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วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ในการประกอบธุรกิจ
เอสซี จี กลุ ่ ม บริ ษั ท ชั้ น นํ า ที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ มากว่ า 100 ปี
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี
ก่ อ ตั้ ง ในประเทศไทยเมื่ อ ปี 2456 ตามพระบรมราชโองการใน
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 6 เพื่ อ ผลิ ต
ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างที่สําคัญในการพัฒนาประเทศในขณะนั้น
ต่อมาได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องและเจริญก้าวหน้ามาโดยลําดับ
จนปัจจุบันประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง รวมทั้ง
ได้รับการยอมรับในวงกว้างและเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่น ๆ ทั้ง
ในระดับประเทศและระดับโลก
วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ เอสซีจีจะเป็นผู้นําธุรกิจในภูมิภาค
ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีความเป็นเลิศ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
ให้ดขี นึ้ ควบคูก่ บั การเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนให้ทกุ สังคม
และชุมชนที่เข้าไปดําเนินงาน
เอสซีจียังมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุ ก ฝ่ า ย ภายใต้ คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานระดั บ โลก สอดคล้ อ ง
กับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง
ทําให้เป็นองค์กรแรกในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้อยูใ่ นดัชนี
ความยัง่ ยืนของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) จากการประเมิน
โดย Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM) และได้รับการ
จัดอันดับต่อเนื่องยาวนานที่สุด 14 ปีติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2547
สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการก้าวสู่การเป็นผู้นําธุรกิจในภูมิภาค
อย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจี
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02

สารจาก
คณะกรรมการ

ปี 2560 ปัจจัยพืน้ ฐานเศรษฐกิจโลกโดยรวมดีขนึ้ จากพืน้ ฐานของ
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น
และจีน ซึง่ เป็นผลจากนโยบายการคลัง การค้าโลกทีข่ ยายตัวต่อเนือ่ ง
ตลอดจนสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และความเสี่ยงที่ลดลง
สําหรับเศรษฐกิจอาเซียนยังเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะเวียดนาม
ที่เน้นส่งเสริมการลงทุนและการเปิดเสรีการค้า จนกลายเป็นประเทศ
ที่น่าจับตาที่สุดในภูมิภาค และอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมากที่สุด
ในอาเซียน ยังได้อานิสงส์จากการใช้จ่ายของภาครัฐและการอุปโภค
บริโภคของภาคครัวเรือน ทําให้มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีขึ้น รวมทั้ง
ฟิลิปปินส์ที่มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ทั้งเมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา ที่ต่าง
ได้รับแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ ทําให้สามารถ
เติบโตได้อย่างดีเช่นกัน
ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ดีกว่าที่คาดการณ์ ทําให้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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(สศช
(สศช.) คาดการณ์ตวั เลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทย
ในปี 2560 ไว้ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 โดยได้แรงหนุนหลักจากการ
ลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานและนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ รวม
ทั้งกการส่งออกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจในปี 2560 จะดีขึ้นกว่าปี 2559
ทีผ่ า่ นมา แต่เอสซีจยี งั ได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการดําเนิน
ธุรกิจในภาพรวม ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบทั้งปิโตรเคมีและแพคเกจจิ้ง
ที่สูงขึ้น ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ตลอดจนสภาพ
การแ
การแข่งขันในภูมิภาคที่รุนแรงยิ่งขึ้นในหลายธุรกิจโดยเฉพาะซีเมนต์
เอสซีจีจึงเน้นแนวทางการดําเนินธุรกิจที่พร้อมปรับตัวอย่างรวดเร็ว
ให้ทันกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับ
โครงสร้างการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ
โครง
การข
การขยายผลการบริหารธุรกิจด้วยระบบการจัดการ Integrated Business
Excellence (IBE) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตและ
Exce
การว
การวางแผนงานอย่างเชือ่ มโยงกันทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chains) ทีส่ ร้าง
ความคล่องตัวให้กับการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิผล ลดต้นทุน และ
ความ
เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ องค์ ก ร นอกจากนี้ เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถทาง
การแข่งขันและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจมากยิ่งขึ้น เอสซีจียังส่งเสริม
การแ
การพ
การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง เพือ่ ตอบสนอง
ความ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคให้ได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ ขยายการดําเนิน
ธุรกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
สําหรับผลประกอบการในปี 2560 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย
450,
450,921 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน จากราคาขายของ
สินค้าเคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เอสซีจีมีผลกําไร
เท่ากกับ 55,041 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน โดยมีปัจจัย
สําคัญจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสสร้าง ตลอดจนค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่า และต้นทุนพลังงานทีส่ งู ขึน้ ทัง้ นี้
เมือ่ พิจารณาผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจํ า ปี 2561 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ประจําปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของ
กําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม โดยแบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตราหุน้ ละ 8.50 บาท และเงินปันผลประจําปีส่วนที่เหลือในอัตรา
หุ้นละ 10.50 บาท
เสริมศักยภาพนวัตกรรม ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้
ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เอสซีจีมุ่งให้ความสําคัญกับการเปิดรับนวัตกรรมจากภายนอก
(Open Innovation) เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคได้รวดเร็วตรงจุดยิ่งขึ้น
เช่น การตั้ง Open Innovation Center เพื่อต่อยอดความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่ว น รวมทั้ง สตาร์ท อัพ ทั่ ว โลก เพื่ อ พั ฒ นานวัตกรรมที่ มี

ศักยภาพสูงในกลุ่ม Materials Clean Tech และ Sensor & Internet of Things
(IoT) และการเปิดโรงงานนําร่องร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในจีน
เพื่อขยายผลการผลิต Functional Material ภายใต้เครื่องหมายการค้า
CIERRA™ ซึ่งเป็นนวัตกรรมชนิดใหม่ของโลก ที่วิจัยและพัฒนาร่วม
กับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2559
เอสซีจียังได้ตั้ง AddVentures บริษัทในรูปแบบ Corporate Venture
Capital (CVC) เพื่อลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวโยงกับเอสซีจี
เช่น ดิจิทัลสตาร์ทอัพโลจิสติกส์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการรถขนส่ง
ของเอสซีจี โลจิสติกส์ กว่า 7,000 คันทั่วอาเซียน ได้สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
ภายในองค์กร
นอกจากนี้ ยังนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเพิม่ ประสิทธิภาพของธุรกิจ
เช่น การพัฒนาระบบ Automation & Robotics ในกระบวนการผลิต
และซ่ อ มบํ า รุ ง จนสามารถให้ บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค้ า ระดั บ นานาชาติ
เช่น เนเธอร์แลนด์ การพัฒนาระบบจัดเก็บและเรียกคืนสินค้า หรือ
การใช้ IoT กับระบบตรวจสอบสินค้าคงเหลือในสต๊อกแบบอัตโนมัติ
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
พร้อมขับเคลื่อนสู่ Industry 4.0
ในปี 2560 เอสซีจี มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าเพิม่ สูง ทัง้ สิน้ 175,541 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของรายได้จาก
การขายรวม และมีรายได้จากการขายสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
SCG eco value ทั้งสิ้น 185,158 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของ
รายได้จากการขายรวม โดยเอสซีจไี ด้ลงทุนด้านการวิจยั และนวัตกรรม
เป็นเงิน 4,178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของรายได้จากการขายรวม
เดินหน้าโครงการลงทุนในอาเซียน เพื่อเติบโต
อย่างยั่งยืนร่วมกัน

เอสซีจีมีโครงการที่สําคัญ ได้แก่ โครงการปิโตรเคมีครบวงจร
แห่งแรกของเวียดนาม หรือ Long Son Petrochemicals Company Limited
(LSP) โดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างโครงการ 4 – 5 ปี หลังได้ความคืบหน้า
เรื่องแหล่งเงินกู้และรายละเอียดโครงการในช่วงต้นปี 2561
สําหรับธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้เข้าลงทุนใน Vietnam
Construction Materials JSC (VCM) ในภาคกลางของเวียดนาม มีกําลัง
การผลิต 3.1 ล้านตันต่อปี ขณะที่โรงงานปูนซีเมนต์ในเมียนมาได้เริ่ม
ผลิตสินค้าออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมกราคม และ สปป. ลาว เริ่มผลิต
ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ทําให้ปัจจุบันเอสซีจีมีโรงงานปูนซีเมนต์ใน
6 ประเทศหลักของอาเซียน มีกําลังการผลิตรวมกับในประเทศไทย
33.5 ล้านตันต่อปี เพือ่ ตอบสนองความต้องการในภูมภิ าคทีก่ าํ ลังเติบโต

ส่วนในไทย ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิก โดยควบ 5 บริษทั ผลิต
เซรามิ ก รวมจุด แข็ ง ของแต่ ละบริษั ท เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพจาก
มูลค่าเพิม่ (Synergies) ด้านการตลาดและการขาย การผลิต รวมถึงการวิจยั
และพัฒนา รวมทั้งเปิดเอสซีจี เอ็กซ์เพรส (SCG EXPRESS) บริการ
จัดส่งพัสดุด่วน และเป็นรายเดียวในตลาดที่มีนวัตกรรมส่งพัสดุด่วน
แบบควบคุมอุณหภูมิ โดยมีแผนขยายพืน้ ทีบ่ ริการทัว่ ประเทศกลางปี 2561
ด้านธุรกิจแพคเกจจิง้ ได้เข้าลงทุนใน PT Indocorr Packaging Cikarang
อินโดนีเซีย มีกาํ ลังการผลิตรวม 32,000 ตันต่อปี รวมถึงหาโอกาสลงทุน
ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทกุ ประเภท เพือ่ รองรับการใช้งานทีเ่ ติบโต และไลฟ์สไตล์
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
สําหรับผลการดําเนินงานของเอสซีจีนอกเหนือจากธุรกิจใน
ประเทศไทย ในปี 2560 เอสซีจมี รี ายได้จากการขายในภูมภิ าคอาเซียน
เท่ า กั บ 106,597 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 24 ของรายได้ จ าก
การขายรวม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี
รายได้จากการขายในภูมิภาคอื่น ๆ 80,084 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
17 ของรายได้ จ ากการขายรวม ทั้ ง นี้ สิ น ทรั พ ย์ ร วมของเอสซี จี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่า 573,412 ล้านบาท โดยร้อยละ 24
เป็นสินทรัพย์ในอาเซียน
พร้อมปรับตัวรับทุกการเปลี่ยนแปลง

นอกเหนื อ จากการเร่ ง ดํ า เนิ น การ เพื่ อ รั ก ษามาตรฐานการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้ ก ารพั ฒ นาของดิ จิ ทั ล
เทคโนโลยีซงึ่ ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ต้นทุน
พลังงานและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยอื่น ๆ เอสซีจียังให้ความ
สําคัญกับการพัฒนาทักษะพนักงานให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง และ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและ
การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศได้
คณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ กู้ ผูร้ ว่ มทุน
คูค่ า้ คูธ่ รุ กิจ ลูกค้า พนักงาน ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย รวมถึงสถาบันการเงิน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานของเอสซีจี
ด้วยดีตลอดมา และขอให้เชือ่ มัน่ ว่าเอสซีจจี ะยังยึดมัน่ การดําเนินธุรกิจ
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อ
สร้างสมดุลการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย ตลอดจนมุ ่ ง เสริ ม สร้ า ง
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ภมู ภิ าคอาเซียน เพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็นผูน้ าํ ธุรกิจ
อย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจี
กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 มกราคม 2561

ในนามคณะกรรมการบริษัท

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

3
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนรวม

2560

2559

2558

2557

2556

450,921
408,995

423,442
376,825

439,614
400,248

487,545
461,649

434,251
411,322

102,080
55,041

97,816
56,084

82,690
45,400

66,493
33,615

61,265
36,522

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

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

(ล้านบาท)
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตราส่วนทางการเงิน

จํานวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กําไรต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสําหรับปี (%)
อัตรากําไรสําหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตรากระแสเงินสดทีไ่ ด้จากการดําเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (เท่า) 3
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกําไรต่อหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิตอ่ กระแสเงินสดทีไ่ ด้จากการดําเนินงาน (EBITDA) (เท่า)

1
2
3

4

ปี 2559 และ ปี 2556 มีการจัดประเภทรายการใหม่
หมายถึง กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น

04

ผลประกอบการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

18%

36%

8%

เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

13%

3%

เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ส่วนงานอื่น

สัดส่วน
รายได้จาก
การขาย
ปี 2560

สัดส่วน
กำไรสำหรับปี*
2560

46%

76%

เอสซีจี เคมิคอลส์

เอสซีจี เคมิคอลส์
EBITDA

กำไรสำหรับปี*

60

30

125

25

15

0
2559

2560

45.4
2558

200

2

100

1

0
2559

2560

2556

2557

กำไรต่อหุ้น

2559

2560

15

2560

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำไรสำหรับปี*
19.0

19.0

16.0

20

2558

(ร้อยละ)

12.5

45.9

46.7

37.8

28.0

30.4

2558

(บาท/หุ้น)

60

40

2557

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท/หุ้น)

2559

0
2556

80
60

10

40

5

20

2556

2557

42.3

2558

44.6

2557

15.5

2556

51.0

0

2560

1.4

271.6

258.1

267.0

3

300
150

2559

(เท่า)

256.5

573.4

539.7

510.0

300

2557

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแส
เงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน

(พันล้านบาท)

465.8

440.7

450

2558

หนี้สิน

(พันล้านบาท)

600

2557

41.4

สินทรัพย์

2556

0
2556

1.5

2560

40.7

2559

2.0

2558

2.5

2557

253.9

2556

55.0

250

0

45

56.1

90

61.3

375

33.6

102.1

60

36.5

82.7

120

97.8

(พันล้านบาท)

66.5

450.9

(พันล้านบาท)

423.4

439.6

487.5

500

434.3

(พันล้านบาท)

2.6

รายได้จากการขาย

2559

2560

20

0

0
2556

2557

2558

2559

2560

0
2556

2557

2558

2559

2560

2558

* กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
5

05

สรุปผลการดําเนินงาน
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

8

เอสซีจี เคมิคอลส์

12

เอสซีจี แพคเกจจ้ิง

16
(พันล้านบาท)

100

300

75

200

50

100

25
0

0

2559

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

2560

6

2559

2560

กำไรสำหรับปี **

7.2

8.5

10

0

0

2559

2560

2559 2560

เอสซีจี เคมิคอลส์
(พันล้านบาท)

45

100

30

50

15

2559

2560

42.0

60

150

กำไรสำหรับปี **

42.1

75

64.5

200

EBITDA *
60.7

250

206.3

รายได้จากการขาย

0

2559

2560

2559 2560

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
(พันล้านบาท)

15

กำไรสำหรับปี **

12.4

EBITDA *
10.9

10

3.6

50
5

4.7

75

81.5

100

74.5

รายได้จากการขาย

25

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

2559 2560

20

100

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ส่วนงานอื่น

22.3

150

30

23.6

175.3

200

0

มีรายได้จากการขาย 81,455 ล้านบาท EBITDA 12,431 ล้านบาท
และกําไรสําหรับปี 4,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากปีก่อน
เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และการขายสินทรัพย์ของบริษัท
กระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจยังมุง่ เน้นการพัฒนาสินค้าและ
บริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและตอบสนองต่อการใช้งาน
ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total
Packaging Solutions Provider)

EBITDA *

รายได้จากการขาย

188.2

มีรายได้จากการขาย 206,280 ล้านบาท EBITDA 64,461 ล้านบาท
ขณะที่มีกําไรสําหรับปี 42,007 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน จาก
ผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากต้นทุน
ทีป่ รับตัวสูงขึน้ และค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ แม้วา่ จะมีกาํ ไรจากการขาย
เงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมปรับตัว
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน โดยธุรกิจยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ และเพิ่มยอดขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และพร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง

2560

(พันล้านบาท)

50

เอสซีจี เคมิคอลส์

2559

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

170.9

มีรายได้จากการขาย 175,255 ล้านบาท EBITDA 22,319 ล้านบาท
และกําไรสําหรับปี 7,230 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปีกอ่ น ซึง่ เป็น
ผลจากภาวะตลาดในประเทศที่ยังคงชะลอตัว ทําให้กระทบต่อราคา
และปริมาณขาย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงมุ่งเน้นการเสริมฐาน
การผลิตในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการลงทุนของภาครัฐ
รวมถึงการบริโภคในประเทศและการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนด้วยกัน

55.0

400

56.1

125

กำไรสำหรับปี **

102.1

500

97.8

EBITDA *

รายได้จากการขาย
450.9

มี ร ายได้ จ ากการขาย 450,921 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6
จากปีก่อน จากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และมี
EBITDA เท่ากับ 102,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อน
เนื่องจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ขณะที่มีกําไรสําหรับปี
55,041 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากธุรกิจ
ซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีผลการดําเนินงานในประเทศลดลง

เอสซีจี

423.4

เอสซีจี

0

0

2559

2560

2559

2560

* รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วม
** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

2559 2560

สินทรัพย์รวมในอาเซียน

14%

10%

(ล้านบาท)

การดำเนินงานของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน
49,420

อินโดนีเซีย

ส่งออกไปยัง
ภูมิภาคอาเซียน

48,693

เวียดนาม
รายได้
จากการขาย

59%

เมียนมา

ขายในประเทศ

กัมพูชา

17
%
ส่งออกไปยัง

11,963
10,585
11,395

สปป. ลาว

ภูมิภาคอื่น ๆ
การดำเนินงานของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน

>>

การส่งออกไปยัง
ภูมิภาคต่าง ๆ

>>

เป็นรายได้จากการขายของบริษัทย่อย
ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน
(ไม่รวมประเทศไทย)
เป็นรายได้จากการส่งออก
ของบริษัทย่อยในประเทศไทย

7,305

ฟิลิปปินส์
มาเลเซียและ
สิงคโปร์

454

สินทรัพย์รวมในอาเซียนเท่ากับ 139,815 ล้านบาท (ร้อยละ 24 ของสินทรัพย์รวม)

รายได้จากการส่งออกและการดำเนินงานของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน

24%

40,000

61,213

2558

106,597

2557

97,669

100,150

40,566

51,750

80,000
60,000

74,465

100,000

85,537

120,000

100,912

(ล้านบาท)

20,000
0
2552

2553

2554

2555

2556

2560

2559

ร้อยละของรายได้จากการดำเนินงานของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียนต่อรายได้จากการขายรวม

7%

8%

7%

9%

9%

11%

12 %

%

1,000

0

0

2547

ร้อยละของ
รายได้จาก
การขาย
สินค้า HVA
ต่อรายได้
จากการ
ขายรวม

4%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

29% 32% 34% 35% 35% 37% 38% 39 %

1,430

2,000

1,111

4,350

3,510

2,710

3,000

2,068

4,000

921

175.541

160,910

7,783

50,000

5,000

40

100,000

136,762

85,768

150,000

117,992

200,000

161,851

(ล้านบาท)
169,071

ยอดใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

(ล้านบาท)

149,924

รายได้จากการขายสินค้า HVA

4,178

7%

2547

ร้อยละของ
ยอดใช้จ่าย
เพื่อการวิจัย
และนวัตกรรม
ต่อรายได้
จากการ
ขายรวม

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

0.5% 0.6 % 0.8% 1.0% 0.9%

7

เอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ
่ สร้าง

รายได้
จากการขาย

EBITDA

175,255

22,319

ล้ า นบาท

ล้ า นบาท

ห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ
ห้องน้ำทีเ่ หมาะกับทุก Gen โดยเฉพาะผูส
้ ง
ู อายุ
มีความปลอดภัย คงทน สะดวกสบาย
ใช้งานง่าย และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ
พึ่งพาตนเองได้

8

ความท้าทายของธุรกิจ

“

กลยุ ท ธ์ ก ารขยายธุ ร กิ จ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ของเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ส่งผลให้
เกิ ด การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในหลากหลายพื้ น ที่ และ
เ พื่ อ ใ ห ้ ส า ม า ร ถ ใ ช ้ กํ า ลั ง ผ ลิ ต ข อ ง โ ร ง ง า น
ปูนซีเมนต์แห่งใหม่ในเวียดนามและประเทศอื่น ๆ
ได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
เ อ ส ซี จี ไ ด ้ ล ง ทุ น ใ น โ ค ร ง ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค ้ า

วัสดุกอ
่ สร้างอืน
่ ๆ ทีใ่ ช้ปน
ู ซีเมนต์เป็นวัตถุดบ
ิ หลัก
ในการผลิต ขณะเดียวกันการดําเนินธุรกิจในไทย
นอกจากจะตอบสนองความต้องการของตลาด
ในประเทศแล้ว ยังครอบคลุมถึงตลาดในอาเซียน
อีกด้วย โดยยังคงมุง
่ เน้นพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการทีต
่ อบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง

”

Ļǰ ÿĞćĀøĆïêúćéÿĉîÙšćàĊđöîêŤĒúąüĆÿéčÖĂŠ ÿøšćÜǰĔîðøąđìýĕì÷÷ĆÜ
คงหดตัวในช่วงที่ผ่านมา จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและกําลังซื้อ
ทีล่ ดลง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงรักษาความเป็นผูน้ าํ ในธุรกิจผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
Ļǰ ÿŠ ü îíč ø Öĉ Ý ĔîõĎ öĉ õ ćÙĂćđàĊ ÷ îöĊ Ö ćøđêĉ ï ēêÙŠ Ă î×š ć ÜéĊ Ĕ î
ภาพรวม เนื่องมาจากการขยายตัวของตลาดซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ในประเทศต่าง ๆ โดยในกัมพูชามีการเติบโตของการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
และอาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ ฐานของภาครัฐ เช่น โครงการก่อสร้างถนนในประเทศ เช่นเดียวกับ
ตลาดก่อสร้างอินโดนีเซียกระเตื้องขึ้นจากปีก่อน โดยมีปัจจัยหลัก
มาจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล เช่น ทางด่วน
สนามบิน เขื่อน และรถไฟความเร็วสูง ส่วนตลาดก่อสร้างในเมียนมา
เติบโตจากการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ขณะที่เวียดนามได้รับผลดี
จากโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น สะพาน
และท่าเรือ นอกจากนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์มีนโยบายพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค กระตุ้นการก่อสร้างและเศรษฐกิจในประเทศ
ความสําเร็จที่โดดเด่นในปี 2560

Ļǰ đĂÿàĊÝĊǰ àĉđöîêŤñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜĕéšøĆïøćÜüĆúÙüćöÿĞćđøĘÝ
มากมาย เช่น
o รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Value Hall of Fame
Award 2017” จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยเอสซีจเี ป็นบริษทั ทีม่ มี ลู ค่าแบรนด์สงู สุดจากการวัด
มูลค่าแบรนด์ในหมวดวัสดุก่อสร้างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปี
o รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2017 & Why We
Buy?” ซึง่ เป็นการสํารวจความน่าเชือ่ ถือของแบรนด์และปัจจัยทีท่ าํ ให้
เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จากนิตยสาร BrandAge โดยเอสซีจี
ได้รับรางวัลในหมวดวัสดุก่อสร้าง/กระเบื้องมุงหลังคา ต่อเนื่องมา
เป็นเวลา 5 ปี
o รางวัล “Marketeer No.1 Brand Thailand 2016-2017” จาก
นิตยสาร Marketeer โดยเอสซีจีเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ที่ครอง
ใจผู้บริโภค ในหมวดกระเบื้องหลังคา
o รางวัล “German Design Award 2017” จากสถาบัน German
Design Council ประเทศเยอรมัน ซึ่งมอบให้กับสินค้าก๊อกปัดก้านนุ่ม
เพื่อผู้สูงอายุ Soft Paddle Faucet ของ COTTO
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ

Ļǰ ĔîðŘǰǰÙüćöêšĂÜÖćøðĎîàĊđöîêŤĔîðøąđìýĕì÷öĊðøĉöćè
ลดลงเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น โดยปริมาณการใช้ปนู ซีเมนต์ภายในประเทศ
9

ข้อมูลทางการเงิน

2560

2559

2558

2557

2556

(ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

56,466
213,134
106,913
106,221

58,702
203,068
103,198
99,870

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

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

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

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน 1
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสําหรับปี 2
EBITDA 3

175,255
169,431
7,230
22,319

170,944
163,956
8,492
23,639

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

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

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

1 ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

“Digital Disruption จะมีผลกระทบกับธุรกิจวัสดุก่อสร้างและระบบการจัดจําหน่ายของเอสซีจี
ในอนาคตอย่างแน่นอน เราได้เริ่มทดลองทํา Digital Platform ใหม่ ๆ เช่น e-commerce ให้เข้าถึง
ผู้บริโภคยุคใหม่ที่เลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นทุกวัน เป้าหมายของเราคือ
ยกระดับระบบการจัดจําหน่ายของเอสซีจใี ห้เป็น Active OMNI-Channel ทีจ
่ ะตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ครบวงจร ผ่านช่องทางร้านผู้แทนจําหน่ายในปัจจุบันและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
รุน
่ ใหม่ผา่ นช่องทางออนไลน์เพิม
่ ขึน
้ โดยมีผแู้ ทนจําหน่ายทัว
่ ประเทศเป็น Business Partners ของ SCG
Active OMNI-Channel ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในปี 2561
สิง
่ สําคัญทีส
่ ด
ุ ทีจ
่ ะผลักดันให้เราพร้อมรับทุกการเปลีย
่ นแปลงคือ เราจะปรับวัฒนธรรมองค์กร
ให้พนักงานทุกคนมี Entrepreneurship Mindset หรือความเป็นเถ้าแก่ เน้นการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ผ่านกระบวนการ Lean Startup และความร่วมมือกับ Ecosystem
ทั้งภายในและภายนอกธุรกิจของเรา”

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

มาจากงบประมาณลงทุนภาครัฐ ส่วนความต้องการของภาคครัวเรือน
และภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ขณะที่การส่งออกมีปริมาณเพิ่มขึ้น
เทียบกับปีที่ผ่านมา
Ļǰ đĂÿàĊÝĊǰ àĉđöîêŤñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜǰ öĊøć÷ĕéšÝćÖÖćø×ć÷
รวม 175,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน โดยมี EBITDA
22,319 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อน และมีกําไรสําหรับปี
7,230 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อน
ความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อตอบรับ
ทุกการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรบุคคล

Ļǰ óĆç îćóîĆÖ ÜćîĔĀš ÿćöćøëÿîĆ ïÿîč îÖćøéĞć đîĉ îíčøÖĉÝ
õć÷ĔêšÖøąïüîÖćøìĞćÜćîìĊęöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜǰ 8BZǰPGǰ8PSLJOH
รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทํางานที่สอดคล้องกับทิศทางของ
ธุรกิจ เช่น การมองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และการทํางาน
แบบลงมือปฏิบัติจริง
Ļǰ đðŗéēĂÖćÿĔĀšóîĆÖÜćîìčÖǰėǰĀîŠü÷ÜćîĕéšĒÿéÜýĆÖ÷õćóǰ
ēé÷Öćøǰ 0QFOǰ Ēúąǰ $IBMMFOHFǰ ĒîüìćÜÖćøìĞćÜćî เพื่อคิดค้น
นวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ
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Ļǰ üĉÝ÷Ć ĒúąóĆçîćîüĆêÖøøöÿĉîÙšćìéĒìîĕöšǰđóĉöę đêĉöÖćøĔßšÜćî
õć÷îĂÖìĊęÙøĂïÙúčöĀúćÖĀúć÷öćÖ×ċĚî เช่น ไม้บัวติดผนังและ
ไม้เชิงชาย One Piece โดยใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบอัดรีด (Extrusion
Technology) และเทคโนโลยีวัสดุไฟเบอร์คอมโพสิต
การดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน

Ļǰ ïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ àĉđöîêŤñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜǰÝĞćÖĆé ได้ลงทุน
ในโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 500 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 660
กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(GHGs) ได้ 384 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี คิดเป็นเงินลงทุน
(High Value Added) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับลูกค้า สังคม และ จํานวน 15 ล้านบาท และสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยได้ 2 ล้านบาทต่อปี
Ļǰ ïøĉ þĆ ì ÿ÷ćöàćîĉ ì ćøĊ Ē üøŤ Ăĉ î éĆ ÿ ìøĊ ǰ ÝĞ ć ÖĆ é ǰ ร่ ว มกั บ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น สระบุ รี นํ า กากดิ น ดํ า ซึ่ ง เป็ น วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ จ าก
กระบวนการผลิตในโรงงาน ไปใช้ในการผลิตดินเพาะปลูกให้กบั ชุมชน
ด้านสินค้าและนวัตกรรม
Ļǰ üĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćîüĆêÖøøöñšćĔïÙĂîÖøĊêǰ $PODSFUFǰ'BCSJD ǰ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนหมู่ที่ 15 และชุมชนแก่งคอย และใช้ใน
โดยได้ต่อยอดการนําผ้าใบคอนกรีตไปใช้ติดตั้งที่หน้างานจริง เช่น การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับค่ายทหารอดิศร จังหวัดสระบุรี ในโครงการ
อ่างเก็บนํา้ บ้านสาแพะ จังหวัดลําปาง และเขือ่ นกัน้ นํา้ ท่าโหมด จังหวัด รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า เฉลิมพระเกียรติ
พัทลุง เพื่อสร้างตลาด ให้ความรู้กับผู้ใช้งาน และเตรียมความพร้อม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ซึ่งมีศูนย์การทหารม้า
ก่อนการขายจริง
Ļǰ üĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćîüĆêÖøøöðĎîöĂøŤêćøŤÿĞćĀøĆïĔßšÖĆïđÙøČęĂÜǰ ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี และสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สํานักงาน
%ǰ1SJOUJOHǰ %ǰ1SJOUJOHǰ.PSUBS เนื่องจากในอนาคตเครื่องพิมพ์ 3 มิติ พัฒนาทีด่ นิ เขต 1 กรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นเจ้าภาพ และเตรียมต่อยอดเป็น
(Extrusion 3D Printing) จะสามารถสร้างบ้านสมบูรณ์แบบได้ทั้งหลัง โครงการร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่สระบุรีในอนาคต
Ļǰ ïøĉþĆìĔîđĂÿàĊÝĊǰ àĉđöîêŤñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜǰ ĕéšøĆïÖćø
เอสซีจีจึงเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนา 3D Printing Technology
เป็นของตนเอง โดยสามารถใช้งานได้กบั วัสดุซเี มนต์ทเี่ ป็นเอกสิทธิเ์ ฉพาะ øĆïøĂÜĒúąøćÜüĆúìĊđę ÖĊ÷ę ü×šĂÜÖĆïÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆÜę ÷ČîöćÖöć÷ เช่น
Pǰ ïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ àĉđöîêŤñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜǰÝĞćÖĆé ผู้ผลิต
ของเอสซีจีได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลน
แรงงานได้แล้ว ยังได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย เช่น ติดตั้งหน้างาน ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง เอสซีจี และเสือ ซีเมนต์ ได้รับการรับรอง
ได้อย่างสะดวก สามารถออกแบบรูปทรงได้อย่างอิสระ สร้างงานที่มี ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 17 ผลิตภัณฑ์ และฉลาก
ลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ 17 ผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหาร
ความซับซ้อนได้ และติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
Ļǰ üĉÝ÷Ć ĒúąóĆçîćîüĆêÖøøöøąïïøąïć÷ĂćÖćýĂĆÝÞøĉ÷ąĒúą จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์งาน
øąïïÙüïÙčöÙčèõćóĂćÖćýõć÷ĔîïšćîǰđóČęĂ÷ÖøąéĆïĒúąìĞćĔĀš โครงสร้าง เอสซีจี ยังได้รับการรับรองเครื่องหมาย “ฉลากเขียว” จาก
đðŨîöćêøåćîÙčèõćóÿĞćĀøĆïìĊĂę ÷ĎĂŠ ćýĆ÷ǰดว้ ยนวัตกรรมทีผ่ สมผสาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นรายแรกและรายเดียวของไทยด้วย
ǰ Pǰ ïøĉþĆìÿ÷ćöðĎîàĉđöîêŤ×ćüǰÝĞćÖĆéǰผู้ผลิตปูนซีเมนต์ขาว
เทคโนโลยีระบายอากาศแบบธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ (Passive Stack Ventilation) กับการระบายอากาศด้วย ได้รบั การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์
พัดลมพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมการทํางานด้วยระบบอัจฉริยะ เพือ่ และฉลากลดคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ 3 ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สร้างสภาวะสุขสบายสําหรับการอยู่อาศัยและลดความอบอ้าวจาก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Pǰ ïøĉþĆìñúĉêõĆèæŤĒúąüĆêëčÖŠĂÿøšćÜǰÝĞćÖĆéǰผู้ผลิตคอนกรีต
ความร้ อ นสะสม ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม เติ ม ที่ ค รอบคลุ ม
ในหลากหลายกลุ ่ ม ลู ก ค้ า มากขึ้ น รวมถึ ง นวั ต กรรมที่ ส ามารถ ผสมเสร็ จ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อนกรี ต สํ า เร็ จ รู ป ได้ รั บ การรั บ รอง
ควบคุมคุณภาพอากาศภายในบ้าน (Well Air System) ทีม่ รี ะบบ Smart ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ และฉลาก
Control ในการควบคุมความชืน้ อุณหภูมิ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และ ลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหาร
VOCs ให้อยูใ่ นปริมาณทีด่ ตี อ่ สุขภาพ สําหรับห้องทีใ่ ช้ระบบปรับอากาศ จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ǰ Pǰ ïøĉþĆìđéĂąǰ ÿ÷ćöǰ đàøćöĉÙǰ ÖøčŢðǰ ĂĉîéĆÿìøĊęÿŤǰ ÝĞćÖĆéǰ
Ļǰ üĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćîüĆêÖøøöìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ìĊęđĀöćąÿöÿĞćĀøĆï
ñĎšÿĎÜĂć÷čǰ 4$(ǰ&MEFSDBSFǰ4PMVUJPOǰàċęÜđóĉęöđêĉöñúĉêõĆèæŤìĊęđÝćąúċÖñĎš ได้รบั การรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ กระเบื้อง
öĊðŦâĀćđøČęĂÜ×šĂêŠĂÖøąéĎÖĒúąÖúšćöđîČĚĂÿŠüîúŠćÜ×ĂÜÖúčŠöÿĉîÙšć ปูพื้นและบุผนัง แบรนด์ SGI Tiles จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
îüĆêÖøøöÿĞćĀøĆïĀšĂÜîĂî ทีต่ อบโจทย์การใช้ชวี ติ ของกลุม่ ผูส้ งู อายุ เรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับการรับรองเครื่องหมาย
ที่มีปัญหาการลุกนั่ง และมีโอกาสเกิดการล้ม เช่น ระบบเตียงนอนที่ “ฉลากลดคาร์บอน” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ǰ Pǰ ïøĉþĆìÿ÷ćöàćîĉìćøĊôŗêêĉĚÜÿŤǰ ÝĞćÖĆéǰ ได้รับการรับรอง
ลุกนั่งสะดวก ระบบแสงสว่างอัจฉริยะเมื่อลุกจากเตียง และสุขภัณฑ์
ข้างเตียง นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมสําหรับผูส้ งู อายุกลุม่ ทีต่ อ้ งใช้ชวี ติ “ฉลากลดคาร์บอน” ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 9 สําหรับกลุม่ ผลิตภัณฑ์กอ๊ กนํา้
บนเตียง ทีส่ ามารถลดการเกิดแผลกดทับ และสามารถปรับลุกนัง่ หรือ ที่ผลิตในแบรนด์ COTTO
เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก
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เอสซีจี
เคมิคอลส์

รายได้
จากการขาย

EBITDA

206,280

64,461

ล้ า นบาท

ล้ า นบาท

Smart Online Fault Analysis
(SmartOFA)
ระบบตรวจสอบการทำงาน
ของเครื่องจักร ซึ่งสามารถประเมิน
ความเสี่ยงและแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า
ก่อนเครื่องจักรจะมีปัญหา
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ความท้าทายของธุรกิจ

“

เอสซี จี เคมิ ค อลส์ มุ ่ ง พั ฒ นานวั ต กรรม
ใหม่ ๆ และเพิม
่ ยอดขายสินค้าทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าเพิม
่ สูง
(HVA) เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ลูกค้า รวมทัง
้ ขยายการลงทุนเพือ
่ เพิม
่ ความ
สามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ โดยมุง
่ สร้าง
วั ฒ นธรรมองค์ ก รเพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานในการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และก้าวสู่การเป็น
องค์ ก รแห่ ง นวั ต กรรมเพื่ อ รั บ มื อ ทุ ก การ
เปลีย
่ นแปลง นอกจากนี้ ยังยึดมัน
่ การดําเนิน
ธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
พัฒนากระบวนการผลิตให้มีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

”

Ļǰ øćÙćĒîôìćǰđóĉęö×ċĚîøšĂ÷úąǰǰÝćÖðŘÖŠĂîǰêćöìĉýìćÜøćÙć
นํ้ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น จากการตัดสินใจลดกําลังการผลิตในช่วง
ต้นปีเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการตลาดของประเทศกลุ่มโอเปกและ
นอกกล่มุ โอเปก ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศ
โดยราคาเฉลี่ยเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ทําให้สว่ นต่างราคาลดลงจากปีกอ่ น ในขณะทีร่ าคาเฉลีย่ เม็ดพลาสติก
พอลิโพรพิลีน (PP) และพีวีซี (PVC) เพิ่มขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบที่
ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ส่วนต่างราคาโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น
Ļǰ Ă÷Šć ÜĕøÖĘêćöǰ ðŘǰ ǰ ÿõćüąêúćé×ĂÜíčøÖĉÝ đÙöĊõĆè æŤ
ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น แม้ว่า
จะมีปัจจัยความไม่แน่นอนของราคาวัตถุดิบ ประกอบกับเริ่มมีกาํ ลัง
การผลิตใหม่จากสหรัฐอเมริกา โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ พร้อมปรับตัว
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันโดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่มีมูลค่า
เพิ่มสูง ประกอบกับราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการใช้แนฟทาเพื่อ
การผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปี ทําให้ผลประกอบการโดยรวม
ของเอสซีจี เคมิคอลส์ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
ความสําเร็จที่โดดเด่นในปี 2560

Ļǰ óĆçîćđöĘéóúćÿêĉÖđÖøéĔĀöŠđóĉęö×ċĚîǰǰđÖøéǰđóČęĂêĂïÿîĂÜ
ความต้องการในหลายกลุ่มสินค้า อาทิ เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
สําหรับผลิตท่อ (PE112) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตเพียงสองรายในโลก
เม็ ด พลาสติ ก พอลิ เ อทิ ลี น สํ า หรั บ ผลิ ต ฝาขวดนํ้ า ที่ มี นํ้ า หนั ก เบา
เป็ น พิ เ ศษ ลดปริ ม าณการใช้ พ ลาสติ ก ลงแต่ ยั ง คงคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ความแข็งแรงเท่าเดิม พลาสติกพอลิโพรพิลีนสําหรับส่วนประกอบ
รถยนต์ ลดความมันวาว เหมาะสําหรับใช้ผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์
ลดการสะท้ อ นแสง ปลอดภั ย ต่ อ ผู ้ ขั บ ขี่ พี วี ซี สํ า หรั บ เปลื อ กหุ ้ ม
สายเคเบิล ทําให้สายไฟอ่อนนุม่ โค้งงอได้ตามการใช้งาน ปลอดภัย ไม่นาํ
กระแสไฟฟ้า เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ซึ่ ง ทั้ ง หมดทํ า ให้ ร ายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง เป็ น
ร้อยละ 30 ของสินค้าทั้งหมดในบริษัทย่อย
Ļǰ ìĞ ć ÿĆ â âćĂîč â ćêĔĀš Ĕßš ÿĉ ì íĉĝ Ý ćÖîüĆ ê Öøøö×ĂÜÿĉ ì íĉ ïĆ ê ø
เกี่ยวกับ Functional Material เพื่อนําไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
ผลิตยาให้กับบริษัทพัฒนาสูตรการผลิตยาในอังกฤษ รวมทั้งเปิด
ดําเนินการโรงงานนําร่องร่วมกับมหาวิทยาลัยในจีนทีม่ ปี ระสบการณ์
ด้านการขยายผลการทดลอง เพื่อผลิต Functional Material ภายใต้
เครื่องหมายการค้า CIERRA™ สําหรับเป็นสารเติมแต่งเพื่อป้องกัน
การลามไฟ (Flame Retardant) และมุ่งพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับ
กระบวนการปิโตรเคมีโดยใช้ CIERRA™ เพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังจัดตั้งบริษัทในสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเข้าถึงลูกค้าและทําการตลาด
สําหรับอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่จะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ CIERRA™
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ข้อมูลทางการเงิน

2560

2559

2558

2557

2556

(ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

45,183
193,183
49,257
143,926

49,463
193,465
64,321
129,144

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

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

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

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน 1
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสําหรับปี 2
EBITDA 3

206,280
169,512
42,007
64,461

188,163
147,209
42,084
60,713

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

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

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

1 ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
“เริ่มต้นจากการที่ทีมอยากหาวิธีการพัฒนางานโดยนําเทคโนโลยี เช่น Data Analytics มาใช้
เพราะหน้าที่หลักของทีมซ่อมบํารุง คือ ดูแลเครื่องจักรของทุกโรงงานให้สามารถทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหามากกว่าการป้องกัน หลังจากศึกษาเรื่องเทคโนโลยี
การจัดเก็บข้อมูล จึงเห็นว่าเป็นจุดที่เราสามารถพัฒนาได้ ทีมจึงเริ่มเขียนโปรแกรมโดยนําความรู้
ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ จ ากสมาชิ กในที มเขี ย นเป็นสู ต รคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ ให้ โ ปรแกรม
สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ได้ว่าภายใต้ปัจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้น จะส่งผลอย่างไรต่อเครื่องจักร
รวมถึงพัฒนาให้ระบบสามารถแนะนําวิธก
ี ารดูแลได้ลว
่ งหน้าก่อนทีเ่ ครือ
่ งจักรจะเสียหาย อีกส่วนหนึง
่ ที่
น่าสนใจของเทคโนโลยีนี้คือ เมื่อเราเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ระบบก็จะพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นไปด้วย
ผมมองว่านี่เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้เรารวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดของเราและส่งต่อได้อย่างเป็น
ระบบ ช่วยตอบโจทย์ความยัง
่ ยืนของธุรกิจ รวมทัง
้ ช่วยเพิม
่ ความปลอดภัย ซึง
่ ในอนาคตอาจจะพัฒนา
ต่อยอดในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย”

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

อาทิ ตัวเร่งปฏิกิริยา ฟิล์มชนิดพิเศษเพื่อป้องกันการซึมผ่านของ
ออกซิเจนและความชื้น สารเติมแต่งเพื่อป้องกันการลามไฟ และ
เป็นส่วนประกอบในการเพิ่มประสิทธิภาพของยาและเวชภัณฑ์ และ
จัดตั้งบริษัทในอังกฤษสําหรับต่อยอดการวิจัยในขั้นตอนการใช้งาน
(Application Research) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมในแต่ละอุตสาหกรรม
Ļǰ ×÷ć÷ÖĞćúĆÜÖćøñúĉêđöĘéóúćÿêĉÖǰ -%1&ǰ đðŨîǰ  ǰ êĆî
ต่อปีได้ตามเป้าหมาย โดยเริ่มการผลิตในเดือนเมษายน 2560 ทั้งนี้
คุณสมบัติของเม็ดพลาสติก LDPE คุณภาพสูงนี้เหมาะสําหรับการ
ใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging)
โดยเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์บรรจุอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีส่ ามารถตอบโจทย์
เรือ่ งคุณสมบัตทิ ลี่ กู ค้าปลายทางต้องการ ทัง้ จากลูกค้าในประเทศและ
ผู้ผลิตอาหารระดับโลก
Ļǰ óĆçîćĒóúêôĂøŤöÖćø×ć÷ÿĉîÙšćĂĂîĕúîŤĔîßČĂę ǰ3FBEZ1MBTUJDǰ
เกิดรูปแบบใหม่ในการสั่งซื้อสินค้าเม็ดพลาสติกชนิด Non-Prime ซึ่ง
ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี
Ļǰ ×÷ć÷ñúÖćøÝĆéÖćøíčøÖĉÝéšü÷ĀúĆÖÖćøǰ*OUFHSBUFEǰ#VTJOFTTǰ
Excellence (IBE) โดยในปี 2560 สามารถลดการสูญเสียเวลา ทําให้เพิ่ม
ปริมาณการผลิตและลดต้นทุน รวมถึงปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและ
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ประสบการณ์รอบด้านและสร้างผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายวิชาชีพ
Ļǰ ×÷ć÷øąïïÖćøóĆçîćóîĆÖÜćîĕð÷ĆÜïøĉþĆìêŠćÜǰ ėǰ Ĕî
ĂćđàĊ÷îǰเพื่อให้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยวางระบบ Competency Development ทีอ่ นิ โดนีเซีย และนําพนักงาน
เข้ า มาเรี ย นรู ้ เ ทคโนโลยี แ ละการบริ ห ารงาน ผ่ า นประสบการณ์
การทํางานจริงที่โรงงานมาบตาพุด จังหวัดระยอง สําหรับเวียดนาม
ได้ เ ตรี ย มโครงการพั ฒ นาทั ก ษะพนั ก งานโดยร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น
การศึ ก ษาชั้ น นํ า ของไทยและเวี ย ดนามเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ
Ļǰ öĊøć÷ĕéšÝćÖÖćø×ć÷øüöǰ ǰúšćîïćìǰđóĉöę ×ċîĚ øšĂ÷úąǰǰ สําหรับโครงการปิโตรเคมีในอนาคต
Ļǰ ÿøøĀćóîĆÖÜćîêŠćÜßćêĉìöĊę ýĊ ÖĆ ÷õćóéšćîêŠćÜǰėǰøąéĆïēúÖ
จากปีก่อน จากราคาขายของสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคานํ้ามัน
และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ EBITDA ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ÝćÖĀúćÖĀúć÷ðøąđìýǰเช่น นอร์เวย์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร
ร้อยละ 6 มาอยู่ที่ 64,461 ล้านบาท เนื่องจากเงินปันผลรับจาก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ในการทํางานร่วมกับพนักงาน
บริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กําไรสําหรับปีใกล้เคียงกับปีก่อนอยู่ที่ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถของพนั ก งาน
42,007 ล้า นบาท โดยผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ย่อ ยปรับ ตั ว สร้างความแตกต่างและหลากหลาย เพือ่ สนับสนุนธุรกิจในปัจจุบนั และ
ลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เตรี ย มพร้ อ มสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ในอนาคตให้ ธุ ร กิ จ เอสซี จี เคมิ ค อลส์
แม้ว่าจะมีกําไรจากการขายเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการ เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก
Ļǰ đøĉęöïĆÜÙĆïĔßšǰǰÖãóĉìĆÖþŤßĊüĉêǰóøšĂöÿøšćÜüĆçîíøøöÙüćö
ของบริษัทร่วมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน
ðúĂéõĆ÷ĔîĂÜÙŤÖøñŠćîēÙøÜÖćøǰĶ5IFǰ-JGFTBWFSŅķǰĀøČĂǰñĎšóĉìĆÖþŤ
ความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อตอบรับทุกการ
ßĊüĉêǰ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย
เปลี่ยนแปลง
ดูแลทั้งตนเองและคนรอบข้าง โดยในปี 2560 ได้ขยายโครงการนี้
ด้านธุรกิจ
ไปยังชุมชนรอบโรงงานด้วย
Ļǰ đóĉęöÿĆéÿŠüîÖćøúÜìčîÝćÖđéĉöøšĂ÷úąǰǰđðŨîøšĂ÷úąǰǰ
ĔîēÙøÜÖćøðŗēêøđÙöĊÙøïüÜÝøĒĀŠÜĒøÖ×ĂÜđüĊ÷éîćö ซึ่งจะเพิ่ม ด้านสินค้าและนวัตกรรม
Ļǰ óĆçîćđìÙēîēú÷Ċéćš îÖćøñúĉêóĂúĉđöĂøŤ×îċĚ ĔĀöŠǰÝîÿćöćøë
ความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการ
เชื่อมโยงจากโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นถึงขั้นปลายครบวงจร มีความ ñúĉêđöĘéóúćÿêĉÖóĂúĉđĂìĉúîĊ đÖøéóĉđýþǰ /FXǰ1& ǰìĒĊę ×ĘÜĒøÜöćÖ×ċîĚ
ยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบ นอกจากนี้ ยังลงทุนในโครงสร้าง ทําให้สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกให้บางลงแต่ยังคงความ
พืน้ ฐานทีช่ ว่ ยสนับสนุนธุรกิจ เช่น ท่าเรือนํา้ ลึก และสาธารณูปโภคต่าง ๆ แข็งแรงไว้ได้โดยไม่กระทบต่อกระบวนการผลิตเดิม สามารถนําไปใช้
ซึ่ ง รองรั บ ความต้ อ งการในเวี ย ดนามที่ เ ติ บ โตสู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในการผลิ ต ได้ ห ลากหลายผลิ ต ภั ณ ฑ์ เช่ น ฟิ ล ์ ม ชนิ ด บางพิ เ ศษ
โดยในปี 2560 อั ต ราการเติ บ โตของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายใน ท่ อ ส่ ง นํ้ า ขนาดใหญ่ ฝาขวดนํ้ า อั ด ลมชนิ ด บางพิ เ ศษ โดยสิ น ค้ า
ประเทศ (GDP) อยู่ในระดับร้อยละ 6 ถึง 7 โดยโครงการได้รับการ ฟิล์มชนิดบางพิเศษจะเริ่มการทดสอบการขึ้นรูปสินค้าในผลิตภัณฑ์
สนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ด้วยกฎหมายและ ต่าง ๆ กับลูกค้าในปี 2561 และผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป
ข้อบังคับใหม่ ๆ ส่งผลให้โครงการล่าช้าจากแผนเดิมเล็กน้อย
่ ยืน
Ļǰ Ă÷ĎøŠ ąĀüŠćÜÝĆéêĆÜĚ ýĎî÷ŤüÝĉ ÷Ć ĒúąóĆçîćÖćøĔßšÜćîñúĉêõĆèæŤ การดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง
Ļǰ öčŠÜđîšîñúĉêõĆèæŤìĊęđðŨîöĉêøêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂöǰēé÷öĊÿĉîÙšćĒúą
óúćÿêĉÖǰ "QQMJDBUJPOǰ%FWFMPQNFOUǰ$FOUFS เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าพลาสติกพอลิเอทิลีน บริการ ที่ได้รับการรับรอง SCG eco value ร้อยละ 56 ของรายได้จาก
และพอลิโพรพิลีน ช่วยแก้ปัญหาการใช้เม็ดพลาสติกเพื่อขึ้นรูปสินค้า การขาย
Ļǰ öčŠÜóĆçîćÖøąïüîÖćøñúĉêĔĀšöĊÙüćöđðŨîöĉêøêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂöǰ
ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของผู้ผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
โดยปี 2560 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์
ปลายทางมากยิ่งขึ้น
Ļǰ îĞćøąïïÝĆéÖćøîüĆêÖøøöǰ*OOPWBUJPOǰ.BOBHFNFOUǰ1SPDFTTǰ ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (Green Industry
*.1 ǰ öćĔßšÖĆïíčøÖĉÝîĞćøŠĂÜǰ ÙČĂǰ ÖúčŠöĂčêÿćĀÖøøöïøøÝčõĆèæŤ Level 5) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากกระทรวงอุตสาหกรรม และนิคม
ïøøÝčĂćĀćøĒúąđÙøČęĂÜéČęö ในการคิดค้นนวัตกรรมสินค้าที่สามารถ อาร์ ไอ แอล ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รบั การรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ตอบโจทย์ผบู้ ริโภคได้ดมี ากยิง่ ขึน้ ซึง่ คาดว่าจะสามารถช่วยสนับสนุน เชิ ง นิ เ วศระดั บ Eco Excellence จากการนิ ค มอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรายแรกในประเทศไทย
ยอดขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ให้เพิ่มสูงขึ้นได้
Ļǰ ĒïŠÜðŦîÙüćöøĎšĒÖŠßčößîĒúąÿîĆïÿîčîĔĀšßčößîéĎĒúêîđĂÜ
ด้านทรัพยากรบุคคล
ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ผ่ า นโครงการต่ า ง ๆ อาทิ โครงการบ้ า นปลา
Ļǰ ÿŠÜđÿøĉöÖćøóĆçîćÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøë×ĂÜóîĆÖÜćî โดยร่วมกับ 29 กลุ่มประมงในจังหวัดระยองและชลบุรีสร้างบ้านปลา
Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰøüöëċÜđøĉęöÝĆéÖćøêĞćĒĀîŠÜÜćîĒúąĒñîÖćøđêĉïēê ไปแล้วกว่า 1,200 หลัง สร้างพื้นที่อนุรักษ์เป็นการช่วยเพิ่มรายได้
×ĂÜóîĆÖÜćîõć÷Ĕêšøąïïǰ$BSFFSǰ.BOBHFNFOUǰเพื่อให้พนักงาน ให้ชุมชนจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนสัตว์นํ้าและแหล่งทําประมง
ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการวางแผนเส้ น ทางในสายวิ ช าชี พ ของตนเอง ใกล้ชายฝัง่ และมีแผนขยายพืน้ ทีก่ ารวางบ้านปลาไปยังจังหวัดจันทบุรี
ตามความต้องการของธุรกิจ รวมถึงสร้างผู้นําองค์กรในอนาคตที่มี และตราดอีก 1,000 หลัง เพือ่ ให้ครอบคลุมชายฝัง่ ทะเลภาคตะวันออก

การกําหนดราคาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
Ļǰ Ùĉ é Ùš î øąïïêøüÝÿĂïÖćøìĞ ć Üćî×ĂÜđÙøČę Ă ÜÝĆ Ö øêúĂéǰ
24 ชั่วโมง (Smart Online Fault Analysis: SmartOFA) ซึ่งสามารถประเมิน
ความเสี่ยงและแจ้งเตือนได้ล่วงหน้าก่อนที่เครื่องจักรจะมีปัญหา
ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงและลดการเสียโอกาสที่จะต้องหยุด
การทํางานของเครื่องจักร
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เอสซีจี
แพคเกจจิง
้

รายได้
จากการขาย

EBITDA

81,455

12,431

ล้ า นบาท

ล้ า นบาท

Flexible Packaging - Spout Pouch
บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับของเหลว
พร้อมฝาเกลียว สะดวกต่อการใช้งาน

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย
FEST (เฟสท์)
สะอาด ปลอดภัย พิมพ์ลายสวยงาม
เพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร
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ความท้าทายของธุรกิจ

“

เอสซี จี แพคเกจจิ้ ง มี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่
เติ บ โตขึ้ น จากปี ก ่ อ น จากการขยายกํ า ลั ง
การผลิ ต กระดาษบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ นเวี ย ดนาม
และการขยายธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ นอาเซี ย น
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการใช้ ก ระดาษ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ ่ ม ประเทศ
อ า เ ซี ย น ที่ ยั ง ค ง เ ติ บ โ ต อ ย ่ า ง ต ่ อ เ นื่ อ ง
นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาและ

เพิ่มยอดขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA)
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
และมุ่งดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

”

Ļǰ ĔîðŘǰǰÙüćöêšĂÜÖćøĔßšÖøąéćþïøøÝčõè
Ć æŤĒúąïøøÝčõè
Ć æŤ
กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณ
การส่งออกที่ดีกว่าคาดการณ์ สําหรับความต้องการในอาเซียนยังคง
เติบโตตามทิศทางของเศรษฐกิจและการผลิตเพื่อการส่งออก ในด้าน
การแข่งขัน ผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ลูกฟูกในภูมิภาคอาเซียนยังคงขยายกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง
การเผชิ ญ กั บ การแข่ ง ขั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นั บ เป็ น ความท้ า ทายของ
ผู ้ ป ระกอบการที่ ต ้ อ งเร่ ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพภายในองค์ ก รเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาการเติบโตของธุรกิจให้
ได้อย่างยั่งยืน
Ļǰ Ùüćöêš Ă ÜÖćø×ĂÜĂč ê ÿćĀÖøøöÖøąéćþóĉ ö óŤ đ×Ċ ÷ îĔî
ประเทศไทยในปี 2560 ยังคงมีปริมาณความต้องการลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จากการที่สื่อสิ่งพิมพ์ถูกทดแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Digital Media) โดยเฉพาะในกลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและ
นิตยสาร ขณะเดียวกันปริมาณการนําเข้าของกลุ่มกระดาษเคลือบผิว
และกระดาษถ่า ยเอกสารเพิ่มขึ้ นเมื่อ เทียบกั บ ปี ก่อ น นอกจากนี้
อุตสาหกรรมกระดาษถ่ายเอกสารยังคงมีการแข่งขันด้านราคาทีร่ นุ แรง
จากผู้ผลิตในจีนและอินโดนีเซีย
ความสําเร็จที่โดดเด่นในปี 2560

Ļǰ Öćø×÷ć÷ÿć÷íčøÖĉÝïøøÝčõĆèæŤĔîÖúčŠöðøąđìýĂćđàĊ÷î
Ļǰ ÿćöćøëđéĉîđÙøČęĂÜÝĆÖøÿĞćĀøĆïñúĉêÖøąéćþïøøÝčõĆèæŤ×ĂÜ
Vina Kraft Paper Co., Ltd. เครื่องที่ 2 ได้เต็มกําลังการผลิต
Ļǰ ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø×ĂÜÿć÷íčøÖĉÝïøøÝčõĆèæŤǰ
ท่ามกลางราคาเศษกระดาษนําเข้าที่ผันผวน
Ļǰ öĊÙüćöÙČïĀîšćìĊęéĊĔîÖćøðøĆïøĎðĒïïÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝđóČęĂ
ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าและให้บริการบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
(Total Packaging Solutions Provider)
ผลการดําเนินงานของธุรกิจ

Ļǰ ðŘǰ ǰöĊøć÷ĕéšÝćÖÖćø×ć÷øüöǰ ǰúšćîïćìǰđóĉęö×ċĚî
ร้อยละ 9 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์มีปริมาณ
ขายเพิม่ ขึน้ จากการดําเนินงานในกลุม่ ประเทศอาเซียน EBITDA เท่ากับ
12,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน และมีกําไรสําหรับปี
4,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปีก่อน
Ļǰ ÿć÷íčøÖĉÝïøøÝčõĆèæŤǰ 1BDLBHJOHǰ$IBJO ǰปริมาณขายรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2559 จากการขยายกําลังการผลิต
ในเวียดนาม รวมไปถึงความต้องการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีปริมาณ
ความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน
Ļǰ ÿć÷íčøÖĉÝđ÷ČęĂĒúąÖøąéćþǰ 'JCSPVTǰ$IBJO  ปริมาณขาย
กระดาษพิมพ์เขียนลดลงร้อยละ 8 เมือ่ เทียบกับปี 2559 สาเหตุหลักจาก
ปริมาณการขายส่งออกที่ลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ความต้องการ
ของตลาดในประเทศยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
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ข้อมูลทางการเงิน

2560

2559

2558

2557

2556

(ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

29,317
91,312
35,661
55,651

24,574
85,369
32,617
52,752

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

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

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

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน 1
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรสําหรับปี 2
EBITDA 3

81,455
76,539
4,719
12,431

74,542
70,469
3,565
10,884

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

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

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

1 ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

“ปัจจุบน
ั นอกจากเทรนด์ของผูบ
้ ริโภคทีเ่ ปลีย
่ นแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว การบริหารจัดการธุรกิจ
เพื่อวิเคราะห์และนํามาซึ่งการตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพเช่นกัน
ภายใต้การดําเนินธุรกิจทีข
่ อ
้ มูลมีความสําคัญต่อการตัดสินใจและช่วยเพิม
่ ความสามารถในการ
แข่งขัน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําดิจท
ิ ัลเทคโนโลยีมาบริหารองค์กรและ
จัดการข้อมูลขององค์กรเพือ
่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยนําเทคโนโลยี Data Virtualization
(DV) มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดรวมข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการ Value Chain เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการมองเห็นข้อมูล (Business Visibility) เช่น ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อ
สินค้า และสามารถนําข้อมูลที่ได้รับไปวางแผนดําเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา นอกจากนี้
ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลาย (Data Analytics) ช่วยให้บริษัทนําข้อมูลไปตัดสินใจ
เชิงธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสร้างโมเดลเพิม
่ ประสิทธิภาพ (Optimization Model) เพือ
่ ใช้ตด
ั สินใจ
ในการบริหาร Value Chain ตั้งแต่การขายสินค้า การผลิต รวมไปถึงการจัดหาวัตถุดิบ ช่วยสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเติบโตเคียงคู่ไปกับลูกค้าอย่างยั่งยืน”

ประกิจ วรวัฒนนนท์
ผู้อํานวยการสํานักงานกลยุทธ์ Supply Chain
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อตอบรับทุกการ
เปลี่ยนแปลง
ด้านธุรกิจ

Ļǰ úÜìč î Ĕîíč ø Öĉ Ý ǰ 3JHJEǰ 1MBTUJDǰ 1BDLBHJOH โดยเข้ า ซื้ อ หุ ้ น
ร้ อ ยละ 75 ในบริ ษั ท คอนิ เ มก จํ า กั ด โดยมี สิ น ค้ า หลั ก ได้ แ ก่
ขวดพลาสติก หลอดบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และฝา โดยมีกลุม่ ลูกค้าหลัก
เป็นผู้ผลิตเครื่องสําอาง เวชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และของเหลว
อุ ต สาหกรรม ทั้ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ การลงทุ น นี้
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ในการเป็นผู้นํา
ด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นการเพิ่ม
สัดส่วนการขายในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม
Ļǰ đ×šćàČĚĂĀčšîøšĂ÷úąǰǰĔîǰ15ǰ*OEPDPSSǰ1BDLBHJOHǰ$JLBSBOHǰ
โดย Indocorr เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ (Corrugated Containers)
คุณภาพสูงในอินโดนีเซีย โดยมีบริษัทข้ามชาติ ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภคเป็นลูกค้าหลัก ปัจจุบันมีกําลังการผลิตรวม 32,000 ตันต่อปี
ภายหลังการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จะมีกําลังการ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษในอาเซียนรวม เพิม่ ขึน้ เป็น 1,045,000 ตันต่อปี
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Ļǰ ×÷ć÷åćîíčøÖĉÝéĉÿđóú÷ŤĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰ đóČęĂøĂÜøĆïêúćé
ïøøÝčõĆèæŤÙčèõćóÿĎÜ โดยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 75 ในบริษัทพรีซิชั่น
พริ้นท์ จํ า กั ด ซึ่ ง เป็ น ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ พิ ม พ์ ด ้ ว ย
ระบบออฟเซ็ท (Offset Printing) โดยเฉพาะสินค้ากล่องทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น เครื่องสําอาง และเวชภัณฑ์ การลงทุนในธุรกิจดังกล่าว
จะช่วยส่งเสริมภาพรวมธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเป็น
ผูผ้ ลิตสินค้าและให้บริการบรรจุภณ
ั ฑ์ครบวงจรของเอสซีจี แพคเกจจิง้
ด้านทรัพยากรบุคคล

Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöóîĆÖÜćîĔîÖćøðøĆïêĆü
đ×šćÿĎŠēöđéúíčøÖĉÝĔĀöŠǰ เสริมแนวคิดและให้ความรู้ในการนําดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการทํางาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ผลิต
สินค้าและให้บริการบรรจุภัณฑ์ครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์และ
แก้ปัญหาให้กับลูกค้า
Ļǰ đóČĂę ÿîĆïÿîčîÖćø×÷ć÷íčøÖĉÝöčÜŠ ÿĎÖŠ ćøđðŨîñĎñš úĉêÿĉîÙšćĒúą
ĔĀšïøĉÖćøïøøÝčõĆèæŤÙøïüÜÝøǰđĂÿàĊÝĊǰ ĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰĕéšðøĆïðøčÜ
ēÙøÜÿøšćÜĂÜÙŤÖøĔĀšöÙĊ üćöđĀöćąÿöǰเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนาผูบ้ ริหารให้เป็นผูน้ าํ ทีม่ คี วามสามารถ
พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี

รักษาสิ่งของหรือเอกสารที่สําคัญให้คงอยู่ในสภาพเดิม
Ļǰ óĆçîćïøøÝčõĆèæŤÖøąéćþúĎÖôĎÖÿĞćĀøĆïÜćîóĆÿéčêŠćÜǰėǰ
êĂïēÝì÷ŤÖćøïøĉÖćøĒïïÙøïüÜÝøǰดว้ ยบริการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
บริการส่งสินค้า และการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ผ่านระบบ e-commerce ที่
เพิม่ ความสะดวกสบายสําหรับลูกค้าทีต่ อ้ งการสร้างความแตกต่างให้
กับบรรจุภัณฑ์ของธุรกิจ
Ļǰ óĆçîćÖøąéćþøĆÜñċÜĚ ǰ )POFZDPNC ǰìĊßę üŠ ÷ìéĒìîÖćøĔßšĕöšǰ
โดยกระดาษรังผึ้งมีความแข็งแรง ทนทาน แต่นํ้าหนักเบา จึงเหมาะ
สําหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สามารถนําไปผลิตเป็นโต๊ะหรือชั้น
วางของ รวมถึงงานประเภทขนส่ง
การดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน

Ļǰ úéÖćøĔßš îĞĚ ć ĔîÖøąïüîÖćøñúĉ ê ǰ ผ่ า นการปรั บ สมดุ ล
การใช้นํ้า การติดตั้งอุปกรณ์และระบบเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมนํ้าทิ้ง
จากเครื่องจักรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในส่วนการผลิตอื่น ๆ โดย
สามารถลดปริมาณการใช้นํ้าลงได้ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
Ļǰ úéðøĉöćèÖćøđÖĉéüĆÿéčđĀúČĂĔßšõć÷ĔîēøÜÜćîǰĒúąÖćøîĞć
üĆÿéčđĀúČĂĔßšÖúĆïöćĔßšĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤÿÜĎ ÿčéǰเช่น การติดตัง้ เตาเผา
ปูนขาว เพื่อลดปริมาณ Lime Mud ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการ
ผลิตเยื่อ การนํากากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าไปเป็นส่วนประกอบ
ในการทําสารปรับปรุงดิน การนําวัสดุจากเตาเผาไปผลิตเป็นอิฐบล็อก
ด้านสินค้าและนวัตกรรม
และอิฐประสาน
Ļǰ ÙĉéÙšîĒúąóĆçîćéĉÝìĉ úĆ ǰĒóúêôĂøŤöǰ &4UPSF ǰìßĊę üŠ ÷øĂÜøĆï
Ļǰ ðøĆïðøčÜøąïïïĞćïĆéîĞĚćìĉĚÜĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóÿĎÜ×ċĚîéšü÷
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂąĕĀúŠđÙøČęĂÜÝĆÖøǰ 4QBSFǰ1BSU ǰสามารถแสดง đìÙēîēú÷ĊïćĞ ïĆéĒïïĕöŠĔßšĂćÖćýìĊìę îĆ ÿöĆ÷ǰสามารถนํานํา้ ทีบ่ าํ บัด
รายการและจํานวนอะไหล่เครื่องจักรระหว่างโรงงาน ทําให้เกิดการ แล้วไปแจกจ่ายให้เกษตรกรรอบโรงงานใช้เพิม่ ผลิตผลทางการเกษตร
บริหารจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนและค่าใช้จ่าย และสามารถนําก๊าซจากระบบดังกล่าว มาใช้เป็นพลังงานทดแทน
ในการจัดเก็บ
นํ้ามันเตาและถ่านหิน
Ļǰ óĆ ç îćïøøÝč õĆ è æŤ ó úćÿêĉ Ö ÿĞ ć ĀøĆ ï ïøøÝč ñĆ Ö ñúĕöš ÿ é
Ļǰ ÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙöĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöǰ
đóČęĂÖćøÿŠÜĂĂÖǰ 0QUJ#SFBUIl และขยายตลาดไปยังธุรกิจค้าปลีก
o ร่ ว มสื บ สานพระราชปณิ ธ านของพระบาทสมเด็ จ
สมัยใหม่ (Modern Trade) พร้อมพัฒนาบริการให้ครบวงจรด้วยการ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการบริหาร
เพิ่มบริการออกแบบ (Design Customization) เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ จัดการนํ้าอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม “รักษ์นํ้า The Journey สานต่อที่
ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับสินค้ามากขึ้น
พ่อทํา สร้างฝายทั่วไทย” สร้างฝายชะลอนํ้าที่เหมาะสมในจังหวัด
Ļǰ óĆçîćïøøÝčõĆèæŤóúćÿêĉÖÿĞćĀøĆï×ĂÜđĀúüóøšĂöòć นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี และขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
đÖúĊ÷üÿĞćĀøĆïÿĉîÙšćðøąđõìđÙøČęĂÜéČęöĒúąÿĉîÙšćßîĉéđêĉöǰ 4QPVUǰ ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
1PVDI ǰ เพิ่ ม ความน่ า สนใจด้ ว ยการออกแบบให้ ถุ ง บรรจุ ภั ณ ฑ์
o จัดโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ “SCG Packaging
สามารถตั้งได้ เหมาะสําหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกในการ x Wallpaper* The Challenge 2017” ให้เยาวชนรุ่นใหม่มีเวทีในการแสดง
ใช้งาน
ศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผ่านโจทย์จากผู้ประกอบการ
Ļǰ óĆçîćïøøÝčõè
Ć æŤßîĉéĂŠĂîêĆüǰ 3FUPSUǰ1PVDI ǰìĊÿę ćöćøëìî ชัน้ นํา ได้แก่ บริษทั ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน) และกลุม่ บริษทั อําพล
êŠĂÙüćöøšĂîĒúąÙüćöéĆîÿĎÜ เหมาะสําหรับบรรจุอาหารทีต่ อ้ งผ่าน ฟูดส์ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายที่ดีกับกลุ่มอาจารย์ด้านบรรจุภัณฑ์
การฆ่าเชื้อ สามารถเก็บรักษาคุณภาพของอาหารได้นานและพร้อม
o จัดโครงการ “Green Mart – ตลาดสีเขียว We Are Greeners”
รับประทาน ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบาย ลดเวลาในการ เป็นปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนรอบโรงงานและสร้าง
เตรียมอาหาร
เครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยเปิดช่องทาง
Ć æŤĂćĀćøðúĂéõĆ÷ ให้ผู้ประกอบการสีเขียวได้มีตลาดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมียอดขาย
Ļǰ óĆçîćßŠĂÜìćÜÖćø×ć÷ÿĞćĀøĆïïøøÝčõè
ĒïøîéŤǰ ĶđôÿìŤķ ผ่านร้านขายปลีกแบบสมัยใหม่และร้านขายแบบ จากกิจกรรมปี 2560 รวม 1,285,000 บาท
ดั้งเดิมที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจด้วยการเพิ่ม
บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างมูลค่าให้กับบรรจุภัณฑ์ของลูกค้า
ธุรกิจ
Ļǰ óĆçîćÖúŠĂÜÖøąéćþĕøšÖøéǰ "DJE'SFFǰ1BDLBHJOH ǰøŠüöÖĆï
óĉóĉíõĆèæŤñšćĔîÿöđéĘÝóøąîćÜđÝšćÿĉøĉÖĉêĉĝǰ óøąïøöøćßĉîĊîćëĔî
øĆßÖćúìĊǰę ǰโดยกล่องกระดาษไร้กรดมีสว่ นประกอบของกระดาษชนิด
พิเศษทีช่ ว่ ยดักจับไอกรดจากบรรยากาศภายนอก จึงมีคณ
ุ สมบัตทิ ชี่ ว่ ย
รักษาสภาพสินค้าภายในได้ยาวนานขึน้ เหมาะสําหรับลูกค้าทีต่ อ้ งการ
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การดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืนทีส
่ า
ํ คัญปี 2560
ผลการดําเนินงาน

สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

2559

2560

ร้อยละ

ร้อยละ

38

39

สินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
SCG eco value

ของรายได้จากการขาย

การลงทุนวิจัย
และนวัตกรรม

2559

2560

4,350

4,178

(สัดส่วนการลงทุน
ล้านบาท
วิจัยและนวัตกรรม
ร้อยละ
ต่อรายได้จากการขาย)

ล้านบาท

สัดส่วนน้ำ
กลับมาใช้

2560
ร้อยละ

40

41

ของรายได้จากการขาย

มูลค่าการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

2559

9,936
ล้านบาท

2560

10,909
ล้านบาท

ร้อยละ

1.03

การใช้พลังงาน
ทดแทน

2559
ร้อยละ

การลงทุนด้าน
สิ่งแวดล้อม
(สัดส่วนการลงทุน
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
รายได้จากการขาย)

ปริมาณ
การใช้พลังงาน
(เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550)

0.93

2559

2560

ร้อยละ

ร้อยละ

10.7

10.5

2559

2560

ร้อยละ

ร้อยละ

5.4

6.0

2559

2560

2,686

2,154

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

0.63

0.48

2559

2560

ลดลง

ลดลง

13.18

16.90

เพตะจูล
ร้อยละ

เพตะจูล
ร้อยละ

6.8

8.4

2559

2560

ลดลง

ลดลง

2.66

3.92

ล้าน ลบ.ม.

ล้าน ลบ.ม.

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

7.0

7.5

2.3

3.2

ของเสียอันตราย/ 2559
ไม่อันตราย
ร้อยละ
ที่นำไปฝังกลบ

2559

2560

ร้อยละ

531

479

ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก
(เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550)

2559

2560

ลดลง

ลดลง

1.81

1.92

ล้านตัน

ล้านตัน

ร้อยละ

2560

0.0004/ 0.23/
0.001
0.00

ปริมาณน้ำ
จากภายนอก
(เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2557)

การรับรอง
ฉลากคาร์บอน
(ฉลากลดคาร์บอน
และฉลากคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์)

ผลิตภัณฑ์

อัตรา
การเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน
(พนักงาน/คู่ธุรกิจ)

2559

2560

0.041/
0.045

0.050/
0.022

การแบ่งปัน
สู่สังคม

2559

2560

710

689

ล้านบาท

ล้านบาท

รายต่อ 200,000 ชั่วโมง-คน

พนักงานของ
ผู้ประกอบการ
โลจิสติกส์ที่ผ่าน
การอบรม
จากโรงเรียน
ทักษะพิพัฒน์

2559

2560

12,196

17,716
คน

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

2559

2560

70,764

75,542
ฝาย
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โครงการ
ปันโอกาส
วาดอนาคต

2559

2560

2559

2560

190

207

สมาชิก DJSI
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

สมาชิก DJSI
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

โครงการ

โครงการ

21.6

23.9

ล้านบาท

ล้านบาท

โครงการและกิจกรรมที่สําคัญ
นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ปี 2560 เอสซีจีประกาศนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
สร้างจิตสํานึกในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ให้เป็นวัฒนธรรม โดยผูบ้ ริหาร
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งกําหนดให้การแข่งขันทางการค้า และ
การจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ เป็นประเด็นสําคัญ
ในการกํากับดูแล เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตอบคําถาม
ลูกค้าแบบอัตโนมัติ

เนื่องจากการให้บริการตอบปัญหาผ่าน SCG LINE Ofﬁcial Account
มี ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารจํ า นวนมาก และมี คํ า ถามหลากหลาย เอสซี จี
จึงพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สําหรับการตอบคําถามอัตโนมัติ
หรือ Chatbot โดยนําข้อมูลคําถามที่พบบ่อยมาสร้างเป็นฐานข้อมูล
ให้ลูกค้าสามารถสอบถามชื่อสินค้า คําถามเรื่องบ้าน หรือร้านค้า
ที่ต้องการ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถระบุตําแหน่งของร้านค้า
และใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ นําทางไปยังร้านค้า รวมทั้งส่งต่อข้อมูล
ให้ พ นั ก งานบริ ก ารในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งติ ด ต่ อ เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลในกรณี
ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการเข้ า ไปเลื อ กชมสิ น ค้ า และบริ ก ารอื่ น ๆ ที่ ร ้ า นค้ า
ได้อีกด้วย โดย Chatbot นี้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงจึงตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ตัง้ แต่เริม่ ให้บริการ
ในเดือนสิงหาคม 2560 มีผู้ใช้บริการแล้วมากกว่า 17,000 ครั้ง เฉลี่ย
เดือนละไม่ตํ่ากว่า 3,000 ราย
Circular Economy – Waste to Energy การเปลี่ยน
ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตซีเมนต์

บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด (SCIeco) ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วย
จัดการของเสียให้กับบริษัทในเอสซีจี และนํามาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตปูนซีเมนต์ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากเอสซีจีมีโรงงาน
ผลิตปูนซีเมนต์อยูเ่ กือบทัว่ ประเทศ บริษทั นีจ้ งึ สามารถรองรับการกําจัด
ของเสียในแต่ละพื้นที่ได้โดยไม่ต้องลงทุนสร้างโรงงานจัดการขยะของ
ตนเองซึ่งมีการลงทุนสูง โดย SCIeco จะเป็นศูนย์กลางการรับของเสีย
ทั้งกากอุตสาหกรรม ชีวมวล และขยะชุมชน มีกระบวนการคัดแยกขยะ
ก่อนนํามาแปรรูปเป็นเชือ้ เพลิงแข็งทดแทน แล้วจัดส่งไปเผาเป็นเชือ้ เพลิง
ที่โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในพื้นที่ นอกจากนี้ เอสซีจียังมีแผนการพัฒนา
ตลอดกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เช่น ในปี 2560 มีการติดตั้งชุดป้อน
เชื้อเพลิงทดแทนที่มีประสิทธิภาพสูงที่โรงงานแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

เอสซีจีพัฒนากระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรน้อยและ
สามารถรีไซเคิลได้ เช่น “Merchandising Display” ผลิตภัณฑ์กระดาษ
สําหรับสื่อการขายสินค้าแทนการใช้ไม้หรือพลาสติก เช่น เคาน์เตอร์
หรือป้ายส่งเสริมการขาย ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลที่มีเยื่อกระดาษเก่า
ตั้งแต่ร้อยละ 64 ถึง 100 นํ้าหนักเบาแต่แข็งแรง ทําให้ติดตั้ง จัดเก็บ และ
เคลื่อ นย้ า ยง่ า ย โดยให้บ ริก ารครบวงจรตั้ง แต่ก ารออกแบบ ติดตั้ ง
และจัดเก็บมารีไซเคิล และ “CS SuperFlute” ผลิตภัณฑ์เยื่อความแข็งแรง
สู ง สํ า หรั บ ผลิ ต กระดาษลอนลู ก ฟู ก ในแกรมที่ น ้ อ ยลง ช่ ว ยลดการ
ใช้เยื่อกระดาษลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับกระดาษคุณภาพเท่ากัน โดยปี
2560 สามารถผลิตกระดาษ 125 แกรม ที่แข็งแรงเทียบเท่ากระดาษ
150 แกรม ซึ่งช่วยลดนํ้าหนักของสินค้าและต้นทุนค่าขนส่ง นอกจากนี้
ยังพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเพิ่มความสะดวกใน
การใช้งาน เช่น “ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร Fest” ผลิตจากกระดาษสําหรับ
สัมผัสอาหาร (Food Contact Paper) และเยื่อธรรมชาติ ปลอดภัยจาก
สารเคมี ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่มี 39 รายการในปัจจุบันนั้น มี 11 รายการ

ต้องนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในปี 2560 จึงขยายโรงงานและ
ผลิตได้เอง 8 รายการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
จัดทําหนังสือการฟื้นฟูเหมืองหินปูน

คณะทํางานฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ เอสซีจี
ได้ทํางานฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพมาเกือบ 20 ปี
โดยศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานด้านวิชาการหลายองค์กร โดยได้รับ
ผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจในพื้นที่เหมืองทั้งสี่แห่ง ปี 2560 คณะทํางาน
จึงได้รวบรวมองค์ความรู้จัดทําเป็นหนังสือ “การฟื้นฟูเหมืองหินปูน”
ความหนา 256 หน้า เนื้อหาประกอบด้วยขั้นตอนการฟื้นฟูเหมือง ตั้งแต่
การเตรียมพื้นที่หลังการทําเหมืองเสร็จสิ้น การสํารวจและการเตรียม
กล้าไม้ การปลูกฟื้นฟู การบํารุงรักษา การติดตามและประเมินผล และ
กรณีศึกษาจากโครงการต่าง ๆ ที่ดําเนินการในเหมืองปูน เช่น เทคนิค
การฟืน้ ฟูในพืน้ ทีห่ น้าผาสูงชัน การอนุรกั ษ์พนั ธุไ์ ม้เฉพาะถิน่ การจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ และภาคผนวกซึ่ง
รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของแต่ละเหมือง
ยกระดับความปลอดภัยบริษัท Prime Group

เอสซีจีมีการขยายฐานการผลิตไปในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหลาย
บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอยู่แล้ว เช่น บริษัท Prime Group ประเทศ
เวียดนาม จากเดิมทีใ่ นปี 2556 มีโรงงานผลิตและจําหน่ายกระเบือ้ งปูพนื้
และกระเบื้องบุผนัง 6 โรงงาน มีพนักงานรวม 3,300 คน ซึ่งมีเครื่องจักร
สภาพเก่า ขาดการดูแลรักษา พื้นที่ปฏิบัติงานไม่เป็นระเบียบ พนักงาน
ขาดความตระหนักเรื่องความปลอดภัยจึงมีความเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางานสูง เอสซีจีจึงเริ่มปรับสภาพแวดล้อมในที่ทํางาน (5ส)
โดยนําระบบ OHSAS 18001 และระบบ SCG Safety Framework มาใช้ ทําให้
ปี 2560 ทุกโรงงานได้รับการรับรองระบบความปลอดภัย OHSAS 18001
สามารถพัฒนาระบบ SCG Safety Framework ได้ตามเป้าหมาย SPAP
Level 3 และมีการฝึกอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัย ส่งผลให้อุบัติเหตุ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปี 2555 ซึ่งมีจํานวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
42 ราย กระทั่งปี 2560 ลดลงเหลือ 7 ราย
การลดการใช้นํ้าจากภายนอก โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต และนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้ว
กลับมาใช้งาน

เอสซีจีมีมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
เครื่องจักร และการนํานํ้าทิ้งกลับมาใช้งานใหม่โดยในปี 2560 เอสซีจี
เคมิคอลส์ มีผลการประหยัดนํ้า 1.508 ล้านลูกบาศก์เมตร และเอสซีจี
แพคเกจจิ้ง มีผลการประหยัดนํ้า 1.059 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้
เอสซี จี ยั ง มี โ ครงการนํ้ า เพื่ อ เกษตรกร ลดการใช้ นํ้ า สาธารณะ และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงงาน โดยบริษัทสยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จํากัด และบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ส่งนํ้าที่
บําบัดจนได้มาตรฐานแล้วให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ในการเกษตร รวม 4.6
ล้านลูกบาศก์เมตร
การดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เอสซีจีเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ดูแลพนักงานอย่าง
ทั่วถึง เพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร โดยปี 2560 ได้เปิดให้บริการ
Health Center แห่งใหม่ เป็นอาคาร 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,180 ตารางเมตร
โดยแบ่งพื้นที่บริการเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ Health Care มีคณะแพทย์
และบุคลากรจากโรงพยาบาลรามาธิบดี มาให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
และบริการเฉพาะทาง เช่น การทํากายภาพบําบัด พื้นที่ส่วนที่ 2 เป็น
Health Club จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพและห้องฟิตเนส ประกอบด้วย
เครื่องออกกําลังกายต่าง ๆ โดยมีเทรนเนอร์มืออาชีพคอยให้บริการ
โดยในส่วน Health Club มีผู้มาใช้บริการประมาณ 300 รายต่อวัน
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ข้อมูลอืน
่ ๆ
การลงทุนในบริษท
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ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน / คอนกรีตผสมเสร็จ
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สระบุรี
สระบุรี
นครศรีธรรมราช
ลําปาง
สปป. ลาว

ปูนฉาบและปูนก่อ
ปูนซีเมนต์ขาว
วัสดุทนไฟ
รับปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน
และรับจ้างผลิตไฟฟ้า
บริการด้านเทคนิคและติดตั้งโรงงาน
วิจัยและพัฒนา
กําจัดกากอุตสาหกรรม

สระบุรี
สระบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

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

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

8
9
10
11

บริษัทสยามมอร์ตาร์ จํากัด
บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด
บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด

12 บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จํากัด
13 บริษทั สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด
14 บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด

22

คอนกรีตผสมเสร็จ
ผลิตหินก่อสร้าง
ผลิตหินก่อสร้าง
ผลิตหินก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ปูนซีเมนต์
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
แผ่นพื้นสําเร็จรูป
จัดจําหน่ายปูนซีเมนต์

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

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

บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด
บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด
บริษัทศิลาสานนท์ จํากัด
PT Pion Quarry Nusantara
PT SCG Pipe and Precast Indonesia
PT Semen Lebak
PT SCG Readymix Indonesia
PT CPAC Surabaya
CPAC Lao Co., Ltd.
The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
Myanmar CPAC Service Co., Ltd.
CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.
SCG Cement-Building Materials Vietnam
Limited Liability Company

*
**

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

โทรศัพท์

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

โทรสาร ชนิดของหุ้น

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

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

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

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

122
104
6
6
35
94
32
0.06
4
2
3
13

4,894
10,416
625
575
700
589
11,093
21
443
200
300
1,310

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

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

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

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

1
1
2

50
100
187

100
100
100

100
100
100

0-2728-8800
0-4335-8031
0-2555-5000
(6221) 797-1190
(6221) 797-1190
(6221) 798-3751
(6221) 797-1190
(6231) 732-1512
(85621) 720-385
(84) 83-6027-111
(951) 681-351
(88523) 990-406
(84) 93-3558-096

0-2728-8801
0-4335-8033
0-2555-5003
(6221) 797-1090
(6221) 797-1090
(6221) 791-80919
(6221) 797-1090
(6231) 732-1512
(85621) 720-224
(84) 83-7133-707
(951) 681-351
-

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

8
1
3
0.001
15
0.04
12
1
0.05
4
0.001
-

800
54
280
16
466
1,193
365
43
31
178
148
17
47

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

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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ชื่อบริษัท
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
Song Gianh Cement Joint Stock Company
Mien Trung Cement One Member Company Limited
Danang Cement One Member Company Limited
Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จํากัด
บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จํากัด
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด
Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc.
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลําปาง) จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด

43 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด
44 บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด
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ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์
กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์
คอนกรีตสําเร็จรูป บล็อกปูถนน
แผ่นปูพื้น บุผนัง รั้วคอนกรีต
ฉนวนใยแก้วกันความร้อน
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
สระบุรี
ลําปาง
สระบุรี

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

สระบุรี
นครปฐม / สระบุรี / ชลบุรี /
ขอนแก่น / นครศรีธรรมราช /
ลําพูน / นครราชสีมา
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
กัมพูชา
สระบุรี
กรุงเทพฯ
สระบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ออสเตรเลีย
จีน
ฮ่องกง
ฟิลิปปินส์

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

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

*
**

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

โทรศัพท์

โทรสาร ชนิดของหุ้น

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

(84) 52-6262-666
(84) 232-3535-098
(84) 511-2227-803
(84) 511-3481-302
(84) 57-3790-178
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2555-0055
0-2586-3333
(632) 717-6901
(632) 717-6901
(65) 6297-9661
0-2586-3333
0-5433-7301-5
0-2586-6822

(84) 52-6268-666
(84) 232-3535-071
(84) 511-3784-139
(84) 511-3481-302
(84) 57-3790-236
0-2586-2761
0-2586-2761
0-2555-0001
0-2586-2761
(6343) 778-2934
(6343) 778-2934
(65) 6297-9662
0-2586-2761
0-5433-7300
0-2586-6800

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

358
218
149
7
8
60
14
174
14
110
2
16

5,447
3,180
23
15
15
14,894
193
762
6,037
136
192
278
11,000
230
1,630

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

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

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

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

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

13
10

422
1,030

100
100

100
100

(84) 650-3767-581-4
(632) 717-6901
(85523) 454-388
0-2586-5999
0-2586-4094-8
0-3637-6400
0-2586-4111
0-2586-3333
(6226) 7861-0360
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-2222
(612) 9438-1225
(86) 208-365-2559
(852) 2838-6456
(632) 501-8634

(84) 650-3767-686
(6343) 778-2934
0-2586-5017
0-2587-8800
0-3637-6411
0-2586-4017
0-2586-2761
(6226) 7861-0361
0-2586-5454
0-2586-2961
0-2587-2159
(612) 9436-0195
(86) 208-365-2595
(852) 3549-7219
(632) 501-8635

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

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

235
153
43
400
3,160
960
115
95
1,253
12,150
20,833
400
5
24
220
38

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

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

61
62
63
64
65

SCG Singapore Trading Pte. Ltd.
SCG Trading USA Inc.
PT SCG Trading Indonesia
SCG Trading Lao Co., Ltd.
SCG Marketing Philippines Inc.

ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ

สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา
อินโดนีเซีย
สปป. ลาว
ฟิลิปปินส์

66
67
68
69

SCGT Malaysia Sdn. Bhd.
SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.
SCG Trading Middle East Dmcc
SCG Trading Vietnam Co., Ltd.

มาเลเซีย
กัมพูชา
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
เวียดนาม

70
71
72
73
74
75
76
77

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

ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ
ค้าขายระหว่างประเทศ
บริการด้านโลจิสติกส์
การค้าระหว่างประเทศ
และการกระจายสินค้าในประเทศ
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านโลจิสติกส์
ให้บริการทางธุรกิจ
ให้บริการทางธุรกิจ
ให้บริการทางธุรกิจ
ค้าปลีก
ศูนย์แสดงสินค้าเอสซีจี ให้บริการ
และให้คําปรึกษา
โรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ในด้านการขนส่งของคู่ค้าของเอสซีจี
กิจการลงทุน
จําหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
วิจัยและพัฒนา
จําหน่ายสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เวียดนาม
เวียดนาม

กระเบื้องหลังคาดินเผา
กระเบื้องเซรามิกปูพื้น
กระเบื้องเซรามิกบุผนัง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
เครื่องทําน้ําร้อนและเครื่องกล
ปูนซีเมนต์ขาว
ปูนซีเมนต์

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
อินโดนีเซีย

78 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
79 Prime Group Joint Stock Company
80 Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
81 Ceramic Research Institution
82 Prime International Import-Export and Service
Trading Company Limited
83 Prime Ngoi Viet Joint Stock Company
84 Prime Pho Yen Joint Stock Company
85 Prime Yen Binh Joint Stock Company
86 Prime Tien Phong Joint Stock Company
87 Prime Vinh Phuc Joint Stock Company
88 Prime Truong Xuan Joint Stock Company
89 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company
90 PT Semen Jawa
*
**
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สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน

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

โทรศัพท์

โทรสาร ชนิดของหุ้น

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

(65) 6295-3455
(1310) 323-2194-106
(6221) 350-9488
(85621) 454-596-7
(632) 501-8634
(632) 501-8630
(603) 5632-0168
(85523) 990-401-5
(971) 4-552-0293
(84) 83-5269-001

(65) 6292-5241
(1310) 324-9528
(6221) 352-0718
(85621) 454-598
(632) 501-8635

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

1
0.1
0.002
0.02
1

23
36
5
11
59

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

(603) 5632-0158
(85523) 990-400
(971) 4-552-0294
(84) 83-5269-009

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
**

2
0.0001
0.001
-

14
1
11
64

100
100
100
100

100
100
100
100

0-2586-3333
(85620) 9591-9650
(85523) 966-206
0-2586-2222
(951) 966-2014
0-2286-7888
0-2586-3333
0-2101-9922

0-2586-2158
(85523) 966-205
0-2586-2250
(951) 966-2014
0-2286-8951-2
0-2586-5625
0-2101-9920

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

33
0.1
0.03
0.1
0.02
1
1
5

3,340
13
11
10
66
3
100
500

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

0-3672-4377

0-3672-4378

หุ้นสามัญ

0.1

5

100

100

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

(84) 211-3898-276

หุ้นสามัญ
**

101
-

1,413
420

100
100

100
100

(84) 211-3888-987
(84) 243-7877-177

(84) 243-7877-138

**
**

-

7
6

100
100

100
100

(84) 211-3597-696
(84) 280-3866-632
(84) 211-3866-152
(84) 211-3888-174
(84) 211-3866-637
(84) 211-3726-552
(84) 61-3965-475
(6221) 350-9491

(84) 211-3597-702
(84) 280-3866-474
(84) 211-3866-154
(84) 211-3887-747
(84) 211-3887-347
(84) 211-3721-786
(84) 61-3965-478
(6221) 350-9704

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

25
15
13
12
25
6
4
331

350
210
182
168
350
84
56
10,778

100
100
100
100
100
99
99
98

100
100
100
100
100
99
99
98
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ชื่อบริษัท
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

PT KIA Serpih Mas
PT KIA Keramik Mas
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
Prime Dai An Joint Stock Company
Kampot Cement Co., Ltd.
PT Tambang Semen Sukabumi
PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จํากัด
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จํากัด
Prime Dai Viet Joint Stock Company
Prime Thein Phuc Joint Stock Company
Prime Phong Dien Joint Stock Company
Prime Dai Loc Joint Stock Company
CPAC Cambodia Co., Ltd.
บริษัทสระบุรีรัชต์ จํากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.

108 PT Surya Siam Keramik
109 บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
กระเบื้องหลังคาเซรามิก
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
สํารวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
ปูนซีเมนต์
เหมืองหินปูน
จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
จําหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
สํารวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
ผลิตวัตถุดิบ
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
คอนกรีตผสมเสร็จ
แผ่นปูพื้นและบุผนังคอนกรีต
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
กัมพูชา
สระบุรี
ฟิลิปปินส์
เมียนมา
อินโดนีเซีย
สระบุรี

พระนครศรีอยุธยา
ระยอง
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
จีน
เมียนมา
สมุทรสาคร
กรุงเทพฯ

111
112
113
114

บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จํากัด
Mawlamyine Cement Limited

กระเบื้องเซรามิกปูพื้น
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
และนิคมอุตสาหกรรม
ให้บริการจัดการขยะหรือของเสีย
และนําขยะหรือของเสียไปใช้ผลิตพลังงาน
กิจการการลงทุน
เครื่องสุขภัณฑ์
เครื่องสุขภัณฑ์
ปูนซีเมนต์

115
116
117
118
119
120
121
122
123

บริษัทควอลิต้คี อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด
บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด
บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จํากัด
Prime Dai Quang Joint Stock Company
Guangxi SCG Logistics Co., Ltd.
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
บริษัทพาเนล เวิลด์ จํากัด
บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด

คอนกรีตมวลเบา
คอนกรีตมวลเบา
ตัวแทนจําหน่าย
บริการด้านโลจิสติกส์
บรรจุภัณฑ์
โลจิสติกส์
บริการด้านโลจิสติกส์
ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์
บริการขนส่งด้วยเรือลําเลียง

110 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จํากัด

*
**
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ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สระบุรี
สระบุรี
เมียนมา

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

โทรศัพท์

โทรสาร ชนิดของหุ้น

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

(6221) 386-2322
(6221) 386-2322
(6221) 386-2322
(84) 211-3728-770
(85523) 996-839
(6221) 350-9491
(6221) 350-6227
0-2973-5040-54
0-2938-9833
(84) 211-3845-238
(84) 54-3626-282
(84) 54-3751-222
(84) 510-3761-762
(85523) 356-677
0-2586-3333
(632) 717-6901
(959) 783-914-137
(959) 783-914-139
(6221) 5397-091
0-2790-9800

(6221) 386-2253
(6221) 386-2253
(6221) 386-2253
(84) 211-3726-547
(85523) 996-849
(6221) 350-9704
(6221) 350-1767
0-2529-1608
0-2973-3473
(84) 211-3844-464
(84) 54-3752-292
(84) 54-3751-222
(84) 510-3761-763
0-2586-6800
(6343) 778-2934
-

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

3,143
2,926
14,929
3
13
3
981
2
1
13
5
3
30
0.002
1
600
6

1,528
2,162
5,603
35
4,275
8
350
200
50
182
70
35
414
128
96
430
207

97
96
96
95
95
93
91
91
90
90
90
90
90
90
83
80
80

97
96
96
95
95
93
91
91
90
90
90
90
90
90
83
83
80

(6221) 5397-094
0-2790-9890

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.01
1,698

87
1,698

80
75

80
75

0-2586-3333

0-2586-2979

หุ้นสามัญ

2

185

74

74

0-2973-5040-54
0-2973-5040-54
0-2973-5040-54
(959) 796-093-056
(959) 978-757-519
0-3522-1271
0-3865-0515
0-2586-1402
089-115-8022
(84) 510-2471-993
0-2586-1590
(959) 961-404-851
0-3447-2033-4
0-2872-3014-5

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

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

1
2
2
0.1

60
200
160
1,631

71
71
71
70

71
71
71
70

0-3522-1270
0-3895-6468
0-2586-2203
(84) 510-3761-444
0-3447-1404
0-2872-3016

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
**
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

400
59
15
0.3
2
2
2
5

400
590
146
260
28
34
58
245
457

68
68
67
65
56
55
55
55
55

68
68
67
65
56
55
55
55
55
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ชื่อบริษัท
124
125
126
127
128
129
130
131

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

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
รับจ้างสร้างบ้านและขายบ้านสําเร็จรูป
ตัวแทนจําหน่าย
แผ่นยิปซัม
กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์
สํารวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
บริการด้านโลจิสติกส์
กิจการลงทุนในที่ดิน

สระบุรี
กรุงเทพฯ
เมียนมา
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
กัมพูชา

กิจการลงทุน
ให้บริการแฟรนไชส์ระบบการค้าปลีก
ให้เช่าที่ดิน

กรุงเทพฯ
เมียนมา
ฟิลิปปินส์

กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น
ท่าเทียบเรือสินค้า
ผลิตและจําหน่ายส่วนประกอบบ้าน
ให้เช่าที่ดิน
ผลิตและจําหน่ายปูนพลาสเตอร์
กิจการลงทุน
ธุรกิจโรงอัดเศษกระดาษ
กิจการลงทุน
จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
วัสดุทนไฟ
แผ่นยิปซัม
แผ่นยิปซัม
แผ่นยิปซัม
กระเบื้องหลังคาดินเผา
บริการด้านโลจิสติกส์
จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
ปูนซีเมนต์
กิจการลงทุน

กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
สระบุรี
กรุงเทพฯ
สระบุรี
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
ร้อยเอ็ด

การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
132 บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
133 Global House Franchise (Myanmar) Co., Ltd.
134 CMPI Land, Inc.
135
136
137
138
139
140
141
142
143

บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากัด
บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จํากัด
บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
Mariwasa Holdings, Inc.
Green Siam Resources Corporation
CMPI Holdings, Inc.
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

144
145
146
147
148
149
150

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

151 บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน)
152 Finfloor S.p.A.
*
**
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สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน

จีน
กรุงเทพฯ
สระบุรี
สงขลา
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
สปป. ลาว
กรุงเทพฯ
อิตาลี

โทรศัพท์

โทรสาร ชนิดของหุ้น

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

0-3637-6300
0-2586-1323
(951) 514-940
(6221) 8832-0028
(6226) 743-2140
(84) 27-3821-118
(6221) 634-5668
(85523) 996-839

0-3637-6309
0-2586-1481
(6221) 8832-0036
(6225) 743-2149
(6221) 634-5666
(85523) 996-849

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.01
8
0.004
0.03
0.03
3
4
0.001

800
825
141
306
446
35
103
0.2

54
51
50
50
50
49
49
47

54
51
50
50
50
49
49
47

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

0-2586-5454
(632) 750-6650

1,190
3
49
48
570
63
2,325
37
405
235
95
55
3,841

65
65
64

0-2586-3136
0-2754-4513
0-3637-3480
0-2296-1494
0-3637-3577
(6343) 778-2934
(632) 501-8631
(632) 813-1704
0-4351-1492

12
0.01
50
50
6
1
23
0.4
4
248
13
48
3,841

50
40

0-2586-6610
0-2754-4501-9
0-3637-3478
0-2296-1490-2
0-3637-3578-82
(632) 717-6901
(632) 501-8631
(632) 813-1666
0-4351-9597

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

51
50
49
48
40
40
40
40
30

51
50
49
48
40
40
40
40
30

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

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

**
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

2
5
1
34
2
165

497
150
470
120
222
28
1,328

30
29
28
25
-

30
29
29
29
28
25
22

0-2641-5600
(39) 05-3684-0111

(39) 05-3684-0322

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

778
11

4,671
429

10
10

10
10
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ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กิจการลงทุน
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
และเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน
จําหน่ายเม็ดพลาสติก
จําหน่ายเม็ดพลาสติก
บริการซ่อมบํารุง
บริการซ่อมบํารุง
นิคมอุตสาหกรรม
ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
วิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัย
จําหน่ายและให้บริการเทคโนโลยี
จําหน่ายและให้บริการเทคโนโลยี
กิจการลงทุน
วิจัยและพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยี
พลาสติกพีวีซี
พลาสติกพีวีซี
พีวีซี เพสต์ เรซิน
ท่อและข้อต่อพีวีซี
ผลิตภัณฑ์ท่อและผลิตภัณฑ์พลาสติกพีวีซี
ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์
พลาสติกคอมพาวนด์
กิจการลงทุน
วิจัยและพัฒนา
ให้บริการด้านการตลาด
บริการใช้สิทธิทางท่อ
เม็ดพลาสติกคอมพาวนด์
ขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง
บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า
พีวีซีคอมพาวนด์

กรุงเทพฯ
ระยอง

เอสซีจี เคมิคอลส์
บริษัทย่อย
153 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
154 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด
บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จํากัด
บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด
บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด
บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
Hexagon International, Inc.
Norner Holding AS
Norner AS
Norner Research AS
Norner IP AS
Norner Verdandi AS
CO2 Technologies AS
บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด
PT TPC Indo Plastic and Chemicals
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด
Chemtech Co., Ltd.
บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จํากัด
SENFI UK Limited
SENFI Swiss GmbH
บริษัทระยองไปป์ไลน์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด

184 บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด
185 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
*
**
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กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา
นอร์เวย์
นอร์เวย์
นอร์เวย์
นอร์เวย์
นอร์เวย์
นอร์เวย์
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ระยอง
เวียดนาม
ระยอง
สหราชอาณาจักร
สวิสเซอร์แลนด์
ระยอง
กรุงเทพฯ

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

ระยอง
เวียดนาม

โทรศัพท์

โทรสาร ชนิดของหุ้น

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

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

0-2586-5561
0-3868-3398

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

344
52

32,277
5,190

100
100

100
100

0-2586-6161
0-2586-4115
0-3868-5040-8
0-3868-2632-3
0-3868-9471-2
0-2586-6353
0-2586-5435
(65) 6297-9661
(65) 6297-9661
0-2586-4444
(47) 3557-8000
(47) 3557-8001
(47) 3557-8002
(47) 3557-8003
(47) 3557-8004
(47) 3557-8005
0-2586-4859
(6231) 395-2945
0-2827-7272
0-2827-7272
0-2586-3930-5
0-2586-3930-5
0-3889-2190
(84) 650-3784-992
0-3868-7320-3
0-2586-4444
0-2586-4444
0-3893-7065
0-2586-2006

0-2910-4022
0-2586-3676
0-3891-1309
0-3868-2633
0-3891-1955
0-2586-2086
(47) 3557-8124
(47) 3557-8125
(47) 3557-8126
(47) 3557-8127
(47) 3557-8128
(47) 3557-8129
0-2586-6277
(6231) 395-2944
0-2827-7273
0-2827-7273
0-2586-4305
0-2586-2444
0-3889-2244
(84) 650-3784-993
0-3892-5299
0-3803-5381
-

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

0.1
0.1
0.04
0.01
11
0.01
33
38
112
2
0.01
0.001
0.001
0.001
0.01
0.001
2
0.03
875
3
4
4
0.4
12
1
0.0003
4
4

5
3
2
1
1,100
1
3,313
804
2,349
67
3
0.1
0.1
0.1
3
0.5
170
1,020
875
333
400
426
40
103
1,180
45
1
200
380

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

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

0-3868-9471-2
(84) 650-3710-993

0-3891-1955
(84) 650-3740-065

หุ้นสามัญ
**

7
-

700
75

82
72

82
72
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ชื่อบริษัท
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด
Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จํากัด
Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
พลาสติกพีวีซี
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
กิจการลงทุน
สเตบิไลเซอร์ส
ท่อและข้อต่อพีวีซี
ท่อและข้อต่อพีวีซี
บริการสอบเทียบมาตรฐาน

เวียดนาม
เวียดนาม
ระยอง
ระยอง
สิงคโปร์
ระยอง
กัมพูชา
เมียนมา
ระยอง

ฮ่องกง
จีน
ระยอง

ระยอง
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
อิหร่าน
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา

การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
195 SCG Plastics (China) Co., Limited
196 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
197 บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด
198
199
200
201
202

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

จําหน่ายเม็ดพลาสติก
จําหน่ายเม็ดพลาสติก
วัตถุดิบสําหรับผลิตเส้นใยพอลิเอสเตอร์
และเพ็ทเรซิน
วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน
เลเทกซ์สังเคราะห์
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
เม็ดพลาสติกพอลิสไตรีน
โพรพิลีนออกไซด์

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

บริษัทระยอง เทอร์มินัล จํากัด
PT Siam Maspion Terminal
บริษัทเอสดีกรุปเซอร์วิซ จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษทั แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
PT Trans-Pacific Polyethylindo
บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
PT Styrindo Mono Indonesia
GTC Technology US, LLC
GTC Technology International, LP

บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า
บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า
กิจการลงทุน
วัตถุดิบสําหรับผลิตยางสังเคราะห์
วัตถุดิบสําหรับผลิตอะคริลิก
เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์
ผงเมลามีน
ฟิล์มพลาสติก
เพ็ทเรซิน
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
พีวีซีคอมพาวนด์
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน
ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์
ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์

*
**
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ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

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

โทรศัพท์

โทรสาร ชนิดของหุ้น

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

(84) 83-8257-226
(84) 83-8234-730
0-3868-5040-8
0-3893-7000
(65) 6221-5318
0-3868-3451-3
(855) 2388-2072
(959) 863-3988
0-3891-1321-2

(84) 83-8257-268
(84) 83-8234-725
0-3868-5036
0-3891-5310
0-3868-3449
(855) 2388-5172
0-3891-1381

**
**
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

108
225
46
190
1
1
0.02

4,749
1,013
10,820
22,520
1,881
190
179
237
4

71
70
51
55
65
60
60
57
51

71
70
68
67
65
60
60
57
51

(852) 2544-9991
(86) 216-888-6091
0-3868-5100

(852) 2544-9992
(86) 216-888-6092
0-3868-7333

หุ้นสามัญ
**
หุ้นสามัญ

0.1
48

4
25
4,800

60
50

60
60
50

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

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

4,755
5,789
4,455
995
3,150
4,750
1,325
327
78
1,173
5,590
64
200
592
900
1,755
472
337
120
27,248
10,093
102
191

50
50
50
50
50

0-2586-6220
0-3868-3991
0-2679-5119
0-2586-5393
0-3868-4255
0-3868-4255
0-3801-0506
0-3868-5999-609
(9821) 8805-0642
0-2501-1198
(6221) 530-8930
(6221) 530-8506
-

48
59
45
10
32
48
14
0.01
1
12
56
1
2
1
9
0.1
0.2
0.1
1
17,834
0.3
0.2
13

50
50
49
50
-

0-3868-9471-2
(6231) 395-2945-8
0-2365-7000
0-2679-5120
0-3868-5040-8
0-3868-4241
0-3868-4241
0-3801-0500
0-3868-5900
(9821) 8850-0641
(6221) 574-5880
(6221) 574-5880
0-2501-1054
(6221) 530-7950
(6221) 530-8505
0-2586-4444
0-2586-4444

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

50
50
49
46
46
45
45
20
39
39
39
35
31
25
25

50
50
50
49
47
46
45
45
40
39
39
39
35
31
31
25
25

35

ชื่อบริษัท
220
221
222
223
224
225

Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
PT Srithai Maspion Indonesia
PT Trans-Pacific Polypropylene Indonesia
PT Trans-Pacific Styrene Indonesia
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์
ผลิตและจําหน่ายท่อพลาสติก
ผงเมลามีน
เม็ดพลาติกพอลิโพรพิลีน
วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน
วัตถุดิบสําหรับผลิตอะโรเมติกส์

จีน
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

กิจการลงทุน
กระดาษคราฟท์
บริหารสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา
อบรมและสัมมนา
พลังงาน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กระดาษคราฟท์

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ฟิลิปปินส์

กระดาษคราฟท์
กระดาษคราฟท์
กล่องกระดาษออฟเซ็ท
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบแข็ง
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
กระดาษคราฟท์
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
เยื่อกระดาษ / กระดาษพิมพ์เขียน

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

สาธารณูปโภค
กระดาษพิมพ์เขียน
กระดาษพิมพ์เขียน
สวนป่า

ขอนแก่น
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริษัทย่อย
226
227
228
229
230
231
232
233

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทอินวีนิค จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จํากัด
United Pulp and Paper Co., Inc.

234
235
236
237
238

Paperlink Inter-Trade Corporation
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จํากัด
บริษัทคอนิเมก จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด

239
240
241
242
243
244
245
246
247

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
TCG Rengo (S) Limited
New Asia Industries Co., Ltd.
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)

248
249
250
251

บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด

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

โทรศัพท์

โทรสาร ชนิดของหุ้น

(86) 760-533-2138
(84) 83-9690-973
(6231) 891-3630
(6221) 574-5880
(6221) 574-5880
(6221) 574-5880

(86) 760-389-8880
(84) 83-9606-814
-

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

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

(632) 870-0100
0-3461-5800
0-2105-4477
0-2738-0305
0-2586-5991

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

15
82
0.01
0.1
0.1
15

596
1,228
118
220
314
8,931

20
20
10
10
10
5

20
20
10
10
10
5

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
(632) 870-0409
หุ้นสามัญ
0-3461-5899
หุ้นสามัญ
0-3445-2339
หุ้นสามัญ
0-2738-0318
หุ้นสามัญ
0-2586-4723
หุ้นสามัญ

156
35
1
1
9
0.01
0.01
141
840
0.1
358
3
4
14

1,563
3,450
70
49
890
1
1
1,082
3,246
1
3,583
33
420
1,384

99
99
99
99
99
99
99
98

99
99
99
99
99
99
99
98

98
93
74
74
69

98
93
74
74
69

0.2
1
2
236
10
15
78
43
2

150
650
6,069
56
345
607
248
220
2,365
98
1,500
7,770
430
184

69
69
69
69
69
69
69
69
69

69
69
69
69
69
69
69
69
69

69
69
69
69

69
69
69
69

0-2586-3333
0-2586-3333
(848) 268-0240-2
(65) 6261-5846
(84) 83-7294-160
(84) 650-3743-031
(84) 32-0375-3862
(84) 83-7291-030
0-2586-3333

0-2586-2164
0-2586-2164
(848) 268-0239
(65) 6265-3144
(84) 83-7293-028
(84) 65-0378-2816
(84) 32-0375-2868
(84) 83-7291-031
0-2586-2164

0-4343-3104-6
0-2586-3333
0-2754-2100-10
0-2586-3333

0-4343-3101
0-2586-2164
0-2754-2118
0-2586-2164

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

37

ชื่อบริษัท
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

บริษัทพนัสนิมิต จํากัด
บริษัทไทยพนาสณฑ์ จํากัด
บริษัทไทยพนาดร จํากัด
บริษัทไทยพนาราม จํากัด
บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จํากัด
บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด
บริษัทไทยพนาบูรณ์ จํากัด
บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด
PT Primacorr Mandiri
PT Indoris Printingdo

262
263
264
265
266
267
268
269

PT Indocorr Packaging Cikarang
บริษทั ทีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด
บริษัทดี อิน แพค จํากัด
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จํากัด
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด

270
271
272
273
274
275
276

277
278
279
280

บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
P&S Holdings Corporation
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง โอเวอร์ซีส์ จํากัด
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด
บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จํากัด
ส่วนงานอื่น
บริษัทย่อย
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จํากัด
บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จํากัด (มหาชน)
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จํากัด
บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด

281 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
*
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สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

สวนป่า
สวนป่า
สวนป่า
สวนป่า
สวนป่า
สวนป่า
สวนป่า
สวนป่า
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

กล่องกระดาษ
กิจการลงทุน
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
กล่องกระดาษ
บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว

อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
นครปฐม
สมุทรปราการ
เวียดนาม
สมุทรสาคร /
สมุทรสงคราม /ระยอง

กล่องกระดาษออฟเซ็ท
กิจการลงทุน
กระดาษชนิดพิเศษ
เอกสารปลอดการทําเทียม
กิจการลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริการงานพิมพ์ระบบดิจิทัล

สมุทรปราการ
ฟิลิปปินส์
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
กําแพงเพชร
สมุทรปราการ

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
ที่ดินและบริการพื้นที่เช่า
บริการทางด้านบัญชี การเงิน
และภาษีอากร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

โทรศัพท์
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
(6221) 596-2345
(6221) 596-0772-3

โทรสาร ชนิดของหุ้น

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

(6221) 893-6868
0-2586-5991
0-2810-9346-7
0-3488-3422-4
0-3498-1401-4
0-2324-0781
(84) 72-3779-747
0-3444-0600-5

0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
(6221) 596-2000
(6221) 596-0774
(6221) 596-3076
(6221) 893-6565
0-2586-4723
0-2810-9103
0-3488-3421
0-3498-1406-7
0-2324-0079
(84) 72-3779-750
0-3444-0606-7

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.1
0.02

2
2
2
2
2
3
3
3
294
55

69
69
69
69
69
69
69
69
62
62

69
69
69
69
69
69
69
69
62
62

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

0.4
21
1
26
0.01
3
10
3
1

258
2,108
90
260
50
300
158
322
90

55
52
52
52
52
50
47
37

55
52
52
52
52
50
47
37

0-2709-3110-7
(632) 870-0100
0-2586-3333
0-2754-2650-8
0-2380-1320
0-5585-8033
0-2709-4201

0-2324-0336
(632) 870-0409
0-2586-2164
0-2183-2763
0-2380-1326-27
0-5585-8031
0-2790-4200

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

5
28
11
110
4
19
3

500
263
1,100
110
37
190
34

48
39
31
18
17
-

48
39
31
18
18
17
9

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

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

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.01
7
8
1

1
72
820
5

100
100
100
100

100
100
100
100

0-2586-5777

0-2586-2976

หุ้นสามัญ

0.2

15

100

100
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ชื่อบริษัท
282 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จํากัด
283 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
284 บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จํากัด
285
286
287
288
289

บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด
SCG Vietnam Co., Ltd.
PT SCG Indonesia
บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จํากัด
(เดิมชื่อ "บริษัทสยามนวภัณฑ์ จํากัด")
290 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
(เดิมชื่อ "บริษัทเอสซีจี แมเนจเม้นท์ จํากัด")
291 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กิจการลงทุนในตราสารหนี้
ธุรกิจประกันภัย
จําหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการด้วย
เทคโนโลยีนวัตกรรม
บริการฝึกอบรม
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
สตาร์ทอัพ
กิจการเงินร่วมลงทุน

กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

กิจการเงินร่วมลงทุนในต่างประเทศ

กรุงเทพฯ

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน

กรุงเทพฯ

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

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

บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
*
**
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บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จํากัด
บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จํากัด
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด
บริษัทเมืองทอง ยูไนเต็ด จํากัด
บริษัทนวโลหะไทย จํากัด
Lysando AG
บริษัทไอทีวัน จํากัด
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด

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

โทรศัพท์

โทรสาร ชนิดของหุ้น

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

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

0-2587-2157
0-2587-2157
0-2587-2157

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

25
0.3
1

380
34
13

100
100
100

100
100
100

0-2586-3333
(84) 83-526-9011-13
(6221) 350-9491
0-2586-1920
0-2586-3333

0-2586-2684
(84) 83-526-9014
(6221) 352-0718
-

หุ้นสามัญ
**
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

0.2
0.1
4
12

20
16
26
303
305

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

0-2586-3333

-

หุ้นสามัญ

5

455

100

100

0-2586-5684

0-2586-6284

หุ้นสามัญ

0.2

16

50

50

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

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

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

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

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

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

40
40
40
30
30
30
30
30
25
20
20
10
10
4
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08

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

Ļǰ ìčîÝéìąđïĊ÷îǰ ǰúšćîïćìǰ
Ļǰ ìčîìĊęĂĂÖĒúąßĞćøąđêĘööĎúÙŠćĒúšüǰ ǰúšćîïćìǰðøąÖĂï
ด้วยหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น
Ļǰ ĀčšîÿćöĆâǰöĎúÙŠćĀčšîúąǰǰïćìǰ ĔîÖćøðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšî
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

สามัญของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้น
ละ 1 บาท บริษทั ได้จดทะเบียนการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2546)
Ļǰ ïøĉþĆìĕöŠöĊÖćøĂĂÖĀčšîðøąđõìĂČęîîĂÖđĀîČĂÝćÖĀčšîÿćöĆâ

8.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ǰ úĞćéĆïìĊęǰ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ǰ
ñĎšëČĂĀčšîǰ
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด*
STATE STREET EUROPE LIMITED
สํานักงานประกันสังคม
CHASE NOMINEES LIMITED
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด**
THE BANK OF NEW YORK MELLON
บริษัทแรนเดอรีเบอรามาการ จํากัด
มูลนิธิซิเมนต์ไทย

ÝĞćîüîĀčšîǰ
360,000,000
92,587,643
55,881,292
35,330,950
19,810,661
19,020,326
17,960,100
17,335,444
15,105,600
13,294,300

ÿĆéÿŠüîǰ øšĂ÷úą
30.000
7.716
4.657
2.944
1.651
1.585
1.497
1.445
1.259
1.108

Āöć÷đĀêč
* บริ ษั ท ไทยเอ็ น วี ดี อ าร์ จํ า กั ด เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ โดยการออกตราสาร Non-Voting
Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นักลงทุน และนําเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th
** บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด เป็นบริษัทที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นร้อยละ 96.72

โดย ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีผู้ถือ NVDR รายใหญ่ ได้แก่
ǰ úĞćéĆïìĊęǰ
1
2
3
4
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ǰ
ñĎšëČĂǰ/7%3ǰ
CHASE NOMINEES LIMITED
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

ÝĞćîüîĀčšîǰ
12,532,067
9,101,096
8,452,700
8,010,050

ÿĆéÿŠüîǰ øšĂ÷úą
1.04
0.76
0.70
0.67

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ǰ úĞćéĆïìĊęǰ

ǰ

ñĎšëČĂĀčšîǰ

1

สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2

บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด

ÝĞćîüîĀčšîǰ

ÿĆéÿŠüîǰ øšĂ÷úą

360,000,000

30.000

17,960,100

1.497

ĻǰïøĉþĆìĕöŠöĊ×šĂêÖúÜøąĀüŠćÜÖĆîǰ 4IBSFIPMEJOHǰ"HSFFNFOU ǰĔîÖúčŠöñĎšëČĂĀčšîøć÷ĔĀâŠǰĔîđøČęĂÜìĊęöĊñúÖøąìïêŠĂÖćøïøĉĀćøÜćî×ĂÜïøĉþĆì

(ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)
จํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีจํานวน 24,291 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.36
(ง) บริษัทมีข้อจํากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี
บุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 23.05 ของทุนชําระแล้ว
8.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษทั ได้ออกหุน้ กูจ้ าํ นวน 11 ชุด* ในนามของบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 181,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ĀčšîÖĎšÙøĆĚÜìĊęǰ
ǰ ǰ
3/2555
1/2557
2/2557
1/2558 ชุด1
1/2558 ชุด2
2/2558
1/2559
2/2559
1/2560
2/2560
3/2560
øüöǰ

öĎúÙŠćìĊęĂĂÖǰ
úšćîïćì ǰ

öĎúÙŠćìĊę÷ĆÜĕöŠĕéšǰ
ĕëŠëĂîǰ úšćîïćì ǰ

6,500
15,000
10,000
15,000
15,000
10,000
25,000
25,000
25,000
10,000
25,000
 ǰ

6,500
15,000
10,000
15,000
15,000
10,000
25,000
25,000
25,000
10,000
25,000
 

üĆîÙøïÖĞćĀîéǰ ǰ
ĕëŠëĂîǰ ǰ
12 ตุลาคม 2562
1 เมษายน 2561
1 ตุลาคม 2561
1 เมษายน 2561
1 เมษายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
1 เมษายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563
1 เมษายน 2564
30 สิงหาคม 2567
1 ตุลาคม 2564

ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ǰ
øšĂ÷úąêŠĂðŘ ǰ
4.40
4.00
3.90
3.75
3.90
3.40
3.00
3.00
3.25
2.97
3.05

ĂĆîéĆïÙüćöîŠćđßČęĂëČĂ
ÙøĆĚÜĀúĆÜÿčé
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Āöć÷đĀêčǰ
* หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและ
บริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 – 50
ของกํ า ไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวม แต่ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น
หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทมีกําไรสําหรับปีจํานวน 55,041 ล้านบาท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่
28 มีนาคม 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของกําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม
สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท
ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 100 เป็ น ส่ ว นใหญ่ นั้ น บริ ษั ท พิ จ ารณาถึ ง ผลการ
ดําเนินงาน และคํานึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจน
แผนการลงทุนของบริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการ
ยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

ĂĆêøćÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñúÝćÖñúÖćøéĞćđîĉîÜćîĒêŠúąðŘǰĔîøĂïǰǰðŘìĊęñŠćîöć
ǰ
ǰ
ǰ

ðŘǰ
ǰ
ǰ

đÜĉîðŦîñúǰ
ÜüéøąĀüŠćÜÖćúǰ
ïćìĀčšî ǰ

đÜĉîðŦîñúǰ
Üüéÿčéìšć÷ǰ
ïćìĀčšî ǰ

2556
2557
2558
2559
2560

8.50
5.50
7.50
8.50
8.50

7.00
7.00
8.50
10.50
10.50

øüöǰ ǰ ĂĆêøćÖćøÝŠć÷đÜĉîðŦîñúǰ
ïćìĀčšî ǰ ǰ
êŠĂÖĞćĕøÿčìíĉ
ǰ ǰ
øšĂ÷úą
15.50
12.50
16.00
19.00
19.00 **

51
45
42
41
41

Āöć÷đĀêčǰ
* กําไรสุทธิ หมายถึง กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท
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09

โครงสร้างการจัดการ
ผังการบริหารงาน (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)

คณะกรรมการ
บริ ษ ั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย จำกั ด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
สำนักงานตรวจสอบ
คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการผู ้ จ ั ด การใหญ่

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

คณะจัดการเอสซีจี
การบริหารกลาง

หน่วยงาน
กำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

การเงินและการลงทุน

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เอสซีจี เคมิคอลส์

หน่วยงาน
บริหาร
ความเสี่ยง

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

9.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้
1

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

2

ประธานกรรมการ
4

นายพนัส สิมะเสถียร

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

5

นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการ

นายอาสา สารสิน

8

นายประมนต์ สุธีวงศ์

6

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการ

นายชุมพล ณ ลำเลียง

กรรมการอิสระ
9

กรรมการอิสระ
11

นายปรีชา อรรถวิภัชน์

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ
10

3

กรรมการอิสระ

กรรมการ
7

นายสุเมธ ตันติเวชกุล

นางธาริษา วัฒนเกส

กรรมการอิสระ
12

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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คณะกรรมการบริษัททั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่ มี ป ระวั ติ ก ารทํ า รายการที่ อ าจเกิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผน
การดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบาย
การเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาท
สําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
เอสซีจี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2
คนในจํานวน 3 คน คือ นายพนัส สิมะเสถียร หรือ นายประสาร
ไตรรัตน์วรกุล หรือ นายรุง่ โรจน์ รังสิโยภาส ลงลายมือชือ่ ร่วมกัน หรือ
1 ใน 3 คนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล หรือ นายอาสา
สารสิน หรือ นายชุมพล ณ ลําเลียง รวมเป็น 2 คน
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 11 คน
กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจํานวน 1 คน คือ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน
2 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายพนัส สิมะเสถียร
กรรมการอิสระจํานวน 7 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล
นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลําเลียง
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา
วัฒนเกส ซึ่งมีจํานวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
โดยกรรมการอิส ระทั้ ง 7 คน มีคุณสมบัติ เป็นไปตามข้ อ กําหนด
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั ซึง่ มีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

êćøćÜÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷
ǰ ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰ ǰ

ÙèąÖøøöÖćøǰ
ǰ
ǰ
ǰ

ÙèąÖøøöÖćøǰ
êøüÝÿĂïǰ
ǰ
ǰÙî ǰ

ÙèąÖøøöÖćøǰ
ÙèąÖøøöÖćøǰ
ïøøþĆìõĉïćúǰ óĉÝćøèćñúêĂïĒìîǰ
ĒúąÿøøĀćǰ
ǰ
ǰÙî ǰ
ǰÙî ǰ

ÙèąÖøøöÖćø
ÖĉÝÖćøÿĆÜÙöđóČęĂÖćøǰ
óĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî
ǰÙî

1.

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

-

-

-

กรรมการ

2.

นายสุเมธ ตันติเวชกุล

-

ðøąíćî

-

กรรมการ

3.

นายปรีชา อรรถวิภัชน์

กรรมการ

กรรมการ

-

-

4.

นายพนัส สิมะเสถียร

-

กรรมการ

-

-

5.

นายอาสา สารสิน

-

กรรมการ

-

ðøąíćî

6.

นายชุมพล ณ ลําเลียง

-

-

ðøąíćî

-

7.

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

ðøąíćî

กรรมการ

-

-

8.

นายประมนต์ สุธีวงศ์

กรรมการ

-

กรรมการ

-

9.

นางธาริษา วัฒนเกส

กรรมการ

-

-

-

10.

นายกานต์ ตระกูลฮุน

-

-

-

กรรมการ

11.

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

-

-

กรรมการ

กรรมการ

12.

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

-

-

-

กรรมการ

Āöć÷đĀêčǰǰ
ĻǰÖøøöÖćøúĞćéĆïìĊęǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰǰĒúąǰǰđðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąêćö×šĂÖĞćĀîéÙčèÿöïĆêĉÖøøöÖćøĂĉÿøą×ĂÜïøĉþĆì
Ļǰîć÷×ÝøđéßǰĒÿÜÿčóøøèǰîć÷ßúèĆåǰâćèćøèóǰǰĒúąîć÷÷čìíîćǰđÝĊ÷öêøąÖćøǰđðŨîÖøøöÖćøÖĉÝÖćøÿĆÜÙöđóČęĂÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง ซึ่งมีการกําหนด
ตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจําทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคน
ให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมี
การประชุมครัง้ พิเศษเพิม่ เติมเพือ่ พิจารณาเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญเร่งด่วน
ในการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้ร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระ
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท โดยเปิ ด โอกาสให้ ก รรมการ
แต่ ล ะคนสามารถเสนอเรื่ อ งต่า ง ๆ เพื่ อ เข้ า รั บ การพิ จ ารณาเป็ น
วาระการประชุมได้
ในปี 2560 ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการจํานวน 11 ครัง้ เป็นการ
ประชุมที่กําหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 8 ครั้ง และครั้งพิเศษ 3 ครั้ง โดย
กรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 96 และกรรมการบริษัท
แต่ละคน (ไม่รวมกรรมการที่ออกจากตําแหน่งระหว่างปี) เข้าประชุม
มากกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละ
ครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระ
ส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วัน
ทําการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ
อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหน้าที่
ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้จั ด สรรเวลาในการประชุ ม อย่ า งเพี ยงพอ
และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้
การลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติของเสียงข้างมาก
โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
จะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฝ่ า ยจั ด การเอสซี จี ไ ด้
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละรั บ ทราบ
นโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เว้ น แต่ ใ นบางวาระที่ ป ระชุ ม เฉพาะกรรมการบริ ษั ท หรื อ เฉพาะ
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญเรื่องการจัดการ
เกีย่ วกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้องอย่างรอบคอบ
เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าว
อย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสีย
กับผลประโยชน์เกีย่ วกับเรือ่ งทีม่ กี ารพิจารณา กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย
จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่
จัดทํารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป และให้ประธานกรรมการ
บริษทั ลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั สามารถ
แสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความ
ละเอียดถูกต้องมากทีส่ ดุ ได้ รายงานการประชุมทีท่ ปี่ ระชุมรับรองแล้ว
จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของ
บริษัท ณ สํานักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อ
สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
สําหรับในเดือนทีไ่ ม่มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการ
บริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตลอดจน
ข่ า วสารที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ให้ ก รรมการบริ ษั ท เพื่ อ ทราบความ
คืบหน้าด้วย
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ทั้งในช่วงภายหลัง
เสร็จสิ้นการประชุมแผนธุรกิจระยะปานกลางของบริษัทเป็นประจํา
ทุกปีและในกรณีที่มีความจําเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่
เป็นผูบ้ ริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทัง้ นี้ ในปี 2560
ได้จัดการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560
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(จํานวน 12 คน) (จํานวน 4 คน) (จํานวน 5 คน) (จํานวน 3 คน) (จํานวน 6 คน) (จํานวน 12 คน)
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
การประชุม การประชุม การประชุม
การประชุม
การประชุม
การประชุม
ทั้งปี 11 ครั้ง ทั้งปี 6 ครั้ง ทั้งปี 5 ครั้ง
ทั้งปี 6 ครั้ง
ทั้งปี 4 ครั้ง
ทั้งปี 1 ครั้ง

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

11/11

2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล

10/11

3. นายปรีชา อรรถวิภัชน์

11/11

4. นายพนัส สิมะเสถียร

11/11

5. นายยศ เอื้อชูเกียรติ*
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล**

5/5
6/6

3/4

1/1

4/4

1/1

5/5

1/1

5/5

1/1

5/7
3/3

2/4
2/2
5/5

2/2
2/2

1/1
-

4/4

1/1

6. นายอาสา สารสิน

10/11

7. นายชุมพล ณ ลําเลียง

11/11

8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

11/11

6/6

9. นายประมนต์ สุธีวงศ์

11/11

6/6

10. นางธาริษา วัฒนเกส

11/11

6/6

11. นายกานต์ ตระกูลฮุน

10/11

2/4

1/1

12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

11/11

3/4

1/1

6/6

1/1

4/5

1/1
6/6

1/1
1/1

Āöć÷đĀêčǰǰǰǰ
1. กรรมการอิสระ จํานวน 7 คน ได้แก่ ลําดับที่ 2, 3, 6, 7, 8, 9 และ 10
2. กรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 คน ได้แก่ ลําดับที่ 3, 8, 9 และ 10
3. กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จํานวน 5 คน ได้แก่ ลําดับที่ 2, 3, 4, 6 และ 8
4. กรรมการพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3 คน ได้แก่ ลําดับที่ 5, 7 และ 9
5. กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จํานวน 6 คน ได้แก่ ลําดับที่ 1, 2, 5, 6, 11 และ 12
6. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
* ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
** เป็นกรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
อายุ 75 ปี

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
					 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 25 สิงหาคม 2530 - 24 พฤศจิกายน 2542
• 28 มีนาคม 2550 - ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Australian National University
ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ London School of
Economics, University of London ประเทศอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบายและการวางแผน
กลยุทธ์
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
ตั้งแต่ 2550
กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
ตั้งแต่ 2530
ประธานกรรมการ บริษทั เทเวศประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)
ตั้งแต่ 2541
นายกสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2559
เลขาธิการพระราชวัง ส�ำนักพระราชวัง
ตั้งแต่กรกฎาคม ผูอ้ ำ� นวยการทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
           2560
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2519-2522
คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2526-2528
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2528
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2529
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
2530-2559
รองเลขาธิการพระราชวัง ส�ำนักพระราชวัง
2530-กรกฎาคม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพย์สิน
           2560
ส่วนพระมหากษัตริย์
2537-2548
กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
2541-2550
นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายสุเมธ ตันติเวชกุล
อายุ 78 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2541)

ต�ำแหน่ง		 กรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
					 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 28 มกราคม 2541
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรั่งเศส
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรั่งเศส
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกรอนอบ ประเทศฝรั่งเศส
• Diploma, The Economic Development Institute of the World Bank
(EDI), Washington, D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านการตลาด
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• พ.ร.บ. ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ: กรรมการและผู้บริหาร
ต้องรู้อะไร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• คณะกรรมการตรวจสอบ ความคาดหวังที่เพิ่มและ
ความรับผิดชอบที่ขยาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Director Certification Program (DCP) 30/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Finance for Non-Finance Directors (FND) 5/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP) 11/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่    (ไม่ม)ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
ตั้งแต่ 2531
กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา
ตั้งแต่ 2543
ประธานมูลนิธิข้าวไทย
ตั้งแต่ 2545
ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ตั้งแต่ 2545
ประธานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
ตั้งแต่ 2555
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์
ตั้งแต่ 2555
ประธานมูลนิธิอุทกพัฒน์
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ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2537-2539
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
2537-2539
กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2537-2544
กรรมการ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
2539-2540
กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2540-2541
ประธานกรรมการ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

2540-2543
กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
2544-2555
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา
2548-2553
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นายปรีชา อรรถวิภัชน์
อายุ 79 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2542)

êĞćĒĀîŠÜǰ ǰ กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
üĆîđ×šćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰǰ
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰ *OEVTUSJBMǰ&OHJOFFSJOHǰǰ
Management) Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćĂčêÿćĀÖćøǰÝčāćúÜÖøèŤ
มหาวิทยาลัย
ÙüćöđßĊę÷üßćâ
Ļǰ éšćîíčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
Ļǰ éšćîÖćøïøĉĀćøǰĒúąÖćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖø×îćéĔĀâŠ
Ļǰ éšćîđýøþåÖĉÝǰÖćøúÜìčîǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷
และการวางแผนกลยุทธ์
Ļǰ éšćîÖãĀöć÷
Ļǰ éšćîÖćøêúćéǰĒúąÖćøđÜĉî
Ļǰ éšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøǰĒúąÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ 'JOBODFǰGPSǰ/PO'JOBODFǰ%JSFDUPSǰ '/% ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ "VEJUǰ$PNNJUUFFǰ1SPHSBNǰ "$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎšïøĉĀćøĔîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĂČęîǰ 
ตัง้ แต่ 2547
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2551
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2551
ประธานกรรมการ บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์
เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2551
ประธานกรรมการ
บริษัทที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
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ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2536
กรรมการบริษัทเอช.ซี. สตาร์ค จํากัด
ตั้งแต่ 2543
ประธานกรรมการ บริษทั แพน-เปเปอร์ 1992 จํากัด
ตั้งแต่ 2544
ผู้ชํานาญการพิเศษระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ สภาวิศวกร
ตั้งแต่ 2546
ประธานกรรมการ บริษัทสยาม พี.พี. อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด
ตั้งแต่ 2547
ประธานคณะกรรมการ บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด
ตั้งแต่ 2547
กรรมการวิชาการระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2550
นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ตั้งแต่ 2551
ประธานกรรมการ
บริษัทที เอส อุตสาหกรรมนํ้ามัน จํากัด
ตั้งแต่ 2551
ประธานกรรมการ บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
ตั้งแต่ 2553
ประธานกรรมการ บริษทั เอส ไอ พรอพเพอร์ตี้ จํากัด
ตั้งแต่ 2554
ประธานกรรมการ
บริษัทเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด
ตั้งแต่ 2559
ประธานกรรมการ บริษัท บากาสซ์ ไดร์เออร์
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2536-2544
กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2539-2542
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2540-2541
ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
2540-2542
ประธานคณะกรรมการ การปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย
2542-2543
ประธานกรรมการ
บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
2545-2559
กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ  ǰĀčšîǰǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćøǰǰ(ไม่ม)ี

นายพนัส สิมะเสถียร
อายุ 85 ปี

êĞćĒĀîŠÜ

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
üĆîđ×šćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø
Ļǰ ǰíĆîüćÙöǰ
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ óćèĉß÷ýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ
Ļǰ ðøĉââćđĂÖǰüĉßćÖćøïĆâßĊǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ*MMJOPJTǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøĉââćēìǰüĉßćÖćøïĆâßĊǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ*MMJOPJT
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ #" ǰ$VNǰ-BVEFǰÿć×ćïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ$MBSFNPOUǰ.FOĴTǰ$PMMFHF ǰ
California ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøǰüĉßćÖćøïĆâßĊǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ
ÙüćöđßĊę÷üßćâ
Ļǰ éšćîíčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠ
Ļǰ éšćîÖćøïøĉĀćøǰĒúąÖćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖø×îćéĔĀâŠ
Ļǰ éšćîđýøþåÖĉÝǰÖćøúÜìčîǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ǰ
และการวางแผนกลยุทธ์
Ļǰ éšćîÖãĀöć÷
Ļǰ éšćîÖćøïĆâßĊǰĒúąÖćøđÜĉî
Ļǰ éšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøǰĒúąÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ íčøÖĉÝÙøĂïÙøĆüÖĆïÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊǰüĉÿĆ÷ìĆýîŤÿĎŠÙüćö
สําเร็จที่ยั่งยืน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ 4USFOHUIFOJOHǰ$PSQPSBUFǰ(PWFSOBODFǰ1SBDUJDFTǰJOǰ5IBJMBOEǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Ļǰ ÖćøðøąßčöñĎšëČĂĀčšîǰÝĆéĂ÷ŠćÜĕøļĔĀšēðøŠÜĔÿĒúąĕéšðøąē÷ßîŤǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ %FWFMPQJOHǰ$(ǰ1PMJDZǰ4UBUFNFOUǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćø
บริษัทไทย
Ļǰ ÙüćöđðŨîĂĉÿøą×ĂÜÖøøöÖćøĒúąÖćøÝĆéÖćøÙüćö×ĆéĒ÷šÜ×ĂÜ
ผลประโยชน์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ ĀúĆÖÿĎêøǰ%$1ǰ3FGSFTIFSǰ$PVSTFǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆî
กรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę (ไม่ม)ี
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2535
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์ จํากัด
ตัง้ แต่ 2546
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะที่ 12
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2535
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2536-2538
ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
2543-2560
กรรมการ สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
2548-2556
ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2554-2555
ประธานกรรมการ
บริษัทสหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน)
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่ม)ี

นายอาสา สารสิน
อายุ 81 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2544)

êĞćĒĀîŠÜ

กรรมการ
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
üĆîđ×šćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø
Ļǰ ǰÖøÖãćÙöǰ
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰÿć×ćïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ#PTUPOǰ6OJWFSTJUZǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ øĆåýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ÿć×ćÖćøøąĀüŠćÜðøąđìý ǰ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ÙüćöđßĊę÷üßćâ
Ļǰ éšćîíčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
Ļǰ éšćîÖćøïøĉĀćøǰĒúąÖćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖø×îćéĔĀâŠ

Ļǰ éšćîđýøþåÖĉÝǰÖćøúÜìčîǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷
และการวางแผนกลยุทธ์
Ļǰ éšćîÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ éšćîÖćøêúćéǰĒúąÖćøđÜĉî
Ļǰ éšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøǰ
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø
Ļǰ %JSFDUPSǰǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ "VEJUǰ$PNNJUUFFǰ1SPHSBNǰ "$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ 'JOBODFǰGPSǰ/PO'JOBODFǰ%JSFDUPSǰ '/% ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ 3PMFǰPGǰUIFǰ$IBJSNBOǰ1SPHSBNǰ 3$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎšïøĉĀćøĔîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2541
ประธานกรรมการ
บริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2542
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2558
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัทดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2536
ประธานกรรมการ
บริษัทไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จํากัด
ตั้งแต่ 2538
ประธานกรรมการ บริษัทอมตะ ซิตี้ จํากัด
ตั้งแต่ 2546
กรรมการ บริษัทไทยนํ้าทิพย์ จํากัด
ตั้งแต่ 2547
ประธานกรรมการ อมตะสปริง คันทรี่ คลับ
ตั้งแต่ 2547
ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว
เพื่อมิตรภาพ
รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนา
ตั้งแต่ 2548
มันสําปะหลังแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2549
ประธานกรรมการ
บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด
ตั้งแต่ 2556
ประธานกรรมการ
บริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จํากัด

ตั้งแต่ 2556

ที่ปรึกษา บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค เอเชีย
(ประเทศไทย) จํากัด
ตั้งแต่ 2559
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2520-2523
เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศเบลเยี่ยม
และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจําประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป
2525-2529
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
2529-2531
เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศสหรัฐอเมริกา
2534-2535
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2537-2547
นายกสมาคมไทย-ลาว
2538-2542
รองประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
2542-2559
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
2543-2555
ราชเลขาธิการ สํานักราชเลขาธิการ
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่ม)ี

นายชุมพล ณ ลําเลียง
อายุ 70 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557)

êĞćĒĀîŠÜ

กรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
üĆîđ×šćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø
Ļǰ ǰÿĉÜĀćÙöǰ
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćǰǰðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰ
สาขาเครื่องกล University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÙüćöđßĊę÷üßćâ
Ļǰ éšćîíčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
Ļǰ éšćîÖćøïøĉĀćøǰĒúąÖćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖø×îćéĔĀâŠ
Ļǰ éšćîđýøþåÖĉÝǰÖćøúÜìčîǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷
และการวางแผนกลยุทธ์
Ļǰ éšćîÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ éšćîÖãĀöć÷
Ļǰ éšćîÖćøêúćéǰïĆâßĊǰĒúąÖćøđÜĉî
Ļǰ éšćîđìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
Ļǰ éšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøǰĒúąÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø
Ļǰ 3PMFǰPGǰUIFǰ$IBJSNBOǰ1SPHSBNǰ 3$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøǰǰñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę (ไม่ม)ี
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2532
กรรมการ บริษัทนวุติ จํากัด
ตั้งแต่ 2553
กรรมการ บริษัทสยามสินธร จํากัด
ตั้งแต่ 2555
กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จํากัด
ตั้งแต่ 2560
ที่ปรึกษา บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2533-2552
กรรมการบริษัทการ์เด้นริเวอร์ จํากัด
2533-2560
กรรมการ บริษัทสุภาพฤกษ์ จํากัด
2536-2548
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2548-2552
กรรมการ British Airways Public Company Limited
2547-2554
ประธานกรรมการ Singapore Telecommunication
Company Limitd ประเทศสิงคโปร์
2550-2559
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
2554-2559
กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
2555-2560
กรรมการ Kempinski International SA
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
อายุ 72 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2550)

êĞćĒĀîŠÜǰ ǰ กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
üĆîđ×šćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø
Ļǰ ǰêčúćÙöǰ
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ ÖćøđÜĉî ǰ5IFǰ4UBOGPSEǰ(SBEVBUFǰ4DIPPMǰ
of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰøĆåóĆçîćýćÿêøŤǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷ö ǰ)BSWBSEǰ$PMMFHFǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÙüćöđßĊę÷üßćâ
Ļǰ éšćîíčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
Ļǰ éšćîÖćøïøĉĀćøǰĒúąÖćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖø×îćéĔĀâŠ
Ļǰ éšćîđýøþåÖĉÝǰÖćøúÜìčîǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷
และการวางแผนกลยุทธ์
Ļǰ éšćîÖćøêúćéǰïĆâßĊǰĒúąÖćøđÜĉî
Ļǰ éšćîđìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
Ļǰ éšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøǰĒúąÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø
Ļǰ 3PMFǰPGǰUIFǰ$IBJSNBOǰ1SPHSBNǰ 3$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę ǰǰ(ไม่ม)ี

ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2531
รองประธานกรรมการ
มูลนิธสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตั้งแต่ 2535
ประธานกรรมการบริหารและเหรัญญิก
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
ตั้งแต่ 2546
ประธานกรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จํากัด
ตั้งแต่ 2556
ประธานกรรมการ บริษัทนันทวัน จํากัด
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2527-2535
กรรมการและผู้จัดการใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
2534-2535
ประธานสมาคมธนาคารไทย
2535-2538
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(ก.ย. 2535 - พ.ค. 2538)
2535
สมาชิกวุฒิสภา
2539-2548
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2540-2544
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(พ.ย. 2540 - ก.พ. 2544)
2542-2543
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาธนาคารโลก
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ǰĀčšîǰ
(คิดเป็นร้อยละ 0.0021)
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นายประมนต์ สุธีวงศ์
อายุ 78 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554)

êĞćĒĀîŠÜ

กรรมการ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
üĆîđ×šćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø
Ļǰ ǰđöþć÷îǰ
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰüĉýüÖøøöđÙøČęĂÜÖúǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ,BOTBTǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöđÙøČęĂÜÖúǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ,BOTBTǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÙüćöđßĊę÷üßćâ
Ļǰ éšćîíčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰĒúąĂčêÿćĀÖøøö
ขนาดใหญ่อื่น ๆ
Ļǰ éšćîÖćøïøĉĀćøǰĒúąÖćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖø×îćéĔĀâŠ

Ļǰ éšćîđýøþåÖĉÝǰÖćøúÜìčîǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷
และการวางแผนกลยุทธ์
Ļǰ éšćîÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ éšćîÖćøêúćéǰ
Ļǰ éšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøǰĒúąÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø
Ļǰ 3PMFǰPGǰUIFǰ$IBJSNBOǰ1SPHSBNǰ 3$1 ǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ 3PMFǰPGǰUIFǰ$PNQFOTBUJPOǰ$PNNJUUFFǰ 3$$ ǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ "VEJUǰ$PNNJUUFFǰ1SPHSBNǰ "$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎšïøĉĀćøĔîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2540
กรรมการอิสระ
บริษัทนวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2542
ประธานคณะกรรมการ
บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จํากัด
ตั้งแต่ 2542
กรรมการ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ตั้งแต่ 2552
กรรมการกิตติมศักดิ์
สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตั้งแต่ 2552
ประธานอาวุโส หอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2554
ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย)
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2533-2548
กรรมการ มูลนิธิซิเมนต์ไทย
2535-2542
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2541-2545
ประธานคณะกรรมการ
หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย

2542-2547

ประธานคณะกรรมการ
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
2542-2560
ประธานคณะกรรมการ
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
2549-2551
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2550-2560
กรรมการ สํานักงานข้าราชการพลเรือน
2556-2560
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557-2559
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2558-2560
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ǰĀčšîǰ
(คิดเป็นร้อยละ 0.0042)
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นางธาริษา วัฒนเกส
อายุ 68 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556)

êĞćĒĀîŠÜǰ ǰ ǰ กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
üĆîđ×šćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćđĂÖǰđýøþåýćÿêøŤÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÙēĂąǰ
ประเทศญี่ปุ่น
Ļǰ ðøĉââćđĂÖǰđýøþåýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷üĂßĉÜêĆîǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøĉââćēìǰđýøþåýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÙēĂąǰðøąđìýâĊęðčśîǰ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰđýøþåýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÙēĂąǰðøąđìýâĊęðčśî
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÙüćöđßĊę÷üßćâ
Ļǰ éšćîÖćøïøĉĀćøǰĒúąÖćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖø×îćéĔĀâŠ
Ļǰ éšćîđýøþåÖĉÝǰÖćøúÜìčîǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷
และการวางแผนกลยุทธ์
Ļǰ éšćîÖćøïĆâßĊǰĒúąÖćøđÜĉî
Ļǰ éšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøǰĒúąÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü
Ļǰ éšćîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉ
และด้านการบริหารความต่อเนื่อง
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ %SJWJOHǰ$PNQBOZǰ4VDDFTTǰXJUIǰ*5ǰ(PWFSOBODFǰ *5( ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę ǰǰ(ไม่มี)
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ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2553
กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ 2554
กรรมการ มูลนิธิหัวใจ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ 2554
กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ตั้งแต่ 2554
Member, APD Advisory Group, Asia Paciﬁc
Department, IMF, Washington, D.C.
ตั้งแต่ 2555
กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra
ตั้งแต่ 2556
Member, Advisory Board, Central Banking
Publication, U.K.
ตั้งแต่ 2556
Senior Advisor, Promontory Financial Group,
Washington, D.C., U,S.A.
ตั้งแต่ 2558
ประธาน มูลนิธิสายเด็ก 1387
ตั้งแต่ 2559
กรรมการ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2559
อุปนายก สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
ตั้งแต่ 2560
กรรมการ Mitsubishi UFJ Financial Group
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2549-2553
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2549-2552
ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
2549-2553
ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
2549-2553
ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

2549-2553
2549-2553
2549-2553
2549-2553
2549-2553
2554
2554-2560

ประธานคณะกรรมการระบบการชําระเงิน
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ คณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงิน
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย

2555-2556

Member, International Advisory Panel, State Bank
of Vietnam, Vietnam
2556
Member, World Bank-IMF Joint Committee on
Remuneration of Executive Directors and Alternates
2556-2557
Associate, Alliance for Financial Inclusion, Thailand
2558
Short-Term Consultant, World Bank Independent
Evaluation Group
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ǰĀčšîǰ
(คิดเป็นร้อยละ 0.0034)
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นายกานต์ ตระกูลฮุน
อายุ 62 ปี

êĞćĒĀîŠÜǰ ǰ กรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
üĆîđ×šćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø
Ļǰ ǰöÖøćÙöǰ
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ üĉýüÖøøöýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ļǰ üĉýüÖøøöýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ5IFǰ(FPSHJBǰ*OTUJUVUFǰPGǰ5FDIOPMPHZǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøĉââćēìǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰ5IFǰ(FPSHJBǰ*OTUJUVUFǰPGǰ5FDIOPMPHZǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćĕôôŜćǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷öĂĆîéĆïǰ ǰ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPM
ÙüćöđßĊę÷üßćâ
Ļǰ éšćîíčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîǰė
Ļǰ éšćîÖćøïøĉĀćøǰĒúąÖćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖø×îćéĔĀâŠ
Ļǰ éšćîđýøþåÖĉÝǰÖćøúÜìčîǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤ
Ļǰ éšćîÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ éšćîÖćøêúćéǰïĆâßĊǰĒúąÖćøđÜĉî
Ļǰ éšćîđìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
Ļǰ éšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøǰĒúąÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎšïøĉĀćøĔîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2559
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นําและกําหนด
ค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ 2559

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2560
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนา
ความเป็นผู้นําและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด
(มหาชน)
ตั้งแต่ 2560
กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2554
Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
ตั้งแต่ 2556
ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2556
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2556
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่ 2556
กรรมการ คณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล
ตั้งแต่ 2556
กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2557
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตั้งแต่ 2558
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน
ทางปัญญาแห่งชาติ
ตัง้ แต่ 2558
Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
ตั้งแต่ 2558
กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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ตั้งแต่ 2558

ตั้งแต่ 2558

ตั้งแต่ 2558
ตั้งแต่ 2559
ตั้งแต่ 2559

ตั้งแต่ 2560
ตั้งแต่ 2560
ตั้งแต่ 2560
ตั้งแต่ 2560
ตั้งแต่ 2560

หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐ กลุ่มการยกระดับนวัตกรรม
และ Digitalization
หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐ กลุ่มการปรับแก้กฎหมายและ
กลไกภาครัฐ
กรรมการ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
กลุ่มการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นํา
กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ
เมืองนวัตกรรมอาหาร
กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ตามแนวการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
เชิงยุทธศาสตร์
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กรรมการ สภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
กรรมการ คณะกรรมการกํากับการจัดซื้อจัดจ้าง
กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ตั้งแต่ 2560

กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
Thailand 4.0
ตั้งแต่ 2560
กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ตั้งแต่ 2560
กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ตั้งแต่ 2560
ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2548-2558
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน)
2552-2554
กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
2556-2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2556-2559
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.)
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
อายุ 65 ปี

êĞćĒĀîŠÜǰ ǰ กรรมการ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
üĆîđ×šćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø
Ļǰ ǰÿĉÜĀćÙöǰ
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøïĆèæĉêǰÿć×ćüĉýüÖøøöĕôôŜćǰ
(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ļǰ .BTUFSǰPGǰ&OHJOFFSJOHǰJOǰ*OEVTUSJBMǰ&OHJOFFSJOHǰBOEǰ.BOBHFNFOU ǰ
Asian Institute of Technology ประเทศไทย
Ļǰ .BTUFSǰJOǰ#VTJOFTTǰ"ENJOJTUSBUJPO ǰ)BSWBSEǰ6OJWFSTJUZ ǰ
Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ %PDUPSǰPGǰ#VTJOFTTǰ"ENJOJTUSBUJPO ǰ)BSWBSEǰ6OJWFSTJUZ ǰ.BTTBDIVTFUUTǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ïøĉĀćøíčøÖĉÝéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Ļǰ đýøþåýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
Ļǰ ýĉúðýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Ļǰ đýøþåýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ ðøĆßâćéčþãĊïè
Ć æĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉǰĝ ÿëćïĆîïĆèæĉêóĆçîïøĉĀćøýćÿêøŤ
ÙüćöđßĊę÷üßćâ
Ļǰ éšćîíčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîǰė
Ļǰ éšćîÖćøïøĉĀćøǰĒúąÖćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖø×îćéĔĀâŠ
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Ļǰ éšćîđýøþåÖĉÝǰÖćøúÜìčîǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷
และการวางแผนกลยุทธ์
Ļǰ éšćîÖćøêúćéǰïĆâßĊǰĒúąÖćøđÜĉî
Ļǰ éšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøǰĒúąÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø
Ļǰ 5IFǰ3PMFǰPGǰUIFǰ$IBJSNBOǰ1SPHSBNǰ 3$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ &UIJDBMǰ-FBEFSTIJQǰ1SPHSBNǰ &-1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎšïøĉĀćøĔîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2560
กรรมการอิสระ บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîǰǰÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2541
กรรมการ และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย
ตั้งแต่ 2557
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ตั้งแต่ 2558
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตั้งแต่ 2558
กรรมการ คณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ตั้งแต่ 2558
ที่ปรึกษา สํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2559
ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตั้งแต่ 2559
ตั้งแต่ 2559
ตั้งแต่ 2559
ตั้งแต่ 2560

ตั้งแต่ 2560
ตั้งแต่ 2560
ตั้งแต่ 2560

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

ตั้งแต่ 2560

กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับ
พระสงฆ์ไทย
ตั้งแต่ 2560
กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สนิ
วชิราวุธวิทยาลัย
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2542 - 2546
เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2547 - 2553
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน)
2553 - 2558
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 54 ปี

êĞćĒĀîŠÜǰ ǰ กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
üĆîđ×šćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøǰǰ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøĉââćēìǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćĂčêÿćĀÖćøǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ5FYBTǰ
(Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćđĀöČĂÜĒøŠǰ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ÙüćöđßĊę÷üßćâ
Ļǰ éšćîíčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
Ļǰ éšćîÖćøïøĉĀćøǰĒúąÖćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖø×îćéĔĀâŠ
Ļǰ éšćîđýøþåÖĉÝǰÖćøúÜìčîǰÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷
และการวางแผนกลยุทธ์
Ļǰ éšćîÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ éšćîÖćøêúćéǰïĆâßĊǰĒúąÖćøđÜĉî
Ļǰ éšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøǰĒúąÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę ǰǰ(ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตัง้ แต่ 2558
ทีป่ รึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)

ตั้งแต่ 2558

หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
ตั้งแต่ 2559
กรรมการ คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งแต่ 2559
Council Member, World Business Council for
Sustainable Development
ตั้งแต่ 2559
Member, Asia Business Council
กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแต่ 2559
มูลนิธิอานันทมหิดล
ตั้งแต่ 2560
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0
สํานักนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่ 2560
กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรอง
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
ตั้งแต่ 2560
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตั้งแต่ 2560
ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîĔîđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ
ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน 8 บริษัท
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2554-2558
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้ จํากัด (มหาชน)
2554-2558
ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด
(มหาชน)
2554-2558
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิง้
จํากัด (มหาชน)
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2555-2558
2556-2557
2556-2557
2556-2558

กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ  ǰĀčšîǰǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

øć÷ÜćîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖćøëČĂĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜñĎšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜøąéĆïïøĉĀćø
ǰ úĞćéĆïǰǰ

ßČęĂ

ĀčšîÿćöĆâǰ ÝĞćîüîĀčšî

ĀčšîÖĎšǰ ÝĞćîüîĀîŠü÷

èǰüĆîìĊǰę ǰ èǰüĆîìĊǰę ǰ đóĉöę  úé
öÖøćÙöǰ íĆîüćÙöǰ øąĀüŠćÜ
2560
2560 øĂïðŘïâ
Ć ßĊ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

36,100
100,000
13,000
201,000
25,000
50,000
40,100
30,000

52,100
100,000
13,000
201,000
25,000
50,000
40,400
30,000

16,000
300
-

Āčîš ÿćöĆâ
èǰüĆîìĊǰę ǰ èǰüĆîìĊǰę ǰ đóĉöę  úé ×ĂÜïøĉþìĆ
ĔîđÙøČĂǰ
öÖøćÙöǰ íĆîüćÙöǰ øąĀüŠćÜ
2560
2560 øĂïðŘïâ
Ć ßĊ ÝĞćîüîĀčîš
10,000
55,000
37,000
51,000
-

10,000
59,000
72,000
51,000
95,000

4,000
35,000
95,000

-

12,000

15,000

3,000

-

-

-

-

-

58,000

5,000
72,000

5,000
14,000

-

Āöć÷đĀêčǰ
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนชําระแล้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)
2. ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจํากัด คําว่า “บริษทั ในเครือ” หมายถึง บริษทั มหาชนจํากัดบริษทั หนึง่ ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั บริษทั เอกชน หรือบริษทั มหาชนจํากัด
บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
- บริษัทหนึ่งมีอํานาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว
3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
4. ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด ให้แสดงหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัท และบริษัทในเครือ ที่ถือโดยกรรมการเฉพาะการถือหุ้นของตนเอง
5. หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
* นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560
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9.2 ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) ประกอบด้วย

6

5
4

1

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

4

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

7

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี

กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

Vice President - Regional Business
เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

หวังวัฒนาพาณิช
10 นายสมชาย
Senior Vice President
เอสซีจี เคมิคอลส์

2

นายชลณัฐ ญาณารณพ

5

นายชนะ ภูมี

8

นายเชาวลิต เอกบุตร

11

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี เคมิคอลส์

Vice President – Cement and
Construction Solution Business
เอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การเงินและการลงทุน
เอสซีจี

Vice President – Polyoleﬁns and
Vinyl Business
เอสซีจี เคมิคอลส์

7

8

9

10

11

12

2
1

3

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

6

นายนิธิ ภัทรโชค

3

กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

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

9

นายยุทธนา เจียมตระการ

12

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง
เอสซีจี

Vice President – Oleﬁns Business and
Operations
เอสซีจี เคมิคอลส์
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ทัง้ นี้ รายชือ่ ผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจขี า้ งต้นเป็นไปตามนิยาม
“ผูบ้ ริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551
ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
1. ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา
ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้

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

đĂÿàĊÝĊǰđÙöĉÙĂúÿŤ
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

 

đĂÿàĊÝĊǰĒóÙđÖÝÝĉĚÜ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

 

îć÷ÿößć÷ǰĀüĆÜüĆçîćóćèĉß

îć÷öÜÙúǰđăÜēøÝîēÿõè

îć÷ýĆÖéĉĝßĆ÷ǰðäĉõćèðøĊßćüčçĉ

îć÷ĂćøĊ÷ŤǰßüúĉêßĊüĉîÖčú

îć÷îĉíĉǰõĆìøēßÙ
îć÷ßîąǰõĎöĊ

îć÷ðøđöýüøŤǰîĉÿćÖøđÿî

îć÷íîüÜþŤǰĂćøĊøĆßßÖčú

îć÷đßćüúĉêǰǰđĂÖïčêø

îć÷÷čìíîćǰđÝĊ÷öêøąÖćø

đĂÿàĊÝĊǰàĉđöîêŤñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜ
 
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

îć÷ßúèĆåǰâćèćøèó

ßČęĂïøĉþĆì

îć÷øčŠÜēøÝîŤǰøĆÜÿĉē÷õćÿ

×šĂöĎúÖćøđðŨîÖøøöÖćøĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĊęđðŨîíčøÖĉÝĀúĆÖ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰöÖøćÙöǰ











 









 





 





























Āöć÷đĀêč: รายชื่อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของเอสซีจี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) ประกอบด้วย
1. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
ผู้อํานวยการสํานักงานบัญชีกลาง
2. นางจันทนิดา สาริกะภูติ
ผู้อํานวยการสํานักงานวางแผนและการเงิน
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ประวัติผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 54 ปี

êĞćĒĀîŠÜ

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøĉââćēìǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćĂčêÿćĀÖćøǰ
University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćđĀöČĂÜĒøŠǰ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę (ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตัง้ แต่ 2558
ทีป่ รึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)
ตั้งแต่ 2558
หัวหน้าทีมภาคเอกชน
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
ตั้งแต่ 2559
คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งแต่ 2559
Council Member, World Business Council for
Sustainable Development
ตั้งแต่ 2559
Member, Asia Business Council
ตั้งแต่ 2559
กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล
ตั้งแต่ 2560
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0
สํานักนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่ 2560

กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรอง
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
ตั้งแต่ 2560
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตั้งแต่ 2560
ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîĔîđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ
ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน 8 บริษัท
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2554-2558
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้ จํากัด (มหาชน)
2554-2558
ประธานกรรมการ
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
2554-2558
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
2555-2558
กรรมการ
บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
2556-2557
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
2556-2557
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
2556-2558
กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นายชลณัฐ ญาณารณพ
อายุ 58 ปี

êĞćĒĀîŠÜ

รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ .BTUFSǰPGǰ$IFNJDBMǰ&OHJOFFSJOH ǰ*NQFSJBMǰ$PMMFHFǰ-POEPOǰ
ประเทศอังกฤษ
Ļǰ #BDIFMPSǰPGǰ&OWJSPONFOUBMǰ$IFNJDBMǰ&OHJOFFSJOHǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷ö
อันดับ 2) Salford University, Manchester ประเทศอังกฤษ
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ 3PMFǰPGǰ$IBJSNBOǰ1SPHSBNǰ 3$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎšïøĉĀćøĔîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2554
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk,
Indonesia
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ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2549
กรรมการอํานวยการ
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2552
ที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์
แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2555
ประธานกรรมการ บริษัทไทยพลาสติก
และเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2559
กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จํากัด
ตั้งแต่ 2559
กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จํากัด
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîĔîđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰǰ
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2548-2553
กรรมการ บริษัทปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
2550-2551
นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์
แห่งประเทศไทย
2556-2558
นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
2558-2559
อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćøǰ (ไม่มี)

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
อายุ 59 ปี

êĞćĒĀîŠÜ
Senior Vice President เอสซีจี เคมิคอลส์
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰ.#"ǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćđÙøČęĂÜÖúǰ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćøǰ
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰ4$$ǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę (ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþìĆ ĂČîę ÖĉÝÖćøĂČîę ǰ 
ตั้งแต่ 2555
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2557
ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ 2557
กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2559
ประธานสถาบันนํ้าเพื่อความยั่งยืน
ตั้งแต่ 2560
นายกสมาคมเพื่อนชุมชน

ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîĔîđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰ
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ðøąÿïÖćøèŤìćĞ ÜćîǰǰðŘ÷Ăš îĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊÿę ćĞ ÙĆâ
2553-2555
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2553-2555
กรรมการและกรรมการบริหาร
สถาบันนํ้าภาคอุตสาหกรรม
2553-2557
รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
2554-2556
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
2554-2556
ประธานคณะทํางาน กกร.
ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčîš ÿćöĆâ×ĂÜïøĉþìĆ ǰ èǰüĆîìĊǰę ǰíĆîüćÙöǰ
ของตนเอง: 4,300 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0004)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
อายุ 49 ปี

êĞćĒĀîŠÜ

Vice President-Oleﬁns Business and Operations
เอสซีจี เคมิคอลส์
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ üýïǰđÙöĊǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø (ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę ǰǰ(ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþìĆ ĂČîę ÖĉÝÖćøĂČîę ǰǰ(ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČîę ĔîđĂÿàĊÝĊ
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Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰ
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ðøąÿïÖćøèŤìćĞ ÜćîǰǰðŘ÷Ăš îĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊÿę ćĞ ÙĆâ
2553-2556
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท มาบตาพุดโพเลฟินส์ จํากัด
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčîš ÿćöĆâ×ĂÜïøĉþìĆ ǰ èǰüĆîìĊǰę ǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ  ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
อายุ 50 ปี

êĞćĒĀîŠÜ

Vice President-Polyoleﬁns and Vinyl Business
เอสซีจี เคมิคอลส์
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰÙèąïøĉĀćøíčøÖĉÝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÖþêøýćÿêøŤ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰÙèąüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰ
สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćøǰ (ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę ǰǰ(ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęî (ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîĔîđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰ
บริษทั ร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2548-2552
Managing Director, Mehr Petrochemical Company, Iran
2552-2560
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด
2558-2560 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด
หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Basics/ Formulations/
Fabrications บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćøǰ (ไม่มี)

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
อายุ 54 ปี

êĞćĒĀîŠÜ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰÿć×ćüĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćøĒúąÖćøÝĆéÖćøǰ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰÿć×ćüĉýüÖøøöĕôôŜćǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷ö
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø (ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎšïøĉĀćøĔîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2551
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด
(มหาชน)
ตั้งแต่ 2554
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้
คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2554
Commissioner, PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk,
Indonesia
ตั้งแต่ 2554
Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia
ตั้งแต่ 2555
กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน)

ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęî (ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîĔîđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰ
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2551-2554
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย - เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด
(มหาชน)
2554-2555
กรรมการ
บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
2554-2555
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง
เอสซีจี
2555
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)
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นายนิธิ ภัทรโชค
อายุ 54 ปี

êĞćĒĀîŠÜ

Vice President-Building Products and Distribution
Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰ.#"ǰ 'JOBODFǰBOEǰ0QFSBUJPOTǰ.BOBHFNFOU
University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćøǰ 
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎšïøĉĀćøĔîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2555
กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2556
รองประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2557
กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จํากัด
(มหาชน)
ตั้งแต่ 2559
รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîĔîđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰ
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2548-2553
ผู้อํานวยการสํานักงานวางแผนกลาง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2553-2556
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
2556-2560
Vice President-Domestic Market
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ǰĀčšî
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นายชนะ ภูมี
อายุ 52 ปี

êĞćĒĀîŠÜ

Vice President-Cement and Construction Solution
Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćǰǰðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ üýïǰĕôôŜćǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšć
พระนครเหนือ
Ļǰ ÿÿöǰÿĉęÜĒüéúšĂöǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿčē×ìĆ÷íøøöćíĉøćßǰǰ
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćøǰǰ(ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę ǰǰ(ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęî (ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîĔîđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰǰ
บริษทั ร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

64

ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2553-2556
Energy Director
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2556-2558
Country Director-Myanmar
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2556-2558
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จํากัด
2556-2557
Managing Director, Mawlamyine Cement Ltd.
2558
Managing Director, Myanmar CBM Services Co., Ltd.
2558-2560
Vice President-Operations
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰǰĀčšîǰ
(คิดเป็นร้อยละ 0.00004)
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
อายุ 50 ปี

êĞćĒĀîŠÜ

Vice President-Regional Business
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ üýïǰĕôôŜćǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšć
พระนครเหนือ
Ļǰ .4ǰ0QFSBUJPOBMǰ.BOBHFNFOUǰǰ'JOBODFǰ.BTTBDIVTFUUTǰ*OTUJUVUFǰPGǰ
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćøǰǰ(ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę ǰǰ(ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęî (ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČîę ĔîđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰ
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2550-2554
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
2554
หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Fabricated Products
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
2555-2559
Operations Vice President Director, PT. Chandra
Asri Petrochemicals Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย
2559
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
อายุ 54 ปี

êĞćĒĀîŠÜ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćĕôôŜćǰ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćøǰǰ(ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę ǰǰ(ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2557
กรรมการบริหาร สํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่ 2558
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîĔîđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰ
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2550-2553
กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด
2551-2555
General Director, Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
2555-2558
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นายเชาวลิต เอกบุตร
อายุ 59 ปี

êĞćĒĀîŠÜ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćĂčêÿćĀÖćø
และการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียปริญญาตรี
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćđÙøČęĂÜÖú
(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Ļǰ %JSFDUPSTǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ 3PMFǰPGǰUIFǰ$IBJSNBOǰ1SPHSBNǰ 3$1 ǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎšïøĉĀćøĔîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2554
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk,
Indonesia
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2558
กรรมการ บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
(มหาชน)
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ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîĔîđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰ
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2548-2553
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด
(มหาชน)

2548-2553

ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด
(มหาชน)
2548-2553
ประธานกรรมการ
บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้งจํากัด
(มหาชน)
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นายยุทธนา เจียมตระการ
อายุ 54 ปี

êĞćĒĀîŠÜ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง เอสซีจี
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂĆÿÿĆößĆâ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉì÷ćýćÿêøŤǰÿć×ćüĉßćđÙöĊǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćø (ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę ǰǰ(ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęîǰ 
ตั้งแต่ 2558
ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไทย
ตั้งแต่ 2558
ที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2559
กรรมการอํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
ตั้งแต่ 2559
กรรมการร่วมทุน NSTDA Chair Professor
โครงการทุน NSTDA Chair Professor
ตั้งแต่ 2560
กรรมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมกําลังคน
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ตั้งแต่ 2560
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
แห่งประเทศไทย
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ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîĔîđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰ
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2551-2558
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด
2553-2556
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอสซีจี โพลิโอเลฟินส์ จํากัด
2554-2558
หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Compound and Formulation
SCG Chemicals
2555-2559
กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2555-2559
ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2555-2559
ที่ปรึกษา สถาบันการจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์และ
รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

ประวัติผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
อายุ 53 ปี

êĞćĒĀîŠÜ

ผู้อํานวยการสํานักงานบัญชีกลาง เอสซีจี
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝöĀćïĆèæĉêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰïĆâßĊïĆèæĉêǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćøǰ
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ "EWBODFEǰ4USBUFHJDǰǰ.BOBHFNFOUǰ "4. ǰ*OUFSOBUJPOBMǰ*OTUJUVUFǰ
For Management Development ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę ǰǰ(ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþìĆ ĂČęîÖĉÝÖćøĂČęî (ไม่มี)

ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîĔîđĂÿàĊÝĊǰ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆìĔîđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠǰ
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2555-2557
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชี
บริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557-2560
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

นางจันทนิดา สาริกะภูติ
อายุ 48 ปี

êĞćĒĀîŠÜ
ผู้อํานวยการสํานักงานวางแผนและการเงิน
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰ'JOBODF ǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ*MMJOPJTǰðøąđìýÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰÿć×ćÖćøđÜĉîǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćøǰ
Ļǰ $PNQBOZǰ4FDSFUBSZǰ1SPHSBNǰ $41 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę ǰǰ(ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþĆìĂČęîÖĉÝÖćøĂČęî (ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîĔîđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆìĔîđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠǰ
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย

ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2551
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีที เซอร์วิสเซส จํากัด
2551
ผู้อํานวยการฝ่ายบริการธุรกิจระหว่างประเทศ
บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จํากัด
2553
ผู้จัดการทั่วไป-กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
2555-2560 ผู้อํานวยการสํานักงานการเงิน
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)
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øć÷ÜćîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÖćøëČĂĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜñĎšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜøąéĆïïøĉĀćø
ǰ úĞćéĆïǰ
ǰ
ǰ ǰ

ßČęĂǰ
ǰ

ǰ

ǰ

ǰ ǰ

Āǰ čšîÿćöĆâïøĉþĆìðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
ǰ
ÝĞćîüîĀčšî
èǰüĆîìĊęǰ
ǰöÖøćÙöǰ

èǰüĆîìĊęǰ
ǰíĆîüćÙöǰ

đóĉęö úé ǰ
øąĀüŠćÜøĂïðŘïĆâßĊ

1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

30,000

30,000

-

2. นายชลณัฐ ญาณารณพ

33,500

33,500

-

3. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช

4,300

4,300

-

4. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ*

1,000

2,000

1,000

5. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ**

-

-

-

6. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

-

-

-

7. นายนิธิ ภัทรโชค
คู่สมรส

4,000
-

4,000
10,000

10,000

8. นายชนะ ภูมี
คู่สมรส

5,800
500

5,800
500

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

-

2,000

2,000

-

13. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา

-

-

-

14. นางจันทนิดา สาริกะภูติ

2,000

2,000

-

9. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน***
10. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
11. นายเชาวลิต เอกบุตร
12. นายยุทธนา เจียมตระการ

Āöć÷đĀêčǰǰ
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนชําระแล้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)
2. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ.23/2551 คําว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก
นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับ
บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. ตามโครงสร้างของเอสซีจี ผู้บริหารตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทั้งสิ้นจํานวน 14 คนข้างต้น
4. หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
5. ผู้บริหารลําดับที่ 13 และ 14 คือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
* นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะจัดการเอสซีจี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561
** นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะจัดการเอสซีจี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561
*** นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะจัดการเอสซีจี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
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ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
นายพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน
อายุ 51 ปี

êĞćĒĀîŠÜ
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ ïĆâßĊ ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤ
ÖćøĂïøöĀúĆÖÿĎêøÖøøöÖćøǰ (ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę ǰ (ไม่มี)
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþìĆ ĂČîę ÖĉÝÖćøĂČîę ǰǰ(ไม่มี)
ðøąÿïÖćøèŤìćĞ ÜćîǰǰðŘ÷Ăš îĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊÿę ćĞ ÙĆâ
2551-2557
Financial Controller & Chief Accounting Ofﬁcer
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

2557-2559

Head of Accounting System & Process
Development, Corporate Accounting Ofﬁce เอสซีจี
2559-2560
Assistant Internal Audit Director, Internal Audit
Ofﬁce เอสซีจี
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)

ประวัติเลขานุการบริษัท
นางพรเพ็ญ นามวงษ์
อายุ 56 ปี

êĞćĒĀîŠÜ
ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการบริษัท
ÙčèüčçĉÖćøýċÖþćðøąüĆêĉÖćøĂïøö
Ļǰ ðøĉââćēìǰ.4 ǰ+BQBOFTFǰ#VTJOFTTǰ4UVEJFT ǰ$IBNJOBEFǰ6OJWFSTJUZǰ
of Honolulu, Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰđýøþåýćÿêøŤǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷öĂĆîéĆïǰ ǰ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ÖćøĂïøöïìïćìĀîšćìĊęđÖĊę÷üÖĆïđú×ćîčÖćøïøĉþĆì
Ļǰ $PNQBOZǰ4FDSFUBSZǰ1SPHSBNǰ $41 ǰǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ "OUJ$PSSVQUJPOǰ5IFǰ1SBDUJDBMǰ(VJEFǰ "$1( ǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ #PBSEǰ3FQPSUJOHǰ1SPHSBNǰ #31 ǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ļǰ $PSQPSBUFǰ(PWFSOBODFǰGPSǰ&YFDVUJWFTǰ $(& ǰ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøñĎïš øĉĀćøĔîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îĂČîę (ไม่มี)

ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîïøĉþìĆ ĂČîę ÖĉÝÖćøĂČîę ǰ 
ตั้งแต่ 2553
กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂČęîĔîđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜđú×ćîčÖćøïøĉþĆì×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ĔîđĂÿàĊÝĊǰ
ที่ได้รับมอบหมาย
ðøąÿïÖćøèŤìĞćÜćîǰǰðŘ÷šĂîĀúĆÜǰĒúąĀøČĂêĞćĒĀîŠÜìĊęÿĞćÙĆâ
2542-2553
ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
2559-2560
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
ÝĞćîüîÖćøëČĂĀčšîÿćöĆâ×ĂÜïøĉþĆìǰ èǰüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ÙüćöÿĆöóĆîíŤìćÜÙøĂïÙøĆüøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø (ไม่มี)
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9.3 เลขานุการคณะกรรมการและ
เลขานุการบริษัท

đú×ćîčÖćøÙèąÖøøöÖćø

ÙŠćêĂïĒìîÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายวรพล เจนนภา เป็น
เลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํา
แก่ ก รรมการในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท และเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็น
ผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์สงู ทีจ่ ะช่วยให้คาํ แนะนําแก่กรรมการ
ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ตลอดจน
บรรษัทภิบาลเอสซีจีได้อย่างถูกต้อง

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2547
มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทน
รายเดือนให้แก่คณะกรรมการ เดือนละ 1,800,000 บาท และให้ไป
พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง สําหรับโบนัสกรรมการนั้นมีมติอนุมัติให้
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและ
ให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งการพิจารณาจ่ายโบนัสดังกล่าวเป็นไป
ในแนวทางเดียวกับการเติบโตของผลกําไรของบริษัท
ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มี
การให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ
สําหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ ตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทสามารถกําหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการชุดย่อยได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นําเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
กํ า หนดให้ ว าระค่ า ตอบแทนคณะกรรมการเป็ น วาระเพื่ อ อนุ มั ติ
เป็นประจําทุกปี ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันพุธที่
29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการรวมทั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิม

đú×ćîčÖćøïøĉþĆì
คณะกรรมการได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง นางพรเพ็ ญ นามวงษ์ เป็ น
เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทําหน้าที่
จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจําปี ตลอดจนจัดเก็บ
เอกสารตามทีก่ ฎหมายกําหนด โดยเลขานุการบริษทั ทีค่ ณะกรรมการ
แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และดํารงตําแหน่ง
เป็นผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี
นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึก
อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือ
การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการบริษทั และมีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติ
และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจําปี
9.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง

îē÷ïć÷ÖćøÝŠć÷ÙŠćêĂïĒìîÙèąÖøøöÖćøĒúąÙèąÖøøöÖćø
ßčé÷ŠĂ÷
เอสซีจีกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท
โดยพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการของ
บริษัทชั้นนําในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตลอดจนผลการดําเนินงานของเอสซีจี และมีการเสนอขออนุมัติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท
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ÖćøĒïŠÜÝŠć÷ÙŠćêĂïĒìîøć÷đéČĂîĒúąēïîĆÿÙèąÖøøöÖćø
ÙŠćêĂïĒìîøć÷đéČĂî คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่าย
ค่ า ตอบแทนรวมให้ แ ก่ ประธานกรรมการ 1.5 ส่ ว นหรือ คิดเป็น
จํานวนเงิน 216,000 บาท ต่อเดือน กรรมการที่เหลืออีก 11 คน ได้รับ
คนละ 1 ส่วนหรือคิดเป็นจํานวนเงิน 144,000 บาทต่อเดือน
ēïîĆ ÿ ÖøøöÖćø คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ใ ห้ แ บ่ ง จ่ า ยเงิ น
โบนัสโดยประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน และกรรมการได้รับคนละ
1 ส่วนของเงินโบนัสตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้

ÙŠćêĂïĒìîÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย โดยกําหนดค่าตอบแทนประจํา (Fixed Fee) และค่าตอบแทน
ต่อครั้งที่เข้าประชุม (Attendance Fee) ดังนี้
ǰ

ǰ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

êĞćĒĀîŠÜǰ
ǰ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ÙŠćêĂïĒìîðøąÝĞćêŠĂðŘǰ
ïćì ǰ
180,000
120,000
150,000
100,000

ÙŠćêĂïĒìîêŠĂÙøĆĚÜìĊęđ×šćðøąßčö
ïćì
45,000
30,000
37,500
25,000

ÙŠćêĂïĒìî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ǰðŘǰǰ
ǰöÖøćÙöǰıǰǰíĆîüćÙöǰ
ßČęĂÖøøöÖćø

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล 2
3. นายปรีชา อรรถวิภัชน์
4. นายพนัส สิมะเสถียร
5. นายยศ เอื้อชูเกียรติ (1)
6. นายอาสา สารสิน 3
7. นายชุมพล ณ ลําเลียง 4
8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 5
9. นายประมนต์ สุธีวงศ์
10. นางธาริษา วัฒนเกส
11. นายกานต์ ตระกูลฮุน 6
12. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (2)
13. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ǰǰ ǰ øüöǰ

ÙŠćêĂïĒìîǰ ïćì
ēïîĆÿÖøøöÖćø
ÙèąÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćø ïøĉþĆììĊęÝŠć÷
ïøĉþĆì
êøüÝÿĂï ïøøþĆìõĉïćú
óĉÝćøèć ĔîðŘǰǰ ǰ
ïćì
ĒúąÿøøĀć ñúêĂïĒìî

2,592,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,089,600
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
604,800
1,728,000
  ǰǰ

300,000
450,000
300,000
300,000
-

337,500
225,000
225,000
225,000
200,000
-

  ǰǰǰ   ǰ ǰ

øüöǰ
ïćì

7,200,000 9,792,000
4,800,000 6,865,500
4,800,000 7,053,000
4,800,000 6,753,000
113,056
4,800,000 6,002,656
4,800,000 6,753,000
375,000
4,800,000 6,903,000
4,800,000 7,178,000
250,000
4,800,000 7,078,000
4,800,000 6,828,000
4,800,000 6,528,000
84,792
689,592
4,800,000 6,528,000
 ǰǰ   ǰ   

หมายเหตุ:
1. ประธานกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**
4. ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
5. ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ประธานที่ปรึกษาคณะจัดการเอสซีจี ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนอีกเดือนละ 270,000 บาท
* โบนัสที่จ่ายให้กรรมการในปี 2560 ประกอบด้วย โบนัสที่คํานวณจากอัตราเงินปันผลงวดสุดท้ายประจําปี 2559 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2560 และเงินปันผลงวดระหว่างกาลประจําปี 2560 ที่จ่ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ซึ่งแสดงรวมอยู่ในบรรทัด “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”
ในงบกําไรขาดทุนรวม
** คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีค่าตอบแทน
(1) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
(2) เป็นกรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560
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ÙŠćêĂïĒìîñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜđĂÿàĊÝĊ
ǰ

îē÷ïć÷ÖćøÝŠć÷ÙŠćêĂïĒìîñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ
คณะกรรมการบริษทั ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงาน
ตามนโยบายทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกับสภาวการณ์
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
จะนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับ
สูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทั้ง
ปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลประกอบการของธุ ร กิ จ โดยพิ จ ารณาจากร้ อ ยละของ
EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อกําหนดค่า
ร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรี ย บเที ย บผลประกอบการของธุ ร กิ จ กั บ อุ ต สาหกรรม
เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
นอกจากนัน้ ได้นาํ ผลการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานระดับ
จัดการทีม่ ตี อ่ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจี
มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย
ǰïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĊęđðŨîíčøÖĉÝĀúĆÖǰ
ǰ

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

ÙŠćêĂïĒìîñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่ดํารงตําแหน่งในปี 2560 รวม
10 คน ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทน
พิเศษ (Variable Pay) และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,041,674 บาท
ทัง้ นี้ ในปี 2560 บริษทั ได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพทีส่ มทบ
ให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทจํานวน 16,101,540 บาท
ÙŠćêĂïĒìî×ĂÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ×ĂÜïøĉþĆì
÷ŠĂ÷ìĊęđðŨîíčøÖĉÝĀúĆÖǰ ÿĉĚîÿčéüĆîìĊęǰǰíĆîüćÙöǰ
ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลของบริษัทย่อยที่เป็น
ธุรกิจหลัก
กรรมการในธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
สําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการอีก เนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับ
สูงของเอสซีจีอยู่แล้ว
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงิน
ตอบแทนพิเศษ (Variable Pay)
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
โดยค่ า ตอบแทนของผู ้ บ ริ ห ารบริ ษั ท ย่ อ ยที่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ หลั ก
มีรายละเอียดดังนี้

ÝĞćîüîñĎšïøĉĀćøǰ
øć÷ ǰ
7
8
11

ÙŠćêĂïĒìîøüöǰǰ
ìĊęđðŨîêĆüđÜĉîǰ ïćì ǰ
43,564,334
66,508,625
63,582,475

ÙŠćêĂïĒìîĂČęîė
ïćì
2,512,677
4,539,715
4,843,440

ทัง้ นี้ จํานวนผูบ้ ริหารและค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารข้างต้น ไม่รวมกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ในแต่ละบริษทั ย่อยทีเ่ ป็น
ธุรกิจหลัก เนื่องจากได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเอสซีจีแล้ว
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ǰÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöéšćîÖćøÝĆéÖćøïčÙúćÖøÿĞćĀøĆï
เอสซีจี ยึดมั่นในอุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ซึ่งเป็น Öćø×÷ć÷íčøÖĉÝ

9.5 บุคลากร

หนึ่ ง ในอุ ด มการณ์ ข องเอสซี จี โดยให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ คุ ณ ค่ า ของ
พนักงานและถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร เอสซีจีได้
ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างวัฒนธรรม
เพื่อการจัดการด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอสซีจีมุ่งเน้น
อยู่ในปัจจุบันเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ คือ

เอสซีจีดําเนินการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างและระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ การจัดการ
ด้านบุคลากรทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของการดําเนินธุรกิจ
ใหม่ ๆ ที่แตกต่างกัน มีความยืดหยุ่น เพิ่มความสามารถในการ
ปรับตัวขององค์กรในเรื่องของการจ้างงานและสภาพการทํางาน
สามารถจัดการบริหารดูแลพนักงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ

ǰÖćøđóĉęöÙüćöÿćöćøëđóČęĂÖćøđêĉïēêĔîõĎöĉõćÙǰ
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เอสซีจีมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์กร รวมทั้งพนักงาน เพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็วในการตัดสินใจและการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดย
การกําหนดบทบาทและอํานาจหน้าที่ของพนักงานและหน่วยงานใน
ต่างประเทศให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับพนักงานในแต่ละประเทศใน
เรื่องกฎหมาย การแรงงานสัมพันธ์ และระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลอื่น ๆ โดยการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับทั้งภาครัฐ
เครือข่ายแรงงาน และเครือข่ายทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้ การประสานงานและ
ความร่วมมืออื่น ๆ ระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
องค์กร นอกจากนี้ เอสซีจยี งั มุง่ เน้นการเพิม่ ความสามารถในการดึงดูด
ผูท้ มี่ ศี กั ยภาพในแต่ละประเทศทีเ่ อสซีจเี ข้าไปลงทุนให้เข้ามาร่วมงาน
โดยการออกแบบการจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนทีย่ ดื หยุน่ สําหรับ
ผู้มีประสบการณ์ และการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง

ในการเพิม่ ความสามารถในการปรับตัวขององค์กรนัน้ พนักงาน
เป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ เอสซีจีจึงมุ่งเน้นการพัฒนา
วิธปี ฏิบตั งิ านหรือสภาพแวดล้อมในการทํางานในรูปแบบต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมในการทํ า งานแบบเปิ ด ใจรั บ ฟั ง
ซึ่งกันและกัน และมีความมุ่งมั่นท้าทายสู่ความสําเร็จ พนักงานได้รับ
การสื่ อ สารถึ ง อุ ด มการณ์ แ ละวั ฒ นธรรมขององค์ ก รอย่ า งทั่ ว ถึ ง
และสมํ่ า เสมอจนเกิ ด เป็ น วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เข้ ม แข็ ง สามารถ
นําพาให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

ǰÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöÖú÷čìíŤéšćîÖćøïøĉĀćøìøĆó÷ćÖø
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การดําเนินการตามกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อื่น ๆ เพื่อการจัดการด้านบุคลากรนั้น เอสซีจีได้ดําเนินการอย่าง
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เอสซีจีได้จัดให้มีการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Competency Assessment) และการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan: IDP) ของพนักงานทุกคน

ต่อเนือ่ ง เช่น การประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency Assessment)
ทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
สํ า หรั บ พนั ก งานที่ มี ค วามสามารถและศั ก ยภาพสู ง (SCG Talent
Management System) ให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย สอดคล้องกับ
สภาพการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน ระบบการสร้างความผูกพันต่อ
องค์ ก รของพนั ก งาน (Employee Engagement System) ซึ่ ง มี ก าร
สํารวจข้อมูล (Employee Engagement Survey) และนําผลของการ
สํารวจมาใช้เพือ่ ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทนั สมัย
และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ǰÖćøđøĊ÷îøĎšĒúąÖćøóĆçîćóîĆÖÜćî
เอสซี จี เชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า ของคนและมุ ่ ง มั่ น ในความเป็ น เลิ ศ
โดยตระหนั ก ว่ า “คน” เป็ น ทรั พ ยากรอั น มี ค ่ า ในการขั บ เคลื่ อ น
เอสซีจีให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เอสซีจจี งึ มุง่ มัน่ ลงทุนเพือ่ มอบประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ดีที่สุดให้แก่พนักงานเอสซีจีทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงาน
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ทุกคนเป็นทั้งคนเก่งคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ความเจริญเติบโตให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน
เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานเอสซีจีตอบโจทย์ธุรกิจและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เอสซีจไี ด้นาํ เอาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role
Based Competency) มาใช้กบั ทุกตําแหน่งงานในเอสซีจี เพือ่ ให้พนักงาน
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตามมาตรฐานการทํางานที่บริษัท
คาดหวัง (Performance Standard) โดยมาตรฐานดังกล่าวตอบโจทย์
ธุรกิจอย่างแท้จริง ทั้งนี้ หากพนักงานคนใดยังไม่สามารถทําหน้าที่
ตามสมรรถนะ ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนได้ สามารถเลือก
70:20:10 Learning Solutions ที่เป็นมาตรฐานมาใช้ในการเรียนรู้และ
พัฒนาได้ โดยการเรียนรู้และการพัฒนาทั้งหมด เอสซีจีได้ใช้ระบบ
ไอทีเข้ามาบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System:
LMS) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ทั้งผู้เรียนและ
บริษัท
พนักงานเอสซีจที กุ คนตัง้ แต่พนักงานใหม่จะมีกลุม่ ของสมรรถนะ
ของแต่ละบุคคล (Competency Proﬁle) ซึ่งประกอบไปด้วยสมรรถนะ

ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านวิชาชีพ เช่น Sales, HR, Supply Chain หรือ
R&D ด้านเทคนิคการปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Chemicals,
Packaging หรือ Cement-Building Materials ตามธุรกิจที่แต่ละบุคคล
สังกัด ซึ่งหากพนักงานได้รับการปรับระดับขึน้ สูบ่ ทบาทที่เป็น “ผู้นํา”
(Leader) ซึง่ ต้องมีผใู้ ต้บงั คับบัญชา พนักงานคนนัน้ ก็จะต้องมีสมรรถนะ
ในด้ า นภาวะผู ้ นํ า เพิ่ ม เข้ า มาด้ ว ย โดยสมรรถนะด้ า นต่ า ง ๆ นั้ น
จะมีคณะกรรมการที่ดูแลในกลุ่มวิชาชีพและธุรกิจนั้น ๆ เป็นผู้ดูแล
เพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจ โดยในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ของ
ทุกปี เอสซีจีได้จัดให้มีการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่
(Competency Assessment) และการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นารายบุ ค คล
(Individual Development Plan: IDP) ของพนักงานทุกคน เพื่อให้ผู้บังคับ
บัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมกันกําหนดเป้าหมายในการพัฒนา
พนักงานตามสมรรถนะร่วมกัน เพือ่ ตอบโจทย์ทงั้ ด้านธุรกิจและความ
เจริญก้าวหน้าในด้านอาชีพของแต่ละบุคคลในแต่ละปี ซึ่งพนักงาน
ทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งสมรรถนะตามแต่ละวิชาชีพ และ
สมรรถนะตามความรู้ด้านเทคนิคของแต่ละธุรกิจที่ตนเองยังขาดอยู่
ผ่านการพัฒนาตามรูปแบบ 70:20:10 ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการเรียน
ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการ
ลงมือทํา รวมไปถึงการเรียนรู้จากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และหาก
พนักงานคนใดมีบทบาทของการเป็นผู้นําก็จะต้องมีการประเมิน
และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้นําเพิ่มเติมอีกด้วย
เอสซี จี ไ ด้ กํ า หนดให้ พ นั ก งานทุ ก คนทุ ก ระดั บ ทั้ ง ในและ
ต่า งประเทศ มีโ อกาสได้รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง เพื่อ
เตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั้งแต่
วันแรกของการเป็นพนักงาน โดยได้กําหนด Learning Journey เพื่อเป็น
แนวทางในการเรียนรู้ให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับตามบทบาท
ด้ า นความเป็ น ผู ้ นํ า (Leadership Role) เริ่ ม จากพนั ก งานทั่ ว ไปที่
ไม่ มี ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ Individual Contributor และเติ บ โตขึ้ น
ไปสู่ First Line Manager, Manager of Manager, Functional Leader,
Business Leader และ Enterprise Leader โดยการเริ่มเข้าสู่ Leadership
Role ในแต่ ล ะระดั บ นั้ น เอสซี จีไ ด้ เ ตรี ย มแนวทางการเรียนรู้แ ละ
การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ไว้รองรับ เช่น On Boarding Program
ซึ่งเป็นกระบวนการ Structured Dialogue ระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ที่ปรับเข้าสู่ Leadership Role ใหม่ให้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่
รวมทั้งความคาดหวังของพฤติกรรมในแต่ละระดับตั้งแต่ First Line
Manager ไปจนถึง Enterprise Leader ซึ่งต้องทําภายใน 90 วันนับจากที่
ปรับเข้าสู่ Leadership Role ใหม่ นอกจากนี้ เอสซีจียังได้จัดทํา New to
Role Programs ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ที่จําเป็นต้องใช้ในการทํางานในระดับนั้น ๆ เช่น Ready Together
สําหรับพนักงานใหม่ ซึ่งปีนี้เอสซีจีเริ่มนําระบบ e-learning เข้ามาใช้
ในการเรียนการสอนบางส่วน (Blended Learning) เพื่อให้พนักงานใหม่
ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและยังสอดคล้องกับลักษณะ
การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังช่วยลดจํานวนชั่วโมงในการต้อง

ออกจากหน้างานเพื่อมาเรียนในห้องเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมี
หลักสูตร New to Role First Line Manager, Manager of Manager, Functional
Leader และ Business Leader สําหรับพนักงานที่ปรับเปลี่ยน Leadership
Role เป็น First Line Manager, Manager of Manager, Functional Leader และ
Business Leader ตามลําดับ โดยพนักงานที่ปรับเปลี่ยน Role ทุกคน
จะต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรข้างต้นเพื่อบริษัทจะได้มั่นใจว่า
พนักงานกลุ่มนี้จะสามารถทํางานได้ตามที่บริษัทคาดหวังอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการเติบโต
ขึ้นสู่ Leadership Role ถัดไป เอสซีจียังได้กําหนด Assigned Program
ต่าง ๆ เช่น หลักสูตร Abridged Business Concept (ABC) สําหรับ
Individual Contributors, Business Concept Development (BCD) หรือ
Management Development Program (MDP) สําหรับ First Line Manager
และ Management Acceleration Program (MAP) สําหรับ Manager of
Manager ซึ่งทั้ง MDP และ MAP นั้น เอสซีจีได้จัดทําร่วมกับสถาบัน
ชั้นนําของโลกอย่าง Duke Corporate Education และมีการปรับปรุง
เนื้อหาให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน เช่น เพิ่มเติมเรื่อง
Design Thinking ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิดที่ใช้การทําความ
เข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และ
นํามุมมองที่หลากหลายมาสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ก่อนทดสอบ
และพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าและ
เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งยัง
ได้เพิ่มเติม CANVAS Model เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพรวม
(Visualizing) ของธุรกิจและประเมินความเสี่ยงในการบริหารงานได้ดี
ขึ้นด้วย
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีจํานวน
พนั ก งาน 1,917 คน ในขณะที่ มี จํ า นวนพนั ก งานรวมทั้ ง เอสซี จี
53,670 คน

øć÷úąđĂĊ÷éÝĞćîüîóîĆÖÜćîĒ÷ÖêćöÖúčŠöíčøÖĉÝ×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ïøĉþĆìÖúčŠöíčøÖĉÝǰ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ÝĞćîüîóîĆÖÜćîǰ Ùî
1,917
34,689

เอสซีจี เคมิคอลส์

5,782

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

11,185

อื่น ๆ
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10

รายงานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
Ļǰ ÖćøđÿîĂîē÷ïć÷ĒúąĒîüðäĉïêĆ Öĉ ćøÝĆéÖćø×šĂöĎúõć÷ĔîìĊöę ñĊ ú
ต่อราคาหลักทรัพย์ เพือ่ เป็นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจี และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้
หรือครอบครองข้อมูลภายในของเอสซีจี เพื่อช่วยปกป้องบุคคล
ดังกล่าวจากการกระทําที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
Ļǰ ÖćøìïìüîĒúąðøĆïðøčÜöćêøÖćøĀšćöàČĂĚ ×ć÷ĀúĆÖìøĆó÷Ť×ĂÜ
บริษัทจดทะเบียนในเอสซีจีหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภายใน (Blackout Period) เพื่อยกระดับการปฏิบัติของเอสซีจีให้
เป็นไปตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที ี่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนําและ
ǰÖćøđÿîĂîē÷ïć÷ĒúąĒîüðäĉïĆêĉéšćîïøøþĆìõĉïćú×ĂÜ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล
đĂÿàĊÝĊ
Ļǰ ÖćøìïìüîĒúąðøĆïðøčÜîē÷ïć÷ĒúąĒîüðäĉïĆêĉêŠĂñĎšöĊÿŠüî
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอนโยบายและ ได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ ด้วยการนําประเด็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียมาสร้างคุณค่า
แนวปฏิบัติที่สําคัญเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพิม่ แก่องค์กร เพือ่ ให้มนี โยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบตั ิ และกระบวนการ
ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนการดําเนินการด้าน บริหารจัดการที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและ
บรรษัทภิบาลที่สอดคล้องกับหลักสากล โดยในปี 2560 ได้เสนอ ภาพลักษณ์องค์กร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างแบรนด์และความ
นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ได้เปรียบในการแข่งขัน
ในเรื่องดังนี้
Ļǰ ÖćøìïìüîĒúąðøĆïðøčÜÝøø÷ćïøøèîĆÖúÜìčîÿĆöóĆîíŤĔĀš
Ļǰ ÖćøđÿîĂĔĀš Ù èąÖøøöÖćøïøĉ þĆ ì óĉ Ý ćøèćĀúĆ Ö ðäĉ ïĆ êĉ ǰ ǰ สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ใิ นการเผยแพร่ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุน เช่น ข้อมูล
ประการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนปี Road Show และ Analyst Presentation
2560 (CG Code) ตามข้อแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
Ļǰ ÖćøìïìüîÙĎöŠ ĂČ ïøøþĆìõĉïćúđĂÿàĊÝǰĊ ĔĀšÙøïëšüîĒúąìĆîÿöĆ÷
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทบทวนการนําหลักการดังกล่าวมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของเอสซีจี โดยได้พจิ ารณาและตระหนัก
ǰÖćøđóĉęöóĎîÙüćöøĎšǰ ĒúąÙüćöÿćöćøë×ĂÜÖøøöÖćøǰđóČęĂ
ถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นําขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó÷ĉęÜ×ċĚî
ทุกคนได้พจิ ารณาหลักปฏิบตั ดิ งั กล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจ
เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั สามารถกํากับดูแลและพัฒนาระบบ
ถึงประโยชน์และความสําคัญของการนําหลักปฏิบัติตาม CG Code บรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
เพือ่ นําไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืนเป็นอย่างดี ตลอดจน สังคม และอยู่ในระดับสากล รวมทั้งเพื่อให้กรรมการบริษัทและ
การพิจารณากําหนดมาตรการทดแทนในเรือ่ งทีแ่ นวปฏิบตั ขิ องเอสซีจี ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นร่วมกับ
แตกต่างจาก CG Code และมาตรการสนับสนุนให้พนักงานทุกคน ผูท้ รงคุณวุฒใิ นรูปแบบของการเสวนาพูดคุย ในปี 2560 คณะกรรมการ
ทุกระดับ เข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจีและ บรรษัทภิบาลและสรรหา ได้จัดเสวนาจํานวน 2 ครั้งดังนี้
จรรยาบรรณเอสซีจี
Ļǰ ÝĆ é đÿüîćÙøĆĚ Ü ìĊę Ā îċę Ü ĔîĀĆ ü ×š Ă ǰ ĶēÙøÜÖćøóĆ ç îćøąđïĊ ÷ Ü
Ļǰ ÖćøìïìüîĒúąðøĆïðøčÜîē÷ïć÷ĒúąĒîüðäĉïêĆ Öĉ ćøđðŗéđñ÷ เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development
ข้อมูลของเอสซีจี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน รวมทั้ง หรือ EEC)” ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของเอสซีจี และ
แนวปฏิ บั ติ ท่ี ดี ข อง ก.ล.ต. และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่า ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง
เอสซีจีได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย ในส่วนของภาคเอกชนในการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สําคัญ
เช่น การเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
การเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการ การส่งเสริมความ
ตระหนักรู้ในด้านบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม
รวม 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 95 สรุปสาระ
สําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560 ได้ดังนี้
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Ļǰ ÝĆéđÿüîćÙøĆĚÜìĊęÿĂÜĔîĀĆü×šĂǰĶïìïćìÖøøöÖćøĔîéšćîǰ*5ǰ
Governance และ IT Security” ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย และบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด (KPMG)
โดยเน้นถึงความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจ รวมทั้ง
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องมีบทบาทในการกํากับดูแลใน
เรื่องนี้
Ļǰ ÖĞ ć ĀîéđðŨ î îē÷ïć÷ĔîÖćøÝĆ é ĔĀš öĊ Ö ćøðøąđöĉ î ñúÖćø
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยที่ปรึกษาอิสระภายนอกทุกๆ 3 ปี
เพื่อนํามาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยครัง้ ต่อไปจะดําเนินการประเมินผลในปี 2561

ǰÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöÿøšćÜđÿøĉöÙüćöÿĆöóĆîíŤĒúąÙüćöđ×šćĔÝ
ĂĆîéĊøąĀüŠćÜñĎšëČĂĀčšîĒúąđĂÿàĊÝĊ
เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับผู้ถือหุ้น จึงได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
ร่วมกับธุรกิจหลักของเอสซีจี โดยได้จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดปี 2560

ǰÖćøÿøøĀćïčÙÙúđ×šćđðŨîÖøøöÖćøĒìîêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø
ìĊęüŠćÜúÜĔîðŘǰǰĒúąìĊęÙøïÖĞćĀîéĂĂÖêćöüćøąĔîðŘǰ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้จัดการประชุมครั้ง
พิเศษเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อ
บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพื่อเสนอ
ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณา นอกจากนี้ ในระหว่ า งวั น ที่
ǰÖćøÿŠ Ü đÿøĉö ÙüćöêøąĀîĆ Ö øĎ š ǰ ĒúąÖćøðäĉ ïĆêĉê ćöĀúĆ Ö 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2560 บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
ïøøþĆìõĉïćúđĂÿàĊÝĒĊ úąÝøø÷ćïøøèđĂÿàĊÝǰĊ ĔĀšĒÖŠóîĆÖÜćîđĂÿàĊÝǰĊ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนสําคัญในการสร้างความตระหนัก แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระก่อนการประชุมสามัญ
รู้และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 จากนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
พนักงาน ด้วยการสื่อสารในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงาน ได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เข้ า รั บ การ
ใหม่ โดยกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรม SCG พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตาม
Ready Together และเพิ่มช่องทางในการติดตามกิจกรรมเสริมสร้าง วาระอย่างรอบคอบโดยใช้ตารางความรูค้ วามชํานาญเฉพาะด้านของ
ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีและการมีส่วนร่วมของพนักงาน คณะกรรมการ (Board Skil Matrix) ทีไ่ ด้มกี ารทบทวนอยูเ่ ป็นประจําทุกปี
ในการเสนอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับ เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการ
จรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ชื่อว่า “Dee Dee บริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกตามวาระ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังได้ปฏิบัติ
Club” (ดีด๊ คี ลับ) เพือ่ เป็นศูนย์การเรียนรูเ้ รือ่ งจรรยาบรรณเอสซีจี รวมทัง้
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมความเข้าใจในหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี หน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอีกหลายประการ อาทิ
และการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณเอสซี จี ให้ เ กิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ เชิ ง การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท
สร้างสรรค์ (Constructive Engagement) กับพนักงานโดยผ่านตัวการ์ตูน และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
(Mascot) “มิสเตอร์จันย่า (Mr. Janya)” และการจัดกิจกรรม “จันย่า การกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจําปี 2560
ออนทัวร์ (Janya on Tour)” รวมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ในเรื่อง Governance, Risk and Compliance (Integrated GRC) รวมทั้งเรื่อง ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
จรรยาบรรณเอสซีจีให้กับพนักงาน

สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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การกํากับ
ดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

เอสซีจีดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบ
ของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
หลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทาง
ด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กาํ หนดไว้ในวิสยั ทัศน์ของเอสซีจี ด้วยเชือ่ มัน่
ว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิด
ความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่า
ระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย และสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษทั
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทําหน้าที่กํากับดูแล
ด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการ
เอสซีจีให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณา
ทบทวนแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากลเป็นประจําทุกปี โดยให้เรือ่ งบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลัก
วาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษัท ได้ รวบรวมองค์ค วามรู้ แ ละแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมา
และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล นํามาประมวลไว้เป็นคู่มือ
บรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่มจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2546
และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2557 และได้เผยแพร่ในรูปแบบ e-book
อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ในปี 2560 เอสซีจไี ด้ผลประเมินในเรือ่ งการกํากับดูแลกิจการและ
รางวัลต่าง ๆ ดังนี้
Ļǰ ĕéšøïĆ ñúÖćøÿĞćøüÝÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćø×ĂÜïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îǰ
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจําปี
2560 ในระดับดีเยีย่ ม (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
Ļǰ ĕéš Ù ąĒîîðøąđöĉ î ǰ ǰ ÙąĒîîǰ ÝćÖñúðøąđöĉ î Ùč è õćó
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (AGM Checklist) โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
Ļǰ ĕéšøĆï øćÜüĆúđÖĊ ÷øêĉ ÷ýïøĉþĆì ÝéìąđïĊ ÷îéšć îÙüćö÷ĆęÜ÷Čîǰ
(Sustainability Award of Honor) จาก SET Sustainablility Award 2017
Ļǰ ĕéšøïĆ øćÜüĆúïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îéšćîñúÖćøéĞćđîĉîÜćîǰĒúąïøĉþìĆ
ยอดเยีย่ มด้านนวัตกรรมประจําปี 2560 จากโครงการ SET Awards 2017
Ļǰ ĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖĔĀšĂ÷ĎŠĔîǰ5IBJMBOEǰ4VTUBJOBCJMJUZǰ*OWFTUNFOUǰ
หรือรายชือ่ “หุน้ ยัง่ ยืน” ประจําปี 2560 ในหมวด Property & Construction

ǰÿĉìíĉ×ĂÜñĎšëČĂĀčšî
แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี

เอสซี จี ยึ ด มั่ น และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการภายใน
ประเทศ เช่น หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการ
สํ า รวจการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย น (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และ DJSI
Sustainability Assessment โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เป็นผู้พิจารณาและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้
บริษัทมีการกําหนดนโยบาย รวมถึงนําหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ
สําหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกําหนดเป็นนโยบาย
หรือยังไม่ได้นําไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจําทุกปี
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เอสซีจีมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอํานวยความ
สะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้
ใช้สทิ ธิตา่ ง ๆ ทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของ
บริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดย
ให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
การได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
อย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เช่น
การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าสอบ
บัญชี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท และ
การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียังได้
ดําเนินการในเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกใน
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ ข ้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ และจํ า เป็ น สํ า หรั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เกี่ ย วกั บ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งชั ด เจนและทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ โดยเปิ ด เผย
ข้อมูลนัน้ ผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจี และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมี
เวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกําหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้เป็นเรือ่ ง ๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม
สําหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียด
ข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคําชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็น
ของคณะกรรมการโดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัททั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
มากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 20 วัน
3. บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถมอบฉั น ทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทาง
การออกเสี ย งลงคะแนนได้ ต ามแบบที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์กําหนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัท
กําหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นนักลงทุนสถาบันหรือผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูล้ งทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ บริษทั ได้ประสานงานเรือ่ งเอกสารและหลักฐาน
ที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การ
ลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามเพื่อสอบถามข้อมูล
ในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านอีเมล corporate@scg.com หรือตามที่อยู่ของ
บริษัท โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ
ติดต่อโดยตรงที่สํานักงานเลขานุการบริษทั ผ่านช่องทาง ดังนี้
ที่อยู่
อาคารเอสซีจี 100 ปี ชั้น 19
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2586-1392, 0-2586-3078
โทรสาร 0-2586-3007
อีเมล corporate@scg.com
5. ในปี 2560 กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ณ
ห้ อ งแอทธิ นี คริ ส ตั ล ฮอลล์ ชั้ น 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮเทล

แบงค็อก ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนวิทยุ
และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต
7. บริษทั ได้จดั ให้มกี ารลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode)
ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบ
ลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ให้มจี ดุ ตรวจเอกสารกรณี
รับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอากร
แสตมป์สําหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก
ตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการ
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชั่วโมง
8. บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระ
ทีจ่ ะต้องมีการลงมติ เพือ่ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดย
วิธกี ารลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในทีป่ ระชุมจะสอบถาม
ที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกน
บาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วน
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ เ ห็ น ด้ ว ยให้ ล งคะแนนและลงลายมื อ ชื่ อ ในบั ต รยื น ยั น
การลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่
เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สําหรับ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งมีเป็นจํานวนมากนั้น
บริษัทจะดําเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
9. สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น
จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้น
การลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับ
คะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดําเนิน
การพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
10. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ
ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และ
มีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
11. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธาน
ในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้
ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับ
เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทําให้มี
ผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
12. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามใน
วาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
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รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้
ในวาระที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ข ้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ ซั ก ถาม บริ ษั ท ได้ จั ด เตรี ย ม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คําตอบภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
13. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้
มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคน
ร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลง
คะแนนด้วยวิธีลับ
14. ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในปี 2560 ที่ ป ระชุ ม ได้
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลําดับในระเบียบวาระที่ได้กําหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมทีไ่ ด้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าโดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ลําดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่
นอกเหนือไปจากทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้
ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมใน
เรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม
15. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2560 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน
ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
ǰ
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16. บริ ษั ท มี ก ารบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม อย่ า งครบถ้ ว น
ประกอบด้วยข้อมูลที่สําคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคําถาม
คํ า ชี้ แจงและความคิ ด เห็ น ของผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ เ สนอในที่ ป ระชุ ม และ
จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ช ย์ ภ ายในระยะเวลาที่ ก ฎหมาย
กําหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
17. ภายหลั ง การจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาคําถามและข้อเสนอแนะของ
ผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุง
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุม
สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจํ า ปี 2560 มี ข ้ อ เสนอแนะจากผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ่ ง
ฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและได้รบั ความเห็นชอบให้
กําหนดแนวทางดําเนินการ ดังนี้
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1. เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการเงา (Shadow Board) ซึ่งมีการ
ดําเนินการอยู่ในหลายประเทศ โดยประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่
สนใจในประเด็นต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการ
ชุดใหญ่ดําเนินงานอยู่

การจัดตั้งคณะกรรมการเงาน่าจะยังไม่มีความจําเป็นในขณะนี้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ส นใจให้ ข ้ อ เสนอแนะต่ า ง ๆ สามารถแจ้ ง ให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบได้โดยอาจแจ้งเป็นหนังสือหรือแจ้งผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท

2. เสนอให้บริษัทออกหุ้นกู้ที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาไถ่ถอน
(Perpetual Debenture)

การออกหุ้นกู้ที่ไม่มีกําหนดเวลาไถ่ถอนยังไม่มีความจําเป็นใน
ขณะนี้ การออกหุ้นกู้โดยกําหนดระยะเวลาไถ่ถอนตามที่บริษัทได้
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนหุ้นกู้
ชุดเดิมทีค่ รบกําหนดไถ่ถอนมาอย่างต่อเนือ่ ง ทําให้บริษทั มีเงินทุน
ที่อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ชุดเดิม
จะได้รับสิทธิซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมก่อนเสนอขายให้แก่
ผู้อื่นในลําดับถัดไป

3. เสนอให้กําหนดวันจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น

บริษทั ได้ประสานงานกับนายทะเบียนหลักทรัพย์ในการจัดเตรียม
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้สามารถกําหนด
วันจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น

4. เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น (Stock Dividend)

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นเมื่อเทียบกับการจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน
ตามทีด่ าํ เนินการอยูใ่ นปัจจุบนั จะมีภาระค่าใช้จา่ ยภาษีตอ่ ผูถ้ อื หุน้
เท่ากัน แต่การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเป็นการอํานวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถือหุ้นเพิ่มเติมในบริษัทก็
สามารถนําเงินปันผลไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มได้

ǰ
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5. เสนอให้พิจารณาการจ่ายโบนัสคณะกรรมการเป็นแบบ
Variable Performance Bonus แทนการจ่ายแบบ Fixed Bonus

ปัจจุบันกําหนดจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัทในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่า
เป็นการจ่ายแบบ Variable Performance Bonus อยู่แล้ว

6. เสนอให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยเขียน
ให้ชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

บริษัทได้นําความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นให้ผู้สอบบัญชีเสนอต่อ
สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแล้ว

ǰÖćøðäĉïĆêĉêŠĂñĎšëČĂĀčšîĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷öÖĆî
บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรายทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ผูถ้ อื หุน้
ที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ให้ได้รบั สิทธิและการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมและเท่าเทียม
กันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ÖćøđðŗéēĂÖćÿĔĀšñëšĎ ĂČ Āčîš øć÷÷ŠĂ÷đÿîĂüćøąÖćøðøąßčöĒúą
đÿîĂßČĂę ïčÙÙúđóČĂę đ×šćøĆïÖćøđúČĂÖêĆÜĚ đðŨîÖøøöÖćøúŠüÜĀîšć
ÖŠĂîüĆîðøąßčöñĎšëČĂĀčšîǰ
บริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น
ที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนด
ออกตามวาระล่วงหน้าในช่วงเวลา 3 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบบัญชี
ประจําปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่าน
ทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
เว็บไซต์ของบริษัท
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 บริษัทเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการ
ประชุมและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กําหนด ผ่านทางเลขานุการ
บริษัท หรืออีเมลของกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.com โดยมีหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปนี้
การเสนอวาระการประชุม บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายทีถ่ อื หุน้ ณ วันทีเ่ สนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
(ไม่น้อยกว่า 60 ล้านหุ้น) เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะกลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และบริษัท
จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระทีก่ าํ หนดโดยผูถ้ อื หุน้ แต่หาก
คณะกรรมการบริษทั ปฏิเสธไม่รบั เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเพือ่ ให้บรรจุเป็น
วาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทราบ

นอกจากนี้ บริษั ท ให้ สิท ธิ แ ก่ผู้ ถื อ หุ้ นทุ กรายเสนอชื่ อบุ คคล
เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา เพื่อสรรหา
รวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
บริ ษั ท จากนั้ น จะเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น ว่ า เหมาะสมให้ ค ณะ
กรรมการบริษทั พิจารณา ก่อนเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอ
ชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว

ÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøĔßš×šĂöĎúõć÷Ĕîǰ
บริษัทให้ความสําคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ ซึ่งในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานเอสซีจี และผูท้ เี่ กีย่ วข้องจะต้องพิจารณาและรับทราบข้อมูล
ต่า ง ๆ ที่อ าจมี ผลกระทบต่อ ราคาหลั กทรั พ ย์แ ละยัง ไม่สามารถ
เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือสาธารณชนทั่วไปได้ ดังนั้น การใช้
ข้อมูลภายในของเอสซีจีจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องมีการจัดการอย่าง
เหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล อาจถูกนําไปใช้ประโยชน์ในทาง
ที่ไม่ถูกต้อง และเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ซึ่งนอกจากจะเป็น
ความผิดตามกฎหมายแล้วยังกระทบต่อชื่อเสียงของเอสซีจีอีกด้วย
ดังนั้นในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาให้ มี ก ารจั ด ทํ า เป็ น
นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider
Trading Policy) รวมทั้งได้จัดทําแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่
มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline) เพื่อเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจี และบุคคล
ภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของ
เอสซีจี เพือ่ ช่วยปกป้องบุคคลดังกล่าวจากการกระทําทีไ่ ม่เป็นไปตาม
ที่กฎหมายกําหนด โดยได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ใน
เรือ่ งดังกล่าวในเว็บไซต์ของเอสซีจี รวมทัง้ ได้สอื่ สารให้กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว
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นอกจากนั้ น ยั ง ได้ ท บทวนปรั บ ปรุ ง มาตรการห้ า มซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนในเอสซีจี หรือบริษทั จดทะเบียนอืน่
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (Blackout Period) เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2559 และยกระดั บ การปฏิ บั ติ ข องเอสซี จี ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนํา ดังนี้
Ļǰ ÖøøöÖćøǰñĎšïøĉĀćøǰóîĆÖÜćîđĂÿàĊÝĊĔîĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
กับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนในเอสซีจี หรือบริษทั จดทะเบียนอืน่
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชั่วโมง
หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
ทัง้ นี้ สํานักงานเลขานุการบริษทั จะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า
บริษัทได้กําหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทํางบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทํางบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงิน
จนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีที่ทราบข้อมูล
ใด ๆ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั
ต้องไม่ซอื้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง
นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
Ļǰ ÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćøêćöîĉ÷ćö×ĂÜǰÖúêǰ ĶñĎïš øĉĀćøøąéĆï
สูง”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับ
แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เป็น
ครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทําการนับจาก
วันที่ดํารงตําแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก
ทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริษทั (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทําการนับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการดังกล่าว โดยกําหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
ทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจํานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการ
ซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมไว้ในรายงานประจําปี ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏ
การกระทําความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

ÖćøðŜĂÜÖĆîÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤǰ
บริษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรือ่ งการจัดการเกีย่ วกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการ
บริ ษั ท คณะจั ด การเอสซี จี และพนั ก งานเอสซี จี อ ย่ า งรอบคอบ
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เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
Ļǰ ÖĞćĀîéĔĀšÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜêšĂÜøć÷ÜćîÖćø
มีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
เมือ่ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นครัง้ แรก และ
รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึง
รายงานเป็นประจําทุกสิ้นปี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่ง
สําเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่
บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังส่งให้ผู้อํานวยการ
สํา นั กงานตรวจสอบเพื่อ ใช้ ข้ อ มูลดั ง กล่ า วในการตรวจสอบและ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
Ļǰ ĔîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìǰ ĀćÖÖøøöÖćøïøĉþĆì
คนหนึ่ ง คนใดมี ส ่ ว นได้ เ สี ย กั บ ผลประโยชน์ ใ นเรื่ อ งที่ กํ า ลั ง มี
การพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง
เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
Ļǰ ĔîÖćøĂîčöêĆ Öĉ ćøìĞćøć÷ÖćøìĊđę ÖĊ÷ę üē÷ÜÖĆîìĊÝę ąêšĂÜĂîčöêĆ ēĉ é÷
ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในวาระดังกล่าว ซึง่ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั

ǰïìïćìêŠĂñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷
เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และ
ถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้าง
คุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายเพือ่ ประโยชน์
ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน โดยมีคณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้ าํ กับดูแลให้มกี าร
ดําเนินการตามทีก่ ฎหมายกําหนด และตามทีไ่ ด้กาํ หนดไว้เป็นแนวทาง
ในหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ
เอสซีจี จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงดูแล
ให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติ
ด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดนโยบายการปฏิ บั ติ ต ่ อ
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) เป็นลายลักษณ์
อักษรขึ้นในปี 2553 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนิน
ธุรกิจ และเพิ่ มมูลค่า ให้แ ก่ ผู้ ถือ หุ้ นในระยะยาว และในปี 2554
ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น
ทั้งนี้ในปัจจุบัน ผู้มีส่วนได้เสียมีการรับรู้ข้อมูลองค์กรจากแหล่ง
ข้อมูลที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย และมีบทบาทต่อองค์กรมากขึ้น ดังนั้น

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้ทบทวนและปรับปรุง
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ เพือ่ ให้มนี โยบาย
กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการที่ครอบคลุม
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร อีกทั้ง
ยังช่วยส่งเสริมการสร้างแบรนด์และความได้เปรียบในการแข่งขัน
(Competitive Advantage) ด้ ว ยการนํ า ประเด็ น ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
มาสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร โดยได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติ
ฉบับปรับปรุงดังกล่าวในเว็บไซต์ของเอสซีจี
ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้ดังนี้

 ǰñĎšëČĂĀčšîǰ
เอสซี จี ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในฐานะเจ้ า ของบริ ษั ท
จึงกําหนดให้คณะกรรมการในฐานตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร
และพนั ก งานของเอสซี จี มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก
บรรษั ท ภิ บ าลและอุ ด มการณ์ เ อสซี จี เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
เอสซีจเี คารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และตระหนักถึงหน้าทีใ่ นการดูแล
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิข้ันพื้นฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย
และข้อบังคับบริษทั เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การเสนอ
วาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอ
แนะข้ อ คิ ด เห็ น ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ผ่า น
กรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
นอกเหนือจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจยี งั ดําเนิน
การในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้
ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันของรายงานประจําปี

ÖćøđÿøĉöÿøšćÜÙüćöÿĆöóĆîíŤĂĆîéĊÖĆïñĎšëČĂĀčšîǰ
ÖĉÝÖøøöÿĞćĀøĆïñĎšëČĂĀčšîÿćöĆâ
เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับผู้ถือหุ้น จึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เข้ า เยี่ ย มชม
กิจการของบริษัททั้ง 3 กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดย
ได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งจดหมายตอบรับไปยัง
ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ สนใจสมัครเข้าร่วม โดยบริษทั
ได้ ทํา การสุ ่ ม คัด เลือ กผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในแต่ละครั้ง และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์เอสซีจี และ
แจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

สําหรับปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสําหรับผู้ถือหุ้น
รวม 4 ครั้ง ดังนี้
1. กิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ทําจากใจ ถวายพ่อหลวง” จัดขึ้น
เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยนําผูถ้ อื หุน้ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
พระราชทานที่สํานักพระราชวัง เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ นอกจากนี้ ได้
นําผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ภาคภูมใิ จในประวัตศิ าสตร์ ความวิจติ รของงานศิลป์
สถาปัตยกรรม และผลงานยอดเยี่ยมของสมาชิกศิลปาชีพที่บ่งบอก
ถึงเอกลักษณ์ของไทยที่สืบทอดสู่ลูกหลาน เป็นสมบัติอันลํ้าค่าของ
แผ่นดินที่คนไทยภาคภูมิใจ
2. กิจกรรม “หาดงามตา ปลากลับบ้าน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27
กันยายน 2560 ณ หาดสุชาดา อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง
โดยนําผู้ถือหุ้นร่วมกิจกรรมสร้างบ้านปลาด้วยท่อโพลิเอทิลีนที่เหลือ
จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า มาออกแบบ
สร้างที่อยู่อาศัยจําลองให้แก่สิ่งมีชีวิตในทะเล กิจกรรมนี้ผู้ถือหุ้นได้
ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันในการประกอบบ้านปลาเพื่อให้เป็น
แหล่ ง ที่ อ ยู ่ แ ละขยายพั น ธุ ์ สั ต ว์ นํ้ า เกิ ด ระบบนิ เวศใต้ ท ้ อ งทะเล
และเป็นแหล่งประมงเชิงอนุรักษ์สําหรับประชาชนในท้องถิ่นได้ใน
อนาคต
3. กิจกรรม “ศาสนสถานงามตา คุณค่ารัตนโกสินทร์” จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยนําผู้ถอื หุ้นเยี่ยมชมวัดทิพย์สุคนธาราม
ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็น
ศาสนสถานสํ า คั ญ แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระพุ ท ธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคั น ธารราฐอนุ ส รณ์
จั ด สร้ า งขึ้ น เพื่อเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ต ร เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิ ม พระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 เนือ่ งในโอกาส
มหามงคลทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมทั้ ง เพื่ อ
เป็นการรําลึกถึงพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม
ก่อสร้างพระพุทธเมตตาฯ รวมทั้งได้ถวายปัจจัยเพื่อใช้ทํานุบํารุง
วัดทิพย์สุคนธาราม
4. กิจกรรม “เพาะกล้าน้อย คืนป่าใหญ่” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2560 โดยนํา ผู ้ถือ หุ ้นร่ว มเพาะต้ นกล้ า พั น ธุ์ ไ ม้เ พื่ อ
เตรียมสําหรับปลูกในป่าใหญ่ทําให้ผืนป่ากลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์
ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชน บ้านห้วยสะพานสามัคคี อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งเยี่ยมชมโรงงานที่มีการดําเนินงานและ
การจัดการโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ กลุ่มโรงงานวังศาลา
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
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ÖĉÝÖøøöĒúąÿĉìíĉðøąē÷ßîŤÿĞćĀøĆïñĎšëČĂĀčšîÖĎš
เอสซีจีให้ความสําคัญกับการดูแลผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ผ่านกิจกรรมและสิทธิประโยชน์
หลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ถือหุ้นกู้ โดย
ในปี 2560 ได้จัดกรรมและสิทธิประโยชน์มากมาย ดังนี้
Ļǰ Öĉ Ý ÖøøöÿĆ ö öîćÝĞ ć îüîǰ ǰ ÙøĆĚ Ü ĔîĀĆ ü ×š Ă ǰ ĶõćþĊ ìĊę éĉ î Ēúą
สิ่งปลูกสร้าง” และ “ท้องผูก...อันตรายกว่าที่คิด”
Ļǰ Öĉ Ý Öøøöǰ 8PSLTIPQǰ đÿøĉ ö ÿøšć ÜìĆ Ö þąĒúąđðŨ î ÜćîĂéĉđøÖǰ
งานศิลปะพันด้ายและการออกกําลังกายบนเก้าอี้
Ļǰ ÙĂîđÿĉøŤêðøąÝĞćðŘǰ êĂîǰĶéšü÷øĆÖĒúąÙĉéëċÜķǰÝĞćîüîǰǰøĂï
ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ซึ่งรองรับผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตามได้กว่า
8,400 คน
Ļǰ ÖĉÝÖøøöìøĉðìŠĂÜđìĊę÷üĔîðøąđìýđÿšîìćÜĒöŠÿĂéǰøąîĂÜǰ
เบตง อุทัยธานี และเชียงราย และต่างประเทศเส้นทาง อิหร่าน จีน
อิตาลี และบาหลี
Ļǰ ēÙøÜÖćøđóČęĂÿĆÜÙö
1) โครงการ “หุ้นกู้เอสซีจี ใจดีช่วยโรงเรียนของหนู” ที่
เอสซีจแี ละผูถ้ อื หุน้ กูร้ ว่ มระดมทุนจัดซือ้ อุปกรณ์ทางการศึกษาบริจาค
ให้กบั โรงเรียนในชนบทห่างไกลเพือ่ พัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยได้
มอบการสนับสนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองคร้าและโรงเรียนบ้าน
ห้วยพลับ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ด้วยเงินสนับสนุนกว่า 1.1 ล้านบาท
2) กิ จ กรรม Workshop ช่ ว ยเหลื อ สั ง คม โดยผู ้ ถื อ หุ ้ น กู ้
เอสซีจจี ดั ทําตุก๊ ตาจํานวน 200 ตัวมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินีและจัดทําสมุดผ้านิทานจํานวน 100 ชุดมอบให้แก่สมาคม
สงเคราะห์เด็กกําพร้าแห่งประเทศไทย
Ļǰ ÖĉÝÖøøöóĉđýþđ÷Ċ÷ę ößöēøÜÜćîǰïøĉþìĆ ÿ÷ćöÙøćôìŤĂêč ÿćĀÖøøö
จํากัด (โรงงานบ้านโป่ง) โดยจัดพาผู้ถือหุ้นกู้จํานวน 600 ท่านพร้อม
ผู้ติดตาม ชมนวัตกรรมการผลิตของเครื่องจักร PM16 สุดทันสมัย
พร้อมกับระบบแขนกลในคลังสินค้า
นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถรับส่วนลดพิเศษจากร้านอาหาร
สีฟา้ ร้านกาแฟทรูคอฟฟี่ สถานีบริการนํา้ มันบางจาก (รับสิทธิประโยชน์
ผ่านบัตรสมาชิกเท่านั้น) โรงพยาบาลสมิติเวช ร้านเอสซีจี โฮมโซลูชั่น
และพันธมิตรทางธุรกิจชัน้ นําอีกมากมาย รวมถึงเลือกรับสิทธิประโยชน์
ฟรีรายเดือนที่คัดสรรมาให้เพื่อสมาชิกหุ้นกู้เอสซีจีเท่านั้นผ่านเอสซีจี
ดีเบนเจอร์คลับ โมไบล์ แอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตาม
รายละเอียดได้จากแอปพลิเคชัน และนิตยสาร delight รายไตรมาส
ทุกกิจกรรมและสิทธิประโยชน์เป็นสิง่ ทีย่ นื ยันอย่างหนักแน่นว่าเอสซีจี
ให้ความสําคัญกับทั้งผู้ถือหุ้นกู้และสังคมอย่างสมํ่าเสมอ
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ผู้ถือหุ้นกู้เอสซีจี จัดทําตุ๊กตาจํานวน 200 ตัวมอบให้สถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี

 ǰóîĆÖÜćî
éšćîĒøÜÜćîĒúąÿĉìíĉöîčþ÷ßî
เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดย
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณเอสซีจี ทั้งนี้ในส่วนของการ
คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนนั้ น เอสซี จี ไ ด้ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ การปฏิบัติตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human
Rights: UNUDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Global Compact: UNGC) ซึ่งเอสซีจีได้เข้าร่วมสนับสนุนและปฏิบัติ
ตามมาตั้งแต่ปี 2555 ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor
Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
และข้อกําหนดสากลอื่น ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาที่มี
พันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี ป ลอดจากการ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน คณะกรรมการจึ ง ได้ กํ า หนดนโยบายและ
แนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนขึน้ เพือ่ ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
(Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) โดยสื่อสาร
และเปิดเผยแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายเพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มีและดําเนินการตามระบบ
การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) และการเปิดเผย
ผลการปฏิบัติในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

éšćîÖćøéĎĒúóîĆÖÜćî
ÖćøïøĉĀćøÙŠćêĂïĒìî
เอสซีจีมีการกําหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนพนักงาน
และวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน โดย
มีการเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหารงานบุคคล และระเบียบและ
แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของบริษัท
เอสซีจียึดมั่นในนโยบายการบริหารค่าตอบแทนให้พนักงาน
ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งภายในองค์กรและภายนอก
ความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบภายในองค์กรนั้น เอสซีจีมุ่งเน้น
การจ่ายค่าตอบแทนตามความสําคัญหรือค่าของงาน มีการกําหนด
โครงสร้ า งค่ า จ้ า งของแต่ ล ะระดั บ ตํ า แหน่ ง งานอย่ า งเหมาะสม
พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมโดยพิจารณา
จากผลการปฏิ บั ติ ง านและระดั บ ตํ า แหน่ ง งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ส่ ว น
ความเป็นธรรมเมือ่ เปรียบเทียบกับภายนอกนัน้ เอสซีจมี งุ่ เน้นการจ่าย
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนี
ราคาผู ้ บ ริ โ ภค การจ่ า ยค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรม
เดี ย วกั น โดยมี ก ารสํ า รวจการจ่ า ยค่ า ตอบแทนของพนั ก งาน
ทุกระดับกับองค์กรภายนอกอย่างสมํ่าเสมอ
เอสซี จี จ ะกํ า หนดงบประมาณการบริ ห ารค่ า ตอบแทนที่
สอดคล้ อ งกั บ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ทั้ ง ในระยะสั้ น และ
ระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กําไร
สุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ตามแผนธุ ร กิ จ ในระยะยาว (Medium-Long Term Plan) เช่ น
การขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกําไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ÖćøïøĉĀćøÿüĆÿéĉÖćø
เอสซีจีมีการกําหนดนโยบายการบริหารสวัสดิการพนักงานและ
วิธปี ฏิบตั อิ ย่างชัดเจน โดยมีการเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหารงาน
บุคคล และระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของบริษัท
นโยบายการบริหารสวัสดิการของเอสซีจี มุง่ เน้นการจัดสวัสดิการ
ต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ พ นั ก งานทุ ก กลุ ่ ม อย่ า งเหมาะสมและเป็ น ธรรม
โดยมี ก ารทบทวนการจั ด สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ อย่ า งสมํ่ า เสมอเพื่ อ
ให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานของเอสซีจีครอบคลุมถึงครอบครัว
ของพนั ก งาน ครอบคลุ ม ในทุ ก ช่ ว งระยะเวลาตั้ ง แต่ เข้ า งานจน
หลังเกษียณอายุ และครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับ
การปฏิบตั งิ าน (เช่น เบีย้ เลีย้ ง ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ทีพ่ กั เครือ่ งแบบ
พนักงาน) สวัสดิการด้านสุขภาพ (เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลและ

ค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจําปี ศูนย์กีฬาและสุขภาพ) และ
สวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ
(เช่น กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ การประกันอุบตั เิ หตุ เงินยืม เงินทดแทน)
ÖćøéĎĒúóîĆÖÜćîĔîøą÷ą÷ćü
เอสซีจี มีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียน
เป็นนิตบิ คุ คลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือน
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2-15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะ
จ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5-13 ของค่าจ้าง
พนักงานตามอายุงานของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมเรื่อง
การดูแลพนักงานในระยะยาวอื่น ๆ เช่น การช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาลหลังเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด
การจัดทําโครงการเตรียมความพร้อมสําหรับพนักงานก่อนเกษียณอายุ
ทัง้ ในด้านสุขภาพ การบริหารการเงินและการลงทุน การส่งเสริมอาชีพ
การจัดตั้งชมรมพนักงานต่าง ๆ

éšćîÖćøóĆçîćóîĆÖÜćîǰĒúąßĆęüēöÜÖćøòřÖĂïøö
เอสซีจไี ด้กาํ หนดกลยุทธ์ในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาพนักงานพร้อม
ทั้งแนวทางในการปฏิบัติขึ้นเพื่อใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางใน
การดําเนินงานเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย โดยกลยุทธ์ในการเรียนรู้และ
พัฒนาของเอสซีจีประกอบด้วย
1. สร้า งการเรี ยนรู้ ที่ มีมาตรฐานเดียวกันทั้ ง ภูมิภาค โดยยึด
หลักการพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role-based Competency)
เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับความ
ท้าทายและการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ
2. สร้ า งวั ฒ นธรรมการเรียนรู้ แ ละการโค้ช โดยให้พนักงาน
แต่ละคนต้องรับผิดชอบและขับเคลื่อนการเรียนรู้และการพัฒนา
ของตนเอง โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุน และจัดการเรียนรู้
รูปแบบใหม่ที่ให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ 70:20:10
3. การเชือ่ มโยงการเรียนรูข้ องพนักงานเข้ากับระบบบริหารจัดการ
Talent ตั้งแต่การกําหนดคุณสมบัติ คัดเลือก พัฒนาและรักษา Talent ใน
องค์กร เพือ่ ให้การเรียนรูข้ องพนักงานขับเคลือ่ นได้อย่างสมบูรณ์และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรองรับความจําเป็นของธุรกิจ
4. พั ฒ นาความสามารถของพนั ก งานและผู ้ นํ า โดยจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการและหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการเรี ย นรู ้ ข อง
พนักงานขึ้นมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ระดับเอสซีจี (Learning Council)
ระดั บ ธุ ร กิ จ (BU Academy Committee) และในแต่ ล ะวิ ช าชี พ
(Professional Academy Committee) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงาน
ทุกคนจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถได้ตรงตามที่บริษัท
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ต้องการ รวมทั้งพัฒนาผู้นําซึ่งมีทัศนคติ ความรู้และความสามารถ
ที่ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ เป็นผู้นําที่สามารถพัฒนาพนักงาน
ให้มีศักยภาพขึ้นเป็นกําลังสําคัญของเอสซีจี
5. สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนําระบบการบริหาร
จัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) มาใช้เพื่อ
ส่งเสริมให้การเรียนรู้ในเอสซีจี มีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งภูมิภาค และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบห้องเรียนดิจิทัล เช่น E-learning หรือ Gamiﬁcation อีกด้วย
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นกลยุทธ์เรือ่ งการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม Learning Council ได้กําหนดนโยบาย
การเรียนรู้ (Learning Policy) ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในแต่ละที่ของ
เอสซีจมี ีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีใจความว่า
“เอสซี จีเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า ของคนและมุ ่ ง มั่ น ในความเป็นเลิศ
เราจึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่
พนักงานเอสซีจีทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นทั้ง
คนเก่งคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเจริญ
เติบโตให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน
1. เอสซีจีส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ความสามารถของ
องค์ ก รและทิ ศ ทางของธุ ร กิ จ ตลอดจนเพื่ อ ให้ พ ร้ อ มรั บ มื อ กั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2. เอสซี จี จ ะจั ด ทํ า ระบบพื้ น ฐานในการเรี ย นรู ้ แ ละระบบ
ทรัพยากรมนุษย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาพนักงาน และ
จะพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานตามบทบาทหน้าที่และ
มาตรฐานการทํางานที่กําหนด เพื่อให้ทุกคนสามารถประสบความ
สําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งของตนเองและบริษัท
3. ในเอสซีจี เราเรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้อื่น และจากการ
เข้าอบรมหรือค้นคว้าด้วยตัวเอง จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคน
ต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อค้นหาศักยภาพในตัวเอง
และบรรลุเป้าหมายในชีวติ การทํางานทีต่ อ้ งการ โดยผูน้ าํ ในทุกระดับ
จะรับบทบาทสําคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และสนับสนุน
พนักงานโดยการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง เพื่อร่วมสร้างความสําเร็จและ
เติบโตไปพร้อม ๆ กัน”
และเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการเรื่องการจัดการเรียนรู้ใน
เอสซีจี ตามนโยบายการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานส่วนกลางและแต่ละ
ธุรกิจ เอสซีจีได้กําหนด “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอบรม” ขึ้นเพื่อ
ให้การจัดการเรียนรู้ในเอสซีจีมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันใน
ทุก ๆ ที่ ไม่ ว ่ า จะเป็น ในประเทศและต่ างประเทศ ซึ่ ง แนวปฏิบัติ
ดังกล่าวประกอบด้วยการกําหนดมาตรฐานต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม
คุณสมบัติวิทยากร และเอกสารประกอบการสอน
ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา เอสซีจีเริ่มนําระบบไอทีเข้ามา
บริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู ้ (Learning Management System: LMS)
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โดยใช้บริหารจัดการการเรียนรู้ของพนักงานในไทยบางกลุ่ม ตั้งแต่
การประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Competency Assessment),
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นารายบุ ค คล (Individual Development Plan:
IDP) และการพัฒนาตามแนวทาง 70:20:10 โดยมีพนักงานเข้าร่วม
ทดลองใช้ระบบดังกล่าวประมาณ 11,000 คน หรือประมาณ 30%
ของพนั ก งานไทยทั้ ง หมด และในปี 2560 เอสซี จี ไ ด้ ข ยาย
ผลการดําเนินการดังกล่าวไปยังพนักงานในไทยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ
21,000 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของพนักงานในไทยทั้งหมด และยังได้
เริ่มไปทดลองใช้กับพนักงานกลุ่ม HR ในอินโดนีเซียและเวียดนาม
บางบริษทั อีกด้วย ทัง้ นีส้ าํ หรับพนักงานทีไ่ ม่ได้รว่ มการประเมินดังกล่าว
บนระบบ LMS ก็ ยั ง จะต้ อ งประเมิ น Competency Assessment
และ IDP บน Platform อืน่ ๆ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ พนักงานทุกคนทุกระดับ
จะได้รบั การเรียนรูแ้ ละพัฒนาเพือ่ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ในปี 2560 เอสซีจียังได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประเมินและพัฒนาพนักงานกลุ่มที่เป็น Key Talent ใหม่ โดยการ
พัฒนาพนักงานในกลุ่มนี้นั้น จะเน้นการพัฒนาที่เพิ่มเติม (Premium)
จากการพัฒนาพนักงานตามปกติทั่วไป เช่น จะเน้นการพัฒนาผ่าน
การลงมือทํา Project Assignment หรือการส่งไปเข้าเรียนในหลักสูตร
ในระดับสูงต่าง ๆ รวมทั้งยังมีระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
ปี 2560 พนักงานเอสซีจีมีวันเรียนรู้และพัฒนาเฉลี่ยต่อคน 9 วัน
ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานทั้งภายในและภายนอก
1,445 ล้านบาท

 ǰúĎÖÙšć
เอสซีจีมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบ
สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้ง
ด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการจะต้องมี
ความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศ
ในการดําเนินงาน เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความมัน่ ใจและได้รบั ความพึงพอใจ
สูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ในทุกธุรกิจ เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับสินค้าและบริการ รวมถึงการ
ให้คาํ ปรึกษาเกีย่ วกับวิธกี ารแก้ปญ
ั หา การบริการหลังการขาย รวมถึง
รับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อนําข้อเสนอแนะไปจัดทําเป็น
แผนงานสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานให้ดีมากขึ้น
เอสซีจมี กี ระบวนการบริหารเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า
โดยมีปัจจัยหลักสําคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจําทุกปี เพื่อวัดระดับ
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า และนําเอาความต้องการ
เชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การพัฒนา
นวัตกรรมที่ครอบคลุมระบบงาน Knowledge Management, e-Service,

e-Selling และ Business Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
(Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูล
ลูกค้าสําหรับการขายและการให้บริการ รวมทัง้ มีระบบวิเคราะห์ขอ้ มูล
พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว ทั้งนี้ ในการสํารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2560 ผ่านช่องทาง SCG Contact Center
เอสซีจีมีผลสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 100

 ǰÙĎŠÙšćÙĎŠíčøÖĉÝ
เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส
โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กําหนด
จรรยาบรรณเอสซีจี และคํามัน่ ทีใ่ ห้ไว้กบั คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด โดยมีการ
พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุ
สมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รบั มีการกําหนดระเบียบใน
การจัดหาและการดําเนินการต่าง ๆ ทีช่ ดั เจน ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ
หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา และไม่ทาํ ธุรกิจกับคูค่ า้ ทีม่ พี ฤติกรรม
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สําหรับคู่ธุรกิจ เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่อง
สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทํางาน และผลตอบแทนที่จะ
ได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คําปรึกษา และสร้างแรงจูงใจ เพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริม
ความปลอดภัย ด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ
และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ ยัง
ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาความรู้ทั้งในงานและ
นอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทํางาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เอสซีจีได้จัดทําจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code
of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็น
แนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการ
กํากับดูแลกิจการที่คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน โดยคู่ธุรกิจของ
เอสซีจีจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีก่อนเริ่มทํา
ธุรกิจกับบริษทั
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
จัดหาและคัดเลือกคูค่ า้ /คูธ่ รุ กิจของเอสซีจี โดยกําหนดไว้อย่างชัดเจน
ถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ คุณสมบัติและ
การสมัครเป็นคูค่ า้ /คูธ่ รุ กิจ รวมถึงขัน้ ตอนการทําธุรกิจกับเอสซีจี ทัง้ นี้
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเอสซีจจี ะดําเนินการคัดเลือกคูค่ า้ /คูธ่ รุ กิจอย่างมีระบบ
เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะ

ไม่ทําธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย หรือมี
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้ใน
เว็บไซต์ของเอสซีจี

 ǰñĎšøŠüöúÜìčî
เอสซี จี เ คารพซึ่ ง สิ ท ธิ ข องผู ้ ร ่ ว มทุ น และปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ร ่ ว มทุ น
ทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผูร้ ว่ มทุน ตลอดจนให้ความร่วมมือ
อย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
กิจการร่วมทุนให้มคี วามแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มกี ารแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากําหนดแผนธุรกิจ ร่วมกัน
พิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตาม
และผลักดันให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบ
ของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจการร่วมทุน

 ǰđÝšćĀîĊĚ
คณะกรรมการบริษัท คํานึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการสร้าง
ความเชื่อถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้
1. จัดทําสัญญากับเจ้าหนีท้ กุ ประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบคู่สญ
ั ญา
2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสําคัญ
ใด ๆ ที่อาจทําให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ทําไว้กับ
เจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา
4. ชําระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่าง
ครบถ้วนและตรงตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
นอกจากนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ เอสซีจียังให้ความ
สํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น ให้ มี โ ครงสร้ า งทางการเงิ น ที่
เหมาะสม มีการสื่อสารกับเจ้าหนี้ถึงสถานะของธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ
และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

 ǰßčößî
เอสซีจีดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
และถื อ มั่ น ในอุ ด มการณ์ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง
ประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจทั้งใน
ประเทศไทยและอาเซียน รวมทั้งปลูกฝังจิตสํานึก และส่งเสริมให้
พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีทมี่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
และทําประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชมุ ชน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
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รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผล
มาจากการดําเนินงานของเอสซีจี โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและ
ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
เอสซีจเี ชือ่ ว่าชุมชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุง่ เน้นการพัฒนาชุมชนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทํ า หน้ า ที่ กํ า หนดนโยบายและดู แ ลเกี่ ย วกั บ การจั ด โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้ เอสซีจี
แบ่งการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
Ļǰ éšćîßčößîēé÷øĂïēøÜÜćî ซึง่ เน้นนโยบายการดูแลคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เช่น “กลุ่มโรงปูนรักษ์ชุมชน” และ “โครงการ
สมาคมเพื่อนชุมชน” ซึ่งมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่รว่ มกัน
ได้อย่างยั่งยืน ดูแลชุมชนด้านสุขภาพอนามัย การมอบทุนการศึกษา
แก่คนในท้องถิน่ การยกระดับมาตรฐานโรงงานสูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงนิเวศ
การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลชุมชน และการจัดอบรมเพื่อ
สร้างความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้คนในชุมชน
Ļǰ éšćîÿĆÜÙöēé÷øüöǰซึ่งเน้นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ
มนุ ษ ย์ การยกระดั บ คุณ ภาพชีวิ ต และความอยู ่ ดี กิน ดีข องสั ง คม
ผ่านโครงการที่ตรงกับปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง โดยผสานองค์
ความรู้ ความเชี่ยวชาญขององค์กรเข้ากับศักยภาพของสังคม เช่น
“โครงการเอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต” ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ
นํ้าให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง
สมดุล “โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพือ่ ฟืน้ ฟูดนิ เค็ม” ซึง่ เอสซีจี
ร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อช่วยชุมชนแก้ปัญหาดินเค็ม รวมถึงการ
เผยแพร่เทคโนโลยีฟน้ื ฟูดนิ เค็มอย่างง่าย การสร้างเครือข่ายแลกเปลีย่ น
และขยายองค์ความรู้เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ใน
ระยะยาว
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ǰĀîŠü÷ÜćîøćßÖćø
เอสซี จี ไ ด้ กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการทํ า ธุ ร กรรมกั บ รั ฐ ไว้ ใ น
จรรยาบรรณเอสซีจแี ละนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน โดยจะต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละท้องถิ่นอย่าง
เคร่งครัด และต้องไม่กระทําการใด ๆ ทีอ่ าจจูงใจให้พนักงานในหน่วย
งานราชการมีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุน
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตลอดจนรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะหรื อ
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ

 ǰÿČęĂöüúßî
เอสซี จี ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่
สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถ
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สื่ อ สารต่ อ ไปยั ง สาธารณชนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและทั น เหตุ ก ารณ์
นอกจากนี้ ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของสื่อมวลชน อาทิ
การเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวหรือกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท
รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน อาทิ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือการสนับสนุน
กิจกรรมวิชาการของสื่อมวลชน บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

 ǰÙĎŠĒ×ŠÜ
เอสซีจีดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่าง
เป็ น ธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า โดย
ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณเอสซีจี อย่างมีจริยธรรม
โปร่งใส รวมทัง้ ไม่เอาเปรียบคูแ่ ข่งด้วยวิธกี ารอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะ
สม ไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
คู่แข่ง ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดย
ปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการตกลงใด ๆ ที่เป็นการผูกขาด
ลด หรือการจํากัดการแข่งขัน

 ǰõćÙðøąßćÿĆÜÙöǰîĆÖüĉßćÖćøǰñĎšîĞćÙüćöÙĉéǰ
เอสซีจีดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ มีการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินธุรกิจทีค่ รบถ้วน
ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความ
สํ า คั ญ ของมุ ม มอง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะที่ ม าจากภาค
ประชาสังคม เพือ่ นํามาสะท้อนถึงประเด็นต่าง ๆ ทีอ่ งค์กรสามารถพัฒนา
เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม โดยตั้งแต่ปี 2553 จนถึง
ปัจจุบนั คณะกรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้จดั เวทีรบั ฟังความคิดเห็น
(Opinion Panel) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคราชการ เอกชน และองค์กร
อิสระ โดยมุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน รวมทั้ง
การขยายผลสู่อุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเอสซีจี เพื่อ
ให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
ßŠĂÜìćÜÖćøêĉéêŠĂ×ĂÜñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷
เอสซีจีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้
รับการรวบรวม กลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการบริษัทตามลําดับต่อไป
โทรศัพท์: 0-2586-6098
เลขานุการบริษัท
อีเมล: corporate@scg.com
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0-2586-3309
อีเมล: invest@scg.com

บริษทั ได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
สามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทํา
ที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing System ในระบบอินทราเน็ต
(สําหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ www.scg.com (สําหรับผู้มีส่วนได้เสีย
อื่น ๆ) เพื่อดําเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้
Ļǰ óîĆÖÜćîĀøČĂñĎšöĊÿŠüîĕéšđÿĊ÷đÿîĂÙüćöÙĉéđĀĘîñŠćîßŠĂÜìćÜ
ที่กําหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่
จําเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
โดยการดํ า เนิ น การตรวจสอบโดยไม่ เ ปิ ด เผยตั ว ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นหรื อ
แหล่งข้อมูล ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการ
คุ ้ ม ครองที่ เ หมาะสมหรื อ บริ ษั ท อาจกํ า หนดมาตรการคุ ้ ม ครอง
โดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะ
เกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
Ļǰ ÿĞ ć îĆ Ö ÜćîêøüÝÿĂïøĆ ï đøČę Ă Üøš Ă ÜđøĊ ÷ îđóČę Ă êøüÝÿĂïëċ Ü
ข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น โดยดํ า เนิ น การอย่ า งรั ด กุ ม เพื่ อ ให้ ท ราบ
ข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้า
ให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
Ļǰ ĔîÖøèĊ ìĊę ó ïüŠ ć öĊ Ù üćöñĉ é đÖĉ é ×ċĚ î Ýøĉ Ü ǰ ÝąÖĞ ć ĀîéĔĀš êĆĚ Ü
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงาน
เรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริษัทต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท
โดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ
รายงานการทุ จ ริ ต การทํ า ผิ ด กฎหมายหรื อ จรรยาบรรณซึ่ ง อาจ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทผ่าน
กรรมการอิสระที่อีเมล ind_dir@scg.com

ǰÖćøđðŗéđñ÷×šĂöĎúĒúąÙüćöēðøŠÜĔÿ
เอสซีจีให้ความสําคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็น
เรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการ
เปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทาง
การเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด มีสาระสําคัญครบถ้วน
เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา
เอสซีจีได้มีการกําหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure
Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
แล้วตั้งแต่ในปี 2551 และในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
ให้มีการปรับปรุงนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน
และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าเอสซีจีได้เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ซึง่ รายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบตั ไิ ด้เผยแพร่ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย

และบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของเอสซีจี
เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
อื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และเป็น
หลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใส อาทิ
1. จัดทําแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต.
2. กํ า หนดนโยบายให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้ อ ง
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษัทกําหนด
3. กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซือ้ ขาย/
ถือครองหุน้ สามัญของบริษทั ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการทราบทุกครัง้
ทีม่ กี ารประชุม และรายงานการถือหุน้ กูข้ องบริษทั และหุน้ สามัญของ
บริษทั ในเครือฯ ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ การถือหุน้
สามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส และเปิดเผยจํานวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจําปี
4. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี
5. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และรายงานประจํา
ปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
6. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท
7. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละ
คนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
8. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทใน
รายงานประจําปี
9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
10. เปิ ด เผยนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่ ก รรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทน
ที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย เป็นรายบุคคล
11. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัด
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล
12. เปิดเผยโครงสร้างการดําเนินงานและการลงทุนในบริษทั ย่อย
บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น ๆ อย่างชัดเจน
13. เปิ ด เผยค่ า สอบบั ญ ชี และค่ า บริ ก ารอื่ น นอกเหนื อ จาก
ค่าสอบบัญชีในรายงานประจําปี
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14. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบน
เว็บไซต์ของบริษัท
15. เปิ ด เผยนโยบายการดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม และ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย
16. เปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ
งานตามนโยบาย
17. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สําคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่
มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET
Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
ทั่วถึง และโปร่งใส
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี “จรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุน
สัมพันธ์ของเอสซีจีเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นธรรม
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของเอสซีจี
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ มี
แนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
อันจะทําให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ßŠĂÜìćÜÖćøđñ÷ĒóøŠ×šĂöĎúÿćøÿîđìý×ĂÜïøĉþĆì
เอสซีจีให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และข้อมูล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้
ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว เอสซีจยี งั ได้พฒ
ั นาช่องทางในการสือ่ สาร
ข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ
1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อ
โดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. แถลงข่ า วผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ไตรมาส รวมทั้ ง ข่ า ว
โครงการลงทุนและกิจกรรมที่สําคัญของเอสซีจีเป็นประจํา
3. แถลงผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ไตรมาสแก่ นั ก ลงทุ น และ
นักวิเคราะห์
4. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจ
5. จัดกิจกรรมพบนักลงทุน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
6. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ในการสัมมนาระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
7. จั ด โครงการเยี่ ย มชมกิ จ การและโรงงาน ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่าง ๆ
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เอสซีจีจัดแถลงผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกไตรมาส
แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน

8. เผยแพร่ ข ่ า วผ่ า นสื่ อ มวลชนในรู ป แบบต่ า ง ๆ อาทิ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สือ่ โฆษณา และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
9. จัดทําสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของเอสซีจี
อาทิ รายงานประจําปี รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน วารสารผูถ้ อื หุน้ กู้
วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจําหน่าย และวารสารพนักงาน
10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
11. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.scg.com และโซเชียลมีเดีย

ĀîŠü÷ÜćîîĆÖúÜìčîÿĆöóĆîíŤǰ
หน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ข องเอสซี จี ไ ด้ ทํ า หน้ า ที่ ติ ด ต่ อ
สื่ อ สารกั บ นักลงทุนสถาบัน นั กลงทุนรายย่อ ย ผู้ถื อ หุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ
โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล invest@scg.com ซึ่งในปี
2560 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุน สถาบัน และ
นักวิเคราะห์ อย่างสมํา่ เสมอ โดยได้นาํ เสนอผลการดําเนินงาน งบการเงิน
ฐานะการเงิน คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management
Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต สรุปได้ดังนี้
Ļǰ ÝĆéÖĉÝÖøøöđóČęĂĔĀšÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ đĂÿàĊÝĊǰ ĒúąñĎšßŠü÷
ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ (Domestic
Roadshow และ Conference) เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง บนแนวทางการดําเนินธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปของเอสซีจี
รวม 10 ครั้ง
Ļǰ đóČęĂĔĀšÙüćöøĎšĒúąÿøšćÜÙüćöđ×šćĔÝđßĉÜúċÖĔîĒêŠúąíčøÖĉÝ×ĂÜ
เอสซีจี ทางบริษทั ได้จดั กิจกรรม โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของแต่ละ
ธุรกิจเป็นผู้ให้ความรู้ สื่อสารกลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินธุรกิจให้
แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศรวม 7 ครั้ง

Ļǰ ÝĆéǰ"OBMZTUǰ$POGFSFODFǰìčÖĕêøöćÿǰøüöǰǰÙøĆĚÜǰ
Ļǰ ÝĆéǰ3PBETIPXǰĔîêŠćÜðøąđìýǰøüöìĆĚÜÿĉĚîÝĞćîüîǰǰÙøĆĚÜ
Ļǰ ÝĆéǰ4JUFǰ7JTJUǰĔîÖúčöŠ íčøÖĉÝĀúĆÖǰđóČĂę ÿøšćÜÙüćöđ×šćĔÝóČîĚ åćîĔî
กระบวนการผลิต โดยเน้นขัน้ ตอนการผลิต ตัง้ แต่การเริม่ ต้นจนกระทัง่
เป็นสินค้า รวม 6 ครั้ง
Ļǰ $PNQBOZǰ7JTJUǰìĆĚÜĒïïǰ0OFPO0OFǰ.FFUJOH ǰ(SPVQǰ.FFUJOHǰ
และ Conference Call เพือ่ ให้นกั ลงทุนได้ซกั ถามแนวทางดําเนินงานและ
กลยุทธ์ของบริษทั ตลอดจนการตอบข้อซักถามจากนักลงทุนโดยตรง
ผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์อย่างสมํ่าเสมอ
หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
ที่อยู่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์
0-2586-3309
โทรสาร
0-2586-3307
อีเมล
invest@scg.com

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์การทํางานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือในภาคอุตสาหกรรม หรือการ
จัดการองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารกิจการของ
บริษทั รายละเอียดปรากฏตามประวัตคิ ณะกรรมการบริษทั ในรายงาน
ประจําปี
บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 7 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน
โดยกรรมการอิสระจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของฝ่าย
จัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกําหนดและเปิดเผย
นโยบายด้านการดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ǰÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćø
ǰǰēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøǰ

ǰ×Ăïđ×êĀîšćìĊę×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìǰ

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีความรูค้ วามสามารถ
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายของบริษทั โดยร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงวางแผนการดําเนินงาน
ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหาร
ความเสีย่ ง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบตั ิ
งานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน
แต่ ไ ม่ เ กิ น 12 คน ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนโดยที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการอิสระ
3. นายปรีชา อรรถวิภัชน์
กรรมการอิสระ
4. นายพนัส สิมะเสถียร
กรรมการ
5. นายอาสา สารสิน
กรรมการอิสระ
6. นายชุมพล ณ ลําเลียง
กรรมการอิสระ
7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ
8. นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการอิสระ
9. นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการอิสระ
10. นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการ
11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ*
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
หมายเหตุ * เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2560

(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2560)
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น
(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสําคัญ 4 ประการ คือ
1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ
รอบคอบ (Duty of Care)
1.2 การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of
Obedience)
1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจํานวน
กรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย
เพื่อให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
3. กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของ
เอสซีจี โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจําทุกปี
4. พิจารณาแผนหลักในการดําเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย
และนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ
ของเอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสากล
5. ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และ
ติดตามการวัดผลการดําเนินงานทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับ
เอสซีจี โดยกําหนดให้มกี ารรายงานผลการดําเนินงานอย่างสมํา่ เสมอ
รวมทั้ ง ให้ น โยบายเพื่ อ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งาน
ของธุ ร กิ จ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และสุ ข อนามั ย ความ
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รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
ของเอสซีจี
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซือ่ สัตย์สจุ ริต
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กํ า กั บ ดู แ ลและสนั บ สนุ น การสร้ า งนวั ต กรรมที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
มู ล ค่ า แก่ เ อสซี จี ค วบคู ่ กั บ การสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย
8. กํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
มาตราการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. กํ า หนดนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง และกํ า กั บ ดู แ ลให้ มี
การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล รวมทัง้ มี
การทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ
และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
10. กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ใน
ระดั บ สากล เพื่ อ เป็ น แนวทางในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ติ ด ตามให้ มี
การปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
และจรรยาบรรณเอสซีจี
11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและ
คุณธรรม และปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบาย
ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ของเอสซี จี พร้ อ มทั้ ง กํ า กั บ ดู แ ลให้ มี ร ะบบ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลด
ความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อํานาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้ง
ป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย
12. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน
การชําระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
13. กํ า กั บ ดู แ ลให้ ร ะบบการจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น และ
การเปิดเผยข้อสําคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
14. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กํากับดูแลให้มีกระบวนการและ
ช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ง
เบาะแสหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็น
ปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
15. พิ จ ารณาแผนพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และแผนสื บ ทอด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกํากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ ปี ระสิทธิผลเป็นประจําทุกปี และมีระบบ
การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ
โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานเพื่อ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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16. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจําทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือ
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole)
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกัน
ในคณะกรรมการบริษทั และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการบริษัทเป็นประจําสมํ่าเสมอ
17. กํากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็น
กรรมการบริษทั อย่างโปร่งใส และมีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
18. อุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างพอเพียง เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท และการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ มี
เหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้อง
แจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม
19. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
กํากับดูแลให้มกี ารป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ของ
เอสซีจีและการทําธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับเอสซีจี
ในลักษณะที่ไม่สมควร
20. พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง
เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษา
จากทีป่ รึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชีย่ วชาญในวิชาชีพอืน่ ๆ หากเห็นว่า
มีความจําเป็นและเหมาะสม

ǰ ǰïìïćìĀîšćìĊę×ĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰ
(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2560)
ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วม
กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้
กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตามระเบียบวาระ
ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษทั
ทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ
และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

อย่างครบถ้วน
2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อไปอย่าง
ชัดเจน
2.4 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มี
กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
3. เป็นผูน้ าํ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อ
บังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแล
ให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนั บ สนุ น และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับ
ฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กํากับดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส
ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กํ า กั บ ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี โ ครงสร้ า งและ
องค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กํ า กั บ ดู แ ลให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
โดยรวม คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยชุ ด ต่ า ง ๆ และกรรมการบริ ษั ท
แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ǰ ĂĞćîćÝĂîčöĆêĉ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตาม
ขอบเขตหน้าที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกําหนด
และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน แผนหลัก
ในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ
และแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง
การกําหนดเป้าหมายทีต่ อ้ งการของผลของการดําเนินงาน การติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ และ
การดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกันทีส่ าํ คัญ
การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

ǰ ÖćøĒïŠÜĒ÷ÖïìïćìĀîšćìĊęøąĀüŠćÜÙèąÖøøöÖćø
ïøĉþĆìÖĆïòść÷ÝĆéÖćø
เอสซีจีได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะ
กรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการเอสซีจีอย่างชัดเจน โดยกรรมการ
บริษัททําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของฝ่ายจัดการเอสซีจีในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการเอสซีจี
ทําหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด
ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นบุคคล
คนละคนกัน โดยทั้งสองตําแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งของ
ผู้บริหารระดับสูง และมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจําทุกปี
โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าประชุมในวาระดังกล่าว
ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของเอสซีจี ตลอดจนไม่มีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษทั เพือ่ ให้แบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่างการกํากับดูแลเชิงนโยบาย
ในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน
สํ า หรั บ ฝ่ า ยจั ด การเอสซี จี ไ ด้ รั บ มอบหมายอํ า นาจหน้ า ที่ ใ ห้
ดําเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ รับผิดชอบผลการ
ดําเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่
คณะกรรมการอนุมตั ใิ นแผนงานประจําปี ดําเนินการตามนโยบายด้าน
บุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กร และดํารง
ไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ǰ üćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ×ĂÜÖøøöÖćøïøĉþĆì
ÝĞćîüîðŘìĊęéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ×ĂÜÖøøöÖćøïøĉþĆì
ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ได้ กํ า หนดจํ า นวนปี ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ใน
แต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
กรรมการบริษัทต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวน
กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจาก
ตํ า แหน่ ง นั้ น ให้ พิ จ ารณาจากกรรมการบริ ษั ท ที่ อ ยู ่ ใ นตํ า แหน่ ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ
ทั้งสิ้นจํานวน 12 คน แต่ละคนจะดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไร
ก็ ต าม กรรมการบริ ษั ท ที่ อ อกไปนั้ น อาจได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ให้ ดํ า รง
ตําแหน่งอีกก็ได้
üćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜêĉéêŠĂÖĆî×ĂÜÖøøöÖćøĂĉÿøą
กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการไม่เกิน 3
วาระติดต่อกัน โดยเริ่มนับวาระแรกตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมี
มติอนุมัติในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 และครบกําหนดการดํารง
ตําแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีที่ตนครบ
กําหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการ
ดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็น
กรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติ
ความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง
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ǰ îē÷ïć÷ÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĔîÿëćïĆîõć÷îĂÖđĂÿàĊÝ×Ċ ĂÜ ǰ ÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîĒúąÖćøóĆçîćÙüćöøĎš
ÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÖøøöÖćø
ÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ
ÖćøÖĞćĀîéÝĞćîüîïøĉþìĆ ÝéìąđïĊ÷îìĊÖę øøöÖćøïøĉþìĆ ÝąĕðéĞćøÜ
êĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøǰ
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการ
เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถ
อุ ทิ ศ เวลาสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คณะ
กรรมการบริ ษั ท จึ ง กํ า หนดเป็ น นโยบายให้ ก รรมการบริ ษั ท ดํ า รง
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท นอกจากนี้
บริษทั มีแนวปฏิบตั ใิ นกรณีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดํารงตําแหน่งใน
บริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
îē÷ïć÷ĒúąĒîüðäĉïĆêĉÖćøđðŨîÖøøöÖćøĔîÿëćïĆîõć÷îĂÖ
đĂÿàĊÝĊ×ĂÜñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททํางานใน
สถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้
(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้
ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้น
เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม เช่ น สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
(3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้น
เพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้เวลา
อันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท
ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอขออนุมัติการเข้าดํารง
ตํ า แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท อื่ น หรื อ สถาบั น ภายนอกจากคณะ
กรรมการบริษัท และในกรณีของพนักงานจัดการให้เสนอขออนุมัติ
ตามอํานาจดําเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์
ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทํางาน ตลอดจนอุทิศ
เวลาการทํางานให้กบั บริษทั อย่างเต็มที่ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามแนวจรรยา
บรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะ
ไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขัน
กั บ กิ จ การของบริ ษั ท อนึ่ ง การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ พ นั ก งานเป็ น
กรรมการหรือใช้เวลาของบริษทั ทํางานให้กบั สถาบัน/บริษทั ภายนอก
เป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ ของบริ ษั ท ที่ จ ะพิ จ ารณาตามความเหมาะสมเป็ น
กรณี ๆ ไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบ
โดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว
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เอสซีจจี ดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านและทบทวนผลการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
ประจําทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ
คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a
Whole) และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง (self-assessment)
และได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการ ซึง่
ผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุป
เพื่อกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป
สําหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการทัง้ คณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ตนเอง (self-assessment) นั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
จะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการ รวมถึงแบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลเพือ่
เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ก่อนที่
จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
สํานักงานเลขานุการบริษทั ได้จดั ส่งแบบประเมินผลให้กรรมการ
บริ ษั ท ทุ ก คนเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดํารงตําแหน่ง หลังจากนั้น
สํานักงานเลขานุการบริษัทจะสรุปผล และนําเสนอผลประเมินต่อ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท
เพื่ อ ทราบก่ อ นนํ า ส่ ง ผลการประเมิ น ให้ ป ระธานกรรมการและ
ประธานกรรมการชุดย่อยต่อไป
ทั้งนี้ ในปี 2560 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ดังนี้
ÖćøðøąđöĉîñúÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠĒúąñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ×ĂÜ
đĂÿàĊÝĊǰ
คณะกรรมการบริษทั ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงาน
ตามนโยบายทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกับสภาวการณ์
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
จะนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษั ท โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ทั้ ง ปี ป ั จ จุ บั น และเปรี ย บเที ย บ
ข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลประกอบการของธุ ร กิ จ โดยพิ จ ารณาจากร้ อ ยละของ
EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อกําหนดค่า
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1. คณะกรรมการบริษัท

92

95

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

99

98

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

99

98

4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

88

94

ร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรี ย บเที ย บผลประกอบการของธุ ร กิ จ กั บ อุ ต สาหกรรม
เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิ
ภาพการดําเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
นอกจากนั้น ได้นําผลการสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน
ระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของ
เอสซี จี มาใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาในคณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทนด้วย
ÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊę×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìēé÷ìĊę
ðøċÖþćõć÷îĂÖìĊęđðŨîĂĉÿøą
นอกเหนือจากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
(Self-Assessment) นั้น คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายในการ
จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยทีป่ รึกษา
อิสระภายนอกทุก ๆ 3 ปี เพื่อนํามาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยครัง้ ต่อไปจะดําเนินการ
ประเมินผลในปี 2561
ÖćøóĆçîćÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜǰ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้เห็นควรให้มีการ
จัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของกรรมการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ เริ่ ม การจัด เสวนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัท
และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ร่ ว มกั บ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกตั้ ง แต่
ปี 2554
สําหรับในปี 2560 นั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ได้จัดเสวนาจํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ในหัวข้อ
“โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic

การเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance
และ IT Security” ร่วมกับ IOD และ KPMG

Corridor Development หรือ EEC)” ร่วมกับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และเมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ในหัวข้อ “บทบาท
กรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” ร่วมกับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด (KPMG) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นร่วม
กับผู้ทรงคุณวุฒิในรูปแบบของการเสวนาพูดคุย
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การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2560
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4. นายพนัส สิมะเสถียร
					
				
				
					
				
-

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

5. นายอาสา สารสิน		
					
				
				
					

เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ
เลขาธิการ EEC
เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG
เข้าร่วม Director Dinner Talk 2017 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทกับการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย”
จัดโดย IOD

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

เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG
เข้าร่วม Director Dinner Talk 2017 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทกับการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย”
จัดโดย IOD
เข้าร่วม The 4th National Director Conference หัวข้อ “Steering Governance in Changing World” จัดโดย IOD

8. นางธาริษา วัฒนเกส
					
				
				
					

เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ
เลขาธิการ EEC
เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG
เข้าร่วม Director Dinner Talk 2017 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทกับการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย”
จัดโดย IOD

9. นายกานต์ ตระกูลฮุน
- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ
					 เลขาธิการ EEC
				
- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG
10. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG

11. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ
					 เลขาธิการ EEC
				
- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG
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นอกจากนี้ เอสซีจียังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่
รวมทัง้ พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษทั และผู้
บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยูเ่ สมอ ทัง้ หลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่วย
งานที่ดูแลการฝึกอบรมของเอสซีจี และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน
กํากับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ อาทิ หลักสูตรกรรมการบริษัท

ของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ ก.ล.ต. กําหนดให้กรรมการของ
บริษทั จดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึง่ หลักสูตร ซึง่ ได้แก่
Director Certiﬁcation Program (DCP) Director Accreditation Program
(DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนําความรู้และ
ประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

Öćøđ×šćøŠüöĂïøöĀúĆÖÿĎêø×ĂÜÖøøöÖćøìĊęÝĆéēé÷ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷ǰ *0%
'JOBODFǰGPSǰ %JSFDUPSǰ
%JSFDUPSǰ 3PMFǰPGǰUIFǰ 3PMFǰPGǰUIFǰ
"VEJUǰ
%SJWJOHǰ
&UIJDBM
/PO'JOBODFǰ "DDSFEJUBUJPOǰ $FSUJųDBUJPOǰ $IBJSNBOǰ $PNQFOTBUJPOǰ $PNNJUUFFǰ $PNQBOZǰ -FBEFSTIJQ
%JSFDUPS
1SPHSBNǰ 1SPHSBN 1SPHSBN $PNNJUUFFǰ 1SPHSBNǰ 4VDDFTTǰXJUIǰ
&-1
øć÷ßČęĂ
'/%
%"1
%$1
3$1
3$$
"$1 *5ǰ(PWFSOBODF
ÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþĆì
*5(
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
RCP 1/2000
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
FND 5/2003
DCP 30/2003
ACP 11/2006
3. นายปรีชา อรรถวิภัชน์
FND 8/2004 DAP 107/2014 DCP 39/2004
ACP 11/2006
4. นายพนัส สิมะเสถียร
DCP 2/2000
DCP Re 1/2005
5. นายอาสา สารสิน
FND 39/2008 DAP 5/2003
RCP 32/2013
ACP 19/2007
6. นายชุมพล ณ ลําเลียง
RCP 2/2001
7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
RCP 35/2014
8. นายประมนต์ สุธีวงศ์
DAP 6/2003
RCP 4/2001 RCC 9/2009 ACP 45/2013
9. นางธาริษา วัฒนเกส
DCP 4/2000
ITG 3/2016
10. นายกานต์ ตระกูลฮุน
DCP 29/2003
11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
DCP 21/2002 RCP 2/2001
ELP 2/2015
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
DAP SCC/2004
ĀúĆÖÿĎêøÖćøĂïøö

สําหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทนั้น เอสซีจีมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
ทําหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการเอสซีจี
และมีสํานักงานเลขานุการบริษัททําหน้าที่ดูแลประสานงานด้าน
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัท การดําเนินการประสานงานให้มกี ารปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการบริษัท
เอสซีจีได้จัดทําคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย
กฎเกณฑ์ กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าที่ และแนวปฏิบัติใน
ตําแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งแจกให้กับกรรมการบริษัท
ทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ
ได้รับทราบ

ÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöÿĞćĀøĆïÖćøđðŨîÖøøöÖćøïøĉþĆì
ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ เอสซีจีได้
กําหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าที่
กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้า
รับตําแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการ
บริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ 3 ด้าน ดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลทีจ่ าํ เป็นเกีย่ วกับกรรมการเพือ่ ประโยชน์ในการ
ตรวจสอบดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการ
2) จัดส่งข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
กรรมการบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท คู่มือ
กรรมการบริษทั คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน และสรุปผลการดําเนิน
งาน เพือ่ ให้กรรมการมีขอ้ มูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบือ้ งต้น
3) จัดให้มกี ารพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษทั
ฝ่ายจัดการเอสซีจี หรือผู้อํานวยการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับทราบ และ
สอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
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11.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิจการสังคม
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ ง และเสนอเรือ่ ง
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตร
สําหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องชุด
อื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

ǰÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 คน
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรูค้ วามเข้าใจ และมีประสบการณ์
การทํางานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีนายธารินทร์
นิมมานเหมินท์ และนางธาริษา วัฒนเกส เป็นกรรมการตรวจสอบที่
เป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทําหน้าทีใ่ นการสอบทาน
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น ได้ โดยทํ า หน้ า ที่ ส อบทานการ
ดําเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล
ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นตาม
มาตรฐานสากล รวมทัง้ สอบทานให้มรี ะบบการควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าที่
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานตรวจสอบเป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
นายพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ เป็น
ผู้ดูแลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย และบัญชีเป็นประจํา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีที่ปรึกษาภายนอกที่เป็น
อิสระโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 คน ประกอบด้วย
1. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา อรรถวิภัชน์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
4. นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการตรวจสอบ
üćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ×ĂÜÖøøöÖćøêøüÝÿĂï
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
ครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทัง้ นี้ เมือ่
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ครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งต่อไปอีกได้
×Ăïđ×êĀîšćìĊę×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï
(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2560)
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
กระบวนการทํางาน การควบคุม การกํากับดูแลด้านการปฏิบัติงาน
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ
ข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิผล ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่
การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมิน
ความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายใน การสร้ า งระบบงานเชิ ง ป้ อ งกั น
การรายงานการกระทําความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทาน
แบบประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ มาตรการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ตามที่
สํานักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการ
ปฏิ บั ติ ง าน (Compliance) ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบ
แนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
ตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึง่ สํานักงาน
ตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั มีระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ และนําเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
7. สอบทานสรุ ป ผลตรวจสอบทุ จ ริ ต และกํ า หนดมาตรการ
ป้องกันภายในองค์กร รวมทัง้ สอบทานกระบวนการภายในของบริษทั
เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านให้
ดียิ่งขึ้น
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความ
เป็ น อิ ส ระเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท รวมทั้ ง เสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั และประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และ
กําลังพลของสํานักงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อํานวยการสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการ
บังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจ
สอบของสํานักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของตนเองเป็นประจําทุกปี
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการ
บริษัทจะมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็น
อิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามคําสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป
ÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï
1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบกรณีทผี่ สู้ อบบัญชี
พบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305
มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา
312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้สํานักงาน ก.ล.ต. และ
ผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
2. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญ
ในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะจัดการไม่ดาํ เนินการให้มกี าร
แก้ไขปรับปรุงภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบกําหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

ǰÙèąÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀćǰ
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 5 คน โดยกรรมการทุกคน
ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็น
กรรมการอิ ส ระ ทํ า หน้ า ที่ เ สนอ ทบทวน กํ า กั บ ดู แ ลงานด้ า น
บรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั ทดแทนกรรมการทีค่ รบรอบออกตามวาระหรือกรณีอนื่ ทบทวน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย และทําแผนการสืบทอดตําแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จํานวน 5 คน
ประกอบด้วย
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายปรีชา อรรถวิภัชน์
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
3. นายพนัส สิมะเสถียร
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
4. นายอาสา สารสิน
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
5. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
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üćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ×ĂÜÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀć
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้
×Ăïđ×êĀîšćìĊę×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀćǰ
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กําหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ
2. เสนอแนะแนวปฏิ บั ติ ด ้ า นบรรษั ท ภิ บ าลของเอสซี จี ต ่ อ
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
ให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติใน
ระดับ สากล และเสนอแนะต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้มีการ
พิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. กํ า กั บ ดู แ ลให้ มี น โยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ที่ เ หมาะสม
เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ
6. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
7. พิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ของกรรมการบริษัท
8. เสนอแนะวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และประธานกรรมการ
โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจําทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ เพือ่ นําไปปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการ
บริษัท
9. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ
บริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง หลั ง มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบรรษัท ภิ บ าลและ
สรรหาอย่างสมํ่าเสมอ
10. กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษั ท ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี
และกําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการ
บริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ
หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
11. พิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมมาดํ า รง
ตําแหน่งกรรมการบริษทั ทดแทนกรรมการบริษทั ทีค่ รบวาระหรือกรณี
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อื่น ๆ โดยคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั ิ
12. จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
คณะจัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
13. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทใน
เรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาทบทวนและ
เสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter)
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ชุดต่าง ๆ เพื่อ
ให้มคี วามเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเป็นประจําทุกปี โดยประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
15. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหามีอํานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า
หน่ ว ยงานหรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ค วามเห็ น
ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น นอกจากนั้น
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคําปรึกษาจากทีป่ รึกษา
อิ ส ระภายนอกหรื อ ผู ้ เชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ อื่ น ๆ หากเห็ น ว่ า
มีความจําเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ǰÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìî
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 3 คน ซึ่งกรรมการทุกคน
ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และประธานกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าที่ศึกษาพิจารณา
ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เพื่อเสนอ
เป็นนโยบายค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของ
เอสซีจีในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจน
สามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นายชุมพล ณ ลําเลียง
ประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน
2. นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน
3. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน*
หมายเหตุ * เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2560

üćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ×ĂÜÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìî
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ครบกํ า หนดออกตามวาระก็ อ าจได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รง
ตําแหน่งต่อไปอีกได้
×Ăïđ×êĀîšćìĊę×ĂÜÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìîǰ
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนวทางและวิ ธี ก าร การจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยชุ ด ต่ า ง ๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจําปีและเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัดการ
เอสซีจี (Management Remuneration) ซึง่ รวมถึงเงินเดือน โบนัสประจําปี
โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท และผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของคณะจั ด การเป็ น รายบุ ค คล ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร
ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คําแนะนําการดําเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อ
กําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจําทุกปี
4. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะจั ด การเอสซี จี เ ป็ น
รายบุ ค คลตามข้ อ เสนอของกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ เพื่ อ กํ า หนด
ค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจําทุกปี
5. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง
และผลตอบแทน เงินรางวัลประจําปีของพนักงานจัดการระดับสูงก่อน
เสนอคณะกรรมการบริษัท
6. พิ จ ารณาทบทวน ศึ ก ษา ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงและ
แนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะ
จัดการเอสซีจอี ย่างสมํา่ เสมอเพือ่ นําเสนอคณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
7. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะจัดการเอสซีจี เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนําอื่น ๆ ที่มี
การประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้เอสซีจีรักษาความเป็นผู้นํา
ในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
อย่างสมํ่าเสมอ
9. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
10. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อ
คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขออนุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมและมี
ความทันสมัยอยู่เสมอ

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนมีอํานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า
หน่ ว ยงานหรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ค วามเห็ น
ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น นอกจากนั้น
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษา
อิ ส ระภายนอกหรื อ ผู ้ เชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พ อื่ น ๆ หากเห็ น ว่ า มี
ความจําเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ǰÙèąÖøøöÖćøÖĉÝÖćøÿĆÜÙöđóČęĂÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั จํานวน 6 คน และผูบ้ ริหารระดับสูง
3 คน ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานด้าน
กิ จ การสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เสนอแนะการกํ า หนด
งบประมาณประจําปี สําหรับการดําเนินกิจการดังกล่าว รวมทัง้ ติดตาม
ผลการดําเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจํานวน 9
คน ประกอบด้วย
1. นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการกิจการ
สังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน*
6. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายขจรเดช แสงสุพรรณ
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. นายชลณัฐ ญาณารณพ
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. นายยุทธนา เจียมตระการ
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หมายเหตุ * เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2560
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11.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ
บริษัทกําหนดสัดส่วนของกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
อิสระให้มีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด
ปั จ จุ บั น บริ ษัท มี ก รรมการอิ ส ระ จํ า นวน 7 คน ได้ แ ก่ นายสุเมธ
ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายอาสา สารสิน นายชุมพล
ณ ลําเลียง นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธวี งศ์ และ
นางธาริษา วัฒนเกส
×šĂÖĞćĀîéÙčèÿöïĆêÖĉ øøöÖćøĂĉÿøą×ĂÜïøĉþìĆ ǰàċÜę öĊÙüćöđ×šöÜüé
ÖüŠćĀúĆÖđÖèæŤ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïêúćéìčîǰ
กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็น
กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบี ย นตามกฎหมาย ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด ามารดา คู ่ ส มรส
พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการ
ทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานอง
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เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่อ
อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การ
คํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ซึ่ ง มี ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ น แต่ จ ะได้ พ ้ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า ว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั และไม่
เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาทีร่ ับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการ
ทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั
หรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
11. สามารถดู แ ลผลประโยชน์ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายอย่ า ง
เท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นํา
วิสยั ทัศน์กว้างไกล เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารทํางาน
ที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
Ļǰ ĒîüìćÜÖćøóĉÝćøèćÖúĆęîÖøĂÜñĎšĕéšøĆïđÿîĂßČęĂđðŨîÖøøöÖćøǰ
ในการพิจารณากลัน่ กรองรายชือ่ ผูท้ จี่ ะถูกเสนอชือ่ เป็นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาควรกําหนดแนวทางทีจ่ ะใช้ในการพิจารณา โดย
ควรคํานึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
ǰǰÙčèúĆÖþèąìĊęêšĂÜÖćøĔîÖøøöÖćøĒêŠúąÙîǰǰ
คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลของผูท้ จี่ ะคัดเลือกเพือ่ เสนอชือ่ เป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น
- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้า
ÖćøÿøøĀćÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ
แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
ĒîüìćÜÖćøÿøøĀćÖøøöÖćø
- ยึดมั่นในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคล
มืออาชีพ
ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั แทนกรรมการ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความ
บริษัทที่ครบกําหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ และเสนอ
สําคัญ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ
ǰǰ ÙüćöøĎšÙüćößĞćîćâìĊęêšĂÜÖćøĔĀšöĊĔîÙèąÖøøöÖćø
เข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการ
คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากําหนดองค์ประกอบของ
สรรหากรรมการ โดยคํานึงถึง
ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านที่จําเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อ
Ļǰ ÙčèÿöïĆêĉìĊęđĀöćąÿö
ให้คณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกํากับ
- สามารถอุทิศเวลาและทําประโยชน์ให้กับเอสซีจีได้
- มีประวัตกิ ารทํางานทีซ่ อื่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส และมีคณ
ุ สมบัติ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล
ǰǰ ÙüćöĀúćÖĀúć÷×ĂÜÖøøöÖćø
การเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
นอกเหนือจากการกําหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้าง
- มีประสบการณ์บริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่ได้รับผลสําเร็จ
ต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหายังอาจพิจารณากําหนดแนวทางเกีย่ วกับ
มาก่อน
- มีแนวความคิดและติดตามการเปลีย่ นแปลงของโลกยุคใหม่ ความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น
การมาจากกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ และพืน้ ฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ
อยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้สรรหา
- มี ป ระสบการณ์ ความรู ้ เชี่ ย วชาญ ทั ก ษะเฉพาะด้ า น
ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพ ความรู้ และประสบการณ์ของ กรรมการโดยคํานึงถึงความรู้ความชํานาญที่จําเป็นที่ยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของ
คณะกรรมการในส่วนที่ยังขาดอยู่
- ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหาร คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
สรรหากรรมการที่จะครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ซึ่ง
ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอสซีจี
แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
- กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล
Ļǰ ÙüćöøĎšǰ ÙüćößĞćîćâǰ ĀøČĂðøąÿïÖćøèŤĔîÖćøïøĉĀćø
- มีอดุ มการณ์ สามารถทํางานเป็นทีม และมีวฒ
ั นธรรมเข้ากับ
ÝĆéÖćøđßĉÜöĀõćÙǰ .BDSPNBOBHFNFOU
กรรมการได้
แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของ
Ļǰ ÖćøÙĆéđúČĂÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìêćöĒîüìćÜïøøþĆìõĉïćúǰ
เอสซีจี ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ ด้านการบริหาร
เอสซีจี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าทีส่ รรหากรรมการ และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ด้าน
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจตาม
กฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรม
ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดี ย วกั น หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจ
แบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระ
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ในรอบปี 2560 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 7 คน ไม่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่า
หลักเกณฑ์ทกี่ าํ หนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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การกําหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ด้านการต่างประเทศ และ
ด้านการบริหารความเสี่ยง
Ļǰ ÙüćöøĎǰš ðøąÿïÖćøèŤǰĀøČĂÙüćößĞćîćâđÞóćąéšćîǰ 4QFDJųDǰ
,OPXMFEHF ǰ&YQFSJFODFǰPSǰ&YQFSUJTF
แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านบัญชี /
Financial Literacy โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐาน
บัญชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ļǰ ÙüćöøĎšǰÙüćößĞćîćâǰĀøČĂðøąÿïÖćøèŤéšćîïøøþĆìõĉïćúǰ
ĀøČĂÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊǰ $PSQPSBUFǰ(PWFSOBODF
แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการกํากับดูแลกิจการภายในองค์กร
รวมถึงการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (CG Policy and
Guidance) และด้านการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ (Stakeholder
Engagement)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังได้นํา
รายชื่ อ ของบุ ค คลที่ มี ค วามสามารถในการเป็ น กรรมการบริ ษั ท
จดทะเบียน (Chartered Directors) ของ IOD มาใช้ประกอบการสรรหา
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระด้วย
ĀúĆÖđÖèæŤĒúąüĉíĊÖćøÙĆéđúČĂÖïčÙÙúìĊęÝąĒêŠÜêĆĚÜđðŨîÖøøöÖćø
1. การเสนอชือ่ บุคคลให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็นกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาจะเป็นผูส้ รรหาเพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
ก่อนเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และเป็นสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่า
เทียมกันทีจ่ ะเสนอชือ่ บุคคลอืน่ ส่วนอํานาจในการพิจารณาเลือกผูใ้ ด
เป็นกรรมการเป็นอํานาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือก
กรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอันจะทําให้เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้
ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อ
ให้ได้จํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา ได้กําหนดแนวทางในการเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตาม
วาระไว้ดังนี้
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1. ให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็น
กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระไม่เกิน
คนละ 4 ชื่อ โดยกรรมการผู้ที่ครบกําหนดออกตามวาระไม่ควรเสนอ
ชื่อตนเองกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
2. ให้กรรมการทุกคนประเมินความรู้ความชํานาญของตนเอง
ตามแบบ Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
สรรหากรรมการที่จะครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
3. คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาพิ จ ารณารายชื่ อ
บุคคลที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอมา รวมกับรายชื่อบุคคลที่
ผู้ถือหุ้นเสนอในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการที่มี
ส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้อยู่ในที่ประชุม จะพิจารณากลั่นกรองรายชื่อที่ได้
รับการเสนอจากกรรมการบริษทั และจากผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เสนอชือ่ บุคคลที่
เหมาะสม 4 ชือ่ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาเสนอทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามแนวทางที่กําหนดไว้ในคู่มือบรรษัทภิบาล
เอสซีจี รวมทั้งข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) และจากคุณสมบัตเิ ป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ
5. คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น รายบุ ค คลอย่ า ง
ละเอียดรอบคอบ และเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมเป็นกรรมการบริษทั
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระเข้ารับการเลือกตั้งในที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
ÖćøÿøøĀćñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜĒúąĒñîÿČïìĂéêĞćĒĀîŠÜñĎšïøĉĀćø
øąéĆïÿĎÜ×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
บริ ษั ท มี แ ผนการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ จ ะเข้ า มารั บ ผิ ด ชอบใน
ตําแหน่งงานบริหารที่สําคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและ
บริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้จัดทําแผนสืบทอด
ตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และคณะจัดการของบริษทั เพือ่ เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการสรรหา
ผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจี เริม่ จากการคัดเลือกผูท้ เี่ ป็นคนเก่งและดี
เข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ
(Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต
ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่าน
ขัน้ ตอนการประเมินพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง (High Potential) ซึง่ ทุกคน
จะได้ รั บ การพั ฒ นาตามแผนที่ ว างไว้ เ ป็ น รายบุ ค คล (Individual
Development Plan) มีการมอบหมายงานทีท่ า้ ทาย รวมทัง้ หมุนเวียนงาน
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการ
เตรียมบุคลากรของเอสซีจดี งั กล่าว ได้ดาํ เนินการกับพนักงานทุกระดับ
ให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตําแหน่งงานว่างลง

11.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษท
ั ย่อย
และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดกลไกในการกํากับดูแล รวมถึง
การควบคุมการบริหารจัดการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ด้วยการ
กระจายอํานาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการ
ผู ้ จั ด การใหญ่ ข องแต่ ล ะกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เป็ น ผู ้ ค วบคุ ม ดู แ ลแทน
คณะกรรมการบริษทั เช่น การเป็นผูพ้ จิ ารณาตัวบุคคลทีจ่ ะเป็นตัวแทน
ของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุม โดย
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
สําหรับจํานวนตัวแทนของบริษัทที่จะส่งเข้าไปนั้น จะพิจารณา
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม
เพือ่ ให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั เป็นไปอย่าง
เหมาะสม ทุก ๆ ไตรมาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของแต่กลุม่ ธุรกิจจะต้องนําเสนอผลการดําเนิน
งานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั และนําส่งรายงานผลการดําเนินงาน
ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบในเดื อ นที่ ไ ม่ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารทีจ่ ะเป็นตัวแทนของบริษทั
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการจัดทําคู่มืออํานาจดําเนินการ
สําหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เอสซีจีเข้าไปลงทุนและทบทวน
คูม่ อื อํานาจดําเนินการอย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วมแต่ละบริษัททั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและในต่าง
ประเทศ
สําหรับกลไกในการกํากับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างบริษัทย่อย
และ/หรือบริษทั ร่วมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ หรือการทํารายการทีส่ าํ คัญให้ครบถ้วนถูกต้องนัน้ มีปรากฏ
อยู่ในข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกําหนดไว้ว่าการ
ดําเนินการหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กําหนด
และใช้บังคับ
นอกเหนือจากคู่มืออํานาจดําเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบ
ในฐานะผู้กํากับดูแล ได้ประเมินประสิทธิผลของการกํากับดูแล การ
บริ ห ารความเสี่ ย ง และการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วมที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติงานของ
สํานักงานตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐาน
ของความเสีย่ งในแต่ละบริษทั (Risk-based Audit Planning) โดยตรวจสอบ
และประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ง านและงบการเงิ น นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มมี ติเรือ่ งการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านด้วย

ตนเอง (Business Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่
ความผิดพลาดจะเกิดขึน้ โดยให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนําไปประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท เน้นการพิจารณาทั้งกระบวนการเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร โดยบริษทั และสํานักงานตรวจสอบร่วมกัน
ประเมินความเสีย่ ง กําหนดการควบคุมภายใน สัญญาณเตือนภัย และ
รายงานเพื่อใช้ในการติดตาม ซึ่งในกรณีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงต้อง
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย โดยบริษัทจะนําผล
ที่ได้จากการประเมินเสนอที่ ป ระชุ มฝ่ า ยจั ด การและส่ งสําเนาให้
สํานักงานตรวจสอบเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบตาม
ความเสีย่ งต่อไป อนึง่ ผูส้ อบบัญชีภายนอกจะนําเสนอผลการประเมิน
การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส
ในการบริหารจัดการระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมทุนอื่น เพื่อให้การ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ
อาทิ การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน การมีอํานาจควบคุม การแบ่ง
ผลตอบแทนอย่างถูกต้องตรงกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เอสซีจีจึง
ได้มีการจัดทําข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders’
Agreement) โดยเอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อ
ผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับ
ผู้ร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน
11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ
อย่ า งชัด เจนเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรไว้ในคู่มือ จรรยาบรรณเอสซีจี
ข้อบังคับพนักงาน รวมถึงนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
โดยมีมาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ การห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนเปิด
เผยงบการเงิน (Blackout Period) ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิด
เผยงบการเงินดังกล่าว รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งตามที่ ก.ล.ต. กําหนด และ
การรายงานเป็นประจําในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบัติการ
จัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมวิธีการ
ปฏิบัติต่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกนํา
ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ทัง้ นี้ รายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน เปิดเผยอยูใ่ นรายงานประจําปี หัวข้อการ
กํากับดูแลกิจการ หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และ
เปิดเผยบนเว็บไซต์ของเอสซีจี

105

11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยค่ า สอบบั ญ ชี ใ ห้ กั บ เคพี เ อ็ ม จี
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ ซึง่ เป็นสํานักงานสอบบัญชี
ทีผ่ สู้ อบบัญชีประจําปี 2560 สังกัด รวมทัง้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี
บัญชีทผี่ า่ นมามีจาํ นวนเงินรวม 55.93 ล้านบาท ซึง่ ไม่รวมค่าสอบบัญชี
ที่จ่ายโดยบริษัทร่วม
ทัง้ นี้ บริษทั ทีเ่ ป็นสํานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีไม่มคี วาม
สัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ÙŠćÿĂïïĆâßĊðøąÝĞćðŘǰ
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษทั และงบการเงินรวม เป็นเงินจํานวน 6.03 ล้านบาท
ǰ ǰ ÙŠćÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆì
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปีของบริษทั 260,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําปีและ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั
และงบการเงินรวม
5.77 ล้านบาท
øüöÙŠćÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆìǰ ǰ

ǰ úšćîïćì

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปีของบริษัทย่อย และค่า
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนฯ ซึ่ง
ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ
โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
ÙŠćÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ìĆĚÜĀöé
1. ค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัทย่อย
ในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จํานวนบริษัทย่อย
127 บริษัท
- จํานวนเงิน
23.29 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัทย่อย
ในต่างประเทศ
- จํานวนบริษัทย่อย
68 บริษัท
- จํานวนเงิน
26.61 ล้านบาท
øüöÙŠćÿĂïïĆâßĊ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰ
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ǰ úšćîïćì

ÙŠćïøĉÖćøĂČęîîĂÖđĀîČĂÝćÖÙŠćÿĂïïĆâßĊ
บริ ษั ท จ่ า ยค่ า ตอบแทนการตรวจรั บ รองรายงานการพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน จํานวน 1.56 ล้านบาทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน
จํานวนเงินรวม 3.03 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและ
การให้บริการอื่นจํานวน 10.10 ล้านบาท ให้แก่สํานักงานสอบบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และ
สํานักงานสอบบัญชีดังกล่าว
11.7 การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้พจิ ารณาการนําหลักปฏิบตั ติ าม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ
Corporate Governance Code (CG Code) ที่ อ อกโดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้โดย
ได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นําขององค์กร
(Governing Board) โดยกรรมการทัง้ หมดได้พจิ ารณาหลักปฏิบตั ดิ งั กล่าว
โดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสําคัญของ
การนําหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนําไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว โดยได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก
ปฏิบัติใน CG Code ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจของ
เอสซีจแี ล้ว อย่างไรก็ตาม สําหรับหลักปฏิบตั ทิ ยี่ งั ไม่เหมาะสม สําหรับ
การดําเนินธุรกิจของเอสซีจนี นั้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารพิจารณา
และได้มีการออกมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็น
ประจําทุกปี โดยปี 2560 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติปรากฏตาม
หัวข้อ 11.8
11.8 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษทั นําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการนําหลัก
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ทีอ่ อกโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตาม
ความเหมาะสมของธุรกิจของเอสซีจีแล้ว โดยปี 2560 มีเรื่องที่บริษัท
ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ถ่ายทอดเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี
ให้พนักงานใหม่ในหลักสูตร SCG Ready Together

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
ǰ Ļǰǰ ðŦÝÝčïîĆ ǰðøąíćîÖøøöÖćøđðŨîñĎïš øĉĀćø×ĂÜñĎëš ĂČ Āčîš øć÷ĔĀâŠǰ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของประธาน
กรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายเป็นสําคัญ รวมทัง้ จัดให้กรรมการทุกคนประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการอย่างสมํ่าเสมอทุกปี
2. กําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด
ของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกําหนดจํานวนวาระ
ทีจ่ ะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ดุ ของกรรมการชุดย่อย รวมทัง้
กําหนดให้กรรมการอิสระมีวาระต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี นับจากวัน
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และหากจะให้ดํารงตําแหน่ง
ต่อไป ต้องพิจารณาถึงความจําเป็นดังกล่าว
ǰ Ļǰǰ ðŦÝÝčïîĆ ǰÙèąÖøøöÖćøöĊÖćøóĉÝćøèćüćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามคุณสมบัติของ
กรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย และความรูค้ วาม
ชํานาญเฉพาะด้านที่จําเป็นต้องมีในคณะกรรมการ โดยใช้ Board Skill
Matrix เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ
ǰ Ļǰǰ ĔîÖćøðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĞćðŘǰ ǰîĆĚîöĊÖøøöÖćø
อิสระทีด่ าํ รงตําแหน่งต่อเนือ่ งเกิน 9 ปี ทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ 2 คน คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรีชา อรรถวิภัชน์
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความจําเป็นในการเสนอให้กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการ และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 คนดังกล่าวเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เป็นกรรมการทีไ่ ด้นาํ ประสบการณ์
ความรู้ และความเชีย่ วชาญมาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการ
กําหนดกลยุทธ์และการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน
“จันย่าออนทัวร์”

3. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ
ǰ Ļǰǰ ðŦÝÝčïĆîǰÙèąÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀćðøąÖĂï
ด้วยกรรมการจํานวน 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ดี บริษัทจะมีการพิจารณาการเข้าเป็น
กรรมการในคณะอนุกรรมชุดต่าง ๆ เป็นประจําทุกปี โดยพิจารณา
จากทั้ ง คุณสมบัติแ ละความเหมาะสมตามที่ กํ า หนดไว้ใ นกฎบัตร
คณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี อธิบายได้ ดังนี้

ÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøêøąĀîĆÖøĎšĔîéšćîïøøþĆìõĉïćú
การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน เพราะ
มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและ
ให้ความสําคัญอย่างสมํ่าเสมอตลอดมา คือ
Ļǰ êĆĚÜöĆęîĔîÙüćöđðŨîíøøöǰ
Ļǰ öčŠÜöĆęîĔîÙüćöđðŨîđúĉý
Ļǰ đßČęĂöĆęîĔîÙčèÙŠć×ĂÜÙîǰ
Ļǰ ëČĂöĆęîĔîÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙö
ในปี 2530 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรียกว่า “จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย” หรือใน
ปัจจุบันเรียกว่า “จรรยาบรรณเอสซีจี” เพื่อให้พนักงานมีแนวทางการ
ปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับอุดมการณ์ของเอสซีจี โดยมีกรรมการบริษทั
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี และมี ก ารปรั บ ปรุ ง เรื่ อ ยมาเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับวิวฒ
ั นาการของเอสซีจี และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่อง
จรรยาบรรณเอสซีจี จึงได้จดั ให้มกี ารให้ความรูแ้ ละส่งเสริมการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณเอสซีจใี ห้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้าง
จิตสํานึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยมอบคู่มือจรรยาบรรณ
เอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสํานึกให้
พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปใช้เป็นหลัก
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสําคัญในการประเมิน
ศักยภาพของพนักงานเป็นประจําทุกปี โดยกรรมการบริษัทได้มีส่วน
สําคัญในการสร้างความตระหนักรูแ้ ละเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณเอสซี จี ใ ห้ แ ก่ พ นั ก งานด้ ว ยการสื่ อ สารในเรื่ อ ง
จรรยาบรรณให้แก่พนักงานใหม่ที่เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม SCG
Ready Together และได้เพิ่มช่องทางในการติดตามกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในการเสนอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ชื่อว่า “Dee Dee
Club” (ดี๊ดีคลับ) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี
นอกจากนี้ ยั ง ได้ พั ฒ นารู ป แบบการส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจในหลั ก
บรรษัทภิบาลเอสซีจี และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี ให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ (Constructive Engagement) กับพนักงานโดย
ผ่านตัวการ์ตูน (Mascot) “มิสเตอร์จันย่า (Mr. Janya)” และการจัด
กิจกรรม “จันย่าออนทัวร์ (Janya on Tour)” นอกจากนี้ยังได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในเรื่อง Governance, Risk and Compliance
(GRC) รวมทั้งเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีให้กับพนักงาน
นอกจากนี้ เอสซีจียังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ของเอสซีจใี นเรือ่ งจรรยาบรรณเอสซีจตี ลอดจนการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
ด้านการกํากับดูแลกิจการของเอสซีจีให้กับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี
จรรยาบรรณ มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เอสซีจีได้กําหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม
แก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณเอสซีจี
และนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น (Whistleblowing Policy) โดยมี
คณะทํางานกําหนดนโยบายและให้คาํ ปรึกษาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนที่เป็นผู้บริหาร
ระดั บ สู ง ในแต่ ล ะกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทํ า หน้ า ที่ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
ตลอดจนให้ คํ า ปรึ ก ษาในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยได้ กํ า หนด
ช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และตั้งคําถามที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณเอสซีจบี นเว็บไซต์ภายใน เรือ่ ง“จรรยาบรรณเอสซีจ”ี และ
“ระบบให้คําปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี”
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ÖćøéĞćđîĉîÖćøĔîÖćøêŠĂêšćîÙĂøŤøĆðßĆî
เอสซี จี ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น โดย
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งผ่าน
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา เพื่ อ
กําหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็น
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร สอดคล้ อ งตามอุ ด มการณ์ 4 เรื่ อ ง “ตั้ ง มั่ น ใน
ความเป็นธรรม” คือการทํางานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และ
เป็นธรรม” (นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.scg.com)
เอสซีจียังคงมุ่งมั่นดําเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ผ่าน
การรับรองเป็น Certiﬁed Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต มาตั้ ง แต่ วั น ที่ 5
กรกฎาคม 2556 และในปี 2559 เอสซีจีผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุ
การรับรองใหม่ (Recertiﬁed Company) รวมถึงบริษัทย่อยของเอสซีจี
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านการรับรอง
เป็น Certiﬁed Company จํานวน 2 บริษทั คือ บริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค
อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์
จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อีก 1 บริษัทคือ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ในปี 2560 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศ “คู่มือแนวทางการกําหนดมาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมสําหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้
สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 เอสซีจไี ด้เน้นยํา้ และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง
การกระทํ า ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งการคอร์ รั ป ชั น โดยมี
การวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่าง
สมํ่าเสมอ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งภายใต้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เอสซีจไี ด้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน กําหนดวิธกี ารลดความเสีย่ ง
และการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ผู้รับผิดชอบ มาตรการ
ติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสําหรับ
ให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน
โดยมี สํ า นั ก งานตรวจสอบประเมิ น ติ ด ตามการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้ง
เมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจํางวด

ÖĉÝÖøøöìĊęìĞćđóĉęöđêĉöĔîðŘǰǰ
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานในการนําไปปฏิบัติจริงตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
และสอดคล้องตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 เอสซีจีดําเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช.
มาตรา 123/5 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีสื่อสารถึงพนักงานทุกคนผ่าน
“Message from CEO”เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญของ
ฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the top)
2. จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความตระหนั ก รู ้ (Awareness) ให้
ความรู้ และพัฒนาระบบเชิงป้องกันในเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน
(Proactive and Preventive System) อย่างต่อเนื่อง
1) การจัดทําแบบทดสอบ “Ethics e-testing” แบ่งเป็น 3 ระดับ
สอดคล้ อ งกั บ บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งาน
โดยทดสอบพนักงานในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ
และนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ของบริ ษั ท ในแบบทดสอบฯ
ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตาม
นโยบาย และพนักงานคนไทยทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ 100% นอกจากนี้
ยั ง ได้ ทํ า การวิ เ คราะห์ ก ารตอบแบบทดสอบของพนั ก งาน โดย
นําข้อสอบที่พนักงานตอบผิดจํานวนมาก มาสื่อสารให้พนักงาน
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
2) การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability Awareness) ในการ
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทาง Three Lines of
Defense
3) การสือ่ สารกรณีศกึ ษาเรือ่ งการทุจริตทีส่ าํ คัญโดยสะท้อน
ภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of Defense
3. การใช้ระบบ Compliance Management System ในการควบคุม
และติดตามการปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านคอร์รปั ชัน เพือ่ กําหนดบทบาท
ความรับผิดชอบ ตั้งแต่การรวบรวมกฎหมาย กฎเกณฑ์ การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การรายงานซึ่งรวมถึง
การรายงานภายในและภายนอกเอสซีจี
4. จั ด ทํ า “แบบประเมิ น การปฏิ บั ติ ง าน Anti-corruption
Complinace” สําหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หน่วยงาน
จัดหางานโครงการ หน่วยงานขายงานโครงการ หน่วยงานรัฐกิจ
สัมพันธ์ โดยแบบประเมินจะระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจทําให้เกิด
คอร์รัปชัน และวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation
and Control) ทั้งด้านระบบงาน และด้านการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อ
ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้วยตนเอง ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารควบคุมได้ถกู ต้อง และนําผลการประเมิน

ตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ มีการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานทราบถึงการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและบทลงโทษตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ÖĉÝÖøøöìĊęđĂÿàĊÝĊìĞćêŠĂđîČęĂÜöćēé÷êúĂé
1. การเผยแพร่และการสือ่ สารทําความเข้าใจในคูม่ อื จรรยาบรรณ
เอสซีจี (ทีป่ รับปรุงใหม่) และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันให้กบั พนักงาน
ทุกคนรับทราบ ปฏิบัติ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป
(VDO Clip) “ชีวิตดี๊ดีกับ SCG Code of Conduct” “จันย่าออนทัวร์” และ
“การต่อต้านคอร์รัปชัน”
2. ผู้บริหารพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทซึ่ง
รวมถึงการชีแ้ จงนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันพร้อมเปิดโอกาสให้ซกั ถาม
เพื่อทําความเข้าใจ
3. การอบรมในเรือ่ งการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ และนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันในหลายหลักสูตร/ช่องทางต่าง ๆ เพื่อตอกยํ้า
ความเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจี ดังนี้
- หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- หลักสูตร SCG Ready Together
- หลักสูตร Business Concept Development
- หลักสูตร Leading Yourself
- หลักสูตร Facilitative Leadership
- หลักสูตรการกํากับดูแลที่ดีสําหรับพนักงานบังคับบัญชา
และพนักงานจัดการ (ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ)
4. จุลสาร IA Letter 6 ฉบับ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่าน
ทางอีเมลของพนักงานทุกคน
5. ระบบให้คําปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันใน Banner ที่หน้าเว็บไซต์ SCG Intranet
6. เอสซีจแี สดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมขยายแนวคิดนีอ้ อกไป
ยังคูธ่ รุ กิจ (Suppliers) ให้รว่ มกันนําหลักการและแนวคิดการปฏิบตั ติ วั
เป็นพลเมืองดีควบคูไ่ ปกับการกํากับดูแลกิจการเพือ่ ชุมชน สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น การขยายผลออกสู ่ สั ง คมในวงกว้ า ง โดยมี
“จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีนําไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติตั้งแต่ปี 2556 ที่เน้นยํ้าความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคมของเอสซีจี โดยมีหลักการ 5 ข้อ คือ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ
2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน 3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4) สิ่ ง แวดล้ อ ม และ 5) กฎหมายและข้ อ กํ า หนด ซึ่ ง ในปี 2560
มีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้น และจากผลการตอบรับที่ดีของ
คู่ธุรกิจทําให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะเสริมสร้างคนดีออกสู่สังคมให้
มากขึ้นต่อ ๆ ไป
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เอสซีจีให้ความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเปิด
โอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือ
ให้เบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบความผิดปกติในการดําเนิน
ธุรกิจของเอสซีจี อาทิ การกํากับดูแล คุณธรรม จรรยาบรรณ การทุจริต
การทําธุรกรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่
กฎหมายกําหนด และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในการดําเนินธุรกิจ
ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ ที่ กํ า หนด เพื่ อ ให้ มี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล
ข้อร้องเรียนตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “แนวปฏิบัติ Whistleblowing
Policy ของเอสซี จี ” และรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลในการติดต่อกับ
ผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน
เว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่า ง ๆ ว่า การรายงานหรื อ ให้ ข ้ อ มู ล หรือ เบาะแสนั้ น จะไม่ ทํา ให้
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เอสซีจีจึง
ได้กําหนดกลไกสําหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย
ให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกกระทําโดยไม่เป็นธรรม เช่น
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยสํานักงานตรวจสอบเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จัดให้มี Server แยก
เป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ
เอสซีจีมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้
Ļǰ ßŠĂÜìćÜõć÷ĔîÿĞćĀøĆïóîĆÖÜćîǰÿćöćøëøšĂÜđøĊ÷îĕéšìĆĚÜĒïï
เปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ
1. Banner ในหน้าแรกของเว็บไซต์ SCG Intranet ซึ่งพนักงาน
เอสซีจีสามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้
ดังนี้
- ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
- ผู้อํานวยการสํานักงานการบุคคลกลาง
- ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
2. ทําเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น หรือ
3. ส่งอีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.com
Ļǰ ǰ ÿĞćĀøĆïïčÙÙúõć÷îĂÖǰ ÿćöćøëøšĂÜđøĊ÷îĕéšìćÜđüĘïĕàêŤ
www.scg.com ใน “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เอสซีจี”
เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชื่อ และสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียน
ได้ ดังนี้
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สํานักงานเลขานุการบริษัท
สํานักงานตรวจสอบ
คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือทําเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น
ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่ง
ระบบงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการควบคุมและป้องกัน
การทุจริตและคอร์รัปชัน
ในปี 2560 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนที่ให้บุคคล
ภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทํา
ความผิ ด อั น เกิ ด จากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บบริ ษั ท
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันเอสซีจี นโยบายบรรษัทภิบาล อุดมการณ์ 4
จรรยาบรรณพนักงาน หรือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 31 เรื่อง
และมีเรือ่ งทีย่ กมาจากปีกอ่ น 5 เรือ่ ง ซึง่ ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้วเสร็จรวม 27 เรื่อง และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
สอบสวน 9 เรื่อง เรื่องที่ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ
ประกอบด้วย ไม่พบเรื่องการคอร์รัปชัน มีเรื่องผิดจรรยาบรรณ 4 เรื่อง
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท 9 เรื่อง โดยมูลค่าความเสียหายไม่เป็น
สาระสําคัญ และไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน 14 เรื่อง
สําหรับเรือ่ งทีส่ อบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จนัน้ มีการลงโทษโดย
ให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 1 ราย และลงโทษตามระเบียบ
บริหารงานบุคคล 4 ราย
บริษทั ให้ความสําคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง
มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณ
ในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ได้นาํ ข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพือ่ กําหนด
แนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีสํานักงานตรวจสอบเป็นผู้ทําหน้าที่
ติ ด ตาม นํ า เสนอ และรายงานความคื บ หน้ า ต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม
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รายงานคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้
รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ภายใต้ ห น้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ในกฎบัตรอย่างรอบคอบ เป็นธรรม
และสมเหตุสมผล โดยพิจารณาผลตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัท
จดทะเบียนและบริษัทชั้นนําอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้มีการ
ประชุมจํานวน 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีให้เหมาะสม
กับผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลประกอบการโดยรวมของ
เอสซีจี เพื่อรักษาความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นและคําแนะนําต่อฝ่ายจัดการ เรื่อง
การบริหารงานบุคคล เพือ่ สร้างขวัญและกําลังใจให้พนักงาน ตลอดจน
รักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร
ในนามคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ชุมพล ณ ลําเลียง
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไป
ดําเนินธุรกิจ ทัง้ ในประเทศไทยและอาเซียน เป็นภารกิจหลัก ซึง่ เอสซีจี
ดํ า เนิ น การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแนวทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ผสมผสานกับการนําจุดแข็งขององค์กรด้านการบริหารจัดการไปสร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา
และพัฒนาต่อยอด เพือ่ ให้ชมุ ชนเหล่านัน้ เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ในปีที่ผ่านมา เอสซีจีภาคภูมิใจที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและ
ความเข้มแข็งของชุมชน ทีส่ ามารถแก้ไขปัญหา สร้างอาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวติ ไปเป็นลําดับ อีกทัง้ ยังได้สง่ มอบองค์ความรู้ เพือ่ ขยายผล
ไปสู่ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อย่างแท้จริง
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กว่า 10 ปี ที่เอสซีจีดําเนิน โครงการรักษ์นํ้าเพื่ออนาคต ด้วยการ
น้อมนําแนวพระราชดําริด้านการบริหารจัดการนํ้าอย่างยั่งยืนของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มาปรับใช้ในพื้นที่รอบโรงงาน เช่น จังหวัดลําปาง ระยอง กาญจนบุรี
สระบุรี ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช ด้วยการสร้างฝายชะลอนํ้า
รวมแล้วกว่า 75,000 ฝาย การสร้างฝายชะลอนํ้าได้ส่งผลที่สําคัญ คือ
ชุมชนมีนํ้าเพื่อทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตเพิ่มขึ้น มีรายได้ท่ี
ดีขึ้น ลูกหลานกลับบ้าน อีกทั้งบางชุมชนยังสามารถต่อยอดเป็น
ศูนย์เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
ชุมชนอื่น ๆ และผู้ที่สนใจได้นําความรู้เรื่องการบริหารจัดการนํ้าไป
ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
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หนึง่ ในชุมชนทีป่ ระสบความสําเร็จด้านการบริหารจัดการนํา้ คือ
ชุมชนบ้านสาแพะ อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง หลังจากเริ่ม “หานํ้า”
ด้วยการสร้างฝายชะลอนํ้า “เก็บนํ้า” ด้วยการสร้างสระพวงบนที่ดิน
ทีช่ มุ ชนร่วมกันบริจาค ผลทีเ่ กิดขึน้ ได้เปลีย่ นแปลงบ้านสาแพะสูช่ มุ ชน
เกษตรประณีต เพาะเมล็ดพันธุ์มะระ ฟักทอง และอื่น ๆ ได้มากถึง
7 ครั้งต่อปี สามารถส่งขายสร้างรายได้ในปี 2560 ให้กับชุมชนเป็น
มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท เอสซีจียังมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้อีกหลาย ๆ
ชุมชนเห็นความสําคัญ และลงมือบริหารจัดการนํ้า เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
ในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ เอสซี จี ยั ง ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ อุ ท กพั ฒ น์ ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์ ขยายผลองค์ความรู้การบริ หารจัดการนํ้าชุมชนตาม
แนวพระราชดําริ โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับปรุงระบบนํ้าให้สามารถกักเก็บ สํารอง และระบายนํ้า แก้ปัญหา
นํ้าแล้งนํ้าท่วม เพื่อให้มีนํ้าอุปโภคบริโภค และนํ้าเพื่อการเกษตร
ตัวอย่างความสําเร็จของชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้
อาทิ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ชุมชนป่าภูถํ้า ภูกระแต จังหวัดขอนแก่น”
ซึ่งประสบปัญหานํ้าแล้งนํ้าหลากซํ้าซากมานานกว่า 40 ปี จึงนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้บริหาร
จัดการนํ้า จัดทําคลองดักนํ้าหลาก ขุดคลองซอยกระจายนํ้าเข้าสู่
สระแก้มลิงเพื่อกักเก็บนํ้า และกระจายนํ้าไปยังแปลงเกษตร สามารถ
ใช้นาํ้ ซํา้ หลายรอบโดยไม่มตี น้ ทุนในการนํานํา้ มาใช้ ส่งผลให้ชมุ ชนมี
รายได้จากผลผลิตปีละกว่า 12 ล้านบาท
เอสซีจียังได้ดําเนินโครงการบ้านปลา เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้
ทะเลชายฝัง่ และให้ประมงพืน้ บ้านสามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน

บ้านปลาเอสซีจี ผลิตจากท่อ PE100 ที่เหลือจากกระบวนการทดสอบ
ขึน้ รูปและนํามาออกแบบให้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสิง่ มีชวี ติ ในทะเล โดย
ได้รว่ มกับสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 1
(ระยอง) และกลุ่มประมงพื้นบ้านในจังหวัดระยองและชลบุรี รวมทั้ง
จิตอาสาจากทั่วประเทศ
ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ได้มีการวางบ้านปลารวมทั้งสิ้นกว่า
1,200 หลัง ใน 29 กลุ่มประมง สามารถเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล เพิ่ ม แหล่ ง อนุ บ าลสั ต ว์ นํ้ า วั ย อ่ อ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลกว่า 120 ชนิด เป็นปลา 28 ชนิด
ซึ่งมีปลาเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มปลากะพงและปลาเก๋า ช่วยเพิ่มรายได้
ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้าน
ในอนาคต เอสซี จี มี เ ป้ า หมายที่ จ ะขยายโครงการบ้ า นปลา
ไปสู่จังหวัดจันทบุรีและตราด เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกทั้งหมด
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา เอสซีจีได้สนับสนุน
ทุนการศึกษา Sharing the Dream แก่เยาวชนทีม่ คี วามประพฤติดี กตัญญู
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในอาเซียนรวม 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม
อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมา ลาว และฟิลิปปินส์ ปีละกว่า 5,600 ทุน
ทุนการศึกษาได้ช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนทุนจํานวนมาก
สามารถสานฝั น ที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ในสาขาวิ ช าที่ ต นเองมุ ่ ง หวั ง เช่ น
การแพทย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และในสาขาอืน่ ๆ อีกหลากหลาย
โครงการนี้ ยั ง ช่ ว ยสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนั ก เรี ย นทุ น กั บ

พนั ก งานเอสซี จี ที่ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ คํ า แนะนํ า เรื่ อ งการศึ ก ษาและ
การดําเนินชีวติ เอสซีจมี เี ป้าหมายทีจ่ ะสนับสนุนทุนการศึกษาในสาขา
วิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาแต่ละประเทศต่อไป
การยกระดับคุณภาพชีวิตคนในอาเซียนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่
เอสซีจีมุ่งมั่นดําเนินงานควบคู่กับการดําเนินธุรกิจ โครงการ Sharing
a Brighter Vision เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เอสซีจีดําเนินงานร่วมกับ
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
ตลอดระยะเวลา 3 ปี การผ่าตัดต้อกระจกตาในพืน้ ทีเ่ มืองเมาะลําไย
ประเทศเมียนมา ช่วยให้ผปู้ ว่ ยจํานวนกว่า 600 คน มีภาวะการมองเห็น
ที่ ดี ขึ้ น สามารถกลั บ มาช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลตนเอง ไม่ เ ป็ น ภาระ
แก่ครอบครัว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เอสซีจียังส่งเสริมเรื่องการดูแล
รักษาดวงตาด้วยตนเองให้แก่ชาวเมียนมาอีกด้วย
ด้วยอุดมการณ์ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เอสซีจีจะมุ่ง
มัน่ สร้างสรรค์กจิ การสังคมทัง้ ในส่วนทีด่ าํ เนินงานเองและร่วมกับภาคี
เครือข่าย เพือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลงและสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่
สังคมไทยและภูมิภาคอาเซียนต่อไป
ในนามคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อาสา สารสิน
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

113

14

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

รักษ์นํ้า The Journey ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชุมชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ส่งผล
กระทบกับชุมชนอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เอสซีจจี งึ มุง่ สร้างสรรค์โครงการ
เพื่อสังคมที่ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และยืนหยัด
ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการปรับตัวอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกได้
โครงการต้นแบบส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

เอสซีจีส่งเสริมให้ชุมชนปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ ผ่านกระบวนการสร้างการมีสว่ นร่วมกับคนในชุมชน ให้เข้าใจ
ถึงปัญหาจริงทีเ่ กิดขึน้ เข้าถึงวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสม โดยให้ทกุ คน
มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต

ตลอดระยะเวลากว่ า 10 ปี เอสซี จี ดํ า เนิ น โครงการรั ก ษ์ นํ้ า
เพื่ออนาคต ด้วยการน้อมนําแนวพระราชดําริการบริหารจัดการนํ้า
อย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร มาปรับใช้กบั ชุมชนพืน้ ทีร่ อบโรงงานด้วยการสร้างฝาย
ชะลอนํา้ ในพืน้ ทีต่ น้ นํา้ รวมแล้วกว่า 75,500 ฝาย ส่งผลให้มนี าํ้ กลับคืน
มา ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความเป็นอยู่ รายได้ และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ ชุมชนบ้านสาแพะ อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ที่
สร้างสระพวง 7 สระ เพื่อนํานํ้าจากฝายชะลอนํ้ามาเก็บกัก 30,400
ลูกบาศก์เมตร และส่งต่อไปใช้ทําการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 500 ไร่
เมือ่ ชุมชนปรับเปลีย่ นไปทําเกษตรประณีตแบบใช้นาํ้ น้อย ช่วยให้เพาะ
ปลูกได้มากถึง 7 ครัง้ ต่อปี สร้างรายได้เฉลีย่ 100,000 บาทต่อปีตอ่ ราย
เกิดรายได้รวมในชุมชนถึง 18 ล้านบาท เมื่อที่ดินกลับมาทํากินได้
ลูกหลานก็กลับมาทํางานที่บ้านเกิด และพร้อมถ่ายทอดแนวคิด
อนุรักษ์นํ้าที่เห็นผลได้จริงไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อไป

สําหรับปี 2560 ที่ผ่านมา โครงการได้ส่งต่อแรงบันดาลใจและ
องค์ความรู้การบริหารจัดการนํ้าไปสู่ชุมชนใหม่ ๆ พร้อมเยาวชนคน
รุ่นใหม่ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และขอนแก่น
ในกิจกรรม “รักษ์นํ้า The Journey สานต่อที่พ่อทํา สร้างฝายทั่วไทย”
เพื่อให้แกนนําชุมชนนําแนวคิดไปปรับใช้แก้ปัญหานํ้าในพื้นที่ของ
ตนเอง และส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความเข้าใจ เผยแพร่การบริหาร
จัดการนํ้าตามแนวพระราชดําริไปสู่กลุ่มเพื่อน เกิดการขยายผลสร้าง
ฝายชะลอนํ้ามากกว่า 300 ฝายในพื้นที่ใหม่คือ ชุมชนบ้านเขามุสิ
จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนบ้านนํา้ พุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชน
บ้านม่วงหวาน จังหวัดขอนแก่น
บ้านปลา เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับทะเลชายฝั่ง

บ้านปลา ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลกลับคืนมา
มีสัตว์ทะเลมากกว่า 120 ชนิด

ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ส่งผลกระทบ
โดยตรงกับการทําประมงชายฝั่ง โดยเฉพาะกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน
ต้องละทิง้ อาชีพ เพราะหาสัตว์ทะเลต่าง ๆ ได้ยากขึน้ เอสซีจจี งึ ร่วมกับ
สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
และกลุม่ ประมงพืน้ บ้านใน จังหวัดระยอง และชลบุรี สร้าง “บ้านปลา”
จากท่อ PE100 เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็ก และกําหนด
เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีการ
วางบ้านปลาแล้วกว่า 1,200 หลัง ใน 29 กลุ่มประมง ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดระยอง และชลบุรี ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเล โดยพบสัตว์ทะเลมากกว่า 120 ชนิด ปริมาณสัตว์ทะเลเพิม่ มากขึน้
ช่วยให้อาชีพประมงพืน้ บ้านมีรายได้ดขี นึ้ ไม่ตอ้ งออกเรือไปจับสัตว์นาํ้
ในระยะไกล และบริเวณพืน้ ทีต่ งั้ บ้านปลายังเป็นเขตอนุรกั ษ์สตั ว์ทะเล
วัยอ่อนที่ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานสามารถทํากิน
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เอสซี จี ใช้ ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ ความถนั ด ทางธุ ร กิ จ จั ด ทํ า
โครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับคนในชุมชนสามารถก้าวข้ามความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสร้างโอกาสให้เกิดการต่อยอดไปสู่การ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

นวัตกรรมการปลูกต้นไม้ทนเค็ม เพื่อชุมชนชาวอีสาน

การผลิตแรงงานฝีมอื ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ ส่งต่อให้กบั ภาคอุตสาหกรรม
และการบริการในประเทศไทย ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทีเ่ พิม่
สู ง ขึ้ น และอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การพัฒ นาประเทศในระยะยาว
มูลนิธิเอสซีจีจึงจัดทําโครงการ “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” เพื่อยกระดับ
คุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องในสาขาช่างอุตสาหกรรมและสาขาบริการให้แก่นักเรียน
ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) แบบทุนให้เปล่า ไม่มภี าระผูกพัน
ต้องใช้คืน รวมทั้งสื่อสารทัศนคติที่ดีสู่สังคม ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มี
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับน้อง ๆ ที่ได้รับทุนอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่การทํางานอย่างมืออาชีพ
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย

ชุมชนชาวอีสานต้องประสบกับปัญหาการทําการเกษตรมา
เนิ่นนาน เพราะพื้นที่ประมาณร้อยละ 19 ของพื้นที่การเกษตรเป็น
ดินเค็ม ส่งผลให้บางพื้นที่ทําการเกษตรไม่ได้หรือทําได้แต่ผลผลิตตํ่า
รายได้นอ้ ย เกิดปัญหาความยากจน บางพืน้ ทีถ่ กู ทิง้ ร้าง เกษตรกรละทิง้
ถิ่นฐานบ้านเกิด กลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จึงร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ทํ า การวิ จั ย สายพั น ธุ ์ ต ้ น ยู ค าลิ ป ตั ส ที่
สามารถปลูกบนพื้นที่ดินเค็มได้ผลผลิตสูง มีรากที่ช่วยดูดซับความ
เค็มของดินและควบคุมระดับนํ้าใต้ดินให้อยู่ในระดับความลึกที่ไม่
ส่งผลกระทบกับผิวดิน ทําให้คราบเกลือบนผิวดินลดลง และร่วมกับ
กรมพัฒนาที่ดินหาพื้นที่นําร่อง โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
การปลูกควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การใช้กิ่งใบยูคาลิปตัส

นวัตกรรมหรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ทีต่ อ้ งการผูเ้ รียนจบสายอาชีพมาเป็น
กําลังสําคัญในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่เป็นส่วนสําคัญใน
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต ปัจจุบนั มีนกั เรียน
ทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติแล้วกว่า 1,500 คน
โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชน โดยใช้ความ
เชี่ยวชาญของธุรกิจ
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สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน ให้เป็น “The LifesaverTM”
ทุกวัน

เป็นอินทรียวัตถุเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ทําให้ดินสามารถ
ทําการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับข้าวในนา
เกิดการส่งเสริมให้ปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาและปลูกผักผลไม้ทนเค็ม
เป็นรายได้เสริม โดยตั้งแต่ปี 2553 สามารถแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ดิน
เค็มได้ไม่ตาํ่ กว่า 300,000 ไร่ ชุมชนเพิม่ ผลผลิตข้าวหอมมะลิทปี่ ลูกบน
พืน้ ทีด่ นิ เค็มได้จาก 150-225 กิโลกรัมต่อไร่ เพิม่ เป็น 450-750 กิโลกรัม
ต่อไร่ และทําให้มีรายได้รวมทั้งข้าวและไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
14,000 บาทต่อไร่ต่อ 4 ปี ทําให้เกษตรกรภาคอีสานมีรายได้และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ส่งต่อวัฒนธรรมองค์กร The LifesaverTM สู่ความ
ปลอดภัยของชุมชน

ประเทศไทยติดอันดับสองของประเทศทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน
สูงสุดจากทุกประเทศทั่วโลก ส่วนสถิติในประเทศ จังหวัดระยองเป็น
จังหวัดทีม่ อี ตั ราเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุสงู สุด (http://www.thaihealth.or.th)
สร้างผลกระทบและความสูญเสียต่อชีวติ ทรัพย์สนิ และเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก
เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงร่วมกับ จังหวัดระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด
จัดทําโครงการ “ชุมชนปลอดภัย เป็น The LifesaverTM ทุกวัน” เพื่อส่ง
เสริมมาตรการการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนของ จังหวัดระยอง
รวมทัง้ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน นําร่องทีห่ มูบ่ า้ นทิวลิป
ชุมชนเนินพยอม เพื่อเป็นต้นแบบชุมชนปลอดภัยบนท้องถนน โดย
นําผลสําเร็จจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย “The
LifesaverTM” หรือผูพ้ ทิ กั ษ์ชวี ติ ด้วยการดูแลตนเอง ห่วงใยดูแลคนอืน่ ให้
ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด มาจัดทําเป็นหลักปฏิบัติ
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พัฒนาทักษะนักเรียนอาชีวศึกษาผ่านการฝึกงานจริงกับโครงการ
Excellent Model School

7 เรื่องในการพิทักษ์ชีวิตคนในชุมชนจากการขับขี่บนท้องถนน คือ
ดื่มไม่ขับ ไม่ใช้มือถือขณะขับขี่ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่ขบั รถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด พกใบขับขี่ และไม่ขบั รถย้อนศร
รวมทั้งปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย 9 แห่งในชุมชนนําร่อง จัดอบรม
สร้างจิตสํานึกการขับขี่อย่างปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
Excellent Model School

เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรม
และการบริการของประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขางานติดตั้งและ
บํารุงรักษา แมคคาทรอนิกส์ เครื่องกลไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต
การก่อสร้าง ไฟฟ้าควบคุม ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จึงร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ จัดทําโครงการ “Excellent Model School” ยกระดับนักเรียน
อาชีวศึกษาจากระบบเดิมให้มีความเป็นเลิศ และพัฒนาทักษะความ
รู้ความสามารถ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม
ผ่านระบบทวิภาคี เรียนภาคทฤษฎีที่วิทยาลัย 1 ปี เรียนและฝึกงาน
ทีบ่ ริษทั 1 ปี โดยออกแบบแผนการเรียนและฝึกงานจากสถานทีป่ ฏิบตั ิ
งานจริง เพือ่ ให้นกั ศึกษาพร้อมต่อการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ
ซึง่ จะเป็นกําลังสําคัญรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ปัจจุบนั
มีนักศึกษาผ่านโครงการแล้ว 247 คน
ทุนการศึกษาเพื่อบุตรผู้พิทักษ์ป่า

ผืนป่าอนุรกั ษ์กว่า 102 ล้านไร่ คิดเป็นพืน้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 31.5
ของพื้นที่ประเทศไทย อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า

ทุนการศึกษาเพื่อบุตรผู้พิทักษ์ป่า เพื่อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาผืนป่าให้คนไทย

จํานวน 20,000 คน ทําหน้าที่ดูแลพิทักษ์ป่าจากผู้ลักลอบตัดไม้
ทําลายป่าและล่าสัตว์ป่าแทนคนไทย เพื่อรักษาป่าให้คงอยู่คู่คนไทย
อย่างยาวนาน
มูลนิธิเอสซีจี เชื่อมั่นในคุณค่าของคนและมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่
ผู ้ พิ ทั ก ษ์ ป ่ า เกิ ด ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถโดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง จึงเข้ามาแบ่งเบาภาระ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ ดู แ ลการศึ ก ษาให้ กั บ บุ ต รผู ้ พิ ทั ก ษ์ ป ่ า ด้ ว ยการ
ให้ทุนการศึกษาแบบทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และ
เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีบุตร
ผู้พิทักษ์ป่าได้รับทุน 205 คน ครอบคลุมพื้นที่ป่า 54 พื้นที่
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งต่อสู่
ประเทศอาเซียน

เอสซีจีส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้คนในอาเซียน เพื่อ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
Sharing the Dream Scholarships

โครงการมอบทุนการศึกษาในระดับภูมภิ าคให้กบั เยาวชนในกลุม่
ประเทศอาเซียนทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ลาว อินโดนีเซีย
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และไทย โดยจะมอบให้กับเยาวชน
ที่ เ ป็ น ทั้ ง คนเก่ ง และคนดี มี ผ ลการเรี ย นดี แ ละมี ค วามกตั ญ ญู ต ่ อ
ครอบครัว ซึ่งปีที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว 5,680 ทุน
รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 101.5 ล้านบาท นอกจากทุนการศึกษา
ที่มอบให้กับเยาวชนแล้ว พนักงานเอสซีจีในอาเซียนยังได้ทําหน้าที่

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวเมียนมา ด้วยการรักษาโรคตา
ต้อกระจก

เป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ คํ า แนะนํ า เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ เ ยาวชนมี กํ า ลั ง ใจใน
การเรียน สามารถฟันฝ่าอุปสรรคจนสําเร็จการศึกษาดังความมุ่งมั่น
ตั้งใจ
Sharing a Brighter Vision

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจก จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ด้วย
ความร่วมมือของเอสซีจี สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ และ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยนําคณะจักษุแพทย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์เครื่องมือการรักษาที่ทันสมัย เดินทางไป
ให้บริการรักษาผู้ป่วย ณ เมืองเมาะลําไย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ทําให้ผู้ป่วยได้กลับมามีภาวะการมองเห็นดีขึ้นเทียบเท่ากับ
คนปกติ และสามารถดําเนินชีวติ ประจําวันร่วมกับครอบครัวและสังคม
ได้เช่นเดิม โดยในปี 2560 รักษาผู้ป่วยได้ถึง 209 ราย
นอกจากนี้ ยั ง สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของโรค
ต้อกระจกและปัญหาสุขภาพตา รวมทั้งให้ข้อมูลการป้องกันโรค
ต้อกระจกและการดูแลรักษาดวงตาอย่างถูกวิธีในเมียนมา ผ่านสื่อ
โทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต รวมถึงเชิญชวนให้ประชาชนร่วมแชร์ความรู้
ดังกล่าวและดูแลคนใกล้ตัวผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อให้ครอบคลุมไป
ถึงชาวเมียนมาในพื้นที่อื่นอีกด้วย
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15

การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
1. การควบคุมภายใน

บริษทั กําหนดวิสยั ทัศน์ในการเป็นผูน้ าํ ตลาดในภูมภิ าค มุง่ ดําเนิน
ธุรกิจควบคูก่ บั การเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนให้แก่อาเซียน
และทุกชุมชนทีเ่ ข้าไปดําเนินงาน มุง่ สร้างคุณค่าให้แก่ลกู ค้า พนักงาน
ุ ภาพการบริหารงานระดับโลก
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย ภายใต้คณ
สอดคล้องกับหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี และมีมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยสูง อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดําเนินงาน
การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ
คณะจัดการเชื่อว่าการจะก้าวสู่ความเป็นผู้นําได้นั้นต้องมีระบบ
การกํากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง การกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านและ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการตรวจสอบทํ า หน้ า ที่ กํ า หนดนโยบาย
การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยอ้างอิง
มาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้
- การกํากับดูแล
อ้ า งอิ ง Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD)/
สํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk
Management/ ISO 31000
- การกํากับดูแล
อ้างอิงตามกฎหมายและระเบียบที่
การปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง
- การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control Framework
2013/COBIT 5
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะจัดการ
กําหนดให้การควบคุมภายในของบริษทั เป็นไปตามกรอบการควบคุม
ภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of
Treadway Commission) โดยมีสํานักงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่
ประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท
ตามแบบประเมิ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลั ก ทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อคณะจัดการ จากนั้น
นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนรายงานคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่
218 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่ง
เป็นกรรมการตรวจสอบ 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
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คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแบบประเมิ น ทุ ก ข้ อ โดยการ
ซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการและผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแล
รักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่พบข้อ
บกพร่องที่มสี าระสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ปลูกฝังให้คณะจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนัก
เรือ่ งการกํากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง การกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
และการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
บริษัทมีจํานวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดําเนินการตามระบบ
ดังกล่าว รวมทัง้ มีระบบการควบคุมภายในสําหรับติดตามควบคุมดูแล
การดําเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและ
บริษทั ย่อยจากการทีก่ รรมการหรือคณะจัดการนําไปใช้โดยมิชอบหรือ
ไม่มอี าํ นาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
คณะจัดการในฐานะผู้กํากับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัท
ได้สง่ เสริมให้มกี ารพัฒนาเครือ่ งมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสีย่ ง
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการ
ดําเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะปี 2560 คณะจัดการ
ได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกํากับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้
ǰǰ 1SPBDUJWFǰBOEǰ1SFWFOUJWFǰ4ZTUFN
บริษัทมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยสําคัญ
ทีท่ าํ ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน คือ พนักงานต้อง
มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณให้กบั พนักงาน บริษทั ได้จดั ทําระบบเชิงป้องกัน
ภายในบริษัท “Proactive and Preventive System” ซึ่งประกอบด้วย
1.1.1 แบบทดสอบ Ethics e-testing เพื่อปลูกฝังให้ความรู้ สร้าง
ความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กบั พนักงานทุกระดับเป็น
ประจําทุกปีและสามารถนําเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติ
และประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง
โดยในปี 2560 ได้ จั ด ต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น ปี ที่ 3 แบ่ ง
แบบทดสอบออกเป็น 3 ระดับให้สอดคล้องกับบทบาท
อํานาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งาน ซึ่ ง
พนักงานของบริษทั ทุกคนได้ผา่ นการทดสอบร้อยละ 100
นอกจากนี้ ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของ
พนักงาน โดยนําเรื่องที่พนักงานตอบผิดเป็นจํานวนมาก
มาสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสีย่ ง

และการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three
Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล บริษทั ส่งเสริม ผลักดันให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและ
หัวหน้างานในแต่ละบริษทั /หน่วยงาน (First Line) หน่วยงาน
สนับสนุน (Second Line) และสํานักงานตรวจสอบ (Third
Line) ประยุ ก ต์ ใช้ แ นวทางดัง กล่ า วในการปฏิบัติง าน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง กําหนดการ
ควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้ทําหน้าที่เป็น First
Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดที่ทําให้แนวทาง
ดังกล่าวประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ บริษัท
เสริมสร้างความตระหนักรูใ้ นหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้
First Line ลําดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็นผู้สื่อสาร
กับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop) เพื่อนํา
แนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution)
1.1.3 การสือ่ สาร “กรณีศกึ ษาเรือ่ ง การทุจริต การไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ”
ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและ
ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซํ้า

ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั่วทั้งองค์กร
Ļǰ îē÷ïć÷ÖćøĒ×ŠÜ×ĆîìćÜÖćøÙšćǰ "OUJ5SVTUǰ 1PMJDZ ǰ đóČęĂĔĀš
พนักงานเอสซีจีทุกคนตระหนักและปฏิบัติตามข้อกําหนด
Anti-Trust Law ในทุกประเทศที่เอสซีจีลงทุน
Ļǰ îē÷ïć÷ÖćøÝĆéÖćø×šĂöĎúõć÷ĔîìĊęöĊñúêŠĂøćÙćĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ
(Insider Trading Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูล
ลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
Ļǰ îē÷ïć÷Öćøđðŗéđñ÷×šĂöĎú×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ %JTDMPTVSFǰ1PMJDZ ǰđóČęĂ
เป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์

ǰ ÖćøðäĉïĆêĉĔîđøČęĂÜÖćøêŠĂêšćîÙĂøŤøĆðßĆî
บริษทั จัดทําแนวปฏิบตั กิ ารกํากับการปฏิบตั งิ านด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นซึ่งสอดคล้องตาม ISO19600 เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัท/
หน่วยงาน (First Line) ที่มีความเสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชันใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยมีหน่วยงานสนับสนุน (Second
Line) เป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนํา และมีสํานักงานตรวจสอบ (Third
Line) ทําหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อสร้างความมั่นใจให้คณะจัดการ คณะกรรมการ
ǰ ÖćøïĎøèćÖćøÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜǰÖćøÖĞćÖĆï ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั โดยสํานักงานตรวจสอบยังได้จดั
ǰ éĎ Ē úÖćøðäĉ ïĆ êĉ Ü ćîǰ ĒúąÖćøÙüïÙč ö õć÷Ĕîǰ *OUFHSBUFEǰ Workshop เรื่อง Anti-Corruption Compliance Checklist ให้กับหน่วยงาน
ǰ (PWFSOBODF ǰ3JTLǰ.BOBHFNFOU ǰ$PNQMJBODFǰBOEǰ*OUFSOBMǰ$POUSPMǰ ที่มีความเสี่ยง เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงและกําหนดแนวทาง
ป้องกัน/ควบคุมความเสีย่ งในการเกิดคอร์รปั ชัน่ นอกจากนี้ ในปี 2560
ǰ *OUFHSBUFEǰ(3$
บริษัทดําเนินการด้านการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้มกี ารสือ่ สารให้กรรมการบริษทั ฝ่ายจัดการ
กํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน และการควบคุมภายใน (GRC) และยกระดับ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 โดย
สู่มาตรฐานสากล Integrated GRC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พนักงานจัดการในฐานะฝ่ายบริหาร (First Line ระดับสูง) ต้องประเมิน
ลดความซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การกํากับดูแล การกําหนด ความเสี่ยง กําหนดมาตรการที่เหมาะสม ผลักดัน สื่อสาร และปฏิบัติ
กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง จนถึงการติดตามผล โดยได้สื่อสาร ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ
พนักงานทุกคนสามารถกํากับดูแล ประเมินความเสีย่ ง กํากับดูแลการ ǰ ÖćøêøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉÜćîéšü÷êîđĂÜǰ #VTJOFTTǰ4FMGǰ"VEJU ǰ
คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กํากับดูแลประสิทธิผลของ
ปฏิบตั งิ าน และกําหนดการควบคุมทีจ่ าํ เป็นในงานทีต่ นรับผิดชอบได้
การควบคุมภายในมีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
ǰ ÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰĒúąÖćøðäĉïĆêĉêćöÖãđÖèæŤ (Business Self Audit) เพือ่ ให้ธรุ กิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสีย่ งที่
เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ สอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายใน
ǰ ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
บริษทั นําระบบการบริหารงานด้านการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน ของ COSO 2013 ที่กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการ
(SCG Compliance Management System - CMS) ที่พัฒนาขึ้น มาใช้เป็น ปฏิบัติงานตามแนวทาง Three Lines of Defense สํานักงานตรวจสอบ
กลไกในการกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ จ ะทํ า ให้ ก ารปฏิ บั ติ ต าม ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและทีม Business Self Audit (Second Line)
พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน การเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติ
กฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวางพืน้ ฐาน
ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในฐานะ First line มีกระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ นั่ ใจได้วา่ งาน (First Line) ในการประเมินความเสีย่ งของธุรกิจ การประเมินความ
จะป้องกันความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ โดยมีหน่วยงาน เพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการปฏิบัติ แบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (success cases) ร่วมกันเพื่อ
ตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ กําหนดการควบคุม ติดตามและนําไป เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดความซํ้าซ้อนในการสร้างระบบ
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดความ งานเชิงป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทําให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อ
เสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk) ความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
และในปี 2560 บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ǰ ÖćøÖĞ ć ÖĆ ï éĎ Ē úéš ć îđìÙēîēú÷Ċ ÿ ćøÿîđìýĒúąÖćøøĆ Ö þć
กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมดังนี้
Ļǰ îē÷ïć÷ÖćøÖĞ ć ÖĆ ï éĎ Ē úÖćøðäĉ ïĆ êĉ Ü ćî×ĂÜđĂÿàĊ ÝĊ ǰ 4$(ǰ ǰ ÙüćööĆęîÙÜðúĂéõĆ÷×ĂÜ×šĂöĎúĒúąøąïïđÙøČĂ×Šć÷ÿČęĂÿćøǰ
1.6.1 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสําคัญ
Compliance Policy) เพื่ อ กํ า หนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ในการดําเนินธุรกิจในยุค Industry 4.0 ที่ช่วยสร้างความ
ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานในทุกระดับ และมีแนวทาง
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ได้เปรียบในการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจ และถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สําคัญของการดําเนิน
ธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในปัจจุบัน
เป็นเทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน จึงต้องมีคณะทํางาน
IT Governance ทําหน้าทีก่ าํ กับดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด โดย
ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่
รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ
(Network) และการนําข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการ
1.6.2 ในปี 2560 บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุง SCG e-Policy
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล COBIT5 รวมทั้งให้ทัน
กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มนโยบายให้ครอบคลุมเทคโนโลยี
ที่บริษัทใช้งานอยู่ในปัจจุบันและที่มีแผนจะนํามาใช้
เพื่อป้องกันพนักงานจากการใช้งานโดยผิดวัตถุประสงค์
ผิดกฎหมายภายใต้ประเทศที่ปฏิบัติงาน ป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานหรือเครือข่ายและ
การรักษาข้อมูลสําคัญให้มีความปลอดภัย โดยนโยบาย
ดังกล่าวจัดทําจําแนกตามกลุม่ ผูใ้ ช้งานเพือ่ ให้สะดวกต่อ
การนําไปใช้มากขึน้ และบริษทั ได้กาํ หนดให้พนักงานทํา
แบบทดสอบ e-Policy e-testing เพื่อให้พนักงานรับทราบ
และเข้าใจนโยบาย ระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัท และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
พนักงานของบริษัทได้ผ่านการทดสอบ 100%
1.6.3 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดําเนินธุรกิจ ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การใช้งาน
อุปกรณ์ การติดต่อสือ่ สารผ่านระบบเครือข่าย (Infrastructure
and Network System) และเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั บ วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานประจําวัน บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของ
การป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้
จัดตั้งคณะทํางาน Cybersecurity Governance Committee
เพื่อกํากับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเอสซีจีให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินธุรกิจ
และป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามจาก Cyber ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และกําหนดแนวปฏิบัติเน้นการสื่อสารให้
ความรู้ในเรื่อง e-Policy และ Cyber Awareness เพื่อสร้าง
ความตระหนักรูเ้ รือ่ งความปลอดภัยด้าน IT ซึง่ ถือเป็นสิง่ ที่
สําคัญสูงสุดในการรักษาข้อมูลความลับของบริษทั รวมทัง้
มีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานและการออกสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Video Clip, Info
Graphic และ Poster เป็นต้น

ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกําหนดวิธีการป้องกัน โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
วิเคราะห์ผลได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ǰ øąïïÖćøøĆï×šĂøšĂÜđøĊ÷îǰ
บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (SCG Whistleblowing
System) สําหรับพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
แจ้ ง เบาะแสการปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าล คู ่ มื อ
จรรยาบรรณ การกํากับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทําทุจริต โดยพนักงานสามารถ
แจ้งผ่าน SCG Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์
https://whistleblower.scg.com หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน
ทางอีเมล/จดหมาย บริษัทกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานเมื่อได้รับ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ตั้ ง แต่ ก ารรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง โดย
ทําเป็นความลับ การตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึง
การรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผล
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นผ่ า นระบบได้ ซึ่ ง ระบบดั ง กล่ า วช่ ว ยส่ ง เสริ ม การ
ดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบ
การรับข้อร้องเรียนของเอสซีจีได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัย
อย่างใกล้ชิดจากสํานักงานตรวจสอบโดยการใช้งานของโปรแกรม
จะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ
เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของ
ข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกํ า กั บ ดู แ ลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของ
สํานักงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และ
มีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการ
ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) และมาตรฐาน
สากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Systems Audit and Control Association : ISACA, Global Technology Audit
Guide : GTAG) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักงาน
ตรวจสอบซึ่งได้กําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อํานาจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานการปฏิบัติ
งานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจําทุกปีให้
เหมาะสมอยู่เสมอ
นอกจากแผนงานตรวจสอบทีพ่ จิ ารณาตามความเสีย่ ง (Risk Based
Audit Planning) แล้ว สํานักงานตรวจสอบได้พัฒนางานตรวจสอบโดย
เน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและรักษา
มูลค่าให้กับเอสซีจี เพื่อยกระดับการให้ความเชื่อมั่น (Assurance)
การให้คาํ ปรึกษา (Advise) และเข้าใจธุรกิจในเชิงลึก (Insight) การดําเนินการ
ǰ ÖćøóĆçîćĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøĔßšøąïïǰ$POUJOVPVTǰ.POJUPSJOHǰǰ ที่สําคัญในปี 2560 สรุปได้ดังนี้
ǰ $POUJOVPVTǰ"VEJUJOHǰĔĀšÖĆïíčøÖĉÝ
บริ ษั ท มี ก ารใช้ ง านระบบสารสนเทศที่ ห ลากหลายเพื่ อ ช่ ว ย ǰ ÖćøóĆçîćÜćîêøüÝÿĂïĔĀšđÖĉéöĎúÙŠćđóĉęöĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîĒúą
ติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา สํานักงานตรวจ ǰ êŠĂđîČęĂÜǰ )JHIǰ7BMVFǰ4FSWJDFT
เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในเอสซีจีมีแนวทางปฏิบัติ
สอบจึงได้จัดทํารายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous
Auditing ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทเพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ งานครอบคลุมทัง้ ด้านการกํากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง การกํากับ
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ดูแลการปฏิบตั งิ าน และการควบคุมภายในทีด่ ี สํานักงานตรวจสอบได้
ดําเนินการดังต่อไปนี้
2.1.1 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense
สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทาง
ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้
ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเอง
และนําไปประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั งิ าน จัดทํา Presentation
และ Script ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC ใช้สื่อสาร
ในแนวทางเดี ย วกั น ผ่ า นการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Workshop) รวมทั้งประสานงานกับ Second Line ได้แก่
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน Compliance และ
หน่วยงาน Business Self Audit เพื่อบูรณาการ (Integrated)
การปฏิบตั งิ านและแลกเปลีย่ นมุมมองในการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
2.1.2 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง
COSO 2013
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
(Internal Control Assessment) ของเอสซีจีให้สอดคล้อง
ตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) นํ า เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อนําเสนอใน
รายงานประจําปีและแบบฟอร์ม 56-1
2.1.3 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสําหรับระบบ
งานใหม่ของบริษัท
สํานักงานตรวจสอบทําหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และ
ให้คําแนะนํากับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงาน
Second Line เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง
การกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน และการควบคุมภายในของ
เอสซีจีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมี
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสําหรับ
ระบบงานใหม่ ๆ ของเอสซีจีและบริษัทย่อย เมื่อพบว่า
เอสซีจีมีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุม
ภายในที่เ หมาะสม รวมทั้ ง ติ ด ตามผลการปฏิบัติง าน
หลังจากให้คาํ ปรึกษา นอกจากนี้ ยังเน้นการตรวจสอบด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภั ย สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง
ในความเสี่ยงที่สําคัญของเอสซีจี
2.1.4 การตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศ (Overseas Internal
Audit Teams)
ปัจจุบนั เอสซีจมี กี ารลงทุนในต่างประเทศเป็นจํานวนมาก

อย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจีที่จะก้าวสู่การ
เป็นผูน้ าํ ในภูมภิ าค เพือ่ ให้การดําเนินงานในต่างประเทศ
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของเอสซีจี
คณะกรรมการตรวจสอบจึงอนุมตั ใิ ห้มกี ารตัง้ ทีมตรวจสอบ
ในต่างประเทศ เพือ่ ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแล
การปฏิ บั ติ ง านและการควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี
ผูต้ รวจสอบต่างประเทศ (Country Internal Auditor) เป็นชาว
เวียดนามและอินโดนีเซีย โดยในปี 2560 เน้นให้มีการ
เรียนรูใ้ นเรือ่ งงานตรวจสอบตามมาตรฐาน ความรูใ้ หม่ ๆ
และเทคนิคการตรวจสอบ โดยมุ่งหวังให้ผู้ตรวจสอบมี
ความรู้ทางธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้ด้วยตนเอง เน้น
บทบาทการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) และสร้างทักษะ
ด้านการให้คําปรึกษา (Advisory) ทําให้ช่วยลดความเสี่ยง
ด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ซึง่ การปฏิบตั งิ านอยูภ่ ายใต้
การกํากับดูแลของสํานักงานตรวจสอบในประเทศไทย ทัง้
ด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
สํานักงานตรวจสอบยังได้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน
(Preventive) โดยสื่อสารเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงทั้งด้าน
การปฏิบัติงานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ปฏิบัติงาน
รับทราบ เช่น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
และความปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็นต้น
2.1.5 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากแผนงานระยะปานกลางของกลุ่มธุรกิจที่ให้ความ
สําคัญกับ Digital Transformation มาสร้างนวัตกรรมใหม่
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร อีกทัง้ บริษทั ยังคงขยาย
การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละ
กลุม่ ธุรกิจ และแนวโน้มความเสีย่ งด้าน Cybersecurity ทีส่ งู
ขึน้ มาก จึงจําเป็นต้องนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ
มาใช้เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าํ คัญโดยมีตวั แทนจากสํานักงาน
ตรวจสอบร่ ว มเป็ น ที่ ป รึ ก ษา ให้ คํ า แนะนํ า ในการ
กําหนดการควบคุมทีเ่ หมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม
รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดําเนินการตรวจสอบอีก
ครัง้ หนึง่ และเพือ่ ลดความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปี 2560 สํานักงานตรวจสอบได้ดําเนินการดังนี้
ǰ ǰ Ļǰ ÝĆéĂïøöđøČęĂÜǰ4FDVSJUZǰ"XBSFOFTTǰĶ$ZCFSǰ"XBSFǰ5BMLTķǰ
IT Security ให้กับพนักงานระดับต่าง ๆ
ǰ ǰ Ļǰ êøüÝÿĂïÖćøðäĉïĆêĉÜćîêćöǰ4$(ǰF1PMJDZǰǰĔî
ระบบงานที่ สํ า คั ญ เพื่ อ เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ด้ า นการ
ควบคุมภายในของ IT Security ภายในองค์กร
2.1.6 การต่อต้านการคอร์รัปชัน
เอสซี จี ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความ
โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรมมาโดยตลอด และในปี 2555
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เอสซีจีได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันและ
ผ่านการรับรองเป็น Certiﬁed Company จากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และในปี 2559 เอสซีจี
ผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองใหม่ (Recertiﬁed
Company) รวมถึงบริษัทย่อยของเอสซีจีที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ผ่านการรับรองเป็น Certiﬁed Company
จํ า นวน 2 บริ ษั ท คื อ บริ ษั ท ไทย-เยอรมั น เซรามิ ค
อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่น
โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์อกี 1 บริษทั คือ บริษทั ไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เอสซีจียังคงมุ่งมั่นดําเนินการ
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และในปี
2560 สํานักงานตรวจสอบร่วมกับธุรกิจได้จัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ งการประเมิน
ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน และการควบคุม
ให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง และมี ก ารสื่ อ สาร
เพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานทราบถึงบทลงโทษตามมาตรา
123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ǰ ÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂï
2.2.1 สํานักงานตรวจสอบกําหนดให้มีการประเมินผลความ
พึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการ
ปฏิบตั งิ านมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงาน โดยกําหนดดัชนีชวี้ ดั ความพึงพอใจ
งานให้ความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ
ปี 2560 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 95 ซึ่งผลประเมิน
ดังกล่าวได้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและ
ใช้เป็นข้อมูลสําหรับปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
ตรวจสอบต่อไป
ǰ ÖćøóĆçîćñĎšêøüÝÿĂï
เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของ
ผู้ตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบดําเนินการ ดังนี้
2.3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global
Knowledge)
ǰ ǰ Ļǰ êĉéêćöĒîüðäĉïĆêĉìĊęéĊéšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰÖćøïøĉĀćø
ความเสี่ ย ง การกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านและการ
ควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนําทั้งในและ
ต่างประเทศ เพือ่ นํามาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ǰ ǰ Ļǰ ÿîĆïÿîčîĔĀšöÖĊ ćøóĆçîćĒúąĂïøöÙüćöøĎĂš ÷ŠćÜêŠĂđîČĂę Ü
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ
ความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิม่
ทักษะด้านอื่นที่จําเป็นต่อบริษัท
ǰ ǰ Ļǰ ÿŠÜđÿøĉöĒúąÿîĆïÿîčîĔĀšñĎšêøüÝÿĂïõć÷ĔîóĆçîć
ตนเองด้วยการสอบวุฒบิ ตั รทางวิชาชีพตรวจสอบหรือ
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2.3.2
ǰ ǰ

ǰ ǰ

ǰ ǰ

2.3.3
ǰ ǰ

ǰ ǰ

2.3.4

2.3.5

วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2560
สํานักงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้
ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ (ร้อยละ
50 ของจํานวนผูต้ รวจสอบทัง้ หมด) ซึง่ มากกว่าตัวชีว้ ดั
(KPIs) ที่ได้กําหนดไว้ คือ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของ
จํานวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด
การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)
Ļǰ óĆçîćÙüćöøĎšìćÜíčøÖĉÝǰ #VTJOFTTǰ "DVNFO ǰ ĔĀšĒÖŠ
ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ
และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
สามารถประเมินความเสี่ยงและให้คําปรึกษาที่ปฏิบัติ
ได้จริง
Ļǰ öĊîē÷ïć÷ÿøøĀćïčÙúćÖøìĊęöĊÙüćöøĎšÙüćöđßĊę÷üßćâ
ในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถจากหน่วยงานอืน่ มาเป็นผูต้ รวจสอบและ
โอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
Ļǰ ÝĆéĔĀšöĊÖćøĒúÖđðúĊę÷îÙüćöøĎšĔîðøąđéĘîìĊęîŠćÿîĔÝ
หรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสําคัญภายในสํานักงาน
ตรวจสอบเป็นประจํา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)
Ļǰ îĞćÙüćöøĎšìćÜéšćîđìÙēîēú÷ĊöćĔßšĔîÜćîêøüÝÿĂï
ทั้ ง กระบวนการตรวจสอบการสร้ า งเครื่ อ งมื อ เพื่ อ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning
Signal/ Red Flag) ได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ลดความเสียหาย
ที่ เกิด ขึ้นจากความผิด พลาดในการปฏิ บั ติง านและ
การทุจริตให้แก่ธุรกิจ
Ļǰ ÿîĆ ï ÿîč î ÖćøóĆ ç îćýĆ Ö ÷õćó×ĂÜñĎ š ê øüÝÿĂïĔĀš
สามารถตรวจสอบและให้คําแนะนําในการกํากับดูแล
งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐาน
สากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบ
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The
Certiﬁed Information Systems Auditor: CISA)
การพัฒนางาน Integrated Audit
สํานักงานตรวจสอบสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ
Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบ
ระบบงาน IT ดําเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานและติดตามความผิดปกติที่
อาจเกิดขึ้นโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
การพัฒนาด้าน Soft Side
จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพือ่ พัฒนาแนวความคิด
เปลี่ ย นกรอบความเชื่ อ ลดความกลั ว และพั ฒ นาสู ่
แนวคิดใหม่ทจี่ ะนําศักยภาพในตนเองออกมาใช้ได้อย่าง
สูงสุด นําไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อให้
ประสบความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต ส่ ว นตั ว และการทํ า งาน
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การบริหาร
ความเสี่ยง
เอสซี จี เชื่ อ มั่ น ว่ า การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร
เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีความพร้อมในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความ
ซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ เอสซีจียังคงให้ความสําคัญ
ในการสร้างความตระหนักรูใ้ นเรือ่ งการบริหารจัดการความเสีย่ งให้แก่
ทุกคนในบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงมุง่ มัน่ ให้มกี ารบริหารความเสีย่ ง
ที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับการวางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการ
ตัดสินใจในการลงทุนดําเนินธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชุน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้
เอสซีจีเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กรอบการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

เอสซีจีมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk
Management Framework) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยกรอบการ
บริหารความเสี่ยง เอสซีจี ประกอบด้วย
ǰÖćøÖĞćĀîéÖú÷čìíŤ
เอสซีจีกําหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) ในการบริหารความเสีย่ งอย่างชัดเจนเพือ่ ให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
ǰēÙøÜÿøšćÜĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂïĔîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü
×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี แสดงให้เห็นตาม
แผนภาพดังนี้

แผนภาพการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

สํานักงานตรวจสอบ

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

การบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ

ÙèąÝĆéÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜðøąÝĞćÖúčŠöíčøÖĉÝ
Ļǰ ผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง (Risk Champions)
Ļǰ เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners)

สายการรายงาน
ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล

การบริหารความเสี่ยงระดับเอสซีจี

ÙèąÖøøöÖćø
Ļǰ ÙèąÖøøöÖćøÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîǰđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ ÙèąÖøøöÖćøǰSCG Crisis Management
Ļǰ ÙèąÖøøöÖćøÖćøđÜĉîǰđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ ÙèąÖøøöÖćøǰCommodity Price Risk Management
Ļǰ ÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉÜćîđĂÿàĊÝĊǰ
Ļǰ ÙèąÖøøöÖćøĂČęîǰėǰìĊęÙèąÝĆéÖćøĒêŠÜêĆĚÜ×ċĚî
ตามความเหมาะสม
ĀîŠü÷Üćî
Ļǰ ĀîŠü÷ÜćîïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü
Ļǰ ĀîŠü÷ÜćîÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉÜćî
Ļǰ ĀîŠü÷ÜćîĂČęîǰėǰđßŠîǰĀîŠü÷ÜćîǰBusiness Continuity

Management and IT Strategy
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ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰ
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการ
บริษัท ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ของเอสซีจี และทําหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กําหนด

ÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂï
ทําหน้าที่ตรวจสอบหน่วยระดับแรก (หน่วยงานปฏิบัติงาน)
และหน่วยระดับสอง (ระดับหัวหน้างาน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
และหน่วยงานกํากับและสนับสนุนอื่น ๆ) เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามี
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจ
และมีการสือ่ สารความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายัง
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อนําไปปรับปรุงต่อไป

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

ให้ผู้บริหารเป็นผู้สื่อสารถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
และเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงสร้างวิธีการนํา
การบริหารความเสี่ยงไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยกําหนดให้มี
การใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน มีการกําหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
กําหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง
แต่ละเรื่อง สนับสนุนให้มีการกําหนดวาระเรื่องความเสี่ยงในการ
ประชุมหลัก ๆ ของแต่ละบริษัท และกําหนดให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันประสบการณ์การบริหาร
ความเสี่ ย งระหว่ า งหน่ ว ยงานและบริ ษั ท เพื่ อ สื่ อ สารประโยชน์
ของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้พัฒนาสื่อการ
อบรมในรูปแบบ Digital Learning เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง
การบริหารจัดการความเสีย่ งให้กบั พนักงานในวงกว้างตัง้ แต่พนักงาน
เริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านกั บ เอสซี จี นอกจากนี้ ในปี ที่ ผ ่ า นมาเอสซี จี ไ ด้
กําหนดนิยาม Integrated GRC และสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานถึง
วั ต ถุ ป ระสงค์ และประโยชน์ ใ นการนํ า Integrated GRC ไปใช้ ใ น
การทํ า งาน โดยหน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย ง หน่ ว ยงานพั ฒ นา
บรรษัทภิบาล หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ได้ประสานความร่วมมือที่จะสื่อสารให้พนักงาน
ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ
จากการปฏิบัติงานตามแนวทาง Integrated GRC

ÙüćöđÿĊ÷ę ÜĀúĆÖǰēĂÖćÿĔîÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝǰĒúąÖú÷čìíŤĔîÖćø
ÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷Ü
ในปี 2560 เอสซีจีได้ประเมินความเสี่ยงที่สําคัญโดยมีความ
สอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

ǰÖøąïüîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü
เอสซีจีนํากรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดําเนินงาน
หลัก 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงในการ
ดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกรวบรวมไว้ใน
“คูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง” โดยแบ่งตามกระบวนการหลัก 4 ขัน้ ตอน
1) ระบุความเสี่ยง / โอกาสในการดําเนินธุรกิจ 2) ประเมินความเสี่ยง
3) กําหนดมาตรการจัดการ และกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicators) และดัชนีชวี้ ดั ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ซึ่งเป็นทั้ง Leading และ Lagging Indicator เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์
ความเสี่ย งและเพื่ อ ควบคุ ม กิ จ กรรมลดความเสี่ย งให้ เ ป็ นไปตาม
เป้าหมาย 4) รายงานความเสี่ยงต่อคณะจัดการบริหารความเสี่ยง
ระดับกลุ่มธุรกิจ และคณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีตามลําดับ
ก่อนที่จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละครั้ง
ǰÖćøÿøšćÜüĆçîíøøöĂÜÙŤÖøĔîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę Üǰ 3JTLǰ$VMUVSF
เอสซีจีตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ต่อความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น เอสซีจีได้กําหนด
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ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÙüćöðúĂéõĆ÷ǰÿč×õćóǰĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö
ǰÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÙüćöðúĂéõĆ÷Ēúąÿč×õćóǰ
การดําเนินธุรกิจในประเทศที่สภาพแวดล้อมและมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยและสุขภาพตํา่ กว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดความเสีย่ ง
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพได้
Ļǰ îĞćøąïïÖćøÝĆéÖćøéšćîÙüćöðúĂéõĆ÷Ēúąÿč×õćóǰ Ăćìĉǰ
ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS
18001) และระบบการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย
(Safety Performance Assessment Program) ไปสร้างมาตรฐานให้บริษัท
ของเอสซีจีในประเทศต่าง ๆ รวมถึงขยายแนวคิดนี้ออกไปยังคู่ธุรกิจ
เพื่ อ ให้ ร ่ ว มกั น นํ า หลั ก การและแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การด้ า น
ความปลอดภัยไปปฏิบัติและขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง
Ļǰ ĔîðŘǰ ǰđĂÿàĊÝĊïĆÜÙĆïĔßšǰ ĶǰÖãóĉìĆÖþŤßĊüĉêķǰÖĆïóîĆÖÜćî
และคู่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานและ
การใช้รถใช้ถนน รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้ และมีบทลงโทษ
สําหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกลาย
เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

Ļǰ êĉéêćöÖćøĂĂÖöćêøÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøëĎÖÖĆéÖøŠĂîåćîõćþĊ
และการโอนกําไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Proﬁt Shifting หรือ
BEPS) โดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการยอมรับให้ประกอบกิจการจาก
สังคมและชุมชนในประเทศนั้น ๆ
ǰÙüćöđÿĊę ÷ ÜÝćÖÖćøđðúĊę ÷ îĒðúÜÿõćóõĎ öĉ Ă ćÖćýĒúą
Ļǰ ðøĆïðøčÜÝøø÷ćïøøèđĂÿàĊÝĊĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÖãĀöć÷Ēúą
ÿĉęÜĒüéúšĂö
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการจัดทํา
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ภาวะโลกร้อน และวิกฤตการณ์ แบบทดสอบ “Ethics e-Testing” ในเรื่องอุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี
นํ้าท่วมนํ้าแล้ง รวมถึงความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอาจ นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของบริษทั และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ ชื่อเสียงของบริษัท หรือ
Ļǰ ÿČęĂÿćøđøČęĂÜÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊę÷ÜĒúąÖćøÙüïÙčöìĊęéĊ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยความเสียหายต่าง ๆ
ตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) ให้กับพนักงาน
Ļǰ đóĉöę ðøĉöćèÖćøĔßšđßČĂĚ đóúĉÜìéĒìîĒúąóúĆÜÜćîìćÜđúČĂÖǰđßŠîǰ ทุกระดับ เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การทดลองปลูกและใช้พชื พลังงาน เพือ่
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงจัดทําโครงการลดการปล่อยก๊าซ ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîßČęĂđÿĊ÷ÜĒúąìøĆó÷ŤÿĉîìćÜðŦââć
เรือนกระจก เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิง้ และโครงการ
ǰÙüćöđÿĊ÷ę ÜéšćîßČĂę đÿĊ÷ÜÝćÖÿČĂę ÿĆÜÙöĂĂîĕúîŤǰ 4PDJBMǰ.FEJB ǰ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ในโรงงานกระเบื้องเซรามิก
สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่ผู้บริโภคนิยม
Ļǰ óĆ ç îćÿĉ î Ùš ć Ēúąïøĉ Ö ćøìĊę đ ðŨ î öĉ ê øÖĆ ï ÿĉę Ü Ēüéúš Ă öǰ Ăćìĉǰ ใช้เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า บริการ
ฉนวนกันความร้อน สเตย์คลู ทีส่ ามารถป้องกันความร้อนได้ 7 เท่าและ และองค์กร ในกรณีที่ตกเป็นข่าวเชิงลบ เนื้อหาดังกล่าวสามารถ
ช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศ และสารเคลือบ แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในวงกว้างและอาจส่งผลกระทบต่อ
เตาเผาอุตสาหกรรม emisspro® ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตเพือ่ ลดการใช้ ชื่อเสียงของบริษัท
เชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Ļǰ ÝĆéĔĀšöÙĊ èąìĞćÜćîđóČĂę êĉéêćöéĎĒúđĀêčÖćøèŤìđĊę ðŨîÙüćöđÿĊ÷ę Ü
Ļǰ ðäĉïĆêĉêćöîē÷ïć÷ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøîĞĚćǰ 3 ǰĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆéǰ ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ มีระบบการสื่อสาร
ด้วยการลดการใช้นาํ้ (Reduce) การบําบัดนํา้ เสียและนํานํา้ กลับมาใช้ซาํ้ ทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤติ รวมทั้งมีการซ้อมเพื่อ
(Reuse / Recycle) และการสร้างทดแทน (Replenish) รวมถึงประสานงาน รับมือกับวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
กับภาครัฐฯ เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันการขาดแคลนนํ้า
Ļǰ îĞćđìÙēîēú÷ĊéĉÝĉìĆúöćüĉđÙøćąĀŤÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜúĎÖÙšćĒúą
Ļǰ éĞćđîĉîÖĉÝÖøøöđóČęĂÿĆÜÙöĒúąÿĉęÜĒüéúšĂöĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰĂćìĉǰ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ต่อสินค้า บริการ และการดําเนินธุรกิจของ
การสร้างฝายชะลอนํา้ ตามแนวพระราชดําริ 70,000 ฝาย การส่งเสริมให้เกิด เอสซีจี เพือ่ ประเมินความเคลือ่ นไหว ความพึงพอใจ และความคาดหวัง
“สถานีรักษ์นํ้า” ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการนํ้าชุมชน รวมถึง ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในเชิงรุก
การประเมินผลกิจกรรมและโครงการทัง้ ในด้านสังคม สิง่ แวดล้อม และ
ǰÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîìøĆó÷ŤÿĉîìćÜðŦââćǰǰ
เศรษฐกิจ เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
เอสซีจใี ห้ความสําคัญต่อการพัฒนาสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่
(HVA) อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น และ
ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÖćøðäĉïĆêĉêćöÖãǰøąđïĊ÷ïǰ×šĂïĆÜÙĆï
ยกระดับอุตสาหกรรม การจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาจึงมีความสําคัญ
ǰÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖñúÖøąìï×ĂÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ×šĂïĆÜÙĆïǰ ในการลดความเสี่ ย งจากการถู ก ละเมิ ด ตราสิ น ค้ า และนวั ต กรรม
ÖãĀöć÷ǰĒúąøąđïĊ÷ïüĉíĊðäĉïĆêĉ
ต่าง ๆ ของเอสซีจี
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม หรื อ ปฏิ บั ติ ต ามไม่
Ļǰ öĊĀîŠü÷ÜćîĒúąøąïïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìøĆó÷Ťÿîĉ ìćÜðŦââć
ครบถ้วน อันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบ ทัง้ ในระดับเอสซีจแี ละระดับกลุม่ ธุรกิจ เพือ่ ป้องกันการละเมิดและการ
วิธีปฏิบัติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท การลงโทษและ ถูกละเมิด รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจ
ค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
Ļǰ ÖĞćĀîéîē÷ïć÷ÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰĒúąÿČęĂÿćøĔĀš
จากความมุง่ มัน่ ในการนําการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา
พนักงานเอสซีจีทุกคนปฏิบัติตาม
มาเป็นกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจตลอดหลายปี เอสซีจจี งึ ได้รบั รางวัล
Ļǰ ÖĞćĀîéĔĀšöĊÖćøêĉéêćöÖćøđðúĊę÷îĒðúÜîē÷ïć÷×ĂÜõćÙøĆåǰ “Asia IP Elite 2017” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในงานประชุม IP Business
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในประเทศที่เอสซีจีดําเนินธุรกิจอย่าง Congress Asia 2017 จัดโดยนิตยสาร Intellectual Asset Management รางวัล
ใกล้ชิด รวมถึงสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ ดังกล่าวสะท้อนความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม และระบบที่ ค รอบคลุ ม การสร้ า ง (IP Creation) การคุ ้ ม ครอง (IP
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
Protection) และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ (IP Commercialization)
เอสซีจีเชื่อว่าความปลอดภัยในการทํางานสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ป้องกันการหยุดชะงักทางธุรกิจ และไม่
ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จําเป็น รวมถึงส่งผลในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร สินค้าและบริการของบริษัท ที่เกิดจากความเชื่อมั่นของ
ลูกค้า คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
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รวมถึงการวางแผนด้านทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่เริ่มทําวิจัยและ
พัฒนา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์
ผู้บริโภค
ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖđĀêčÖćøèŤøčîĒøÜ
ǰÙüćö×ĆéĒ÷šÜøąĀüŠćÜõĎöĉõćÙǰ (FPQPMJUJDBMǰSJTL ǰ
ในหลายปีที่ผ่านมา ความเสี่ยงด้านการเมืองและความขัดแย้ง
ระหว่างภูมิภาคทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและความปลอดภัยในการทําธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของเอสซีจี
Ļǰ êĉ é êćöÿëćîÖćøèŤ Ă ÷Š ć ÜĔÖúš ßĉ é Ēúąÿøš ć ÜđÙøČ Ă ×Š ć ÷ÖĆ ï
ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นความขั ด แย้ ง ระหว่ า งภู มิ ภ าคทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีท่ นั เหตุการณ์สาํ หรับเตรียมแผนจัดการ
ความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
Ļǰ ÝĆéìĞćÖćøüĉđÙøćąĀŤÿëćîÖćøèŤÿĞćĀøĆïđĀêčÖćøèŤìĊęÙćéüŠćÝą
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี เพื่อเตรียมแผนรองรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
Ļǰ ĀîŠü÷Üćîǰ#VTJOFTTǰ$POUJOVJUZǰ.BOBHFNFOUǰ #$. ǰĔîøąéĆïđĂÿàĊÝĊ
และระดับกลุ่มธุรกิจทําหน้าที่ในการติดตาม ประเมิน และสื่อสาร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยังผู้ที่อาจได้รับ
ผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ǰÙüćöđÿĊę ÷ ÜÝćÖÙüćöñĆ î ñüî×ĂÜøćÙćđßČĚ Ă đóúĉ Ü Ēúą
üĆêëčéĉïĀúĆÖǰ
ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การปรับลดกําลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนํ้ามัน (OPEC)
และกลุม่ นอกโอเปก (Non-OPEC) ทําให้อปุ ทานตึงตัวมากขึน้ ส่งผลให้
ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ ราคาแนฟทา ราคานํ้ามันเตา
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ถ่านหิน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลัก
ของธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงจากนโยบาย
การควบคุมการทําเหมืองถ่านหินในประเทศจีน
Ļǰ ÙèąÖøøöÖćøǰ$PNNPEJUZǰ1SJDFǰ3JTLǰ.BOBHFNFOUǰĕéšöÖĊ ćøðøĆï
กลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นไป
อาทิ ใช้วธิ ปี ดิ ความเสีย่ ง (Hedging) เพือ่ ลดความเสีย่ งจากความผันผวน
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และเพื่อบริหารต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้
Ļǰ đóĉęöÿĆéÿŠüîÖćøĔßšóúĆÜÜćîìéĒìîǰđßŠîǰĕôôŜćÝćÖóúĆÜÜćî
แสงอาทิตย์ ขยะมูลฝอยและชีวมวล เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการปรับตัว
เพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน
Ļǰ óĆçîćÿĉîÙšćìĊöę öĊ úĎ ÙŠćđóĉöę ÿĎÜǰ )7" ǰĂćìĉǰđöĘéóúćÿêĉÖÿĞćĀøĆï
วงการแพทย์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่สามารถเพิ่มยอดขายและ
ทํากําไรเพิม่ ขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดบิ

ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÖćøéĞćđîĉîÜćî
ǰÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÖøąïüîÖćøÝĆéÖćøĀŠüÜēàŠĂčðìćî
ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîêšîìčîÖćøñúĉê
เอสซี
จพี จิ ารณาปัจจัยเสีย่ งตลอดสายห่วงโซ่อปุ ทาน โดยเริม่ ตัง้ แต่
ǰÖćø×ćéĒÙúîĒøÜÜćîĒúąÙŠćĒøÜìĊęđóĉęö×ċĚî
โลกของเรารวมถึงประเทศไทยกําลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ส่งผลให้ กระบวนการจัดหาวัตถุดบิ วัสดุและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการผลิต การขนส่ง
จํ า นวนประชากรในวั ย ทํ า งานเริ่ ม ลดลง นอกจากนี้ ยั ง มี ป ั ญ หา ไปจนถึ ง การขายและการจั ด ส่ ง สิ น ค้ า และบริ ก าร เพื่ อ ป้ อ งกั น
ความไม่สมดุลของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ส่งผลให้ ผลกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่อาจส่ง
เกิ ด การแย่ ง ชิ ง แรงงานในบางพื้ น ที่ แ ละโครงสร้ า งค่ า จ้ า งในบาง ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
Ļǰ ÝĆéìĞćǰĶÝøø÷ćïøøèÙĎŠíčøÖĉÝđĂÿàĊÝĊķǰđóČęĂ÷ÖøąéĆïÖćøðäĉïĆêĉ
ประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก
Ļǰ ÿøšćÜÙüćöÿĆöóĆîíŤĂîĆ éĊÖïĆ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒúąĀîŠü÷ÜćîêŠćÜǰėǰ งานของคู่ธุรกิจ และให้คู่ธุรกิจลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
ในอาเซียนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รับนักศึกษาเก่งและดีเข้าฝึกงานและทํางาน เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างเอสซีจีและคู่ธุรกิจ
Ļǰ üĉđÙøćąĀŤÖćøĔßšÝŠć÷đóČęĂðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜĒúąñúÖøąìï
Ļǰ ÿćîêŠĂēÙøÜÖćøǰĶÿćîóúĆÜðøąßćøĆåǰ÷ÖøąéĆïÙčèõćóüĉßćßĊó
อาชีวศึกษา” ผ่านโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลัง ต่อการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีในมิติต่าง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ประชารัฐ” ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทํางานจริงในสถานประกอบการ สังคม และนํามาจัดกลุม่ คูธ่ รุ กิจ เพือ่ ใช้กาํ หนดกลยุทธ์และเพือ่ วางแผน
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการทํางาน ตลอดจนวัฒนธรรมความ พัฒนาคู่ธุรกิจ อาทิ โครงการพัฒนาคู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืน โครงการ
Greening the Supply Chain และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคู่ธุรกิจ
ปลอดภัยในการทํางาน
Ļǰ ÙĆéÖøĂÜÙĎŠíčøÖĉÝøć÷ĔĀöŠǰ ìïìüîìąđïĊ÷îñĎš×ć÷ǰĒúąêøüÝ
Ļǰ îĞ ć đìÙēîēú÷Ċ đ ÙøČę Ă ÜÝĆ Ö øĂĆ ê ēîöĆ êĉ Ē úąĀč Š î ÷îêŤ ǰ öćĔßš Ĕ î
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเอสซีจี ประเมินคู่ธุรกิจ ทั้งแบบ Onsite Audit และ Off Site Audit โดยพิจารณา
รองรับสภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคต อาทิ การสร้างหุ่นยนต์ จากคุณภาพสินค้าและบริการ การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านการ
เพื่อใช้ตรวจสอบ ซ่อมแซม ในพื้นที่อันตราย รวมถึงการพัฒนา กํากับดูแล ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
หุ่นยนต์บินสํารวจสําหรับการบินสํารวจในโรงงานปิโตรเคมี โดย
ǰÙüćöđÿĊ÷ę ÜđÖĊ÷ę üÖĆïÖćøïøĉĀćøìøĆó÷ćÖøïčÙÙúđóČĂę øĂÜøĆï
หุ ่ น ยนต์ ดั ง กล่ า วสามารถพั ฒ นาเป็ น การให้ บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค้ า
ÖćøđêĉïēêĔîĂîćÙê
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายนอกได้
การขยายธุรกิจของเอสซีจีทั้งในไทยและในภูมิภาคอาเซียน
ส่งผลต่อความหลากหลายของพนักงานที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนา
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ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
ในการทํางาน เอสซีจีจึงได้ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
Ļǰ ÿČęĂÿćøîē÷ïć÷Ēúą×šĂðäĉïĆêéĉ šćîÿĉìíĉöîčþ÷ßîĒÖŠóîĆÖÜćî
และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและ
การปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
Ļǰ ðøąđöĉîÙüćöđÿĊ÷ę ÜéšćîĒøÜÜćîĒúąÿĉìíĉöîčþ÷ßîĔîìčÖÖúčöŠ
ธุรกิจ ซึ่งในปี 2560 เอสซีจีได้กําหนดแผนและดําเนินการป้องกัน
ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน
Ļǰ ÿøšćÜüĆçîíøøöÖćøđøĊ÷îøĎšĒúąÖćøēÙšßêćöĒîüÙĉéǰǰ
โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการลงมือทํา และศึกษา
จากข้อผิดพลาด โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้คําแนะนํา เพื่อให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา
ความรูท้ างด้านธุรกิจให้แก่พนักงานในแต่ละระดับ เสริมด้วยหลักสูตร
พัฒนาทักษะด้านภาวะความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีม
Ļǰ óĆçîćóîĆÖÜćîìčÖÙîêćöÙüćöÿćöćøëǰ $PNQFUFODZ ǰìĊę
ครอบคลุมเรื่องงานในหน้าที่ ความรู้ด้านธุรกิจ ตลอดจนการบริหาร
จัดการ ตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เพียงพอและต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
ในระยะยาว
จากการให้ ค วามสํ า คัญ ในการดู แ ลพนั ก งานอย่ า งเป็นธรรม
การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน และการสร้างความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2560 ผลการสํารวจ
ของบริษทั จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด เอสซีจเี ป็นหนึง่ ใน
บริษทั ทีม่ ผี ตู้ อ้ งการเข้าทํางานมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย ส่งผลให้เอสซีจี
สามารถดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานได้
ÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÿõćóĒüéúšĂöìćÜíčøÖĉÝ
ǰ ÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÙüćöñĆîñüî×ĂÜĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷î
ตลอดปี 2560 ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา อย่างไรก็ตามในปี 2561 ค่าเงินบาทยังคงมีความผันผวนสูง
จากความไม่แน่นอนต่าง ๆ อาทิ ผลกระทบจากนโยบายการเงินของ
ประเทศมหาอํานาจ แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารกลาง
มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
Ļǰ ÙèąÖøøöÖćøÖćøđÜĉîđĂÿàĊÝĊđðŨîñĎšóĉÝćøèćĒúąêĆéÿĉîĔÝ
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ให้ เ หมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึ ง มี
มาตรการในการบริหารรายได้กับรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) และตกลงกับคู่ค้าเพื่อรับหรือ
จ่ายเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของท้องถิน่ ในระดับทีเ่ หมาะสม
และมีการพิจารณาการป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นสําหรับ
โครงการลงทุนตามความเหมาะสม
Ļǰ ðøĆïÖú÷čìíŤÝćÖÖćø×ć÷ÿĉîÙšćēé÷óĉÝćøèćðøąđìýÙĎŠÙšć
จากความได้เปรียบทางการค้าที่มาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

ǰÙüćöđÿĊę÷ÜéšćîÖćøđêĉïēêìćÜđýøþåÖĉÝĒúąÖćøĒ×ŠÜ×Ćî
ĔîõĎöĉõćÙĂćđàĊ÷î
เศรษฐกิ จ โลกมี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ในปี 2561 จากปั จ จั ย
พืน้ ฐานทัง้ จากภาคตลาดแรงงานทีแ่ ข็งแกร่งและการค้าโลกทีข่ ยายตัว
ต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง คงมี ป ั จ จั ย เสี่ ย งที่ ม าจากการดํ า เนิ น
นโยบายด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศมหาอํานาจ อาทิ
ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป นโยบายการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มีแนวโน้มตึงตัวมากขึ้น ทิศทางและแนว
นโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศจากประธานาธิบดีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปัญหาหนี้เสียและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจีน รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางภูมริ ฐั ศาสตร์ในคาบสมุทร
เกาหลีและตะวันออกกลางที่อาจก่อให้เกิดสงคราม โดยปัจจัยเหล่านี้
อาจส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นความเสี่ยงจากคู่แข่งรายใหม่ทั้งรายเล็กและ
รายใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศที่เอสซีจีดําเนินธุรกิจ
Ļǰ ÝĆéêĆĚÜǰ $PVOUSZǰ#VTJOFTTǰ4VQQPSUǰ0GųDFǰĔîĒêŠúąðøąđìýìĊę
เอสซีจไี ปลงทุน เพือ่ ติดตามสถานการณ์ตา่ ง ๆ อย่างใกล้ชดิ และจัดทํา
รายงานสถานการณ์ความเสี่ยงในประเทศยุทธศาสตร์ทุกไตรมาสต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารความเสี่ยง และใช้ในการบริหารจัดการการลงทุนขององค์กร
(Portfolio Management) รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis)
และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อประเมิน
ผลกระทบจากเหตุการณ์เสี่ยง
Ļǰ óĆçîćÿĉîÙšćĔĀöŠĀøČĂÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćøìĊęöĊöĎúÙŠćđóĉęöÿĎÜĂ÷ŠćÜ
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม เพิ่มการส่งออกไป
ยังประเทศทั้งในและนอกอาเซียนเพื่อทดแทนเศรษฐกิจในประเทศที่
ชะลอตัว รวมถึงการแสวงหาโอกาสในต่างประเทศสําหรับขยายการ
ลงทุนในอนาคต
ÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęđÖĉé×ċĚîĔĀöŠǰ &NFSHJOHǰ3JTL ǰ
ǰÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜđìÙēîēú÷ĊéĉÝĉìĆúǰ %JHJUBMǰ
5SBOTGPSNBUJPO
เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดําเนินชีวิต
ประจําวันและการทําธุรกิจ อาทิ การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การให้บริการขนส่ง การทําการตลาดและการจําหน่ายสินค้าออนไลน์
ซึ่งในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผล
ต่อรูปแบบการดําเนินธุรกิจและช่องทางการจัดจําหน่ายแบบเดิม
จนทําให้เอสซีจีสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจ
เป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
ดั ง นั้ น เอสซี จี ไ ด้ กํ า หนดให้ มี ก ารติ ด ตามและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนํามาพัฒนาการทํางาน
ปรั บ ปรุ ง และสร้ า งสรรค์ ธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถใน
การแข่งขัน อาทิ การนําเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้
วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า การทํากลยุทธ์
การตลาดแบบเชือ่ มโยงช่องทางจัดจําหน่าย การนําเทคโนโลยีเครือ่ งจักร
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อัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ในปี
2560 เอสซีจีได้จัดตั้ง AddVentures บริษัทร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพ
เพื่ อ หาสิ่ ง ที่ จ ะตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า และเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานจากการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ผ่ า นการ
สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างประเทศที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับ
โรงงานอุ ต สาหกรรม หุ ่ น ยนต์ การประหยั ด พลั ง งาน พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการสินค้าและการขนส่ง เป็นต้น
ǰÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖõĆ÷ÙčÖÙćöìćÜĕàđïĂøŤ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจและวิธีการทํางานที่
พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น การนําระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงาน
และกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงแนวโน้ม
การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ของอุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นงานต่ า ง ๆ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจมีความเสี่ยง
ต่ อ ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ม ากขึ้ น อาทิ การถู ก โจรกรรมข้ อ มู ล
การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการค้า และข้อมูลส่วนตัว
ของพนักงาน ซึง่ อาจส่งผลกระทบทางการเงิน ชือ่ เสียงของตราสินค้า
และความน่าเชื่อถือของบริษัท ด้วยเหตุนี้ เอสซีจีได้กําหนดนโยบาย
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SCG e-Policy 2017) และแผน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมการใช้งานและการป้องกัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สําคัญสําหรับบริษัทของเอสซีจีทั้งในและ
ต่ า งประเทศ เช่ น การจํ า แนกชั้ น ความลั บ และการจั ด การข้ อ มู ล
แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกวิธีและระเบียบการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ใน
การใช้เทคโนโลยีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดอบรมและ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทาง
ไซเบอร์
ǰÙüćöđÿĊ÷ę ÜÝćÖêšîìčîóúĆÜÜćîĔîðøąđìýĕì÷ìĊöę ĒĊ îüēîšö
ÿĎÜ×ċĚî
พลังงานเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของ
เอสซีจี อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์วา่ แหล่งพลังงานในประเทศไทย
จะลดลงในระยะยาว แต่ความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้
จะส่งผลกระทบให้ราคาพลังงานและค่าไฟของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
และส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานของเอสซีจี ดังนั้น เอสซีจีได้
กําหนดให้มีคณะกรรมการพลังงานทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย
พลังงาน ติดตามผลของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มี
คณะทํางานสํารวจและหาแหล่งเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิงทางเลือก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่
ช่วยให้สามารถเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงที่ต้นทุนตํ่าแต่ยังไม่มีการนําไป
ใช้งานอย่างแพร่หลาย หรือการผลิตไฟฟ้าเพือ่ ใช้เองจากของเหลือทิง้
ในกระบวนการผลิต ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่ใช้พลังงานในการผลิต
ต่อหน่วยลดลงหรือช่วยลดการใช้พลังงานของผู้ใช้เมื่อนําไปใช้งาน
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ǰÙüćöđÿĊę ÷ ÜÝćÖÖćøđðúĊę ÷ îĒðúÜÿõćóõĎ öĉ Ă ćÖćýǰ
õĆ÷íøøößćêĉǰÿĎŠÖćøÙüïÙčöÖćøðúŠĂ÷ÖŢćàđøČĂîÖøąÝÖ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ เ กิ ด จากการสะสมของ
ก๊ า ซเรื อ นกระจกและภั ย ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง และรุ น แรง
ยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง การกํ า กั บ ดู แ ลและการออกกฎหมายเพื่ อ ควบคุ ม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้กลายเป็นความเสี่ยงที่ทั่วโลกและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนให้ความสําคัญและอาจกลายเป็นความเสีย่ ง
ต่อชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมให้สัตยาบัน
ความตกลงกรุงปารีส (Paris Agreement) ไปเมื่อปี 2558 เพื่อยับยั้ง
ภาวะโลกร้ อ นตามกรอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ ย ของโลกให้ ตํ่ า กว่ า 2 องศาเซลเซี ย ส ด้ ว ยเหตุ นี้ เอสซี จี จึ ง
ได้ กํ า หนดมาตรการเพื่ อ ลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
อาทิ การเพิ่ ม สั ด ส่ ว นพลั ง งานทดแทน การทดลองปลู ก และ
ใช้ พื ช พลั ง งาน การนํ า ลมร้ อ นเหลื อ ทิ้ ง จากกระบวนการผลิ ต
มาใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ า ตลอดจนการพั ฒ นาสิ น ค้ า และ
บริการที่ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ
หลั ง คาเอสซี จี ที่ ไ ด้ รั บ ฉลากประหยั ด พลั ง งานประสิ ท ธิ ภ าพสู ง
จากกระทรวงพลังงาน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาบ้าน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อ
ใช้ในโรงงานของเอสซีจีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้
เอสซีจีได้พิจารณาให้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาผลกระทบ
ที่ เป็ นตัว เงินของการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศ รวมถึงสร้าง
ความตระหนั ก รู ้ ใ ห้ กั บ พนั ก งานถึ ง ความสํ า คั ญ ของการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน การใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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รายการระหว่างกัน
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ
การทํารายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจไี ด้กาํ หนด
นโยบายการทําธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี้
การทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อย

การทีเ่ อสซีจปี ระกอบด้วยบริษทั จํานวนมาก และบริษทั เหล่านัน้
ดําเนินธุรกิจที่ต้องทําธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การบริการ การซื้อขาย
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุน
ทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจหรือ
ปฏิ บั ติงานที่ เ ป็นการทํา ธุ รกรรมระหว่างกั นของบริ ษัทในเอสซีจี
ดังกล่าว ต้องคํานึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐ รวมถึงระเบียบและอํานาจดําเนินการของเอสซีจี ตลอดจน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น
การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้น จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการทีก่ าํ หนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รับ
การอนุมตั ติ ามอํานาจดําเนินการของเอสซีจอี ย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก
บริษทั ได้กาํ หนดนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder
Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดย
กําหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุ

สมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการทีไ่ ด้รบั รวมถึงสามารถให้เหตุผล
ที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ
นอกจากนี้ บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการ
พิจารณาอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกัน รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด โดยกรรมการและ
ผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัท
พิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนําเรื่องดังกล่าว
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มี
ส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด
นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกัน
ในอนาคต

รายการระหว่ า งกั น ของบริ ษั ท ในอนาคตจะเป็ น รายการที่
ดําเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซือ้ ขายต่อรองกันตาม
กลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั
กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการ
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคําสั่ง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
สัดส่วน
มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)
การถือหุ้น
โดยตรง /
บริษัท
เอสซีจี
เอสซีจี
เอสซีจี
ส่วนงาน
อ้อม
ซิเมนต์เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง
อื่น
ผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด
(ร้อยละ)
ก่อสร้าง
1. รายการกับการร่วมค้า และบริษัทร่วม (กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย)
1.1 บริษัทร่วมในเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ลักษณะรายการ

บริษัทร่วม
ขายสินค้า
ให้กลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วม
ซื้อสินค้า
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วม
ให้บริการ
แก่กลุ่มธุรกิจ
บริษัทร่วมได้รับ
บริการ และอื่นๆ
จากกลุ่มธุรกิจ
บริษัทร่วม
กู้ยืมเงิน
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัท / ความสัมพันธ์

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด

49
40
29
29
29

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด

49
30
29
29

บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด*

55

บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด

50
29

-

3,461

-

-

-

-

1,699

264

597

-

-

-

-

-

-

88

-

-

-

-

177

-

-

-

-

2

19,012

-

-

-

5

49,065

184

-

6

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
Mariwasa Holdings, Inc.
PT M Class Industry

49
40
28

1.2 การร่วมค้า และบริษัทร่วมในเอสซีจี เคมิคอลส์
บริษัทร่วม
ขายสินค้า
ให้กลุ่มธุรกิจ **

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

บริษัทร่วม
ซื้อสินค้า
SCG Plastics (China) Co., Limited
จากกลุ่มธุรกิจ*** SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด

* เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยในเดือนสิงหาคม 2559
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50
50
49
40
39
31
60
60
50
50
50
50
49
47
46

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)
เอสซีจี
ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

-

3,427

-

-

-

ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

1,081

207

491

-

ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

402

-

-

-

ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

82

-

-

-

164

-

-

-

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

-

16,236

-

-

ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
** รายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทร่วมขายสินค้าให้กับบริษัทย่อยต่อไปนี้
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด

6

-

1

เอสซีจี
เคมิคอลส์

45,275

เอสซีจี
แพคเกจจิ้ง

นโยบายการคิดราคา

บริษัท

63

ส่วนงาน
อื่น

1 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

*** รายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทร่วมซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยต่อไปนี้
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด
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ลักษณะรายการ

บริษัท / ความสัมพันธ์

บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
PT Styrindo Mono Indonesia
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
การร่วมค้า
และบริษัทร่วม
ได้รับบริการ
และอื่นๆ
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วม
กู้ยืมเงิน
จากกลุ่มธุรกิจ
บริษัทร่วมได้รับ
การค้ําประกัน
จากกลุ่มธุรกิจ

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง /
อ้อม
ทั้งหมด
(ร้อยละ)
45
31
31
20
20

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

71
50
50
50
50
50
49
47
46
45
40
31

GTC Technology International, LP

25

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

45
39

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)
บริษัท

เอสซีจี
ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

-

135

-

เอสซีจี
เอสซีจี
เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง

ส่วนงาน
อื่น

1,399

-

31

-

41

-

-

127

-

40

-

-

-

-

-

949

-

-

1

-

1.3 บริษัทร่วมในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริษัทร่วม
ซื้อสินค้า
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด

บริษัทร่วมได้รับ
บริการ และอื่นๆ
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด

31

บริษัทร่วม
กู้ยืมเงิน
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด

17

บริษัทร่วมได้รับ
การค้ําประกัน
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด

31

* เปลี่ยนสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อยในเดือนมิถุนายน 2560

132

48
31
17
8

-

-

-

-

-

-

-

-

495

-

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)
บริษัท

เอสซีจี
ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

-

106

-

เอสซีจี
เอสซีจี
เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง

นโยบายการคิดราคา

ส่วนงาน
อื่น

1,727

-

-

45

-

-

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

418

-

63

-

-

ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

-

-

763

-

ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

1

-

10

27 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

2 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

-

-

5

-

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

-

-

495

-

ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน
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บริษัท / ความสัมพันธ์

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง /
อ้อม
ทั้งหมด
(ร้อยละ)

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)
บริษัท

เอสซีจี
ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

เอสซีจี
เอสซีจี
เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง

ส่วนงาน
อื่น

-

1,255

-

70

6

18

-

154

326

132

87

-

1,059

170

-

-

-

1.4 บริษัทร่วมในส่วนงานอื่น
บริษัทร่วม
ขายสินค้า
ให้กลุ่มธุรกิจ
บริษัทร่วม
ซื้อสินค้า
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทร่วม
ให้บริการ
แก่กลุ่มธุรกิจ
บริษัทร่วมได้รับ
บริการ และอื่นๆ
จากกลุ่มธุรกิจ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จํากัด
บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด
บริษัทนวโลหะไทย จํากัด
บริษัทไอทีวัน จํากัด

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด

-

-

-

40

40
40
30
25
20

-

9

40

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

บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน)
นายนิธิ ภัทรโชค เป็นกรรมการ

25

-

10

2.2 บริษัทอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริษัทอื่น
ขายสินค้า
ให้กลุ่มธุรกิจ
บริษัทอื่น
ซื้อสินค้า
จากกลุ่มธุรกิจ
บริษัทอื่นได้รับ
บริการ และอื่นๆ
จากกลุ่มธุรกิจ

134

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
นายสุรศักดิ์ อัมมวรรธน์ เป็นกรรมการ

บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
นายสุรศักดิ์ อัมมวรรธน์ เป็นกรรมการ

-

-

-

-

-

52

-

5

-

18

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
นายสุรศักดิ์ อัมมวรรธน์ เป็นกรรมการ

2

18

18

10

2

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)
บริษัท

เอสซีจี
ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

-

1,236

-

78

8

17

145

430

177

103

1,045

184

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

เอสซีจี
เอสซีจี
เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง

-

-

-

10

-

-

94

-

-

ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

1 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

15 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

15

-

นโยบายการคิดราคา

ส่วนงาน
อื่น

-

ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

3 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
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ลักษณะรายการ

บริษัท / ความสัมพันธ์

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง /
อ้อม
ทั้งหมด
(ร้อยละ)

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)
บริษัท

เอสซีจี
ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

เอสซีจี
เอสซีจี
เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง

-

2,623

-

172

10

79

12

ส่วนงาน
อื่น

2.3 บริษัทอื่นในส่วนงานอื่น
บริษัทอื่น
ขายสินค้า
ให้กลุ่มธุรกิจ
บริษัทอื่น
ซื้อสินค้า
จากกลุ่มธุรกิจ
บริษัทอื่นได้รับ
บริการ และอื่นๆ
จากกลุ่มธุรกิจ

136

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ

10

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ

10

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ

10

304

-

-

-

1

-

-

4

มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)
บริษัท

เอสซีจี
ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

-

2,190

-

185

5

76

4

267

เอสซีจี
เอสซีจี
เคมิคอลส์ แพคเกจจิ้ง

-

-

2

-

นโยบายการคิดราคา

ส่วนงาน
อื่น

-

ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

5 ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

137

ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน

138

18

19

20

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานและฐานะ
การเงิน

140

141

144

21

22

งบการเงินรวม
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงิน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)

147

238

139

18

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ว ่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า และนํ า เสนอรายงานทาง
การเงิ น ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติห ลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั กทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 โดยได้มกี ารพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูส้ อบบัญชีได้สอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้ อบบัญชี
อย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษทั ทําหน้าทีก่ าํ กับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีและดํารงไว้
ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความ

140

มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทําหน้าที่กํากับดูแลงบการเงิน ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี
นี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า
งบการเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้อง
ตามควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

19

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระตาม
ขอบเขตทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีการทบทวน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจําทุกปี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเน้น
บทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื่อ
สอบทานการกํากับดูแล การกําหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการ
ติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กําหนดและดําเนินธุรกิจได้
อย่างยั่งยืน การจะดําเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงาน
ต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อํานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตนเองตามหลักการ Three Lines of Defense
และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกํากับดูแล การบริหาร
ความเสีย่ ง การกํากับการปฏิบตั งิ าน และการควบคุมภายใน (Integrated
Governance Risk Compliance and Control-Integrated GRC)
ปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ทุกสิ้นปี
คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึง่ ผลการประเมิน
อยูใ่ นเกณฑ์เป็นทีพ่ อใจมากใกล้เคียงกับปีกอ่ น หัวข้อทีป่ ระเมิน ได้แก่
ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
อํานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบตั งิ านของสํานักงานตรวจสอบ
สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิ น คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานข้อมูลทีส่ าํ คัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2560
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทําตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็น
ที่เป็นสาระสําคัญ รายการพิเศษ และได้รับคําชี้แจงจากผู้สอบบัญชี
ฝ่ายจัดการ และผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจ
ว่าการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบใน
งบการเงิน เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่
ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่าง
อิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสําคัญใน

การจัดทํางบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น และเป็ น ประโยชน์ กั บ ผู ้ ใช้ ง บการเงิ น
เรื่องสําคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติการณ์
อั น ควรสงสั ย ตามมาตรา 89/25 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2560
ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสําคัญ และไม่พบพฤติการณ์
อันควรสงสัย นอกจากนี้ เพือ่ ความมัน่ ใจในเรือ่ งการไม่พบพฤติการณ์
อันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มมี ติให้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี รายงานผลการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจและผู้รับผิดชอบใน
ธุรกิจต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2560
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี รายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควร
สงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทํางบการเงิน และงบการเงินรวมของ
บริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชี
มีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้
2. การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการได้มาจําหน่ายไป
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้อง
ตามเวลาที่กําหนด
3. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เอสซีจมี งุ่ มัน่ ดําเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และ
พนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะ
กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานประมาณ
33,300 คน ผ่านการทดสอบ Ethics e-testing (ร้อยละ 100) ซึง่ ดําเนินการ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีการนํานโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้
อย่างจริงจัง และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจโดยจัดทําจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
เอสซีจี เพือ่ ให้คธู่ รุ กิจใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ร่วมกันปฏิบตั ิ
ตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการที่คํานึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด
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ซึ่งคู่ธุรกิจได้ลงนามเพื่อดําเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
แล้วกว่า 5,000 ราย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิการปฏิบัติ
ตามประกาศ “คู่มือแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมสําหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าทีข่ ององค์การระหว่าง
ประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. 2542 ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีสื่อสารถึงพนักงานทุกคนผ่าน “Message from
CEO” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญของฝ่ายบริหารระดับ
สูงสุด (Tone at the Top)
4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะจัดการ
บริหารความเสีย่ งเอสซีจเี ป็นผูร้ บั ผิดชอบ คณะจัดการบริหารความเสีย่ ง
เอสซีจีประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นประธาน
และคณะจัดการเอสซีจีเป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง
นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง
การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี
รายเดือนและรายไตรมาส โดยมีหน่วยงานบริหารความเสีย่ ง ทําหน้าที่
จัดทํารายงานความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีใน
รูป Risk Dashboard ปี 2560 เอสซีจีให้ความสําคัญกับ Emerging Risk
เช่น Digital Transformation Cybersecurity เป็นต้น ซึ่งเป็นการพิจารณา
ความเสีย่ งทีม่ นี ยั สําคัญและมีโอกาสจะเกิดขึน้ ในอนาคต คณะจัดการ
บริหารความเสีย่ งได้เตรียมมาตรการรองรับโดยกําหนดแผนงานระยะ
ปานกลาง แผนงานประจําปี และการพิจารณาความเสี่ยงสําหรับ
โครงการลงทุน
5. การสอบทานการกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน เอสซี จี ไ ด้
พั ฒ นาระบบการจั ด การด้ า นการกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง
สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 19600 และนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับกลุ่มธุรกิจ โดยบูรณาการกับระบบบริหารงานต่าง ๆ ปี 2560
บริษัทได้ประกาศนโยบายที่สําคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ การกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเอสซีจี (Compliance) การจัดการข้อมูลภายในที่มีผล
ต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading) การเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจี
(Disclosure) และการแข่งขันทางการค้า (Anti Trust)
6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ส อบทานผลการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในทั้ ง ระบบ
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การปฏิบตั งิ านและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าํ นักงานตรวจสอบ
ได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ
เอสซีจีและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจาก
การสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมีผลกระทบ
ต่องบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กําหนดไว้ในกฎบัตร
สํานักงานตรวจสอบ ปีนี้ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรู้
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน ซึ่งประกอบด้วย Ethics
e-Testing และ e-Policy e-Testing แนวทางความรับผิดชอบการบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมทีด่ ตี ามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines
of Defense) และกรณีศึกษา เรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ นอกจากนี้ ได้นําเครื่องมือ
แบบประเมินตนเอง หรือการตั้งทีมตรวจสอบตนเองไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมตามความพร้อมของแต่ละธุรกิจทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้น
การลดความเสี่ยงของบริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยจัด Workshop
ให้กับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละบริษัทในต่างประเทศตระหนัก
เรือ่ งการกํากับดูแลความเสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ
และการควบคุม สํานักงานตรวจสอบร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line)
พัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจใช้กํากับดูแลงานในความรับผิดชอบ และ
ผูต้ รวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยนําประเด็นสําคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณี
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกัน
ในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบ และการควบคุมภายในที่สําคัญของ
แต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน
7. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสํานักงาน
ตรวจสอบเป็นประจําทุกปีให้สอดคล้องกับความเสีย่ งและสถานการณ์
ปัจจุบนั ของเอสซีจี ในปี 2560 สํานักงานตรวจสอบได้ผลักดันแนวทาง
Three Lines of Defense เน้นการปฏิบัติต่อเนื่องจากปีก่อน เช่น ให้ First
Line ลําดับสูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทสําคัญและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับพนักงาน สื่อสารและให้คําแนะนํากับผู้ใต้บังคับบัญชา
เพือ่ ร่วมกันประเมินความเสีย่ ง กําหนดการควบคุม และติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ าน ฯลฯ ทัง้ ระบบงานเดิม ระบบงานใหม่ ธุรกิจใหม่ หรือระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของเอสซีจี พัฒนาผูต้ รวจสอบต่างประเทศ
ชาวเวียดนามและอินโดนีเซียเพือ่ ทําหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในของเอสซีจีและ
บริษทั ย่อยในต่างประเทศ ภายใต้กาํ กับดูแลของสํานักงานตรวจสอบ
ในประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ตัวแทน IT ของกลุ่มธุรกิจ
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และผลการตรวจสอบด้าน IT และตรวจสอบในเรื่องที่มีความ
เสีย่ งเพิม่ ขึน้ เช่น Cybersecurity Risk: Penetration Test และ Information Security
Risk: Data Leakage เป็นต้น
8. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต เอสซีจีพัฒนาระบบ
รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจขี องบุคคลภายนอก นอกเหนือ
จากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียน
ผ่านเว็บไซต์ www.scg.com เพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียนผ่าน
ทางโทรศั พ ท์ e-mail จดหมายถึ ง กรรมการบริ ษั ท ผู ้ อํ า นวยการ
สํานักงานตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560
มี ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นผ่ า นระบบข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ใ ห้ บุ ค คลภายนอกและ
พนักงานมีสว่ นร่วมในการแจ้งเบาะแสของผูก้ ระทําความผิดอันเกิดจาก
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบบริษทั นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
เอสซีจี นโยบายบรรษัทภิบาล อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณพนักงาน
หรือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 31 เรื่อง และมีเรื่องที่ยกมาจากปี
ก่อน 5 เรื่อง ซึ่งดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จรวม 27 เรื่อง
และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวน 9 เรื่อง เรื่องที่
ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ประกอบด้วย ไม่พบเรือ่ งการ
คอร์รัปชัน มีเรื่องผิดจรรยาบรรณ 4 เรื่อง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท
9 เรื่อง โดยมูลค่าความเสียหายไม่เป็นสาระสําคัญ และไม่เป็นไปตาม
ข้อร้องเรียน 14 เรื่อง ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้นํามากําหนดวิธี
ปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานผลการตรวจสอบการทุจริต การประเมินความเสีย่ งโอกาส
เกิดการทุจริต ผลกระทบ เพื่อกําหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่
จะเกิดขึน้ ได้ในระบบงานต่าง ๆ รวมทัง้ ได้สอบทานมาตรการทบทวน
ระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดําเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2561 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาข้อเสนอ
การให้บริการสอบบัญชีให้แก่บริษทั และบริษทั ย่อยทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศจากสํานักงานสอบบัญชี 3 ราย ตามที่คณะกรรมการ
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ้ ส อบบั ญ ชี นํ า เสนอ และเห็ น สมควรคั ด เลื อ ก

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2561 - 2565 เนื่องจากข้อเสนอของ
เคพีเอ็มจีเป็นประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั สําหรับในปี 2561 คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา เสนอขออนุมตั จิ ากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3378 หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3565 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5565 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 8179 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็น
ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ประจํ า ปี 2561 และอนุ มั ติ ค ่ า สอบบั ญ ชี
งบการเงินประจําปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินทั้งหมด 6.05 ล้านบาท รวมทั้ง
รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2561 ของบริษัทย่อย และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนฯ
ซึง่ ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ
โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีเป็นจํานวนเงิน 47.80
ล้านบาท
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงิน
20.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงาน

เอสซีจีมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลจาก
ราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่กําไร
สําหรับปีลดลงสาเหตุหลักจากธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมี
ผลการดําเนินงานในประเทศลดลงตามสภาพตลาดทีย่ งั คงชะลอตัว
ในปี 2560 เอสซีจมี รี ายได้จากการขายเท่ากับ 450,921 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากราคาขายของสินค้า
เคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น EBITDA เท่ากับ 102,080 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 จากปีก่อน เนื่องจากมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
กําไรสําหรับปีเท่ากับ 55,041 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน
สาเหตุหลักจากธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีผลการดําเนินงาน
ในประเทศลดลงตามสภาพตลาดที่ยังคงชะลอตัว
เอสซีจมี สี ว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
เท่ากับ 18,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 279 ล้านบาทจากปีก่อน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
Ļǰ øĆïøĎšÿŠüîĒïŠÜÖĞćĕøÝćÖïøĉþĆìøŠüöĔîđĂÿàĊÝĊǰđÙöĉÙĂúÿŤǰđìŠćÖĆïǰ
14,826 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 606 ล้านบาท จากปีก่อน
Ļǰ øĆïøĎÿš üŠ îĒïŠÜÖĞćĕøÝćÖïøĉþìĆ øŠüöĂČîę ǰėǰǰđìŠćÖĆïǰ ǰúšćîïćìǰ
ลดลง 327 ล้านบาท จากปีก่อน

เอสซีจี เคมิคอลส์
ในปี 2560 รายได้จากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส์ เท่ากับ
206,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน จากราคาขายของ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ พิม่ ขึน้ ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 64,461 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 6 จากปีก่อน เนื่องจากมีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
และกําไรสําหรับปีเท่ากับ 42,007 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีกอ่ น โดยธุรกิจ
มีผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจาก
ราคาแนฟทาที่เพิ่มขึ้น และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ในขณะที่มีกําไร
จากการขายเงินลงทุนและมีสว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เพิ่มขึ้น
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ในปี 2560 เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีรายได้จากการขายเท่ากับ
81,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อน และมี EBITDA เท่ากับ
12,431 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 จากปีกอ่ น จากปริมาณขายกระดาษ
บรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ พิม่ ขึน้ และการขายสินทรัพย์ของบริษทั กระดาษสหไทย
จํากัด (มหาชน) โดยมีกําไรสําหรับปีเท่ากับ 4,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 32 จากปีก่อน
20.3 ภาพรวมของฐานะการเงิน

20.2 ผลการดําเนินงานของส่วนงานธุรกิจ

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ในปี 2560 รายได้จากการขายของเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง เท่ากับ 175,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน จาก
การขยายตัวของการดําเนินงานในภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่ EBITDA
เท่ากับ 22,319 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อน ตามสภาพตลาด
ในประเทศไทยที่ยังคงซบเซา ส่งผลให้กําไรสําหรับปีเท่ากับ 7,230
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน
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สินทรัพย์
เอสซีจียังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง โดยมีเงินสด
และเงินสดภายใต้การบริหารเท่ากับ 64,129 ล้านบาท
เอสซีจีมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 573,412
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน ทั้งนี้ สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ
เอสซีจี ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 43 สินทรัพย์
หมุนเวียน ร้อยละ 30 และเงินลงทุน ร้อยละ 19 ของสินทรัพย์ทั้งหมด
โดยส่วนงานธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุด ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตามลําดับ

สินทรัพย์หมุนเวียน: ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 171,619 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินลงทุนชั่วคราว โดย ณ สิ้นปี 2560 เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียน
เท่ากับ 73,573 ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ย
เท่ากับ 59 วัน
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร: ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ
64,129 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 16,877 ล้านบาท จากปีกอ่ น แม้วา่ ในระหว่างปี
มีรายจ่ายลงทุนและการซื้อธุรกิจ จํานวน 46,088 ล้านบาท ซึ่งตํ่ากว่า
ทีค่ าดการณ์ไว้ เนือ่ งจากความล่าช้าของโครงการเคมีภณ
ั ฑ์ในประเทศ
เวียดนาม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า: ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ
98,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,833 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จากปีก่อน
สาเหตุหลักจาก
Ļǰ đóĉę ö ×ċĚ î ÝćÖÿŠ ü îĒïŠ Ü ÖĞ ć ĕøÝćÖđÜĉ î úÜìč î àċę Ü ïĆ î ìċ Ö ēé÷üĉ íĊ
ส่วนได้เสีย จํานวน 18,212 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากผลการดําเนินงาน
ของบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ดีขึ้น
Ļǰ úéúÜÝćÖđÜĉîðŦîñúøĆïǰÝĞćîüîǰ ǰúšćîïćìǰÿŠüîĔĀâŠ
จากเงินปันผลรับของบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภัณฑ์
นอกจากนี้ ในระหว่างปีมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่สําคัญ ได้แก่
Ļǰ đóĉęö×ċĚîÝćÖÖćøúÜìčîđóĉęöǰđðŨîÝĞćîüîøüöǰ ǰúšćîïćìǰ
โดยธุรกิจเคมีภัณฑ์เพิ่มทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
ผู้ผลิตวัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติกในประเทศอินโดนีเซีย และ
ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพิ่มทุนในบริษัทโกลบอลเฮ้าส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด กิจการลงทุนในธุรกิจจัดจําหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
Ļǰ úéúÜÝćÖÖćøÝĞćĀîŠć÷đÜĉîúÜìčîǰ đðŨîÝĞćîüîøüöǰ  ǰ
ล้านบาท โดยธุรกิจเคมีภัณฑ์ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดร้อยละ 22 ใน
Tien Phong Plastics Joint Stock Company ผูผ้ ลิตและจําหน่ายท่อพลาสติก
พีวีซีทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ธุรกิจแพคเกจจิ้งได้ขาย

เงินลงทุนทั้งหมดร้อยละ 17 ใน Rengo Packaging Malaysia Sdn. Bhd.
ผู ้ ผลิ ต กล่ อ งบรรจุภั ณฑ์ กระดาษลูกฟูกในประเทศมาเลเซี ย และ
ส่วนงานอื่นขายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 30 ในบริษัทแม็กซิออน วีลส์
(ประเทศไทย) จํากัด ผู้ผลิตล้อรถยนต์ชั้นนําในประเทศไทย
Ļǰ úéúÜÝćÖÖćøđðúĊę÷îÿëćîąÝćÖÖćøøŠüöÙšćđðŨîïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰ
จํานวน 2,061 ล้านบาท จากการซื้อหุ้นเพิ่มร้อยละ 25 ใน Long Son
Petrochemicals Co., Ltd. ซึ่งเป็นโครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรก
ในประเทศเวียดนาม ทําให้มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
ร้อยละ 71
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์: ณ สิน้ ปี 2560 เท่ากับ 248,847 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 3,664 ล้านบาท จากการจ่ายลงทุนและซื้อธุรกิจในระหว่างปี
หนี้สิน
หนี้สินสุทธิลดลง 1,909 ล้านบาท จากกระแสเงินสดรับที่ได้
จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น แม้ว่ามีรายจ่ายลงทุนในระหว่างปี
หนีส้ นิ รวม ณ สิน้ ปี 2560 เท่ากับ 271,587 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
5 จากปีก่อน โดยในระหว่างปี เอสซีจีได้ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ จํานวนรวม
60,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกําหนดไถ่ถอน
จํานวน 45,000 ล้านบาท และเพื่อใช้ในการดําเนินงานและรองรับ
การลงทุนอีกจํานวน 15,000 ล้านบาท โดยทั้งปี เอสซีจี มีต้นทุน
ทางการเงินเท่ากับ 7,112 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 461 ล้านบาท
สถานะหนี้สินสุทธิ (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดและ
เงินสดภายใต้การบริหาร) ของเอสซีจี ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 145,034
ล้านบาท ลดลง 1,909 ล้านบาท จากปีกอ่ น เนือ่ งจากมีกระแสเงินสดรับ
เพิ่มขึ้นตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ระหว่างปีมีกระแสเงินสดจ่าย
ที่สําคัญรวม 94,573 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายจ่ายลงทุนและ
การซื้อธุรกิจจํานวน 46,088 ล้านบาท รวมการเข้าซื้อกิจการผลิต
ปูนซีเมนต์ครบวงจรในประเทศเวียดนามและการเพิ่มทุนกิจการ
เคมิ ค อลส์ในประเทศอิ นโดนีเซี ย จ่า ยเงินปันผลจํ า นวน 34,385
ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจํานวน 7,534 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้
จํานวน 6,566 ล้านบาท
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ข ้อมูลการดําเนินงาน
�า��
�
� า� แ���
้�ก�ร���าล�ล��น�
��งานรา�การ�
้อง�ิน
�
20.4 ภาษี
ที่จ�
่ายให้
ก่รัฐบาลและหน่
วยงานราชการท้
องถิ่น
ประเทศ
(ลานบาท)

รายไดจากการขาย *
กําไรกอนภาษี **
คาใชจายภาษีเงินไดตามงบการเงิน
อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง (%) ***

ป

2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560

อัตราภาษีที่กําหนดไว (%)
จายภาษีเงินได
อัตราจายภาษีเงินได (%)

2559
2560
2559
2560

ไทย

เวียดนาม

257,723
264,240
52,676
51,437
3,714
5,189
7%
10%
20%
5,994
5,580
11%
11%

ขอมูลเพิ่มเติม: ภาระภาษีรวมที่จายใหแกรัฐบาล และหนวยงานราชการทองถิ่น
2559
5,591
ภาษีเงินได
2560
5,495
2559
176
ภาษีโรงเรือน
2560
190
2559
7
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2560
5
2559
19
อื่น ๆ
2560
18
2559
5,793
รวม
2560
5,708

อินโดนีเซีย

กัมพูชา

ฟลิปปนส

งบการเงินรวม

32,426
38,554
3,431
2,392
539
414
16%
17%
20%
477
442
14%
18%

27,668
28,487
(215)
(376)
85
104
n/a
n/a
25%
192
176
n/a
n/a

11,464
11,691
1,391
1,664
272
191
20%
11%
20%
173
184
12%
11%

8,901
9,911
376
475
107
137
28%
29%
30%
71
118
19%
25%

423,442
450,921
57,404
55,242
4,618
5,694
8%
10%
n/a
7,007
6,566
12%
12%

478
425
1
1
2
70
49
119
529
614

134
151
5
3
14
7
19
32
172
193

183
163
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
184
164

107
149
41
35
21
20
169
203

6,578
6,452
228
235
44
102
88
170
6,938
6,959

* รายไดจากการขาย แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตรของลูกคา

* กําไรก
รายได้
ากการขาย
มิศาสตร์
องลูากใชค้จาายภาษีเงินได
**
อนสวจนแบ
งกําไรจากเงิแยกตามที
นลงทุนในบริ่ตษัทั้งรทางภู
วมและการร
วมคาขและค
** คํานวณจากค
ก�าไรก่อานส่
นแบ่เงงินก�ไดาไรจากเงิ
นลงทุ
นในบริ
ษัทอนภาษี
ร่วมและการร่วมค้า และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
***
ใชจวายภาษี
ตามงบการเงิ
น หารด
วยกําไรก
*** ค�านวณจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงิน หารด้วยก�าไรก่อนภาษี

ในปี 2560 เอสซีจี มีคา่ ใช้จา่ ยภาษีเงินได้ตามงบการเงินเท่ากับ 5,694 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ทแี่ ท้จริงร้อยละ 10 ทัง้ นี้ อัตราภาษี
เงินได้ที่แท้จริงต�่ากว่าอัตราภาษีที่ก�าหนดไว้ในแต่ละประเทศ สาเหตุหลักจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยในปี 2560 เอสซีจีจ่ายภาษี
ให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการ รวมจ�านวน 6,959 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

20.5 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

เอสซีจีมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดี
ในปี 2560 เอสซีจีมอี ัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ทีร่ ะดับ 1.5 เท่า
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.3 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ
ต่อกระแสเงินสดทีไ่ ด้จากการด�าเนินงาน (EBITDA) อยู่ที่ 1.4 เท่า
ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.5 เท่า ทั้งนี้ ในปี 2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 0.9 เท่า เท่ากับปีก่อน
จากฐานะทางการเงิ น และผลการด�า เนิ น งานในปี 2560
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
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อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท
ซึง่ คิดเป็นอัตราร้อยละ 41 ของก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม ทัง้ นี้ บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลงวด
ระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 8.50 บาท เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2560
โดยก�าหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท
ในวันที่ 20 เมษายน 2561
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งบการเงินรวม
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

¸Æ·¢Æ®Á¢±Í¾
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ปูน ซิเมนต์ไทย จํา กัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย (“กลุ่ม บริษัท”) ซึ่ง ประกอบด้ว ย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วย
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเรื่องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานรวม และ
กระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ต่อ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมในรายงานของข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากกลุ่ ม บริ ษั ท ตามข้ อ กํ าหนด
จรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิช าชีพ บัญ ชีที่ กําหนดโดยสภาวิชาชี พบั ญ ชี ในส่ วนที่เกี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบงบก ารเงินรวม และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่อ งสําคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่า งๆ ที่มีนัย สํา คัญ ที่สุดตามดุล ยพินิจเยี่ย งผู้ป ระกอบวิช าชีพ ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมสําหรับ งวดปัจ จุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่อ งเหล่า นี้ม าพิจ ารณาในบริบ ทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้า พเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่ างหากสําหรั บเรื่ องเหล่านี้
การซื้อธุรกิจ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ก) และ ข้อ 4
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทดําเนินการเข้าซื้อกิจการหลายแห่ง
ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยการซื้อกิจการในกลุม่ ธุรกิจ
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และเอสซีจี
เคมิ คอลส์ เพื่ อ ขยายกํ า ลั ง การผลิ ตและฐานลู ก ค้ า ในภู มิ ภ าค
รวมถึง เพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน ของกลุ่ม บริษัท ทั้ง นี้
การบั ญชี สําหรับ การซื้อ ธุร กิจต้ องใช้ดุลยพิ นิจ ของผู้บ ริห ารใน
การระบุ และประเมิ น มู ล ค่ า ยุติธ รรมของสิ น ทรัพ ย์ ที่ ได้ ม าและ
หนี้ สิ นที่ รับ มาจากการซื้ อ ธุรกิ จ เปรี ยบเทีย บกับ สิ่ง ตอบแทนที่
โอนให้ ผู้ ขาย โดยผลแตกต่ า งจะถู ก รั บ รู้เป็ น ค่ าความนิ ย มหรื อ
กําไรจากการซื้อในราคาที่ต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรม ในการประเมิ น
มูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อหา
มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าและหนี้ สิ น ที่ รั บ มาจาก
การซื้ อ ธุรกิ จ ดัง นั้น ข้ าพเจ้าจึ งเห็ น ว่าเรื่อ งดังกล่า วเป็น เรื่องที่
สําคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
กระบวนการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า เน้ น การประเมิ น ความ
สมเหตุ ส มผลของข้ อ สมมติ สํ า คั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการสนั บ สนุ น การ
ประเมินมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ ที่ได้ มาและหนี้ สิน ที่รั บมา
จากการซื้ อ ธุรกิ จ โดยอ้า งอิ งสภาพแวดล้ อมในการดํ าเนิ น งาน
ความรู้ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมของธุ ร กิ จ ที่ เข้ า ซื้ อ ที่
ข้าพเจ้ามี และข้อมูลอื่นที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบ รวมถึง
การสอบถามฝ่ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของการซื้อ
ธุรกิจ การเข้าอ่านสัญญาซื้อขายธุรกิจ และการอ่านรายงานการ
ประชุมของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําความเข้าใจข้อกําหนด
และเงื่อ นไขที่สําคัญ รวมถึงลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้องกั บ
การบัญ ชีข องการซื ้อ ธุร กิจ ข้า พเจ้า ปรึก ษาผู้เชี ่ย วชาญด้า น
การประเมิน มูล ค่าของเคพีเอ็ม จี เพื่อ ประเมิน ความเหมาะสม
ของแบบจํ า ลองและวิ ธี ก ารวั ด มู ล ค่ า ข้ า พเจ้ า ประเมิ น ความ
เหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา รวมถึง
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ผู้ขาย และพิจารณาเอกสารประกอบการซื้อ
และจ่ ายเงิ น ตลอดจนทดสอบความถู ก ต้ อ งของการคํา นวณ
ค่าความนิยมและกําไรจากการซื้อในราคาที่ต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรม
นอกจากนี้ ข้ า พเจ้ า ได้ ป ระเมิ น ความเป็ น อิ ส ระและความรู้
ความสามารถของผู้ประเมินราคาอิสระ
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ฎ) และ ข้อ 16
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
จากภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบันในหลายประเทศที่บริษัทย่อย
ที่ได้มาจากการซื้อธุรกิจนั้นดําเนินงานอยู่ ทําให้ผู้บริหารพิจารณาว่า
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจใน
แต่ ล ะประเทศนั้ น มี ค วามสํ า คั ญ ประกอบกั บ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกําหนดให้กลุ่มบริษัทต้องทดสอบการด้อยค่า
ของค่าความนิ ย มซึ่ งเกิดจากการซื้อ ธุร กิจ เป็ น ประจํา ทุก ปี หรื อ
หากมีข้อ บ่งชี้ของการด้อยค่ า ซึ่งเรื่องดังกล่ าวใช้ ดุลยพิ นิจและ
การประมาณการของผู้บริหารในการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ประมาณการกระแสเงิน สดในอนาคตตามแผนธุ รกิจในอนาคต
พร้อมกับอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ อัตราคิดลดที่ใช้สําหรับ
แต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สําคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
กระบวนการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า เน้ น การประเมิ น ความ
สมเหตุ ส มผลของข้ อ สมมติ สํ า คั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการสนั บ สนุ น การ
ประมาณการมู ล ค่ าที่ คาดว่า จะได้ รับ คื น ของหน่ วยสิ นทรั พ ย์ ที่
ก่อให้เกิดเงินสดและข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า


ข้ า พเจ้ าประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลและทดสอบข้ อ สมมติ ที่
สําคั ญที่ ส นับ สนุ น การประมาณการกระแสเงิน สดที่ จะได้ รับใน
อนาคตคิ ด ลดเป็ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของผู้ บ ริ ห าร โดยอ้ า งอิ ง ถึ ง
ภาวการณ์ ข องตลาด สภาพแวดล้ อ มการดํ า เนิ น งาน ความรู้
เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรม และข้ อ มู ล อื่ น ที่ ไ ด้ รั บ ระหว่ า งการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าทดสอบความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนและการด้อยค่า อีกทั้งยังมีการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของประมาณการผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบ
การประมาณการในอดี ต กั บ ผลการดํ า เนิ น งานที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ปรึกษาผู้เชี่ ยวชาญด้านการประเมินมูลค่ า
ของเคพีเอ็มจี เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองการวัด
มูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน




























149



การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดการบัญชี
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ด) และ ข้อ 17
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ผู้บริหารได้ประเมินความเหมาะสมของการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีของกลุ่ม บริษัท ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ ดุล ยพินิจ และ
ข้อสมมติของผู้บริหารในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต
ว่ า จะเพี ย งพอกั บ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญ ชี โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง สํ า หรับ การรับ รู้ส ิน ทรัพ ย์
ภาษีเงิน ได้ร อการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ที่ยังไม่ ได้ใช้ ทั้งนี้ดุลยพิ นิจในเรื่อ งดั งกล่ าว ขึ้นอยู่กั บข้อสมมติ
เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในอนาคต รายได้และกําไร
ที่เติบโตขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงข้อสมมติ
เกี่ยวกับผลลัพธ์ของกระบวนการเพิ่มรายได้และลดต้นทุน ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความสําคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการประเมินวิธีการที่
ผู้บริหารใช้ในการรับ รู้สินทรัพ ย์ภาษีเงินได้รอการตั ดบัญ ชี และ
ข้อสมมติที่ ใช้ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคตของ
ผู้บริห าร ซึ่งข้าพเจ้าเปรียบเทียบข้อสมมติที่ สําคัญที่ผู้บริหารใช้
ในการจัดทําประมาณการกําไรทางภาษีกับแหล่งข้อมูลภายนอก
เช่น การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ ข้อมู ลในอดีตของกลุ่มบริษัท
ผลการดําเนิ นงานของกลุ่ม บริษั ท นอกจากนี้ ยังมีก ารพิจ ารณา
ความสมเหตุ ส มผลของประมาณการกํ า ไรทางภาษี โดยการ
เปรี ย บเที ย บประมาณการกํ า ไรทางภาษี ใ นอดี ต กั บ ผลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงอีกด้วย


ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ฌ) และ ข้อ 15
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ผู้บริหารได้ประเมินข้อบ่งชี้ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งนําไปสู่
การพิจารณาการทดสอบการด้อยค่าในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
โดยเน้น ไปที่ธุรกิจที่ มีผลการดํ าเนิน งานที่ต่ํากว่ าที่ คาดการณ์ ไว้
การทดสอบการด้ อ ยค่ า ของรายการที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์
ได้รับการพิจารณาเป็นความเสี่ยงที่สําคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจที่สําคัญของผู้บริหารในการพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้
ในการด้อยค่าหรือไม่ และการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น
ซึ่งดุลยพินิจดังกล่าวรวมถึงประมาณการและข้อสมมติที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตพร้อมกับอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไ ว้ อัตราคิดลด
ที่ ใ ช้ สํา หรั บ แต่ ล ะหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิดเงิน สด ดั ง นั้ น
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สําคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ในการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การด้ อ ยค่ า ของที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ข้าพเจ้าให้ความสนใจเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของ
ข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าและทดสอบข้อสมมติ
ที่สําคัญที่สนับสนุนการคาดการณ์ของผู้บริหาร


ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้การด้อ ยค่าโดย
อ้า งอิ งถึ ง ภาวการณ์ ของตลาดในปั จ จุ บั น สภาพแวดล้ อ มการ
ดําเนิน งาน ความรู้เกี่ ยวกับ อุตสาหกรรม และข้ อมู ลอื่ นที่ ได้รั บ
ระหว่างการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าทดสอบข้ อสมมติที่สํ าคัญที่ สนับ สนุน การประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิ ดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบันของ
ผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์
แนวโน้ม และทดสอบความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้ รั บ คื น และการด้ อ ยค่ า อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารพิ จ ารณาความ
สมเหตุสมผลของประมาณการผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบ
การประมาณการในอดี ต กั บ ผลการดํ า เนิ น งานที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ปรึกษาผู้เชี่ ยวชาญด้านการประเมินมูลค่ า
ของเคพีเอ็มจี เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองการวัด
มูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น
ผู้บ ริห ารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น


ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอ่านข้อมูลอื่น และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดัง กล่าวที่ต้องรายงาน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวม
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ ขัดต่ อข้ อเท็ จจริงอั นเป็ นสาระสํ าคั ญ หรือไม่ ไม่ ว่ าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ สอบบั ญชี ซึ่ งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อ เท็ จจริงอาจเกิ ดจากการทุจ ริตหรือ ข้ อผิ ดพลาดและถือ ว่ามี ส าระสํ าคั ญ เมื่ อ คาดการณ์ ได้ อย่ างสมเหตุส มผลว่ารายการที่ ขัดต่ อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบั ญชี ข้าพเจ้ าได้ใช้ดุล ยพินิจและการสั งเกตและสงสั ยเยี่ย งผู้ ประกอบวิชาชี พ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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x

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พ บข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมู ลที่ไม่ตรงตามข้อเท็ จจริงหรือ การแทรกแซง
การควบคุมภายใน

x

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ มบริษัท

x

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผู้บริหาร



x

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อความสามารถของกลุ่ม บริษั ทในการดําเนิ นงานต่อเนื่อ งหรือ ไม่ ถ้าข้า พเจ้าได้ข้อสรุป ว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคั ญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมที่เกี่ยวข้อง
หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่ าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวัน ที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ห รือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง

x

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

x

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ าได้สื่ อสารกับผู้ มีหน้าที่ ในการกํา กับดูแลในเรื่องต่ างๆ ที่สํ าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํา กับดูแล ข้าพเจ้า ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสํา คัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
ในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่อ งดั งกล่ าวในรายงานของข้า พเจ้า เพราะการกระทํ าดั งกล่ าวสามารถคาดการณ์ ได้ อย่ างสมเหตุผ ลว่ าจะมีผ ลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

วินิจ ศิลามงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3378
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
14 กุมภาพันธ์ 2561
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2560

2559

10
10
5, 6
5
7
8
9

43,936,645
12,970,998
55,407,319
152,393
57,649,895
1,471,196
30,832
171,619,278

27,709,352
13,089,306
51,473,037
167,136
53,334,689
5,533,980
5,318,910
156,626,410

10
11
11
12
13
5
14
15
16
16
17

7,161,645
95,346,183
2,984,699
2,975,865
5,244,715
123,754
1,492,151
248,847,055
17,476,705
11,402,643
6,273,762
2,463,577
401,792,754
573,412,032

6,347,801
90,811,302
4,686,586
2,866,061
2,947,011
124,038
1,307,115
245,183,484
11,657,407
8,761,920
5,918,173
2,450,679
383,061,577
539,687,987

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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หมายเหตุ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: พันบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและชําระแล้ว - หุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2560

2559

18
5
19
20
5

19,586,055
46,056,049
4,787,023
39,918,630
196,862
2,954,837
2,507,894
116,007,350

15,601,257
48,553,228
4,641,914
44,888,595
204,246
2,943,363
1,235,405
118,068,008

19
20
17
21

3,458,809
141,215,577
2,317,689
7,572,904
1,014,790
155,579,769
271,587,119

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

1,600,000
1,200,000

1,600,000
1,200,000

160,000
10,516,000
270,131,718
(20,910,148)
261,097,570
40,727,343
301,824,913
573,412,032

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

22

23

23
24
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ

2560

2559

รายได้จากการขาย

5

450,920,997

423,442,369

ต้นทุนขาย

5

(349,306,959)

(319,021,053)

101,614,038

104,421,316

13,316,173

10,787,034

114,930,211

115,208,350

กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น

5, 26

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

27

(23,566,636)

(23,978,351)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

28

(29,009,610)

(26,253,152)

รวมค่าใช้จ่าย

(52,576,246)

(50,231,503)

กําไรจากการดําเนินงาน

62,353,965

64,976,847

(7,112,414)

(7,572,423)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

18,212,304

17,932,694

กําไรก่อนภาษีเงินได้

73,453,855

75,337,118

(5,694,193)

(4,617,938)

67,759,662

70,719,180

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

55,041,247

56,084,194

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

12,718,415

14,634,986

67,759,662

70,719,180

45.87

46.74

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

30

31

กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

32

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ

2560

2559

67,759,662

70,719,180

(8,766,137)

(730,991)

66,142

911,464

กลับรายการการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

(1,692,934)

(410,001)

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

(1,058,991)

77,410

325,331

(131,286)

(11,126,589)

(283,404)

(156,042)

(149,372)

2,128

(18,587)

34,375

28,475

(119,539)

(139,484)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี

(11,246,128)

(422,888)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

56,513,534

70,296,292

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

45,126,691

55,857,302

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

11,386,843

14,438,990

56,513,534

70,296,292

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

10

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

31

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

21

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

31

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร
ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร
ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผล
ทําให้สูญเสียการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ได้มา
หรือสูญเสียการควบคุม
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทุนที่ออก
ทุนสํารอง
และชําระแล้ว ตามกฎหมาย
1,200,000

33

160,000

ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสํารอง
ทั่วไป
10,516,000

202,440,240

-

-

-

(20,398,454)

-

-

-

(20,398,454)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(20,398,454)

-

-

-

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

1,200,000

160,000

10,516,000

237,993,458

หน่วย: พันบาท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนแบ่ง
รายการอื่น
รวม
กําไรขาดทุน
ของการ องค์ประกอบ
เบ็ดเสร็จอื่น เปลี่ยนแปลง
อื่น
การแปลงค่า เงินลงทุน ในบริษัทร่วม ที่เกิดจาก
ของส่วน
งบการเงิน
เผื่อขาย และการร่วมค้า ผู้ถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้น
(3,057,312)

(6,392,652)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

(8,155,213) 206,161,027

36,844,688

243,005,715

753,297

541,454

-

-

-

-

-

(20,398,454)

(11,505,878)

(31,904,332)

-

-

-

-

-

(20,398,454)

(11,505,878)

(31,904,332)

-

-

-

(1,596,867)

(1,596,867)

(1,596,867)

1,396,872

(199,995)

-

-

-

(1,596,867)

(1,596,867)

(1,596,867)

420,439
1,817,311

420,439
220,444

-

-

-

(1,596,867)

(1,596,867)

(21,995,321)

(9,688,567)

(31,683,888)

(534,102)
(534,102)

362,322
362,322

77,410
77,410

(94,370)
(94,370)

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

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

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

(3,591,414)

1,115,619

618,864

(9,846,450) 240,023,008

41,595,111

281,618,119

(7,989,519)
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร
ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร
ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผล
ทําให้สูญเสียการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ได้มา
หรือสูญเสียการควบคุม
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทุนที่ออก
ทุนสํารอง
และชําระแล้ว ตามกฎหมาย
1,200,000

33

160,000

ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสํารอง
ทั่วไป
10,516,000

237,993,458

-

-

-

(22,799,365)

-

-

-

(22,799,365)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(22,799,365)

-

-

-

55,041,247
(103,622)
54,937,625

1,200,000

160,000

10,516,000

270,131,718

หน่วย: พันบาท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนแบ่ง
รายการอื่น
รวม
กําไรขาดทุน
ของการ องค์ประกอบ
เบ็ดเสร็จอื่น เปลี่ยนแปลง
อื่น
การแปลงค่า เงินลงทุน ในบริษัทร่วม ที่เกิดจาก
ของส่วน
งบการเงิน
เผื่อขาย และการร่วมค้า ผู้ถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้น
(3,591,414)

1,115,619

618,864

(7,989,519)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

(9,846,450) 240,023,008

41,595,111

281,618,119

-

-

-

-

-

(22,799,365)

(11,641,161)

(34,440,526)

-

-

-

-

-

(22,799,365)

(11,641,161)

(34,440,526)

-

-

-

(1,252,764)

(1,252,764)

(1,252,764)

(2,019,104)

(3,271,868)

-

-

-

(1,252,764)

(1,252,764)

(1,252,764)

1,405,654
(613,450)

1,405,654
(1,866,214)

-

-

-

(1,252,764)

(1,252,764)

(24,052,129)

(12,254,611)

(36,306,740)

(9,810,934)
(9,810,934)

55,041,247
(9,914,556)
45,126,691

12,718,415
(1,331,572)
11,386,843

67,759,662
(11,246,128)
56,513,534

(20,910,148) 261,097,570

40,727,343

301,824,913

(7,669,423)
(7,669,423)

(1,082,521)
(1,082,521)

(1,058,990)
(1,058,990)

(11,260,837)

33,098

(440,126)

(9,242,283)
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: พันบาท

2560

2559

67,759,662

70,719,180

5,694,193

4,617,938

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

23,282,022

22,709,819

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า

72,723

129,126

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

896,567

913,129

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น

(84,999)

(224,243)

(18,212,304)

(17,932,694)

เงินปันผลรับ

(1,952,337)

(2,820,702)

ดอกเบี้ยรับ

(810,912)

(818,208)

ดอกเบี้ยจ่าย

6,874,499

7,208,905

กําไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ

(3,730,756)

(743,547)

79,788,358

83,758,703

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(6,667,193)

2,452,033

สินค้าคงเหลือ

(4,875,104)

(386,092)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

262,429

314,523

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(206,630)

321,451

(11,486,498)

2,701,915

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ

2560

2559

(1,506,543)

(3,743,109)

6,564

460,210

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

(603,063)

(416,900)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

245,929

(82,334)

หนี้สินดําเนินงานลดลง - สุทธิ

(1,857,113)

(3,782,133)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน

66,444,747

82,678,485

จ่ายภาษีเงินได้

(5,752,533)

(7,007,236)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

60,692,214

75,671,249

(4,363,906)

(543,960)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

(4,061,291)

(28,000)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน

30,801,747

41,055,624

เงินลงทุนชั่วคราว

(19,437,934)

(34,996,117)

เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น

(2,137,212)

(2,558,277)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1,398,748

544,872

(22,395,749)

(30,684,457)

(3,312,175)

(1,329,240)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับเงินปันผล

4

23,266

-

18,329,472

12,864,470

รับดอกเบี้ย

846,165

864,564

จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน

(813,571)

-

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(5,122,440)

(14,810,521)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
163

¢¯¸ÄÑ¾Ð¢È®¾Į¸¼¶
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ

2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
ที่ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสียการควบคุม

154,164

2,059,715

(3,352,204)

(2,259,013)

2,725,729

(898,881)

962,423

1,450,455

(12,132,093)

(9,943,398)

(160,455)

(81,746)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

59,949,830

49,968,663

เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้

(44,928,595)

(49,961,424)

6,416,839

(9,466,331)

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

(22,799,366)

(20,398,454)

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

(11,585,336)

(11,516,182)

รวมจ่ายเงินปันผล

(34,384,702)

(31,914,636)

(7,534,427)

(7,595,570)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(38,700,330)

(49,175,835)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ

16,869,444

11,684,893

(642,151)

(53,337)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

27,709,352

16,077,796

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

43,936,645

27,709,352

เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์

2,523,241

4,304,417

เงินลงทุนค้างจ่าย

1,728,468

237,033

เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
ที่ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสียการควบคุม

4

เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชําระ) เงินกู้ยืม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชําระเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
จ่ายเงินปันผล

จ่ายดอกเบี้ย

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรือนหุ้น
สํารองและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
สัญญา
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การบริหารจัดการส่วนทุน
เรื่องอื่นๆ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
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166
172
175
188
194
199
200
200
200
201
202
205
206
207
208
210
211
213
213
215
216
219
219
220
221
226
226
226
227
227
227
229
229
229
229
234
235
236
237
237
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมนี้
งบการเงินรวมนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดทําเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับ
อนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
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บริ ษั ท ปู น ซิ เมนต์ ไ ทย จํา กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) เป็ น นิ ติบุ คคลที่ จั ดตั้ ง ขึ้ น ในประเทศไทย และที่ อ ยู่ จ ดทะเบี ย นตั้ ง อยู่ เลขที่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2518
บริษัทและบริ ษั ทย่อย (“กลุ่มบริ ษั ท ”) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีส่ วนงานธุร กิ จ หลั ก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก่ อ สร้า ง
เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
รายละเอียดบริษัทย่อยที่มีผลการดําเนินงานเป็นสาระสําคัญที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมมีดังต่อไปนี้
สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
Khammouane Cement Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลาว)
บริษัทสยามมอร์ตาร์ จํากัด
บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด
บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จํากัด
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด
บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด
บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด
บริษัทศิลาสานนท์ จํากัด
PT Pion Quarry Nusantara
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
PT SCG Pipe and Precast Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT Semen Lebak
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT SCG Readymix Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT CPAC Surabaya
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
CPAC Lao Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลาว)
The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Myanmar CPAC Service Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
SCG Cement-Building Materials Vietnam
Limited Liability Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

100
100
100
100
100
100
100
100

100

100

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Song Gianh Cement Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Mien Trung Cement One Member Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Danang Cement One Member Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จํากัด
บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ่ง จํากัด
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด
Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลําปาง) จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด
SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
SCG Roofing Philippines, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด
บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จํากัด
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จํากัด
บริษัทเจมาโก จํากัด



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

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด
SCG Trading Australia Pty. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย)
SCG Trading Guangzhou Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
SCG Trading Hong Kong Limited
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
SCG Trading Philippines Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
SCG Singapore Trading Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
SCG Trading USA Inc.
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา)
PT SCG Trading Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
SCG Trading Lao Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลาว)
SCG Marketing Philippines Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
SCGT Malaysia Sdn. Bhd.
(จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย)
SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
SCG Trading Middle East Dmcc
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
SCG Trading Vietnam Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
SCG Logistics Lao Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลาว)
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สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด
Myanmar CBM Services Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
บริษัทกระเบื้องทิพย์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จํากัด
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
Prime Group Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Ceramic Research Institution
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime International Import-Export and Service
Trading Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Ngoi Viet Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Pho Yen Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Yen Binh Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Tien Phong Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Vinh Phuc Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Truong Xuan Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
PT Semen Jawa
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT KIA Serpih Mas
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
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99
99
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97

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
PT KIA Keramik Mas
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
Prime Dai An Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Kampot Cement Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
PT Tambang Semen Sukabumi
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จํากัด
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จํากัด
Prime Dai Viet Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Thein Phuc Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Phong Dien Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Prime Dai Loc Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
CPAC Cambodia Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
บริษัทสระบุรีรัชต์ จํากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
PT Surya Siam Keramik
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จํากัด
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90
90
90
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83
80
80
75
74
71
71
71

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Mawlamyine Cement Limited
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด
บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด
บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จํากัด
Prime Dai Quang Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Guangxi SCG Logistics Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
บริษัทพาเนล เวิลด์ จํากัด
บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด
เอสซีจี เคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด
บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จํากัด
บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด
บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด
บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
Hexagon International, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา)
Norner Holding AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)
Norner AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)
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สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด
Mingalar Motor Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
PT Siam-Indo Gypsum Industry
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT Siam-Indo Concrete Products
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
Prime Hao Phu Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
PT SCG Barito Logistics
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
Kampot Land Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
เอสซีจี เคมิคอลส์
Norner Research AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)
Norner IP AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)
Norner Verdandi AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)
CO2 Technologies AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์เวย์)
บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด
PT TPC Indo Plastic and Chemicals
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด
Chemtech Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จํากัด
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สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี เคมิคอลส์
SENFI UK Limited
(จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร)
SENFI Swiss GmbH
(จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
บริษัทระยองไปป์ไลน์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด
บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด
Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทอินวีนิค จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จํากัด
United Pulp and Paper Co., Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
Paperlink Inter-Trade Corporation
(จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จํากัด
บริษัทคอนิเมก จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
TCG Rengo (S) Limited
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
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เอสซีจี เคมิคอลส์
TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด
Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จํากัด
Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
New Asia Industries Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
บริษัทพนัสนิมิต จํากัด
บริษัทไทยพนาสณฑ์ จํากัด
บริษัทไทยพนาดร จํากัด
บริษัทไทยพนาราม จํากัด
บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จํากัด
บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด
บริษัทไทยพนาบูรณ์ จํากัด
บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด

70
68
67
65
60
60
57
51

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
PT Primacorr Mandiri
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT Indoris Printingdo
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT Indocorr Packaging Cikarang
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จํากัด
ส่วนงานอื่น
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จํากัด
บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จํากัด (มหาชน)
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จํากัด
บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จํากัด
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด
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สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด
บริษัทดี อิน แพค จํากัด
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จํากัด
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด

52
52
52
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47
37

ส่วนงานอื่น
SCG Vietnam Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
PT SCG Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัทสยามนวภัณฑ์ จํากัด”)
บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
(เดิมชื่อ “บริษัทเอสซีจี แมเนจเม้นท์ จํากัด”)
บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
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รายละเอียดบริษัทย่อยที่ไม่มีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมมีดังนี้

บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค (ภาคใต้) จํากัด
Cementhai Building Materials (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
Cementhai Ceramic (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
Keating Capital Partners Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
Kitchener Limited
(จดทะเบียนในประเทศจีน)



สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
100
SCG Logistics Management (Lao) Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลาว)
100
SCG Trading (Jordan) L.L.C.
(จดทะเบียนในประเทศจอร์แดน)
100
บริษัทสยามพาราฟินส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี โฮลดิ้ง จํากัด
100
บริษัทนวโลหะบางปะกง จํากัด
บริษัทเหล็กสยาม จํากัด
100
บริษัทท่อธารา จํากัด

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

171

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
SCG Corporation S.A.
(จดทะเบียนในประเทศปานามา)
บริษัทสยาม ทีพีซี จํากัด
Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

100
96
96

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง/อ้อม
(ร้อยละ)
PT Karya Makmur Kreasi Prima
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
Myanmar CPAC Trading Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
Minh Thai House Component Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่ าว
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2559 อย่างมีสาระสําคัญ ยกเว้นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทได้นํางบการเงินของ 9 บริษัท ได้แก่ กลุ่ม Vietnam Construction Materials Joint Stock Company และ
Long Son Petrochemicals Co., Ltd. ซึ ่ ง จดทะเบี ย นในประเทศเวี ย ดนาม PT Indocorr Packaging Cikarang ซึ ่ ง จดทะเบี ย นใน
ประเทศอินโดนีเซีย บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จํากัด และบริษัทคอนิเมก จํากัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มาจัดทํางบการเงิน รวม
ของกลุ่มบริษัทเนื่องจากการซื้อธุรกิจ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4


Ðª©ĉÆ¸ĲÅĮ¬ķÆ¢¯Æ¸Ð¢È®

(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิช าชีพ บั ญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือ หลัง วันที่ 1 มกราคม 2560 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่อ อกและปรับ ปรุงใหม่นั้น ไม่มีผ ลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับ ปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับ ปรุ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
และไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินรวมนี้ กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวม
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ
ต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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(ข)

เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน รวม
ดังต่อไปนี้
x
x
x

(ค)

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรวมธุรกิจวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินผลประโยชน์ที่กําหนดไว้วั ดมูลค่ าด้วยมูล ค่า ปัจจุ บันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนตามโครงการผลประโยชน์
ของพนักงานที่กําหนดไว้

สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินรวมนี้จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่ างอื่น

(ง)

การประมาณการและการใช้ดลุ ยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงินรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และ
ค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบั นทึ ก
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ และข้อสมมติที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบสําคัญต่อการรับรู้
จํานวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 11, 12, 14, 15 และ 16
หมายเหตุ 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 และ 16
หมายเหตุ 17 และ 31
หมายเหตุ 21
หมายเหตุ 36



การซื้ อ บริ ษั ท ย่ อ ยเกี่ ยวกั บ การวั ดมูล ค่ า ยุติธ รรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้
(รวมสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา
และหนี้สินที่รับมา
การทดสอบการด้อยค่าเกี่ยวกับข้อสมมติที่สําคัญที่ใช้ในการประมาณมูล ค่ า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน
การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ และหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด
การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กําไรทางภาษีในอนาคตที่ จ ะนํ า
ผลขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การวัดมูลค่าของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวม
ต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มนี ัยสําคัญอย่างสม่ําเสมอ หากมีการใช้ข้อมูล
จากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สาม
ที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้
ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้
x

x

x

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

หากข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกต่างกันของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ําสุด
ที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
หมายเหตุ 4
หมายเหตุ 10
หมายเหตุ 14
หมายเหตุ 20
หมายเหตุ 35

การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หุ้นกู้
เครื่องมือทางการเงิน
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นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน
(ก)

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วย งบการเงินของกลุ่มบริษัท และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่ าง
กิจการในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกัน
กับกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อํานาจเหนือกิจการนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทําให้กลุ่ มบริษัทสูญเสียการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการ
ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอํานาจควบคุมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้นที่ เกี่ยวข้องกั บบริ ษัทย่อยนั้น กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่วัดมูล ค่ าด้ วยมูล ค่ ายุติธ รรม
ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
บริษัท ร่ว มเป็น กิจ การที่ก ลุ่ม บริษัท มีอิท ธิพ ลอย่า งมีนัย สํา คัญโดยมีอํา นาจเข้า ไปมีส่ว นร่ว มในการตัดสิน ใจเกี่ย วกับ นโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัท
มีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทํารายการ
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญหรือการควบคุมร่วม
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การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อเมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่วนของบริษัทย่อย) ถูกโอนไปยังกลุ่มบริษทั
ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้
อํานาจเหนือกิจการนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วันที่ซื้อกิจการ คือ วันที่อํานาจในการควบคุ มนั้น
ได้ถกู โอนไปยังผู้ซื้อ การกําหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอี กฝ่ า ยหนึ่ง ต้ องใช้
ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน
ค่าความนิยมถู กวั ดมูล ค่ า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูล ค่ ายุ ติธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนที่ โอนให้ ซึ่ง รวมถึง การรับ รู้จํานวนส่ วนได้ เสีย
ที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ท่ีได้มาและหนี้สินที่รับมา กําไรจากการซื้อในราคา
ต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็นกําไรในงวดทันที
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ รวมมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสีย
ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อ าจเกิ ดขึ้นและมูล ค่า
ของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุ ก ารณ์
ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมตามสัดส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เช่น ค่าที่ป รึกษา
กฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ เป็นต้น
(ข)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน
รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนั ยสํ าคั ญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ค)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงด้วยราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
ทั้งนี้ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
หนี้สูญได้รับคืนรับรู้เป็นรายได้อื่นในกําไรหรือขาดทุน
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(ง)

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า
ต้นทุนของสินค้าคํานวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
สินค้าสําเร็จรูป
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุ ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ

-

ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตจริง)
ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย
ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน
ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่มูลค่าที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นนั้ ต่อไป
และวัดมูลค่าด้วยจํานวนที่ต่ํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสํา หรับ
กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกนําไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นลําดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน
ตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้ าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ภาษีเงิ น ได้ร อการตั ดบั ญชี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับ การจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ ถือไว้ เพื่อ ขายหรือ ถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ เป็น เจ้า ของในครั้ง แรก
และผลกําไรและขาดทุนจากการจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอาคารและอุปกรณ์ที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจะหยุดบันทึกค่าตัดจําหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา
รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก็จะหยุดบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

(ฉ)

เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า บันทึกบัญชีในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้าจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ ห มุ น เวี ย นและ
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดและแสดงด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่ายหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ าย
โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้
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ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกํา หนด
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่ างจากอั ตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศของรายการที่ เป็น ตัว เงินบันทึ กโดยตรง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่ เป็น ตั ว เงิน
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้ น โดยตรงเข้ า ใน
กําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของเครื่ อ งมือ ทางการเงิ นสํ า หรับ หลั ก ทรัพ ย์ เพื่ อ ค้ า และหลั ก ทรั พ ย์ เผื่ อ ขายจะใช้ ร าคาเสนอซื้ อ ณ วั น สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน

การจําหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตี ราคา
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจําหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่เพียงบางส่วน การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่
ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
(ช)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า
ของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสิน ค้า
หรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุน
วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุน
การกู้ยืมของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

5 - 20 ปี
5 - 40 ปี

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

สัญญาเช่าทางการเงิน
กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยจํานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า
ค่าเช่าที่จ่ายชําระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ
ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่

(ฌ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวม
ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยมื
ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นนั้
ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้ องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจํ า หน่ า ยกั บ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
ทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุ บัน
ของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่าเช่าที่ชําระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อทําให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกั บ
ยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูก
จัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุงที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ
มูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่ าใช้จ่ายในกํ าไรหรือ ขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อ ายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์บางประเภท
ตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
- เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- เอสซีจี เคมิคอลส์
- เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
- ส่วนงานอื่น
เครื่องจักรและอุปกรณ์
- เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- เอสซีจี เคมิคอลส์
- เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ยานพาหนะและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สํานักงาน

2560
5 - 50 ปี

2559
3 - 33 ปี

3 - 47
5 - 30
5 - 40
5 - 40

ปี
ปี
ปี
ปี

3 - 47
5 - 30
5 - 30
5 - 40

ปี
ปี
ปี
ปี

2 - 30
2 - 30
3 - 25
3 - 20
2 - 20

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

เฉพาะบริษัท ย่อ ย 3 แห่ง ซึ่ง ได้แ ก่ บริษัท ฟินิคซ พัล พ แอนด์ เพเพอร์ จํา กัด (มหาชน) บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จํา กัด (มหาชน)
และบริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด ตัดค่าเสื่อมราคาของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยใช้วิธีและระยะเวลาดังต่อไปนี้
วิธีคิดค่าเสื่อมราคา

บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ได้มาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2545
เครื่องจักรและอุปกรณ์

30
15

ปี
ปี

วิธีกองทุนจม
วิธีกองทุนจม

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
- โรงงานกาญจนบุรี
- โรงงานปราจีนบุรี

ตามประมาณการกําลังการผลิต 1.92 ล้านตัน
ตามประมาณการกําลังการผลิต 5.25 ล้านตัน

บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด
เรือลําเลียงและส่วนปรับปรุงเรือ

10, 20

ปี

วิธียอดลดลง

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ต่างกันดังกล่าวไม่เป็นสาระสําคัญต่องบการเงินรวม
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ค่าเสื่อมราคาของสินทรั พย์ที่ เช่าตามสัญ ญาเช่า ทางการเงิน บัน ทึกเป็นค่ าใช้จ่ ายในแต่ละงวดบัญชี วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ที่เช่าจะเป็นวิธีการเดียวกันกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกรอบปีบัญชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
(ญ)

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

ค่าความนิยม
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับ รู้มูลค่าเริ่มแรกของค่า ความนิยมได้ อ ธิ บ าย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุ นหั กผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม การบัญชีสําหรับตราสารทุนด้านผู้ลงทุน มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมให้รวมอยู่ในมูล ค่ า ตามบั ญชี ของ
เงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใดๆ

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การสํารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบสําหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม รายจ่ายที่
เกิดจากการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการนั้นมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึ่ง ก่อ ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และกลุ่มบริษัท มีค วามตั้งใจ
และมีทรัพยากรเพีย งพอที่ จะนํ ามาใช้ เพื่ อทํ า ให้ ก ารพั ฒนาเสร็จ สิ้นสมบูร ณ์ และนําสินทรัพย์มาใช้ ประโยชน์ หรื อนํ ามาขายได้
รายจ่ายในการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึง ต้นทุนสํ าหรับวั ตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจั ดเตรี ย ม
สิ น ทรั พ ย์ เพื่ อ ให้ ส ามารถนํา มาใช้ ป ระโยชน์ ตามประสงค์ และต้ น ทุ น การกู้ ยื ม สามารถนํามารวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของราคาทุ น
ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ
ระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่ค าดว่า จะได้รับ ประโยชน์จ ากสิน ทรัพย์ไม่มี ตัว ตนซึ่งไม่รวมค่า ความนิยม โดยเริ่มตัดจําหน่ า ย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้
ประทานบัตรและค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
อื่นๆ

ตามอายุสัญญา
2 - 20 ปี
2 - 25 ปี

กลุ่มบริษัทไม่ได้คิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุ กรอบปีบั ญชี แ ละปรั บ ปรุ ง ตาม
ความเหมาะสม
(ฎ)

การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อ บ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือ ไม่
ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จ ะทํา การประมาณมูลค่า สิน ทรัพย์ที่คาดว่า จะได้รับ คืน สํา หรับ มูล ค่า ที่คาดว่าจะได้รับ คืนของค่าความนิยม
และสินทรัพย์ไม่มตี ัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รั บคืน
ผลขาดทุน จากการด้อ ยค่า บัน ทึก ในกํา ไรหรือ ขาดทุน เว้น แต่เมื่อ มีก ารกลับ รายการการประเมิน มูล ค่า ของสิน ทรัพ ย์เพิ่ม ขึ้น
ของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์
ดังกล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถื อหุ้นจะถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปั จ จุบั น ของสิ น ทรั พย์
กับราคาทุนที่ซื้อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกําไรหรือขาดทุน

การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่ค าดว่ า จะได้รั บ คื น ของกลุ่ม หลั ก ทรั พย์ ที่ ถื อไว้จ นกว่ า จะครบกํา หนดที่ บัน ทึ กโดยวิ ธี ร าคาทุน ตั ดจํา หน่ าย คํานวณโดย
การหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่ จะได้รั บในอนาคต คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่แ ท้จริง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุ บัน
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์
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การกลับรายการด้อยค่า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนัน้
สัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า ของค่า ความนิยมจะไม่มีก ารปรับ ปรุงกลั บรายการ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิน ทรัพย์ที่ไม่ใช่
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งหากมี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจําหน่ายสะสม เสมือนหนึ่ง
ไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฏ)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื แสดงด้วยราคาทุน

(ฐ)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนั ก งาน
ได้ทํางานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสด
เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้นั้นใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวั ดมู ลค่ าใหม่ของหนี้สิ นผลประโยชน์ที่ กํ า หนดไว้ สุท ธิ ผลกํ า ไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์
ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทกําหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สนิ ผลประโยชน์ ที่กํ า หนดไว้สุ ท ธิ
โดยใช้ อั ตราคิ ดลดที่ ใ ช้ วั ดมู ล ค่ า ภาระผู ก พั น ตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้ น ปี โดยคํ า นึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นแ ปลงใดๆ ในหนี้ สิน
ผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่ า ใช้จ่ ายอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ย นแปลงผลประโยชน์ ของโครงการหรื อ การลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ ที่ เกี่ย วข้อ งกับ
การบริการในอดีตหรือ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกํ า ไร
และขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนั กงาน
ในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่า ใหม่ จ ะรั บรู้ ใ นกํ า ไร
หรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระ หากกลุ่มบริษัทมี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้
สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฑ)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชําระภาระผู กพั นดั งกล่ าว ประมาณการหนี้สิน พิจ ารณาจากการคิ ดลดกระแสเงินสดที่จ ะจ่ ายในอนาคตโดยใช้อั ตราคิ ดลด
ในตลาดปัจจุบันก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจ จุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง
ที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ฒ)

รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณซื้อที่กิจการกําหนด

การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสําคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว
และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า
หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าและให้บริการนั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่า
ของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการแล้วตามขั้นความสําเร็จของรายการ

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รั บ
เงินปันผล ในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับเงินปันผล

รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามที่กําหนดในสัญญา
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(ณ)

ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า
จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ การยื นยัน
การปรับค่าเช่า

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรื อไม่
โดยพิ จ ารณาจากสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้ า การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ การใช้ สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ลั ก ษณะ
เฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงหรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่น
โดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุ ปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าว
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มลี ักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนัน้
จํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ส่ ว นเพิ่ ม
ของกลุ่มบริษัท

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตร า
ดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
กลุ่มบริษัทได้เสนอสิทธิให้พนักงานจํานวนหนึ่งที่เข้าหลักเกณฑ์สําหรับการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน พนักงานที่เห็นชอบ
กับข้อเสนอจะได้รับเงินจํานวนหนึ่งโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุด จํานวนปีที่ทํางานหรือจํานวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณ
ตามปกติ กลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
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ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชีรับ รู้ใ นกําไรหรือ ขาดทุน เว้น แต่ใ นส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับ รู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นหรือ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากผลกําไรหรือขาดทุนประจําปีที่ต้องเสียภาษี
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตั ดบั ญชี บันทึ ก โดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกิดขึ้นระหว่างมูล ค่า ตามบัญชี ของสิน ทรั พย์และหนี้สิน
และจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้
ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลก ระทบ
ต่อกําไรขาดทุน ทางบั ญชี หรือ ทางภาษี และผลแตกต่ างที่เกี่ย วข้ องกั บ เงินลงทุน ในบริ ษั ทย่อยและการร่ วมค้ า หากเป็นไปได้ ว่า
จะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตั ดบั ญชีวั ดมูล ค่า โดยใช้ อัตราภาษี ที่ คาดว่ าจะใช้ กับ ผลแตกต่ างชั่ว คราว
เมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัท
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี
ที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จํ านวนภาษี ที่ ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ ต้องชํ าระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ ตั้ง ภาษี เงิน ได้ ค้างจ่ า ย
เพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี
และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิน ใจ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ าย
ที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็ บภาษี
หน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระ
หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตั ดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
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เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละบริ ษั ท ในกลุ่ ม บริ ษั ท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรม

หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้ อ
หน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการสําหรับรายการซื้อที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 และแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
สําหรับรายการซื้อที่เกิดในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลีย่ น
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่า งจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึก ในกํา ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการองค์ประกอบอื่น
ของส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้น จนกว่ า มี ก ารจํา หน่ายเงิ นลงทุ นนั้ น ออกไป ยกเว้ น ผลต่ า งจากการแปลงค่ า ที่ ถู ก ปั นส่ วนให้ส่ วนได้ เสีย ที่
ไม่มีอํานาจควบคุม
เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจําหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทําให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ
หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็น
กําไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกําไรขาดทุนจากการจําหน่าย หากกลุ่มบริษัทจําหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วน
แต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
หรือการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่ม บริษั ทยั งคงมี อิท ธิพลอย่ างมีนัยสํา คัญ หรือ การควบคุมร่วม กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภท
ยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกําไรหรือขาดทุน
รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชําระหนี้
หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ ผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดัง กล่าว
จะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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(ถ)

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืม และหุ้นกู้
กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจกับต่างประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ย น กลุ่มบริษัท
ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยงรับรู้ในกําไรหรือข าดทุ น
ในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดผลแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
ที่ทําประกันความเสี่ยงไว้

(ท)

รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ
ผลการดําเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงาน
ดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รบั การปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
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ปี 2560
(ก) การซื้อธุรกิจ
ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้

(1) Vietnam Construction Materials Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน Vietnam Construction Materials
Joint Stock Company (“VCM”) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจปูนซีเมนต์ครบวงจรในประเทศเวียดนาม โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวมีประมาณการ
มูลค่าตามสัญญารวม 195 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 6,875 ล้านบาท ซึ่งรวมมูลค่าตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นเดิม
ต้องปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย ต่ อมาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ได้มีการเจรจาปรับปรุงเงื่อนไข ตลอดจนทบทวน
สินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมา ทําให้มูลค่าตามสัญญาคงเหลือ 159 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 5,585 ล้านบาท
การได้มาซึ่งอํานาจควบคุมใน VCM ทําให้กลุ่มบริษัทมีกําลังการผลิตปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น 3.1 ล้านตันต่อปี รวมกําลังการผลิต
ปูนซีเมนต์ใ นอาเซีย น (นอกประเทศไทย) ทั้งหมดเป็น 10.5 ล้านตันต่อปี และมีกําลังการผลิ ตปูนซี เมนต์ใ นประเทศไทย
รวม 23 ล้านตันต่อปี โดย VCM มีโรงงานตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นฐานการผลิตและกระจายปูนซี เมนต์
ให้ตลาดในพื้นที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีศักยภาพที่จะเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดปูนซี เมนต์ ใน
ภูมิภาคต่างๆ ได้อีกในอนาคต ทั้งนี้ จากที่กล่าวข้างต้นถือเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดค่าความนิยมจากการซื้อ ธุรกิจ
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(2) PT Indocorr Packaging Cikarang ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 80 ใน PT Indocorr Packaging Cikarang
(“Indocorr”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษคุณภาพสูงในประเทศอินโดนีเซีย โดยการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญา
79.2 พันล้านรูเปีย หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 206 ล้านบาท
การได้ม าซึ่ง อํา นาจควบคุม ใน Indocorr ทํา ให้ก ลุ่ม บริษัท มีกํา ลัง การผลิตบรรจุภัณ ฑ์ก ระดาษในอาเซีย นรวมเพิ่ม ขึ้น เป็น
1.045 ล้านตันต่อปี โดย Indocorr มีกําลังการผลิต 32,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ การเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการใช้
บรรจุภัณฑ์ของตลาดในประเทศอินโดนีเซียที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
กลุ่มบริษัทรับรู้กําไรจากการซื้อในราคาต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรมจํานวน 65 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนรวม
โดยกําไรจากการซื้อดังกล่าวเป็นผลมาจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของที่ดนิ

(3) Long Son Petrochemicals Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มร้อยละ 25 ใน Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
(“LSP”) ซึ่ง เป็น โครงการปิโตรเคมีค รบวงจรแห่งแรกในประเทศเวียดนาม โดยมีมูล ค่า ตามสัญ ญา 36.1 ล้า นเหรียญสหรัฐ
หรือเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 1,230 ล้านบาท
การซื้อหุ้นเพิ่มดังกล่าว ทําให้กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียใน LSP เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 71 และมี ก ารประเมิ น
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน LSP ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในการร่วมค้าก่อนเป็นบริษัทย่อย
หัก มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กํา ไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

2,262
(2,061)
201

การได้มาซึ่งอํา นาจควบคุม ใน LSP จะทําให้กลุ่ม บริ ษั ทมี ความสามารถในการแข่ง ขั นในเชิง ธุร กิ จ เนื่องจากเป็น โครงการ
ที่มีการเชื่อมโยงจากโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นถึงขั้นปลายครบวงจร มีความประหยัดจากขนาดการผลิต และสามารถใช้วัตถุ ดิบ
ได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนธุรกิ จ เช่น
ท่าเรือน้ําลึก และสาธารณูปโภคต่างๆ โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนรวมคิดเป็นเงินประมาณ 5,400 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 188,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2565

(4) บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จํากัด ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 75 ในบริษัทพรีซิชั่ น พริ้ น ท์ จํ า กั ด
(“พรี ซิ ชั่ น พริ้ น ท์ ”) ซึ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิต สิน ค้ า ที่ พิ ม พ์ด้ ว ยระบบออฟเซ็ท (Offset printing) โดยเฉพาะสิ น ค้ า กล่อ ง ป้ า ยแขวน
และสติ๊กเกอร์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย โดยการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 165 ล้านบาท
การได้มาซึ่งอํานาจควบคุมในพรีซิชั่น พริ้นท์ ทําให้กลุ่มบริษัทมีการขยายฐานธุรกิจดิสเพลย์แพคเกจจิ้งอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ
ตลาดบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง โดยพรีซิชั่น พริ้นท์ มีกําลังการผลิต 4,650 ตันต่อปี ในขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ ง
ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าและให้บริการบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
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(5) บริษัทคอนิเมก จํากัด ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 75 ในบริษัทคอนิเมก จํากัด (“คอนิเมก”)
ซึ่ง เป็น ผู้ผ ลิตสิน ค้า ในด้า น Rigid plastic packaging ซึ่ง รวมถึง ขวดพลาสติก ที่ทํา มาจาก HDPE หลอดบรรจุภัณ ฑ์พ ลาสติก
ฝา ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องสําอาง เวชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และของเหลวอุตสาหกรรม ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวมีมลู ค่าตามสัญญา 298 ล้านบาท
การได้มาซึ่งอํานาจควบคุมในคอนิเมกจะช่วยเพิ่มศักยภาพของธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้งในการตอบสนองต่อความต้องการบรรจุภัณฑ์
ที่มีหลากหลายรูปแบบของลูกค้า และเพิ่มสัดส่วนการขายในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียม เช่น อุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง
การซื้อ ธุรกิจ ดังกล่า วข้างต้น กลุ่ม บริษัท ได้จ้า งผู้ป ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่า ยุติธ รรมของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ได้มา
โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 การประเมิน มูล ค่า ยุติธ รรมโดยผู้ป ระเมิน ราคาอิส ระได้แ ล้ว เสร็จ และมีก ารบัน ทึก ปรับ ปรุง
รายการสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องในระหว่างช่วงเวลาที่วัดมูลค่า ซึ่งหากมีข้อมูลใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติมภายในหนึ่งปีนั บ จาก
วันที่มีการซื้อธุรกิจและรับทราบข้อเท็จจริงที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจ
จะถูกปรับปรุงใหม่
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สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
หัก มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ก่อนเป็นบริษัทย่อย
สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา
ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
กําไรจากการซื้อในราคาต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรม
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ทั้งหมด
เงินสดที่ได้มา
กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิ
หัก เงินลงทุนค้างจ่าย
กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิในปี 2560

VCM
179
369
434
79
6,912
628
54
(8,253)
(246)
(789)
(99)
(732)
-

Indocorr
2
114
54
3
396
11
(114)
(100)
(3)
(24)
339
(68)

(732)
6,317
5,585

271
(65)
206

มูลค่ายุติธรรม
พรีซิชั่น
LSP
พริ้นท์ คอนิเมก
1,430
11
7
54
207
12
128
29
17
7
1,828
296
638
1
2
1,469
28
21
(217)
(420)
(57)
(58)
(826)
(25)
(33)
(35)
(77)
3,930
85
422
(1,139)
(21)
(124)
(2,262)
529
701
1,230

64
101
165

298
298

รวม
1,629
744
628
135
10,070
631
1,583
(9,004)
(461)
(1,676)
(235)
4,044
(1,352)
(2,262)
430
7,119
(65)
7,484
(1,629)
5,855
(1,659)
4,196

ทั้งนี้ เงินลงทุนค้างจ่ายจํานวนรวม 1,659 ล้านบาท กลุ่มบริษัทจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นให้แก่กลุ่มบริษัท เมื่อบรรลุเงื่อนไข
ตามที่กําหนดไว้ภายในปี 2562
กลุ่ม บริษัท ได้นํา สิน ทรัพ ย์ หนี้สิน และผลการดําเนิน งานของบริษัท ย่อ ยดัง กล่า วมาจัดทํา งบการเงิน รวมสํา หรับ ปีสิ้น สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 นับตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจ โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีรายได้จากการขายรวม 3,815 ล้านบาท และขาดทุนสําหรับ งวด
353 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจดังกล่าว
ตั้ง แต่วัน ที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่ม บริษัท จะมีร ายได้จ ากการขายเป็น จํานวนเงิน รวม 452 ,562 ล้า นบาท และมีกํา ไรสํา หรับปี
เป็นจํานวนเงินรวม 54,903 ล้านบาท
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นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ยจํานวน 8,450 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่รับมา
เนื่องจากการซื้อธุรกิจ VCM Indocorr และคอนิเมก โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชําระคืนก่อนครบกําหนด
กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจดังกล่าวรวม 57 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม
(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ซื้อหุ้นในบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (“TPC”)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพิ่มเติมอีกจํานวน 76.54 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.75 จํานวนเงินรวม 3,061 ล้านบาท ทําให้กลุ่มบริษัท
มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TPC เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 91.06 เป็นร้อยละ 99.81
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทใน TPC ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมที่ได้มา
หัก สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทที่ลดลงจากการเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย

1,677
(3,061)
(1,384)


ทั้งนี้ การซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามที่กลุ่มบริษัทได้ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ TPC จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่ วไป เนื่องจาก
การเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TPC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยรับซื้อในราคาหุ้นละ 40 บาท และมีระยะเวลารับซื้อตั้งแต่
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลั กทรัพย์มี คํา สั่งเพิก ถอนหลัก ทรั พย์ของ TPC
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
ปี 2559
(ก) การซื้อธุรกิจ
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 กลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้

(1) บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด ประเทศไทย
บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด (“JBT”)
ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางน้ํา เพิ่มเติมอีกร้อยละ 10 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 73 ล้านบาท ทําให้กลุ่มบริษัทมีสั ดส่วน
การถื อ หุ้น เพิ่ม ขึ้ น จากร้อ ยละ 45 เป็ น ร้ อ ยละ 55 โดยกลุ่ม บริ ษั ท ได้ มี ก ารประเมิ น มู ล ค่า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุน ใน JBT
ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมก่อนเป็นบริษัทย่อย
หัก มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
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330
(333)
(3)

(2) บริษัทศิลาสานนท์ จํากัด ประเทศไทย
บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทศิลาสานนท์ จํากัด (“ศิลาสานนท์”)
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตหินก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 502 ล้านบาท
การซื้อ ธุรกิจ ดังกล่า วข้างต้น กลุ่ม บริษัท ได้จ้า งผู้ป ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่า ยุติธ รรมของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ได้มา
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินราคาอิสระได้แล้วเสร็จ และมีการบันทึกปรั บ ปรุ ง รายการ
สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้ว
สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

JBT
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
หัก มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมก่อนเป็นบริษัทย่อย
สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา
ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
กําไรจากการซื้อในราคาต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรม
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ทั้งหมด
เงินสดที่ได้มา
กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิ
หัก เงินลงทุนค้างจ่าย
กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิในปี 2559

10
81
79
1,361
49
(504)
(31)
(58)
(58)
929
(417)
(330)
182
(109)
73
(10)
63

มูลค่ายุติธรรม
ศิลาสานนท์
4
20
21
538
625
(351)
(59)
(270)
(156)
372
372
130
502
(4)
498

รวม
14
101
100
1,899
625
49
(855)
(90)
(328)
(214)
1,301
(417)
(330)
554
130
(109)
575
(14)
561
(140)
421
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(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 บริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 15 ใน Prime Group
Joint Stock Company (“Prime Group”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกในประเทศเวียดนาม คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 2,177 ล้านบาท
ทําให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน Prime Group
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทใน Prime Group ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมที่ได้มา
หัก สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทที่ลดลงจากการเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย

790
(2,177)
(1,387)


ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) (“PPPC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในธุรกิจ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ได้เรียกชําระเงินค่าหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจํ านวนเงินรวม 1,748 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งในการเรียกชําระเงิ น เพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ า ว
Nippon Paper Industries Company Limited (“NPI”) ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกร้อยละ 8 คิดเป็นจํานวนเงินรวม
1,707 ล้านบาท ทําให้ NPI มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PPPC เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 30 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรง
ในบริษัทย่อยดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 76.48 เป็นร้อยละ 68.73 และมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจํานวน 1,950 ล้านบาท
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บุคคลหรือกิจการเป็ นบุ คคลหรือกิจ การที่ เกี่ยวข้องกันกับ กลุ่ม บริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอํานาจควบคุม หรือ ควบคุมร่ วมกัน หรือ
มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน
รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และนโยบายการกําหนดราคาสรุปได้ดงั นี้
หน่วย: ล้านบาท
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2560

2559

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทร่วมและการร่วมค้า
ซื้อ
ค่าบริการ
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าบริการและอื่นๆ
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารและอื่นๆ

23,730
699
52,857
1,135
1,771

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

รายได้เงินปันผล

16,444

10,129

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ส่วนใหญ่คิดตามอัตรา
ร้อยละของรายได้จากการขาย
ตามจํานวนที่ประกาศจ่าย

บริษัทอืน่
ซื้อ
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าบริการและอื่นๆ
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารและอื่นๆ

2,625
260
99
317

2,192
301
89
276

รายได้เงินปันผล

1,951

2,643

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ส่วนใหญ่คิดตามอัตรา
ร้อยละของรายได้จากการขาย
ตามจํานวนที่ประกาศจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลูกหนี้การค้า
หน่วย: ล้านบาท

2560

บริษัทร่วมและการร่วมค้า
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
Mien Trung Joint Stock Corporation
PT Styrindo Mono Indonesia
SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
บริษัทอืน่
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม



2559

1,875
806
558
451
435
310
277
235
108
67
34
493
5,649

1,380
521
489
226
290
225
187
170
95
93
509
4,185

78
20
98

64
19
83

5,747

4,268
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ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หน่วย: ล้านบาท

2559

2560

บริษัทร่วมและการร่วมค้า
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
PT Siam Maspion Terminal
บริษัทอื่นๆ
บริษัทอืน่
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

331
97
65
61
27
25
25
22
9
113
775

329
39
38
50
21
19
22
53
592
24
128
1,315

32
9
16
57
832

30
8
16
54
1,369

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
หน่วย: ล้านบาท

2560

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

2559
68
41
8
117

74
45
5
124

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
หน่วย: ล้านบาท

2560

บริษัทร่วม
Mariwasa Holdings, Inc.
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
รวม
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2559
84
17
101

90
90

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสําหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2559

2560
ระยะสั้น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

124
8
(15)
117

125
(1)
124

ระยะยาว
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

90
17
(6)
101

160
(70)
90

เจ้าหนี้การค้า
หน่วย: ล้านบาท

2560

บริษัทร่วม
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทไอทีวัน จํากัด
บริษัทอื่นๆ
บริษัทอืน่
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม



1,565
501
470
454
223
198
172
104
95
65
79
3,926
198
5
203
4,129

2559













1,163
454
364
60
47
185
104
106
48
71
104
2,706
106
5
111
2,817
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เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หน่วย: ล้านบาท

2559

2560

บริษัทร่วม
บริษัทไอทีวัน จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

19
14
12
45



18
1
10
29




เงินกู้ยืมระยะสั้น
หน่วย: ล้านบาท

2560

2559

บริษัทอืน่
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia

77

84

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสําหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2560

2559

ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

84
(7)
77

97
(13)
84

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสําคัญ
หน่วย: ล้านบาท

2560
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

341
20
361

2559
358
38
396

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสําคัญ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน) ตามข้อบังคับของบริษัท และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและ
อื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัท
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หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ
ลูกหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัททั่วไป
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัททั่วไป
รวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญได้รับคืน

2560

2559

5

5,747
41,936
(911)
41,025
46,772

4,268
37,720
(986)
36,734
41,002

5

832
7,803
8,635
55,407

1,369
9,102
10,471
51,473

(74)
56

(35)
11
หน่วย: ล้านบาท

2560
ลูกหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
รวม
บริษัททั่วไป
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
รวม

2559

5,648

4,183

98
1
5,747

80
1
4
4,268

35,796

30,667

3,628
715
826
971
41,936
(911)
41,025
46,772

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

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท คือ 15 - 90 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหนี้การค้าที่ค้างชําระเกินวันครบกําหนดชําระของกลุ่มบริษัทมี การค้ํา ประกันโดยสถาบันการเงิน
ในวงเงินจํานวน 823 ล้านบาท (2559: 1,191 ล้านบาท)
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¾È®ĆÆ¢Ð¿ºËÁ

หน่วย: ล้านบาท



สินค้าสําเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่
วัสดุ ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สุทธิ

2560
22,250
3,174
14,019
7,793
4,810
6,374
58,420
(770)
57,650

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

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย
หัก การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
บวก การกลับรายการปรับลดมูลค่า
หัก ต้นทุนบริการและอื่นๆ
รวมสุทธิ

349,307
(381)
358
(4,046)
345,238

319,021
(289)
268
(3,625)
315,375

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป

(1,626)
193,883

(164)
220,800

¾È®¬¸Å³·ĉ¿¶Ì®Ð¼É·®ÁËØ®

หน่วย: ล้านบาท

2560
เงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะเพื่อโครงการลงทุน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอขอคืน
อื่นๆ
รวม


47
1,321
103
1,471

2559
4,115
1,377
42
5,534

¾È®¬¸Å³·ĉÔ¶ą¿¶Ì®Ð¼É·®¬ÉØĲÅĮ°¸ÄÐµ¬Ð°Č®¾È®¬¸Å³·ĉ¬ÉØ«ËÁÔ¼ĆÐ³ËØÁÆ·

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ ขายตราสารทุ นที่ เป็ น หลัก ทรั พย์ใ นความต้ องการของตลาด ซึ่งถูก จั ดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย จํานวนเงิน 3,838 ล้านบาท โดยมีกําไรก่อนภาษีจํานวน 1,790 ล้านบาท
ซึ่งรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนรวม
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หน่วย: ล้านบาท

2560

2559

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราวที่มีสภาพคล่องสูง
เงินสด (ในกองทุนส่วนบุคคล)
รวม

38,272
5,655
10
43,937

21,599
6,078
32
27,709

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)
รวม

3,542
9,429
12,971

3,255
9,834
13,089

เงินลงทุนเผื่ อขาย
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รวม

7,158
4
7,162

6,344
4
6,348

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ากองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริห ารงานโดยบริษั ทบริ ห ารสินทรั พย์อิสระ 3 ราย มีจํานวนรวมทั้ ง สิ้ น
16,597 ล้านบาท (2559: 16,210 ล้านบาท) กองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงและถู กจั ดอัน ดั บ
อยู่ในระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 0.98 ถึง 3.45 ต่อปี (2559: ร้อยละ 1.34 ถึง 3.45 ต่อปี)
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย รวมทั้งมูลค่าตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่า
ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

ระดับ 1

รวม

เงินลงทุนชั่วคราว
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)

9,429

-

9,429

9,429

เงินลงทุนเผื่ อขาย
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รวม

7,158
4
7,162

4
4

7,158
7,158

7,158
4
7,162
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ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจําสําหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูก จั ดประเภท
อยู่ในระดับที่ต่างกันของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน
ของกลุ่มบริษัท มีดังนี้
x

x

ระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ตลาดหลักทรัพย์) สําหรับสินทรัพย์หรือ หนี้สิน
อย่างเดียวกัน และกลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
ระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนื อ จาก
ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหล่ านั้น โดยการคิดลดกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ ค าดการณ์ ไว้ ด้วยอั ตราดอกเบี้ยในตลาดสํ า หรั บ
เครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิต
และได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม
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รายการเคลื่อนไหวสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนแบ่งกําไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนได้เสีย
ลงทุนเพิ่ม
รายได้เงินปันผล
จําหน่าย
รับโอน (โอนไป) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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4

2560
95,498
18,212
4,061
(16,444)
(1,328)
1,449
(2,061)
(1,056)
98,331

2559
90,890
17,933
28
(10,129)
(1,476)
(1,449)
(357)
58
95,498

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้
สัดส่วนการถื อหุ้น
โดยตรง / อ้อม
(ร้อยละ)
ทุนชําระแล้ว
2560 2559 2560
2559
บริษัทร่วม
เอสซี จี ซิ เมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
PT M Class Industry
บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด
Green Siam Resources Corporation
Mariwasa Holdings, Inc.
CMPI Hold ings, Inc.
บริษัทอื่นๆ
เอสซี จี เคมิคอลส์
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จํากัด
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
PT Siam Maspion Terminal
GTC Technology International, LP
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด
บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริษัทเอสดีกรุปเซอร์วิซ จํากัด
GTC Technology US, LLC
Tien Phong Plastics Joint Stock Company
บริษัทอื่นๆ

หน่วย: ล้านบาท

วิ ธีราคาทุน
2560
2559

วิ ธีส่วนได้เสีย
2560
2559

รายได้เงินปันผล
2560
2559

30
29
49
30
40
28
50
40
40
40

30
29
49
30
40
28
50
40
40
40

3,841
150
2,325
497
405
222
63
95
235
55
151
8,039

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

9,414
46
1,139
148
134
106
31
38
94
18
50
11,218

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

10,989
689
511
305
227
109
48
44
28
19
58
13,027

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

182
219
28
2
431

48
265
24
4
2
343

31
49
50
50
50
47
39
20
50
46
35
20
50
25
40
45
45
50
25
-

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

27,248
1,173
4,755
4,455
5,789
5,590
1,755
1,228
995
64
120
596
327
191
900
592
200
78
102
4
56,162

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

18,090
10,800
2,375
2,183
2,788
2,571
1,529
642
493
167
42
119
163
107
180
266
87
38
160
13
42,813

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

22,025
13,241
6,075
5,120
4,110
3,576
1,357
1,089
996
897
503
287
281
234
164
114
109
104
56
55
60,393

17,760
13,179
6,473
5,555
4,250
3,969
1,449
1,093
1,000
841
495
311
273
244
157
104
114
109
45
1,088
78
58,587

1,604
1,661
2,383
3,278
1,764
2,965
5
93
112
353
118
64
36
15
27
7
14,485

445
573
2,800
1,967
789
1,409
97
67
110
383
112
77
76
76
102
9
9,092
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สัดส่วนการถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
(ร้อยละ)
ทุนชําระแล้ว
2560 2559 2560
2559
เอสซี จี แพคเกจจิ้ง
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด
Rengo Packaging Malaysia Sdn. Bhd.
บริษัทอื่นๆ

วิธีราคาทุน
2560
2559

วิธีส่วนได้เสีย
2560
2559

รายได้เงินปันผล
2560
2559

48
31
17
-

48
30
17
17

500
1,100
190
263
2,053

500
1,100
190
804
263
2,857

245
495
48
105
893

245
495
48
201
105
1,094

421
281
59
761

409
304
55
113
881

14
5
19

11
11

40
30
30

40
30
30

2,739
85
240

2,739
85
240

1,120
76
72

1,120
76
72

17,066
1,396
714

15,939
1,438
718

1,087
31

424
12
5

30
30
25
20
30
20
-

30
30
25
20
30
20
30
-

475
300
308
39
233
80
4,499
70,753
70,753

475
300
308
39
233
80
126
4,625
59,495
59,495

142
90
74
355
140
16
2,085
57,009
57,009

142
90
74
355
140
16
299
2,384
54,407
54,407

646
681
214
615
589
120
382
376
8
275
304
107
109
51
58
49
21,252 20,212 1,509
95,433 92,347 16,444
(87)
(87)
- (1,449)
95,346 90,811 16,444

110
44
5
65
18
683
10,129
10,129

การร่วมค้า
เอสซี จี ซิ เมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากัด

65
51

65
51

1,190
570
1,760

752
570
1,322

595
291
886

376
291
667

608
252
860

385
256
641

-

-

เอสซี จี เคมิคอลส์
บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.

50
71

50
44

4,800
4,800
6,560
77,313

4,800
4,408
9,208
10,530
70,025

2,401
2,401
3,287
60,296

2,401
2,189
4,590
5,257
59,664

2,125
2,125
2,985
98,331

2,105
1,941
4,046
4,687
95,498

16,444

10,129

ส่ว นงานอื่น
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัทผลิตภั ณ ฑ์วิศวไทย จํากัด
บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ
บางปะกง จํากัด
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวโลหะไทย จํากัด
Lysando AG
บริษัทเมืองทอง ยูไนเต็ด จํากัด
บริษัทไอทีวัน จํากัด
บริษัทแม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทมูซาชิออโต้พาร์ท จํากัด
รวม
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
หัก จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

เงินลงทุนในการร่ว มค้า
รวม
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หน่วย: ล้านบาท

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มร้อยละ 25 ใน Long Son Petrochemicals Co., Ltd. จากผู้ถือหุ้นเดิมทําให้บริษัทดังกล่ าว
เปลี่ย นสถานะจากการร่ว มค้าเป็น บริษัท ย่อ ย ตามที่ก ล่า วไว้ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงินข้อ 4 นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 3
และไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดร้อยละ 22 ใน Tien Phong Plastics Joint Stock Company เป็นจํานวนเงิน
2,350 ล้านบาท โดยมีกําไรก่อนภาษี 1,181 ล้านบาท และขายเงินลงทุนทั้งหมดร้อยละ 17 ใน Rengo Packaging Malaysia Sdn. Bhd. และ
เงินลงทุนทั้งหมดร้อยละ 30 ในบริษัทแม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จํากัด รวมเป็นจํานวนเงิน 189 ล้านบาท โดยมีกําไรก่อนภาษี
38 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนรวม

บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ไม่มีสาระสําคัญ
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ไม่มีสาระสําคั ญ จากจํานวนเงิน
ที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
หน่วย: ล้านบาท

บริษัทร่วม
2560
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน
- กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

การร่วมค้า
2559

2560

2559

95,346

90,811

2,985

4,687

18,220
(1,205)
17,015

17,984
139
18,123

(8)
148
140

(51)
(80)
(131)

การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559
เป็นเงินสดและหุ้นสามัญ โดยมีกําหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งกลุ่มบริษัทมีสิทธิรับเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 55 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 55 ล้านบาท นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของ Binh Minh Plastics Joint
Stock Company มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ โดยมีกําหนดจ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งกลุ่ ม บริ ษั ท มี
สิทธิรับเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จํานวนรวม 7.42 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดองเวียดนาม คิดเป็นจํานวนเงินรวม 111 ล้านบาท
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สัดส่วนการถื อหุ้น
โดยตรง / อ้อม
(ร้อยละ)
2560
2559

หน่วย: ล้านบาท

เงินลงทุน
2560
2559

รายได้เงินปันผล
2560
2559

วิ ธีราคาทุน
เอสซี จี ซิ เมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน)
Finfloor S.p.A.
บริษัทอื่นๆ

10
10

10
10

942
299
55
1,296

942
299
59
1,300

82
39
121

82
30
9
121
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สัดส่วนการถื อหุ้น
โดยตรง / อ้อม
(ร้อยละ)
2560
2559
เอสซี จี เคมิคอลส์
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia *
PT Trans-Pacific Polyethylindo *
บริษัทอื่นๆ

5
39
39

หน่วย: ล้านบาท

เงินลงทุน
2560
2559

5
39
39

รายได้เงินปันผล
2560
2559

2,002
184
131
90
2,407

2,002
184
131
90
2,407

5
5

6
6

33

33

1

-

881
484
178
122
1,665
5,401
(2,425)
2,976

881
484
178
12
1,555
5,295
(2,429)
2,866

1,707
50
55
1,812
1,939
1,939

2,444
50
8
2,502
2,629
2,629

* ไม่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญ

เอสซี จี แพคเกจจิ้ง
ส่วนงานอื่น
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทอื่นๆ

10
10
4

10
10
4

รวม
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สุทธิ

มูลค่ารวมของเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งถือตามงบการเงินที่ตรวจสอบครั้งหลังสุดที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ราคาทุน
หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด


5,401

ส่วนได้เสียใน
มูลค่าตามบัญชี
10,711

ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม
(2,425)

ºÍ¿®ÉÙÔ¶ą¿¶Ì®Ð¼É·®ÁËØ®

หน่วย: ล้านบาท

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดินและอื่นๆ
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายการผลิตจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม
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2560
2,445
976
699
1,125
5,245

2559
304
1,062
738
843
2,947
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หน่วย: ล้านบาท

ที่ดินและ
อาคาร
ส่วนปรับปรุง และสิ่งปลูกสร้าง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
โอนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
จําหน่าย
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนไปที่ดินพัฒนาเพื่อขาย
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าตามบัญชี
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2560

รวม

1,339
68
(80)
73
4
1,404
8
(4)
192
(4)
1,596

528
1
37
566
22
588

1,867
69
(80)
73
41
1,970
30
(4)
192
(4)
2,184

305
305
305

326
20
12
358
9
20
387

631
20
12
663
9
20
692

1,099
1,291

208
201

1,307
1,492

กลุ่มบริษัทได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑ์ ของสินทรั พย์
ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่ายุติธรรมจํานวน 7,541 ล้านบาท (2559: 4,878 ล้านบาท)
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสัง หาริม ทรั พย์เพื่อการลงทุนถู กจั ดลํา ดั บชั้น การวัดมูล ค่ ายุติธรรมอยู่ ในระดั บที่ 3 จากเกณฑ์ข้อ มูล
ที่นํามาใช้ ซึ่งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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หน่วย: ล้านบาท

เครื่องตกแต่ง
ที่ดิน

อาคาร

เครื่องจักร

ยานพาหนะ

ติดตั้งและ

และ

และ

และ

และ

เครื่องใช้

งานระหว่ าง

อุปกรณ์

อุปกรณ์

สํานักงาน

ก่ อสร้าง

ส่วนปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปอสัง หาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปอสัง หาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2560
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28,657
131
605
(193)
(4)
1,123
23
30,342
390
428
(223)
(192)
(12)
1,867
(443)
32,157

64,950
23
870
(325)
(37)
2,294
(11)
67,764
4,607
1,094
(276)
(39)
8,321
(1,505)
79,966

369,411
520
7,767
(3,228)
14,985
(335)
389,120
7,655
9,370
(5,143)
(414)
24,774
(4,565)
420,797

8,754
2,631
443
(157)
127
24
11,822
84
529
(184)
(3)
685
(218)
12,715

6,667
9
369
(199)
354
(5)
7,195
75
309
(289)
(7)
326
(60)
7,549

36,376
25,357
(18)
(19,056)
(298)
42,361
1,858
9,992
(35)
(36,194)
(1,546)
16,436

รวม

514,815
3,314
35,411
(4,120)
(41)
(173)
(602)
548,604
14,669
21,722
(6,150)
(192)
(475)
(221)
(8,337)
569,620

หน่วย: ล้านบาท

ที่ดิน
อาคาร
และ
และ
ส่วนปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง
ค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปอสัง หาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าตามบัญชี
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2560

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ยานพาหนะ ติดตั้งและ
และ
เครื่องใช้ งานระหว่ าง
อุปกรณ์
สํานักงาน
ก่ อสร้าง

รวม

8,294
1
900
6
(108)
(18)
(5)
9,070
1
1,040
2
(146)
(1)
(1)
(56)
9,909

33,564
4
2,804
42
(243)
(12)
(48)
(37)
36,074
1,112
2,565
28
(229)
(35)
13
(462)
39,066

230,710
172
16,600
394
(2,879)
(13)
(293)
244,691
3,382
16,952
279
(4,876)
(395)
1
(2,634)
257,400

6,096
1,234
757
(143)
6
18
7,968
62
848
(155)
(3)
(57)
(170)
8,493

5,219
4
530
(190)
17
(6)
5,574
42
614
1
(276)
(7)
(37)
(43)
5,868

44
44
2
(9)
37

283,883
1,415
21,591
486
(3,563)
(12)
(56)
(323)
303,421
4,599
22,019
312
(5,691)
(441)
(81)
(3,365)
320,773

21,272
22,248

31,690
40,900

144,429
163,397

3,854
4,222

1,621
1,681

42,317
16,399

245,183
248,847

การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์บางประเภท ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฌ)
มีผลให้ค่าเสื่อมราคาสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงประมาณ 2,350 ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 167,105 ล้านบาท (2559: 165,682 ล้านบาท)
ในปี 2560 กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ บั น ทึ ก ต้ น ทุ น การกู้ ยืม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การได้ ม าซึ่ง ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ไ ว้ เ ป็ น ส่ว นหนึ่ง ของ
ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง จํานวน 127 ล้านบาท (2559: 201 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ร้อยละ 1.90 ถึง 4.18 ต่ อ ปี
(2559: ร้อยละ 1.75 ถึง 4.75 ต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ราคาทุนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินมีจํานวน 1,465 ล้านบาท (2559: 1,646 ล้านบาท)
และมีมูลค่าตามบัญชีจํานวน 1,038 ล้านบาท (2559: 1,162 ล้านบาท)
ในการทดสอบการด้อ ยค่า ของที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ที่มีข้อ บ่ง ชี้ก ารด้อ ยค่า กลุ่ม บริษัท กํา หนดมูล ค่า ที่คาดว่า จะได้รับคืน
จากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้กระแสเงินสดในอนาคตเป็นประมาณการสําหรับ
ห้าปีข้างหน้าและอัตราการเติบโตหลังจากนั้น ซึ่งกําหนดจากประมาณการในระยะยาวของผู้บริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกําไร
EBITDA และใช้อัตราคิดลดจากต้น ทุน เงินทุน ถัว เฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ของกลุ่มบริษัท 
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หน่วย: ล้านบาท

ค่าความนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์
และค่าธรรมเนียม
การใช้สิทธิ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าตามบัญ ชี
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2560

ต้นทุน
ระหว่ างพัฒนา

ประทานบัตร
และ
อื่นๆ

รวม
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

11,936
130
3
12,069
7,119
(1,089)
18,099

8,510
826
(30)
263
1
9,570
19
565
(333)
459
(25)
10,255

766
508
(243)
1,031
270
(801)
500

3,775
625
34
(1)
203
4
4,640
627
2,591
334
(115)
8,077

13,051
625
1,368
(31)
223
5
15,241
646
3,426
(333)
(8)
(140)
18,832

412
412
210
622

4,589
773
(26)
16
5,352
15
864
4
(316)
(15)
5,904

-

796
304
27
1,127
408
(10)
1,525

5,385
1,077
(26)
43
6,479
15
1,272
4
(316)
(25)
7,429

11,657
17,477

4,218
4,351

1,031
500

3,513
6,552

8,762
11,403

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของค่าความนิยมของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยแห่ง หนึ่ง
ในส่วนงานธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน 210 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม กลุ่มบริษัทกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่งใช้วิธีการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้กระแสเงินสดในอนาคตเป็นประมาณการสําหรับห้าปีข้าง หน้าและอัตราการเติบโต
หลังจากนั้น ซึ่งกําหนดจากประมาณการในระยะยาวของผู้บริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกําไร EBITDA และใช้อัตราคิดลดจาก
ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของกลุ่มบริษัท
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็ บภาษี
หน่วยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2560
6,274
(2,318)
3,956

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

2559
5,918
(3,025)
2,893

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

บันทึกเป็น
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ณ วั นที่ ในกํา ไรหรือ ในกํา ไรขาดทุน เพิ่มขึ้น
1 มกราคม
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น จากการ
(หมายเหตุ 31)
ซื้ อธุรกิ จ
2559

ผลต่าง
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

ณ วั นที่
31 ธันวาคม
2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

1,428
146
293

2,118
(56)
139

4
-

-

3
3

3,549
94
435

1,351
561
3,779

110
68
2,379

20
24

-

4
1
11

1,485
630
6,193

(529)
(2,495)
(113)
(3,137)

(7)
153
13
159

(135)
(135)

(202)
(202)

15
15

(671)
(2,529)
(100)
(3,300)

642

2,538

(111)

(202)

26

2,893

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม
สุทธิ
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หน่วย: ล้านบาท

บันทึกเป็น
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ณ วั นที่ ในกํา ไรหรือ ในกํา ไรขาดทุน เพิ่มขึ้น
1 มกราคม
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น จากการ
(หมายเหตุ 31)
ซื้ อธุรกิ จ
2560

ผลต่าง
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

ณ วั นที่
31 ธันวาคม
2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

3,549
94
435

260
(4)
132

(5)
-

18
5

(4)
(18)

3,823
85
554

1,485
630
6,193

81
30
499

17
12

15
5
43

(25)
(6)
(53)

1,573
659
6,694

เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม

(671)
(2,529)
(100)
(3,300)

176
161
(16)
321

330
330

(148)
(6)
(154)

64
1
65

(165)
(2,452)
(121)
(2,738)

สุทธิ

2,893

820

342

(111)

12

3,956

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2560
ผลแตกต่างชั่วคราว
- สินค้าคงเหลือ
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
- อื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
รวม

37
126
202
206
10,154
10,725

2559
120
305
146
394
7,505
8,470

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หั ก ภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จํานวนเงินรวม 26,393 ล้านบาท เนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกําไรเพื่อเสีย ภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ โดยรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้จํานวน 2,611 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนรวม
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่สนิ้ สุด
การให้ประโยชน์ตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ โดยจะสิ้นสุดการให้ประโยชน์ภายในปี 2568
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจาก
การลงทุนในบริษัทย่อยและการร่ วมค้ า อันเนื่องมาจากกลุ่ มบริษั ทสามารถควบคุมจัง หวะเวลาในการกลับ รายการผลแตกต่ า ง
ชั่วคราวได้ และมีความเป็นไปได้แน่นอนที่ผลแตกต่างชั่วคราวจะไม่ได้กลับรายการภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
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หน่วย: ล้านบาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกู้ยืม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และอื่นๆ
รวม

2560
16,840
2,545
201
19,586

2559
14,187
1,344
70
15,601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแห่งจํานวนเงินประมาณ 7,831 ล้านบาท (2559: 6,556 ล้านบาท)
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หน่วย: ล้านบาท

2560
ส่วนที่หมุนเวียน
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

2559

4,671
116
4,787

4,493
149
4,642

3,351
108
3,459
8,246

7,465
169
7,634
12,276

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจําแนกตามประเภทสกุลเงินดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

บาท
เหรียญสหรัฐ
ดองเวียดนาม
เปโซ
ยูโร
อื่นๆ
รวม

2560
3,148
3,740
1,344
11
3
8,246

2559
4,838
5,691
1,356
91
206
94
12,276
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ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้เบิกถอนเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมที่ได้ลงนามไว้รวมเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 1,031 ล้านบาท (2559: 1,445 ล้านบาท)
และได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงินก่อนครบกําหนดเป็นจํานวนเงิน 7,565 ล้านบาท (2559: 4,864 ล้านบาท)
โดยส่วนใหญ่เป็นการชําระคืนเงินกู้ของบริษัทย่อยที่ได้มาจากการซื้อธุรกิจในปี 2560 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 4 ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.06 ถึง 6.25 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.44 ถึง 7.42 ต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมส่วนที่ยังไม่ได้เบิกถอนรวมเทียบเท่าเงินบาท จํานวน 1,570 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวที่เป็นเงินตราต่างประเทศมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในปี 2560 ประมาณร้อยละ 4.40 ต่อปี (2559: ร้อยละ 1.96 ต่อปี)
โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริ ษัทได้มี ก ารป้ องกั นความเสี่ยงจากอั ตราแลกเปลี่ยนและอั ตราดอกเบี้ย ไว้แล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 35
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2560
4,671
3,280
71
8,022

ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
รวม

2559
4,493
7,328
137
11,958

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทย่อยหลายแห่งได้ทําสัญญาเช่าการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 - 9 ปี หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

เงินต้น

ดอกเบี้ย

ยอดชําระ

ปี 2560
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
รวม

116
107
1
224

10
12
22

126
119
1
246

ปี 2559
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
รวม

149
165
4
318

12
24
36

161
189
4
354
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวม 181,500 ล้านบาท (2559: 166,500 ล้านบาท)
ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย

หุ้นกู้ ครั้งที่

2560

2559

หุ้นกู้ - บริษัทปูนซิ เมนต์ไทย จํากั ด (มหาชน)
3/2555
6,500
6,500
1/2556
25,000
2/2556
20,000
1/2557
15,000
15,000
2/2557
10,000
10,000
1/2558
15,000
15,000
1/2558
15,000
15,000
2/2558
10,000
10,000
1/2559
25,000
25,000
2/2559
25,000
25,000
1/2560
25,000
2/2560
10,000
3/2560
25,000
181,500
166,500
รวม
หัก หุ้นกู้ที่ถือโดย
บริษัทย่อย
สุทธิ
หัก ส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

(366)
181,134

(387)
166,113

(39,918)
141,216

(44,889)
121,224

(ร้อยละต่อปี)

อายุหุ้นกู้

ครบกํา หนด

4.40
4.00
4.25
4.00
3.90
3.75
3.90
3.40
3.00
3.00
3.25
2.97
3.05

7 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
3 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
7 ปี
4 ปี

12 ตุลาคม 2562
1 เมษายน 2560
1 ตุลาคม 2560
1 เมษายน 2561
1 ตุลาคม 2561
1 เมษายน 2561
1 เมษายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
1 เมษายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563
1 เมษายน 2564
30 สิงหาคม 2567
1 ตุลาคม 2564

มูลค่ายุติธรรม *
2560
2559

1,053
1,016
1,017
1,015
1,023
1,037
1,034
1,033
1,045
1,031
1,041

1,073
1,015
1,014
1,033
1,048
1,032
1,056
1,039
1,017
1,030
-

* ราคาซื้ อ ขายสุดท้าย (บาทต่อ หน่วย: มูลค่าต่อ หน่วยเท่ากับ 1,000 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษั ทเมื่ อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่ม เติม 50,000 ล้านบาท
รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 300,000 ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ บริษัทได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้ า งอิ ง ราคา
จากนายหน้ า ซึ่งได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่ านั้น โดยการคิ ดลดกระแสเงิน สดในอนาคตที่ ค าดการณ์ไ ว้
ด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสํ าหรั บเครื่องมือ ทางการเงิน ที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิ น
สะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม
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กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์
เมื่อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงิ นลงทุน)

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย: ล้านบาท

2560
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินบําเหน็จ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม
หัก สินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
สุทธิ

2559

6,833
87
558
205
7,683
(110)
7,573

6,485
116
508
163
7,272
(88)
7,184

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
หน่วย: ล้านบาท

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ในกํา ไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภั ย
รับรู้ในกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภั ย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่าย
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
โอนจากผลประโยชน์อื่นๆ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวี ยนของโครงการผลประโยชน์ ณ วั นที่ 31 ธันวาคม
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2560
7,109

2559
6,599

562
260
6
828

555
227
7
789

158
(101)
57

151
5
156

(563)
31
16
(516)
7,478

(447)
12
(435)
7,109

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
หน่วย: ล้านบาท

2560
สินทรัพย์โครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม
จํานวนที่จ่ายสมทบ
ผลประโยชน์จ่าย
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โครงการ
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภั ย
สินทรัพย์โครงการ ณ วั นที่ 31 ธันวาคม

2559
88
27
(15)
8
2
110

81
19
(14)
2
88

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
เกิดขึ้นจาก
หน่วย: ล้านบาท

2560
สําหรับปีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม

2559
1
57
98
156

149
149

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ร้อยละ

2560

2559

สําหรับปีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด *
- ประเทศไทย
- ประเทศเวียดนาม
- ประเทศอินโดนีเซีย
- อื่นๆ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ ***
*

2.62 - 3.76
6.55 - 6.97
6.97 - 8.75
2.30 - 5.70
3.00 - 9.00
1.00 - 35.00
25.00 ของ TMO2008

2.62 - 3.76
6.55 - 6.97
8.00 - 8.51
5.86 - 5.90
3.00 - 9.00
1.00 - 35.00
25.00 ของ TMO2008

อั ตราผลตอบแทนในท้อ งตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบําเหน็จ

** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
*** อ้ างอิ งตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008)


217

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
ที่กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย: ล้านบาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2560
2559
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
ลดลงร้อยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0
ลดลงร้อยละ 10.0

(355)
387

(345)
376

912
(776)

823
(702)

(249)
264

(225)
238

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

สินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ร้อยละ

2560

2559

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด

5.16 - 5.70
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5.86 - 5.90
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หน่วย: ล้านหุ้น / ล้านบาท

ราคาตาม
มูลค่าหุ้น
(บาท)



2560
จํานวนหุ้น

2559
มูลค่า

จํานวนหุ้น

มูลค่า

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

1,600

1,600

1,600

1,600

1

1,600

1,600

1,600

1,600

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

1,200

1,200

1,200

1,200

1

1,200

1,200

1,200

1,200

¾ķÆ¸Á¢ÑºÄÁ¢ĉ°¸ÄÁ¯ÁËØ®Á¢¾ą¼®Á¢±ÍĆ«Á
Ë ¿ÌĆ®

สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง(“สํารองตามกฎหมาย”)
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่ วยงาน
ในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทจนกระทั่งมีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายที่บันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น
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ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ก่อนการตัด
รายการระหว่างกัน
หน่วย: ล้านบาท

บริษัท
ระยองโอเลฟินส์
จํากั ด
2560
2559
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

49.46%
10,325
8,592
(5,497)
(767)
12,653
6,258

49.46%
10,178
9,019
(5,968)
(858)
12,371
6,119

45.27%
13,265
33,536
(16,833)
(774)
29,194
13,216

45.27%
10,587
35,165
(14,237)
(2,532)
28,983
13,121

สําหรับปีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม
รายได้
กําไรสําหรับปี

63,440
10,670

49,917
10,597

78,571
13,047

68,481
17,265

5,393
5,277
10,670

5,356
5,241
10,597

7,141
5,906
13,047

9,449
7,816
17,265

8,084
(582)
(9,911)

13,144
(1,366)
(10,604)

12,300
(289)
(12,005)

17,328
(158)
(17,177)

(2,409)

1,174

6

(7)

5,137

5,244

5,811

5,505

กําไรสําหรับปี
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินปันผลที่จ่ายให้กับ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม


220

บริษัท
มาบตาพุดโอเลฟินส์
จํากั ด
2560
2559
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กลุ่มบริษัทนําเสนอข้อมูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร
การจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน
สินทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงาน
ได้อย่างสมเหตุสมผล
ส่วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์เทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ขาว ปูนสําเร็จรูป กระเบื้องหลังคา
อิฐบล็อกปูพื้น กระเบื้องเซรามิค สุขภัณฑ์และก๊อกน้ําต่างๆ เป็นผู้จําหน่ า ยสิ น ค้ า ซี เมนต์
วัสดุก่อสร้างและสินค้าอื่นๆ ผ่านช่องทางการจําหน่ายของผู้แทนจําหน่ายสินค้าในกลุ่มบริ ษัท
รวมทั้งเป็นผู้นําเข้าเชื้อเพลิง เศษกระดาษและเศษเหล็ก

เอสซีจี เคมิคอลส์

ผลิตและจําหน่ายโอเลฟินส์ โพลีโอเลฟินส์ และสินค้าเคมีภัณฑ์อื่นๆ

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ผลิตและจําหน่ายกระดาษบรรจุ ภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่ างๆ ทั้งบรรจุภัณฑ์กระดาษ
(บรรจุภัณ ฑ์ก ระดาษลูก ฟูก และบรรจุภัณ ฑ์สํ า หรับ อาหาร) และบรรจุภัณ ฑ์พ ลาสติก
(บรรจุ ภัณ ฑ์ อ่ อ นตั ว และบรรจุภัณ ฑ์ พ ลาสติ ก แบบแข็ ง ) รวมถึ ง ผลิ ตและจํา หน่ายเยื่อจาก
ยูคาลิปตัส เยื่อเคมีละลายได้และกระดาษพิมพ์เขียน

ส่วนงานอื่น

ร่ ว มลงทุ นกั บ บริษั ท ชั้นนํ า ในธุ ร กิจ อื่น ๆ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ แก่ ธุ ร กิ จ เครื่ อ งจั กรกลการเกษตร
อุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ และเหล็ก รวมทั้งการให้บริการอื่นๆ

ข้ อ มู ล ตามส่ว นงานธุ รกิ จ ใช้ สํ า หรั บ การประเมิน ผลการดํ าเนิน งานและจั ดสรรทรัพ ยากรสํ า หรั บ ผู้บ ริ หาร กลุ่ ม บริ ษั ท ประเมิน
ความสามารถในการดําเนินงานตาม EBITDA
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ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม เอสซีจี
ส่วนงานธุรกิ จ
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภั ณฑ์ก่อสร้าง
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ส่วนงานอื่น

สินทรัพย์รวม
2560
2559

รายได้จากการขาย
2560
2559

EBITDA (1)
2560
2559

573,412

539,688

450,921

423,442

102,080

97,816

213,134
193,183
91,312
307,272

203,068
193,465
85,369
289,326

175,255
206,280
81,455
82

170,944
188,163
74,542
86

22,319
64,461
12,431
2,909

23,639
60,713
10,884
2,653

หน่วย: ล้านบาท

กํา ไรสําหรับปี (2)
2560
งบการเงินรวม เอสซีจี
ส่วนงานธุรกิ จ
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภั ณฑ์ก่อสร้าง
เอสซีจี เคมิคอลส์
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ส่วนงานอื่น

2559

ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย
2560
2559

55,041

56,084

23,282

22,710

7,230
42,007
4,719
1,485

8,492
42,084
3,565
2,195

10,590
6,612
5,206
873

10,473
6,131
5,302
804

(1) หมายถึง กําไรก่อ นส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
(2) หมายถึง กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือ หุ้นบริษัทใหญ่
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ผลการดําเนินงานของส่วนงานธุรกิจ
หน่วย: ล้านบาท

เอสซี จี ซิ เมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2560
2559

เอสซี จี เคมิคอลส์
2560
2559

เอสซี จี แพคเกจจิ้ง
2560
2559

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

56,466
13,896
1,269
114,456
27,047
213,134

58,702
13,315
1,269
111,260
18,522
203,068

45,183
62,518
42
74,943
10,497
193,183

49,463
61,185
41
75,603
7,173
193,465

29,317
761
16
57,143
4,075
91,312

24,574
881
16
56,017
3,881
85,369

เงินกู้ยืมระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

77,383
22,743
1,449
5,338
106,913
106,221
213,134

73,496
22,650
1,821
5,231
103,198
99,870
203,068

21,300
19,897
5,405
2,655
49,257
143,926
193,183

31,731
22,195
7,156
3,239
64,321
129,144
193,465

23,026
9,422
1,328
1,885
35,661
55,651
91,312

19,536
8,235
3,227
1,619
32,617
52,752
85,369

30,979

24,625

7,332

7,785

8,667

7,731

ข้อมูลเพิ่มเติม
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หน่วย: ล้านบาท

ส่วนงานอื่น
2560
2559

รายการตัดบัญชี
ระหว่ างส่วนงาน
2560
2559

งบการเงินรวม เอสซี จี
2560
2559

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

147,543
21,165
129,851
3,256
5,457
307,272

140,196
20,126
119,493
3,295
6,216
289,326

(106,890)
(9)
(121,040)
(951)
(2,599)
(231,489)

(116,309)
(9)
(111,605)
(992)
(2,625)
(231,540)

171,619
98,331
10,138
248,847
44,477
573,412

156,626
95,498
9,214
245,183
33,167
539,688

เงินกู้ยืมระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

40,244
3,062
141,223
1,942
186,471
120,801
307,272

46,707
2,636
121,234
2,093
172,670
116,656
289,326

(97,464)
(3,605)
(4,731)
(915)
(106,715)
(124,774)
(231,489)

(106,134)
(2,984)
(4,579)
(1,039)
(114,736)
(116,804)
(231,540)

64,489
51,519
144,674
10,905
271,587
301,825
573,412

65,336
52,732
128,859
11,143
258,070
281,618
539,688

635

777

-

-

47,613

40,918

ข้อมูลเพิ่มเติม
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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หน่วย: ล้านบาท

เอสซี จี ซิ เมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2560
2559
ข้อมูลจากงบกํา ไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ลูกค้าภายนอก
ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรหลังภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กํา ไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

เอสซี จี เคมิคอลส์
2560
2559

เอสซี จี แพคเกจจิ้ง
2560
2559

166,284
8,971
175,255
(138,587)
36,668
2,476
39,144
(27,846)
11,298
(2,998)
8,300
(1,628)
6,672

163,450
7,494
170,944
(133,374)
37,570
2,860
40,430
(27,607)
12,823
(2,975)
9,848
(1,936)
7,912

205,400
880
206,280
(155,479)
50,801
5,698
56,499
(13,135)
43,364
(898)
42,466
(3,833)
38,633

187,328
835
188,163
(134,362)
53,801
3,121
56,922
(11,432)
45,490
(1,415)
44,075
(2,501)
41,574

79,155
2,300
81,455
(67,291)
14,164
1,407
15,571
(8,365)
7,206
(883)
6,323
(659)
5,664

72,578
1,964
74,542
(61,499)
13,043
586
13,629
(8,058)
5,571
(912)
4,659
(533)
4,126

818
7,490

884
8,796

14,826
53,459

14,220
55,794

4
5,668

5
4,131

7,230
260
7,490

8,492
304
8,796

42,007
11,452
53,459

42,084
13,710
55,794

4,719
949
5,668

3,565
566
4,131
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หน่วย: ล้านบาท

ส่วนงานอื่น
2560
2559
ข้อมูลจากงบกํา ไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ลูกค้าภายนอก
ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กํา ไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

รายการตัดบัญชี
ระหว่ างส่วนงาน
2560
2559

งบการเงินรวม เอสซี จี
2560
2559

82
82
(16)
66
3,985
4,051
(3,524)
527
(2,387)
(1,860)
781
(1,079)

86
86
(15)
71
4,560
4,631
(3,465)
1,166
(2,344)
(1,178)
562
(616)

(12,151)
(12,151)
12,066
(85)
(250)
(335)
294
(41)
54
13
(355)
(342)

(10,293)
(10,293)
10,229
(64)
(340)
(404)
331
(73)
73
(210)
(210)

450,921
450,921
(349,307)
101,614
13,316
114,930
(52,576)
62,354
(7,112)
55,242
(5,694)
49,548

423,442
423,442
(319,021)
104,421
10,787
115,208
(50,231)
64,977
(7,573)
57,404
(4,618)
52,786

2,565
1,486

2,812
2,196

(1)
(343)

12
(198)

18,212
67,760

17,933
70,719

1,485
1
1,486

2,195
1
2,196

(400)
57
(343)

(252)
54
(198)

55,041
12,719
67,760

56,084
14,635
70,719

ส่วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทได้ขยายการลงทุนและดําเนินกิจการในต่างประเทศ โดยนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจําแนกส่วนงานภูมิศาสตร์สําหรับ
รายการรายได้จากการขายและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีมูลค่าเป็นสาระสําคัญ โดยรายได้จากการขายตามส่วนงานแยกตามที่ ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่วนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์
หน่วย: ล้านบาท

ไทย
เวียดนาม
จีน
อินโดนีเซีย
ประเทศอื่นๆ
รวม

รายได้จากการขาย
2560
2559
264,240
257,723
38,554
32,426
30,864
23,818
28,487
27,668
88,776
81,807
450,921
423,442

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2560
2559
204,026
199,366
29,772
17,088
16,187
20,830
29,234
29,626
279,219
266,910

ลูกค้ารายใหญ่
กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งรายใดที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท
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หน่วย: ล้านบาท

กําไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการดําเนินงาน
กําไรจากการขายสินทรัพย์
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
กําไรจากเครื่องมือทางการเงิน
กําไรจากการขายเศษวัตถุดิบ และอื่นๆ
อื่นๆ
รวม


2560
3,277
2,029
1,952
1,416
939
855
641
585
1,622
13,316

2559
869
2,078
2,821
1,589
168
791
49
655
1,767
10,787

įĆ®¬Ì®Ó®Æ¸ĲÅĮĲķÆ¿®ąÆ·

หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา
ค่าเช่า
ค่านายหน้า
อื่นๆ
รวม


2560
11,627
5,830
2,618
668
606
2,218
23,567

2559
11,305
5,463
3,277
653
648
2,632
23,978

ąÆÓ£ĆĲąÆ·Ó®Æ¸¯¸È¿Æ¸

หน่วย: ล้านบาท

เงินเดือน สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหาร
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายคงที่จากการผลิตไม่เต็มกําลังการผลิต
ค่าจ้างแรงงานภายนอก
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าประชาสัมพันธ์และเงินบริจาค
ค่าภาษีใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม ตกแต่งและบํารุงรักษา
ค่าวิจัยและพัฒนา
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุน และสินทรัพย์
อื่นๆ
รวม
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2560
18,483
1,728
1,550
1,183
1,041
1,036
945
831
759
719
735
29,010

2559
17,643
1,598
38
1,271
1,029
1,004
830
881
699
746
514
26,253
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หน่วย: ล้านบาท

2560
36,251
4,459
2,052
820
92
43,674

เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการ และอื่นๆ
ต้นทุนบําเหน็จ - โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้
ต้นทุนบําเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
รวม

2559
35,235
4,395
1,933
789
106
42,458

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อจ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงาน โดยบริษัทจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน
พนักงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน
กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญ ญัติกองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ่งสําหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิก ของ
กองทุน พนักงานที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนนี้ต้องจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดื อน
และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก
 

įĆ®¬Ì®¬Æ¢Æ¸Ð¢È®

หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ
ดอกเบี้ยเงินกู้สกุลเงินบาท
ดอกเบี้ยเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศ
ดอกเบี้ยเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน และอื่นๆ
ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
สุทธิ


15

2560
6,576
483
180
7,239
(127)
7,112

2559
7,174
354
245
7,773
(201)
7,572

µÆ½ÉÐ¢È®ÔĮĆ

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปัจจุบัน
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ําไป
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
รวม




17

2560

2559

6,452
62
6,514

6,578
578
7,156

(820)

(2,538)

5,694

4,618
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ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไร (กลับรายการ) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

2560

2559

(34)
(325)
(359)

17

(28)
131
103

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
2560

2559

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี
สําหรับกิจการในต่างประเทศ
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีเพิ่มขึ้น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ําไป
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

อัตราภาษี
(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

73,454

75,337

20

(18,212)
55,242
11,048

20

(17,933)
57,404
11,481

10

(61)
(401)
(4,405)
(1,121)
683
709
6,452
62
(820)
5,694

8

(129)
(593)
(4,871)
(272)
846
116
6,578
578
(2,538)
4,618

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุ ค คล
เหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
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กํา ไรต่อ หุ้น ขั้น พื้น ฐานสํา หรับ ปีสิ้น สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม คํา นวณจากกํา ไรสํา หรับ ปีส่ว นที่เป็น ของผู้ถือ หุ้น สามัญ บริษัท ใหญ่
และจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี้
หน่วย: ล้านบาท / ล้านหุ้น

กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทใหญ่
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายแล้ว
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)


2560
55,041
1,200

2559
56,084
1,200

45.87

46.74
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท
เป็นเงินประมาณ 19,200 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้ ที่มีสิ ทธิ
รับเงินปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 8,982 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และได้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ
8.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 10,200 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 28 เมษายน 2559
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท
เป็นเงินประมาณ 22,800 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้ ที่มีสิ ทธิ
รับเงินปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 10,198 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และได้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ
10.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสทิ ธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 12,600 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 27 เมษายน 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 10,199 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้ว ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมี
(ก) บริษัทย่อยหลายแห่งได้ทําสัญญากับบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง โดยบริษัทต่างประเทศดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ข้อมูลและความรู้ทางวิชาการและความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการผลิตสินค้าตามสิทธิการผลิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทย่อยผูกพันที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาการจํานวนหนึ่ง และค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
(ข) บริษัทย่อยหลายแห่งได้ทําสัญญาระยะยาวจํานวนหลายฉบับกับบริษัทอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อซื้อวั ตถุ ดิบ รับบริการ
เช่าสินทรัพย์ ซื้อสินทรัพย์ ก่อสร้างโรงงานและสินทรัพย์ต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษัทได้ประทานบัตรเหมืองแร่ จ ากราชการ
ดังนั้น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่ม บริษัท ควบคุม ความเสี่ยงด้า นสภาพคล่อ ง และรัก ษาระดับเงิน สดและรายการเทีย บเท่าเงิน สดให้เพียงพอเพื่อ สนับสนุน
การดําเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด
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ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาทําให้เกิดความสูญเสี ยทางการเงิน กลุ่มบริษัทได้มีนโยบายป้องกัน
ความเสี่ยงนี้ โดยการพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า กําหนดวงเงินสินเชื่อวงเงินค้ําประกันจากธนาคาร และ/หรือวงเงินค้ําประกันบุ คคล
กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ มีระบบงานในการควบคุมการให้สินเชื่อ และมีการติดตามลูกหนี้ที่มีการค้างชําระ มูลค่ายุติธรรม
ของลูกหนี้ซึ่งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิของลูกหนี้หลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งกลุ่มบริษัทบริหารหนี้สิน
โดยการกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้

เงินให้กู้ยืม
อัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ปี 2560
หมุนเวี ยน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ไม่หมุนเวี ยน
เงินให้กู้ยืมระยะยาว

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ไม่หมุนเวี ยน
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
รวม
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หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิ น 5 ปี หลังจาก 5 ปี

รวม

4.00, 4.50
MLR บวก 0.50
3.75
MLR บวก 0.50

133

-

-

133

19

-

-

19

2.00 - 5.50
MLR บวก 0.50

-

39

85

124

152

39

85

276

4.25, 4.50
MLR บวก 0.50
MLR บวก 0.50

150

-

-

150

17

-

-

17

2.00 - 6.75
MLR บวก 0.50

-

-

124

124

167

-

124

291

รวม
ปี 2559
หมุนเวี ยน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

หน่วย: ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้

หนี้สินทางการเงิน
อัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ปี 2560
หมุนเวี ยน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หุ้นกู้
ไม่หมุนเวี ยน
เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หุ้นกู้
รวม

หน่วย: ล้านบาท

หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิ น 5 ปี หลังจาก 5 ปี

รวม

1.41 - 8.25
MOR / MMR
MOR ลบ (1.25 - 1.75)
Cost of fund บวก 0.75
2.50
2.00 - 4.95
Cost of fund บวก (0.50 - 0.80)
LIBOR บวก (0.38 - 0.70)
MLR ลบ (0.50 - 2.50)
VNIBOR บวก 0.50
2.30 - 9.00
MLR ลบ 1.25
Cost of fund บวก 0.75
3.75 - 4.00

19,586

-

-

19,586

197
4,671

-

-

197
4,671

116

-

-

116

39,918

-

-

39,918

2.00 - 4.95
Cost of fund บวก (0.50 - 0.80)
LIBOR บวก (0.38 - 0.70)
MLR ลบ (0.50 - 2.50)
VNIBOR บวก 0.50
2.30 - 9.00
MLR ลบ 1.25
Cost of fund บวก 0.75
2.97 - 4.40

-

3,280

71

3,351

-

107

1

108

64,488

131,256
134,643

9,960
10,032

141,216
209,163
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อัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริง

หน่วย: ล้านบาท

หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิ น 5 ปี หลังจาก 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

ปี 2559
หมุนเวี ยน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หุ้นกู้
ไม่หมุนเวี ยน
เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หุ้นกู้
รวม

รวม

1.30 - 5.50
MOR / MMR
MLR - 2.00
2.52
2.00 - 7.42
Cost of fund บวก (0.50 - 0.80)
LIBOR บวก (0.36 - 0.70)
EURIBOR บวก 0.75
MLR ลบ (1.00 - 2.35)
2.30 - 11.55
4.00, 4.25

15,601

-

-

15,601

204
4,493

-

-

204
4,493

149
44,889

-

-

149
44,889

2.00 - 4.95
Cost of fund บวก (0.50 - 0.80)
LIBOR บวก (0.36 - 0.70)
MLR ลบ (1.00 - 2.35)
2.30 - 11.55
3.00 - 4.40

-

7,328

137

7,465

65,336

169
121,224
128,721

137

169
121,224
194,194

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งมีสกุลต่างประเทศ ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

หมุนเวี ยน
เหรียญสหรัฐ
ดองเวียดนาม
เปโซ
รูเปีย
ยูโร
เยน
อื่นๆ
รวม
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2560
2,764
1,301
513
135
77
4,790

2559
2,386
684
342
206
18
57
3,693

ไม่หมุนเวี ยน
2560
2559
1,682
3,869
996
1,156
8
12
72
3
5
2,689
5,114

รวม
2560
4,446
2,297
521
135
80
7,479

2559
6,255
1,840
354
206
90
62
8,807

กลุ่มบริษัทได้ทําธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สินของกลุ่ม บริ ษัท
การจัดการความเสี่ยงโดยใช้ตราสารทางการเงินนี้ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็น ชอบแล้ว
และมีการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
อนุพันธ์ทางการเงินที่กลุ่มบริษัทจัดทํา ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contract) สัญญาแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap) และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) โดยสัญญาที่ทํานั้นเป็นการป้องกัน
ความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย นและอัตราดอกเบี้ย ของเงิน กู้ยืม ระยะสั้น และเงิน กู้ยืม ระยะยาว ตามที่ก ล่า วไว้ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 35 นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการส่งออกและรายได้อื่นๆ เป็นเงินตราต่างประเทศอี กจํ านวนหนึ่ง
ซึ่งเพียงพอที่จะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี เนื่องจากเครื่องมือ
ทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งเป็นอัตราท้องตลาดมีราคาตามบั ญชี
ใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรม
สําหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นมีมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท

2560
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ตามสัญญา
ระดับ 2
หมุนเวี ยน
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า *
ลูกหนี้ Forward
เจ้าหนี้ Forward
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน *
เงินกู้ยืม Swap
สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านราคา *
ไม่หมุนเวี ยน
เงินกู้ยืมระยะยาว
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน *
เงินกู้ยืม Swap

2559
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ตามสัญญา
ระดับ 2

4,671

4,679

4,493

4,501

19,297
10,513

19,111
10,440

5,219
3,851

5,228
3,817

2,047
68

2,161
33

1,401
2,381

1,638
2,636

3,351

3,351

7,465

7,487

724

788

2,398

2,819

* มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านราคา คือ การปรับมูลค่า
ของสัญญาที่กลุ่มบริษัททําไว้กับธนาคารตั้งแต่เริ่มต้นด้วยราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญ า
ณ เวลาปัจจุบันมากขึ้น

กลุ่ม บริษัทพิจารณามูลค่า ยุติธ รรมระดับ 2 สํา หรับตราสารหนี้ ด้ว ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่ง ใช้กระแส เงินสดตามสัญญาและ
อัตราคิดลดที่เกี่ยวข้องกับตลาด
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มูล ค่า ยุติธ รรมระดับ 2 สํา หรับ ตราสารอนุพัน ธ์ที่ซื้อ ขายนอกตลาดหลัก ทรัพ ย์ อ้า งอิง ราคาจากนายหน้า ซึ่ง ได้มีการทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่ คาดการณ์ไว้ ด้วยอั ตราดอกเบี้ยในตลาด สํ า หรั บ
เครื่องมือ ทางการเงินที่เหมือ นกัน ณ วัน ที่วัดมูลค่า มูล ค่า ยุติธ รรมของเครื่อ งมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยง
ด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมี
หน่วย: ล้านบาท

2560
(ก) หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยกลุ่มบริษัทเพื่อค้ําประกันการจ่ายชําระ
เงินกู้ยืมของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
(ข) หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
(ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นหนี้สิน
(ง) ภาระผูกพัน
- ตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
- ตามสัญญาเช่าและบริการ
- ตามสัญญาซื้อที่ดิน ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และอื่นๆ

2559

662
913
347

976
1,068
414

57,812
7,041
7,197

75,309
4,849
9,461

(จ)กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญ ญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับ ธนาคารหลายแห่งทั้งใน และ
ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ป้อ งกัน ความเสี่ยงจากการลงทุน ในต่า งประเทศ จ่ายชําระเงินกู้ยืม จ่ายชําระค่า สิ น ค้ า
เครื่องจักรและอุปกรณ์ รับชําระเงินให้กู้ยืม และรับชําระเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้าน / ล้านบาท

มูลค่าตามสัญญา - เงินกู้ ยืม Swap
สกุ ลต่างประเทศ
เทียบเท่าเงินบาท
2560
2559
2560
2559
92
128
2,771
3,799

เหรียญสหรัฐ

สัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2563 (2559: ครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2563)
หน่วย: ล้าน / ล้านบาท

มูลค่าตามสัญญา
ลูกหนี้ Forward
สกุ ลต่างประเทศ
เทียบเท่าเงินบาท
2560
2559
2560
2559
เหรียญสหรัฐ
ยูโร
เยน
อื่นๆ
รวม

571
10
117

134
3
8

18,763
389
34
111
19,297

4,781
136
2
302
5,221

เจ้าหนี้ Forward
เทียบเท่าเงินบาท
สกุ ลต่างประเทศ
2560
2559
2560
2559
284
25
404

83
17
532

9,334
971
124
84
10,513

สัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนมิถุนายน 2562 (2559: ครบกําหนดภายในเดือนมกราคม 2561)
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2,957
678
180
62
3,877

(ฉ)กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารต่างประเทศหลายแห่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ
เงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศจํานวน 54 ล้านเหรียญสหรัฐ (2559: 100 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
LIBOR เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.67 ถึง 4.60 ต่อปี (2559: ร้อยละ 2.67 ถึง 4.60 ต่อปี) โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกํ าหนด
ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 (2559: ครบกําหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2561) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2
สําหรับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ซึ่งมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมจํานวน 25 ล้านบาท
(ช)กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาเพื่อบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาพลังงานกับธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศหลายแห่ง
มูลค่าตามสั ญ ญาสุ ท ธิ 2 ล้านเหรีย ญสหรั ฐ หรือเทียบเท่ า เงิ น บาทจํ า นวน 68 ล้านบาท (2559: 66 ล้านเหรีย ญสหรั ฐ หรื อ
เทียบเท่าเงินบาทจํานวน 2,381 ล้านบาท) โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนธันวาคม 2561 (2559: ครบกําหนด
ภายในเดือนธันวาคม 2560)
(ซ)บริษัทได้ทําสัญญากับผู้ให้บริการในประเทศ 2 ราย เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษัท มูลค่าตามสัญญา
ประมาณ 6,500 ล้านบาท ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559
(ฌ)บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาซื้อวัตถุดิบกับบริษัทแห่ง หนึ่งในต่างประเทศซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว 25 ปี และจะครบกําหนด
ภายในปี 2588 โดยที่ทั้งสองฝ่ายมีข้อผูกพันที่จะต้องเริ่มซื้อขายและส่งมอบวัตถุดิบตามราคา ปริมาณ และเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และต่อเนื่องไปจนครบกําหนดอายุสัญญา
(ญ)ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 บริษัทได้แจ้งความดําเนินคดีอาญาอดีตพนักงานเกี่ยวกับการลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม ใบหุ้ นสามั ญ )
และการปลอมแปลงใบหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจํานวนหุ้น 672,000 หุ้น ซึ่งต่อมาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 บริษัทได้รับแจ้ง
จากศาลแพ่งว่าผู้จัดการมรดกและทายาทผู้ถือหุ้นที่ถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทพร้อมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยเรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งคดีนี้ได้ยุติแล้ว
โดยเมื่อ วันที่ 22 ธัน วาคม 2558 ศาลฎีก าได้มีคํา พิพากษาให้อ ดีตพนัก งานผู้ก ระทําละเมิดต่อ โจทก์ คืน หุ้น หรือใช้ราคาหุ้น
ตามราคาที่มี ก ารซื้ อ ขายครั้งสุ ดท้ าย ณ วันที่ใช้เงิน ซึ่งต้องไม่ต่ํา กว่า อั ตราหุ้นละ 314.38 บาท รวมทั้งเงินปั นผลที่ ข าดอยู่
และดอกเบี้ยจนกว่าชําระเสร็จ โดยให้บริษัทในฐานะนายจ้าง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ร่วมรับผิด ดังนั้น บริษัทจึงได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าเสียหายดังกล่าวในส่วนที่บริษัทอาจต้องรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นจํานวนเงิน 201 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัทได้ชําระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้นแล้วด้วยการคืนใบหุ้นสามัญของบริษัท เงินปันผลก่อนฟ้องคดี
พร้อ มดอกเบี้ย เงิน ปัน ผลหลัง ฟ้อ งคดี และค่า ใช้จ่า ยต่า งๆ ในการดําเนิน คดี จํานวนเงิน รวม 319 ล้า นบาท ต่อ มาบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นจําเลยร่วมได้ยื่นคําร้องเพื่อขอให้ศาลฎีกาตีความคําพิพากษา โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ศาลฎีกามีคําสั่งยกคําร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมฟ้องคดีไล่เบี้ยผู้เกี่ยวข้องต่อไป
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ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดํารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการ
กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท
ยังคํานึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับ เงิน ทุน หมุน เวีย น
ที่เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดํารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดํารงไว้
ซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
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(ก)เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่สั่งให้หน่วยงานราชการ 8 แห่งระงับ 76 โครงการ
ในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดระยองไว้เป็นการชั่วคราว ต่อมาศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางได้มีคําสัง่ ให้
12 โครงการดําเนินการต่อไปได้ ส่วนที่เหลืออีก 64 โครงการให้ระงับไว้ตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง ในจํานวนนี้มีโครงการ
ของกลุ่มบริษัท 18 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 57,500 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการของบริษัทร่วมทุนภายใต้เอสซีจี เคมิคอลส์
ต่อ มาเมื่อ วัน ที่ 2 กัน ยายน 2553 ศาลปกครองกลางได้มีคํา สั่ง พิพ ากษาให้เพิก ถอนใบอนุ ญาตโครงการที่อ อกหลัง วัน ที่
รัฐธรรมนูญปี 2550 มีผลบังคับใช้ และเข้าข่าย 11 ประเภทโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยผลของคําพิพากษาดังกล่าว โครงการเกือบทั้งหมด
ของกลุ่มบริษั ทไม่ เข้ า ข่ ายประเภทโครงการที่อ าจก่อ ให้ เกิ ดผลกระทบอย่ างรุน แรง จึงสามารถดํา เนิ น การต่ อไป ได้ มีเพีย ง
1 โครงการที่เข้าข่ายตามประกาศดังกล่าว ซึ่งได้ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญปี 2550
เรียบร้อยแล้ว เมือ่ ปลายปี 2555 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เห็นว่าโครงการได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว
กนอ. จึง ได้ส่ง เรื่อ งให้อัย การเพื่อ ยื่น ขอให้ศ าลปกครองสูง สุดมีคํา สั่ง ยกเลิก การระงับโครงการชั่ว คราวเพื่อ ให้ โครงการ
สามารถดําเนินการต่อไปได้ ซึ่งอัยการได้ยื่นคําร้องขอยกเลิกคําสั่งคุ้มครองชัว่ คราวต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556
ต่อ มาในเดือ นกรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคํา สั่งยกเลิกการระงับ โครงการดัง กล่าว และในเดือนตุลาคม 2557
กลุ่มบริษัทได้รับใบอนุญาตจาก กนอ. และสามารถดําเนินงานตามโครงการได้ตามปกติ
ทั้งนี้ ในส่วนของคดี ผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานราชการได้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด
(ข)ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 219 (8/2560) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมตั ิการสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
ของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทย การปรับโครงสร้างจะดําเนินการด้วยวิธี การ
ควบบริษัท โดยควบบริษัทย่อยที่ถือหุ้น ผ่านบริษั ทเซรามิ คซิ เมนต์ไ ทย จํากัด จํานวน 5 บริษัท เป็นบริษัทใหม่ที่จะมีส ถานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยธุรกรรมการควบบริษัทจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
และศักยภาพในการแข่งขันจากมูลค่าเพิ่ม (Synergies) ในด้านการตลาดและการขาย ด้านการผลิต รวมถึงการวิจัยพัฒนาสินค้า
เพื่อตอบสนองลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
บริษัทย่อยจํานวน 5 บริษัท ประกอบด้วย 1) บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 2) บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
จํากัด (มหาชน) 3) บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จํากัด 4) บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จํากัด และ 5) บริษัทเจมาโก จํากัด
ทั้งนี้ ธุรกรรมการควบบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทที่จะควบเข้า กัน
และการอนุมัติคําขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบีย นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(ก)เมื่ อ วั น ที่ 22 มกราคม 2561 บริ ษั ท ย่ อ ยภายใต้ เอสซี จี แพคเกจจิ้ ง ได้ เข้ า ซื้ อ หุ้ น ร้ อ ยละ 68.3 จากผู้ ถื อ หุ้ น รายเดิ ม ในบริษัท
Interpress Printers Sendirian Berhad ซึ่งเป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษสําหรับอาหารชั้นนํา ในประเทศมาเลเซีย มูลค่ากิจการ
ประมาณ 836 ล้านบาท
(ข)เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ดังนี้

(1)ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงินประมาณ
22,800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็น เงินประมาณ 12,600 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 20 เมษายน 2561 การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2561
(2)ให้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 จํานวน 30,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี อายุ
ประมาณ 4 ปี เพื่อนําไปไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2557 และ 1/2558 รวมจํานวน 30,000 ล้านบาท ที่จะครบกําหนดไถ่ถอน
(ค)เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทย่อยภายใต้ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากผู้ ถือหุ้นรายเดิม จากร้อยละ 75 เพิ่ม
เป็นร้อยละ 100 ในบริษัทบรรจุภัณฑ์สองแห่งในประเทศไทย ได้แก่ บริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด และบริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด
รวมมูลค่าประมาณ 263 ล้านบาท
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รายการบางรายการในงบการเงินรวมปี 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงินรวมปี 2560 ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภท
ใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

48,329
8,043
6,033
45,957
3,832

3,144
(2,509)
2,947
(3,582)
2,596
(2,596)

51,473
5,534
2,947
2,451
48,553
1,236

9,198
(16,002)
(34,229)
(5,983)

1,589
(7,976)
7,976
(1,589)

10,787
(23,978)
(26,253)
(7,572)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอืน่

งบกําไรขาดทุนรวม
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
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งบการเงิน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบงบการเงินของบริษัท ปูน ซิเมนต์ไ ทย จํา กัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่
31 ธัน วาคม 2560 งบกํา ไรขาดทุน และงบกํา ไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี ่ย นแปลงส่ว นของผู ้ถือ หุ้น และงบกระแสเงิน สด
สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเรื่องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็น ว่า งบการเงิน ข้า งต้น นี้แ สดงฐานะการเงิน ของบริษัท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ผลการดํา เนิน งาน และกระแสเงิน สด
สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิบัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับ ผิดชอบของข้ าพเจ้า ได้ก ล่า วไว้ในวรรคความรับ ผิดชอบของ
ผู้ส อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น อิสระจากบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ป ระกอบวิช าชีพ บัญ ชีที่กํ า หนดโดยสภาวิช าชีพ บัญ ชี ในส่ว นที่เกี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า ได้ ปฏิบ ัติตาม
ความรับผิดชอบด้า นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ง เป็นไปตามข้อ กําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้า เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้า พเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่ มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
สําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นํ าเรื่องเหล่ านี้ มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้
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การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 7
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ผู้ บ ริ ห ารได้ ป ระเมิ น ข้ อ บ่ ง ชี้ ข องการด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ใน
บริ ษัท ร่ว มและบริ ษัท ย่ อย ซึ่งนํ าไปสู่ การพิ จารณาการทดสอบ
การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว โดยเน้นไปที่ธุรกิจที่มีผลการ
ดํา เนิ น งานต่ํ ากว่ าที่ ค าดการณ์ ไว้ การทดสอบการด้ อ ยค่ า ของ
เงิน ลงทุน ในบริษ ัท ร่ว มและบริษ ัท ย่อ ยเกี ่ย วข้อ งกับ การใช้
ดุลยพินิ จของผู้ บริหารอย่ างมาก ทั้ งการระบุว่าเกิดข้อ บ่งชี้ของ
การด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น หรื อ ไม่ รวมถึ ง การประมาณการ
มูล ค่า ที่คาดว่า จะได้รับ คืน ของเงิน ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง
ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจของ
บริษ ัท ร่ว มและบริษ ัท ย่อ ยที ่พ บว่า มีข้อ บ่ง ชี ้ข องการด้อ ยค่า
อั ตราการเติ บโตที่ คาดการณ์ ไ ว้ และอั ตราคิ ดลด ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ
กระแสเงินสดดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า เรื่อ งดังกล่าวเป็นเรื่อ ง
ที่สําคัญ



ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
กระบวนการตรวจสอบของข้ า พเจ้ ามุ่ ง เน้ น การประเมิ น ความ
สมเหตุสมผลของข้อบ่ งชี้ที่ แสดงว่าเงินลงทุน ในบริษั ทร่วมและ
บริษัท ย่อยอาจเกิ ดการด้อยค่า และทดสอบข้ อสมมติที่สํ าคัญที่
สนับสนุนการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่พบว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า
โดยอ้างอิงถึงภาวการณ์ของตลาด สภาพแวดล้อมการดําเนินงาน
ความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจ ที่ข้าพเจ้า มี และข้อมู ล อื่ นที่ ได้รั บระหว่า ง
การตรวจสอบ
ข้ าพเจ้ าทดสอบข้ อสมมติ ที่ สํ าคั ญ ที่ สนั บสนุ น การประมาณการ
กระแสเงิ นสดที่ จะได้ รับ ในอนาคตคิ ดลดเป็ น มู ลค่ าปั จจุ บั น ของ
ผู้บริหาร โดยอ้ างอิ งถึ งผลการดํ าเนินงานที่ ผ่านมา การวิเคราะห์
แนวโน้ม และทดสอบความถูกต้องของการคํานวณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้ รั บ คื น และการด้ อ ยค่ า อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารพิ จ ารณาความ
สมเหตุ สมผลของประมาณการผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบ
การประมาณการในอดี ตกั บ ผลการดํ า เนิ น งานที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ าได้ ปรึ กษาผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการประเมิ นมู ลค่ า
ของเคพีเอ็มจี เพื่ อประเมิน ความเหมาะสมของแบบจําลองการ
วัดมูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่า นข้อ มูล อื่น และพิจ ารณาว่า ข้อ มูล อื่น มีค วามขัดแย้ง
ที่มี สาระสํา คั ญกั บงบการเงิน หรื อกั บความรู้ที่ ได้ รับจากการตรวจสอบของข้า พเจ้ า หรื อปรากฏว่ าข้ อมู ล อื่น มีก ารแสดงข้ อมู ลที่ ขัดต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้า สรุป ได้ว่า ข้อ มูล อื่น มีก ารแสดงข้อ มูล ที่ขัดต่อ ข้อ เท็จ จริง
อันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บ ริ ห ารมี ห น้า ที่ รั บ ผิด ชอบในการจั ดทํ าและนําเสนองบการเงิ นเหล่ านี้ โดยถูก ต้ อ งตามที่ค วรตามมาตรฐานการรา ยงานทางการเงิ น
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจั ดทํา งบการเงิน ผู้บ ริหารรับ ผิดชอบในการประเมิน ความสามารถของบริษัท ในการดํ าเนิ นงานต่ อเนื่ อง เปิดเผยเรื่ องที่ เกี่ย วกั บ
การดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะ
เลิกบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อ ผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ส อบบัญ ชี ซึ่ง รวมความเห็น
ของข้าพเจ้า อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่ างสมเหตุส มผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ ได้เป็ นการรับประกันว่า การปฏิบัติง านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ตหรื อ ข้ อ ผิ ดพลาดและถื อ ว่ า มี ส าระสํา คั ญเมื่ อ คาดการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า รายการที่ ขั ดต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ข้ าพเจ้า ได้ ใ ช้ ดุล ยพิ นิ จ และการสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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x

ระบุแ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อมู ลที่ ขั ดต่ อข้ อเท็ จจริง อั นเป็น สาระสํ าคั ญ ในงบการเงิ น ไม่ว่ าจะเกิ ดจากการทุจ ริ ต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อ เป็ น เกณฑ์ใ นการแสดงความเห็ น ของข้าพเจ้า ความเสี่ ย งที่ ไ ม่พ บข้อ มู ล ที่ขัดต่อ ข้ อเท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลั ก ฐาน การตั้ ง ใจละเว้ น การแสดงข้ อ มู ล การแสดงข้ อ มู ลที่ ไ ม่ ตรงตามข้ อ เท็จ จริ งหรื อ การแทรกแซง
การควบคุมภายใน

x

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท



x

ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญชี ที่ ผู้ บ ริห ารใช้ และความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชีแ ละการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผู้บริหาร

x

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญ
ต่ อ ความสามารถของบริ ษั ท ในการดํา เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ถ้ า ข้ า พเจ้ า ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสํา คั ญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้น อยู่ กับหลักฐานการสอบบัญ ชีที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้อง
หยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง

x

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คํารับ รองแก่ผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ป ฏิบัติตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็ นอิสระและ
ได้ สื่ อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ า ที่ ในการกํ า กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ทั้ งหมดตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ าพเจ้ า เชื่ อ ว่ ามี เหตุ ผ ลที่ บุ คคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน
และกํ าหนดเป็ น เรื่อ งสํ าคั ญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้าได้อ ธิบ ายเรื่อ งเหล่ านี้ ในรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี เว้ นแต่ กฎหมายหรื อข้ อ บั งคั บ
ไม่ให้ เปิดเผยต่ อ สาธารณะเกี่ ยวกั บ เรื่ องดั งกล่าว หรือ ในสถานการณ์ ที่ย ากที่จ ะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิ จ ารณาว่ าไม่ ควรสื่อ สารเรื่ องดั งกล่า ว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ
ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

วินิจ ศิลามงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3378
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
14 กุมภาพันธ์ 2561
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วย: พันบาท

สินทรัพย์

หมายเหตุ

2560

2559

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

32,035,244

15,893,804

เงินลงทุนชั่วคราว

6

9,428,604

9,833,853

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4
4

2,266,793
95,749,240
231,926

2,333,739
103,121,587
15,681

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

5

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

3,202,906

139,711,807

134,401,570

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

6

7,157,896

6,344,340

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

7

373,441

373,441

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

7

128,181,530

118,748,482

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

8

3,030,058

3,030,058

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

9

1,927,212

1,938,950

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10

3,165,692

3,235,223

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

11

2,612,615

2,756,180

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

228,313

-

262,340

804,888

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

146,939,097

137,231,562

รวมสินทรัพย์

286,650,904

271,633,132

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
242

¢¯Ñ¾Į¢¨Æ®ÄÆ¸Ð¢È®
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วย: พันบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2560

2559

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

4

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

1,172,451

836,371

1,467,979

1,436,332

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

13

40,000,000

45,000,000

เงินกู้ยืมระยะสั้น

4

6,374,637

6,657,547

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

-

4,073

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

73,026

70,798

49,088,093

54,005,121

141,500,000

121,500,000

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้

13

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

-

126,242

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

14

700,635

678,995

1,216,341

1,390,698

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

143,416,976

123,695,935

รวมหนี้สิน

192,505,069

177,701,056

1,600,000

1,600,000

1,200,000

1,200,000

160,000

160,000

10,516,000

10,516,000

82,234,920

80,609,496

34,915

1,446,580

94,145,835
286,650,904

93,932,076
271,633,132

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

15

ทุนจดทะเบียน
- หุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
- หุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ

2560

2559

รายได้
รายได้เงินปันผล

4

22,876,077

24,067,112

รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา

4

2,744,223

2,808,115

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหาร

4

2,556,116

2,550,347

รายได้อื่น

17

2,558,968

2,120,770

30,735,384

31,546,344

18

(3,466,251)

(3,555,741)

4, 20

(2,484,332)

(2,434,766)

รวมค่าใช้จ่าย

(5,950,583)

(5,990,507)

กําไรก่อนภาษีเงินได้

24,784,801

25,555,837

(348,729)

(329,470)

24,436,072

25,226,367

20.36

21.02

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21

กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ
กําไรสําหรับปี

2560

2559

24,436,072

25,226,367

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

6

65,947

799,997

กลับรายการการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

6

(1,830,528)

(576,882)

21

352,916

(44,623)

(1,411,665)

178,492

14

(14,102)

(3,054)

21

2,820

611

(11,282)

(2,443)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี

(1,422,947)

176,049

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

23,013,125

25,402,416

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ทุนที่ออก
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

และชําระแล้ว
1,200,000

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผล

23

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,200,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

1,200,000

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

23

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรหรือขาดทุน

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1,200,000

หน่วย: พันบาท

องค์ประกอบอื่น
กําไรสะสม

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสํารอง

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

ทั่วไป

160,000

รวมส่วนของ
เงินลงทุนเผื่อขาย

10,516,000

75,784,029

1,268,088

ผู้ถือหุ้น
88,928,117

-

-

(20,398,457)

-

(20,398,457)

-

-

(20,398,457)

-

(20,398,457)

-

-

25,226,367

-

25,226,367

-

-

(2,443)

178,492

176,049

-

-

25,223,924

178,492

25,402,416

160,000

10,516,000

80,609,496

1,446,580

93,932,076

160,000

10,516,000

80,609,496

1,446,580

93,932,076

-

-

(22,799,366)

-

(22,799,366)

-

-

(22,799,366)

-

(22,799,366)

-

-

24,436,072

-

24,436,072

-

-

(11,282)

(1,411,665)

(1,422,947)

-

-

24,424,790

(1,411,665)

23,013,125

82,234,920

34,915

94,145,835

160,000

10,516,000
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วย: พันบาท

2560

2559

24,436,072

25,226,367

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

348,729

329,470

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

843,008

779,362

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

61,144

63,713

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น

14,638

6,529

เงินปันผลรับ

(22,876,077)

(24,067,112)

ดอกเบี้ยรับ

(4,172,662)

(4,619,477)

ดอกเบี้ยจ่าย

6,098,347

6,485,693

กําไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ

(1,964,285)

(1,370,686)

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน

2,788,914

2,833,859

(54,347)

198,420

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

7,331

19,944

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2,034

4,191

(44,982)

222,555

144,251

(173,504)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุง

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

6,649

5,928

(58,027)

(35,230)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(70,042)

(104,977)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

22,831

(307,783)

2,766,763

2,748,631

622,890

(336,104)

3,389,653

2,412,527

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ

2560

2559

(9,433,048)

(13,345,065)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน

27,797,794

40,041,896

เงินลงทุนชั่วคราว

(22,711,341)

(29,922,985)

เงินลงทุนเผื่อขาย

(2,026,623)

(2,558,277)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(519,352)

(531,683)

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7,372,347

10,725,585

รับเงินปันผล

22,865,104

24,063,127

รับดอกเบี้ย

4,239,230

4,683,671

จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน

(682,916)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและบริษัทอื่น

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

7

-

26,901,195

33,156,269

(282,909)

2,530,268

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

60,000,000

50,000,000

เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้

(45,000,000)

(50,000,000)

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ

14,717,091

2,530,268

จ่ายเงินปันผล

(22,799,366)

(20,398,457)

จ่ายดอกเบี้ย

(6,067,133)

(6,601,536)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(14,149,408)

(24,469,725)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ

16,141,440

11,099,071

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

15,893,804
32,035,244

4,794,733
15,893,804

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชําระ) เงินกู้ยืม
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชําระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
หุ้นกู้
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรือนหุ้น
สํารองและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การบริหารจัดการส่วนทุน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
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264
268
268
269
270
271
272
273
274
276
277
279
279
279
280
280
281
281
282
283
283
285
286
286
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดทําเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติ
ให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
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บริ ษั ท ปู น ซิ เมนต์ ไ ทย จํ า กั ด (มหาชน) (“บริษั ท ”) เป็ น นิ ติบุ คคลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในประเทศไทย และที่ อ ยู่ จ ดทะเบี ย นตั้ ง อยู่ เลขที่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2518
บริษัทเป็นผู้ลงทุนในส่วนงานธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
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(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดทํา ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญ ชีที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวั นที่ 1 มกราคม 2560 การปฏิบั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ออกและปรับ ปรุงใหม่ นั้น ไม่ มีผ ลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับ ปรุงใหม่ข้างต้ น สภาวิชาชีพ บัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
และไม่ได้มีก ารนํา มาใช้สํา หรับ การจัดทํา งบการเงิน นี้ บริษัท ได้ป ระเมิน ในเบื้อ งต้น ถึง ผลกระทบที่อ าจเกิดขึ้น ต่อ งบการเงิน
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อ
งบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

(ข)

เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังต่อไปนี้
x
x

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินผลประโยชน์ที่กําหนดไว้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนตามโครงการผลประโยชน์ของ
พนักงานที่กําหนดไว้

251

(ค)

สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง)

การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ และข้อสมมติที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบสําคัญต่อการรับรู้
จํานวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุ 6, 7, 8, 9, 10 และ 11
หมายเหตุ 12 และ 21
หมายเหตุ 14
หมายเหตุ 25

การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ
และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
การวัดมูลค่าของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญ ชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน
บริษัทกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวม
ต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
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กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสําคัญอย่างสม่ําเสมอ หากมีการใช้ข้อมูล
จากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สาม
ที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้
ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้
x

ข้อมูลระดับ 1

x

ข้อมูลระดับ 2

x

ข้อมูลระดับ 3

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

หากข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกต่างกันของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ําสุด
ที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
บริษัทรับรู้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้ น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้
หมายเหตุ 6
หมายเหตุ 9
หมายเหตุ 13
หมายเหตุ 24

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หุ้นกู้
เครื่องมือทางการเงิน
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นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน
(ก)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน
รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสําคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ข)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงด้วยราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
ทั้งนี้ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
หนี้สูญได้รับคืนรับรู้เป็นรายได้อื่นในกําไรหรือขาดทุน

(ค) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่มูลค่าที่จะได้รับคื นส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้น
ต่อไป และวัดมูลค่าด้วยจํานวนที่ต่ํากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญ ชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สําหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกนําไปปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุน
ให้กับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับการจัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรือถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลัง
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอาคารและอุปกรณ์ที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจะหยุดบันทึกค่าตัดจําหน่ายหรือค่าเสื่อมราคา
(ง)

เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย บันทึกบัญชีในงบการเงินโดยวิธีราคาทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ และตราสารทุน ซึ่งเป็น หลักทรัพย์ ในความต้ องการของตลาดซึ่งถื อไว้เพื่ อค้าจั ดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ หมุ นเวียนและ
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกําไรหรือขาดทุน

254



ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด และแสดงด้วยราคาทุ น
ตัดจําหน่ายหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่าย
โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกําหนด
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่า งจากอัตราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่า งประเทศของรายการที่เป็น ตัว เงินบันทึกโดยตรง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุ น เมื่ อมี การจําหน่ ายเงินลงทุน จะรับ รู้ผลกําไรหรือขาดทุน ที่ เคยบัน ทึก ในส่ วนของผู้ ถือหุ้ นโดยตรงเข้า ใน
กําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของเครื่อ งมื อ ทางการเงิน สํ า หรั บ หลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ ค้ า และหลั ก ทรั พ ย์ เผื่ อ ขายจะใช้ ราคาเสนอซื้ อ ณ วั น สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน

การจําหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่บริษัทจําหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่เพียงบางส่วน การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่
ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
(จ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า
ของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้า
หรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุน
วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น เพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุน
การกู้ยืมของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

5, 20 ปี
5, 20, 40 ปี
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การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป
(ฉ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวม
ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืม
ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้ น
ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่ต่างกัน ต้องบันทึ กแต่ล ะ
ส่วนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลกําไรหรือขาดทุน จากการจําหน่ ายที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ คื อ ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุท ธิที่ได้รับ จากการจําหน่ ายกั บ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า
การเช่าซึ่ง บริษัท ได้รับ ความเสี่ย งและผลตอบแทนส่วนใหญ่จ ากการครอบครองสิน ทรัพย์ที่เช่า นั้น ๆ จัดประเภทเป็น สัญ ญาเช่า
ทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบัน
ของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่าเช่าที่ชําระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อทําให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับ
ยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูก
จัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้
ค่อ นข้า งแน่ที่บ ริษัท จะได้รับ ประโยชน์เชิง เศรษฐกิจ ในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูล ค่าต้น ทุน ของรายการนั้น ได้
อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุงที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ
มูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบั นทึ กเป็น ค่าใช้ จ่ายในกําไรหรือขาดทุ น คํานวณโดยวิ ธีเส้ นตรงตามเกณฑ์ อ ายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สํานักงาน

5 ปี
5, 20, 40 ปี
5, 10, 20 ปี
5 ปี
3, 5 ปี

ค่าเสื่อมราคาของสิน ทรัพ ย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงิน บัน ทึก เป็น ค่าใช้จ่ายในแต่ล ะงวดบัญชี วิธีการคิดค่าเสื่อ มราคาของ
สินทรัพย์ที่เช่าจะเป็นวิธีการเดียวกันกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกรอบปีบัญชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การสํารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบสําหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม รายจ่ายที่
เกิดจากการพัฒนารับ รู้เป็นสิน ทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่ อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุ นการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์ห รือ
กระบวนการนั้นมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และบริษัทมีความตั้งใจและมีทรัพยากร
เพียงพอที่จะนํามาใช้เพื่อทําให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนําสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือนํามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนา
รับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนสําหรับวัตถุดิบ ต้ นทุนแรงงาน ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สามารถ
นํา มาใช้ป ระโยชน์ตามประสงค์ และต้น ทุน การกู้ยืม สามารถนํามารวมเป็น ส่วนหนึ่ง ของราคาทุน ของสิน ทรัพ ย์ที่เข้า เงื่อ นไข
รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ
ระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น

ค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสิน ทรัพ ย์นั้น ตามระยะเวลาที่คาดว่า จะได้รับ ประโยชน์จ ากสิน ทรัพ ย์ไม่มีตัว ตน โดยเริ่ม ตัดจํา หน่า ยสิน ทรัพ ย์ไ ม่มีตัว ตน
เมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
อื่นๆ

ตามอายุสัญญา
3, 5, 10 ปี
5, 10, 25 ปี

บริษัทไม่ได้คิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกรอบปีบัญชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
(ซ)

การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณี
ที่มีข้อบ่ งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิน ทรัพย์ ที่คาดว่าจะได้รับ คืน สําหรับมู ลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ มี
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่าบั นทึ กในกํ าไรหรือขาดทุน เว้น แต่ เมื่ อมีก ารกลั บรายการการประเมิ นมู ลค่ าของสิน ทรัพ ย์เพิ่ม ขึ้น ของ
สินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รบั รู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
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เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์
ดังกล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุ นที่บันทึ กในกํ าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบันของสินทรัพ ย์
กับราคาทุนที่ซื้อหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกําไรหรือขาดทุน

การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูล ค่า ที่คาดว่า จะได้รับ คืน ของกลุ่ม หลัก ทรัพ ย์ที่ถือ ไว้จ นกว่า จะครบกํา หนดที่บัน ทึกโดยวิธีร าคาทุน ตัดจํา หน่าย คํานวณโดย
การหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่ แท้จริง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์

การกลับรายการด้อยค่า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้น
สัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงาน
ว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือ
ค่าตัดจําหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฌ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงด้วยราคาทุน
(ญ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงาน
ได้ทํางานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
ภาระผู ก พั น สุ ท ธิข องบริ ษั ท จากโครงการผลประโยชน์ ที่ กํ า หนดไว้ ถู ก คํ านวณแยกต่ า งหากเป็ น รายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสด
เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
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การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้นั้นใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวั ดมูล ค่ าใหม่ ของหนี้ สิ น ผลประโยชน์ ที่ กํ าหนดไว้ สุ ทธิ ผลกํ าไรหรือ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ตศาสตร์
ประกัน ภัย จะถูก รับ รู้รายการในกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บริษัทกํา หนดดอกเบี้ยจ่า ยของหนี้สิน ผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุท ธิ
โดยใช้ อั ตราคิ ดลดที่ ใช้ วั ดมู ล ค่ า ภาระผู ก พั น ตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้ น ปี โดยคํ า นึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงใดๆ ในหนี้ สิ น
ผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อ มีก ารเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือ การลดขนาดโครงการ การเปลี่ย นแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ย วข้อ งกับ
การบริก ารในอดีต หรือ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุ นทันที บริษัท รับ รู้ผลกําไรและ
ขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงาน
ในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกําไร
หรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระ หากบริษัทมี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้
สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฎ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อ ชําระภาระผูกพัน ดัง กล่าว ประมาณการหนี้สิน พิจ ารณาจากการคิดลดกระแสเงิน สดที่จ ะจ่ายใ นอนาคตโดยใช้อัตราคิดลด
ในตลาดปัจจุบันก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี
ต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
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(ฏ)

รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารและการบริการรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามที่กําหนดในสัญญา

รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดเป็นการเฉพาะเพื่อก่อให้เกิดรายได้
ตามสัญญาเช่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามอั ตราดอกเบี้ยที่แท้ จริง เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุ นในวันที่บริษัทมีสิทธิได้ รับ
เงินปันผล ในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับเงินปันผล
(ฐ)

ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า
จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้น ต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืน ยัน
การปรับค่าเช่า

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
บริษัทได้เสนอสิทธิให้พนักงานจํานวนหนึ่งที่เข้าหลักเกณฑ์สําหรับการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกันพนักงานที่เห็นชอบ
กับข้อเสนอจะได้รับเงินจํานวนหนึ่งโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุด จํานวนปีที่ทํางานหรือจํานวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณ
ตามปกติ บริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
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(ฑ)

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
และภาษีเงิน ได้ร อการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรือ ขาดทุน เว้น แต่ใ นส่วนที่เกี่ย วกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากผลกําไรหรือขาดทุนประจําปีที่ต้องเสียภาษี
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงิน ได้ร อการตัดบัญ ชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่า งชั่ว คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิน ทรัพ ย์และหนี้สิน
และจํานวนที่ใ ช้เพื ่อ ความมุ่ง หมายทางภาษี ภาษีเงิน ได้ร อการตัดบัญ ชีจ ะไม่ถูก รับ รู้เมื ่อ เกิด จากผลแตกต่า งชั ่ว คราวต่อ ไปนี้
การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชี
หรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้
ภาษีเงินได้รอการตัดบั ญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษี
ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัท
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุ บันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี
ที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชําระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอ
สํา หรับ ภาษีเงิน ได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี
และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน นี้อยู่บ นพื้น ฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้อ งกั บการตัดสิน ใจ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มอี ยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระ
หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบั ญชีจะบั นทึกต่อเมื่อมี ความเป็น ไปได้ ค่อนข้า งแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตจะมีจํานวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
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(ฒ) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบั ญ ชี ที่ เป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า แต่ ล ะสกุ ล เงิ น เป็ น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการดําเนิ น งาน โดยใช้ อั ตราแลกเปลี่ ย น
ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศซึ่งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรม
(ณ) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืม และหุ้นกู้
บริ ษั ท ดํา เนิ น ธุร กิจ กั บ ต่า งประเทศและมี ความเสี่ย งจากการเปลี่ย นแปลงของอั ตราดอกเบี้ ย และอั ตราแลกเปลี่ ยน บริษั ท ได้ใ ช้
เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยงรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในงวด
บัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดผลแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ท างการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน
ที่ทําประกันความเสี่ยงไว้
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บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่างมี
นัยสําคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน
รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และนโยบายการกําหนดราคาสรุปได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2560

บริษทั ร่วม
รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหาร
รายได้ค่าบริการและอื่นๆ
รายได้เงินปันผล
บริษทั ย่อย
รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหาร
รายได้ค่าบริการและอื่นๆ
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทอืน่
รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหาร
รายได้ค่าบริการและอื่นๆ
รายได้เงินปันผล

1,062
427

4,005
20,516
3,684
49

304
1,933

2559

นโยบายการกําหนดราคา

1,051
414

ส่วนใหญ่คิดตามอัตราร้อยละ
ของรายได้จากการขาย
ตามจํานวนที่ประกาศจ่าย

4,130
20,881
4,122
46

ส่วนใหญ่คิดตามอัตราร้อยละ
ของรายได้จากการขาย
ตามจํานวนที่ประกาศจ่าย
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

267
2,615

ส่วนใหญ่คิดตามอัตราร้อยละ
ของรายได้จากการขาย
ตามจํานวนที่ประกาศจ่าย

งบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทแสดงต้นทุนทางการเงินจํานวน 2,484 ล้านบาท (2559: 2,435 ล้านบาท)
ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 6,168 ล้านบาท (2559: 6,557 ล้านบาท) และดอกเบี้ยรับจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 3,684 ล้านบาท (2559: 4,122 ล้านบาท)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หน่วย: ล้านบาท

2560

บัญชีเดินสะพัด
บริษัทร่วม
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด
บริษัทอื่นๆ
บริษัทย่อย
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัทอื่นๆ
บริษัทอืน่
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม



2559

331
77
408

329
63
392

417
187
96
83
68
65
56
55
55
47
39
37
375
1,580

394
187
82
112
65
74
53
73
52
50
38
35
392
1,607

31
24
55
2,043

29
21
50
2,049
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
หน่วย: ล้านบาท

2560

ตั๋วเงินรับ
บริษัทย่อย
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

63,831
15,445
7,761
6,680
2,032
95,749

2559

59,096
12,467
9,396
20,400
1,763
103,122

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2560
103,122
19,458
(26,831)
95,749

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559
113,847
23,185
(33,910)
103,122

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หน่วย: ล้านบาท

2560
120

บัญชีเดินสะพัด
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2559
145

เงินกู้ยืมระยะสัน้
หน่วย: ล้านบาท

2560

ตั๋วเงินจ่าย
บริษัทย่อย
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จํากัด
บริษัทเหล็กสยาม จํากัด
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จํากัด
บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด
บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

2559

3,388
1,294
463
404
298
175
171
2
180
6,375

2,249
1,293
398
392
274
170
119
1,636
127
6,658

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสําหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2560
6,658
3,021
(3,304)
6,375

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559
4,127
6,902
(4,371)
6,658

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสําคัญ
หน่วย: ล้านบาท

2560
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

183
7
190

2559
175
7
182

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสําคัญ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
ตามข้อบังคับของบริษัท และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัท



267



¾È®¬¸Å³·ĉÔ¶ą¿¶Ì®Ð¼É·®¬ÉØĲÅĮ°¸ÄÐµ¬Ð°Č®¾È®¬¸Å³·ĉ¬ÉØ«ËÁÔ¼ĆÐ³ËØÁÆ·

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 บริษัทได้ขายตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ซึ่งถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย จํานวนเงิน 3,253 ล้านบาท โดยมีกําไรก่อนภาษีจํานวน 1,880 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในรายได้อื่น
ในงบกําไรขาดทุน
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หน่วย: ล้านบาท

2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราวที่มีสภาพคล่องสูง
เงินสด (ในกองทุนส่วนบุคคล)
รวม

2559

29,034
2,991
10
32,035

13,862
2,000
32
15,894

เงินลงทุนชั่วคราว
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)

9,429

9,834

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)

7,158

6,344

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 มูลค่ากองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริห ารงานโดยบริษัทบริห ารสิน ทรัพ ย์อิสระ 3 ราย มีจํา นวนรวมทั้ง สิ้น
16,597 ล้านบาท (2559: 16,210 ล้านบาท) กองทุ นส่วนบุคคลดังกล่าวได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงและถูกจัดอัน ดับ
อยู่ในระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 0.98 ถึง 3.45 ต่อปี (2559: ร้อยละ 1.34 ถึง 3.45 ต่อปี)
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มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย รวมทั้งมูลค่าตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

เงินลงทุนชั่วคราว
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)

9,429

9,429

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ในกองทุนส่วนบุคคล)

7,158

7,158

ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจําสําหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภท
อยู่ในระดับที่ต่างกันของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับ 2 ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนของ
บริษัท เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขาย
ซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้ างอิงราคาจากนายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบ
ความสมเหตุส มผลของราคาเหล่า นั้น โดยการคิดลดกระแสเงิน สดในอนาคตที่ คาดการณ์ ไว้ ด้วยอัตราดอกเบี้ ยในตลาดสํา หรั บ
เครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้ านเครดิต
และได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม
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รายการเคลื่อนไหวสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2560
119,122
9,433
(162)
162
128,555

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อและลงทุนเพิ่ม
จําหน่าย
กลับรายการ (ผลขาดทุนจากการด้อยค่า)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม



2559
105,981
13,345
(42)
(162)
119,122
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัทในส่วนงานธุรกิจเอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทในส่วนงานธุรกิจเอสซีจี
เคมิคอลส์
บริษัทในส่วนงานธุรกิจเอสซีจี
แพคเกจจิ้ง
บริษัทในส่วนงานอื่น

วิธีราคาทุน
2560
2559

ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม
2560 2559

2560

2559

รายได้เงินปันผล
2560
2559

111

65,162

55,730

1,895

635

-

-

44,084

44,084

18,045

19,711

141
252

303
414

17,176
2,133
128,555

17,175
2,133
119,122

770
233
20,943

770
179
21,295

2560

2559

100

100

65,273

55,841

111

100

100

44,084

44,084

99
100

99
100

17,176
2,274
128,807

17,175
2,436
119,536

รวม

สุทธิ

เมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2560 บริษัท ได้ชํา ระค่า หุ้นเพิ่ม ทุน ในบริษัท ย่อ ยแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็น การเรีย กชําระค่า หุ้น เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2 )
เป็นจํานวนเงิน 9,432 ล้านบาท
ในปี 2559 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทแม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จํากัด เต็มจํานวนมูลค่า 162 ล้านบาท
ต่อมาในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 บริษัทได้ขายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 30 เป็นจํานวนเงิน 83 ล้านบาท โดยมีกําไรก่อนภาษี 83 ล้านบาท
ซึ่งรายการดังกล่าวรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุน
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สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

2560

เงินลงทุน
2560
2559

รายได้เงินปันผล
2560
2559

1,119
881
401
329
299
10
3,039
(9)
3,030

82
1,707
50
55
39
1,933
1,933



วิธีราคาทุน
บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน)
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด
Finfloor S.p.A.
บริษัทอื่นๆ
รวม
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สุทธิ

10
10
10
4
10
-
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2559

หน่วย : ล้านบาท



10
10
10
4
10
-

1,119
881
401
329
299
10
3,039
(9)
3,030

82
2,444
50
8
30
2,614
2,614

มูลค่ารวมของเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งถือตามงบการเงินที่ตรวจสอบครั้งหลังสุดที่ มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ส่วนได้เสียใน
มูลค่าตามบัญชี

ราคาทุน
หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด


10,646

3,039

ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม
(9)
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หน่วย: ล้านบาท

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1,619

616

2,235

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560

1,619

616

2,235

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

107
-

175
14

282
14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี

107
-

189
12

296
12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

107

201

308

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,512
1,512

427
415

1,939
1,927

รวม

บริษัทได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่
ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่ายุติธรรมจํานวน 4,858 ล้านบาท (2559: 3,330 ล้านบาท)
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นํามาใช้
ซึ่งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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หน่วย: ล้านบาท

ที่ดินและ
ส่วน
ปรับปรุง

อาคาร
และ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ์

ยานพาหนะ
และ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สํานักงาน

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

894
9
(3)
900
13
1
914

2,846
143
(11)
4
2,982
186
(1)
37
3,204

1,036
21
(15)
1
1,043
96
(4)
48
1,183

24
(3)
21
3
(2)
22

514
66
(36)
1
545
42
(10)
11
588

14
38
(6)
46
3
(46)
3

5,328
277
(68)
5,537
343
(17)
51
5,914

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

337
131
(3)
465
133
598

1,078
155
(10)
1,223
167
(1)
1,389

188
63
(15)
236
71
(1)
10
316

18
1
(1)
18
1
(1)
18

334
62
(36)
360
74
(10)
3
427

-

1,955
412
(65)
2,302
446
(13)
13
2,748

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

435
316

1,759
1,815

807
867

3
4

185
161

46
3

3,235
3,166

มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 1,208 ล้านบาท (2559: 1,143 ล้านบาท)
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หน่วย: ล้านบาท

ค่าลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์

ต้นทุน
ระหว่างพัฒนา

2,610
427
(1)
1

18
36
(12)

570
(10)
11

3,198
463
(11)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)

3,037
281

42
4

571
3

3,650
288

(192)
28

(35)

(6)
(44)

(198)
(51)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

3,154

11

524

3,689

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี

531
341
(1)

-

11
12
-

542
353
(1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี

871
378
(192)

-

23
7
(11)

894
385
(203)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,057

-

19

1,076

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2,166
2,097

42
11

548
505

2,756
2,613

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)

อื่นๆ

รวม
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สินทรัพย์ ภาษี เงิ นได้ รอการตัดบั ญชี และหนี้สิ นภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้ เมื่ อกิ จการมีสิ ทธิ ตามกฎหมายที่จะนํ า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2560
237
(9)
228

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

2559
240
(366)
(126)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2559
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บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ในกําไรหรือ
ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 21)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
ประมาณการหนี้สิน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

8
52

-

4
-

12
52

140
9
209

7
19
26

1
5

148
28
240

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
อื่นๆ
รวม

(317)
(1)
(318)

1
1

(49)
(49)

(366)
(366)

สุทธิ

(109)

27

(44)

(126)



หน่วย: ล้านบาท

ณ วันที่
1 มกราคม 2560

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ในกําไรหรือ
ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 21)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
ประมาณการหนี้สิน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

12
52

(3)
-

(4)
-

5
52

148
28
240

4
1

(4)

152
28
237

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

(366)
(366)

-

357
357

(9)
(9)

สุทธิ

(126)

1

353

228
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ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ได้ อ อกหุ้ น กู้ ประเภทไม่ ด้อ ยสิ ท ธิแ ละไม่ มี ห ลัก ประกั น มูล ค่ า รวม 181,500 ล้ า นบาท (2559:
166,500 ล้านบาท) ดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่
3/2555
1/2556
2/2556
1/2557
2/2557
1/2558
1/2558
2/2558
1/2559
2/2559
1/2560
2/2560
3/2560
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
สุทธิ

หน่วย: ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
2560
2559
(ร้อยละต่อปี)

6,500
15,000
10,000
15,000
15,000
10,000
25,000
25,000
25,000
10,000
25,000
181,500

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

(40,000)
141,500

(45,000)
121,500

4.40
4.00
4.25
4.00
3.90
3.75
3.90
3.40
3.00
3.00
3.25
2.97
3.05

อายุหุ้นกู้
7 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
3 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
7 ปี
4 ปี

ครบกําหนด
12 ตุลาคม 2562
1 เมษายน 2560
1 ตุลาคม 2560
1 เมษายน 2561
1 ตุลาคม 2561
1 เมษายน 2561
1 เมษายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
1 เมษายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563
1 เมษายน 2564
30 สิงหาคม 2567
1 ตุลาคม 2564

มูลค่ายุติธรรม *
2560
2559
1,053
1,073
1,015
1,014
1,016
1,033
1,017
1,048
1,015
1,032
1,023
1,056
1,037
1,039
1,034
1,017
1,033
1,030
1,045
1,031
1,041
-

* ราคาซื้อขายสุดท้าย (บาทต่อหน่วย: มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 1,000 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้น กู้เพิ่ม เติม 50 ,000 ล้า นบาท
รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 300,000 ล้านบาท
มูลค่ายุติธ รรมของหุ้นกู้ บริ ษัทได้พิจ ารณามูลค่ ายุติธรรมระดับ 2 สําหรั บหลักทรั พย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้า งอิงราคา
จากนายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ด้วย
อัตราดอกเบี้ยในตลาดสําหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อน
ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม
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บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติค้มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์
เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย: ล้านบาท

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

2560
680
21
701

2559
657
21
1
679

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
หน่วย: ล้านบาท

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม

2560
678

2559
647

36
23
59

34
21
1
1
57

14
14

3
3

(50)
701

(29)
678

รับรู้ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานโอนจากบริษัทย่อย
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก
หน่วย: ล้านบาท

2560
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
การปรับปรุงจากประสบการณ์

2559
14
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ร้อยละ

2560
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด *
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ ***

2559

3.25 – 3.39
3.00 - 8.32
2.50 - 11.00
25.00 ของ TMO2008

3.25 - 3.39
3.00 - 8.32
2.50 - 11.00
25.00 ของ TMO2008

* อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
ที่กําหนดไว้เป็นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย: ล้านบาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2560
อัตราคิดลด
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
ลดลงร้อยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0
ลดลงร้อยละ 10.0

2559
(38)
41

(37)
41

98
(84)

89
(76)

(24)
25

(22)
23

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ ไม่ ได้คํานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่ คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
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หน่วย: ล้านหุ้น / ล้านบาท

ราคาตาม
มูลค่าหุ้น

2560

2559

(บาท)

จํานวนหุ้น

มูลค่า

จํานวนหุ้น

มูลค่า

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

1,600

1,600

1,600

1,600

1

1,600

1,600

1,600

1,600

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

1,200

1,200

1,200

1,200

1

1,200

1,200

1,200

1,200
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สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”)
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายที่บันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิใ น
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น


¸Æ·ÔĮĆÁËØ®

หน่วย: ล้านบาท

2560
1,964
515
34
46
2,559

กําไรจากการขายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมค้ําประกันเงินกู้
อื่นๆ
รวม

2559
1,542
485
56
38
2,121
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หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ
เงินเดือน สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหาร
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างแรงงานภายนอก
ค่าซ่อมแซม ตกแต่งและบํารุงรักษา
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าเช่า
ค่าสาธารณูปโภค
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ
อื่นๆ
รวม


7

2560
3,736
840
792
377
329
325
194
87
(3,518)
304
3,466

2559
3,605
774
820
424
304
227
196
95
162
(3,305)
254
3,556
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หน่วย: ล้านบาท

เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการ และอื่นๆ
โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
รับโอนพนักงานจากบริษัทย่อย
ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
สุทธิ

2560
2,899
213
216
59
19
3,406
(14)
3,392

2559
2,792
200
203
56
1
1
3,253
(8)
3,245

บริษัทได้จัดให้มีเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อจ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงาน โดยบริษัทจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน
พนักงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน
บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 อี กประเภทหนึ่ งสํ าหรั บ พนั ก งานของบริ ษั ท บนพื้ น ฐานความสมั ครใจของ พนั ก งานในการเป็ น สมาชิ ก ของกองทุ น
พนัก งานที่จ ะสมัครเป็น สมาชิก กองทุน นี ้ต้อ งจ่ายเงิน สะสมเป็น รายเดือ นเข้า กองทุน ในอัตราร้อ ยละ 2 ถึง 15 ของเงิน เดือ น
และบริษทั จะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก
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หน่วย: ล้านบาท

2560
6,123

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สกุลเงินบาท
ดอกเบี้ยจ่าย (รับ) บริษัทในเครือ
ดอกเบี้ยจ่าย - บริษัทในเครือ
ดอกเบี้ยรับ - บริษัทในเครือ



48
(3,684)
2,487
(3)
2,484

ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
สุทธิ


2559
6,513
46
(4,122)
2,437
(2)
2,435

µÆ½ÉÐ¢È®ÔĮĆ

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ

2560

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปัจจุบัน
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ําไป

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
รวม

12

2559

348
2
350

340
16
356

(1)
349

(27)
329

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หน่วย: ล้านบาท

หมายเหตุ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไร (กลับรายการ) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม



12

2560
(3)
(353)
(356)

2559
(1)
45
44
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
2560

2559

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้
และรายการปรับปรุงอื่นๆ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ําไป
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20

อัตราภาษี
(ล้านบาท)

24,785
4,957
(4,568)
(38)

(ร้อยละ)

(ล้านบาท)

25,556
5,111
(4,806)
(28)

20



1.4

(3)
348
2
(1)
349

1.3

63
340
16
(27)
329

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป


ķÆÔ¸įąÁ¿ÌĆ®ÅÙ®³ËÙ®¨Æ®

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท และจํานวน
หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี้
หน่วย: ล้านบาท / ล้านหุ้น

กําไรสําหรั บปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายแล้ว
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
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2560
24,436
1,200

2559
25,226
1,200

20.36

21.02
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท
เป็นเงินประมาณ 19,200 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้ที่มีสิท ธิ
รับเงินปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 8,982 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และได้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ
8.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 10,200 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 28 เมษายน 2559
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท
เป็นเงินประมาณ 22,800 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้ นละ 8.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิท ธิ
รับเงินปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 10,198 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และได้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ
10.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นเงินจํานวน 12,600 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 27 เมษายน 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 10,199 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 24 สิงหาคม 2560


Ð¸ËØÁ¢¶ËÁ¬Æ¢Æ¸Ð¢È®

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษัทควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของบริษัท และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งบริษัทบริหารหนี้สิน
โดยการกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
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อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้

เงินให้กู้ยืม
อัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

ปี 2560
หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

หน่วย: ล้านบาท

ภายใน 1 ปี

รวม

3.75

95,749
95,749

95,749
95,749

4.00

103,122
103,122

103,122
103,122

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้

หนี้สินทางการเงิน
อัตรา
ผลตอบแทน
ที่แท้จริง
ปี 2560
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้
ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
รวม
ปี 2559
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้
ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
รวม
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หน่วย: ล้านบาท

หลังจาก 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

ภายใน 1 ปี

0.71
3.75 – 4.00

6,375
40,000

-

6,375
40,000

2.97 - 4.40

46,375

141,500
141,500

141,500
187,875

0.73
4.00 – 4.25

6,658
45,000

-

6,658
45,000

3.00 - 4.40

51,658

121,500
121,500

121,500
173,158



รวม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทได้ทําธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สินของบริษัท การจัดการ
ความเสี่ยงโดยใช้ตราสารทางการเงินนี้ เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการ
ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัท
ไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ


µÆ¸Ä±Í³Å®ÑºÄ¿®ÉÙ¾È®¬ÉØÁÆĲÐÈĮÊÙ®

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมี
หน่วย: ล้านบาท

2560
(ก) หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยบริษัทเพื่อค้ําประกันการจ่ายชําระ
เงินกู้ยืมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ข) หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน
(ค) ภาระผูกพัน
- ตามสัญญาเช่า
- ตามสัญญาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสํานักงาน
และโครงการพัฒนาระบบงาน
- สัญญาให้การสนับสนุนหลัก (Title sponsor)
- อื่นๆ

2559

2,784

5,394

101

101

120

91

18
440
29

197
550
-

(ง) บริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง มูลค่ารวม 320 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 10,555 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกระแสเงินสด
จากรายการทางการค้าให้บริษัทในเครือ ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือน กันยายน 2561
(จ) บริษัทได้ทําสัญญากับผู้ให้บริการในประเทศ 2 ราย เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริษัท และบริษัทในเครือ มูลค่าตามสัญญา
ประมาณ 6,500 ล้านบาท ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559
(ฉ) ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 บริษัทได้แจ้งความดําเนินคดีอาญาอดีตพนั กงานเกี่ยวกับการลักทรัพย์ (แบบฟอร์มใบหุ้นสามัญ )
และการปลอมแปลงใบหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจํานวนหุ้น 672,000 หุ้น ซึ่งต่อมาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 บริษัทได้รับแจ้งจาก
ศาลแพ่งว่าผู้จัดการมรดกและทายาทผู้ถือหุ้นที่ถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทพร้อมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยเรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งคดีนี้ได้ยุติแล้ว
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โดยเมื่อ วัน ที่ 22 ธัน วาคม 2558 ศาลฎีก าได้มีคํา พิพากษาให้อดีตพนักงานผู้กระทําละเมิดต่อ โจทก์ คืน หุ้น หรือ ใช้ราคาหุ้น
ตามราคาที่มีการซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่ ใช้เงิน ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่าอัตราหุ้นละ 314.38 บาท รวมทั้งเงินปัน ผลที่ขาดอยู่และ
ดอกเบี้ยจนกว่าชําระเสร็จ โดยให้บริษัทในฐานะนายจ้าง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ร่วมรับผิด ดังนั้น บริษัทจึงได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าเสียหายดังกล่าวในส่วนที่บริษัทอาจต้องรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นจํานวนเงิน 201 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อวั นที่ 21 มกราคม 2559 บริษั ทได้ชํ าระหนี้ ให้โจทก์เสร็จสิ้ นแล้ วด้วยการคืน ใบหุ้ นสามั ญ ของบริษัท เงินปั นผลก่อ น
ฟ้อ งคดีพ ร้อมดอกเบี้ย เงิน ปัน ผลหลัง ฟ้อ งคดี และค่า ใช้จ่า ยต่างๆ ในการดํา เนิน คดี จํานวนเงิน รวม 319 ล้า นบาท ต่อ มา
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นจําเลยร่วมได้ยื่นคําร้องเพื่อขอให้ศาลตีความคําพิพากษา โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ศาลฎีกามีคําสั่งยกคําร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมฟ้องคดีไล่เบี้ยผู้เกี่ยวข้องต่อไป


Æ¸¯¸È¿Æ¸ĲÅĮÆ¸¾ą¼®¬Ì®

ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดํารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการกําหนด
กลยุทธ์ในการดําเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคํานึงถึง
การมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม
รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดํารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดํารงไว้ซึ่งความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
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เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ดังนี้
(ก) ให้เสนอที่ ป ระชุม สามัญผู้ถื อหุ้ นเพื่ ออนุมั ติจ่ ายเงิน ปัน ผลสําหรับ ปี 2560 ในอัตราหุ้ นละ 19.00 บาท รวมเป็ นเงิน ประมาณ
22,800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ
รับเงินปันผลคิดเป็น เงิน ประมาณ 12,600 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 20 เมษายน 2561 การจ่ายเงิน ปัน ผลดังกล่า ว
ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2561
(ข) ให้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 จํานวน 30,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี อายุประมาณ 4 ปี
เพื่อนําไปไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2557 และ 1/2558 รวมจํานวน 30,000 ล้านบาท ที่จะครบกําหนดไถ่ถอน
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รายการบางรายการในงบการเงินปี 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงินปี 2560 ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภท
ใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอืน่

2,317
33
533
374

17
(17)
303
(303)

2,334
16
836
71

งบกําไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

3,540
2,451

16
(16)

3,556
2,435
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บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต์
ผู้สอบบัญชี

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9999
0-2009-9991
SETContactCenter@set.or.th
www.set.or.th/tsd

โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
โดย นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)
1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
0-2586-5777 หรือ 0-2586-5888
0-2586-2976

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
(สําหรับหุ้นกู้ SCC184A, SCC18OA, SCC184B และ SCC194A)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0-2299-1111
0-2990-6010
www.tmbbank.com

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
(สําหรับหุ้นกู้ SCC19NA, SCC204A, SCC20NA, SCC214A และ SCC21OA)
ฝ่ายปฏิบัตกิ ารตลาดทุนตลาดเงินและการชําระเงิน
หน่วยงานตัวแทนและกํากับธุรกิจ ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2626-7508
0-2657-3390
www.cimbthai.com

เนื้อหาของรายงานประจําปี 2560 เล่มนี้ จัดพิมพ์บนกระดาษที่ผลิตจาก EcoFiber 100% อีกทั้งยังพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง
และไม่ผ่านกระบวนการอาบสารเคมี เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลพื้นฐาน
สําหรับนักลงทุน
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เว็บไซต์
ปีที่ก่อตั้ง
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นบุริมสิทธิ
รอบระยะเวลาบัญชี
ผู้ถือหุ้น

SCC
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
0107537000114
Holding Company
www.scg.com
2456
30 เมษายน 2518
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
1,600 ล้านบาท
1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น
หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
ไม่มี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่
กลุ่มสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ถือหุ้นร้อยละ 31.4 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้น
โดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

ติดต่อ
สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร 0-2586-2974 อีเมล: info@scg.com
สํานักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2586-6098
โทรสาร 0-2586-3007 อีเมล: corporate@scg.com
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2586-3309
โทรสาร 0-2586-3307 อีเมล: invest@scg.com
สํานักงาน Enterprise Brand Management
โทรศัพท์ 0-2586-3770
โทรสาร 0-2586-2974 อีเมล: ebmo@scg.com
กรรมการอิสระที่ทําหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
โทรสาร 0-2586-3007 อีเมล: ind_dir@scg.com

ราคาหุ้นสามัญย้อนหลัง 5 ปี (2556 - 2560)
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