)

ค่า�ส��อมราคาสะสม�ละ

    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 13,434       48,121       304,161     11,174       6,975         47              383,912     

ค่าเส��อมราคาสาํหรับปี 1,543         3,376         19,712       1,779         522            -                 26,932       

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 246            1,450         1,975         5                4                -                 3,680         

จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี (189)           (362)           (2,125)        (700)           (172)           (19)             (3,567)        

โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน 4                10              -                 -                 -                 -                 14              

โอนเขา้ (ออก) 4                173            (33)             14              2                1                161            

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 80              569            4,194         185            58              -                 5,086         

� วัน��� 31 ธันวาคม 2564 15,122       53,337       327,884     12,457       7,389         29              416,218     

ค่าเส��อมราคาสาํหรับปี 1,626         3,704         19,728       1,754         544            -                 27,356       

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 8                119            498            -                 4                5                634            

จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี (285)           (876)           (7,939)        (1,561)        (467)           -                 (11,128)      

โอน�ปอสงัหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน (8)               (224)           -                 -                 -                 -                 (232)           

โอนเขา้ (ออก) (27)             175            (517)           233            10              -                 (126)           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (62)             (408)           (1,860)        (59)             (48)             -                 (2,437)        

� วัน��� 31 ธันวาคม 2565 16,374       55,827       337,794     12,824       7,432         34              430,285     

มูลค่าตามบัญชี

� วัน��� 31 ธันวาคม 2564

�ายใตก้รรมสิทธิ� ของกลุ่มบริษทั 28,377       40,773       181,885     3,182         1,247         136,584     392,048     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12,435       2,991         746            2,337         151            -                 18,660       

� วัน��� 31 ธันวาคม 2565

�ายใตก้รรมสิทธิ� ของกลุ่มบริษทั 27,955       52,740       210,214     2,934         1,376         110,862     406,081     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11,765       3,796         833            2,407         170            -                 18,971        
 

ในปี 2565 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัเพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 3,670 ลา้นบาท (2564: 3,276 ล้านบาท) 
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ในปี 2565 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกตน้ทุนการกูย้ืมที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าซึ� งที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ� ง

ของตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้าง จาํนวน 3,892 ลา้นบาท (2564: 2,115 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบี� ยที�รับรู้ร้อยละ 

0.60 ถึง 6.44 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.58 ถึง 4.90 ต่อปี)  

 

ในปี 2565 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์จาํนวน 634 ลา้นบาท ส่วนใหญ่

จากโรงงานผลิตแผน่หินประดิษฐข์นาดใหญ่ของธุรกิจเซรามิกส์ (2564: 3,680 ล้านบาท) ซึ� งรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายอื�น

ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�มีขอ้บ่งชี� การดอ้ยค่า กลุ่มบริษทักาํหนดมูลค่าที�คาดว่า

จะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใชซึ้� งใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดว่าจะไดรั้บ หรือมูลค่าที�คาดว่า

จะไดรั้บคืนจากมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายจากมูลค่าคงเหลือของหน่วยสินทรัพย ์แลว้แต่จาํนวนเงินใด

จะสูงกว่า  

 

สาํหรับการประเมินมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนดว้ยวิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดว่าจะไดรั้บ กลุ่มบริษทั

ใชก้ระแสเงินสดในอนาคตเป็นประมาณการสาํหรับหา้ปีขา้งหนา้ ประมาณการสาํหรับมูลค่าสุดทา้ย และใชอ้ตัราคิดลด

จากตน้ทุนเงินทุนถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ� าหนักของกลุ่มบริษทั ซึ� งกาํหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 

ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัมีการใช้ผูป้ระเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�กาํหนดมูลค่าที�

คาดว่าจะไดรั้บคืนดว้ยวธีิมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่าย และการวดัมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวถูกจดัลาํดบัชั�น

การวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที� 3 

 

ในปี 2565 บริษทัย่อยในธุรกิจเคมิคอลส์พิจารณาอายุคงเหลือของอาคารและสิ� งปลูกสร้าง และเครื� องจกัรและ

อุปกรณ์บางส่วน ซึ� งส่งผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในระยะเวลาอายุการใชป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

โดยกลุ ่มบริษทัคาดว่าสินทรัพย์ดังกล่าวสามารถให้ประโยชน์ได้เป็นเวลา 10 ถึง 30 ปี นับจากวนัที�ก่อสร้าง

สินทรัพยเ์สร็จสิ�นและพร้อมใช้งาน (เดิม 5 ถึง 25 ปี) จากการขยายอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าว   

ส่งผลใหค่้าเสื�อมราคาสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 ลดลงประมาณ 892 ลา้นบาท  
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12 สัญญาเช่า  

 

กลุ่มบริษทัเช่าที�ดิน อาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ ทั�งในและต่างประเทศ โดยค่าเช่ามีกาํหนดชาํระและอตัราที�

ระบุไวใ้นสญัญา 

 

�ําหรั��� ���น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

�าํนวนท��รั�รู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ค่าเส��อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   

- ที�ดินและส่วนปรับปรุง 1,007 868 

- อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 794 625 

- ยานพาหนะและอุปกรณ์ 1,190 1,210 

- อ��น� 391 407 

ดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสญัญาเช่า 497 477 

ค่าใชจ่้ายสญัญาเช่าระยะสั�น 494 489 

ค่าใชจ่้ายสญัญาเช่าสินทรัพยที์�มีมูลค่าตํ�า 411 313 

ค่าเช่าจ่ายที��นัแปร 2,219 2,261 

 

ทั�งนี�  ค่าเช่าจ่ายที��นัแปรส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าร�เพ��อขนส่งคอนกรีต มีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุ

สญัญาเช่าเม��อสิ�นสุดอายสุญัญา และเง��อนไขในการจ่ายชาํระเป็นเง��อนไขปกติทั�วไป 
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13 ค�าความน��ม�����น��ั����ม�ม��วั�น���น 

 

คา่ความนิยม สินทรัพย์�มม่�ตวัตนอ��น

ซอฟตแ์วร์ ส�ั�าท��ทาํ

ลิขสิทธิ�  สิทธิบตัร กบัลูกคา้และ ประทานบตัร รวม

และเคร��องหมาย ตน้ทุน ความสมัพนัธ์ และ สินทรัพย์

การคา้ ระหวา่งพฒันา กบัลูกคา้ อ��น� �มม่�ตวัตนอ��น

(ล้านบาท)

ราคาทุน

� วนัท�� 1 มกราคม 2564 36,727        12,683        1,043          154              8,669          22,549        

เพิ�มขึ�นจากการซ��อธุรกจิ 9,582          2,215          -                   4,704          7                  6,926          

เพิ�มขึ�น -                   672              809              -                   79                1,560          

จาํหนา่ย/ตดัจาํหนา่ย -                   (412)            (41)               -                   (9)                 (462)            

โอนเขา้ (ออก) -                   732              769              -                   118              1,619          

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 3,346          120              (5)                 277              150              542              

� วนั��� 31 ธันวาคม 2564 49,655        16,010        2,575          5,135          9,014          32,734        

เพิ�มขึ�นจากการซ��อธุรกจิ 1,714          1,215          -                   2,476          -                   3,691          

เพิ�มขึ�น -                   574              1,125          -                   201              1,900          

จาํหนา่ย/ตดัจาํหนา่ย -                   (273)            (5)                 -                   (76)               (354)            

โอนเขา้ (ออก) -                   514              (604)            -                   131              41                

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (1,083)         (38)               50                (224)            (21)               (233)            

� วนั��� 31 ธันวาคม 2565 50,286        18,002        3,141          7,387          9,249          37,779         
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คา่ความนิยม สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ��น

ซอฟตแ์วร์ ส�ั�าที�ทาํ

ลิขสิทธิ�  สิทธิบตัร กบัลูกคา้และ ประทานบตัร รวม

และเคร��องหมาย ตน้ทนุ ความสมัพนัธ์ และ สินทรัพย์

การคา้ ระหวา่งพฒันา กบัลูกคา้ อ��น� ไมมี่ตวัตนอ��น

(ล้านบาท)

ค่าตดัจําหน่ายสะสมและ

    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

� วนัที� 1 มกราคม 2564 2,696          8,126          -                   74                3,342          11,542        

คา่ตดัจาํหนา่ยสําหรับปี -                   1,176          -                   214              451              1,841          

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 222              5                  -                   -                   24                29                

จาํหนา่ย/ตดัจาํหนา่ย -                   (393)            -                   -                   (8)                 (401)            

โอนเขา้ (ออก) -                   (4)                 -                   -                   6                  2                  

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -                   40                -                   1                  28                69                

� วนั��� 31 ธันวาคม 2564 2,918          8,950          -                   289              3,843          13,082        

คา่ตดัจาํหนา่ยสําหรับปี -                   1,372          -                   477              479              2,328          

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ -                   15                -                   -                   -                   15                

จาํหนา่ย/ตดัจาํหนา่ย -                   (253)            -                   -                   (27)               (280)            

โอนเขา้ (ออก) -                   (7)                 -                   -                   5                  (2)                 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -                   (23)               -                   (15)               (19)               (57)               

� วนั��� 31 ธันวาคม 2565 2,918          10,054        -                   751              4,281          15,086        

มูลค่าตามบัญชี

� วนั��� 31 ธันวาคม 2564 46,737        7,060          2,575          4,846          5,171          19,652        

� วนั��� 31 ธันวาคม 2565 47,368        7,948          3,141          6,636          4,968          22,693        
 

 

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ��นแสดงไวใ้นตน้ทุนขาย ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร

ในงบกาํไรขาดทุนรวม 
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การทดสอบการด้อย��า�อง�น��ยส�นทร��ย�ท��ก�อ��้�ก�ด�ง�นสดท������า��า�น�ย� 

 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดของ

กลุ่มบริษทัซึ�งถูกแสดงตามส่วนงาน ดงัต่อไปนี�  

 

 2565  2564 
 (ล้านบาท) 
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 12,549  12,556 

ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC) 6,161  4,273 

ธุรกิจแพคเกจจิ�ง (SCGP) 28,233  29,483 

ส่วนงานอื�น 425  425 

รวม 47,368  46,737 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช้ ซึ� งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

ที�คาดว่าจะไดรั้บ ทั�งนี�  กลุ่มบริษทัใชก้ระแสเงินสดในอนาคตเป็นประมาณการสาํหรับห้าปีขา้งหน้า ประมาณการ

สําหรับมูลค่าสุดท้าย และใช้อตัราคิดลดจากตน้ทุนเงินทุนถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ� าหนักของกลุ่มบริษทั ซึ� งกาํหนดจาก

ประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ริหาร�ดยอา้งอิงขอ้มูลที�เคยเกิดขึ�นในอดีตจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและภายใน 

ขอ้สมมติที�สําค�ัที�ใช ้ในการประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้ับคืน ไดแ้ก่ อตัราคิดลดร้อยละ 5.38 ถึง 8.98 

(2564: ร้อยละ 3.08 ถึง 6.35) 
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14 สิ�ทร����������ิ����ร���ร�������� (����สิ�������ิ����ร���ร��������) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามาร�หักกลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิ

ตามก�หมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ

ภาษีเงินไดนี้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั �ึ� งแสดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม

โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

 2565  2564 
 (ล้านบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,206  4,525 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (8,765)  (8,327) 

สุทธิ (3,559)  (3,802) 

 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหวา่งปี มีดงันี�  

 

ผลตา่ง
� วนัที� กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน เพิ�มขึ�น จากการ � วนัที�

1 มกราคม ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น จากการ แปลงคา่ 31 ธนัวาคม
2564 (หมายเหตุ 24) �ื�อธุรกจิ งบการเงิน 2564

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 879               (141)           -                  52               19               809            
เงินลงทุน 103               4                 16               -                  8                 131            

ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 981               (30)             -                  5                 22               978            
ประมา�การหนี�สินไมห่มุนเวียน
   สําหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,960            109            (181)           38               30               2,956         
อื�น� 864               (59)             1                 50               (13)             843            

รวม 5,787            (117)           (164)           145            66               5,717         

�นี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

เงินลงทุน (1,681)          (615)           (323)           -                  (3)                (2,622)        
ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ (4,522)          (82)             -                  (376)           (289)           (5,269)        

อื�น� (193)              42               -                  (1,345)        (132)           (1,628)        

รวม (6,396)          (655)           (323)           (1,721)        (424)           (9,519)        

สุทธิ (609)              (772)           (487)           (1,576)        (358)           (3,802)        

(ล้านบาท)

บนัทึกเป็น
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ใน
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ผลตา่ง

ณ วนัที� กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน รับรู้ใน เพิ�มขึ�น จากการ ณ วนัที�

1 มกราคม ขาดทุน เบด็เสร็จอื�น ส่วนของ จากการ แปลงคา่ 31 ธันวาคม

2565 ผูถ้ือหุ้น ซื�อธุรกิจ งบการเงิน 2565

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 809              481            -                -                -                (31)            1,259         

เงินลงทุน 131              (25)            54              -                -                -                160            

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 978              367            -                -                13              (6)              1,352         

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียน

   สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 2,956           84              (300)          -                20              (17)            2,743         

อื�น� 843              222            (6)              -                -                (8)              1,051         

รวม 5,717           1,129         (252)          -                33              (62)            6,565         

�นี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุน (2,622)          205            30              241            -                (1)              (2,147)       

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,269)          (37)            -                -                (233)          139            (5,400)       

อื�น� (1,628)          (86)            -                -                (937)          74              (2,577)       

รวม (9,519)          82              30              241            (1,170)       212            (10,124)     

สุทธิ (3,802)          1,211         (222)          241            (1,137)       150            (3,559)       

(ล้านบาท)

(หมายเหตุ 24)

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ใน
บนัทึกเป็น

 
 

กฎระเบียบของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย ตามประกาศ UU No. 7/2021 ลงวนัที� 29 ตุลาคม 2564 ใหป้รับเพิ�ม

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 20 เป็นอตัราร้อยละ 22 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 เป็นตน้ไป 

กลุ ่มบริษทัปรับเพิ�มสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามการ

เปลี�ยนแปลงอตัราภาษี ทาํใหค่้าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปี 2564 เพิ�มขึ�น 205 ลา้นบาท 

 

กฎระเบียบของรัฐบาลในสหราชอาณาจกัรไดป้ระกาศปรับเพิ�มอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 19 เป็น

อตัราร้อยละ 25 (สาํหรับกิจการที�มีกาํไรสุทธิมากกว่า 250,000 ปอนดส์เตอร์ลิง) โดยจะมีผลตั�งแต่วนัที� 1 เมษายน 2566 

เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัปรับเพิ�มสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามการเปลี�ยนแปลงอตัราภาษี ทาํให้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปี 2565 เพิ�มขึ�น 124 ลา้นบาท 
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ผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้�ึ� งกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์(หนี� สิน) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี�  

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ผลแตกต่างชั�วคราว     

- สินคา้คงเหลือ 803  57 

- ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 3,922  4,189 

- ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 208  278 

- อื�น�  867  932 

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 31,439  32,590 

รวม 37,239  38,046 

 

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช�ึ้� งกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นผลขาดทุน

ทางภาษีที�ยงัไม่สิ�นสุดการใหป้ระโยชน์ตามกฎหมายเกี�ยวกบัภาษีเงินได ้โดยจะสิ�นสุดการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2572  

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่าง

ชั�วคราวที�เกิดจากการลงทุนในบริษทัย่อย อนัเนื�องมาจากกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาในการกลบั

รายการผลแตกต่างชั�วคราวได ้และมีความเป็นไปไดแ้น่นอนที�ผลแตกต่างชั�วคราวจะไม่ไดก้ลบัรายการภายใน

ระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
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15 �า�������น��������น����น��������า�������ม��ั�า���น  
 

การเปลี�ยนเเปลงของหนี� สินที�มีสาระส�าคญัที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นดงันี�   
 

 

หมายเหตุ  

เงินเบิกเกินบญัชี

และ 

เงินกูย้ืมระยะสั�น  

 

เงินกูย้ืม 

ระยะยาว 

 

หนี� สินตาม

สญัญาเช่า  หุน้กู ้  รวม 

  (ล้านบาท) 

� วนัที� 1 มกราคม 2564  22,020 52,529 12,209  174,606  261,364 

การเปลี�ยนแปลงจากกระแส 

  เงินสดจากการจดัหาเงิน  14,276 

 

23,019 (2,985)  (4,516)  29,794 

สญัญาเช่า  - - 2,482  -  2,482 

การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจาก 

  การไดม้าในบริษทัยอ่ย 4 2,175 

 

1,707 685  -  4,567 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลง

ของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ  1,041  

 

 

3,340  296  -  4,677 

การเปลี�ยนแปลงของรายการอื�น

ที�มิใช่เงินสด  74 

 

187 -  (31)  230 

� วนั��� 31 ธันวาคม 2564  39,586 80,782 12,687  170,059  303,114 

การเปลี�ยนแปลงจากกระแส 

  เงินสดจากการจดัหาเงิน  

                

(2,467) 

     

15,568  

     

(2,961)  44,961        55,101  

สญัญาเช่า  - - 3,656  -  3,656 

การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจาก 

  การไดม้าในบริษทัยอ่ย 4 

                         

1  

          

367  

          

259   -            627  

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลง

ของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ  

                   

(485) 

       

1,107  

        

(114)  -            508  

การเปลี�ยนแปลงของรายการอื�น

ที�มิใช่เงินสด  

                        

-   

       

1,291                -    

          

(51)         1,240  

� วนั��� 31 ธันวาคม 2565  36,635 99,115 13,527  214,969  364,246 
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16 ���������������ะ�������ย  

 

   2565  2564 

 

 

 ส่วน�ี�มี

หลกัประกนั  

ส่วน�ี��ม่มี

หลกัประกนั  รวม 
 

ส่วน�ี�มี

หลกัประกนั  

ส่วน�ี��ม่มี

หลกัประกนั  รวม 

   (ล้านบาท) 

��วน�ี���ุนเวยีน              

เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน

กูย้มืระยะสั�นจากสถาบนั

การเงิน 

  

-  36,252  36,252  86  39,176  39,262 

เงินกูย้มืระยะสั�น   -  383  383  -  324  324 

เงินกูย้มืระยะยาวส่วน�ี�

ถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึ�งปี  

 

-  4,508  4,508  115  4,503  4,618 

หนี� สินตามสญัญาเช่าส่วน

�ี�ถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึ�งปี   

  

-  2,343  2,343  -  2,255  2,255 

หุน้กู�ี้�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 

  

-  24,915  24,915  -  39,932  39,932 

   -  68,401  68,401  201  86,190  86,391 

              

��วน�ี������ุนเวยีน              

เงินกูย้มืระยะยาว   -  94,607  94,607  209  75,955  76,164 

หนี� สินตามสญัญาเช่า   -  11,184  11,184  -  10,432  10,432 

หุน้กู ้   -  190,054  190,054  -  130,127  130,127 

   -  295,845  295,845  209  216,514  216,723 

������������������ะ�������ย  -  364,246  364,246  410  302,704  303,114 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่งจาํนวนเงินประมาณ 8,974 ลา้นบาท 

(2564: 9,622 ล้านบาท) 

  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกู ้ยืมระยะยาวส่วนที�ยงัไม่ไดเ้บิกถอนรวมเทียบเท่าเงินบาท 

จาํนวน 26,473 ลา้นบาท (2564: 63,858 ล้านบาท) รวมวงเงินกูย้ืมสาํหรับโครงการปิโตรเคมีในประเทศเวียดนาม 

จาํนวน 726 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 25,109 ลา้นบาท  

 

เงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบี�ยในปี 2565 ร้อยละ 0.75 ถึง 8.50 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.75 ถึง 8.50 ต่อปี)  

 

หุ้นกู้ 

 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน มูลค่ารวม 

215,500 ลา้นบาท (2564: 170,500 ล้านบาท) ดงันี�  

 

หุน้กูค้รั� งที� 2565 2564 อตัราดอกเบี�ย อายุหุน้กู ้ ครบกาํหนด

(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

หุ้นกู้ - บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)

2/2560 10,000        10,000        2.97 7 ปี 30 สิงหาคม 2567

1/2561 -                  30,000        3.00 4 ปี 1 เมษายน 2565

2/2561 -                  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        25,000        2.80 4 ปี 1 เมษายน 2567

2/2563 25,000        25,000        2.80 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2567

1/2564 15,000        15,000        2.65 4 ปี 1 เมษายน 2568

2/2564 25,000        25,000        2.65 4 ปี 1 ตุลาคม 2568

1/2565 15,000        -                  3.25 4 ปี 1 ตุลาคม 2569

140,000      165,000      
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หุน้กูค้รั� ��ี� 2565 2564 อตัราดอกเบี�ย อายุหุน้กู ้ ครบกาํหนด

(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

หุ้นกู้ - บริษัทเอสซีจี ��คเกจจิ�� จํากดั (มหาชน) 

1/2564 5,500          5,500          2.65 3 ปี 8 เดือน 1 ธนัวาคม 2567

1/2565 5,000          -                  2.80 2 ปี 10 เดือน 1 มิถุนายน 2568

2/2565 5,000          -                  3.50 4 ปี 1 ธนัวาคม 2569

15,500        5,500          

หุ้นกู้ - บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากดั (มหาชน) 

1/2565 30,000        -                  2.75 4 ปี 1 เมษายน 2569

2/2565 10,200        -                  2.77 3 ปี 8 กนัยายน 2568

2/2565 11,800        -                  3.25 5 ปี 8 กนัยายน 2570

2/2565 1,800          -                  3.39 6 ปี 8 กนัยายน 2571

2/2565 4,100          -                  4.00 10 ปี 8 กนัยายน 2575

2/2565 2,100          -                  4.14 12 ปี 8 กนัยายน 2577

60,000        -                  

รวม 215,500      170,500      

หัก หุน้กู�ี้�ถือ�ดยบริษ�ัย่อย

  และค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (531)            (441)            
สุทธิ 214,969      170,059      

หัก �่วน�ี�ถ��กาํหนด

  ชาํระ�ายในหน�� �ปี (24,915)       (39,932)       

สุทธิ 190,054      130,127       
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17 ประมาณการหนี�สิน�ม�หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท��กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการใหผ้ลประโยชน์เม��อเกษ�ยณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ��นแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

โครงการผลประโยชน์ท��กาํหนดไวม้�ความเส��ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส��ยง

ของช่วงช�วิต ความเส��ยงจากอตัราแลกเปล��ยน ความเส��ยงจากอตัราดอกเบ��ย และความเส��ยงจากตลาด (เงินลงทุน)  

 

���มา�กา�หน� ���น�ม�หม�น�ว��น��าห�ับ�ล������น��นัก�าน�น�บ�����าน�กา����น�วม � วันท�� 31 ธันวาคม 

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    

   เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 12,596 13,819 

   เงินบาํเหน็จ 81 110 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ��น 456 488 

ประมาณการหนี�สิน�ม�หมุนเวยีนของโครงการผลประโยชน์ 13,133 14,417 

ผลประโยชน์อ��น� 244 240 

รวม 13,377 14,657 
หัก  สินทรัพยโ์ครงการของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (115) (116) 

ประมาณการหนี�สิน�ม�หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 13,262 14,541 
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�า���ล���น��ล��น��ล��า�����บ�น�������า��า��น� ���น������น����น��������า��ล������น�  
 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 1 มกราคม  14,417 14,586 

   
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 690 866 

ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 327 278 

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3) 7 

อื�น� (4) (35) 

 1,010 1,116 

รับรู้ในกาํไรขาดทุน�บ�ด��ร��อื�น   

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,459) (880) 

ผลต่างของอตัรา�ลกเปลี�ยนจากการ�ปลงค่างบการเงิน (91) 162 

 (1,550) (718) 

อื�น�   

ผลประโยชน์จ่าย (836) (763) 

เพิ�มจากการซื�อธุรกิจ 96 134 

อื�น� (4) 62 

 (744) (567) 

   

�ร�มา��าร�น����น�ม��มุน�ว��น����คร��าร���ร����น� � วนั��� 31 ธันวาคม 13,133 14,417 
 

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าใหม่ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น 

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานเกิดขึ�นจาก 
 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

�ําหรับ�� ���น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม     

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 243 35 

ขอ้สมมติทางการเงิน (1,932) (1,014) 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 230 99 

รวม (1,459) (880) 
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 

ข้อสมมติหลกัในการประมา�การตามหลกั��ิต�าสตร� ประกัน�ัย � �ันสิ�นรอ�ระยะ��ลาราย�าน 

 

 2565  2564 

                       (ร้อยละ) 

    อตัราคิดลด *    

- ประเทศไทย 2.32 - 4.48  1.06 - 3.03 

- ประเทศเวียดนาม 5.16  2.07 

- ประเทศอินโดนีเซีย 5.50 - 7.44  3.39 - 7.91 

- อื�น� 5.00 - 7.30  4.00 - 5.09 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน 0.20 - 8.50  0.50 - 10.00 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ** 2.00 - 17.00  1.50 - 22.00 

อตัรามรณะ *** 50.00 ของ TMO2017  50.00 ของ TMO2017 

 
* อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลสาํหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบาํเหน็จ 

** ขึ�นอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

*** อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีระยะเวลา�วัเ�ลี�ย�่วงนํ� าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานประมาณ 7 - 29 ปี (2564: 7 - 31 ปี) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนั�ยัที�อาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อประมาณการ

หนี� สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี�  

 

��กร���ต�อ�ร�มา�การหน��ส�น�ม�หมุน�ว�ยน�อง�ครงการ���ร��ย�น����กาํหน��ว� � วนั��� 31 ธันวาคม 

 

  เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

  2565  2564 

  (ล้านบาท) 

อตัราคิดลด     

เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5 (550) (668) 

ลดลงร้อยละ 0.5 594 726 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน   

เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.0 1,176 1,395 

ลดลงร้อยละ 1.0 (1,031) (1,211) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน   

เพิ�มขึ�นร้อยละ 10.0 (275) (348) 

ลดลงร้อยละ 10.0 286 363 

 

แมว้่าการวิเคราะห์นี� ไม่ไดค้าํนึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มร�ปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงั�ายใตโ้ครงการ

ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 

18 สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชน จาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี�จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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19 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงาน

ทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 

สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือที�สามารถ

ปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจที�สาํคญั ดงันี�  
 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง 

ผลิตและจาํหน่ายปูนซีเมนต์เทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ขาว ปูนสําเร็จรูป   

อิฐทนไฟและวสัดุทนไฟ อิฐมวลเบา กระเบื� องหลังคา สินค้ากลุ่ม ฝา ฝ้า และ         

ไม้สังเคราะห์  อิฐบล็อกปูพื� น  กระเบื� องเซรามิค สุขภัณ ฑ์และก๊อกนํ� าต่างๆ             

เป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ซีเมนต ์วสัดุก่อสร้างและสินคา้อื�นๆ รวมไปถึงบริการและโซลูชนั

ที� เกี�ยวกับบ้านและที�อยู่อาศัยผ่านช่องทาง การจัดจาํหน่าย (Active Omni Channel) 

รวมถึงการใหบ้ริการขนส่ง กระจายสินคา้ บริการนาํเขา้และส่งออก 

  ธุรกิจเคมิคอลส์ 

(SCGC) 

ผลิตและจาํหน่ายโอเลฟินส์ โพลีโอเลฟินส์ ไวนิล และสินคา้เคมีภณัฑอื์�นๆ 

  ธุรกิจแ�คเกจจิ�ง 

(SCGP) 

ประกอบธุรกิจการให้บริการโซลูชนัดา้นบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น

สามสายธุรกิจที�สําคญั คือ (1) สายธุรกิจบรรจุภณัฑ์แบบครบวงจร ประกอบไปดว้ย 

กระดาษบรรจุภณัฑ ์บรรจุภณัฑจ์ากวสัดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ และบรรจุภณัฑ์

เยื�อและกระดาษ (2) สายธุรกิจเยื�อและกระดาษ ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์สัมผสั

อาหารปลอดภยั ผลิตภณัฑก์ระดาษพิมพเ์ขียนและเยื�อกระดาษ และ (3) สายธุรกิจ    

รีไซเคิล ประกอบดว้ย กระดาษรีไซเคิลและพลาสติกรีไซเคิล 

  ส่�นงานอ��น ร่วมลงทุนกับบริษทัชั�นนําในธุรกิจอื�นๆ ซึ� งส่วนใหญ่ได้แก่ ธุรกิจเครื� องจักรกล

การเกษตร อุปกรณ์และชิ�นส่วนยานยนต ์เหลก็ ธุรกิจพลงังานสะอาดและเทคโนโลยี

ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งธุรกิจบูรณาการระบบอตัโนมติั และการใหบ้ริการอื�นๆ 
 

ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจ ใชส้าํหรับการประเมินผลการดาํเนินงานและจดัสรรทรัพยากรสาํหรับผูบ้ริหาร กลุ่มบริษทั

ประเมินความสามารถในการดาํเนินงานตาม EBITDA  
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ขอ้มูลตามส่วนงานธุรกิจสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

 

สินทรัพยร์วม รายไดจ้ากการขาย EBITDA (1)
2565 2564 2565 2564 2565 2564

(ล้านบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี 906,490     861,101     569,609     530,112     61,912       91,867       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์อ่สร้าง 228,277     224,226     204,594     182,529     17,540       18,877       
ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC) 387,154     377,174     236,587     238,390     17,745       41,465       
ธุรกิจแพคเกจจิ�ง (SCGP) 197,280     206,824     146,068     124,223     19,413       21,164       
ส่วนงานอื�น 378,892     392,074     869            219            9,105         10,810       

คา่เสื�อมราคา
สําหรับปี (2) และคา่ตดัจาํหน่าย

2565 2564 2565 2564
(ล้านบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี 21,382       47,174       29,461       28,834       
ส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์อ่สร้าง 3,789         4,262         11,618       11,688       
ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC) 5,901         28,931       7,694         8,328         
ธุรกิจแพคเกจจิ�ง (SCGP) 5,801         8,294         9,700         8,315         
ส่วนงานอื�น 8,796         8,110         678            760            

กาํไร

 
(1) หมายถึง กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 

(2) หมายถึง กาํไรสาํหรับปีส่วนที�เป� นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 
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ผลการดาํเนินงานของส่วนงานธุรกจิ 

 

ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจิ�ง

ผลิตภณัฑก์อ่สร้าง  (SCGC)  (SCGP)

2565 2564 2565 2564 2565 2564
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพยห์มุนเวียน 76,048      71,128      71,581      83,483      60,154      69,186      

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 23,626      21,621      65,874      70,473      1,034        873           

ที��ิน อาคารและอุ�กรณ์ 98,901      102,079    230,622    210,566    94,585      97,181      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 29,702      29,398      19,077      12,652      41,507      39,584      

รวมสินทรัพย์ 228,277    224,226    387,154    377,174    197,280    206,824    

เงินกูย้ืมระยะสั�น 76,887      57,542      21,272      77,108      18,313      32,889      

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 24,363      23,343      25,164      39,838      15,166      19,087      

เงินกูย้ืมระยะยาว 4,526        5,157        145,287    63,547      31,856      23,882      

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 7,502        8,097        6,083        5,599        8,978        8,666        

รวมหนี� สิน 113,278    94,139      197,806    186,092    74,313      84,524      

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 114,999    130,087    189,348    191,082    122,967    122,300    

รวม�น��สิน���ส�วน������������น 228,277    224,226    387,154    377,174    197,280    206,824    

ข้อมูลเ�ิ�มเ�ิม

การเพิ�มขึ�นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 10,257      9,972        26,054      44,020      12,185      30,882      

ธุรกิจซีเมนตแ์ละ
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รายการตดับญัชี

ส่วนงานอื�น ระหวา่งส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจี

2565 2564 2565 2564 2565 2564
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพยห์มุนเวียน 120,588    135,456    (78,321)    (126,237)  250,050    233,016    

เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 28,459      25,913      (19)           (10)           118,974    118,870    

ที�ดิน อาคารและอุ�กร�์ 2,737        2,598        (1,793)      (1,716)      425,052    410,708    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 227,108    228,107    (204,980)  (211,234)  112,414    98,507      

รวมสินทรัพย์ 378,892    392,074    (285,113)  (339,197)  906,490    861,101    

เงินกูย้ืมระยะสั�น 26,303      41,212      (74,374)    (122,360)  68,401      86,391      

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 2,927        3,242        (3,704)      (3,514)      63,916      81,996      

เงินกูย้ืมระยะยาว 114,777    124,738    (601)         (601)         295,845    216,723    

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 3,657        4,125        (316)         (504)         25,904      25,983      

รวมหนี� สิน 147,664    173,317    (78,995)    (126,979)  454,066    411,093    

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 231,228    218,757    (206,118)  (212,218)  452,424    450,008    

รวม�น��สิน���ส�วน������������น 378,892    392,074    (285,113)  (339,197)  906,490    861,101    

ข้อมูลเ�ิ�มเ�ิม

การเพิ�มขึ�นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 565           1,024        -               -               49,061      85,898       
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ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจิ�ง

ผลิตภณัฑก์อ่สร้าง  (SCGC)  (SCGP)

2565 2564 2565 2564 2565 2564
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบกาํไรขาดทุน

รายไดจ้ากการขาย

   ลูกคา้ภายนอก     191,613     171,125     235,104     237,315     142,023     121,453

   ระหวา่งส่วนงาน 12,981     11,404     1,483       1,075       4,045       2,770       

รวมรายไดจ้ากการขาย 204,594   182,529   236,587   238,390   146,068   124,223   

ตน้ทุนขาย (163,280)  (139,436)  (224,771)  (195,657)  (121,791)  (101,345)  

กาํไรขั�นตน้ 41,314     43,093     11,816     42,733     24,277     22,878     

รายไดอ้��น 2,315       1,785       3,975       790          1,464       2,532       

กาํไรกอ่นคา่ใชจ้่าย 43,629     44,878     15,791     43,523     25,741     25,410     

คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน (38,251)    (38,149)    (16,780)    (16,747)    (16,039)    (12,575)    

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นตน้ทุนทางการเงิน

   และภาษีเงินได้ 5,378       6,729       (989)         26,776     9,702       12,835     

ตน้ทุนทางการเงิน (2,045)      (1,876)      (2,288)      (1,748)      (1,468)      (1,180)      

กาํไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินได้ 3,333       4,853       (3,277)      25,028     8,234       11,655     

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ (1,183)      (2,082)      (1,986)      (3,795)      (1,550)      (2,065)      

กาํไร (ขาดทุน) หลงัภาษีเงินได้ 2,150       2,771       (5,263)      21,233     6,684       9,590       

ส่วนแบง่กาํไรของการร่วมคา้และ

    บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,682       1,511       4,928       11,577     55            57            

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 3,832       4,282       (335)         32,810     6,739       9,647       

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

  ส� �นที��ป� นข��������หุ�นข��บร��ัท 3,789       4,262       5,901       28,931     5,801       8,294       

  ส่วนที�เป�นของส่วนไดเ้สีย

      ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 43            20            (6,236)      3,879       938          1,353       

3,832       4,282       (335)         32,810     6,739       9,647       

ธุรกิจซีเมนตแ์ละ
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รายการตดับญัชี
ส่วนงานอ��น ระหวา่งส่วนงาน งบการเงินรวมเอสซีจี

2565 2564 2565 2564 2565 2564
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบกาํไรขาดทุน

รายไดจ้ากการขาย

   ลูกคา้ภายนอก            869            219                 -                 -     569,609     530,112

   ระหวา่งส่วนงาน -               -               (18,509)    (15,249)    -               -               

รวมรายไดจ้ากการขาย 869          219          (18,509)    (15,249)    569,609   530,112   

ตน้ทุนขาย (623)         (112)         19,126     15,550     (491,339)  (421,000)  

กาํไรขั�นตน้ 246          107          617          301          78,270     109,112   

รายไดอ้��น 12,773     12,615     (7,844)      (7,128)      12,683     10,594     

กาํไรกอ่นคา่ใชจ้่าย 13,019     12,722     (7,227)      (6,827)      90,953     119,706   

คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน (6,253)      (6,019)      5,565       6,635       (71,758)    (66,855)    

กาํไรกอ่นตน้ทุนทางการเงิน

   และภาษีเงินได้ 6,766       6,703       (1,662)      (192)         19,195     52,851     

ตน้ทุนทางการเงิน (1,813)      (2,035)      91            81            (7,523)      (6,758)      

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 4,953       4,668       (1,571)      (111)         11,672     46,093     

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ (207)         (958)         276          -               (4,650)      (8,900)      

กาํไรหลงัภาษีเงินได้ 4,746       3,710       (1,295)      (111)         7,022       37,193     

ส่วนแบง่กาํไรของการร่วมคา้และ

   บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 4,037       4,398       1              -               10,703     17,543     

กาํไรสําหรับปี 8,783       8,108       (1,294)      (111)         17,725     54,736     

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

  ส� ���ี��ป� ����������ห������บร��ั� 8,796       8,110       (2,905)      (2,423)      21,382     47,174     

  ส่วนที�เป�นของส่วนไดเ้สีย

      ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (13)           (2)             1,611       2,312       (3,657)      7,562       

8,783       8,108       (1,294)      (111)         17,725     54,736     
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัไดข้ยายการลงทุนและดาํเนินกิจการในต่างประเทศ โดยนําเสนอขอ้มูลเกี�ยวกับการจาํแนกส่วนงาน

ภูมิศาสตร์สาํหรับรายการรายไดจ้ากการขายและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�มีมูลค่าเป็นสาระสาํคญั โดยรายไดจ้าก

การขายตามส่วนงานแยกตามที�ตั�งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานแยกตามส�านที�ตั�ง

ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์

 

ข้อมลู�ก��ยวก��ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

 รายไดจ้ากการขาย  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

 2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ไทย 311,729  287,226  216,106  219,758 

เวียดนาม 59,059  48,809  186,825  167,737 

อินโดนีเซีย 50,887  48,618  51,510  54,518 

จีน 22,689  24,853  5  11 

ประเทศอ��น� 125,245  120,606  42,961  37,196 

รวม 569,609  530,112  497,407  479,220 

 

ลกูค้ารายใหญ่  

 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายหน�� งรายใดที�มีมูลค่าตั�งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทั 
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20 ราย�ด้���น 

 

 2565  2564 
 (ล้านบาท) 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน 4,563  1,697 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมเครื�องมือทางการเงิน 2,090  2,371 
รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการ 2,019  2,880 
ดอกเบี�ยรับจากสถาบนัการเงิน 1,224  1,047 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน และสินทรัพย ์ 945  57 
ผลกาํไรจากการปรับปรุงเงินค่าหุน้ที�คาดวา่จะตอ้งจ่าย -  1,071 
อื�น� 1,842  1,471 

รวม 12,683  10,594 

 

21 ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 

 

 2565  2564 
 (ล้านบาท) 

ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 21,564  20,050 
เงินเดือน สวสัดิการ ค่าใชจ่้ายพนกังาน และค่าพฒันาพนกังาน 6,664  5,960 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา 3,003  2,178 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 869  760 
ค่านายหนา้ 796  652 
อื�น� 3,317  2,713 

รวม 36,213  32,313 
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22 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

 2565  2564 
 (ล้านบาท) 

เงินเดือน สวสัดิการ ค่าใชจ่้ายพนกังาน และค่าพฒันาพนกังาน 19,605  18,550 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,508  2,991 
ค่าใชจ่้ายเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าจา้งแรงงานภายนอก 3,082  2,640 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,272  1,165 
ค่าภาษีใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื�น� 1,265  876 
ค่าใชจ่้ายคงที�จากการผลิตไม่เตม็กาํลงัการผลิต 1,079  1,315 
ค่าประชาสมัพนัธ์และเงินบริจาค 1,012  819 
อื�น� 2,737  2,128 

รวม 33,560  30,484 

 

23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

 2565  2564 
 (ล้านบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง 41,869  40,517 
สวสัดิการ และอื�น� 5,167  3,723 
ตน้ทุนบาํเหน็จ - โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว ้ 2,274  2,238 
ตน้ทุนบาํเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้ 1,010  1,116 
ค่าใชจ่้ายสาํหรับแผนการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 412  327 

รวม 50,732  47,921 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้เงินทุนสาํรองเลี�ยงชีพเพื�อจ่ายใหพ้นกังานเมื�อออกจากงาน โดยบริษทัจ่ายในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 

ของเงินเดือนพนกังาน ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัอายงุานของพนกังาน 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัใหมี้เงินกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ�ึ� งไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติั

กองทุนสํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ� งสําหรับพนักงานของบริษทับนพื�นฐานความสมคัรใจของ

พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน พนกังานที�จะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนนี�ตอ้งจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือน

เขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษทัจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 

5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 
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24 ภาษเีงินได้ 

     
 หมายเหตุ 2565  2564 
  (ล้านบาท) 

�า�����นได้ท��ร��รู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน     

สาํหรับงวดปัจจุบนั  5,873  7,936 

ภาษีงวดก่อน� ที�บนัท�กตํ�าไป (สูงไป)  (12)  192 

  5,861  8,128 

ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี     

การเปลี�ยน�ปลงของผล�ตกต่างชั�วคราว 14 (1,211)  772 

     รวม  4,650  8,900 

     
�า�����นได้ท��ร��รู้ในกาํไรขาดทุน���ด��ร��อื�น     
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน   (3)  (10) 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรม 

   ของเงินลงทุนในตราสารทุน  

 
 

(81) 
 

 
 

316 
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ 

   ของผลปร��ยชน์พนกังานที�กาํหนดไว ้  

 
 

293 

 
 
 

179 

รวม 14 209  485 
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�������������������������������������  

 

 2565  2564 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   22,375    63,636 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        

   และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย    (10,703)    (17,543) 

   11,672      46,093 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  2,334  20  9,219 

ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        

   สาํหรับกิจการในต่างประเทศ    121     (126) 

รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี    (586)    (517) 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี   (393)     (1,337) 

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้�ิ�ม    (114)    (477) 

ค่าใชจ่้ายที���อเป� นรายจ่ายทางภาษีไม่ไดแ้ละอ��น�    808     985 

ผลขาดทุนทางภาษี    3,703     189 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน   5,873    7,936 

ภาษีงวดก่อน� ที�บนัท�กตํ�าไป (สูงไป)   (12)    192 

การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว   (1,211)    772 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 40  4,650  19  8,900 
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25 เงินปันผล 

 

เงินปันผลที�บริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงันี�   

 

 วนัที�อนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล อตัราต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

2565      

เงินปันผลประจาํปี 2564  30 มีนาคม 2565  26 เมษายน 2565          10.00   12,000  

เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2565 27 กรกฎาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 6.00    7,199 

รวม   16.00  19,199 

      

2564      

เงินปันผลประจาํปี 2563 31 มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564 8.50  10,199 

เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2564 29 กรกฎาคม 2564 27 สิงหาคม 2564 8.50  10,199 

รวม   17.00  20,398 

 

26 เ�ร���งม����ง��รเงิน 

 

(ก) มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายตุิธรรม  

 

ตารางดงัต่อไปนี� แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 

รวมถึงลาํดบัชั�นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและ

หนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

อยา่งสมเหตุสมผล  
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มูลคา่ยุติธรรม

ผา่นกาํไร

หรือขาดทุน

มูลคา่ยุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอื�น

ราคาทุน

ตดัจาํหนา่ย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

� วันท�� 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด -                      -                           57,530           57,530           

เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น

   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                      -                           13,485           13,485           

   - กองทุน 3,022             15,822                -                      18,844           -             18,844    -             18,844   

ลูกหนี�การคา้ -                      -                           55,185           55,185           

เงินใหก้ ูย้ืม -                      -                           303                303                

สินทรัพย์อนุพนัธ์ 704                4,032                  -                      4,736             -             4,736       -             4,736     

เงินลงทุนในตราสารหนี�

   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                      -                           315                315                -             315          -             315         

   - กองทุน -                      5,229                  -                      5,229             -             5,229       -             5,229     

   - หุน้ก ูแ้�ลงส�าพและอื�น� 708                -                           120                828                -             118          708       826         

เงินลงทุนในตราสารทุน -                      16,569                -                      16,569           526       -                16,043  16,569   

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 4,434             41,652                126,938        173,024        

�น��สินทางการเงนิ

เงินเบิกเกนิบญัชี

   และเงินกูย้ืมระยะสั�น -                      -                           36,635           36,635           

เจา้หนี�การคา้ -                      -                           33,182           33,182           

เงินก ูย้ืมระยะยาว -                      -                           99,115           99,115           

หนี�สินตามสญัญาเชา่ -                      -                           13,527           13,527           

หุน้ก ู ้ -                      -                           214,969        214,969        -             218,020  -             218,020 

หนี�สินอนุพนัธ์ 615                13                        -                      628                -             628          -             628         

รวม�นี�สินทางการเงนิ 615                13                        397,428        398,056        

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม

(ล้านบาท)
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มูลคา่ยุติธรรม

ผา่นกาํไร

หรือขาดทุน

มูลคา่ยุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอื�น

ราคาทุน

ตดัจาํหนา่ย รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

� วันท�� 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด -                      -                           35,993           35,993           

เงินลงทนุในตราสารหนี�ระยะสั�น

   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                      -                           18,272           18,272           

   - กองทุน 12,113           1,232                  -                      13,345           -             13,345     -             13,345   

ลูกหนี�การคา้ -                      -                           61,451           61,451           

เงินใหก้ ูย้ืม -                      -                           305                305                

สินทรัพย์อนุพนัธ์ 345                -                           -                      345                -             345          -             345         

เงินลงทุนในตราสารหนี�

   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                      -                           439                439                -             439          -             439         

   - กองทุน -                      273                     -                      273                -             273          -             273         

   - หุน้ก ูแ้�ลงส�าพและอื�น� 306                -                           62                   368                -             61             306        367         

เงินลงทุนในตราสารทุน -                      17,628                -                      17,628           919        -                16,709  17,628   

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 12,764           19,133                116,522        148,419        

�น��สินทางการเงนิ

เงินเบิกเกนิบญัชี

   และเงินก ูย้ืมระยะสั�น -                      -                           39,586           39,586           

เจา้หนี�การคา้ -                      -                           43,670           43,670           

เงินคา่หุน้ที�คาดวา่จะตอ้งจา่ย 2,989             -                           -                      2,989             -             -                2,989    2,989      

เงินกูย้มืระยะยาว -                      -                           80,782           80,782           

หนี� สินตามสญัญาเชา่ -                      -                           12,687           12,687           

หุน้ก ู ้ -                      -                           170,059        170,059        -             175,880  -             175,880 

หนี� สินอนุพนัธ์ 270                131                     -                      401                -             401          -             401         

รวม�นี�สินทางการเงนิ 3,259             131                     346,784        350,174        

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม

(ล้านบาท)
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ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษทัไดรั้บเงินจากการขายคืนเงินลงทุนในกองทุนรวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุนแห่งหนึ�ง จาํนวนเงิน 12,122 ลา้นบาท  

 

ในไตรมาสที� 3 ของปี 2565 กลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายหุ้นบางส่วนใน Finfloor S.p.A โดยลดสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 

9.60 เป็นร้อยละ 4.76 ซึ� งมีมูลค่าจากการจาํหน่ายจาํนวน 1,081 ลา้นบาท และกลุ่มบริษทัไดโ้อนผลสะสมของกาํไร

จากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที�เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเข้ากาํไรสะสมตาม

สดัส่วนที�จาํหน่ายซึ�งมีมูลค่าสุทธิจากภาษีจาํนวน 745 ลา้นบาท  

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ส่วนใหญ่

ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลซึ� งบริหารงานโดยบริษทับริหารสินทรัพยอิ์สระ 3 ราย ไดล้งทุนในตราสารหนี� ที�มีสภาพ

คล่องสูงและถูกจดัอนัดบัอยู่ในระดบัความน่าเชื�อถือที�สามารถลงทุนได ้โดยมีอตัราผลตอบแทนร้อยละ 0.53 ถึง 

3.05 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.44 ถึง 2.86 ต่อปี) 

 

เคร����ม���า��ารเ�ิ����ว�ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 

ดงัต่อไปนี�  

 

- เงินลงทุนในตราสารหนี� ที� เป็นหลกัทรัพยที์�ซื�อขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากนายหน้า ซึ� งไดมี้การ

ทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั�น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที�คาดการณ์ไวด้ว้ยอตัรา

ดอกเบี� ยในตลาดสําหรับเครื�องมือทางการเงินที�เหมือนกนั ณ วนัที�วดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทาง

การเงินสะทอ้นผลกระทบของความเสี�ยงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเสี�ยงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทั

และคู่สญัญาตามความเหมาะสม 

 

- สินทรัพยแ์ละหนี� สินอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาป้องกนัความเสี�ยง

ดา้นราคา อา้งอิงการปรับมูลค่าของสัญญาที�กลุ่มบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตั�งแต่เริ�มตน้ดว้ยราคาตลาด ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงาน เพื�อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบันมากขึ� นและสัญญาแลกเปลี�ยน 

อตัราดอกเบี� ยคาํนวณมูลค่ายุติธรรมจากผลต่างของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตโดยอา้งอิงจาก

เส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ของอตัราดอกเบี�ยตามสัญญา และอตัราดอกเบี�ยที�คาดว่าจะเกิดขึ�นที�สังเกตได้

จากตลาดของเครื�องมือทางการเงินที�คลา้ยคลึงกนั  
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กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 สาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า 

ดงัต่อไปนี�  

 

- เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่ไดอ้ยู่ในความตอ้งการของตลาดใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าสินทรัพย์

สุทธิที�รายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เนื�องจากตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรมหรือรายการที�เป็นอิสระอื�นที�เป็นปัจจุบนัและสงัเกตได ้

 

- เงินค่าหุน้ที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ� งมีขอ้มูลที�ไม่สามารถ

สงัเกตไดที้�มีนยัสาํคญั เช่น กระแสเงินสดที�คาดวา่จะตอ้งจ่าย และอตัราคิดลดที�ปรับค่าความเสี�ยง 

 

�คร�������ทา��าร���นท��วดั�ูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สาํหรับหุ้นกูโ้ดยคาํนวณจากราคาซื�อขายที�ประกาศอยู่ในสมาคมตลาด

ตราสารหนี�ไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

(ข) ���������������������������������������  

 

����������������������������� 

 

คณะกรรมการการเงินของกลุ่มบริษทัมีหน้าที�กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี�ยงดา้นการเงิน

และอตัราแลกเปลี�ยนที� เกี�ยวข้องกับการใช้จ่ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู้ เงินฝาก และธุรกรรมการค้า

ระหว่างประเทศ รวมถึงการกาํหนดนโยบายและกาํกับดูแลการบริหารตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน และการ

บริหารเงินสด เพื�อใหก้ารดาํเนินงานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเสี�ยงที�

ยอมรับไดแ้ละเป็นไปในแนวทางเดียวกันในกลุ่มบริษทั และจะทบทวนปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการการเงินของกลุ่มบริษทัจะติดตามสถานะทางการเงินและจดัทาํ

รายงานต่อคณะจดัการของกลุ่มบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

(1)    �������������������� 

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตเป็นความเสี�ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญา

ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา 
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(1.1)     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ ์

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัที�เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและอนุพนัธ ์ 

มีจาํกดัเน��องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน �ึ� งกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามีความเสี�ยง

ดา้นเครดิตตํ�า 

 

(1.2)     เงินลงทุนในตราสารหนี�  

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัมีจาํกดัเน��องจากกลุ่มบริษทัมีการลงทุนในตราสารหนี� ที�มี

สภาพคล่องและอนัดบัความน่าเช��อถ�อสูง 

  

(1.3)     ลูกหนี�การคา้  

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาถึงปัจจยัต่าง� �ึ� งอาจส่งผลต่อความเสี�ยงดา้นเครดิตของลูกคา้

แต่ละราย รวมถึงความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศที�ลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่ 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพ��อวิเคราะห์ความน่าเช��อถ�อของลูกคา้รายใหม่แต่ละราย

ก่อนที�กลุ่มบริษทัจะกาํหนดวงเงินสินเช��อ ระยะเวลา และเง��อนไขทางการคา้ โดยยอดขายที�เกินกว่า

วงเงินดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ 

 

กลุ่มบริษทัจาํกดัความเสี�ยงดา้นเครดิตของลูกหนี� การคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลาสูงสุดในการจ่าย

ชาํระ และมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหนี� การคา้อย่างสมํ�าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการ

ดอ้ยค่าทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั�งสาํรองของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะ

เกิดขึ�นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ และสะทอ้นผลแตกต่าง

ระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตที�ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทั

ที�มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายทีุ�คาดการณ์ไวข้องลูกหนี�   

 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัลูกหนี�การคา้และสินทรัพยที์�เกิดจากสญัญาเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 
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(2)    ������ี���������������� 

 

กลุ่มบริษทักาํกบัดูแลความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอ เพื�อใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมถึงการชาํระหนี� สินที�ครบ

กาํหนดชาํระ เพื�อลดความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องในอนาคต 

 

หนี� สินทางการเงินที�มีภาระดอกเบี� ย ณ วนัที� 31 �ันวาคม มีอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง และระยะเวลาที�

ครบกาํหนดชาํระ ดงันี�  

 

อตัราผลตอบแทน หลงัจาก 1 ปี

ที�แทจ้ริง ภายใน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)

ปี 2565

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 0.84 - 7.02 36,252       -                -                36,252       

   ระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน MOR / MMR บวก 0.85 

Cost of fund บวก (0.65 - 4.20)

LIBOR บวก (0.85 - 7.20)
BOE บวก 1.80

เงินกูย้ืมระยะสั�น 0.85 - 7.70 383            -                -                383            

เงินกูย้ืมระยะยาว 0.75 - 8.50 4,508         41,032       53,575       99,115       

   จากสถาบนัการเงิน MLR ลบ (2.60 - 4.75)

LIBOR บวก (1.25 - 1.75)

JIBOR บวก (1.15 - 1.30)

Cost of fund บวก 0.65

THBFIX บวก (1.01 - 1.10)

EURIBOR บวก (0.90 - 1.50)

หนี� สินตามสัญญาเชา่ 1.21 - 18.00 2,744         5,877         8,403         17,024       

หุ้นกู ้ 2.65 - 4.14 24,915       182,182     8,000         215,097     

รวม 68,802       229,091     69,978       367,871     
หัก ดอกเบี�ยรอตดับญัชี -

   หนี� สินตามสัญญาเชา่

   และ คา่ใชจ้่ายในการออกหุ้นกู ้ (3,625)       
สุทธิ 364,246     
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อตัราผลตอบแทน หลงัจาก 1 ปี
ที�แทจ้ริง ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)
ปี 2564

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม 0.55 - 6.20 39,262      -                -                39,262      

   ระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน MOR / MMR บวก 0.55 

Cost of fund บวก (0.65 - 2.50)

LIBOR บวก (0.75 - 1.25)

JIBOR บวก 1.50

เงินกูยื้มระยะสั�น 1.05 , 4.50 324           -                -                324           

เงินกูยื้มระยะยาว 0.75 - 8.50 4,618        32,153      44,011      80,782      

   จากสถาบนัการเงิน MLR ลบ (1.50 - 2.65)
JIBOR บวก (1.15 - 1.30)

VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก (0.60 - 1.75)

THBFIX บวก (1.01 - 1.10)

หนี� สินตามสญัญาเช่า 1.40 - 12.12 2,649        6,340        7,483        16,472      

หุน้กู ้ 2.65 - 3.10 39,932      130,203    -                170,135    

รวม 86,785      168,696    51,494      306,975    

หัก ดอกเบี� ยรอตดับญัชี -

   หนี� สินตามสญัญาเช่า

   และ ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (3,861)       
สุทธิ 303,114    
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(3)   ความ��������าน��า� 

  

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงที�มูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื�องมือทางการเงินจะมีความผนัผวน

อนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี�ยงดา้นตลาดมีดงันี�   

 

(3.1)  การปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง 

 

ความเสี� ยงหลักจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี� ยอ้างอิงของเครื� องมือทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั � วนัที� 31 ธันวาคม 2565 ที�อา้งอิงกบัอตัราดอกเบี� ย LIBOR และ THBFIX โดยกลุ่มบริษทั

คาดว่าการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิงของเครื�องมือทางการเงินจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั โดยการดาํเนินการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิงจะแลว้เสร็จ

ภายใน 30 มิถุนายน 2566 

 

ตารางดงัต่อไปนี� แสดงจาํนวนเงินทั�งหมดของเครื�องมือทางการเงินที�ยงัไม่ไดเ้ปลี�ยนไปใชอ้ตัรา

ดอกเบี�ยอา้งอิงอื�น จาํนวนเงินของหนี� สินทางการเงินแสดงดว้ยมูลค่าตามบญัชี และอนุพนัธ์แสดง

ดว้ยจาํนวนเงินตามสญัญา 

 

�ั��า����������า���������าคั��าม�ั��า���ม LIBOR  THBFIX 

 (ล้านบาท) 

� วัน��� 31 ธันวาคม 2565    

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 73,197  12,665 

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 46,327  1,000 
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(3.2)     ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความ�นั�วนของอตัราแลกเปลี�ยน  

 

กลุ่มบริ�ทัมีความเสี�ยงจากความ�นั�วนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศซึ� งเกิดจาก

การซื�อการขาย การจ่ายชาํระค่าเครื�องจกัรและอุปกร�์ และรายการรับจ่ายอื�น� ที�เป� นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ กลุ่มบริ�ัทบริหารจัดการความเสี� ยงดังกล่าวโดยการทําสัญญาซื� อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contract) เพื�อป้องกนัความเสี�ยงในสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินทางการเงินที�เป� นสกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ที�ทําสัญญา � วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานเกี�ยวขอ้งกบัการซื�อและขายในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศที�คาดการ�์วา่จะเกิดขึ�นในภายหลงั 
 

� วนัที� 31 ธันวาคม กลุ่มบริ�ทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�สําคญั

จากการมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป� นเงินตราต่างประเทศดงันี�  

 

 2565  2564 

 

ดอลลาร์ 

สหรัฐ 

ดอง 

เวียดนาม 

 ดอลลาร์ 

สหรัฐ 

 ดอง 

เวียดนาม 

 (ล้านบาท) 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  15,087  1,297  12,344  1,082 

หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย  (6,229)  (7)  (6,077)  (5) 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น  (10,875)  (4,197)  (11,756)  (7,641) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ที���ี�า�เสี�ยง  (2,017) 

 

(2,907) 

 

(5,489) 

 

(6,564) 

สญัญาซื�อเงินตราต่างประเทศ                                 11,682  -  9,570  - 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ            (6,859)  -  (8,681)  - 

ยอด��า�เสี�ยง�งเ���อสุทธิ 2,806  (2,907)  (4,600)  (6,564) 
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����า�ลกเ�ล��ยนเ�ิน�รา�่า��ระเท� 

 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนสกุลเงินกบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน�� ง เ�ื�อป้องกนัความเสี�ยง

จากการจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 1,776 ลา้นบาท 

โดยการแลกเปลี�ยนสกุลเงินจากสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน สัญญาดงักล่าว

จะครบกาํหนดภายในเดือนมกราคม 2570 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การแขง็ค่าและการอ่อนค่า ที�เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานที�มีต่อ

สกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�  31 ธันวาคม ส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเครื� องมือทาง

การเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนเป็นจาํนวนเงินตามที�

แสดงไวด้า้นล่าง โดยการวิเคราะห์ตั�งอยู่บนขอ้สมมติที�ว่าตวัแปรอื�นโดยเ��าะอตัราดอกเบี�ยเป็น

อตัราคงที�  

 

 อตัราการ 
 

ผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน เปลี�ยนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

2565   

ดอลลาร์สหรัฐ 1 (28)  28 

ดองเวียดนาม 1 29  (29) 

     

2564     

ดอลลาร์สหรัฐ 1 46  (46) 

ดองเวียดนาม 1 66  (66) 
  

(3.3)     ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย 
 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยเป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบี�ย

ตลาด��� งส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและความแน่นอนของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย ส่วนใหญ่จากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน กลุ่มบริษทัได้

ลดความเสี�ยงโดยการทาํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยเ�ื�อจดัการความผนัผวนในอตัราดอกเบี�ย

สาํหรับเงินกูย้ืมบางรายการ 
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ความ��������าน�ั��า�������� � วัน��� 31 ธันวาคม 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

�ค�����ม���า��า����น���ม��ั��า���������ัน���   

สินทรัพยท์างการเงิน 1,437 919 

หนี� สินทางการเงิน (107,786) (100,836) 

�������������������������ิ�ท�������������� (106,349) (99,917) 

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 47,327 46,188 

���������������������ุทธิ (59,022) (53,729) 

 

     ����า�ล���ล���น����า����บ� �� 

 

กลุ่มบริ�ทั�ดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยกบัธนาคารในประเทศเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจาก

อตัราดอกเบี� ยของเงินกู้ยืมระยะยาวจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยการแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ย

ลอยตวั THBFIX เป็นอตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยสญัญาดงักล่าวจะทยอยครบกาํหนด

ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2570 

 

กลุ่มบริ�ทั�ดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ยกบัธนาคารในต่างประเทศแห่งหน�� งเพื�อป้องกนั

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า

เงินบาท 1,776 ลา้นบาท โดยการแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยลอยตวั LIBOR เป็นอตัราดอกเบี� ยคงที�

ร้อยละ 0.27 ต่อปี โดยสญัญาดงักล่าวจะครบกาํหนดภายในเดือนมกราคม 2570 

 

กลุ่มบริ�ทั�ดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยกบัธนาคารในต่างประเทศเพื�อป้องกนัความเสี�ยง

จากอตัราดอกเบี� ยของเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 1,289 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท 

44,551 ลา้นบาท โดยการแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยลอยตวั LIBOR เป็นอตัราดอกเบี�ยคงที�เ�ลี�ย

ร้อยละ 1.54 ต่อปี โดยสญัญาดงักล่าวจะครบกาํหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2570  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสด�องเครื�องมือทางการเงินท��ม�อ��ราดอกเบ� ����นแ�ร 

  

การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ยที� 1% �ึ� งเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

ส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนและองค�ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนเงินตามที�

แสดงไวด้้านล่างโดยตั� งอยู่บนข้อสมมติที�ว่าตัวแปรอื�นโดยเ�พาะอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศมีค่าคงที� 

 

  

กาํไรหรือขาดทุน 

 องค�ประกอบอื�น 

ของส่วนของผูถื้อหุน้ 

  อตัรา

ดอกเบี�ย

เพิ�มขึ�น 1% 

 อตัรา

ดอกเบี�ย

ลดลง 1% 

 อตัรา

ดอกเบี�ย

เพิ�มขึ�น 1% 

 อตัรา

ดอกเบี�ย

ลดลง 1% 

 (ล้านบาท) 

2565        

เครื�องมือทางการเงินที�มีอตัรา 

ดอกเบี�ยผนัแปร 

 

(367) 

  

367 

  

- 

  

- 

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 27  (27)  446  (446) 

ความอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ) (340)  340  446  (446) 

        

2564        

เครื�องมือทางการเงินที�มีอตัรา 

ดอกเบี�ยผนัแปร 

 

(525) 

  

525 

  

- 

  

- 

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 31  (31)  431  (431) 

ความอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ) (494)  494  431  (431) 
 

    

(4)  ����������������������� 

 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ยและสัญญาแลกเปลี�ยนราคาวตัถุดิบ �ึ� งกาํหนดเป็น

รายการบญัชีป้องกันความเสี�ยงในกระแสเงินสด ณ สิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนที�มี

ประสิทธิผลของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และสะสมไวใ้นสํารอง

การป้องกนัความเสี�ยงในส่วนขององค�ประกอบอื�นของผูถื้อหุ้น จาํนวน 4,248 ลา้นบาท ทั�งนี� กลุ่มบริษทั

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของส่วนที�ไม่มีประสิทธิผล  
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27 ภาระผู������ะ�����������า��������� 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัมี 
 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

(ก) หนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยกลุ่มบริษทัเพื�อคํ�าประกนัการจ่ายชาํระ    

เงินกูย้ืมของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�ไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม 66  132 

(ข) หนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชน 2,727  2,340 

(ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตที�เปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เงื�อนไขการเป็นหนี� สิน 1,840  2,123 

(ง) ภาระผกูพนั   

-  ตามสญัญาซื�อวตัถุดิบ 38,955  53,870 

-  ตามสญัญาเช่าและบริการ 4,487  1,801 

-  ตามสญัญาก่อสร้าง ติดตั�งเครื�องจกัร และอื�น� 13,054  16,730 
 

ภาระผูกพนัตามสัญญาก่อสร้างและติดตั�งเครื�องจกัรนี� ไดร้วมถ�งการออกแบบวิศวกรรม การจดัหาเครื�องจกัร

และอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานของโรงงานปิโตรเคมีในประเทศเวียดนามมูลค่าประมาณ 57 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ และ 1,317 พนัลา้นดองเวียดนาม รวมเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 3,896 ลา้นบาท 
 

(จ) บริษทัไดท้าํสัญญากบัผูใ้ห้บริการในประเทศ 2 ราย เพื�อใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษทั 

มูลค่าตามสัญญาประมาณ 6,800 ลา้นบาท ซ�� งสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเริ�มมีผลตั�งแต่เดือน

มิถุนายน 2559 
 

(ฉ) ในระหว่างปี 2561 และ 2564 บริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ ไดท้าํสัญญาซื�อวตัถุดิบและสาธารณูปโภค

กบับริษทัทั�งในและต่างประเทศ อายุสัญญาแต่ละฉบบัอยู่ระหว่าง 10 - 15 ปี โดยที�ทั�งสองฝ่ายมีขอ้ผูกพนั

ที�จะตอ้งซื�อขายและส่งมอบวตัถุดิบและสาธารณูปโภคตามราคา ปริมาณ และเงื�อนไขที�ระบุในสญัญา 
 

(ช) ในไตรมาสที�  1 ของปี 2552 บริษัทได้แจ้งความดําเนินคดีอาญาอดีตพนักงานเกี� ยวกับการลักทรัพย ์

(แบบฟอร์มใบหุ้นสามญั) และการปลอมแปลงใบหุน้สามญัของบริษทัเป็นจาํนวนหุน้ 672,000 หุน้ ซ�� งต่อมา

ในไตรมาสที� 2 ของปี 2552 บริษทัไดรั้บแจง้จากศาลแพ่งว่าผูจ้ดัการมรดกและทายาทผูถื้อหุ้นที�ถูกปลอมแปลง

ใบหุ้น (โจทก์) ไดย้ื�นฟ้องบริษทัพร้อมกบับุคคลและนิติบุคคลอื�นซ�� งเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องดงักล่าว โดยเรียกร้อง

ใหร่้วมกนัชดเชยค่าเสียหาย ซ�� งคดีนี� ไดย้ติุแลว้ 
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โดยเมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาใหอ้ดีตพนกังานผูก้ระทาํละเมิดต่อโจทก ์คืนหุน้หรือ

ใช้ราคาหุ้นตามราคาที�มีการ�ื� อขายครั� งสุดท้าย ณ วนัที�ใช้เงิน �ึ� งต้องไม่ตํ�ากว่าอตัราหุ้นละ 314.38 บาท 

รวมทั�งเงินปันผลที�ขาดอยู่และดอกเบี� ยจนกว่าชาํระเสร็จ โดยให้บริษทัในฐานะนายจา้ง บริษทัศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งร่วมรับผิด ดงันั�น บริษทัจึงไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สิน

จากค่าเสียหายดงักล่าวในส่วนที�บริษทัอาจตอ้งรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 

คิดเป็นจาํนวนเงิน 201 ลา้นบาท 

 

ทั�งนี� เมื�อวนัที� 21 มกราคม 2559 บริษทัไดช้าํระหนี� ให้โจทก์เสร็จสิ�นแลว้ดว้ยการคืนใบหุน้สามญัของบริษทั 

เงินปันผลก่อนฟ้องคดีพร้อมดอกเบี�ย เงินปันผลหลงัฟ้องคดี และค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการดาํเนินคดี จาํนวนเงิน

รวม 319 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์ �ึ� งเป็นจาํเลยร่วมไดย้ื�นคาํร้องเพื�อขอให้ศาลฎีกา

ตีความคาํพิพากษา โดยเมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีคาํสั�งยกคาํร้องดงักล่าวแลว้ บริษทัจึงไดฟ้้อง

คดีไล่เบี�ยอดีตพนักงานผูก้ระทาํละเมิด และบริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์ แลว้เมื�อเดือนธันวาคม 2561 

โดยเมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางไดม้ีคาํพิพากษาใหอ้ดีตพนกังานผูก้ระทาํละเมิดชดใชเ้งิน

ใหแ้ก่บริษทั จาํนวน 149 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี� ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยที�ไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึง

ที�สุด ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดี สาํหรับการเรียกร้องเอาจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ นั�น เมื�อวนัที� 

4 ธนัวาคม 2562 ศาลแพ่งมีคาํพิพากษาใหบ้ริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์ ชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัจาํนวน 

62.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื�อวนัที� 4 มิถุนายน 2563 บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ 

ไดย้ื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาศาลแพ่งต่อศาลอุทธรณ์ และบริษทัไดย้ื�นคาํแกอุ้ทธรณ์แลว้เมื�อวนัที� 6 สิงหาคม 2563 

ต่อมาในวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ศาลอุทธรณ์มีคาํพิพากษายืนตามศาลแพ่งใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ 

ชาํระเงินให้แก่บริษทัจาํนวน 62.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี� ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี วนัที� 4 มิถุนายน 2564 

บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ยื�นขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา และวนัที� 9 กรกฎาคม 2564 บริษทัยื�นคดัคา้น

การขออนุญาตฎีกาของบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ วนัที� 19 เมษายน 2565 ศาลฎีกามีคาํสั�งอนุญาตและรับ

ฎีกาของบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัไดย้ื�นคาํแกฎี้กาแลว้เมื�อวนัที� 21 มิถุนายน 2565 ขณะนี�คดี

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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28 การบริหารจดัการส่วนทุน 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ�� งมีวตัถุประสงค์เพื�อดาํรง�านเงินทุนให้แข็งแกร่ง 

โดยการวางแผนการกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินงานเพื�อใหธุ้รกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที�ดี

อย่างต่อเนื�อง นอกจากนี�  กลุ่มบริษทัยงัคาํน�งถ�งการมี�านะการเงินที�ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที�มีอตัรา

ผลตอบแทนอยู่ในเกณ�ดี์ รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนที�เหมาะสม รวมทั�ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั�นคงของ

การดาํรงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที�เหมาะสม ทั�งนี�  เพื�อดาํรงไวซ้�� งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื�องในอนาคต และรักษาความเชื�อมั�นต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หนี�  และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�น� 
 

29 �ร�������น� 
 

(ก) เมื�อเดือนตุลาคม 2563 Mawlamyine Cement Limited (“MCL”) ซ�� งเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศเมียนมา 

ระหว่างบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จาํกัด (“เอสซีจี ซิเมนต์”) กับ Pacific Link Cement Industry Ltd. (“PLCI”)      

ไดห้ยุดการผลิตเป็นการชั�วคราวเนื�องจากไม่มีหินปูนซ�� งเป็นวตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นการผลิตปูนซีเมนต์ สาเหตุ   

มาจากขอ้พิพาทระหว่างเอสซีจี ซิเมนตก์บั PLCI หลงัจากที�การเจรจาในช่วงที�ผ่านมาระหว่างเอสซีจี ซิเมนต์

กบั PLCI ไม่ประสบความสําเร็จ เอสซีจี ซิเมนตไ์ดย้ื�นคาํร้องเพื�อดาํเนินการระงบัขอ้พิพาทดว้ยกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นสญัญาร่วมทุนกบั PLCI ทั�งนี� กระบวนการพิจารณาขอ้พิพาทของ

คณะอนุญาโตตุลาการ International Chamber of Commerce - Singapore ไดด้าํเนินการมาจนเสร็จสิ�นแลว้ โดย

เมื�อวนัที� 21 ธันวาคม 2565 เอสซีจี ซิเมนต์ไดรั้บคาํชี� ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที� 20 ธันวาคม 2565  

ซ�� งคณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี�ขาดเป็นเอกฉนัท ์ให ้PLCI ปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามสญัญาร่วมทุน 

 

สาํหรับคดีที� PLCI ไดด้าํเนินกระบวนการทางกฎหมายกบั MCL ต่อศาลในประเทศเมียนมา ซ�� งเอสซีจี ซิเมนต ์

และ MCL ไดย้ื�นคดัคา้นคาํร้องดงักล่าว เมื�อวนัที� 16 พฤษภาคม 2565 ศาลประเทศเมียนมาไดมี้คาํสั�งยกคาํร้อง

ของ PLCI เนื�องจากคาํร้องดงักล่าวขดักบักฎหมาย Insolvency Laws 

 

(ข) เมื�อวนัที� 26 มกราคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัแผนการออกและเสนอขายหุน้สามญั

เพิ�มทุนต่อประชาชนทั�วไปครั� งแรก (Initial Public Offering (“IPO”)) ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกัด 

อนุมติัการนาํหุน้สามญัของบริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกดั เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และอนุมติัการแปรสภาพบริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกดั เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 
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เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2565 SCGC ไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามหลกัเกณฑ ์  

ที�กาํหนดในพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม และไดเ้ปลี�ยนชื�อบริษทัเป็น

บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน)  

 

เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2565 บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) ไดย้ื�นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

หลักทรัพย์และร่างหนังสือชี� ชวนเพื�อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนต่อประชาชนเป็นครั� งแรก (IPO)                  

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นที�เรียบร้อยแลว้ โดยบริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ 

จาํกดั (มหาชน) คาดว่าจะออกและเสนอขายหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 3,854,685,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 

10 บาท ทั�งนี� หุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25.2 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัเอสซีจี 

เคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) และภายหลงัการเพิ�มทุนและการออกและเสนอขายหุน้ IPO กลุ่มบริษทัจะยงัคงเป็น

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัเอสซีจี     

เคมิคอลส์ จาํกดั (มหาชน) จะยงัคงมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัเช่นเดิม 

 

เมื�อวนัที� 5 ตุลาคม 2565 บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกัด (มหาชน) ไดรั้บหนังสือแจง้การอนุญาตตามแบบ       

คาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยจ์ากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

(ค) เมื�อวนัที� 26 ตุลาคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการรวมกิจการระหว่างบริษทัเอสซีจี       

โลจิสติกส์ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั (“SCGL”) และบริษทัเจดบัเบิ�ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (“JWD”) 

โดยการแลกหุ้นสามัญของ SCGL จํานวนรวมไม่เกิน 35,031,000 หุ้น กับหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ JWD        

จาํนวนรวมไม่เกิน 776,806,301 หุน้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั�งสิ�นไม่เกิน 18,660 ลา้นบาท (ราคาหุน้ละ 24.02 บาท) 

ทั�งนี�  ธุรกรรมการรวมกิจการขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ JWD และหน่วยงาน

กํากับดูแลที� เกี�ยวข้อง รวมทั� งเงื�อนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการรวมกิจการได้สําเร็จลุล่วง โดยคาดว่า         

การรวมกิจการจะดาํเนินการแลว้เสร็จภายในไตรมาสที� 1 ของปี 2566 

 

เมื�อวนัที� 14 กุมภาพนัธ์ 2566 กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการแลกหุ้นสามญัของ SCGL กบัหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ

บริษทัเอสซีจี เจดบัเบิ�ลยูดี โลจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (“SCGJWD”) (เดิมชื�อ บริษทัเจดบัเบิ�ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ 

จาํกัด (มหาชน)) โดยภายหลังการรวมกิจการ กลุ่มบริษัทถือหุ้นใน SCGJWD จํานวน 776,806,301 หุ้น         

คิดเป็นร้อยละ 42.89 
 

 

 

 

 

 

 

118



 

 

 

 

 

 

30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2566 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเรื�องต่าง� ที�สาํคญั ดงันี�  

 

(1) ใหเ้สนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เ�ื�ออนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2565 ในอตัราหุน้ละ 8.00 บาท รวมเป็นเงิน

ประมาณ 9,600 ลา้นบาท �ึ� งบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 6.00 บาท เมื�อวนัที� 

26 สิงหาคม 2565 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ย

ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เ��าะผูที้�มีสิท�ิรับเงินปันผล คิดเป็นเงินประมาณ 2,400 ลา้นบาท 

โดยกาํหนดจ่ายในวนัที� 25 เมษายน 2566 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ�นอยู่กบัการอนุมตัิจากที�ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ในวนัที� 29 มีนาคม 2566 

 

(2) ให้ออกหุน้กู ้ครั� งที� 1/2566 ในวนัที� 3 เมษายน 2566 จาํนวน 15,000 ลา้นบาท ที�อตัราดอกเบี� ยคงที�ร้อยละ 3.10 ต่อปี 

อาย ุ3 ปี 11 เดือน 29 วนั เ�ื�อนาํไปไถ่ถอนหุน้กู ้ครั� งที� 1/2562 จาํนวน 15,000 ลา้นบาท ที�จะครบกาํหนดไถ่ถอน 

 

31 มาตรฐานการรายงาน�างการเง�น����ระกา��ล�ว�ต�ยงั�ม�ม��ลบัง�ับ���   

 

ส�าวิชาชี�บญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �ึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2566 โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชใ้น

การจดัทาํงบการเงินรวมนี� เนื�องจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นต่องบการเงินรวม

จากการถือป�ิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าว �ึ� งคาดว่าไม่มีผลกระทบ

ที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมในปีที�ถือป�ิบติั 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 

และงบกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบาย

การบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ผลการดาํเนินงาน และ

กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข ้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข ้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทั

ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

(ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั

ตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  

 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้นําเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
50th Floor, Empire Tower  
1 South Sathorn Road, Yannawa 
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel   +66 2677 2000 
Fax  +66 2677 2222 
Website  home.kpmg/th 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
ชัน้ 50 เอ็มไพร์ทำวเวอร์ 
1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ 
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร      +66 2677 2000   
แฟกซ์   +66 2677 2222 
เว็บไซต์  home.kpmg/th 

 

KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ญ) และ 6 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซ่ึงนําไปสู่การพิจารณา  

การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว โดยเน้น

ไปท่ีธุรกิจท่ีมีผลการดําเนินงานตํ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว ้         

การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย    

และบริษทัร่วมเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร

อย่างมาก ทั้งการระบุว่าเกิดขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่าของ

เงินลงทุนหรือไม่ รวมถึงการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่า

จะได้รับคืนของเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีพบว่ามีข้อบ่งช้ีของการ     

ดอ้ยค่า อตัราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว ้และอตัราคิดลด  

ท่ีใช้สําหรับกระแสเงินสดดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า  

เร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัในการตรวจสอบ 

 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจกระบวนการระบุขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าและ

การทดสอบการดอ้ยค่าของผูบ้ริหาร 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อบ่งช้ี ท่ีแสดงว่า 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมอาจเกิดการดอ้ยค่า

และทดสอบขอ้สมมติท่ีสําคญัท่ีสนบัสนุนการประมาณ

การมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนท่ีพบว่ามี

ขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า ซ่ึงประกอบด้วย ประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคต อตัราการเติบโตในระยะยาว 

และอตัราคิดลด โดยเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงาน

ในอดีตและการวิเคราะห์แนวโน้ม รวมถึงเปรียบเทียบ

กบัภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบนัสภาพแวดล้อมการ

ดาํเนินงาน ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรม และขอ้มูลอ่ืนท่ี

ได้ รับ ระหว่างการตรวจสอบ และพิจารณ าความ

สมเหตุสมผลของประมาณการผลการดาํเนินงานโดย

เป รียบ เที ยบ การป ระม าณ การใน อดีตกับ ผลการ

ดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง  

• ประเมินความเหมาะสมของแบบจาํลองการวดัมูลค่า 

และทดสอบความถูกตอ้งของการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่า

จะไดรั้บคืนและการดอ้ยค่า  

• พิจารณ าความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น   

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืน

มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอ่ืน

มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่พบว่ามีเร่ือง

ดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงิน 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจัดทาํงบการเงินท่ี

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั  

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น

การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญั 
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เม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

•   ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง

ท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก

ขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

•   ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

บริษทั 

•   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

•   สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุป 

วา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึง

การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้

จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

•   ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายใน

หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูม้ีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้

เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดําเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ

มาตรการป้องกนัของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี

เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดาํเนินการเพื่อขจดัอุปสรรคหรือมาตรการ

ป้องกนัของขา้พเจา้ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ

เกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้

อยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  

 

 

 

 

(ไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3565 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

23 กุมภาพนัธ์ 2566 
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 19 22,211,969      5,342,977        

เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น 19 19,279,307      1,231,620        

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 4 1,811,907        3,259,302        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น 4, 19 72,833,880      119,600,377    

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 224                  33,794             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที��ดัประเ�ทเป็นสินทรัพยที์��ือไวเ้พื�อ�าย 6 -                   189,974           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 116,137,287    129,658,044    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในตราสารหนี� 19 5,228,737        273,054           

เงินลงทุนในตราสารทุน 19 10,347,227      11,912,932      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 6 206,849,363    211,450,512    

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 7 1,875,149        1,901,552        

ที�ดิน อา�ารและอุปกร�์ 8 2,224,623        2,312,864        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 1,302,255        1,596,143        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 751,173           719,436           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 228,578,527    230,166,493    

รวมสินทรัพย์ 344,715,814    359,824,537    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�

ริุ่งโริจน์ ริังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิต์ย์พงษั์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากัาศเอกั

ในนามคณะกรรมการ
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หนี���น�����วน�อ��ู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564

�นี���น��ุนเวยีน

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 4 821,499           807,821           

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 951,179           1,136,192        

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่า�ี���งกาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 19 41,126             42,058             

ส่วนของหุน้กู�ี้���งกาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 19 25,000,000      40,000,000      

เงินกูย้มืระยะสั�น 4, 19 6,517,260        6,581,295        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 133,135           -                   

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 77,683             72,283             

�ว�หนี���นห�ุนเวยีน 33,541,882      48,639,649      

�นี���น�����ุนเวยีน

หนี� สินตามสญัญาเช่า 19 37,271             55,317             

หุน้กู้ 19 114,937,290    124,931,086    

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 1,229,485        1,482,441        

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 13 1,158,886        1,155,976        

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 4 663,557           866,257           

�ว�หนี���น���ห�ุนเวยีน 118,026,489    128,491,077    

�ว�หนี���น 151,568,371    177,130,726    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หน��ส�น���ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564

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 175,466,946    163,635,012    

อง��ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 5,804,497        7,182,799        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 193,147,443    182,693,811    

รวมหน��ส�น���ส่วนของผู้ถือหุ้น 344,715,814    359,824,537    

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินน��
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายไดเ้งินปันผล 4 29,070,048      94,821,781      

รายไดค่้าทรัพยสิ์นทางปัญญา ค่าธรรมเนียม

   การจดัการบริหาร และรายไดค่้าบริการ 4 7,265,569        8,891,614        

รายไดด้อกเบี�ย 4 2,534,718        3,102,988        

รายไดอ้��น 4 1,768,869        197,935           

รวมรายได้ 40,639,204      107,014,318    

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15 (5,871,357)       (5,852,526)       

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (4,158,589)       (4,971,803)       

รวมค่าใช้จ่าย (10,029,946)     (10,824,329)     

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 30,609,258      96,189,989      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (354,507)          (302,908)          

กาํไรสําหรับปี 30,254,751      95,887,081      

กาํไรต่อหุ้น�ั�น���น�าน (บาท) 25.21               79.91               

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่�นหน��ง�องงบการเงินนี�

ริุ่งโริจน์ ริังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สถิต์ย์พงษั์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

พลอากัาศเอกั

ในนามคณะกรรมการ
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 2565 2564

กาํไรสําหรับปี 30,254,751      95,887,081      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

รายการท��อาจ�ูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (3,528)              (63,926)            

ภา��เงินไดข้องรายการท��อาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 17 706                  12,785             

รวมรายการที�อาจ�ูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,822)              (51,141)            

รายการท��จะไม่�ูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน (788,544)          1,178,227        

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

   ผลประ�ย�นพ์นกังานท��กาํหนดไว้ 13 39,734             48,670             

ภา��เงินไดข้องรายการท��จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 17 149,762           (248,511)          

รวมรายการที�จะไม่�ูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (599,048)          978,386           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (601,870)          927,245           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 29,652,881      96,814,326      

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินน��
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 30,254,751      95,887,081      

รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 354,507           302,908           

ค่าเส��อมราคา�ละค่าตดัจาํหน่าย 609,400           722,688           

ค่าใชจ่้ายประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 102,743           78,794             

ขาดทุนจากอตัรา�ลกเปลี�ยน 364                  1,021               

เงินปันผลรับ (29,070,048)     (94,821,781)     

ดอกเบี�ยรับ (2,534,718)       (3,102,988)       

ตน้ทุนทางการเงิน 4,158,589        4,971,803        

กาํไรจากการขายเงินลงทุน ปรับมูลค่ายติุ�รรม  �ละอ��น� (1,527,812)       (26,264)            

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานก��นการเ�ล��ยนแ�ลง

      �นสินทรัพย์และ�น��สินดาํเนินงาน 2,347,776        4,013,262        

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ�ม���น)

ลูกหนี�หมุนเวียนอ��น 980,998           (1,007,340)       

สินทรัพยอ์��น 740                  4,803               

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ�ม���น) - สุทธิ 981,738           (1,002,537)       

�น��สินดาํเนินงานเพิ�ม���น (ลดลง)

เจา้หนี�หมุนเวียนอ��น (79,337)            171,180           

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน (60,100)            (107,727)          

หนี� สินอ��น (185,656)          (174,949)          

�น��สินดาํเนินงานลดลง - สุทธิ (325,093)          (111,496)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดาํเนินงาน 3,004,421        2,899,229        

จ่ายภาษีเงินได้ (323,932)          (315,654)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,680,489        2,583,575        

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 6 1,270,793        5,244,739        

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษทัยอ่ย 9,367,867        -                   

เงินสดจ่ายเ�ื�อลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 (4,813,838)       (22,402,787)     

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี�ของกิจการอื�น 16,418,810      78,953,685      

เงินสดจ่ายเ�ื�อ�ื�อตราสารหนี�ของกิจการอื�น (38,274,145)     (49,774,559)     

เงินสดจ่ายเ�ื�อ�ื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ� และสินทรั�ย��ม่มีตวัตน (130,776)          (238,692)          

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มื (เงินใหกู้ย้มื) 

   แก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสุทธิ 4 46,766,497      (22,836,272)     

รับเงินปันผล 29,740,616      34,091,029      

รับดอกเบี�ย 2,511,896        3,141,502        

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 62,857,720      26,178,645      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจาก (จ�ายเ�ื����าระ) เงินกู้ยมื

เงินสดรับจาก (จ่ายเ�ื�อชาํระ) เงินกูย้มืระยะสั�น

   จากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสุทธิ 4 (64,035)            1,282,187        

เงินสดจ่ายเ�ื�อชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า (67,346)            (92,880)            

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 15,000,000      40,000,000      

เงินสดจ่ายเ�ื�อ�ถ่ถอนหุน้กู้ (40,000,000)     (50,000,000)     

เงนิกู้ยืมลดลง - สุทธิ (25,131,381)     (8,810,693)       

จ่ายเงินปันผล (19,199,249)     (20,398,041)     

จ่ายดอกเบี�ยและตน้ทุนทางการเงินอื�น (4,338,587)       (5,126,533)       

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (48,669,217)     (34,335,267)     

เงนิสดและรายการเท�ย�เท�าเงนิสดเ�ิ�ม���น (ลดลง) - สุทธิ 16,868,992      (5,573,047)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 5,342,977        10,916,024      

เงนิสดและรายการเท�ย�เท�าเงนิสด � �นัสิ�นป� 22,211,969      5,342,977        

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

 

งบการเงินนี�นาํเสนอเพื�อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื�อใชใ้นประเทศ โดยจดัทาํเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

และไดรั้บอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

1  ข้อมูลทั�วไป 

 

บริษทัปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย โดยมีที�อยูจ่ดทะเบียน

ตั�งอยูเ่ลขที� 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย บางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 

 

บริษทัเป็นผูล้งทุนในส่วนงานธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC) และ

ธุรกิจแพคเกจจิ�ง (SCGP) 
 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 

งบการเงินนี� จัดทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที�ประกาศใช้

โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง

งบการเงินนี�นาํเสนอเป็นเงินบาทซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั�งหมดมีการ

ปัดเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและ

ขอ้สมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีของบริษทั ทั�งนี�  ผลที�เกิดขึ�นจริง

อาจแตกต่างจากที�ประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติที�ใช้ในการจัดทาํงบการเงินซึ�งเปิดเผยในหมายเหตุ

แต่ละขอ้จะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื�อง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป  

 

3 นโยบายการบญัชีที�สําคัญ 

 

นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี�ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 

 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บนัทึกบญัชีในงบการเงินโดยใชวิ้ธีราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า เงินปันผลรับ

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�บริษทัมีสิทธิไดร้ับเงินปันผล  กรณีที�บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนบางส่วน

ตน้ทนุเงินลงทนุคาํนวณโดยวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั ผลกาํไรหรือขาดทนุจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในกาํไรหรือขาดทนุ 
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(ข) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

และกระแสรายวนั รวมทั�งเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูงซึ� งมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่

วนัที�ไดม้าและพร้อมที�จะเปลี�ยนเป็นเงินสดในจาํนวนที�ทราบได ้โดยมีความเสี�ยงที�ไม่มีนยัสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลง

มูลค่าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

นอกจากนี�  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ� งจะตอ้งชาํระคืนเมื�อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ�งของกิจกรรมจัดหาเงิน

ในงบกระแสเงินสด 

 

(ค) ลกูหนี�อื�น  

 

ลูกหนี�รับรู้เมื�อบริษทัมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี� วดัมูลค่าดว้ยราคา

ของรายการหักค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น  

 

บริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของสัญญา ซึ� งประมาณการโดยใช้ตาราง

การตั�งค่าเผื�อเพื�อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น วิธีดงักล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี� ตามความเสี�ยง

ดา้นเครดิตที�มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที�เกินกาํหนดชาํระ โดยนาํขอ้มูลผลขาดทุนที�เกิดขึ�นในอดีต 

การปรับปรุงปัจจัยที�มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี� นั�นๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจ

ในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทั�วไปในอนาคต ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

  

(ง) สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที�จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที�ถอืไว้เพื�อขาย 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ี�ถือไวเ้พื�อขายเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากที�

มูลค่าที�จะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกวา่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั�นต่อไป ซึ� งตอ้งมีไวเ้พื�อขายในทนัที

ในสภาพปัจจุบนั และวดัมูลคา่ดว้ยจาํนวนที�ต ํ�ากวา่ระหวา่งมูลคา่ตามบญัชีกบัมูลคา่ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ี�ถือไวเ้พื�อขายจะหยดุบนัทึกค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
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(จ) อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ หมายถึง อสงัหาริมทรัพยที์�ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสังหาริมทรัพยที์�ถือครอง

โดยบริษทัเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั�งสองอยา่ง 

ทั�งนี�  ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติของธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือใชใ้นการบริหารงาน  

 

อสังหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม 

 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้างเอง 

ซึ� งรวมตน้ทุนของวสัดุ ค่าแรงทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น เพื�อใหไ้ดอ้สังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอยูใ่นสภาพ

พร้อมใหป้ระโยชน์ รวมถึงตน้ทนุการกูย้มืของสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข 

 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ และรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทนุ ทั�งนี�  บริษทัไม่คิดคา่เสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและงานระหวา่งการก่อสร้าง  

 

ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี�  

 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 5, 20 ปี 

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 20, 40 ปี 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนซึ� งเกิดจากผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของ 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

การจัดประเภทไปยงัที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน โดยจดัประเภทไปเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัที�มีการจดัประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทนุของสินทรัพยต่์อไป 

 

 

 

 

 

 

137



 

 

 

 

17 

(ฉ)  ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

สินทรัพย์ที�เป็นกรรมสิทธิ�ของกิจการ 

 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท์ี�กิจการ

ก่อสร้างเอง ซึ� งรวมตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพื�อให้สินทรัพยน์ั�นอยูใ่นสถานที�และสภาพที�พร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรื�อถอน การขนยา้ย 

การบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพย ์และตน้ทุนการกูย้ืมของสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข สาํหรับเครื�องมือที�ควบคุม

โดยลิขสิทธิ� ซอฟต์แวร์ซึ� งไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิ� ซอฟต์แวร์นั�นให้ถือว่าลิขสิทธิ� ซอฟต์แวร์

ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์ 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนซึ� งเกิดจากผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลคา่ตามบญัชีของที�ดิน 

อาคารและอปุกรณ์รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที� มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยน์ั�นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยมูลคา่ตามบญัชี 

 

ต้นทนุที�เกิดขึ �นในภายหลัง 

 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั� งใหญ่รับรู้เป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบญัชีของ

รายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื�อบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั�นและสามารถ

วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ ชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี 

ตน้ทุนที�เกิดขึ�นเป็นประจาํในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 

 

ค่าเสื�อมราคา 

 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากจาํนวนที�คิดค่าเสื�อมราคาของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุน 

ของสินทรัพยห์รือมูลค่าอื�นที�ใช้แทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
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ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ

สินทรัพย ์และรบัรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทั�งนี�  บริษทัไม่คิดคา่เสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและงานระหวา่งการก่อสร้าง  

 

ประมาณการอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี�  

 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 5   ปี 

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 5, 20, 40, 50   ปี 

เครื�องจกัรและอปุกรณ์ 5, 10, 20   ปี 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5   ปี 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและเครื�องใชส้าํนกังาน 3, 5, 10   ปี 

 

วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบัญชี 

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ช) สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

 

รายจ่ายในขั�นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การสาํรวจตรวจสอบเพื�อให้ไดม้าซึ� งความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์

หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น  

 

รายจ่ายที� เ กิดจากการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื�อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพฒันา

ได้อยา่งน่าเชื�อถือ ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการนั�นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซึ� งมีความเป็นไปได้

ที�จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และบริษทัมีความตั�งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที�จะนาํมาใช้

เพื�อทาํให้การพฒันาเสร็จสิ�นสมบูรณ์ และนาํสินทรัพยม์าใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้รายจ่ายในการพฒันาอื�น

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุเมื�อเกิดขึ�น  

 

รายจ่ายในการพฒันาซึ� งรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าสะสม ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนสาํหรับวสัดุ ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียม

สินทรัพยเ์พื�อให้สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ตามประสงคแ์ละตน้ทุนการกูย้มื รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้

เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
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สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื�นๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นๆ ที�บริษทัซื�อมาและมีอายกุารใชป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ย

คา่ตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อให้เกิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั�นพร้อมที�จะให้ประโยชน์ ทั�งนี�  

บริษทัไม่ไดคิ้ดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับตน้ทุนระหว่างพฒันา 

 

ประมาณการระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งันี�   

 

คา่ธรรมเนียมการใชสิ้ทธิ ตามอายสัุญญา 

คา่ลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10   ปี 

อื�นๆ 5, 10, 25   ปี 

 

วธีิการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกรอบปีบญัชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ซ) สัญญาเช่า 

 

ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื�อสัญญานั�น

ให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท์ี�ระบุสาํหรับช่วงเวลาหนึ� งเพื�อแลกเปลี�ยนกับสิ�งตอบแทน 

 

ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า บริษทัจะปันส่วนสิ�งตอบแทนที�ตอ้งจ่าย

ตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ บริษทัอาจปฏิบติั

ตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบบันี� ซึ� งอาจไม่แยกส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่า โดยรับรู้สัญญาเช่าและ

ส่วนประกอบที�ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว  

 

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล ยกเวน้สัญญาเช่า ซึ� งสินทรัพย์

มีมูลคา่ต ํ�าหรือสญัญาเช่าระยะสั�นจะรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุง

เมื�อมีการวดัมูลคา่ใหม่ของหนี� สินตามสัญญาเช่า  

 

ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินที�รับรู้เมื�อเริ�มแรกของหนี� สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ย

จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สัญญาเริ�มมีผล รวมกบัตน้ทุนทางตรง

เริ�มแรก และประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ�งจูงใจในสัญญาเช่าที�ไดรั้บ  

 

ค่าเสื�อมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลจนถึง

วนัสิ�นสุดอายสุัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าที�โอนกรรมสิทธิ� ในสินทรัพยที์�เช่าให้กับบริษทัเมื�อสิ�นสุดสัญญาเช่า 

หรือบริษทัจะใชสิ้ทธิในการซื�อสินทรัพย ์ในกรณีนี�จะบนัทึกคา่เสื�อมราคาตลอดอายกุารใช้ประโยชน์ของสินทรพัยที์�เช่า 

ซึ� งกาํหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้ง 

 

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าที�ตอ้งจ่ายทั�งหมดตามสัญญา ทั�งนี�  บริษทัใช้

อตัราดอกเบี�ยเงินกูย้มืส่วนเพิ�มของบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั บริษทักาํหนดอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�ม

โดยนําอัตราดอกเบี� ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื�อให้สะทอ้น

ระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท์ี�เช่า 

 

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง และหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดั

มูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปลี�ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิที�ระบุในสัญญาเช่า 

เมื�อมีการวดัมูลค่าหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศนูยแ์ลว้  

 

บริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�ไม่เป็นไปตามคาํนิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(ฌ) สัญญาให้เช่า  

 

ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า บริษทัจะปันส่วนสิ�งตอบแทนที�จะได้รับ

ตามสญัญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาตามเกณฑร์าคาขายที�เป็นเอกเทศ  

 

ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาใหเ้ช่า บริษทัพจิารณาจดัประเภทสัญญาใหเ้ช่าที�ไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนทั�งหมด

หรือเกือบทั�งหมดที�ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาที�ไม่เขา้

เงื�อนไขดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน  
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เมื�อบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง บริษทัจะจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน

โดยอา้งอิงจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชที้�เกิดจากสัญญาเช่าหลกั หากสัญญาเช่าหลกัเป็นสัญญาเช่าระยะสั�น สัญญาให้เช่าช่วง

จะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

บริษทัรับรู้ลูกหนี�สัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจาํนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซึ� งประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ

ค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือที�ไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบี�ยจาก

สัญญาเช่าเงินทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพื�อสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที�ในแต่ละงวด

ของบริษทัที�ไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสญัญาเช่า 

 

บริษทัรับรู้คา่เช่ารับจากสัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าและแสดงเป็น

ส่วนหนึ�งของรายไดค้่าเช่าและตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�นเพื�อการไดม้าซึ� งสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็นมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยที์�ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกนั

กบัรายไดค้่าเช่า  

 

(ญ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวนทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื�องการดอ้ยค่า

หรือไม่ ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี�  บริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ที�มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี

ในช่วงเวลาเดียวกนั 

 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชี

ของหน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน 

 

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย

แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณจากกระแสเงินสดที�จะไดรั้บ

ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะท้อนมูลค่าที�อาจ

ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อให้เกิด

กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยที์�

ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั�นเกี�ยวขอ้งดว้ย 
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ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการ

ที�ใช้ในการคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม เสมือนหนึ�ง

ไม่เคยมีการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฎ) เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น แสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

(ฏ)  ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน

ในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้ 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์

ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลด

กระแสเงินสดเพื�อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ซึ� งจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี  

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้สุทธิ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น บริษทักาํหนดดอกเบี� ยจ่าย

ของหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที�ใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 

โดยคาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิซึ� งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ

การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบี�ยจ่ายสุทธิและค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือผลกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัรับรู้ผลกาํไรและขาดทนุจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกิดขึ�น 
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ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจาก

การทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซึ� งผลประโยชน์นี� ไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็น

มูลคา่ปัจจุบนั ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 

 

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อวนัใดวนัหนึ�งต่อไปนี� เกิดขึ�นก่อน เมื�อบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเมื�อบริษทัรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลา

การจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงักล่าวจะถูกคิดลด

กระแสเงินสด 

 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อพนักงานทาํงานให ้หนี� สินรับรู้ดว้ยมูลคา่ที�คาดวา่จะจ่ายชาํระ 

หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�จะต ้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี�สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฐ) ประมาณการหนี�สิน 

 

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�เกิดขึ� น

ในปัจจุบนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที�ประมาณการไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอน

วา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณการหนี� สินพิจารณาจากการคิดลด

กระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้เพื�อใหส้ะทอ้นจาํนวน

ที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี� สิน ประมาณการหนี� สินส่วนที�เพิ�มขึ�น

เนื�องจากเวลาที�ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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(ฑ) รายได้จากสัญญาที�ทาํกบัลกูค้า 
 

(1) การรับรู้รายได้ 

 

รายไดร้ับรู้เมื�อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�บริษทั

คาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ ซึ� งไม่รวมจาํนวนเงินที�เก็บแทนบุคคลที�สาม รายไดท้ี�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

 

รายได้ค่าธรรมเนยีม 

 

รายไดค้่าทรัพยสิ์นทางปัญญา รายไดค้่าธรรมเนียมการจัดการบริหารและรายไดค้่าบริการรับรู้เป็นรายได้

ตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิและการใหบ้ริการ 

 

รายได้อื�น 

 

รายไดอื้�นประกอบดว้ย รายไดเ้งินปันผล ดอกเบี�ยรับและอื�นๆ บนัทึกดว้ยเกณฑ์คงคา้ง ยกเวน้เงินปันผลรับ

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

(2) สินทรัพย์และหนี �สินที�เกิดจากสัญญา 

 

สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญารับรู้เมื�อบริษทัรับรู้รายไดก่้อนที�จะมีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทน

สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�บริษทัคาดว่าจะไดรั้บหักค่าเผื�อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น สินทรัพยท์ี�เกิดจากสญัญาจะถูกจดัประเภทเป็นลูกหนี� เมื�อบริษทัมีสิทธิที�ปราศจาก

เงื�อนไขในการไดรั้บสิ�งตอบแทน ซึ� งโดยทั�วไปเกิดขึ�นเมื�อบริษทัออกใบแจง้หนี�ให้กบัลูกคา้ 

 

หนี� สินที�เกิดจากสัญญาเป็นภาระผกูพนัที�จะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หนี� สินที�เกิดจากสัญญารับรู้

เมื�อบริษทัไดร้ับชาํระหรือมีสิทธิที �ปราศจากเงื�อนไขในการไดร้ับสิ�งตอบแทนที�เรียกคืนไม่ได้จากลูกคา้

ก่อนที�บริษทัรับรู้รายไดที้�เกี�ยวขอ้ง  
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(ฒ)  ค่าใช้จ่าย 

 

ต้นทนุทางการเงิน 

 

ตน้ทนุทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบี�ยจ่ายของเงินกูย้มืและประมาณการหนี� สินส่วนที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไป 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมที�ไม่ไดเ้กี�ยวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 

 

บริษทัไดเ้สนอสิทธิให้พนักงานจาํนวนหนึ� งที�เขา้หลกัเกณฑ์สําหรับการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกัน

พนกังานที�เห็นชอบกบัขอ้เสนอจะไดรั้บเงินจาํนวนหนึ�งโดยคาํนวณผนัแปรตามเงินเดือนล่าสุด จาํนวนปีที�ทาํงาน

หรือจาํนวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ บริษทับนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อมีแผนการออกจากงาน

ดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั  

 

(ณ) ภาษเีงนิได้ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซึ� งรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั บนัทึกโดยคาํนวณจากผลกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษี

ที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบั

รายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ�นระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สินและจาํนวนที�ใช้เพื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื�อเกิดจากผลแตกต่าง

ชั�วคราวสําหรับการรับรู้สินทรัพยห์รือหนี� สินในครั� งแรกซึ� งเป็นรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั�นไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

ซึ� งบริษทัสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลบัรายการของผลแตกตา่งชั�วคราวและมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ว่า

จะไม่กลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้  
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�บริษทั

คาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี� สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ

ภาษีเงินไดนี้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั

ซึ� งกิจการมีความตั�งใจจะจ่ายชาํระหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั�งใจจะรับคืน

สินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี� สินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคต

จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ด) รายการบญัชีที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็น

เงินตราต่างประเทศและบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงาน โดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคา่เป็นสกุลเงิน

ที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ�งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม

แปลงคา่เป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�วดัมูลคา่ยติุธรรม 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดจากการแปลงค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�น

จากการแปลงคา่ของเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

จะรับรู้เขา้กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น 
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(ต) เครื�องมือทางการเงนิ  

 

  การจัดประเภทและการวัดมูลค่า  

 

ตราสารหนี� ที�บริษทัเป็นผูอ้อกรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเมื�อมีการออกตราสารหนี�  สินทรัพยท์างการเงินและ

หนี� สินทางการเงินอื�นๆ รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเมื�อบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเครื�องมือทางการเงินนั�น 

และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการทาํรายการที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร 

เวน้แต่สินทรพัยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่า

เมื�อเริ�มแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมและตน้ทุนการทาํรายการที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออก

ตราสารนั�นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  

 

ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลคา่

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกเวน้แต่บริษทัมีการ

เปลี�ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที�ได้รับ

ผลกระทบทั�งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการจดัประเภท 

 

ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก หนี� สินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แท้จริง 

ยกเวน้หากถือไวเ้พื�อคา้หรือเป็นตราสารอนุพนัธ์ ให้จดัประเภทดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบี�ยจ่าย 

ผลกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน และผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชี จะรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนต ัดจาํหน่าย

ตามว ิธีดอกเบี�ยที �แทจ้ริง  ราคาทุนตดัจําหน่ายจะถูกลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว ่าจะเกิดขึ�น                                                                                                                            

สาํหรับรายไดด้อกเบี�ย ผลกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น และผลกาํไร

หรือขาดทุนที�เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

  

เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นถูกวดัมูลค่าในภายหลัง

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม รายไดด้อกเบี�ยคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ผลกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนและ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ผลกาํไรและขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลง

ในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น เมื�อมีการตดัรายการออกจากบญัชี กาํไรและขาดทุนสะสมที�รับรู้

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน  
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เงินลงทุนในตราสารทุนที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นถูกวดัมูลค่าในภายหลงั

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล เวน้แต่เงินปันผล

ดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ผลกาํไรและขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�นและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุน  

 

การตัดรายการออกจากบญัชีและการหักกลบ 

 

บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมื�อสิทธิตามสัญญาที�จะไดร้ับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์

ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ� งความเสี�ยงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีที�บริษทัไม่ได้

ทั�งโอนหรือคงไวซึ้� งความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดและไม่ไดค้งไวซึ้� งการควบคุม

ในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

บริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบญัชีเมื�อภาระผูกพนัตามสัญญาสิ�นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 

บริษัทตัดรายการหนี� สินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและกระแสเงินสดจาก

การเปลี�ยนแปลงหนี� สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญ โดยรับรู้หนี� สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที�

สะทอ้นเงื�อนไขที�เปลี�ยนแปลงแลว้ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีที�ตดัรายการและสิ�งตอบแทนที�ตอ้งจ่ายรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื�อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิ

ก็ต่อเมื�อบริษัทมีสิทธิบ ังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินที�รับรู้และบริษัทตั� งใจที�จะชาํระ

ด้วยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตั� งใจที�จะรับสินทรัพย์และชาํระหนี� สินพร้อมกัน  

 

การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน  

 

บริษัทพิจารณารับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสาํหรับสินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และ

ลูกหนี�สัญญาเช่า 

 

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือน

ขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที�มีการเพิ�มขึ�นอยา่งมีนัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการ

เมื�อเริ�มแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หรือลูกหนี� ที�เลือกใช ้วิธีการอย่างง่าย 

(Simplified Approach) กรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื�อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายุ

ของสัญญา 
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ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ�าหนกั

โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซึ� งคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินที�คาดว่าจะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

บริษทัพจิารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินมีความเสี�ยงดา้นเครดิตตํ�าเมื�อมีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นระดบัที�น่าลงทุน 

และบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินมีความเสี�ยงดา้นเครดิตตํ�า

ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้  

 

บริษทัพิจารณาว่าความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญัหากเกินกาํหนดชาํระ

มากกวา่ 30 วนั มีการเปลี�ยนแปลงของอนัดบัความน่าเชื�อถือที�ลดระดบัลงอยา่งมีนัยสําคญั มีการดาํเนินงานที�ถดถอย

อย่างมีนัยสําคญั หรือมีการเปลี�ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจหรือกฎหมายที�ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของลูกหนี� ในการจ่ายชาํระภาระผูกพนั

ใหก้บับริษทั  

 

บริษทัพจิารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเมื�อ  

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่บริษทัไดเ้ตม็จาํนวน อีกทั�งบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบี�ย 

เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  

- สินทรพัยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นมีการประเมินใหม่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน เพื�อสะท้อน

การเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงดา้นเครดิตของเครื�องมือทางการเงินนบัจากวนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรก การเพิ�มขึ�นของ

คา่เผื�อผลขาดทุนแสดงเป็นผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน  

 

การตัดจาํหน่าย  

 

มูลค่าตามบัญชีขั�นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาํหน่ายเมื�อบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์�มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น

การกลบัรายการการดอ้ยคา่ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�ไดรั้บคืน 
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ดอกเบี �ย 

 

ดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง  

 

ในการคาํนวณดอกเบี� ยรับและดอกเบี� ยจ่าย อัตราดอกเบี� ยที�แท้จริงจะนาํมาใช้กับมูลค่าตามบญัชีขั�นต้นของ

สินทรัพย ์(เมื�อสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี� สิน อยา่งไรก็ตามสําหรับ

สินทรัพยท์างการเงินที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมื�อเริ�มแรก รายไดด้อกเบี�ยจะคาํนวณโดยการใช้

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงกบัมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหลงัหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ หากสินทรัพย์

ไม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายไดด้อกเบี�ยจะเปลี�ยนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้

ของสินทรัพย ์

 

(ถ) การวัดมลูค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรมคือราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื�อโอนหนี� สินในรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที�วดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของหนี� สินสะทอ้นผลกระทบของความเสี�ยงที�ไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 

 

การวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สิน บริษทัใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้

มูลค่ายติุธรรมเหล่านี� ถูกจดัประเภทในแตล่ะลาํดบัชั�นของมูลคา่ยติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลคา่ดงันี�  

 

 ขอ้มูลระดบั 1 :  เป็นราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรพัยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนั และ

กิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที�วดัมูลคา่ 

 ขอ้มูลระดบั 2 :  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น นอกเหนือจาก

ราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 :   เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น 

 

หากสินทรัพยห์รือหนี� สินที�วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมมีราคาเสนอซื�อและราคาเสนอขาย บริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์

และสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซื�อ และวดัมูลคา่หนี� สินและสถานะการเป็นหนี� สินดว้ยราคาเสนอขาย  

 

หลกัฐานที�ดีที�สุดสาํหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกคือราคาของ

การทาํรายการ เช่น มูลคา่ยติุธรรมของผลตอบแทนที�ให้หรือไดรั้บ  

 

151



 

 

 

 

31 

(ท) บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั  
 

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัหรือ

มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัทั�งทางตรงและทางออ้มต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร

หรือในทางกลบักนั 
 

4 บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกัน 
 

รายการที�สาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม และนโยบายการกาํหนดราคาสรุปไดด้งันี�  
 

 2565 2564  นโยบายการกาํหนดราคา 

 (ล้านบาท)   

บริษัทย่อย     

รายไดเ้งินปันผล 24,429 92,216  ตามจาํนวนที�ประกาศจ่าย 

รายไดค้า่ทรัพยสิ์นทางปัญญา 5,635 6,247  คิดตามอตัราร้อยละของ 

   รายไดค้่าบริการ และรายไดอื้�น       รายไดจ้ากการขายและ 

       วิธีตน้ทุนบวกอตัรากาํไร 

       ที�เทียบเคียงได ้

ดอกเบี�ยรับ  2,352 2,907  อตัราดอกเบี�ยตามสัญญา 

       ที�ตกลงกนั 

ดอกเบี�ยจ่าย 25 22  อตัราดอกเบี�ยตามสัญญา 

       ที�ตกลงกนั 

คา่บริการและอื�นๆ 433 466  วธีิตน้ทุนบวกอตัรากาํไร 

       ที�เทียบเคียงได ้
     การร่วมค้าและบริษัทร่วม     

รายไดเ้งินปันผล 195 1,036  ตามจาํนวนที�ประกาศจ่าย 

รายไดค้า่ทรัพยสิ์นทางปัญญา 1,366 2,280  คิดตามอตัราร้อยละของ 

   รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ       รายไดจ้ากการขายและ 

   บริหาร รายไดค้่าบริการ       วิธีตน้ทุนบวกอตัรากาํไร 

   และรายไดอื้�น       ที�เทียบเคียงได ้

คา่บริการและอื�นๆ 111 114  ตามสญัญาที�ตกลงกนั 
     
บริษัทอื�น     

รายไดเ้งินปันผล 4,446 1,570  ตามจาํนวนที�ประกาศจ่าย 

รายไดค้า่ธรรมเนียมการจดัการ 401 379  คิดตามอตัราร้อยละของ 

   บริหาร รายไดค้่าบริการ       รายไดจ้ากการขายและ 

   และรายไดอื้�น       วิธีตน้ทุนบวกอตัรากาํไร 

       ที�เทียบเคียงได ้
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ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ลูกหนี�หมนุเวียนอื�น - บัญชีเดินสะพดั    

บริษทัยอ่ย 1,059  1,219 

การร่วมคา้และบริษทัร่วม 282  1,872 

บริษทัอื�น 63  21 

รวม 1,404  3,112 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น - ตั�วสัญญาใช้เงิน    

บริษทัยอ่ย 72,834  119,600 

 

รายการเคลื�อนไหวระหวา่งปีสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 119,600  96,764 

เพิ�มขึ�น 30,188  43,880 

ลดลง (76,954)  (21,044) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 72,834  119,600 

 

เจ้าหนี�หมนุเวียนอื�นและหนี �สินไม่หมนุเวียนอื�น    

บัญชีเดินสะพัด    

บริษทัยอ่ย 98  47 

บริษทัร่วม 12  21 

รวม 110  68 

    

เงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์    

บริษทัยอ่ย 533  694 

การร่วมคา้และบริษทัร่วม 17  21 

บริษทัอื�น 5  6 

รวม 555  721 
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 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

เงินกู้ยืมระยะสั�น - ตั�วสัญญาใช้เงิน    

บริษทัยอ่ย 6,517  6,581 

 

รายการเคลื�อนไหวระหวา่งปีสาํหรับเงินกูย้มืระยะสั� นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 6,581  5,299 

เพิ�มขึ�น 7,282  3,381 

ลดลง (7,346)  (2,099) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 6,517  6,581 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผู้บริหารสําคญั 

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม    

ผลประโยชนร์ะยะสั�น 191  181 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 10  8 

รวม 201  189 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารสาํคญั ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่คณะกรรมการ

บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั 

ซึ� งไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั เงินตอบแทนพิเศษและอื�นๆ รวมทั�ง เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพที�บริษทัจ่ายสมทบ

ใหผู้บ้ริหารในฐานะพนกังานของบริษทั 
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5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 18,212  5,343 

เงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง 4,000  - 

รวม 22,212  5,343 

 

6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 

รายการเคลื�อนไหวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซึ� งบนัทึกโดย

วธีิราคาทุนมีดงันี�  

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ณ วันที� 1 มกราคม 211,451  134,473 

ซื�อและลงทุนเพิ�ม 4,814  82,426 

รับคืนทุน (9,369)  - 

จาํหน่าย -  (5,258) 

การเปลี�ยนแปลงสถานะเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน (47)  - 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย -  (190) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 206,849  211,451 
 

155



 

 

 

 

35 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีสิ�นสุดวนัเดียวกัน 

มีดงันี�  

 

 สัดส่วน 

การถือหุน้ ราคาทุน  รายไดเ้งินปันผล 

 2565 2564 2565  2564  2565  2564 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย          

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑก่์อสร้าง 100 100 63,720  70,953  9,818  - 

ธุรกิจเคมิคอลส์ (SCGC) 100 100 121,001  121,001  10,587  90,035 

ธุรกิจแพคเกจจิ�ง (SCGP) 72 72 17,363  17,363  2,012  2,167 

ส่วนงานอื�น 100 100 4,880  2,202  2,012  14 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย   206,964  211,519  24,429  92,216 
 

บริษัทร่วม          

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม   137  374  195  1,036 
 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและร่วม   207,101  211,893  24,624  93,252 

หัก ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม   (252)  (252)  -  - 

หัก จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย   -  (190)  -  - 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม - สุทธิ   206,849  211,451  24,624  93,252 

 

ในไตรมาสที� 2 ของปี 2564 บริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ส่วนที�เหลือทั�งหมดจากบริษทั 

เป็นจาํนวนเงิน 2,145 ลา้นบาท  

 

ในไตรมาสที� 3 ของปี 2564 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกัด จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 

80,031 ลา้นบาท และบริษทัไดล้งทุนเพิ�มในบริษทัเอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 80,031 ลา้นบาท และ

บริษทัขายเงินลงทุนทั�งหมดในบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จาํกดั (มหาชน) ให้กับบริษทัที�เกี�ยวขอ้งก ัน 

เป็นจาํนวนเงิน 5,245 ลา้นบาท  
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ในระหวา่งปี 2565 บริษทัเอสซีจี ซิเมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นส่วนที�เหลือทั�งหมดจากบริษทั

เป็นจาํนวนเงิน 2,136 ลา้นบาท บริษทัไดช้าํระคา่หุ้นเพิ�มทนุในบริษทัพร็อพเพอร์ตี�  แวลู พลสั จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 

1,428 ลา้นบาท และชําระค่าหุ้นส่วนที�เหลือและหุ้นเพิ�มทุนในบริษทัเอสซีจี คลีนเนอร์ยี� จาํกัด เป็นจาํนวนเงิน 

1,250 ลา้นบาท  

 

ในไตรมาสที� 3 ของปี 2565 บริษทัไดข้ายหุ้นบางส่วนที�ถืออยูใ่นบริษทัร่วม 3 แห่ง ซึ� งถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,270 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทัดงักล่าวเปลี�ยนแปลงสถานะ

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน โดยมีกาํไรก่อนภาษีจาํนวน 1,081 ลา้นบาท ซึ� งรวมอยูใ่น

รายไดอื้�นในงบกาํไรขาดทุน  

 

ในไตรมาสที� 4 ของปี 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งภายใตธุ้รกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑก่์อสร้าง ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการ

กบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2565 โดยมีการจ่ายคืนทุนส่วนหนึ�งแก่บริษทั เป็นจาํนวนเงิน 9,368 ลา้นบาท 

ขณะนี�บริษทัดงักล่าวอยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 
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7 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  

 

 ที�ดินและ  อาคารและ      

 ส่วนปรับปรุง  สิ�งปลูกสรา้ง  รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 1,619  616  2,235 

เพิ�มขึ�น -  22  22 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 1,619  638  2,257 

โอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  136  136 

โอนไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (25)  (25) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 1,619  749  2,368 
      

ค่าเสื�อมราคาสะสม      

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 107  236  343 

คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี -  12  12 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 107  248  355 

คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี -  13  13 

โอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  130  130 

โอนไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -  (5)  (5) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 107  386  493 

      

มูลค่าตามบญัชี      

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 1,512  390  1,902 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 1,512  363  1,875 

 

บริษทัไดม้ีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์

ของสินทรัพยที์�ใช้งานอยู่ในปัจจุบนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 มีมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 6,278 ลา้นบาท (2564: 

5,533 ล้านบาท) 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนถูกจัดลาํดับชั�นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที� 3 

จากเกณฑข์อ้มูลที�นาํมาใช ้ซึ� งใชว้ธีิการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
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สัญญาเช่า (ในฐานะผู้ให้เช่า) 

 

บริษทัใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุซึ� งถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เนื�องจากไม่ไดมี้การโอนความเสี�ยงและ

ผลตอบแทนทั�งหมด หรือเกือบทั�งหมดใหแ้ก่ผูเ้ช่า สัญญาเช่าของบริษทัประกอบดว้ย ที�ดินและส่วนปรับปรุง และ

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง ซึ� งมีอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 ปี โดยอาจต่ออายุสัญญาในภายหลงัได ้สัญญาเช่า

อสังหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทนุทั�งหมดกาํหนดรายไดค้า่เช่าเป็นจาํนวนคงที� 

 

ระยะเวลาครบกาํหนดการรับชาํระตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ภายใน 1 ปี 161  199 

ภายหลงั 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 402  479 

รวม 563  678 
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8 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์  

     
 

ในปี 2565 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องบริษทัเพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 65 ลา้นบาท (2564: 45 ล้านบาท) 

เครื�องตกแตง่

ติดตั�งและ

ที�ดินและ อาคารและ เครื�องจกัร ยานพาหนะ เครื�องใช้ งานระหวา่ง

สว่นปรับปรุง สิ�งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ สาํนกังาน กอ่สร้าง รวม

(ล้านบาท)

ราคาทุน

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 1,019          3,271          1,253          180              668              2                  6,393          

เพิ�มขึ�น 6                  31                3                  44                3                  5                  92                

จาํหนา่ย/ตดัรายการบญัชี (1)                 (25)               (2)                 (46)               (13)               -                   (87)               

โอนเขา้ (ออก) -                   3                  -                   -                   -                   (3)                 -                   

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 1,024          3,280          1,254          178              658              4                  6,398          

เพิ�มขึ�น 27                6                  16                40                7                  38                134              

จาํหนา่ย/ตดัรายการบญัชี (68)               (3)                 -                   (56)               (14)               -                   (141)            

โอนจากอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                   25                -                   -                   -                   -                   25                

โอนไปอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                   (136)            -                   -                   -                   -                   (136)            

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 983              3,172          1,270          162              651              42                6,280          

ค่าเสื�อมราคาสะสมและ

    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 788              1,833          597              67                582              -                   3,867          

คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี 42                80                70                48                38                -                   278              

จาํหนา่ย/ตดัรายการบญัชี (1)                 (21)               -                   (26)               (12)               -                   (60)               

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 829              1,892          667              89                608              -                   4,085          

คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี 25                66                67                38                22                -                   218              

จาํหนา่ย/ตดัรายการบญัชี (68)               (3)                 -                   (39)               (13)               -                   (123)            

โอนจากอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                   5                  -                   -                   -                   -                   5                  

โอนไปอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                   (130)            -                   -                   -                   -                   (130)            

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 786              1,830          734              88                617              -                   4,055          

มูลค่าตามบัญชี

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564

ภายใตก้รรมสิทธิ�ของบริษทั 167              1,388          587              1                  38                4                  2,185          

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 28                -                   -                   88                12                -                   128              

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565

ภายใตก้รรมสิทธิ�ของบริษทั 164              1,342          536              1                  28                42                2,113          

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 33                -                   -                   73                6                  -                   112              
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9 สัญญาเช่า  
 

สัญญาเช่าสินทรัพยข์องบริษทัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ที�ดิน และยานพาหนะ โดยสัญญาเช่ามีอายสุัญญา 2 ปี ถึง 5 ปี และ 30 ปี 

ซึ� งคา่เช่ากาํหนดชาํระล่วงหนา้และชาํระเป็นงวดๆ 
 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

จาํนวนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

คา่เสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   

- ที�ดินและส่วนปรับปรุง 18 35 

- อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 1 3 

- ยานพาหนะและอุปกรณ์ 38 45 

- เครื�องตกแต่งติดตั�งและเครื�องใชส้าํนกังาน 6 9 

ดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสัญญาเช่า 2 2 

คา่ใชจ้่ายสัญญาเช่าระยะสั�น 36 1 

คา่ใชจ้่ายสัญญาเช่าสินทรัพยท์ี�มีมูลค่าต ํ�า 35 31 
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10 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

 คา่ลิขสิทธิ�   ตน้ทนุ     

 ซอฟตแ์วร์  ระหวา่งพฒันา  อื�นๆ  รวม 

 (ล้านบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 3,218  57  663  3,938 

เพิ�มขึ�น 38  36  -  74 

จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี (9)  -  (1)  (10) 

โอนเขา้ (ออก) 44  (44)  -  - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 3,291  49  662  4,002 

เพิ�มขึ�น 33  31  21  85 

จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี (117)  -  -  (117) 

โอนเขา้ (ออก) 16  (16)  -  - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 3,223  64  683  3,970 
        

ค่าตัดจาํหน่ายสะสมและ        

   ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 1,885  -  99  1,984 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 386  -  45  431 

จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี (9)  -  -  (9) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 2,262  -  144  2,406 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 332  -  47  379 

จาํหน่าย/ตดัรายการบญัชี (117)  -  -  (117) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 2,477  -  191  2,668 

        

มูลค่าตามบัญชี        

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 1,029  49  518  1,596 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 746  64  492  1,302 

 

คา่ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุน 
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11 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (หนี�สินภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี) 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ

ภาษีเงินไดนี้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ� งแสดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน

โดยมีรายละเอียดดงันี�   

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี 327  326 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,556)  (1,808) 

สุทธิ (1,229)  (1,482) 

 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีมีดงันี�  

 

    บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน   

  
  

กาํไรหรือ 
 

กาํไรขาดทุน 
 

 

  ณ วนัที� 
 

ขาดทุน 
 

เบด็เสร็จอื�น 
 

ณ วนัที� 

 1 มกราคม 2564  (หมายเหต ุ��)  31 ธนัวาคม 2564 

  (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

เงินลงทุนในบริษทัย่อย  50  -  -  50 

ประมาณการหนี� สิน        

     สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 259  (6)  (10)  243 

อื�นๆ 37  (4)  -  33 

รวม 346  (10)  (10)  326 

        

หนี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

เงินลงทุนในตราสารทุน (1,555)  -  (239)  (1,794) 

เงินลงทุนในตราสารหนี�  (13)  -  13  - 

อื�นๆ (9)  (5)  -  (14) 

รวม (1,577)  (5)  (226)  (1,808) 

สุทธิ (1,231)  (15)  (236)  (1,482) 
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บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ใน 
 

  
 

   กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  รับรู้ใน   

  ณ วนัที� 
 

ขาดทุน 
 

เบด็เสร็จอื�น 
 

ส่วนของ  ณ วนัที� 

 1 มกราคม 2565  (หมายเหต ุ17)  ผูถ้ือหุน้   31 ธันวาคม 2565 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี  
        

เงินลงทุนในบริษทัย่อย  50  -  -  -  50 

ประมาณการหนี� สิน          

     สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 243  11  (9)  -  245 

อื�นๆ 33  (2)  1  -  32 

รวม 326  9  (8)  -  327 

          

หนี�สินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี          

เงินลงทุนในตราสารทุน (1,794)   (56)  157  187  (1,506) 

อื�นๆ (14)   (36)  -  -  (50) 

รวม (1,808)   (92)  157  187  (1,556) 

สุทธิ (1,482)   (83)  149  187  (1,229) 
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12 การเปลี�ยนแปลงของหนี�สินที�เกดิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

 

 การเปลี�ยนแปลงของหนี� สินที�มีสาระสาํคญัที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นดงันี�  

 

 

 

เงินกูย้มื 

ระยะสั�น  

    หนี� สินตาม 

    สัญญาเช่า 

 

หุ้นกู ้  รวม 

 (ล้านบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 5,299  168  174,955  180,422 

การเปลี�ยนแปลงจากกระแส 

   เงินสดจากการจดัหาเงิน 1,282  (93) (10,000)  (8,811) 

การเปลี�ยนแปลงของ 

รายการอื�นที�มิใช่เงินสด -  22 (24)  (2) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 6,581  97 164,931  171,609 

การเปลี�ยนแปลงจากกระแส 

   เงินสดจากการจดัหาเงิน (64)  (67) (25,000)  (25,131) 

สัญญาเช่า -  48 -  48 

การเปลี�ยนแปลงของ 

   รายการอื�นที�มิใช่เงินสด -  - 6  6 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 6,517  78 139,937  146,532 

 

13 ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที�กาํหนดไวต้ามข้อกาํหนดของพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวม้ีความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสี�ยง

ของช่วงชีวิตและความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 
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ประมาณการหนี�สินไม่หมนุเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน    

   เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 1,136  1,131 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 23  25 

รวม 1,159  1,156 

 

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี�สินไม่หมนุเวียนของโครงการผลประโยชน์ 

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 1 มกราคม  1,156  1,234 

    

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 56  62 

ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 23  17 

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 

   รับโอนจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 24  - 

 103  79 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น    

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (40)  (49) 

    

อื�นๆ    

ผลประโยชนจ์่าย (60)  (108) 

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวยีนของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 1,159 1,156 
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ผลขาดทุน (กาํไร) จากการวดัมูลค่าใหม่ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ณ วนัสิ�น

รอบระยะเวลารายงานเกิดขึ�นจาก 

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม    

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 55  1 

ขอ้สมมติทางการเงิน (108)  (92) 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 13  42 

รวม (40)  (49) 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภัย 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

 2565  2564 

 (ร้อยละ) 

อตัราคดิลด * 2.76 - 2.93  1.94 - 2.12 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน  0.46 - 5.14  0.80 - 7.00 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ** 2.00 - 10.00  2.50 - 10.00 

อตัรามรณะ *** 50.00 ของ TMO2017  50.00 ของ TMO2017 
 

*      อตัราผลตอบแทนในทอ้งตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลสาํหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

**    ขึ�นอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน 

***  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัมีระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ประมาณ 13 ปี (2564: 14 ปี) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไปได้

อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อประมาณการ

หนี� สินไม่หมุนเวยีนของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี�  

 

ผลกระทบต่อประมาณการหนี�สินไม่หมนุเวยีนของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 
 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

 2565 2564 

 (ล้านบาท) 

อตัราคิดลด   

   เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5 (55) (59) 

   ลดลงร้อยละ 0.5 59 63 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน   

   เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.0 116 121 

   ลดลงร้อยละ 1.0 (102) (106) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน   

   เพิ�มขึ�นร้อยละ 10.0 (24) (30) 

   ลดลงร้อยละ 10.0 25 31 

 

แมว้า่การวเิคราะห์นี� ไม่ไดค้าํนึงถึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 

แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 

14 สํารองตามกฎหมาย  

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนสํารอง

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เงินสํารองนี�จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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15 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

  2565  2564 

  (ล้านบาท) 

เงินเดือน สวสัดิการ ค่าใชจ่้ายพนกังาน และคา่พฒันาพนกังาน  3,217  3,286 

คา่ใชจ่้ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  629  528 

คา่เสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  600  713 

คา่ประชาสัมพนัธ์  391  377 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ  272  332 

คา่จา้งแรงงานภายนอก  219  207 

อื�นๆ  543  410 

รวม  5,871  5,853 

 

16 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

เงินเดือนและคา่แรง 2,578  2,748 

สวสัดิการ และอื�นๆ 179  114 

โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว ้ 217  220 

โครงการผลประโยชนท์ี�กาํหนดไว ้ 103  79 

คา่ใชจ้่ายสาํหรับแผนการออกจากงานดว้ยความเห็นชอบร่วมกนั 40  68 

รวม 3,117  3,229 

 

บริษทัไดจ้ดัใหม้ีเงินกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพซึ� งไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติั

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 สําหรับพนักงานของบริษทับนพื�นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน พนักงานที�จะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนนี�ตอ้งจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัรา

ร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของ

เงินเดือนสมาชิก ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัอายงุานของสมาชิก 
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17 ภาษเีงินได้ 

 

 หมายเหตุ 2565  2564 

  (ล้านบาท) 

ภาษเีงินได้ที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนั     

   สาํหรับงวดปัจจุบนั  272  283 

   ภาษีงวดก่อนๆ ที�บนัทึกตํ�าไป   -  5 

  272  288 

     

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี     

   การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว 10 83  15 

รวม  355  303 

     

ภาษเีงินได้ที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น     

ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน  (1)  (13) 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรม     

   ของเงินลงทนุในตราสารทุน  (157)  239 

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ 

   ของผลประโยชนพ์นกังานที�กาํหนดไว ้

  

8 

  

10 

รวม 10 (150)  236 
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การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษทีี�แท้จริง  

 

 2565  2564 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

กาํไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้   30,609    96,190 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  6,122  20  19,238 

รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (5,799)    (18,953) 

คา่ใชจ่้ายที�มีสิทธิหักไดเ้พิ�ม   (6)    (5) 

คา่ใชจ่้ายที�ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ไดแ้ละอื�นๆ   (45)    3 

ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบนั   272    283 

ภาษีงวดก่อนๆ ที�บนัทึกตํ�าไป    -    5 

การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว   83    15 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1.2  355  0.3  303 

 

18 เงนิปันผล 

 

เงินปันผลที�บริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้มีดงันี�  

 

  กาํหนดจ่าย    
 วนัที�อนุมติั เงินปันผล อตัราต่อหุ้น  จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

2565      

เงินปันผลประจาํปี 2564 30 มีนาคม 2565   26 เมษายน 2565 10.00  12,000 

เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2565 27 กรกฎาคม 2565   26 สิงหาคม 2565 6.00  7,199 

รวม   16.00  19,199 

      

2564      

เงินปันผลประจาํปี 2563 31 มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564 8.50  10,199 

เงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2564 29 กรกฎาคม 2564 27 สิงหาคม 2564 8.50  10,199 

รวม   17.00  20,398 
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19 เครื�องมือทางการเงิน 

 

(ก) มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม  

 

ตารางดงัต่อไปนี�แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน

รวมถึงลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและ

หนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงก ับมูลค่ายุติธรรม

อยา่งสมเหตุสมผล  

 

 
 

มูลคา่ยุติธรรม

ผา่นกาํไร

หรือขาดทุน

มูลคา่ยุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น

ราคาทุน

ตดัจาํหนา่ย รวม ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด -                      -                           22,212           22,212           

เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น

   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                      -                           444                444                

   - กองทุน 3,013             15,822                -                      18,835           18,835    -               18,835    

เงินใหก้ ูย้ืมระยะสั�น -                      -                           72,834           72,834           

เงินลงทุนในตราสารหนี� -                      5,229                  -                      5,229             5,229      -               5,229      

เงินลงทุนในตราสารทุน -                      10,347                -                      10,347           -               10,347    10,347    

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 3,013             31,398                95,490           129,901        

หนี�สินทางการเงนิ

เงินก ูย้ืมระยะสั�น -                      -                           6,517             6,517             

หนี�สินตามสญัญาเชา่ -                      -                           78                   78                   

หุน้ก ู ้ -                      -                           139,937        139,937        141,946  -               141,946  

รวมหนี�สินทางการเงนิ -                      -                           146,532        146,532        

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายตุธิรรม

(ล้านบาท)
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ในไตรมาสที� 3 ของปี 2565 บริษทัไดจ้าํหน่ายหุ้นบางส่วนใน Finfloor S.p.A. โดยลดสดัส่วนการถือหุน้จากร้อยละ 

9.60 เป็นร้อยละ 4.76 ซึ� งมีมูลค่าจากการจาํหน่ายจาํนวน 1,081 ลา้นบาท และบริษทัไดโ้อนผลสะสมของกาํไรจาก

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนที�เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเขา้กาํไรสะสมตามสัดส่วนที�

จาํหน่ายซึ�งมีมูลคา่สุทธิจากภาษีจาํนวน 745 ลา้นบาท 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ส่วนใหญ่ลงทุน

ในกองทุนส่วนบุคคลซึ�งบริหารงานโดยบริษทับริหารสินทรัพยอิ์สระ 3 ราย ไดล้งทนุในตราสารหนี�ที�มีสภาพคล่องสูง

และถูกจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัความน่าเชื�อถือที�สามารถลงทุนได ้โดยมีอตัราผลตอบแทนร้อยละ 0.53 ถึง 3.05 ต่อปี 

(2564: ร้อยละ 0.44 ถึง 2.86 ต่อปี) 

  

มูลคา่ยุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น

ราคาทุน

ตดัจาํหนา่ย รวม ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด -                           5,343             5,343             

เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น

   - เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน -                           593                593                

   - กองทุน 639                     -                      639                639         -             639         

เงินใหก้ ูย้ืมระยะสั�น -                           119,600        119,600        

เงินลงทุนในตราสารหนี� 273                     -                      273                273         -             273         

เงินลงทุนในตราสารทุน 11,913                -                      11,913           -               11,913 11,913    

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 12,825                125,536        138,361        

หนี�สินทางการเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสั�น -                           6,581             6,581             

หนี�สินตามสญัญาเชา่ -                           97                   97                   

หุน้กู ้ -                           164,931        164,931        170,719 -             170,719 

รวมหนี�สินทางการเงนิ -                           171,609        171,609        

มูลค่าตามบัญชี มูล ค่ายตุธิรรม

(ล้านบาท)
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เครื�องมือทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม 

 

 เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั�น และเงินกูยื้มมีอตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบั

อตัราดอกเบี�ยในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษทัเชื�อวา่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มูลค่าตามบญัชีของ

เครื�องมือทางการเงินของบริษทัไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั  

 

บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี� ที�เป็นหลักทรัพย์ที�ซื� อขายนอกตลาด

หลกัทรัพย์ อา้งอิงราคาจากนายหน้า ซึ� งได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั�น โดยการคิดลด

กระแสเงินสดในอนาคตที�คาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบี�ยในตลาดสาํหรับเครื�องมือทางการเงินที�เหมือนกนั ณ วนัที�

วดัมูลคา่ มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเสี�ยงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุง

ความเสี�ยงดา้นเครดิตของบริษทัและคูส่ัญญาตามความเหมาะสม 

 

บริษทัพจิารณามูลคา่ยติุธรรมระดบั 3 สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทนุที�ไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด โดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิที�รายงานล่าสุดปรับปรุงดว้ยปัจจยัอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เนื�องจาก

ตราสารทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรมหรือรายการที�เป็นอิสระอื�นที�เป็นปัจจุบัน

และสงัเกตได ้

 

เครื�องมือทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหุ้นกู ้โดยคาํนวณจากราคาซื�อขายที�ประกาศอยู่ในสมาคม

ตลาดตราสารหนี� ไทย โดยใช้ราคาปิด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 

 

  

174



 

 

 

 

54 

หุ้นกู้ 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 บริษทัมีหุ้นกู ้ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกัน มูลค่ารวม 140,000 ลา้นบาท  

(2564: 165,000 ล้านบาท) ดงันี�  

        

หุน้กูค้รั� งที� 2565  2564 อตัราดอกเบี�ย อายหุุ้นกู ้ ครบกาํหนด 

 (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)   
2/2560 10,000  10,000 2.97 7 ปี 30 สิงหาคม 2567 
1/2561 -  30,000 3.00 4 ปี 1 เมษายน 2565 
2/2561 -  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  25,000 2.80 4 ปี 1 เมษายน 2567 
2/2563 25,000  25,000 2.80 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2567 
1/2564 15,000  15,000 2.65 4 ปี 1 เมษายน 2568 
2/2564 25,000  25,000 2.65 4 ปี   1 ตุลาคม 2568 
1/2565 15,000  - 3.25 4 ปี   1 ตุลาคม 2569 

รวม 140,000  165,000    
หัก คา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (63)  (69)    
สุทธ ิ 139,937  164,931    
หัก ส่วนที�ถึงกาํหนด       
   ชาํระภายในหนึ�งปี (25,000)  (40,000)    

สุทธ ิ 114,937  124,931    

 

(ข) นโยบายการจัดการความเสี�ยงด้านการเงิน 

 

กรอบการบริหารจดัการความเสี�ยง  

 

คณะกรรมการการเงินของบริษทัมีหน้าที�กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี�ยงดา้นการเงินและ

อตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชจ่้ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู ้เงินฝาก และธุรกรรมการคา้ระหวา่งประเทศ 

รวมถึงการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน และการบริหารเงินสด เพื�อให้

การดาํเนินงานดา้นการเงินของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเสี�ยงที�ยอมรับไดแ้ละเป็นไปใน

แนวทางเดียวกนัในบริษทั และจะทบทวนปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 

โดยคณะกรรมการการเงินของบริษทัจะติดตามสถานะทางการเงินและจดัทาํรายงานต่อคณะจดัการของบริษทั

อยา่งสมํ�าเสมอ 
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(�)   ความเสี�ยงด้านเครดติ 

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตเป็นความเสี�ยงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาทางการเงิน

ไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา  

    

(1.1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตของบริษทัที�เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจาํกัดเนื�องจาก

คูส่ญัญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซึ� งบริษทัพิจารณาวา่มีความเสี�ยงดา้นเครดิตตํ�า 

 

(1.2) เงินลงทนุในตราสารหนี�  

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิตของบริษทัมีจาํกดัเนื�องจากบริษทัมีการลงทุนในตราสารหนี� ที�มีสภาพคล่อง

และอนัดบัความน่าเชื�อถือสูง 

 

(1.3) การคํ�าประกนั  

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัมีหนงัสือคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อกบัธนาคารสาํหรับบริษทัยอ่ย

แห่งหนึ�ง  

 

(2)   ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง  

 

บริษทักาํกับดูแลความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่เพียงพอ เพื�อใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงการชาํระหนี� สินที�ครบกาํหนดชาํระ 

เพื�อลดความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องในอนาคต  

 

เงินใหกู้ย้มืและหนี� สินทางการเงินที�มีภาระดอกเบี�ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 

และระยะเวลาที�ครบกาํหนดชาํระ ดงันี�  
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เงินให้กู้ ยืม 

 

 
 อตัราผลตอบแทน 

ที�แทจ้ริง 
 

ภายใน 1 ปี 

  (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

  2565  2564  2565  2564 

เงินใหกู้ยื้มระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  3.25  3.10  72,834  119,600 

 

หนี�สินทางการเงินที�มีภาระดอกเบี �ย 
  

 

อตัราผลตอบแทน 

ที�แทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี 

หลงัจาก 1 ปี  

แต่ไม่เกิน 5 ปี 

 

รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท) 

ปี 2565        

หนี� สินตามสัญญาเช่า 1.21 - 2.71  43  39  82 

เงินกูย้มืระยะสั�นจาก        

   กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.25 และ 0.35  6,517  -  6,517 

หุ้นกู ้ 2.65 - 3.25  25,000  115,000  140,000 

รวม   31,560  115,039  146,599 

หัก ดอกเบี�ยรอตดับญัชี -        

   หนี� สินตามสัญญาเช่าและ        

   ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้       (66) 

สุทธิ       146,533 

        

ปี 2564        

หนี� สินตามสัญญาเช่า 1.38 - 2.71  44  57  101 

เงินกูย้มืระยะสั�นจาก        

   กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.25 และ 0.35  6,581  -  6,581 

หุ้นกู ้ 2.65 - 3.10  40,000  125,000  165,000 

รวม   46,625  125,057  171,682 

หัก ดอกเบี�ยรอตดับญัชี -        

   หนี� สินตามสัญญาเช่าและ        

   ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้       (73) 

สุทธิ       171,609 
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(3)   ความเสี�ยงด้านตลาด 
  

บริษทัมีความเสี�ยงที�มูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื�องมือทางการเงินจะมีความผนัผวน

อนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี�ยงดา้นตลาดมีดงันี�  
 

(3.1)       ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 
  

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน  
  

บริษทัมีความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ� งเกิดจากการ

ให้บริการและการใชบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที�เป็นสกุลเงินต่างประเทศ  
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�สําคญัจาก

การมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดงันี�  
 

 2565  2564 

 

 

(ล้านบาท) 

ลูกหนี� อื�น 99  80 

เจา้หนี� อื�น (12)  (11) 

ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงนิที�มคีวามเสี�ยง             87  69 

 

 (3.2)      ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย  

 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยเป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอนาคตของอตัรา

ดอกเบี�ยตลาดซึ� งส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและความแน่นอนของกระแสเงินสดของบริษทั 

บริษทัมีความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยโดยมาจากเงินให้กูย้มืและเงินกูย้มื 

 

ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี�ย ณ วันที� 31 ธันวาคม  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

เครื�องมือทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยผันแปร    

สินทรพัยท์างการเงิน 72,834  119,600 

หนี�สินทางการเงิน (6,517)  (6,581) 

ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินที�มีความเสี�ยง 66,317  113,019 
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20 ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม บริษทัมี 

 2565  2564 

 (ล้านบาท) 

(ก) หนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยบริษทัเพื�อค ํ�าประกนัการจ่ายชาํระ    

 เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ย 69,328 48,273 

(ข) หนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ     

 และเอกชน 58 54 

(ค) ภาระผกูพนั   

- ตามสญัญาเช่า 217 21 

- ตามสญัญาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสาํนกังาน   

 และโครงการพฒันาระบบงาน 9 5 

- สัญญาใหก้ารสนบัสนุนและอื�นๆ 114 19  

 

(ง) บริษทัไดท้าํสัญญากับผูใ้ห้บริการในประเทศ 2 ราย เพื�อให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริษทั

และบริษทัในเครือ มูลค่าตามสัญญาประมาณ 6,800 ลา้นบาท ซึ� งสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเริ�มมีผล

ตั�งแต่เดือนมิถุนายน 2559  

 

(จ) ในไตรมาสที� 1 ของปี 2552 บริษทัไดแ้จง้ความดาํเนินคดีอาญาอดีตพนกังานเกี�ยวกบัการลกัทรัพย ์(แบบฟอร์ม

ใบหุน้สามญั) และการปลอมแปลงใบหุน้สามญัของบริษทัเป็นจาํนวนหุ้น 672,000 หุน้ ซึ�งต่อมาในไตรมาสที� 2 

ของปี 2552 บริษทัไดรั้บแจง้จากศาลแพง่วา่ผูจ้ดัการมรดกและทายาทผูถื้อหุ้นที�ถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) 

ไดย้ื�นฟ้องบริษทัพร้อมกบับุคคลและนิติบุคคลอื�นซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องดงักล่าว โดยเรียกร้องใหร่้วมกนัชดเชย

คา่เสียหาย ซึ� งคดีนี�ไดย้ติุแลว้ 

 

 โดยเมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาใหอ้ดีตพนักงานผูก้ระทาํละเมิดต่อโจทก์ คืนหุ้นหรือ

ใชร้าคาหุน้ตามราคาที�มีการซื�อขายครั� งสุดทา้ย ณ วนัที�ใชเ้งิน ซึ� งตอ้งไม่ตํ�ากวา่อตัราหุน้ละ 314.38 บาท รวมทั�ง

เงินปันผลที�ขาดอยูแ่ละดอกเบี�ยจนกว่าชาํระเสร็จ โดยให้บริษทัในฐานะนายจา้ง บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย)  จาํกัด และบุคคลที�เกี�ยวข ้องร่วมรับผิด  ดังนั� น บริษัทจึงได้บ ั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 และคา่ใชจ่้ายต่างๆ ในการดาํเนินคดี จาํนวนเงินรวม 

319 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ซึ� งเป็นจาํเลยร่วมไดย้ื�นคาํร้องเพื�อขอให้ศาลฎีกาตีความ

คาํพิพากษา โดยเมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีคาํสั�งยกคาํร้องดงักล่าวแลว้ บริษทัจึงไดฟ้้องคดีไล่เบี� ย

อดีตพนกังานผูก้ระทาํละเมิด และบริษทัศูนยรั์บฝากหลักทรัพยฯ์ แลว้เมื�อเดือนธันวาคม 2561 โดยเมื�อวนัที� 

8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางได้มีคาํพิพากษาให้อดีตพนักงานผูก้ระทาํละเมิดชดใช้เงินให้แก่บริษทั 

จาํนวน 149 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยที�ไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงที�สุด ปัจจุบนัอยู่

ระหวา่งการบงัคบัคดี สาํหรับการเรียกร้องเอาจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์นั�น เมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม 2562 

ศาลแพง่มีคาํพิพากษาให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ชาํระเงินให้แก่บริษทัจาํนวน 62.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ย

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื�อวนัที� 4 มิถุนายน 2563 บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ไดยื้�นอุทธรณ์คาํพิพากษาศาลแพ่ง

ต่อศาลอุทธรณ์ และบริษทัไดย้ื�นคาํแกอุ้ทธรณ์แลว้เมื�อวนัที� 6 สิงหาคม 2563 ต่อมาในวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2564 

ศาลอุทธรณ์มีคาํพิพากษายืนตามศาลแพ่งให้บริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์ ชาํระเงินให้แก่บริษทัจาํนวน 

62.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี วนัที� 4 มิถุนายน 2564 บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์

ยื�นขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา และวนัที� 9 กรกฎาคม 2564 บริษทัยื�นคดัคา้นการขออนุญาตฎีกาของบริษทั

ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์  วนัที � 19 เมษา ยน 2565 ศา ลฎีกาม ีค ําสั �ง อนุญา ตและรับฎีก าขอ งบริษทั 

ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัไดย้ื�นคาํแกฎ้ีกาแลว้เมื�อวนัที� 21 มิถุนายน 2565 ขณะนี� คดีอยูร่ะหว่าง

การพิจารณาของศาลฎีกา 

 

21 การบริหารจัดการส่วนทุน 

 

ผูบ้ริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ� งมีวตัถุประสงค์เพื�อดาํรงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง

โดยการวางแผนการกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินงานเพื�อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที�ดี

อยา่งต่อเนื�อง นอกจากนี�  บริษทัยงัคาํนึงถึงการมีฐานะการเงินที�ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที�มีอตัราผลตอบแทน

อยูใ่นเกณฑดี์ รักษาระดบัเงินทุนหมุนเวียนที�เหมาะสม รวมทั�ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั�นคงของการดาํรงเงินสด 

และมีโครงสร้างเงินทุนที�เหมาะสม ทั�งนี�  เพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�องในอนาคต 

และรักษาความเชื�อมั�นต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หนี�  และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื�นๆ 
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22 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2566 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเรื�องต่างๆ ที�สาํคญั ดงันี�  

 

(1) ให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 8.00 บาท รวมเป็นเงิน

ประมาณ 9,600 ลา้นบาท ซึ� งบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 6.00 บาท เมื�อวนัที� 

26 สิงหาคม 2565 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 

2.00 บาท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเฉพาะผูท้ี�มีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นเงินประมาณ 2,400 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่าย

ในวนัที� 25 เมษายน 2566 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ�นอยูก่บัการอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัที� 

29 มีนาคม 2566 

 

(2) ใหอ้อกหุ้นกู ้ครั� งที� 1/2566 ในวนัที� 3 เมษายน 2566 จาํนวน 15,000 ลา้นบาท ที�อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 3.10 ต่อปี 

อาย ุ3 ปี 11 เดือน 29 วนั เพื�อนาํไปไถ่ถอนหุน้กู ้ครั�งที� 1/2562 จาํนวน 15,000 ลา้นบาท ที�จะครบกาํหนดไถ่ถอน 

 

23 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ประกาศแล้วแต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2566 โดยบริษทัไม่ไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้ในการจดัทาํ 

งบการเงินนี� เนื�องจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ซึ� งคาดว่าไม่มีผลกระทบที�มีสาระสําคญัต่อ 

งบการเงินในปีที�ถือปฏิบติั 
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