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วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์
ในการประกอบธุ ร กิ จ

เอสซี จี กลุ ่ ม บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ มากว่ า  105 ปี ตามแนวทางการพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อปี 2456 ตามพระบรมราชโองการ
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างที่ส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศในขณะนั้น ต่อมาได้ขยายกิจการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบการ
ด�ำเนินธุรกิจทั้งระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันเอสซีจีประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง
วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ เอสซีจีจะเป็นผู้น�ำตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า 
บริการ และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า  พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
อย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกสังคมและ
ชุมชนที่เข้าไปด�ำเนินงาน ภายใต้ค�ำมั่นสัญญาใหม่ “Passion for Better”  
โดยเอสซีจีเป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones
Sustainable  Indices (DJSI) ดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของบริษัทชั้นน�ำระดับโลกในสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Materials) โดยได้รับการจัดอันดับ
ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 15 นับตั้งแต่ปี 2547 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า พนักงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจี
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สารจาก
คณะกรรมการ

ปี 2561 เป็นปีแห่งการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะช่วงครึง่ ปีหลังทีม่ คี วามผันผวนอย่างมาก
ของสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอันเนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ ผลกระทบของสงครามการค้า  แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับสูงขึ้น ความตึงเครียดทางการเมืองในหลายประเทศ รวมถึงราคาน�้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนจากนโยบายคว�่ำบาตรอิหร่าน
ส่วนเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงครึ่งปีแรก แม้ยังอยู่ในระดับดีด้วยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งออก
แต่จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เข้ามากระทบท�ำให้มีปัจจัยความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น
เช่นเดียวกันกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ช่วงครึ่งปีแรกมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากปัจจัยภาคการผลิต แต่ในครึ่งปีหลังเริ่มมีปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลด้านลบมากขึน้ อาทิ การชะลอตัวของภาคการส่งออก การปรับขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ และความไม่แน่นอนของจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
อย่างไรก็ตาม ความต้องการวัสดุก่อสร้างในครึ่งปีหลังยังคงมีแนวโน้มดีขึ้นจากโครงการลงทุนของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
จากภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลให้ปี 2561 ผลประกอบการโดยรวมของเอสซีจไี ด้รบั ผลกระทบเช่นกัน โดยมีรายได้จาก
การขายรวม 478,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน มีผลก�ำไร 44,748 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อน ซึ่งเกิดจากปัจจัย
ส� ำ คั ญ คื อ วั ฏ จั ก รอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ที่ อ ่ อ นตั ว ลง รวมถึ ง การปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ของต้ น ทุ น พลั ง งานและวั ต ถุ ดิ บ อย่ า งไรก็ ต าม
ความสามารถในการท�ำก�ำไรของเอสซีจีโดยรวมอยู่ท่ีร้อยละ 9 ซึ่งถือว่าอยู่ในฐานะที่มีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับผลประกอบการของ
อุตสาหกรรมในภาพรวม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2561
เป็นเงินทั้งสิ้น 21,600 ล้านบาท หรือในอัตราหุ้นละ 18.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของก�ำไรส�ำหรับปีตามงบการเงินรวม โดยแบ่งเป็น
เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท และเงินปันผลประจ�ำปีส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท
จากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น ประกอบกับการคาดการณ์แนวโน้มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เอสซีจี
จึงได้ด�ำเนินการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเน้น 2 กลยุทธ์หลัก คือ การสร้างเสถียรภาพทางการเงิน (Stability) และการบริหาร
จัดการการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว (Long-term Growth) เพื่อให้เอสซีจีสามารถรักษาความแข็งแกร่งพร้อมรับกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
การสร้างเสถียรภาพทางการเงิน

ฐานะทางการเงินโดยรวม ณ สิ้นปี 2561 ของเอสซีจียังคงแข็งแกร่ง โดยมีสัดส่วน Net Debt to EBITDA อยู่ที่ 1.7 เท่า 
ในขณะทีเ่ งินกูเ้ กือบทัง้ หมดเป็นเงินบาทและอัตราดอกเบีย้ คงทีก่ ว่าร้อยละ 90 และกระแสเงินสดมีเสถียรภาพจากผลการด�ำเนินงานของ
ธุรกิจหลักที่มั่นคง
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เอสซีจีมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยลงทุน
เรื่องพลังงานทดแทนซึ่งมีส่วนช่วยลดต้นทุนพลังงาน อาทิ การ
ติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ในโรงงาน โดยในปีทผี่ า่ นมามีกำ� ลังการผลิต
ไฟฟ้าอยูท่ ี่ 38 เมกะวัตต์ ท�ำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก
ได้เกือบ 200 ล้านบาทต่อปี การท�ำสัญญาซือ้ ขายถ่านหินล่วงหน้า 
ท� ำ ให้ เอสซีจีสามารถบริหารค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดปี 2561
นอกจากนี้ เอสซีจียังขยายโอกาสส่งออกตามทิศทางของ
ตลาดโลก ซึง่ มีเส้นทางการค้าทีเ่ ปลีย่ นไปจากผลของสงครามการค้า 
ส่วนการลงทุนระยะยาวอย่างโครงการปิโตรเคมีครบวงจร Long
Son Petrochemicals Company Limited (LSP) ในเวียดนาม
ที่มีมูลค่าการลงทุนโครงการรวม 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 173,000 ล้านบาทนั้น เอสซีจีได้ลงนามสัญญาเงินกู้
เป็นเงินกว่า  3,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 110,000
ล้านบาท กับ 6 สถาบันการเงินชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ ใน
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ท�ำให้มั่นใจว่าโครงการจะมีเงิน
ทุนเพียงพอสามารถด�ำเนินงานได้ตามแผน
การบริหารจัดการการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

เอสซีจยี งั คงขยายการลงทุนในภูมภิ าคอาเซียนเพือ่ การเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของเอสซีจีนอกเหนือจากธุรกิจ
ในประเทศไทย ในปี 2561 เอสซีจีมีรายได้จากการขายในภูมิภาค
อาเซียนเท่ากับ 118,014 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้
จากการขายรวม โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
และมีรายได้จากการขายในภูมภิ าคอืน่ ๆ 86,155 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 18 ของรายได้จากการขายรวม ทั้งนี้ สินทรัพย์รวม
ของเอสซีจี ณ สิน้ ปี 2561 มีมลู ค่า 589,787 ล้านบาท โดยร้อยละ 28
เป็นสินทรัพย์ในอาเซียน
เอสซีจีมีโครงการส�ำคัญ ได้แก่ โครงการปิโตรเคมีครบวงจร
แห่ ง แรกของเวี ยดนาม หรือ Long Son Petrochemicals
Company Limited (LSP) มีความคืบหน้าตามแผน โดยได้รบั การ
สนับสนุนสิทธิประโยชน์การลงทุนจากรัฐบาลเวียดนาม และ
เริ่มด�ำเนินการเพื่อเตรียมการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะสามารถเริ่ม
ผลิตเชิงพาณิชย์ได้ทันช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566
ส�ำหรับอินโดนีเซีย เอสซีจีลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ 29 ใน PT
Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSA) ที่ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่สำ� หรับสินค้าเกีย่ วกับบ้านและวัสดุกอ่ สร้าง ในชือ่ Mitra10
คิดเป็นมูลค่า  2,400 ล้านบาท เพื่อขยายฐานธุรกิจในตลาด
อินโดนีเซียที่ก�ำลังเติบโตและเป็นตลาดขนาดใหญ่
นอกจากนี้ เอสซีจียังมองหาตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพและ
มูลค่าของตลาดทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การขยายธุรกิจโลจิสติกส์
ไปในจีน โดยร่วมกับ Jusda Supply Chain Management
International (JUSDA) บริษทั ลูกของ Foxconn ให้บริการขนส่ง
สินค้าระหว่างจีนกับภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาระบบการขนส่ง
ข้ามแดนในรูปแบบ Total Supply Chain Solution โดยระยะ
แรกจะเน้นให้บริการทีจ่ นี ตอนใต้ นอกจากนี้ มีการพัฒนานวัตกรรม
โซลูชั่น Fulfillment by SCG Logistics ครบวงจร ที่ให้บริการ
คลังสินค้าจัดเก็บ บรรจุหีบห่อและจัดส่งสินค้าตั้งแต่ขนาดเล็ก
ถึงขนาดใหญ่ ช่วยเชือ่ มต่อและให้บริการ น�ำเข้า-ส่งออกสินค้าไทย
ไปยังจีน
เพือ่ สร้างความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืน เอสซีจียังมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า 
บริการและโซลูชนั่ ครบวงจร เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ยุคดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น โดยปี 2561 เอสซีจีมียอดขายสินค้าและ
บริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ (High Value Added Products & Services
- HVA) 184,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 39 ของยอดขายรวม โดยใช้งบเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมกว่า 4,674 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของยอดขายรวม
ตัวอย่างนวัตกรรมสินค้า  บริการ และโซลูชั่นที่มีมูลค่าเพิ่ม
โดยเริ่ ม ต้ น จากมุ ม มองและความต้ อ งการของลู ก ค้ า เป็ น หลั ก
อาทิ
• การคิดค้นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก SCG™ PE คุณภาพสูง
ที่ผลิตจาก SMX Technology™ (Patented) เพื่อตอบความ
ต้องการของกลุม่ ผูผ้ ลิตและผูแ้ ปรรูปพลาสติกทีม่ องหาเม็ดพลาสติก
คุณภาพสูงกว่าเดิม ใช้ปริมาณวัสดุในการผลิตน้อยลง แต่ยังคง
ความแข็งแรง การพัฒนา CIERRA™ (เซียร์ร่า) นวัตกรรมในกลุ่ม
Functional Materials ที่วิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย
Oxford สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นวัสดุเติมแต่งชนิดใหม่ที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้หลากหลายประเภท
• การพัฒนานวัตกรรมถ่ายเทอากาศ Active AIRflow™
System เพือ่ บ้านอยูส่ บาย ซึง่ เป็นระบบสร้างกลไกการถ่ายเทอากาศ
และระบายความร้อนเพือ่ สร้างคุณภาพอากาศทีด่ ี นอกจากนี้ ยัง
เปิดตัว “SCG HOME” เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของบ้าน
ยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยที่เชื่อมต่อการซื้อขายด้วย
ดิจทิ ลั ครบวงจร เน้นการด�ำเนินธุรกิจเป็นผูใ้ ห้บริการในทุกรูปแบบ
และครอบคลุมทุกช่วงอายุ ทัง้ กลุม่ Eldercare, Smart Living และ
Smart Care การพัฒนา Home Buddy Application และ SCG
Online Store บนมือถือเพื่ออ�ำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้า 
ให้ค�ำปรึกษาเรื่องบ้านตลอดจนการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
อีกหนึ่งกลยุทธ์หลักเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสซีจีคือ
การมุ่งด�ำเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) โดยเน้นการใช้ทรัพยากรเท่าทีจ่ ำ� เป็นให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุดตัง้ แต่กระบวนการผลิต การบริโภค จนถึงการน�ำกลับมาใช้ซำ�้
เป็นวัตถุดิบ สู่การเติบโตอย่างสมดุลของธุรกิจ คุณภาพชีวิต และ
อนาคตโลกทีย่ งั่ ยืน โดยเริม่ จากการปลูกจิตส�ำนึก สร้างการตระหนักรู้
และพฤติกรรมจากคนในองค์กร รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร
เอสซีจีท�ำให้ดียิ่งขึ้นเพื่อชีวิตคุณที่ดียิ่งกว่า

คณะกรรมการบริ ษั ท ขอขอบคุ ณ ท่ า นผู ้ ถื อ หุ ้ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น กู ้
ผูร้ ว่ มทุน คูค่ า 
้ คูธ่ รุ กิจ ลูกค้า และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย รวมถึงสถาบัน
การเงินทัง้ ในและต่างประเทศทีส่ นับสนุนการด�ำเนินงานของเอสซีจี
ด้วยดีตลอดมา  รวมถึงขอบคุณพนักงานที่ท�ำให้เอสซีจีสามารถ
ยืนหยัดและรักษาความแข็งแกร่งท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจ
ที่มีความท้าทายตลอดปีที่ผ่านมา
ขอให้เชื่อมั่น ว่าเอสซีจีจะเดิน หน้าเสริมประสิท ธิภ าพการ
ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง ผ่านนวัตกรรมสินค้า 
บริการและโซลูชนั่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การเสริมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการน�ำแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ยกระดับกระบวนการด�ำเนินงานตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า  อันเป็นรากฐานส�ำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งให้
ธุรกิจเติบโตในระยะยาว โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะ
พนักงานให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง มุง่ ขับเคลือ่ นการท�ำงานด้วย
Passion ของทุกคนในองค์กรเพือ่ ส่งต่อ “สิง่ ทีด่ กี ว่า” ให้ลกู ค้าตาม
ค�ำมั่นสัญญาของเรา “Passion for Better”
ตามที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องนายจิรายุ
อิศรางกูร ณ อยุธยา  ประธานกรรมการ ขอลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษัท แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นประธานกรรมการคนใหม่
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 มกราคม 2562

พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ร่ ว มสร้ า งความยั่ ง ยื น ให้ โ ลกด้ ว ยแนวคิ ด
เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น (Circular Economy)

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่จะขาดแคลน
ทรัพยากรทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลาย
ปัจจัย เช่น จ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้ปริมาณความต้องการ
สินค้าและบริการเพิม่ สูงขึน้ ในขณะทีท่ รัพยากรธรรมชาติมปี ริมาณ
จ�ำกัด ระบบเศรษฐกิจจึงเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลน
วั ต ถุ ดิ บ ในอนาคต รวมทั้ ง การบริ โ ภคหรื อ การใช้ ชี วิ ต โดยไม่
ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นเรือ่ งใกล้ตวั เช่น การทิง้ ขยะ
ที่น�ำไปสู่ปัญหาน�้ำเสีย มลพิษทางอากาศ สภาวะโลกร้อนและ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ต่ า งเป็ น ประเด็ น ที่ ทั่ ว โลก
ให้ ค วามสนใจ ปั ญ หาเหล่ า นี้ เป็นสิ่งที่ท้ังภาคธุรกิจ ภาคสังคม
และภาครัฐต้องร่วมมือกันแก้ไข ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) จะเป็นวิธกี ารช่วยลดปัญหาดังกล่าว และ
สร้างความยัง่ ยืนให้ทกุ ภาคส่วนได้อย่างแท้จริง
เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) คือ
การท�ำธุรกิจโดยน�ำทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตสินค้า  เน้นก�ำไร
เป็นที่ตั้ง ซึ่งหลังจากสินค้าถูกใช้โดยผู้บริโภคจนสิ้นอายุการใช้งาน
สินค้าเหล่านั้นจะถูกทิ้งหรือก�ำจัดโดยขาดการจัดการที่เหมาะสม
ท�ำให้ไม่สามารถน�ำทรัพยากรกลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีก
REDECED MATERIAL
แต่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ
ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการน�ำวัตถุดิบสินค้าที่สิ้นอายุและพลังงาน
กลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบ ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม
เพือ่ ให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอยูใ่ นระบบ ระบบเศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย นจึ ง ไม่ ใช่ แ ค่ ก ารรี ไซเคิ ล วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ผลิ ต ซ�้ ำ แต่ เ ป็ น
แนวความคิดแบบองค์รวม โดยเริม่ ตัง้ แต่การวางแผนและออกแบบ
การเลื อ กใช้ ท รั พ ยากรจากธรรมชาติ การผลิ ต การบริ โ ภค
การจัดการของเสีย รวมถึงการน�ำกลับมาใช้ใหม่ เพือ่ คืนสภาพหรือ
REDECED MATERIAL
ให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุต่าง ๆ ในวงจรชีUPGRADE
วิตผลิตภัณฑ์ แทนที่จะทิ้ง
ไปเป็นขยะเมื่อสิ้นสุดการบริโภค เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งทาง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

SCG ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นตามแนวปฏิ บั ติ
SCG Circular way

เอสซีจีน�ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
มาปรับใช้จริงในการด�ำเนินงานของเอสซีจี ภายใต้แนวปฏิบตั ิ SCG
Circular way เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ มี ค วามยั่ ง ยื น มากขึ้ น
จากการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุดตัง้ แต่กระบวนการผลิต
การใช้ และวนกลับมาใช้เป็นวัตถุดบิ ใหม่ รวมทัง้ การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการของเสียให้เกิดขึ้นน้อยลงหรือสามารถน�ำกลับไปใช้ให้
เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ
1. Reduced material use และ
Durability คือ การลดการใช้ทรัพยากรใน
กระบวนการผลิต เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษ
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ฟู
ก
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Carton
ทีส่ ามารถลดการใช้วUPGRADE
ตั ถุดบิ ลงร้อยละ 25
REDECED MATERIAL
แต่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม
2. Upgrade และ Replace คือ การ
พั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ ทดแทนสิ น ค้ า หรื อ
วัตถุดบิ ชนิดเดิมด้วยสินค้าหรือวัตถุดบิ ชนิด
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อยลง หรือ
UPGRADE
REUSE
น�ำสินค้านัน้ ไปรีไซเคิลได้มากขึน้ เช่น ปูนโครงสร้าง SCG สูตร
Hybrid ที่ใช้วัตถุดิบหินปูนน้อยลงกว่าปูนโครงสร้างสูตรเดิม
ในกระบวนการผลิต
3. Reuse และ Recycle คือ การเพิ่ม
ความสามารถในการหมุนเวียนสินค้าที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น การพัฒนา CIERRATM
ซึ่งเป็น Functional Material สารพิเศษที่
REUSE
ช่วยปรั
บคุณสมบัติพลาสติกให้สามารถใช้วัสดุเพียงชนิดเดียว
แต่มีคุณสมบัติที่หลากหลายทดแทนการใช้วัสดุหลายชนิด
ท�ำให้สTake
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ณ์มากขึ้น
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VS
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ระบบเศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy)
สินค้าหลังการใช้งานถูกทิง้ หรือก�ำจัดโดยขาดการจัดการทีเ่ หมาะสม
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Use

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
สร้างการหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ได้อย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ

RE

SCG Circular way เริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เอสซีจีส่งเสริมให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ประจ�ำวันที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยรณรงค์ให้พนักงาน
ในส�ำนักงานใหญ่กว่า 8,000 คน ใช้แนวปฏิบตั ิ SCG Circular way
ด้วยการร่วมปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้รจู้ กั ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า 
ลดการสร้างขยะ โดยใช้ Single-use plastic ให้น้อยลง เน้นให้
เกิดการน�ำกลับมาใช้ หรือใช้ให้นานขึ้น รวมถึงให้ความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งมีเป้าหมายคือการจัดการขยะ (Waste
Management) อย่างถูกต้อง โดยขยะที่ถูกแยกประเภทแล้ว
จะถูกส่งต่อเพื่อน�ำเข้ากระบวนการจัดการ และขยะบางประเภท
จะถูกน�ำกลับมาสร้างมูลค่าหรือสร้างประโยชน์ได้อีก เช่น ขยะ
ประเภทกระดาษขาว-ด�ำ น�ำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
ไอเดียกรีน กระดาษน�้ำตาล น�ำมาผลิตเป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์
ส�ำหรับท�ำลอนลูกฟูก ในอนาคตจะมีการแปรรูปขยะประเภท
เศษอาหารเพื่อน�ำกลับมาใช้ในการปรับปรุงดิน เอสซีจีเชื่อมั่นว่า 
หากพนักงานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้ ก็จะน�ำ
ไปสู่การเชิญชวนให้ครอบครัว คนรอบข้างเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย
ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้สังคมของเราดีขึ้น

ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

“ต้นแบบถนนพลาสติกรีไซเคิล” หรือ “Recycled Plastic
Road” อีกหนึ่งนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
และธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ซึ่งได้น�ำพลาสติกใช้แล้ว อาทิ ถุง
พลาสติกหูหวิ้ และถุงใส่อาหาร จากการคัดแยกขยะภายในเอสซีจี
และครัวเรือนชุมชนซึง่ รวบรวมโดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง
มาทดสอบใช้เป็นส่วนผสมส�ำหรับสร้างถนนยางมะตอยภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล โดยคุณสมบัติของพลาสติกช่วยให้
ถนนแข็งแรง ในขณะที่ยังสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกที่ถูก
ฝังลงในพืน้ ดินหรือถูกทิง้ ลงทะเลได้อกี ด้วย ถือเป็นการสร้างคุณค่า
ให้กับพลาสติกใช้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดึงทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน
จุดประกายความยั่งยืนทรัพยากรโลก

“การสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม จ�ำเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เอสซีจีจึงร่วมกับองค์กร
จากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสังคม สร้างความร่วมมือและแบ่งปัน
ความรู้ อันจะน�ำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนชุมชนได้อย่างแท้จริง” คุณรุง่ โรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวในงาน “SD Symposium
2018” ภายใต้แนวคิด “Circular Economy: The Future We
Create” ที่เอสซีจีจัดขึ้น เมื่อ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา 

“Waste Collection Platform” เทสโก้ โลตัส ร่วมมือกับ
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี น�ำกล่องบรรจุสินค้าที่ใช้แล้ว จากเทสโก้
โลตัส กลับสูโ่ รงงาน เพือ่ รีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่ ด้วยกระบวนการ
ผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยการน�ำกระดาษไปเข้ากระบวนการ
แปรรูปเป็นถุงกระดาษที่มีคุณภาพแข็งแรง รับน�้ำหนักได้ดี ซึ่งถุง
กระดาษทีใ่ ช้งานแล้ว ยังสามารถน�ำกลับมารีไซเคิลในระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน หรือ Circular Economy ได้อีกด้วย
ผลส�ำเร็จของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทีเ่ มือ่ ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น จะช่วยลดปัญหาทรัพยากรขาดแคลน
และขยะล้นโลก การรักษาคุณค่าของทรัพยากร เกิดระบบที่
ลดการพึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว พร้อมส่งมอบ
คุณค่าเชิงบวกต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
เพือ่ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของโลกอย่างแท้จริง
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ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ทางการเงิ น
บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย จ� ำ กั ด (มหาชน)
และบริ ษั ท ย่ อ ย

		

2561

2560

2559

2558

2557

งบก�ำไรขาดทุนรวม 1

(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA)
กำ�ไรสำ�หรับปี 2

478,438 450,921 423,442 439,614 487,545
445,392 408,995 376,825 400,248 461,649  

86,641 102,080 97,816 82,690 66,493
44,748 55,041 56,084 45,400 33,615

งบแสดงฐานะการเงินรวม 1

(ล้านบาท)
589,787 573,412 539,688 509,981
สินทรัพย์
หนี้สิน
271,918 271,587 258,070 266,975
ส่วนของผู้ถือหุ้น
317,869 301,825 281,618 243,006
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
277,097 261,098 240,023 206,161
					

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

อัตราส่วนทางการเงิน 					

จำ�นวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสำ�หรับปี (%)
อัตรากำ�ไรสำ�หรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำ�เนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำ�ไรต่อหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิตอ่ กระแสเงินสดทีไ่ ด้จากการดำ�เนินงาน (EBITDA) (เท่า)
1 ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 หมายถึง กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น
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1,200
230.9
37.3
18.0
48.3
9.4
16.6
7.7
14.9
0.9
11.7
1.7

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

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

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
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ผลประกอบการ

บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย จ� ำ กั ด (มหาชน)
และบริ ษั ท ย่ อ ย

สัดส่วนรายได้จากการขาย
ปี 2561

สัดส่วนกำไรสำหรับปี*
2561

8%

อื ่ น ๆ

14%

36%

ธุ ร กิ จ
แพคเกจจิ ้ ง

ธุ ร กิ จ ซี เ มนต์
และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ก่ อ สร้ า ง

46%

กำไรสำหรับปี*

250

60

30

125

30

15

2560 2561

กำไรต่อหุ้น

37.3

2557

2558 2559

2560 2561

* กำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

15

18.0

19.0

0

5

20
2560 2561

56.1

55.0

1.5

1.7

2560 2561

80

60

2558 2559

2558 2559

(ร้อยละ)

40

2557

2557

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำไรสำหรับปี*

10

0

2.0

271.9

271.6

258.1
19.0

45.9

46.7

37.8

28.0

20

20
0

2560 2561

(บาท/หุ้น)

60
40

1

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท/หุ้น)

3

100

2558 2559

2560 2561

(เท่า)

2

2557

2558 2559

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแส
เงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน

200

0

2557

0

2557

2558 2559

48.3

2558 2559

300

0

40.7

150
2557

2560 2561

(พันล้านบาท)

267.0

589.8

539.7

510.0

300

0

2558 2559

16.0

450

465.8

600

2557

หนี้สิน

(พันล้านบาท)

573.4

สินทรัพย์

0

42.3

2560 2561

2.5

2558 2559

256.5

2557

12.5

0

45

44.7

90

33.6

375

45.4

60

44.6

86.6

102.1

97.8

120

(พันล้านบาท)

82.7

(พันล้านบาท)

66.5

450.9

423.4

439.6

ธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส์

EBITDA

(พันล้านบาท)

478.4

รายได้จากการขาย
487.5

65%

ธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส์

1.4

ธุ ร กิ จ แพคเกจจิ ้ ง

41.4

18%

500

13%

ธุ ร กิ จ ซี เ มนต์
และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ก่ อ สร้ า ง

2560 2561
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สรุ ป
ผลการดำ � เนิ น งาน

ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

10

ธุรกิจเคมิคอลส์

14

ธุรกิจแพคเกจจ้ิง

18

เอสซีจี

ผลการด�ำเนินงานของปี 2561 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย
เท่ากับ 478,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน จาก
ปริมาณขายสินค้าของทุกกลุม่ ธุรกิจเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม EBITDA
เท่ากับ 86,641 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อนและก�ำไร
ส�ำหรับปีเท่ากับ 44,748 ล้านบาท ตามผลการด�ำเนินงานทีล่ ดลง
ของธุรกิจเคมิคอลส์ ขณะที่ธุรกิจแพคเกจจิ้งมีผลการด�ำเนินงานที่
ดีขึ้น

เอสซีจี (พันล้านบาท)
รายได
จากการขาย

450.9

EBITDA*

102.1

กำไร
สำหรับป**

55.0
44.7

478.4
86.6

2560
2561

0 100 200 300 400 500

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (พันล้านบาท)
175.3

รายได
จากการขาย

183.0
21.5

EBITDA*

21.2
6.5
6.0

กำไร
สำหรับป**

2560
2561

0 5 0 100 150 200 250

ธุรกิจเคมิคอลส์ (พันล้านบาท)
รายได
จากการขาย

206.3

EBITDA*

63.7

กำไร
สำหรับป**

41.3
29.2

221.5
46.1

2560
2561

0 5 0 100 150 200 250

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจมีรายได้จากการขายเท่ากับ 182,952 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 จากปีก่อน ขณะที่ EBITDA เท่ากับ 21,244 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อนและก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 5,984
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีกอ่ น โดยมีสาเหตุหลักจากการด้อยค่า
สินทรัพย์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จ�ำนวน 1,320 ล้านบาท ทั้งนี้ใน
อนาคต ธุรกิจยังคงมุง่ เน้นกลยุทธ์การสร้างฐานธุรกิจเพือ่ ความเป็น
ผู ้ น� ำ ตลาดในระดั บ ภู มิ ภ าค และต่ อ ยอดการลงทุ น ด้ า นธุ ร กิ จ
ร้านค้าปลีกแบบแฟรนไชส์ ธุรกิจจัดจ�ำหน่าย การกระจายสินค้า
และธุรกิจโซลูชั่นการก่อสร้าง (Construction Solution)
ธุรกิจเคมิคอลส์

ธุรกิจมีรายได้จากการขาย 221,538 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
7 จากปีก่อน ขณะที่ EBITDA อยู่ที่ 46,117 ล้านบาท และก�ำไร
ส�ำหรับปีเท่ากับ 29,166 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 และร้อยละ
29 ตามล�ำดับ สาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดิบแนฟทาปรับตัวสูงขึ้น
และค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ รวมถึงผลการด�ำเนินงานของบริษทั ร่วม
ที่ลดลงจากปีก่อน โดยธุรกิจยังคงน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยพัฒนาสินค้าและ
บริการที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
ในขณะที่ธุรกิจมุ่งเน้นการลดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบพลาสติกเพื่อ
การรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง (พันล้านบาท)
รายได
จากการขาย

81.5

EBITDA*

12.4

กำไร
สำหรับป**

4.7
6.3

87.3
14.9

0
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ป 2560 ปรับการแสดงขอมูลตามสวนงานธุรกิจ
เพื่อใหสอดคลองกับป 2561
* รวมเงินปนผลจากบริษัทรวม
** กำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

2560
2561

ธุรกิจมีรายได้จากการขายเท่ากับ 87,255 ล้านบาท EBITDA
เท่ากับ 14,866 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 จากปีกอ่ น และมีกำ� ไร
ส�ำหรับปีเท่ากับ 6,319 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 จากปีก่อน
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหาร
การลดต้นทุน ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ยังคงมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำด้าน
บรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions Provider)
ในภูมิภาคอาเซียน ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อม
ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน  
ส่วนงานอื่น

มี EBITDA 4,469 ล้านบาท และกําไรสําหรับปี 3,431 ล้านบาท
ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานของเอสซีจี การลงทุนที่มี EBITDA รวม
เงินปันผลจากบริษทั ร่วมทุน 5,017 ล้านบาท และมีกาํ ไรสาํ หรับปี
6,378 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จา่ ยในการบริหารส่วนกลางและอืน่ ๆ

สินทรัพย์รวมในอาเซียน (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

สินทรัพยรวมในอาเซียนเทากับ 163,311 ลานบาท
(รอยละ 28 ของสินทรัพยรวม)

18%

สงออกไปยัง
ภูมิภาคอื่น ๆ

67,893

10%

เวียดนาม

สงออกไปยัง
ภูมิภาคอาเซียน
51,580

อินโดนีเซีย

61,213

51,750

106,597

97,669

100,150

100,912

85,537

74,465

120,000

มาเลเซียและ
สิงคโปร

ฟลิปปนส

25 %

(ล้านบาท)

2,101

7,805

ร้อยละของรายได้จากการ
ดำเนินงานของเอสซีจีในภูมิภาค
อาเซียนต่อรายได้จากการขายรวม

15

%

2559 2560

รายได้จากการขายสินค้า HVA

85,768

100,000

0

รอยละของ
รายไดจาก
การขาย
สินคา HVA
ตอรายได
จากการ
ขายรวม

175,541

160,910

161,851

169,071

2557

2553

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

8%
7%
7%

ยอดใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
(ล้านบาท)

5,000
4,000
3,000

0

รอยละของ
ยอดใชจาย
เพื่อการวิจัย
และนวัตกรรม
ตอรายได
จากการ
ขายรวม

921
40

1,000

2547 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

4%

2554

2561

2,000
7,783

50,000

136,762

150,000

117,992

200,000

149,924

(ล้านบาท)

2558

3,510

2558

2,068

2557

1,430

2556

2555

9%

1,111

2555

184,965

2554

2559

9%

11%

20,000

2553

2556

12%

2561

40,000

0

2560

14%

4,674

รายได้จากการส่งออกและการดำเนินงาน
ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน

100,000

เมียนมา

เปนรายไดจากการขายของบริษัทยอย
ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน
(ไมรวมประเทศไทย)
เปนรายไดจากการสงออก
ของบริษัทยอยในประเทศไทย

4,350

>>

กัมพูชา

2,710

การสงออกไปยัง
ภูมิภาคตาง ๆ

11,299

11,134

118,014

>>

60,000

สปป. ลาว

การดำเนินงานของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน

การดำเนินงานของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน

80,000

11,499

15%

ขายในประเทศ

4,178

57%

2547 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

0.5% 0.6% 0.8 % 1.0% 0.9% 1.0%
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ธุรกิจ

ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีการปรับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจตาม
การเปลีย
่ นแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน ความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย
่ นไป
และแรงผลักดันจาก Digital Transformation โดยมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และบริการบนพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง
ขยายการลงทุนโดยเน้นที่การกระจายสินค้าและน�ำดิจิทัลมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ส�ำคัญ เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

HOME BUDDY APPLICATION

แอปพลิเคชันที่ทำให้เรื่องบ้านเป็นเรื่องง่าย
สำหรับทุกคน สะดวกสบายไร้กังวล ตั้งแต่
การซื้อ แนะนำการออกแบบ หาผู้รับเหมา
จัดการสต็อกร้านขายปลีก
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ความท้าทายของธุรกิจ

o รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2018”

• ปี 2561 เป็นปีแห่งความท้าทายในการด�ำเนินธุรกิจ แบรนด์ทรี่ กั ษาคุณภาพดีทสี่ ดุ ในสายตาของผูบ้ ริโภค ในสาขาหมวด

เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน ที่ออกมาตรการกีดกันทางการค้า  การเข้ามาในภูมภิ าค
อาเซียนของผูผ้ ลิตจากจีน และความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไป
โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้าเจ้าของบ้านซึง่ ซือ้ วัสดุกอ่ สร้างในร้านทีม่ สี นิ ค้า
หลากหลายและให้บริการครบวงจรมากยิ่งขึ้น
ความส�ำเร็จที่โดดเด่นในปี 2561

• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้รับรางวัลความ
ส�ำเร็จ อาทิ
o รางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบ
ต่อสังคม” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จากการเป็นบริษัทที่ให้ความส�ำคัญ ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

กระเบื้องมุงหลังคา  จากการส�ำรวจวิจยั ความน่าเชือ่ ถือของแบรนด์
และปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจากนิตยสาร
BrandAge ในหมวดวัสดุก่อสร้าง/กระเบื้องมุงหลังคา ต่อเนื่องมา 
เป็นปีที่ 6
o รางวัล “No.1 Brand Thailand 2018” จากนิตยสาร
Marketeer จากการเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ที่ครองใจ
ผู้บริโภคในหมวดกระเบื้องมุงหลังคา 
o รางวัลดีเด่น “Thailand Corporate Excellence
Awards 2018 ด้านการตลาด” ซึง่ มอบให้แก่บริษทั ทีม่ คี วามมุง่ มัน่
สร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ให้ลกู ค้า สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยสมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o รางวัล “iF DESIGN AWARD 2018” จากเยอรมนี ซึ่ง
มอบให้กับสินค้า Blend Series ของ COTTO

รายได้
จากการขาย

182,952
ล้ า นบาท

EBITDA

21,244
ล้ า นบาท

Active AIRflow™ SYSTEM

บ้านเย็นอยู่สบาย
ด้วยนวัตกรรมถ่ายเทอากาศภายในบ้าน
เร่งการระบายความร้อน เพิ่มอากาศหมุนเวียน

11

2561

2560

2559

2558

2557

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

64,031
218,316
105,775
112,541

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

ข้อมูลจากงบกำ�ไรขาดทุน 1
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  
กำ�ไรสำ�หรับปี 2
EBITDA 3

				
182,952
175,255
170,944
178,988
185,423
178,012
170,300
163,956
168,306
170,565
5,984
6,457
8,492
10,250
13,180
21,244
21,450
23,639
24,395
26,683

ข้อมูลทางการเงิน
(ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1

1 ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2560 ปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับปี 2561
2 กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ

• ปี 2561 ความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศไทยมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ภายใน
ประเทศมาจากงบประมาณลงทุนภาครัฐเป็นหลัก ส่วนในภูมิภาค
อาเซียนความต้องการใช้ปนู ซีเมนต์มกี ารเติบโตค่อนข้างดีในภาพรวม
โดยมีปัจจัยหลักจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล
• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขาย
รวม 182,952 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 จากปีกอ่ น โดยมี EBITDA
21,244 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อน และมีก�ำไรส�ำหรับปี
5,984 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน
ความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งขึ้น

• ด้านธุรกิจ (Business)

		o มุ่งเน้นผลิตสินค้าและบริการบนพื้นฐานความต้องการ
ที่แท้จริงของลูกค้าในแต่ละตลาด รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจ
โซลูชั่นการก่อสร้าง (Construction Solution) ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
มาตรฐานใหม่ในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างให้แก่ลูกค้า  พร้อม
เร่งพัฒนาสินค้าทีต่ อบโจทย์ความต้องการด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ ภายใน
และภายนอกของบ้านเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย ความสะดวกสบาย
และการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ ยังน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาช่วยขยายฐานลูกค้าแบบไร้พรมแดนได้มากยิง่ ขึน้ มีการน�ำหุน่ ยนต์
และระบบปฏิบัติการอั ต โนมั ติ เข้ า มาช่ ว ยในกระบวนการผลิต
หลายอย่าง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น
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• ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
		o มุ่งเน้นงานที่พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานและ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้มคี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างสรรค์และด�ำเนิน
งานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Passion for Better
Living) โดยการปรับมุมมองและรูปแบบการท�ำงานให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ทันต่อสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
(People Transformation) อาทิ การเข้าใจและบริหารความ
หลากหลายในองค์กร (Diversity Management) ให้เกิดการ
ท� ำ งานร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและน� ำ ไปสู ่ ก ารรั ง สรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ การสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ผสานการเรียน
รู้อย่างต่อเนื่อง (Agile Organization) และส่งเสริมการท�ำงาน
บนแนวทางบรรษัทภิบาลและสร้างความยัง่ ยืนให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องกับ
องค์กรทุกภาคส่วน (Good Governance and Sustainability)
• ด้านนวัตกรรม (Product & Innovation)
		o วิจัยและพัฒนาการออกแบบนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
สมรรถนะสูง (Ultra-high Performance Concrete) ร่วมกับการ
ออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจโซลูชั่นการ
ก่อสร้าง (Construction Solution) ที่สามารถเพิ่มความคงทน
และยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างให้นานขึ้น สามารถก้าวข้าม
ขีดจ�ำกัดการออกแบบเชิงวิศวกรรมก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ช่วยลดขนาดของชิ้นส่วนโครงสร้างซึ่งส่งผลให้ปริมาณการใช้วัสดุ
ในโครงสร้างลดน้อยลง สร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
งานก่อสร้างอย่างยั่งยืน

วันนี้ท่ามกลางกระแสด้านดิจิทัลท�ำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เราจึงพัฒนานวัตกรรมสินค้าผนวกกับ
บริการด้วยการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก
สบาย ตอบโจทย์การใช้ชว
ี ต
ิ ในยุคปัจจุบน
ั มากทีส
่ ด
ุ ซึง
่ “Home Buddy Application”
เป็นหนึง
่ ในตัวอย่างทีช
่ ว
่ ยท�ำให้ทก
ุ การสร้างบ้านเป็นเรือ
่ งง่าย ลูกค้าสามารถค้นหา
ข้อมูลเรือ
่ งบ้าน พร้อมรับบริการให้คำ� ปรึกษาและสามารถซือ
้ สินค้าผ่าน SCG Online
Store ได้ทน
ั ที นอกจากนัน
้ เรายังมองไปถึงคุณภาพการอยูอ
่ าศัยของลูกค้าจึงได้
พัฒนาโซลูชั่นต่าง ๆ ที่เรียกว่า “Living solution” เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยและครอบครัว
สามารถใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างปลอดภัย มั่นใจ สามารถดูแลสุขภาพของทุกคน
ในบ้านได้ ทัง
้ หมดนีค
้ อ
ื ตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นถึงความมุง
่ มัน
่ สร้างการเปลีย
่ นแปลง
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการและโซลูชั่น ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านที่อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ตามค�ำมั่นสัญญา Passion for Better Living ที่เราให้กับ
ลูกค้านั่นเอง
คุณวชิระชัย คูนำ�วัฒนา
Head of Living Solution Business
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำ�กัด
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

		o วิจัยและพัฒนานวัตกรรมปูนส�ำเร็จรูป 3D PowderBed Printing ทีข่ นึ้ รูปด้วยวิธกี ารพิมพ์สามมิตแิ บบผง สามารถขึน้ รูป
ชิน้ งานได้อสิ ระ (Free form) มีลวดลายซับซ้อน เหมาะส�ำหรับงาน
สถาปัตยกรรม งานโบราณสถาน และงานตกแต่ง ใช้งานได้ทั้ง
ภายในและภายนอก
		o วิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการปูนปรับระดับชนิด
ไหลตัวพิเศษ (Self-leveling Mortar) เพื่อตอบสนองและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงานให้กับลูกค้าในกลุ่มอาคารสูงได้อย่าง
สูงสุด โดยคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีปูนมอร์ตาร์ปรับระดับให้มี
คุ ณ สมบั ติ ก ารไหลตั ว ที่ ดี เ ยี่ ย ม และไม่ เ กิ ด การหลุ ด ร่ อ นหรื อ
แตกร้ า วเมื่ อ แข็ ง ตั ว อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารน� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ ร ่ ว มกั บ
เทคโนโลยีไซโลและเครือ่ งพ่นปูน ทีส่ ามารถช่วยให้การบริหารงาน
โครงการและการท�ำงานปรับระดับของลูกค้าในกลุ่มอาคารสูง
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
การด�ำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย
เพิม่ ความสามารถการหมุนเวียนวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
มาใช้เป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิต อาทิ
• บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จ�ำกัด น�ำขวดแก้วรีไซเคิลจาก
การใช้งานของผู้บริโภค มาทดแทนการใช้ทรายที่เป็นวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติเพื่อผลิตฉนวนใยแก้ว ท�ำให้สามารถลดการใช้วัตถุดิบ
จากธรรมชาติได้ 11,000 ตันต่อปี

• บริ ษั ท กระเบื้ อ งหลั ง คาซี แ พค จ� ำ กั ด น� ำ หิ น ฝุ ่ น จาก
กระบวนการโม่หรือบดย่อยหิน ปริมาณ 98,000 ตันต่อปี และขีเ้ ถ้าลอย
(Fly Ash) จากโรงงาน ปริมาณ 8,000 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดบิ ทดแทน
ในกระบวนการผลิตกระเบื้องหลังคา
• บริษัท เอสซีจีแลนด์สเคป จ�ำกัด ใช้ขี้เถ้าลอย (Fly Ash)
จากโรงไฟฟ้า ปริมาณ 10,800 ตันต่อปี มาเป็นวัตถุดิบทดแทนใน
กระบวนการผลิตอิฐบล็อก
• บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ำกัด และบริษัท
สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ำกัด (หนองแค) น�ำเศษเซรามิก
บดร้อยละ 5 กลับมาใช้ซำ�้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สขุ ภัณฑ์ อ่างล้างหน้า
โถปัสสาวะชาย-หญิง และอุปกรณ์ประกอบห้องน�้ำสินค้าเซรามิก
แบรนด์ COTTO
• บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จ�ำกัด ส่งวัสดุเหลือใช้
จากกระบวนการผลิตเพื่อใช้แทนวัตถุดิบดินจากธรรมชาติ อาทิ
o ส่งตะกอนดินจ�ำนวน 2,600 ตันต่อปี ให้กับบริษัท
ทีพีเอส แมททีเรียล จ�ำกัด เพื่อผลิตถ้วยชามเซรามิก และจ�ำนวน
237 ตันต่อปี ให้กับบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
เพื่อผลิตกระเบื้องปูพื้น
o ส่งเศษเซรามิก จ�ำนวน 1,200 ตันต่อปี ให้กบั บริษทั ภัทรา 
รีแฟรกทอรี จ�ำกัด เพื่อผลิตอิฐทนไฟ
o ส่งเศษปูนปลาสเตอร์หมดอายุการใช้งานจ�ำนวน 2,684
ตันต่อปี ให้กับบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จ�ำกัด
เพื่อใช้ผลิตยิปซัม
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SCG™ PP

เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน
สำหรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์
ให้มีน้ำหนักเบา แข็งแรงและทนทานขึ้น

ธุรกิจ

เคมิคอลส์

14

ธุรกิจเคมิคอลส์มุ่งพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเป็น
ผู้น�ำในภูมิภาค ด้วยการเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงผ่าน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ขับเคลือ
่ นธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ให้ทันต่อทุกการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของ
ลูกค้า รวมทั้งยังยึดมั่นด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง
่ แวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายได้
จากการขาย

221,538

EBITDA

46,117
ล้ า นบาท

ล้ า นบาท

FLOATING SOLAR FARM

ตอบโจทย์การใช้งานบนผิวน้ำที่หลากหลาย
และต่อยอดไปสู่ธุรกิจโซลูชั่นครบวงจร

SCG™ HDPE H112PC

นวัตกรรมเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
คอมพาวนด์สีดำ ผลิตด้วยเทคโนโลยี
ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร มีความแข็งแรง
เหนือกว่ามาตรฐานท่อ PE100 ทั่วไป

RECYCLED PLASTIC ROAD

นวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นส่วนผสม
ยางมะตอยสร้างถนน

ความท้าทายของธุรกิจ

• ราคาแนฟทาซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 24
จากปีกอ่ น ตามทิศทางราคาน�ำ้ มันดิบทีป่ รับตัวสูงขึน้ จากการลดก�ำลัง
ผลิตของกลุ่ม OPEC และความกังวลเกี่ยวกับมาตรการคว�่ำบาตร
ทางการค้าต่ออิหร่าน ในขณะที่อุปสงค์ของธุรกิจเคมีภัณฑ์ในปี
2561 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สภาวะเศรษฐกิจโลกได้
รับผลกระทบจากปัจจัยความไม่แน่นอนต่าง ๆ เช่น สงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้ราคาในตลาดโลกมีความ
ผันผวน ซึ่งโดยเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดบิ
ของพอลิโพรพิลนี และพีวซี ลี ดลงเล็กน้อย ในขณะทีข่ องพอลิเอทิลนี
ปรับตัวสูงขึน้ ทัง้ นี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ยงั คงมุง่ เน้นการวิจยั และพัฒนา
เพือ่ สร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง เพือ่ ลดผลกระทบ
จากความผันผวนของสถานการณ์ตลาด และการลงทุนขยายก�ำลัง
การผลิตในภูมิภาคอาเซียนเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของ
อุปสงค์ในภูมิภาคที่อยู่ในระดับสูง
ความส�ำเร็จที่โดดเด่นในปี 2561

• พัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดใหม่เพิม่ ขึน้ 8 เกรด เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง
อาทิ เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดติด
ระหว่างชั้นฟิล์มต่างชนิดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลนี ส�ำหรับผลิตชิน้ ส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์
ให้มนี ำ�้ หนักเบา แข็งแรง และทนทานขึน้ เพือ่ ตอบสนองต่อแนวโน้ม
ความต้องการรถยนต์ประหยัดน�้ำมันที่เพิ่มขึ้น เม็ดพลาสติกพีวีซี
ส�ำหรับผลิตท่อเพือ่ ใช้ในงานก่อสร้างทีส่ ามารถป้องกันการขยายตัว
ของรอยแตกได้ เป็นต้น เป็นผลให้รายได้จากการขายสินค้าที่มี

มูลค่าเพิ่มสูงเป็นร้อยละ 30 ของสินค้าทั้งหมดในบริษัทย่อย โดย
ปริมาณขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3
• อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Licensing) การใช้กระบวนการผลิต
HDPE ภายใต้ชอื่ เทคโนโลยี EL-Lene™ Technology ให้กบั บริษทั
ปิโตรเคมีในอินโดนีเซีย
• อนุญาตให้ใช้สทิ ธิ์ (Licensing) การผลิต CIERRA™ วัสดุนาโน
ให้กบั บริษทั Oxford Pharmascience เพือ่ ใช้ในการห่อหุม้ และ
ส่งตัวยา ให้มคี วามปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และรับประทาน
ได้ง่ายขึ้น โดย CIERRA™ ได้รับการพัฒนาโดย เอสซีจีและ
มหาวิทยาลัย Oxford สหราชอาณาจักร
• ขยายตลาดส�ำหรับเทคโนโลยี emisspro® ซึ่งเป็นสาร
เคลือบเตาเผาเพื่อประหยัดพลังงานส�ำหรับอุตสาหกรรมการกลั่น
น�ำ้ มันและอุตสาหกรรมเหล็ก นอกจากนี้ ยังได้พฒ
ั นาธุรกิจหุน่ ยนต์
CiBot™ ที่สามารถตรวจสอบท่อในเตาเผา  (Coil) ได้ครบวงจร
ทั้งค่าคาร์บอน ความบวม และความโก่งงอของท่อในเตาเผา ซึ่งได้
รับการยอมรับในด้านประสิทธิภาพและการใช้งานจริงจากโรงงาน
ชั้นน�ำในยุโรป
• ขยายแพลตฟอร์ ม ส� ำ หรั บ การซื้ อ ขายสิ น ค้ า ออนไลน์
ReadyPlastic จากเดิมที่ขายเม็ดพลาสติกชนิด Non-prime
ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการใช้งานพลาสติกอย่างคุ้มค่าที่สุด
• ขยายผลการจั ด การธุ ร กิ จ ด้ ว ยหลั ก การ Integrated
Business Excellence (IBE) เพื่อให้การบริหารจัดการตลอด
ห่วงโซ่อปุ ทาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกลยุทธ์ธรุ กิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2561

2560

2559

2558

2557

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

55,241
213,263
57,028
156,235

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

ข้อมูลจากงบกำ�ไรขาดทุน 1
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กำ�ไรสำ�หรับปี 2
EBITDA 3

				
221,538
206,280
188,163
200,433
248,118
196,813
170,317
147,209
170,433
237,386
29,166
41,273
42,084  
28,488
12,461
46,117
63,656  
60,713
42,900  
26,142

ข้อมูลทางการเงิน
(ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1

1 ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2560 ปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับปี 2561
2 กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ

• ปี 2561 มีรายได้จากการขายรวม 221,538 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน จากราคาขายของสินค้าที่ปรับตัว
สูงขึ้นตามราคาน�้ำมัน ขณะที่ EBITDA และก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ
46,117 และ 29,166 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 และร้อยละ 29
จากปีกอ่ นตามล�ำดับ เนือ่ งจากต้นทุนปรับตัวสูงขึน้ และค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้น
ความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งขึ้น

• ด้านธุรกิจ (Business)
o เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากร้อยละ 71 เป็นร้อยละ 100
ในโครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ซึง่ จะ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการ
เชื่อมโยงจากโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นถึงขั้นปลายครบวงจร มีความ
ยืดหยุน่ ในการเลือกใช้วตั ถุดบิ และอุปสงค์ในตลาดเวียดนามมีการ
เติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างและคาดว่าจะสามารถด�ำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์
ได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566
o อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการโครงการขยายก�ำลังการผลิตของ
บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้น
ขนาดใหญ่ โดยโครงการดังกล่าวจะเพิ่มก�ำลังการผลิตโอเลฟินส์
ประมาณ 350,000 ตันต่อปี รวมถึงสร้างโอกาสในการใช้ก๊าซ
โพรเพนซึ่งมีต้นทุนตํ่าเป็นวัตถุดิบได้มากขึ้น
o ประสบความส�ำเร็จในการใช้ระบบจัดการนวัตกรรม
(Innovation Management Process: IMP) เพื่อสินค้าส�ำหรับ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยมีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพือ่ รวบรวมความต้องการของลูกค้าเชิงลึกโดยได้
น�ำมาต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ รวม 8 โครงการ และ
จะน�ำมาขยายผลกับสินค้าส�ำหรับอุตสาหกรรมอืน่ อีก 67 โครงการ
ในปี 2562  
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o อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก (Application Development Center)
และเริ่มทยอยด�ำเนินการติดตั้งเครื่องจักรขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามกลยุทธ์ของธุรกิจ
• ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
o พัฒนาระบบ Integrated Management System
Framework & Practices เพือ่ บูรณาการระบบการบริหารจัดการ
ธุ ร กิ จ ทั้ ง หมด และเชื่ อ มโยงระบบทั้ ง วิ ธี ก ารท� ำ งาน ความรู ้
ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากรในองค์กร ให้ตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์นโยบายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
o พัฒนาทักษะพนักงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเรียนรู้
ผ่านการท�ำโครงการกับบริษทั ด้านดิจทิ ลั ชัน้ น�ำในต่างประเทศ  ซึง่
จะช่วยสร้างความสามารถในการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร นอกจากนี้ ยังมีการ
เพิ่มทักษะ (Up-skill) พนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อพร้อมรับมือกับ
เทคโนโลยี ใ หม่ แ ละปรั บ ทั ก ษะ (Re-skill) พนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยตรงจากเทคโนโลยีในงานของตนเองให้พร้อมท�ำงาน
รูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ
o ขยายการใช้ ร ะบบการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Management System) ไปยังพนักงานระดับ
บังคับบัญชา  เพือ่ ให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดเป้าหมายและ
มาตรฐานงาน เพือ่ ให้ผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานและธุรกิจบรรลุ
เป้าหมาย
• ด้านนวัตกรรม (Product & Innovation)
o พั ฒ นาเม็ ด พลาสติ ก พอลิ เ อทิ ลี น เกรดพิ เ ศษ SMX
Technology™ ผ่านการทดลองผลิตตามแผน โดยอยู่ระหว่างการ
ทดสอบการขึ้นรูปสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น ฟิล์มชนิดบางพิเศษ
ฝาขวดน�ำ้ อัดลมชนิดบางพิเศษ เป็นต้น และเตรียมการผลิตเชิงพาณิชย์
ต่อไปในปี 2562

กระบวนการผลิต High Density Polyethylene (HDPE) ใหม่ทด
ี่ ก
ี ว่าเดิม ภายใต้
ชื่ อ กระบวนการผลิ ต SMX Technology™ เป็ น การเปลี่ ย นระบบการผลิ ต
HDPE โดยเป็นสิ ทธิ บั ต รเฉพาะของธุ รกิ จเคมิ ค อลส์ สามารถผลิต HDPE ที่มี
โครงสร้างพอลิเมอร์ที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 20 มีประสิทธิภาพในการขึ้นรูป
ชิ้นงานสูงขึ้น ลดการใช้วัสดุลง เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร
และได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
วรชาติ กล่อมกมล
PE Technology Director
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด
ธุรกิจเคมิคอลส์

o พัฒนา “โซลาร์ฟาร์มลอยน�้ำ” รายแรกในประเทศไทย
โดยมีตน้ แบบขนาด 1 เมกะวัตต์ อยูใ่ นพืน้ ทีโ่ รงงานในจังหวัดระยอง
ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มีจุดเด่นเรื่องการออกแบบให้
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ประหยัดพื้นที่และรองรับการติดตั้งได้
หลายรูปแบบตามลักษณะพืน้ ที่ ส่วนทีเ่ ป็นทุน่ ลอยใช้เม็ดพลาสติก
ที่มีความทนทานเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง และเป็นวัสดุที่
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสามารถน�ำไปรีไซเคิลได้
o พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ส�ำหรับการวิเคราะห์ Voice of
Customer เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ ๆ ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า  และพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ งจั ก ร
(Machine Learning) ส�ำหรับแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของระบบการ
ผลิตในโรงงาน ซึ่งท�ำให้สามารถจัดการและลดโอกาสการเกิด
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้หาสาเหตุเพื่อป้องกันปัญหา
ท่อในระบบการผลิตอุดตันในโรงงานพอลิโพรพิลีน และใช้หา
สาเหตุการสั่นและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่คอมเพรสเซอร์เพื่อ
ป้องกันการหยุดท�ำงานของเครื่องจักร เป็นต้น
o ลงทุ น ในธุ ร กิ จ สตาร์ ท อั พ (Startup) และกองทุ น
(Venture Capital Fund) ที่เป็นเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการทางด้านนวัตกรรม รวมทั้ง
ตอบโจทย์ในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ โดยในปี 2561
ธุรกิจเคมิคอลส์ได้ลงทุนในกองทุนทีเ่ น้นการพัฒนานวัตกรรมด้าน
วัตถุดบิ ทางเลือกและของเสียจากการผลิตผ่านกระบวนการในการ
แปลงเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า  รวมทั้งลงทุน
ในบริษัทที่มีนวัตกรรมด้านความยั่งยืนด้านเคมีภัณฑ์ในการแปร
สภาพยางรถยนต์ที่หมดสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนแบล็คที่
น�ำกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ และเคมีภัณฑ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

การด�ำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
สินค้าและบริการที่ได้รับการรับรอง SCG eco value ร้อยละ 57
ของรายได้จากการขาย
• รักษามาตรฐานกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ในระดับดีเยี่ยม โดย บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด ได้รับการ
รับรองโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
จากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 4 และนิคมอุตสาหกรรม
อาร์ ไอ แอล ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ
Eco Excellence จากการนิคมอุตสาหกรรม
• ขับเคลือ่ นแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านกิจกรรมให้ความรู้
พนักงานและชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง จัดท�ำต้นแบบ “บ้านปลารีไซเคิล”
โดยน�ำขยะพลาสติกที่พบบริเวณชายหาด และแหล่งชุมชนทั่วไป
เช่น ฝาขวดพลาสติก มาผ่านกระบวนการและขึน้ รูปเป็นท่อส�ำหรับ
สร้างบ้านปลารีไซเคิล อีกทั้งยังร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านจัดท�ำ
บ้านปลาจากท่อพลาสติกทีเ่ หลือจากการขึน้ รูปรวมกว่า 1,640 หลัง
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด สร้างพืน้ ที่
อนุรักษ์ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศและเพิ่มรายได้จาก
การท�ำประมงชายฝั่ง
• ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย ท�ำถนนต้นแบบ
พลาสติกรีไซเคิลตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทีน่ คิ มอุตสาหกรรม
อาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง ความยาว 220 เมตร ซึ่งเป็นตัวอย่าง
ของการน�ำพลาสติกใช้แล้วที่รวบรวมจากการคัดแยกขยะภายใน
บริษัทและครัวเรือนชุมชน มาผ่านกระบวนการบดย่อยให้มีขนาด
เล็กและผสมกับยางมะตอยเพื่อใช้ในการปูถนน ท�ำให้ถนนมีความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้นและช่วยต้านทานการกัดเซาะของน�้ำได้ดีขึ้น
• เข้าร่วมโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการ
ลดขยะในทะเลไทยไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2570
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ธุรกิจ

แพคเกจจิ้ง

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง มีผลการด�ำเนินงานที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปก่อนจากการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารการลดต้นทุนภายในของบริษัท รวมถึง
ผลจากการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหารในอาเซียน โดยธุรกิจแพคเกจจิง
้
ยังมุ ง
่ มัน
่ สูก
่ ารเปนผู น
้ ำ� ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ครบวงจรในภูมภ
ิ าคอาเซียน เน น
้ การพัฒนา
และเพิม
่ ยอดขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อตอบสนองความต อ
้ งการของ
ลูกค้า พร อ
้ มขับเคลือ
่ นธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy)
รายได้
จากการขาย

87,255
ล้ า นบาท

EBITDA

14,866
ล้ า นบาท

FEST

บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารจาก
เยื่อธรรมชาติ ตอบโจทย์
คนรักสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติ
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ความท้าทายของธุรกิจ

• ปี 2561 ความต้องการใช้กระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
กระดาษลูกฟูกในประเทศไทยเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเก้าเดือนแรก
อย่างไรก็ตาม สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเริ่ม
ส่งผลกระทบในไตรมาสทีส่ ี่ ท�ำให้ความต้องการมีแนวโน้มชะลอตัวลง
ส่งผลให้ภาพรวมความต้องการเติบโตร้อยละ 3 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น
ทัง้ นี้ ผลกระทบจากสงครามการค้าดังกล่าว อาจท�ำให้มกี ารย้ายฐาน
การผลิตกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษลูกฟูกเข้าและ
ออกจากภูมิภาคได้
• ความต้องการใช้กระดาษพิมพ์เขียนในประเทศไทยปี 2561
ยังคงมีปริมาณความต้องการลดลง จากการทีส่ อื่ สิง่ พิมพ์ถกู ทดแทน
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Media) โดยเฉพาะในกลุ่มงานสื่อ
สิง่ พิมพ์เพือ่ การโฆษณาและนิตยสาร ส�ำหรับปริมาณการน�ำเข้าของ
กลุม่ กระดาษเคลือบผิวและกระดาษถ่ายเอกสาร มีอตั ราลดลงเมือ่
เทียบกับปีกอ่ น อย่างไรก็ตาม ก�ำลังการผลิตเยือ่ ในตลาดโลกอยูใ่ น
ระดับคงที่ ในขณะที่ปริมาณความต้องการมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ท�ำให้ราคาเยื่ออยู่ในภาวะทรงตัวได้ดี
ความส�ำเร็จที่โดดเด่นในปี 2561

• ขยายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับอาหาร เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการบริโภคอาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant)

• สามารถรั ก ษาความสามารถในการแข่ ง ขั น สายธุ ร กิ จ
บรรจุภัณฑ์ ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่มีความผันผวน ทั้งด้าน
ความต้องการและด้านก�ำลังการผลิต
• สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองต่อโอกาสด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเยื่อและกระดาษพิมพ์เขียน
ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ

• ปี 2561 รายได้จากการขายรวม 87,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 จากปีกอ่ น EBITDA เท่ากับ 14,866 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 20 จากปีก่อน และก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 6,319 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 36 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น โดยเป็นผลมาจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุนภายในด้าน
ต่าง ๆ ของบริษัท
• สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (Packaging Chain): ปริมาณขาย
รวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 เมือ่ เทียบกับปี 2560 จากปริมาณการส่งออก
ทีส่ งู ขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศอาเซียน ซึง่ มีปริมาณความต้องการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน
• สายธุรกิจเยือ่ และกระดาษ (Fibrous Chain): ปริมาณขาย
กระดาษพิมพ์เขียนลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุ
หลักจากปริมาณการขายในประเทศที่ลดลงจากปีก่อน โดยเฉพาะ
กลุ่มสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์

GROCERY BAG

จากกระดาษใช้แล้ว มาแปรรูป
เป็นถุงกระดาษรีไซเคิล
สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค

SHOPPING BAG

ถุงกระดาษรีไซเคิล มีความแข็งแรง
รองรับน้ำหนักได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

19

2561

2560

2559

2558

2557

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

30,074
93,246
39,986
53,260

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

ข้อมูลจากงบกำ�ไรขาดทุน 1
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  
กำ�ไรสำ�หรับปี 2
EBITDA 3

				
87,255
81,455
74,542
70,907
64,614
79,362
76,617
70,469
66,838
60,368
6,319
4,651
3,565
3,463
3,448
14,866
12,353  
10,884  
10,831  
9,718

ข้อมูลทางการเงิน
(ล้านบาท)
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1

1 ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2560 ปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับปี 2561
2 กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3   กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งขึ้น
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• ด้านธุรกิจ
o ขยายการลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหาร โดย
เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 68.3 ในบริษัท Interpress Printers Sendirian
Berhad บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษส�ำหรับอาหารชั้นน�ำที่
ได้รับการยอมรับจากธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนชั้นน�ำทั่วโลก
ตัง้ อยูท่ ปี่ ระเทศมาเลเซีย มีสนิ ค้าหลักเป็นกล่องพับได้ ถาดขึ้นรูป
กล่องแคลมเชลล์ กระดาษห่อ และถุงกระดาษ โดยมีเครือข่าย
ร้านอาหารบริการด่วนทัว่ โลกเป็นลูกค้าหลัก การลงทุนนีแ้ สดงให้เห็น
ถึงความมุง่ มัน่ ของธุรกิจแพคเกจจิง้ สูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์
ครบวงจรในภูมภิ าคอาเซียน และช่วยเพิม่ ศักยภาพในการตอบสนอง
ความต้องการบริโภคอาหารบริการด่วนในภูมิภาคที่ก�ำลังเติบโต
อย่างรวดเร็วตามวิถชี วี ติ และความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค
o ได้รบั มติให้ขยายการลงทุนในบริษทั United Pulp and
Paper Co., Inc. ซึง่ เป็นกิจการกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศฟิลปิ ปินส์
โดยจะขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มประมาณ 230,000 ตันต่อปี หรือ
เพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่าจากก�ำลังการผลิตในปัจจุบนั คาดว่าจะสามารถ
เริม่ ผลิตได้ภายในไตรมาสสีข่ องปี 2563 การลงทุนดังกล่าวจะส่งผล
ให้ ธุ ร กิ จ แพคเกจจิ้ ง มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต กระดาษบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ น
ประเทศไทย เวียดนาม และฟิลปิ ปินส์ รวมทัง้ สิน้ 2.8 ล้านตันต่อปี
• ด้านทรัพยากรบุคคล
o ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มคี วามเหมาะสมและคล่องตัว
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการลู ก ค้ า  สร้ า ง Organizational
Effectiveness ด้วยการปรับกระบวนการ วิธีการ รูปแบบ และ
เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยในการท�ำงานในองค์กร รวมถึงการพัฒนาผูบ้ ริหาร
(Talent & Leadership) และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ให้เป็น
ผู้น�ำที่มีความพร้อม เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กรอย่างยั่งยืน
o พัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยแนวคิด Innovation
Management Process (IMP) เพื่อผลักดันการคิดค้นนวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว

o พัฒนาศักยภาพพนักงานให้สอดรับต่อการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ด้วยการปรับปรุงทักษะ (Reskill) และ
เพิ่มทักษะการท�ำงาน (Upskill) ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงาน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่พนักงานมีส่วนร่วม
ในการสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
o พัฒนาพนักงานในองค์กรด้านแบรนด์และการสือ่ สารให้
มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงสร้าง Mindset การเป็นผู้ให้บริการ
ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions Provider)
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
o พัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับชุมชนรอบโรงงาน และ
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้การวางแผนกิจกรรมอย่างมี
กลยุทธ์และตรงกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ สร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
• ด้านสินค้าและนวัตกรรม
o พัฒนากระดาษลูกฟูกลอนเล็ก (Micro Flute) เพื่อใช้
ผลิตบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก พื้นผิวของกระดาษมีความเรียบเนียน
รองรับงานพิมพ์คณ
ุ ภาพสูง มีความแข็งแรง ตอบโจทย์อตุ สาหกรรม
ที่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย
o พัฒนาการผลิตถุงกระดาษรีไซเคิลเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคทีห่ นั มาใส่ใจสิง่ แวดล้อมมากขึน้ เหมาะส�ำหรับ
การบรรจุสนิ ค้าอุปโภคบริโภค ถุงกระดาษมีคณ
ุ ภาพแข็งแรง สามารถ
รองรับน�ำ้ หนักได้ดี โดยถุงกระดาษทีใ่ ช้งานแล้วยังสามารถน�ำกลับ
มารีไซเคิลในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ส�ำหรับผู้บริโภคในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ยังได้รว่ มมือกับห้างค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า ในการ
ผลักดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านโครงการใช้ถุงกระดาษ
รีไซเคิลและย่อยสลายได้ง่าย เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการ
รักษาสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ยวดที่ ท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ แพคเกจจิ้ ง
เติบโตอย่างยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหาร
จากเยื่อธรรมชาติ และหลอดกระดาษ ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
ภายใต้แบรนด์ “เฟสท์” (Fest) โดยบรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่ อธรรมชาติ มี
หลากหลายดีไซน์ ใช้งานง่าย สะดวก สามารถน�ำเข้าไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร
ได้อย่า งปลอดภัย ตอบโจทย์ผู้บริโ ภคที่ต้องการบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่เป็ น มิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
ธุรกิจแพคเกจจิง
้ ยังคงมุง
่ มัน
่ ในการวิจย
ั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อคิดค้นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ลูกค้า และร่วม
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
คุณวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัด
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

o เพิ่ ม ช่ อ งทางจั ด จ� ำ หน่ า ยบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การขนส่ ง
ส�ำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ให้การบริการแบบครบวงจรด้วยการ
น�ำเสนอรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทหี่ ลากหลายและอุปกรณ์เสริมส�ำหรับ
ห่อหุ้มสินค้า รองรับความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อย
o พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารเยื่อธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์
“เฟสท์” ที่ผลิตด้วยเยื่อจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่เอสซีจีส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกเพือ่ เพิม่ รายได้ โดยบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารเยือ่ ธรรมชาติ
มีขนาดและรูปแบบที่หลากหลาย แข็งแรง ทนน�้ำ และน�้ำมัน
สามารถบรรจุอาหารชนิดร้อนและเย็น รวมถึงน�ำไปอุ่นร้อนใน
ไมโครเวฟได้ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานที่หลากหลาย
o พัฒนาหลอดกระดาษภายใต้แบรนด์ “เฟสท์” ที่ผลิต
จากกระดาษส�ำหรับสัมผัสอาหาร สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
เหมาะส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
o พัฒนาบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก (R-1) ที่สามารถน�ำกลับ
เข้ากระบวนการรีไซเคิลได้เนื่องจากผลิตด้วยวัสดุชนิดเดียวกันมา
ประกบกันหลายชั้น (Multilayer Laminated: Mono Material)
โดยบรรจุภัณฑ์ฟิลม์พลาสติก (R-1) สามารถปกป้องสินค้าได้ดี  
ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม
การด�ำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• น� ำ ก๊ า ซที่ ไ ด้ จ ากระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ (Anaerobic Water
Treatment) มาใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (Renewable
Energy) และติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อน�ำมาผลิตเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนส�ำหรับใช้ในโรงงาน เพื่อให้เกิดการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงระบบ
การน�ำน�้ำร้อนที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการ เพื่อลดการใช้
พลังงานในกระบวนการผลิต

• จัดโครงการประกวดออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ “The ChallengePackaging Design Contest 2018” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เพือ่ ให้
เยาวชนรุ่นใหม่มีเวทีแสดงศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
รวมถึงให้ความรูด้ า้ นการตลาดทีม่ ลี กู ค้าเป็นศูนย์กลาง (Customercentricity) เพือ่ น�ำมาเป็นหลักคิดการท�ำงาน โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากผูป้ ระกอบการชัน้ น�ำ ได้แก่ บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด
(มหาชน) บริษทั เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษทั มาลีกรุป๊
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จ�ำกัด ในการ
ออกแบบโจทย์และตัดสินการประกวด โดยผลงานทีไ่ ด้รบั คัดเลือก
จะถูกน�ำมาพัฒนาเพือ่ น�ำไปใช้จริงในตลาดต่อไป
• จัดงานสัมมนา Design Talk 2018 เพือ่ แบ่งปันประสบการณ์
การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากนักออกแบบในระดับสากลให้กับ
นักศึกษา  อาจารย์ นักออกแบบ และผู้ที่สนใจด้านการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบ
เพือ่ พัฒนางานและยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ของประเทศไทย
ต่อไป
• จัดโครงการ “Green Mart-ตลาดสีเขียว” เป็นปีที่ 5 เพือ่
สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนรอบโรงงานและสร้างเครือข่าย
ผูป้ ระกอบการเพือ่ สังคม (Social Enterprise) ด้วยการหาช่องทาง
ให้ผปู้ ระกอบการมีตลาดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยชุมชนรอบโรงงาน
การจ�ำหน่ายของธุรกิจแพคเกจจิง้ มียอดขายจากกิจกรรมปี 2561
(12 ครัง้ ) รวมทัง้ สิน้ 737,000 บาท
• ส่ ง เสริ ม เกษตรกรรอบโรงงานด้ ว ยโครงการส่ ง น�้ ำ เพื่ อ
การเกษตร ลดต้นทุนในการปลูก เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิต
ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยในปีทผี่ า่ นมา  มีการส่งน�ำ้ ให้กบั เกษตรกรเป็นจ�ำนวน
4,202,371 ลูกบาศก์เมตร
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การด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่ส�ำคัญปี 2561

เอสซีจี มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการเปิดรับความร่วมมือ
ปรับเปลี่ยนและท้าทายตัวเอง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า พนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน และ
สังคม พร้อมฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานส�ำคัญของสังคมที่ยั่งยืน
ในปี 2561 นอกจากการด�ำเนินงานเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจที่ส�ำคัญของเอสซีจีแล้ว
การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ อาทิ
โครงการรักษ์น�้ำ จากภูผา สู่มหานที

เอสซีจีน้อมน�ำพระราชด�ำริ “จากภูผา สู่มหานที” ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เป็ น แนวทางการดู แ ลจั ด การน�้ ำ ให้ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะพื้ น ที่
ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ สู่ปลายน�้ำ ผ่านกระบวนการสร้างการ
มีส่วนร่วมกับคนในชุมชนให้เข้าใจการบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่
ตนเองอย่างแท้จริง ส่งเสริมให้ทุกคนมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน
การสร้างฝายชะลอน�ำ้ ในพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ คืนสมดุลสูร่ ะบบนิเวศ
แก้ ป ั ญ หาน�้ ำ แล้ ง น�้ ำ ท่ ว มอย่ า งเห็ น ผลจริ ง และส่ ง ต่ อ น�้ ำ ไป
สู่สระพวงเชิงเขา หรือกระจายน�้ำในพื้นที่ราบอย่างเป็นระบบ
ผ่านระบบแก้มลิง เพื่อให้เกษตรกรน�ำน�้ำไปใช้ท�ำการเกษตร
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเล ด้วยการสร้างบ้านปลา เพิ่มที่อยู่อาศัยและเป็น
แหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็ก คืนความสมบูรณ์สทู่ อ้ งทะเลไทย
การบริหารจัดการน�ำ้ ไม่เพียงสร้างความยัง่ ยืนด้านทรัพยากรน�ำ้
แต่ยงั เสริมสร้างความมัน่ คงด้านอาชีพและรายได้ของชุมชนต้นน�ำ้
ไปจนถึงปลายน�้ำด้วย
ระบบจัดการขนส่งปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีและหัวใจ

ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำให้อบุ ตั เิ หตุบนท้องถนนเป็นศูนย์ และ
ด้วย “พนักงานขับรถ” คือกลไกส�ำคัญอย่างยิง่ ของความปลอดภัย
บนท้องถนน เอสซีจี จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงาน
ขับรถให้เป็น Smart Driver หรือ “สุภาพบุรุษนักขับ” โดยมี
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ท�ำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขับรถบรรทุก
ขนส่งให้มีทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย มีความเข้าใจเรื่องการ
ดูแลยานพาหนะ ระบบการขนส่ง การดูแลสินค้า  มีหัวใจการให้
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บริการ และห่วงใยรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้ง
สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพ และสานเครือข่ายที่เข้มแข็งของ
สุภาพบุรุษนักขับของคู่ธุรกิจขนส่ง ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญต่อ
ความปลอดภัยบนท้องถนนเช่นกัน เอสซีจีจึงร่วมพัฒนาคู่ธุรกิจ
ขนส่งให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยสูงสุด โดยทุกรายต้อง
ผ่านการลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ และได้รับการ
ตรวจประเมินการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีอย่างละเอียด
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด เอสซีจี น�ำเทคโนโลยี GPS มาใช้กับ
รถขนส่งทุกคัน โดยมีศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงาน ที่ส�ำนักงานใหญ่
บางซื่อ ซึ่งหากพนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขับรถ
หรือจอดรถในบริเวณพืน้ ทีอ่ นั ตราย พนักงานประจ�ำศูนย์ควบคุมฯ
จะติดต่อพนักงานขับรถเพื่อแจ้งเตือนทันที
ฟื้นฟูเหมือง ฟื้นฟูชีวิต

การท�ำเหมืองแบบ Semi-Open Cut เป็นนวัตกรรมซึง่ เอสซีจี
คิดค้นขึ้น เพื่อการท�ำเหมืองอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ขุดเหมืองเป็นบ่อเหมือง และเว้นพืน้ ทีป่ า่ ธรรมชาติรอบขอบเหมือง
ไว้เป็นพื้นที่สีเขียว ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการเหมือง จะมี
แนวทางการฟื ้ น ฟู ด้ ว ยการปรั บ สภาพพื้ น ที่ ใ ห้ ร ะบบนิ เวศมี
ความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติกอ่ นการเปิดหน้าเหมือง
มากที่สุด
เหมืองหินปูนล�ำปาง ตัวอย่างหนึง่ ของกระบวนการฟืน้ ฟูเหมือง
ซึง่ เริม่ ต้นพร้อมกับการท�ำเหมืองในปี 2536 เริม่ ตัง้ แต่การปรับพืน้ ที่
เหมืองให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกล้าไม้ การศึกษา
พันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพื่อให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรรมสูง
เหมือนป่าธรรมชาติ การเก็บเมล็ดพันธุไ์ ม้ในป่ามาอนุบาลจนเติบโต
เพื่ อ ปลู ก ในแปลงฟื ้ น ฟู จากพื้ น ที่ เ หมื อ งเรี ย บโล่ ง มี แ ต่ พื้ น หิ น
เมื่อผ่านกระบวนการฟื้นฟูและดูแลอย่างถูกวิธี ต้นไม้เติบโตขึ้น
จนมีสภาพใกล้เคียงป่าธรรมชาติ ทั้งยังมีกล้าไม้ธรรมชาติที่ขึ้นเอง
การส�ำรวจพันธุ์พืชและสัตว์ที่ในพื้นที่ฟื้นฟู พบความหลากหลาย
ของทั้งพืชและสัตว์ นับเป็นดัชนีชี้วัดความส�ำเร็จของการฟื้นฟู
เหมืองได้เป็นอย่างดี
“ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูเหมืองหินปูนล�ำปาง” เปิดให้ผู้สนใจ
เข้าเยีย่ มชมและเรียนรูก้ ารฟืน้ ฟูเหมือง ฟืน้ ฟูชวี ติ เพือ่ เป็นต้นแบบ
การท�ำเหมืองและการฟื้นฟูเหมืองอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
สินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง

สินคาและบริการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมภายใต SCG eco value

39

รอยละ

รอยละ

42

ลานบาท

9,698

ลานบาท

รอยละ

1.0

ปริมาณ
กาซเรือนกระจกที่ลดลง

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปฐาน 2550)
รอยละ

ลานตัน
คารบอนไดออกไซด

7.4

รอยละ

0.72

ลานบาท

ของรายไดจากการขาย

ของเสียอันตราย/ไมอันตราย ที่นำไปฝงกลบ

การลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

1.95

3,465

ของรายได
จากการขาย

มูลคาการจัดหาที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

ของรายไดจากการขาย

4,674

คาใชจายและเงินลงทุนดาน
สิ่งแวดลอม

ของรายได
จากการขาย

รอยละ

ปริมาณ
การใชพลังงานที่ลดลง

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปฐาน 2550)

16.08
เพตะจูด

รอยละ

7.8

0.0/13.3

สัดสวนการใชพลังงาน
ทดแทน

สัดสวนการนำน้ำ
กลับมาใชซํ้า

รอยละ

รอยละ

11.4

9.3

สินคาที่ไดการรับรองฉลากคารบอน

(ฉลากลดคารบอนและฉลากคารบอนฟุตพริ้นท)

466
พนักงานขับรถที่ผานการอบรม
จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน

17,024

จำนวนฝายชะลอน้ำ

84,266

ฝาย

การแบงปนสูสังคม

748

คน

ผลิตภัณฑ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
(พนักงาน/ คูธุรกิจ)

0.038/0.056
ตอ 200,000 ชั่วโมง-คน

ราย

100

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปฐาน 2557)

10.03
ลาน ลบ.ม.

คูธุรกิจที่ไดรับการประเมินความเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอม สังคม และ
การกำกับดูแล
รอยละ

ปริมาณการใชน้ำที่ลดลง

(ของคูธุรกิจ
ที่มีมูลคาการจัดหา
มากกวา 1 ลานบาท)

รอยละ

8.3

โครงการปนโอกาสวาดอนาคต

217
โครงการ

25

ลานบาท

ลานบาท
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รายงานบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

เอสซีจเี ล็งเห็นและให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารกับสังคมถึงกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจัดท�ำ
รายงานบั ญ ชี เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มขึ้ น โดยมี ข อบเขตการรายงาน
ประกอบด้ ว ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และเงิ น ลงทุ น เพื่ อ
สิ่งแวดล้อม
ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Expense) ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงิน
ทัง้ สิน้ 2,190 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเกีย่ วกับการบ�ำบัด
และลดมลพิษทีเ่ กิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม รวมเป็นเงิน 1,695 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
และรองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรเพื่อ
สิ่งแวดล้อม รวมเป็นเงิน 319 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15
ของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ส่วนที่เหลือประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม
และค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
ส�ำหรับเงินลงทุนเพือ่ สิง่ แวดล้อม (Environmental Investment)
ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 1,275
ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
รวมเป็นเงิน 206 ล้านบาท การลงทุนในธุรกิจเคมิคอลส์ รวมเป็นเงิน
214 ล้านบาท และการลงทุนในธุรกิจแพคเกจจิ้ง รวมเป็นเงิน
855 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ส�ำคัญในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

24

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ลดการใช้ ไ ฟฟ้ า โดยออกแบบและปรั บ ปรุ ง ระบบไซโคลน
ของกระบวนการผลิตซีเมนต์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
ลดการใช้น�้ำในโรงงานซีเมนต์ที่ระบบหล่อเย็น และน�ำน�้ำทิ้งจาก
ระบบน�้ำหล่อเย็นมาบ�ำบัดโดยวิธีธรรมชาติ และปรับปรุงเพื่อลด
การใช้น�้ำหลายโครงการในโรงงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ธุรกิจเคมิคอลส์
ลดการใช้พลังงานโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ของโรงงานโอเลฟินส์ โรงงานพอลิโอเลฟินส์ โรงงานผลิต PVC
และโรงงาน Downstream ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบ
ทุน่ ลอยน�ำ้ ลดการใช้นำ�้ โดยการปรับปรุงและติดตัง้ ระบบรีไซเคิลน�ำ้
เพื่อน�ำน�้ำกลับไปใช้ใหม่
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ลดพลังงานไฟฟ้าโดยการปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการ
Pulping & Screening การติดตั้งระบบจัดการของเสียจาก
กระบวนการผลิ ต (Waste to Enengy) ติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า
พลั ง แสงอาทิ ต ย์ ลดการใช้ น�้ ำ โดยการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การใช้นำ�้ ในกระบวนการผลิตกระดาษ เช่น การลดน�ำ้ ซีล การลดน�ำ้
ในระบบ HP/LP Shower

ตารางข้อมูลรายงานบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม
(ล้านบาท)
			

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

1. ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Expense)    
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดและลดมลพิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

ปี 2561
2,190
1,695

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดและลดมลพิษทางน�้ำ

899

1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการลดมลพิษทางอากาศ

371

1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดของเสีย

353

1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดและลดมลพิษอื่น ๆ

72

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรเพื่อสิ่งแวดล้อม

319

1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อสิ่งแวดล้อม

154

1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดต่าง ๆ

117

1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1.3.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบรับรอง/ ใบอนุญาต/ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
1.3.4 ค่าเบี้ยประกันด้านสิ่งแวดล้อม
       1.3.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1.4 ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

6
28
0.01
3
18

1.5 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม

1

1.6 ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

3

2. เงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Investment)                         

1,275

25

08

ข�อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่น ๆ

น ในบริ
ษัษ
ท ย่
ว มค้ษาัทบริ
ษั ท ร่ ว ม และบริ ษั ท อื่ น
การลงทุนในบริษัทย�อย การลงทุ
การร�วมค�
า บริ
ัทอร�ยวมการร่
และบริ
อื่น
ซึ่ ง เป็ น บริ
ั ทที
ที่เ่ มป�ี กนารประกอบธุ
ร กิ จ ที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ
ซึ่งเป�นบริษัทที่มีการประกอบธุ
รกิษจ
สาระสําคัญ

ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน / คอนกรีตผสมเสร็จ
ปูนซีเมนต ปูนฉาบ และปูนกอ
ปูนซีเมนต ปูนฉาบ ปูนกอ และปูนซีเมนตขาว
ปูนซีเมนต ปูนฉาบ และปูนกอ
ปูนซีเมนต ปูนฉาบ และปูนกอ
ปูนซีเมนต

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สระบุรี
สระบุรี
นครศรีธรรมราช
ลําปาง
สปป. ลาว

ปูนฉาบและปูนกอ
ปูนซีเมนตขาว
วัสดุทนไฟ
รับปรึกษาการอนุรักษพลังงาน
และรับจางผลิตไฟฟา
บริการดานเทคนิคและติดตั้งโรงงาน
วิจัยและพัฒนา
กําจัดกากอุตสาหกรรม

สระบุรี
สระบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
บริษัทยอย
1
2
3
4
5
6
7

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด
Khammouane Cement Co., Ltd.

8
9
10
11

บริษัทสยามมอรตาร จํากัด
บริษัทสยามปูนซิเมนตขาว จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด
บริษัทอนุรักษพลังงานซิเมนตไทย จํากัด

12 บริษัทอีโค แพลนท เซอรวิสเซส จํากัด
13 บริษทั สยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด
14 บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

บริษัทคิวมิกซซัพพลาย จํากัด
บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด
บริษัทศิลาสานนท จํากัด
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
27 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
28 Song Gianh Cement Joint Stock Company
29 Mien Trung Cement One Member Company Limited
26

*
**

คอนกรีตผสมเสร็จ
ผลิตหินกอสราง
ผลิตหินกอสราง
ผลิตภัณฑคอนกรีต
ปูนซีเมนต
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
แผนพื้นสําเร็จรูป
จัดจําหนายปูนซีเมนต

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

ปูนซีเมนต
ปูนซีเมนต
ปูนซีเมนต

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

0-2586-3060-1
0-2555-5000
0-3624-0000-98
0-3628-8900
0-7553-8222
0-5423-7500
(856) 51-628-000

0-2586-3072
0-2555-5003
0-3624-0099
0-3628-8909
0-7553-8111
0-5423-7501
-

4,894
10,416
625
575
700
589
11,188
21
443
200
300
1,310

100
100
100
100
100
100
100

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

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

100
100
100
100
100
100
100

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

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

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

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

1
1
2

50
100
187

100
100
100

100
100
100

0-2022-7888
0-4335-8031
0-2555-5000
(6221) 797-1190
(6221) 798-3751
(6221) 797-1190
(6231) 732-1512
(856) 21-720-385
(84) 28-3974-4380-3
(951) 681-351
(855) 12-222-102
(84) 93-3558-096

0-2022-7889
0-4335-8033
0-2555-5003
(6221) 797-1090
(6221) 791-80919
(6221) 797-1090
(6231) 732-1512
(856) 21-720-224
(84) 28-3974-1888
(951) 681-351
-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
**

8
1
3
15
0.04
12
1
0.1
4
0.0004
-

800
54
280
466
1,193
365
43
31
178
124
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

(84) 52-6262-666
(84) 232-3535-098
(84) 511-2227-803

(84) 52-6268-666
(84) 232-3535-071
(84) 511-3784-139

หุนสามัญ
หุนสามัญ
**

363
226
-

5,505
3,284
23

100
100
100

100
100
100

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)
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ชื่อบริษัท
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Danang Cement One Member Company Limited
Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด
บริษัทยิปซัมซิเมนตไทย จํากัด
บริษัทเอ็มอารซี รูฟฟง จํากัด
บริษัทเซรามิคซิเมนตไทย จํากัด
Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc.
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด

40 บริษัทสยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด
(เดิมชื่อ "บริษัทผลิตภัณฑกระเบื้อง (ลําปาง) จํากัด")
41 บริษัทเอสซีจี แลนดสเคป จํากัด
42 บริษัทสยามไฟเบอรกลาส จํากัด
43 บริษทั กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด
บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด
(เดิมชื่อ "บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด")
SCG Trading Australia Pty. Ltd.
SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
(เดิมชื่อ "SCG Trading Guangzhou Co., Ltd.")
SCG Trading Hong Kong Limited
SCG Trading Philippines Inc.
SCG Trading USA Inc.
PT SCG Trading Indonesia
SCG Trading Lao Co., Ltd.
SCG Marketing Philippines Inc.

59 SCGT Malaysia Sdn. Bhd.
60 SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.
*
**
28

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

ปูนซีเมนต
ปูนซีเมนต
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
ผลิตภัณฑไฟเบอรซีเมนต
หลังคา ฝา ผนัง พื้น และวัสดุตกแตง
ผลิตภัณฑไฟเบอรซีเมนต ฝา และผนัง

เวียดนาม
เวียดนาม
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ฟลิปปนส
ฟลิปปนส
สิงคโปร
สระบุรี

คอนกรีตสําเร็จรูป บล็อกปูถนน
แผนปูพื้น บุผนัง รั้วคอนกรีต
ฉนวนใยแกวกันความรอน
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต

สระบุรี

ลําปาง

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต
กระเบื้องหลังคาเซรามิก
คอนกรีตมวลเบา
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน / จัดจําหนายในประเทศ
คาขายระหวางประเทศ

สระบุรี
นครปฐม / สระบุรี / ชลบุรี /
ขอนแกน / นครศรีธรรมราช /
ลําพูน / นครราชสีมา
เวียดนาม
กัมพูชา
สระบุรี
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

คาขายระหวางประเทศ
คาขายระหวางประเทศ

ออสเตรเลีย
จีน

คาขายระหวางประเทศ
คาขายระหวางประเทศ
คาขายระหวางประเทศ
คาขายระหวางประเทศ
คาขายระหวางประเทศ
คาขายระหวางประเทศ

ฮองกง
ฟลิปปนส
สหรัฐอเมริกา
อินโดนีเซีย
สปป. ลาว
ฟลิปปนส

คาขายระหวางประเทศ
คาขายระหวางประเทศ

มาเลเซีย
กัมพูชา

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

(84) 511-3481-302
(84) 57-3790-178
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
(632) 717-6901
(632) 717-6901
(65) 6297-9661
0-2586-3333

(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

**
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

149
7
8
60
14
174
14
110

15
15
14,894
193
762
6,037
136
192
278
11,000

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0-5433-7301-5

0-5433-7300

หุนสามัญ

2

230

100

100

0-2586-6822

0-2586-6800

หุนสามัญ

16

1,630

100

100

0-3637-3441-4
0-2586-3333

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

หุนสามัญ
หุนสามัญ

13
10

422
1,030

100
100

100
100

(84) 274-3767-581-4
(855) 23-454-3888
0-2586-3333
(6226) 7861-0360
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-2222

(84) 274-3767-686
0-2586-5017
(6226) 7861-0361
0-2586-5454
0-2586-2961
0-2587-2159

**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.1
4
4
270
976
4

235
43
400
1,253
15,109
22,257
400

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

(612) 9439-1441
(86) 208-365-2559

(612) 9436-0195
(86) 208-365-2595

หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.2
0.03

5
24

100
100

100
100

(852) 2838-6456
(632) 501-8634
(1310) 323-2194-106
(6221) 350-9488
(856) 21-454-596-7
(632) 501-8634
(632) 501-8630
(60) 35-632-0168
(855) 23-990-401-5

(852) 3549-7219
(632) 501-8635
(1310) 324-9528
(6221) 352-0718
(856) 21-454-598
(632) 501-8635

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

45
0.5
0.1
8
0.02
1

220
38
36
8
11
90

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

(60) 35-632-0158
(855) 23-990-400

หุนสามัญ
หุนสามัญ

2
0.0001

14
1

100
100

100
100
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ชื่อบริษัท
61 SCG Trading Middle East Dmcc
62 SCG Trading Vietnam Co., Ltd.

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

SCG International India Private Limited
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด
SCG Logistics Lao Co., Ltd.
SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
Unify Smart Tech Joint Stock Company
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอรวิสเซส จํากัด
Myanmar CBM Services Co., Ltd.
บริษัทเน็กซเตอร ดิจิตอล จํากัด
(เดิมชื่อ "บริษัทกระเบื้องทิพย จํากัด")
บริษัทเบ็ตเตอรบี มารเก็ตเพลส จํากัด
(เดิมชื่อ "บริษัทซิเมนตไทยโฮมเซอรวิส จํากัด")
บริษัทเอสซีจี ซอรสซิ่ง จํากัด
บริษัทเน็กซเตอร รีเทล จํากัด
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ จํากัด

75 บริษัทเอสซีจี สกิลส ดีเวลลอปเมนท จํากัด
76 บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด
77 Prime Group Joint Stock Company
78 Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
79 Prime International Import-Export and Service
Trading Company Limited
80 Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company
81 Prime Pho Yen Joint Stock Company
82 Prime - Yen Binh Joint Stock Company
83 Prime - Tien Phong Joint Stock Company
84 Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company
85 Prime - Truong Xuan Joint Stock Company
86 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company
87 PT Semen Jawa
88 PT KIA Serpih Mas
89 PT KIA Keramik Mas
90 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
91 Prime Dai An Joint Stock Company
*
**
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ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

คาขายระหวางประเทศ
บริการดานโลจิสติกส
การคาระหวางประเทศ
และการกระจายสินคาในประเทศ
คาขายระหวางประเทศ
บริการดานโลจิสติกส
บริการดานโลจิสติกส
บริการดานโลจิสติกส
บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหบริการทางธุรกิจ
ใหบริการทางธุรกิจ
ใหบริการทางธุรกิจ

สหรัฐอาหรับเอมิเรสต
เวียดนาม

ใหบริการทางธุรกิจ

กรุงเทพฯ

คาปลีก
ใหบริการแฟรนไชสระบบการคาปลีก
ศูนยแสดงสินคาเอสซีจี ใหบริการ
และใหคําปรึกษา
โรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
ในดานการขนสงของคูคาของเอสซีจี
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
จําหนายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง

กรุงเทพฯ
กรุงเทพ
กรุงเทพฯ

จําหนายสุขภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของ

เวียดนาม

กระเบื้องหลังคาดินเผา
กระเบื้องเซรามิกปูพื้น
กระเบื้องเซรามิกบุผนัง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
เครื่องทําน้ํารอนและเครื่องกล
ปูนซีเมนตขาว
ปูนซีเมนต
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
กระเบื้องหลังคาเซรามิก
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
สํารวจแหลงวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

อินเดีย
กรุงเทพฯ
สปป. ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
กรุงเทพฯ
เมียนมา
กรุงเทพฯ

สระบุรี
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
เวียดนาม

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

(971) 4-552-0293
(84) 83-5269-001

(971) 4-552-0294
(84) 83-5269-009

หุนสามัญ
**

0.001
-

11
64

100
100

100
100

(91) 124-400-6413
0-2586-3333
(856) 20-9591-9650
(855) 23-966-206
(84) 90-5559-562
0-2586-2222
(951) 966-2014
0-2586-6950

0-2586-2158
(855) 23-966-205
0-2586-2250
(951) 966-2014
-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

1
33
0.1
0.03
1
0.1
0.02
10

27
3,340
13
11
7
10
66
50

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

0-2586-4111

0-2586-4017

หุนสามัญ

10

149

100

100

0-2586-3333
0-2586-3333
0-2101-9922

0-2586-5625
0-2101-9920

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

1
0.5
5

100
47
500

100
100
100

100
100
100

0-3672-4377

0-3672-4378

หุนสามัญ

0.1

5

100

100

0-2586-701-3538
(84) 211-3888-987
(84) 211-3888-987

-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
**

24
101
-

2,400
1,413
420

100
100
100

100
100
100

(84) 211-3888-386

-

**

-

6

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) 251-3965-475
(6221) 350-9491
(6221) 386-2322
(6221) 386-2322
(6221) 386-2322
(84) 211-6535-659

(84) 251-3965-478
(6221) 350-9704
(6221) 386-2253
(6221) 386-2253
(6221) 386-2253
-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

25
15
13
12
25
6
4
331
3,143
2,926
14,929
3

350
210
182
168
350
84
56
10,778
1,528
2,162
5,603
35

100
100
100
100
100
99
99
98
97
96
96
95

100
100
100
100
100
99
99
98
97
96
96
95
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ชื่อบริษัท
92 Kampot Cement Co., Ltd.
93 PT Tambang Semen Sukabumi
94 บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน)
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
บริษัทสยามซานิทารีฟตติ้งส 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.
บริษัทสระบุรีรัชต จํากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.

105 PT Surya Siam Keramik
106 บริษทั กรีน คอนเซอรเวชั่น โซลูชั่น จํากัด
107
108
109
110

บริษัทสยามซานิทารีแวร จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี (หนองแค) จํากัด
Mawlamyine Cement Limited

111 Prime Hao Phu Joint Stock Company
112 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน)
113 บริษัทคิว-คอน อีสเทอรน จํากัด
114
115
116
117
118
119
120
121

บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด
บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซเพรส จํากัด
Prime Dai Quang Joint Stock Company
Guangxi SCG Logistics Co., Ltd.
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
บริษัทพาเนล เวิลด จํากัด
บริษัทจัมโบบาจส แอนด ทักส จํากัด
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส จํากัด

122 บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร จํากัด
123 Mingalar Motor Co., Ltd.
*
**
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ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

ปูนซีเมนต
เหมืองหินปูน
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
และนิคมอุตสาหกรรม
จัดจําหนายวัสดุกอสราง
กอกน้ําและอุปกรณประกอบสุขภัณฑ
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
สํารวจแหลงวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
ผลิตวัตถุดิบ
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
คอนกรีตผสมเสร็จ
แผนปูพื้นและบุผนังคอนกรีต
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
คอนกรีตผสมเสร็จ
และผลิตภัณฑเกี่ยวเนื่อง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้น
ใหบริการจัดการขยะหรือของเสีย
และนําขยะหรือของเสียไปใชผลิตพลังงาน
กิจการการลงทุน
เครื่องสุขภัณฑ
เครื่องสุขภัณฑ
ปูนซีเมนต

กัมพูชา
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ

สํารวจแหลงวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
อิฐมวลเบา แผนผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา
และคานทับหลังมวลเบา
อิฐมวลเบา แผนผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา
และคานทับหลังมวลเบา
ตัวแทนจําหนาย
บริการดานโลจิสติกส
บรรจุภัณฑ
บริการดานโลจิสติกส
บริการดานโลจิสติกส
ผลิตแผนไมอัดซีเมนต
บริการขนสงดวยเรือลําเลียง
รับสรางบาน อาคารประกอบ
และงานตกแตงภายใน
ใหบริการแฟรนไชสระบบการคาปลีก
ตัวแทนจําหนาย

เวียดนาม
พระนครศรีอยุธยา

อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
กัมพูชา
สระบุรี
ฟลิปปนส
เมียนมา
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สระบุรี
สระบุรี
เมียนมา

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

ระยอง
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
จีน
เมียนมา
สมุทรสาคร
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เมียนมา

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

(855) 23-996-839
(6221) 350-9491
0-2586-4092

(6221) 350-9704
0-2587-0162

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

13
3
5,963

4,275
8
5,963

94
93
91

94
93
91

(6221) 350-6227
0-2973-5040-54
(84) 211-3845-238
(84) 234-3626-282
(84) 234-3625-966
(84) 235-3509-999
(855) 12-222-102
0-2586-6822
(632) 717-6901
(959) 783-914-137
(959) 783-914-139
(6221) 5397-091
0-2586-3333

(6221) 350-1767
0-2529-1608
0-2586-6800
(6343) 778-2934
-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

981
2
13
5
3
30
0.002
1
600
6

350
200
182
70
35
414
128
96
430
207

91
91
90
90
90
90
90
83
80
80

91
91
90
90
90
90
90
83
83
80

(6221) 5397-094
0-2586-2979

หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.01
2

87
185

80
74

80
74

0-2973-5040-54
0-2973-5040-54
0-2973-5040-54
(959) 796-093-056
(959) 978-757-519
(84) 27-383-2270
0-3525-9131

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

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

1
2
2
0.1

60
200
160
1,631

71
71
71
70

71
71
71
70

0-3525-9130

หุนสามัญ
หุนสามัญ

3
400

35
400

69
68

69
68

0-3865-0515

0-3865-0517

หุนสามัญ

59

590

68

68

0-2586-1402
0-2239-8999
(84) 235-3761-666
0-2586-1590
(959) 961-404-851
0-3447-3067-70
0-2872-3014-5
0-2586-1323

0-2586-2203
0-2168-3230
0-3447-3063
0-2872-3016
0-2586-4364

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

15
0.6
2
2
2
5
8

146
633
28
34
58
245
457
825

67
65
56
55
55
55
55
51

67
65
56
55
55
55
55
51

0-2693-1108-6010
(951) 514-940

-

หุนสามัญ
หุนสามัญ

4
0.004

377
141

51
50

51
50
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ชื่อบริษัท
124
125
126
127
128
129

PT Siam-Indo Gypsum Industry
PT Siam-Indo Concrete Products
PT Pion Quarry Nusantara
บริษัทโสสุโก เซรามิค จํากัด
PT SCG Barito Logistics
Kampot Land Co., Ltd.

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

แผนยิปซัม
กระเบื้องไฟเบอรซีเมนต
ผลิตหินกอสราง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
บริการดานโลจิสติกส
กิจการลงทุนในที่ดิน

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
สระบุรี
อินโดนีเซีย
กัมพูชา

กิจการลงทุน
ใหเชาที่ดิน

กรุงเทพฯ
ฟลิปปนส

กิจการหองเย็นและขนสงหองเย็น
กิจการลงทุน
ทาเทียบเรือสินคา
บริการยกขนสินคา
โครงสรางบาน
ใหเชาที่ดิน
ผลิตและจําหนายปูนพลาสเตอร
กิจการลงทุน
ธุรกิจโรงอัดเศษกระดาษ
กิจการลงทุน
บริการทางการเงิน
จัดจําหนายวัสดุกอสราง
และอุปกรณตกแตงบาน
วัสดุทนไฟ
กิจการลงทุน
แผนยิปซัมและผลิตภัณฑจากยิปซัม
แผนยิปซัมและผลิตภัณฑจากยิปซัม
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมและ
ธุรกิจกระจายสินคาวัสดุกอสราง
และสินคาเกี่ยวกับบาน
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สระบุรี
กรุงเทพฯ
สระบุรี
ฟลิปปนส
ฟลิปปนส
ฟลิปปนส
กรุงเทพฯ
รอยเอ็ด

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
ธุรกิจจัดจําหนาย
กระเบื้องหลังคาดินเผา
ธุรกิจจัดจําหนาย
บริการดานโลจิสติกส

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม

การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
130 บริษัทโกลบอลเฮาส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
131 CMPI Land, Inc.
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส จํากัด
บริษัทสยาม สมารท ดาตา จํากัด
บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด
บริษัทบางกอก อินเตอร เฟรท ฟอรเวิรดดิ้ง จํากัด
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทเซอรเวย มารีน เซอรวิส จํากัด
บริษัทนอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด
Mariwasa Holdings, Inc.
Green Siam Resources Corporation
CMPI Holdings, Inc.
บริษัทสยาม เซยซอน จํากัด
บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

144
145
146
147
148

Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk

149 PT Catur Mitra Sejati Sentosa
150
151
152
153
154
*
**
34

PT Catur Sentosa Berhasil
PT Catur Sentosa Anugerah
PT M Class Industry
PT Caturaditya Sentosa
Asia Pacific Logistics and Transportation
Joint Stock Company

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

จีน
กรุงเทพฯ
สระบุรี
สงขลา
อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

(6221) 8832-0028
(6226) 743-2140
(6221) 797-1190
0-3637-6300
(6221) 634-5668
(855) 12-442-737

(6221) 8832-0036
(6225) 743-2149
(6221) 797-1090
0-3637-6309
(6221) 634-5666
-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.03
0.03
0.01
0.01
4
0.001

306
446
16
800
103
0.2

50
50
49
49
49
46

50
50
49
49
49
46

0-2586-3333
(632) 908-3720

0-2586-5454
(632) 750-6650

1,519
49
48
570
30
63
2
2,325
37
405
235
95
55
48
4,001

65
64

0-2586-3136
0-2586-2391
0-2754-4513
0-2754-4513
0-3637-3480
0-2296-1494
0-3637-3577
(6343) 778-2934
(632) 501-8631
(632) 813-1704
0-2586-2391
0-4351-1492

15
50
50
6
0.03
1
0.02
23
0.4
4
248
13
48
0.05
4,001

50
40

0-2586-6610
0-2586-3021
0-2754-4501-9
0-2754-4501-9
0-3637-3478
0-2296-1490-2
0-3637-3578-82
(632) 717-6901
(632) 501-8631
(632) 813-1666
0-2586-3021
0-4351-9597

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

51
51
50
50
49
48
40
40
40
40
31
30

51
51
50
50
49
48
40
40
40
40
31
30

(86) 553-839-9857
0-2555-0055
0-3621-8200
0-7420-0400
(6221) 566-8801

(86) 553-839-9888
0-2555-0001-6
0-3621-8201
0-7420-0401
(6221) 5696-5178

**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

2
5
1
4,458

497
150
470
120
1,030

30
29
29

30
29
29
29
29

(6221) 5420-4999

(6221) 5421-7375
(6221) 5421-7383
(6221) 580-0758
(6221) 619-0009
(6221) 539-7094
(6221) 4682-6455
(84) 43-7738-421

หุนสามัญ

7,000

1,617

-

29

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

130
0.1
34
0.003
2

300
185
222
7
44

28
25

29
29
28
26
25

(6221) 580-0757
(6221) 619-7255
(6202) 6743-6888
(6221) 4682-6456-58
(84) 43-7738-420

35

ชื่อบริษัท
155 PT Catur Logamindo Sentosa
156 Global House (Cambodia) Company Limited
157 PT Catur Hasil Sentosa
158 PT Kusuma Kemindo Sentosa
159
160
161
162

PT Caturadiluhur Sentosa
PT Eleganza Tile Indonesia
บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน)
Finfloor S.p.A.

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

ธุรกิจจัดจําหนาย
จัดจําหนายวัสดุกอสราง
และอุปกรณตกแตงบาน
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
ธุรกิจจัดจําหนาย

อินโดนีเซีย
กัมพูชา

ธุรกิจจัดจําหนาย
ธุรกิจจัดจําหนาย
ปูนซีเมนต
กิจการลงทุน

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
อิตาลี

กิจการลงทุน
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
และเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน
จําหนายเม็ดพลาสติก
จําหนายเม็ดพลาสติก
คาขายระหวางประเทศ

กรุงเทพฯ
ระยอง

บริการซอมบํารุง
บริการซอมบํารุง
นิคมอุตสาหกรรม
ใหบริการเทคโนโลยีดานเคมีภัณฑ
กิจการลงทุน
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
วิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัย
จําหนายและใหบริการเทคโนโลยี
จําหนายและใหบริการเทคโนโลยี
กิจการลงทุน
วิจัยและพัฒนาและใหบริการเทคโนโลยี
พลาสติกพีวีซี
พลาสติกพีวีซี
พีวีซี เพสต เรซิน

ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
สิงคโปร
สิงคโปร
สหรัฐอเมริกา
นอรเวย
นอรเวย
นอรเวย
นอรเวย
นอรเวย
นอรเวย
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

ธุรกิจเคมิคอลส
บริษัทยอย
163 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
164 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
165 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส จํากัด
166 บริษทั เอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด
167 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
(เดิมชื่อ "SCG Singapore Trading Pte. Ltd.")
168 บริษัทระยองวิศวกรรมและซอมบํารุง จํากัด
169 บริษัทโปรเทค เอาทซอสซิ่ง จํากัด
170 บริษัทอาร ไอ แอล 1996 จํากัด
171 บริษัทเท็กซพลอร จํากัด
172 บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
173 Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
174 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
175 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
176 Hexagon International, Inc.
177 Norner Holding AS
178 Norner AS
179 Norner Research AS
180 Norner IP AS
181 Norner Verdandi AS
182 CO2 Technologies AS
183 บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด
184 PT TPC Indo Plastic and Chemicals
185 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
186 บริษัททีพีซี เพสต เรซิน จํากัด
*
**
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กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สิงคโปร

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

(6227) 445-2010
(855) 23-232-232

(6227) 445-2011
(855) 23-232-231

หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.002
0.001

3
420

-

20
17

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

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

หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.001
2

2
5

-

16
15

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.01
0.03
778
11

23
58
4,671
429

10
10

15
15
10
10

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

0-2586-5561
0-3868-3398

หุนสามัญ
หุนสามัญ

344
52

32,277
5,190

100
100

100
100

0-2586-6161
0-2586-4115
(65) 6221-5368

0-2910-4022
0-2586-3676
(65) 6221-5346

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.1
0.1
1

5
3
23

100
100
100

100
100
100

0-3868-5040-8
0-3868-2632-3
0-3868-9471-2
0-2586-6353
0-2586-5435
(84) 83-8257-226
(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

0-3891-1309
0-3868-2633
0-3891-1955
0-2586-2086
(84) 83-8257-268
(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

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.04
0.01
11
0.01
373
38
112
2
0.01
0.001
0.001
0.001
0.01
0.001
2
0.03
875
3

2
1
1,100
1
11,813
18,259
804
2,349
67
3
0.1
0.1
0.1
3
0.5
170
1,020
875
333

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

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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ชื่อบริษัท
187
188
189
190
191
192
193
194
195

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวอินเตอรเทค จํากัด
Chemtech Co., Ltd.
บริษัทโทเทิลแพลนทเซอรวิส จํากัด
SENFI UK Limited
SENFI Swiss GmbH
บริษัทระยองไปปไลน จํากัด
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร จํากัด

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

บริษัทมาบตาพุด แทงค เทอรมินัล จํากัด
Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด
Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
PT Nusantara Polymer Solutions
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
Northern Binh Minh Plastics One Member
Limited Company
206 บริษัทโฟลวแล็บ แอนด เซอรวิส จํากัด

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

ทอและขอตอพีวีซี
ผลิตภัณฑทอและผลิตภัณฑพลาสติกพีวีซี
ผลิตภัณฑแมพิมพ
พลาสติกคอมพาวนด
กิจการลงทุน
วิจัยและพัฒนา
ใหบริการดานการตลาด
บริการใชสิทธิทางทอ
เม็ดพลาสติกคอมพาวนด
ขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง
บริการคลังเก็บสินคาและขนถายสินคา
พีวีซีคอมพาวนด
พลาสติกพีวีซี
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
ทอและขอตอพีวีซี
ทอและขอตอพีวีซี
จําหนายเม็ดพลาสติก
ผลิตและจําหนายทอพลาสติก
ผลิตภัณฑทอและผลิตภัณฑพลาสติกพีวีซี

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ระยอง
เวียดนาม
ระยอง
สหราชอาณาจักร
สวิตเซอรแลนด
ระยอง
กรุงเทพฯ

บริการสอบเทียบมาตรฐาน

ระยอง

จําหนายเม็ดพลาสติก
จําหนายเม็ดพลาสติก
วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน
เลเทกซสังเคราะห
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
เม็ดพลาสติกพอลิสไตรีน
โพรพิลีนออกไซด

ฮองกง
จีน
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

บริการคลังเก็บสินคาและขนถายสินคา
บริการคลังเก็บสินคาและขนถายสินคา
กิจการลงทุน
วัตถุดิบสําหรับผลิตยางสังเคราะห
วัตถุดิบสําหรับผลิตอะคริลิก
เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด
ผงเมลามีน

ระยอง
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ระยอง
ระยอง
ระยอง

ระยอง
เวียดนาม
เวียดนาม
ระยอง
ระยอง
กัมพูชา
เมียนมา
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
เวียดนาม

บริษัทรวมและบริษัทอื่น
207
208
209
210
211
212
213

SCG Plastics (China) Co., Limited
SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด
บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

214
215
216
217
218
219
220

บริษัทระยอง เทอรมินัล จํากัด
PT Siam Maspion Terminal
บริษัทเอสดีกรุปเซอรวิซ จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด

*
**
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สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม และประเทศจีน ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

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

0-2586-4305
0-2586-2444
0-3889-2244
(84) 650-3784-993
0-3892-5299
0-3803-5381
-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

4
4
0.4
12
1
0.0003
4
4

400
426
40
103
1,180
43
1
200
380

100
100
100
100
100
100
100
92
87

100
100
100
100
100
100
100
92
87

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

0-3891-1955
(84) 650-3740-065
(84) 83-8234-725
0-3868-5036
0-3891-5310
(855) 23-885-172
(6221) 536-79185
(84) 83-9606-814
(84) 321-3967-869

หุนสามัญ
**
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
**

7
108
225
1
1
1
82
-

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

82
72
70
51
55
60
57
50
54
54

82
72
70
68
67
60
57
55
54
54

0-3891-1321-2

0-3891-1381

หุนสามัญ

0.02

4

51

51

(852) 2544-9991
(86) 216-888-6091
0-3868-3215-6
0-3868-3215-6
0-3868-3215-6
0-3868-3215-6
0-3868-3215-6

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

4
25
4,755
5,789
4,455
995
3,150
4,750
1,325
327
78
1,173
5,590
64
200

60
60
50
50
50
50
50

0-2586-6220
0-3868-3991
0-2679-5119
0-2586-5393
0-3868-4255
0-3868-4255

0.1
48
59
45
10
32
48
14
0.01
1
12
56
1
2

60
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

หุนสามัญ
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

50
50
49
46
46
45

50
50
50
49
47
46
45
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ชื่อบริษัท
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
PT Trans-Pacific Polyethylindo
บริษัทริเกน (ไทยแลนด) จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
PT Styrindo Mono Indonesia
GTC Technology US, LLC
GTC Technology International, LP
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
Da Nang Plastics Joint Stock Company
Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate
Joint Stock Company
PT Srithai Maspion Indonesia
PT Trans-Pacific Polypropylene Indonesia
PT Trans-Pacific Styrene Indonesia
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

ฟลมพลาสติก
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
พีวีซีคอมพาวนด
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน
ใหบริการเทคโนโลยีดานเคมีภัณฑ
ใหบริการเทคโนโลยีดานเคมีภัณฑ
เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด
ผลิตภัณฑทอและผลิตภัณฑพลาสติกพีวีซี
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ระยอง
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
จีน
เวียดนาม
เวียดนาม

ผงเมลามีน
เม็ดพลาติกพอลิโพรพิลีน
วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน
วัตถุดิบสําหรับผลิตอะโรเมติกส

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

กิจการลงทุน
กระดาษคราฟท
บริหารสินทรัพยและทรัพยสินทางปญญา
อบรมและสัมมนา
พลังงาน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กระดาษคราฟท

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สิงคโปร
ฟลิปปนส
ฟลิปปนส
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ / ราชบุรี /
สมุทรปราการ / ปทุมธานี
ขอนแกน
ระยอง
เวียดนาม
สิงคโปร

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทยอย
236
237
238
239
240
241
242
243
244

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทอินวีนิค จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส จํากัด
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
United Pulp and Paper Co., Inc.

245
246
247
248
249

Paperlink Inter-Trade Corporation
บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท จํากัด
บริษัทคอนิเมก จํากัด
บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด

กระดาษคราฟท
กระดาษคราฟท
กลองกระดาษออฟเซ็ท
บรรจุภัณฑพลาสติกแบบแข็ง
กลองกระดาษ

250
251
252
253

บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
TCG Rengo (S) Limited

กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กระดาษคราฟท
กลองกระดาษ

*
**
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สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

0-3801-0500
(6221) 574-5880
(6221) 574-5880
0-2501-1054
(6221) 530-7950
(6221) 530-8505
0-2586-4444
0-2586-4444
(86) 760-533-2138
(84) 36-3714-460
(84) 83-9690-973

0-3801-0506
0-2501-1198
(6221) 530-8930
(6221) 530-8506
(86) 760-389-8880
(84) 36-3714-561
(84) 83-9606-814

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

1
0.2
0.1
1
17,834
0.3
0.2
13
15
2
21

592
472
337
120
27,248
10,093
102
191
596
31
288

45
39
39
35
31
25
25
20
16
14

45
39
39
35
31
31
25
25
20
16
14

(6231) 891-3630
(6221) 574-5880
(6221) 574-5880
(6221) 574-5880

-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.01
0.1
0.1
15

118
220
314
8,931

10
10
10
5

10
10
10
5

0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3876
0-2586-3333
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
0-2586-2164
(632) 870-0409

1,563
3,450
70
49
890
170
149
727
1,082
3,246
1
3,583
33
420
1,384

99
99
99
99
99
99
99
99
99

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

156
35
1
1
9
2
1
30
141
840
0.1
358
3
4
14

99
99
99
99
99
99
99
99
99

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

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

99
97
74
74
69

99
97
74
74
69

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

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

หุนสามัญ
หุนสามัญ
**
หุนสามัญ

0.2
1
2

150
650
6,069
56

69
69
69
69

69
69
69
69
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ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
นครปฐม
อินโดนีเซีย

262 บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)

เยื่อกระดาษ / กระดาษพิมพเขียน

กรุงเทพฯ

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

บริษัทฟนิคซ ยูทิลิตี้ส จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
บริษัทพนัสนิมิต จํากัด
บริษัทไทยพนาสณฑ จํากัด
บริษัทไทยพนาดร จํากัด
บริษัทไทยพนาราม จํากัด
บริษัทสวนปารังสฤษฎ จํากัด
บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด
บริษัทไทยพนาบูรณ จํากัด
บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด
Interpress Printers Sendirian Berhad

สาธารณูปโภค
กระดาษพิมพเขียน
กระดาษพิมพเขียน
สวนปา
สวนปา
สวนปา
สวนปา
สวนปา
สวนปา
สวนปา
สวนปา
สวนปา
บรรจุภัณฑกระดาษสําหรับอาหาร

ขอนแกน
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
มาเลเซีย

276
277
278
279
280
281

PT Primacorr Mandiri
PT Indocorr Packaging Cikarang
บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด

กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กิจการลงทุน
กลองกระดาษ
บรรจุภัณฑออนตัว
บรรจุภัณฑออนตัว

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
เวียดนาม
สมุทรสาคร /
สมุทรสงคราม / ระยอง

282
283
284
285

บริษัทรวม
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
P&S Holdings Corporation
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท จํากัด

กลองกระดาษออฟเซ็ท
กิจการลงทุน
กระดาษชนิดพิเศษ
พลังงานและสาธารณูปโภค

สมุทรปราการ
ฟลิปปนส
กรุงเทพฯ
กําแพงเพชร

254
255
256
257
258
259
260
261

*
**
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New Asia Industries Co., Ltd.
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
บริษัทไดนา แพคส จํากัด
บริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด
บริษัทดี อิน แพค จํากัด
PT Indoris Printingdo

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

(84) 83-7294-160
(84) 650-3743-031
(84) 32-0375-3862
(84) 83-7291-030
0-2810-9346-7
0-3488-3422-4
0-3498-1401-4
(6221) 596-0772-3

**
**
**
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

1
26
0.01
0.02

345
607
248
220
90
260
50
55

69
69
69
69
69
69
69
69

69
69
69
69
69
69
69
69

0-2586-3333

(84) 83-7293-028
(84) 65-0378-2816
(84) 32-0375-2868
(84) 83-7291-031
0-2810-9103
0-3488-3421
0-3498-1406-7
(6221) 596-0774
(6221) 596-3076
0-2586-2164

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

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

(6221) 596-2345
(6221) 893-6868
0-2586-5991
0-2324-0781
(84) 72-3779-747
0-3444-0600-5

(6221) 596-2000
(6221) 893-6565
0-2586-4723
0-2324-0079
(84) 72-3779-750
0-3444-0606-7

2,365
98
1,500
7,770
430
184
2
2
2
2
2
3
3
3
384
225
294
258
2,108
300
158
322
90

69

0-4343-3101
0-2586-2164
0-2754-2118
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
(60) 35-542-1703

236
10
15
78
43
2
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
47
28
0.1
0.4
21
3
10
3
1

69

0-4343-3104-6
0-2586-3333
0-2754-2100-10
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
(60) 35-542-1716

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

67
55
52
50
47
37

67
55
52
50
47
37

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

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

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

5
28
11
19

500
263
1,100
190

49
40
31
17

49
40
31
17
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ชื่อบริษัท

286
287
288
289

สวนงานอื่น
บริษัทยอย
บริษัทซิเมนตไทยโฮลดิ้ง จํากัด
บริษัทซิเมนตไทยพร็อพเพอรตี้ (2001) จํากัด (มหาชน)
บริษัทพร็อพเพอรตี้ แวลู พลัส จํากัด
บริษัทเอสซีจีแอคเคานติ้ง เซอรวิสเซส จํากัด

290
291
292
293

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
บริษัทซีทีโอ แมเนจเมนท จํากัด
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
บริษัทสยามผลิตภัณฑนวัตกรรมและโซลูชั่น จํากัด

294
295
296
297

บริษัทเอสซีจี เลิรนนิ่ง เอ็กเซลเลนซ จํากัด
SCG Vietnam Co., Ltd.
PT SCG Indonesia
บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จํากัด

298 บริษัทแอด เวนเจอรส แคปปตอล จํากัด
299 บริษัทแอด เวนเจอรส แคปปตอล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
300 บริษทั สยาม จีเอ็นอี โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
ที่ดินและบริการพื้นที่เชา
บริการทางดานบัญชี การเงิน
และภาษีอากร
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
กิจการลงทุนในตราสารหนี้
ธุรกิจประกันภัย
จําหนายผลิตภัณฑและใหบริการดวย
เทคโนโลยีนวัตกรรม
บริการฝกอบรม
ที่ปรึกษาดานการจัดการ
ที่ปรึกษาดานการจัดการ
ซื้อขายสินคาและใหบริการรูปแบบใหม
ทางออนไลนและอื่น ๆ
กิจการเงินรวมลงทุน
กิจการเงินรวมลงทุนในตางประเทศ
ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
จากพลังงานทดแทน

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สิงคโปร
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

บริษัทรวมและบริษัทอื่น
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
*
**
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บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัทสยามคูโบตาเมททัลเทคโนโลยี จํากัด
บริษัทสยามคูโบตา ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑวิศวไทย จํากัด
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ บางปะกง จํากัด
บริษัทเมืองทอง ยูไนเต็ด จํากัด
บริษัทนวโลหะไทย จํากัด
Lysando AG
บริษัทไอทีวัน จํากัด
บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด

เครื่องจักรกลการเกษตร
เหล็กหลอรูปพรรณ
ลีสซิ่ง
ชิ้นสวนยานยนต
ชิ้นสวนยานยนต
เหล็กหลอรูปพรรณ
เหล็กหลอรูปพรรณ
ฟุตบอลอาชีพ
เหล็กหลอรูปพรรณ
วิจัยและพัฒนา
บริการดานเทคโนโลยี
รถยนต
เหล็กโครงสรางรูปพรรณ
เครื่องยนตและชิ้นสวนรถยนต

ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
ปทุมธานี
ชลบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพฯ
สระบุรี
ลิกเตนสไตน
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
ระยอง
ชลบุรี

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

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

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

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.01
7
8
1

1
72
820
5

100
100
100
100

100
100
100
100

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

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

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.2
25
0.3
1

15
380
34
13

100
100
100
100

100
100
100
100

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

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

หุนสามัญ
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.2
0.1
4

20
16
26
303

100
100
100
100

100
100
100
100

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

0-2586-6284

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

12
5
0.2

305
455
16

100
100
50

100
100
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

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

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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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

9.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

• ทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท
• ทุ น ที่ อ อกและช� ำ ระเต็ ม มู ล ค่ า แล้ ว 1,200 ล้ า นบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น
• หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2546)
• บริษทั ไม่มกี ารออกหุน้ ประเภทอืน่ นอกเหนือจากหุน้ สามัญ

9.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ล�ำดับที่

ผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

399,647,840

33.30

2 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด*

87,108,545

7.26

3 ส�ำนักงานประกันสังคม

48,773,350

4.06

4 STATE STREET EUROPE LIMITED

47,387,240

3.95

5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

31,209,381

2.60

6 THE BANK OF NEW YORK MELLON

17,907,632

1.49

7 บริษัทแรนเดอรีเบอรามาการ จ�ำกัด

15,105,600

1.26

8 มูลนิธิเอสซีจี

13,347,300

1.11

9 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 11,243,504

0.94

1 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

10 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED

10,112,179

0.84

หมายเหตุ
* บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting
Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นักลงทุน และน�ำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไป
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

โดย ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561  มีผู้ถือ NVDR รายใหญ่ ได้แก่
ล�ำดับที่

ผู้ถือ NVDR

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

10,947,481

0.91

2 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

9,253,400

0.77

3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

8,264,726

0.69

1 STATE STREET EUROPE LIMITED
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(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัย
ส�ำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ล�ำดับที่

ผู้ถือหุ้น

1 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

399,647,840

33.30

1,480,200

0.12

2 บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด

• บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

(ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)  
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีจ�ำนวน 36,053 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.39
(ง) บริษัทมีข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 25 ของทุนช�ำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 19.32 ของทุนช�ำระแล้ว
9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จ�ำนวน 10 ชุด* ในนามของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นจ�ำนวนเงิน 181,500 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ครั้งที่
3/2555

มูลค่าที่ออก
มูลค่าที่ยังไม่ได้
(ล้านบาท) ไถ่ถอน (ล้านบาท)

วันครบกำ�หนด อัตราดอกเบี้ย
ไถ่ถอน (ร้อยละต่อปี)

อันดับความน่าเชื่อถือ
ครั้งหลังสุด

  6,500

  6,500

12 ตุลาคม 2562

4.40

A+

15,000

15,000

1 เมษายน 2562

3.90

A+

2/2558

10,000

10,000

1 พฤศจิกายน 2562

3.40

A+

1/2559

25,000

25,000

1 เมษายน 2563

3.00

A+

2/2559

25,000

25,000

1 พฤศจิกายน 2563

3.00

A+

1/2560

25,000

25,000

1 เมษายน 2564

3.25

A+

2/2560

10,000

10,000

30 สิงหาคม 2567

2.97

A+

3/2560

25,000

25,000

1 ตุลาคม 2564

3.05

A+

1/2561

30,000

30,000

1 เมษายน 2565

3.00

A+

2/2561

10,000

10,000

1 ตุลาคม 2565

3.10

A+

รวม

181,500

181,500

1/2558 ชุด 2

หมายเหตุ
* หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่มียอดหนี้คงค้างตั๋วแลกเงิน
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9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50
ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจ�ำเป็น หรือ
มีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจน�ำมาประกอบการพิจารณา
เปลีย่ นแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทัง้ นี้
ในปี 2561 บริษัทมีก�ำไรส�ำหรับปีจ�ำนวน 44,748 ล้านบาท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ใน
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ

18.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ของก�ำไรส�ำหรับปีตาม
งบการเงินรวม
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย ซึง่ บริษทั ถือหุน้
ร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นนั้ บริษทั พิจารณาถึงผลการด�ำเนินงาน
และค�ำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการ
ลงทุนของบริษทั ย่อยด้วย และไม่มนี โยบายทีก่ อ่ ให้เกิดการยักย้าย
ถ่ายเทผลประโยชน์

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
   ปี

เงินปันผล
งวดระหว่างกาล
(บาท/หุ้น)

เงินปันผล
งวดสุดท้าย
(บาท/หุ้น)

รวม
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อก�ำไรสุทธิ*
(ร้อยละ)

2557

5.50

7.00

12.50

45

2558

7.50

8.50

16.00

42

2559

8.50

10.50

19.00

41

2560

8.50

10.50

19.00

41

2561

8.50

9.50

18.00 **
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หมายเหตุ
* ก�ำไรสุทธิ หมายถึง ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2561 ในอัตรา
หุ้นละ 18.00 บาท
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10

โครงสร้างการจัดการ
ผั ง การบริ ห ารงาน

คณะกรรมการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

สำนักงานตรวจสอบ

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะจัดการเอสซีจี

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

การบริหารกลาง
หน่วยงาน
บริหาร
ความเสี่ยง

หน่วยงาน
กำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

การเงินและการลงทุน

ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจเคมิคอลส์

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

10.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 12 คน ดังนี้

1

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

2

นายสุเมธ ตันติเวชกุล
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

3

นายเกษม วัฒนชัย
กรรมการ

4

พันต�ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
กรรมการ

5

นายปรีชา อรรถวิภัชน์
กรรมการอิสระ

6

นายชุมพล ณ ล�ำเลียง		
กรรมการอิสระ

7

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
กรรมการอิสระ

8

นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการอิสระ

9

นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการอิสระ

11

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการ

12 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส		

10 นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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คณะกรรมการบริษัททั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระท�ำความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับ
ทรัพย์ซึ่งได้กระท�ำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความ
สามารถเป็ น ที่ ย อมรั บ เป็ น ผู ้ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั โดยร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง
ในการก�ำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการด�ำเนินงานทัง้ ระยะสัน้ และ
ระยะยาว ตลอดจนก�ำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสีย่ ง
และภาพรวมขององค์กร รวมทัง้ การทบทวนนโยบายและแผนงาน
ส�ำคัญของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี มีบทบาทส�ำคัญในการจัดสรร
ทรัพยากรส�ำคัญตามเป้าหมาย ตลอดจนก�ำกับดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด�ำเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

กรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท
2 คนในจ�ำนวน 3 คน คือ นายเกษม วัฒนชัย หรือ นายประสาร
ไตรรัตน์วรกุล หรือ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ลงลายมือชื่อร่วมกัน
หรือ 1 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล หรือ
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง รวมเป็น 2 คน
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 11 คน
กรรมการบริษทั ทีม่ าจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 1 คน คือกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่จำ� นวน 3 คน
ได้แก่ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล นายเกษม วัฒนชัย และ
พันต�ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
กรรมการอิสระจ�ำนวน 6 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล
นายปรีชา  อรรถวิภัชน์ นายชุมพล ณ ล�ำเลียง นายธารินทร์
นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา  วัฒนเกส
ซึ่ ง มี จ� ำ นวนเท่ า กั บ กึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวนกรรมการทั้ ง หมด โดย
กรรมการอิสระทัง้ 6 คน มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามข้อก�ำหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

ตารางการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ

(4 คน)

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา
(6 คน)

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

-

กรรมการ

-

-

2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล

-

ประธาน

-

กรรมการ

3. นายเกษม วัฒนชัย

-

-

-

ประธาน

4. พันตำ�รวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

-

กรรมการ

-

-

5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์

กรรมการ

กรรมการ

-

-

6. นายชุมพล ณ ลำ�เลียง

-

-

ประธาน

-

7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

ประธาน

กรรมการ

-

-

8. นายประมนต์ สุธีวงศ์

กรรมการ

-

กรรมการ

-

9. นางธาริษา วัฒนเกส

กรรมการ

กรรมการ

-

-

10. นายกานต์ ตระกูลฮุน

-

-

-

กรรมการ

11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

-

-

กรรมการ

กรรมการ

12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

-

-

-

กรรมการ

         

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
พิจารณา กิจการสังคมเพื่อการ
ผลตอบแทน พัฒนาอย่างยั่งยืน
(3 คน)
(8 คน)

หมายเหตุ
• กรรมการล�ำดับที่ 2, 5, 6, 7, 8 และ 9 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อก�ำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
• นายขจรเดช แสงสุพรรณ นายชลณัฐ ญาณารณพ และนายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษทั ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่าง
สมํา่ เสมอ เพือ่ รับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง ซึ่งมีการก�ำหนด
ตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจ�ำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละ
คนให้ทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหน้าเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วม
ประชุม และอาจมีการประชุมครัง้ พิเศษเพิม่ เติมเพือ่ พิจารณาเรือ่ ง
ที่มีความส�ำคัญเร่งด่วน
ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้ร่วมกันก�ำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ
ประชุมได้
คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุง “นโยบายการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ” ในปี 2561 เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้บนั ทึกการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษทั
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี ทัง้ นี้ การนับ
องค์ประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด เนื่องจากพิจารณา
แล้วเห็นว่าการที่กรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญและร่วมประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นประโยชน์แก่บริษัท
อย่างยิ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการก�ำหนดวันประชุม
ของแต่ละปีลว่ งหน้าทัง้ ปีตงั้ แต่ปกี อ่ นหน้า โดยในปี 2561 ได้มกี าร
ประชุมคณะกรรมการจ�ำนวน 10 ครั้ง ซึ่งก�ำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี
ตั้งแต่ปี 2560 รวม 7 ครั้ง  และครั้งพิเศษอีก 3 ครั้ง ซึ่งรวมถึง
การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยวิธี teleconference จ�ำนวน
1 ครัง้ โดยไม่นบั เป็นองค์ประชุมส�ำหรับกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
และแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทข้างต้น โดยกรรมการ
บริษทั ทัง้ คณะเข้าประชุมร้อยละ 96.6 และกรรมการบริษทั แต่ละคน
(ไม่รวมกรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่งระหว่างปี) เข้าประชุมมากกว่า
ร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง
ได้มกี ารจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้
กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันท�ำการ
เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอ
ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งท�ำหน้าที่
ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้
การลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติของเสียงข้างมาก
โดยให้ ก รรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง เสี ย งและกรรมการที่ มี

ส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลง
คะแนนในเรือ่ งนัน้ หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในทีป่ ระชุมจะ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการเอสซีจีได้เข้า
ร่วมประชุมด้วย เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์และรับทราบนโยบาย
โดยตรง เพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่
ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการ
บริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญเรือ่ งการจัดการ
เกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ด้ า นผลประโยชน์ ข องผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
รอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลในเรือ่ ง
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมี
ส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกีย่ วกับเรือ่ งทีม่ กี ารพิจารณา กรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น
เมือ่ สิน้ สุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผูม้ หี น้าที่
จัดท�ำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธาน
กรรมการบริษทั ลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั
สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม
ให้ มี ค วามละเอี ย ดถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด ได้ รายงานการประชุ ม ที่
ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
เอกสารชัน้ ความลับของบริษทั ณ ส�ำนักงานเลขานุการบริษทั และ
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบ
วาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
ส� ำ หรั บ ในเดื อ นที่ ไ ม่ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
กรรมการบริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการด�ำเนินงานของ
บริ ษั ท อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยบริ ษั ท จะจั ด ส่ ง เอกสารสรุ ป ผลการ
ด�ำเนินงานตลอดจนข่าวสารทีส่ ำ� คัญของบริษทั ให้กรรมการบริษทั
เพื่อทราบความคืบหน้าด้วย
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้ ริหารโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม ทัง้ ในช่วงภายหลัง
เสร็จสิน้ การประชุมแผนธุรกิจระยะปานกลางของบริษทั เป็นประจ�ำ
ทุกปีและในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็น เพือ่ อภิปรายประเด็นและปัญหา
ต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดการทีส่ ำ� คัญ เช่น การสรรหากรรมการ แผนสืบทอด
ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท
ที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้
ในปี 2561 ได้จัดการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการขึ้นเมื่ อ วั น ที่
24 สิงหาคม 2561
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ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2561
(1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2561)
รายชือ่ กรรมการ

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
(เป็นกรรมการแทนนายพนัส สิมะเสถียร)

ประชุม
สามัญ
ผูถ้ อื หุน้
ปี 2561
(12 คน)

การเป็น
กรรมการบริษทั
ระหว่างปี

6/7
2/2

-

3/3
-

-

-

10/10

-

5/5

-

4/4

1/1

3. นายเกษม  วัฒนชัย
(เป็นกรรมการแทนนายอาสา สารสิน)

6/7
1/2

-

-

-

3/3
1/1

28 มี.ค.61
0/1 ครบวาระ 28 มี.ค.61

4. พันตำ�รวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
(เป็นกรรมการแทน
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

6/6

-

3/3

-

-

3/3

-

-

-

1/1

5. นายปรีชา  อรรถวิภัชน์*

10/10

6/6

5/5

-

-

1/1

6. นายชุมพล  ณ ลำ�เลียง*

9/10

-

-

6/7

-

1/1

7. นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์ *

10/10

6/6

5/5

-

-

1/1

8. นายประมนต์  สุธีวงศ์ *

10/10

6/6

7/7

-

1/1

9. นางธาริษา วัฒนเกส *

10/10

6/6

3/3

-

-

1/1

10. นายกานต์  ตระกูลฮุน

10/10

-

-

-

4/4

1/1

11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

10/10

-

-

7/7

3/4

1/1

12. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส

10/10

-

-

-

4/4

1/1

10

6

5

7

4

1

96.6

100

100

95.2

95.2

91.7

2. นายสุเมธ  ตันติเวชกุล*

จำ�นวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
ร้อยละของการประชุม
หมายเหตุ
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คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษทั ตรวจสอบ บรรษัท พิจารณา กิจการ
(12 คน)
(4 คน) ภิบาลและ ผลตอบแทน สังคม
(3 คน) เพือ่ การ
สรรหา
พัฒนา
(6 คน)
อย่างยัง่ ยืน
(8 คน)

28 มี.ค.61
1/1 ครบวาระ 28 มี.ค.61

-

25 เม.ย.61

1/1 ลาออก 29 มี.ค.61

* กรรมการอิสระ
บริ ษั ท ก� ำ หนดนโยบายให้ ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ในแต่ ล ะปี ค วรมี ก รรมการเข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยเฉลี่ ย ไม่ น ้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครัง้ ของการประชุมทัง้ ปี ทัง้ นี้ การเข้าร่วม
ประชุมหมายความรวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย แต่ไม่นับเป็นองค์ประชุม
ในปี 2561 กรรมการล�ำดับที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 9 เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ�ำนวน 1 ครั้ง

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
อายุ 69 ปี

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 28 มีนาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ศิษย์การบินรุ่น น.54-16-3 โรงเรียนการบินก�ำแพงแสน
• โรงเรียนนายทหารชั้นบังคับฝูง รุ่นที่ 43
• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 29
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 27
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (1)
ตั้งแต่ 2561 กรรมการและกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (16)
ตั้งแต่ 2560 ราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส�ำนักพระราชวัง
ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ
คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2561 เลขาธิการพระราชวัง
ตั้งแต่ 2561 ผู้อ�ำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2561 ประธานข้าราชบริพารในพระองค์
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด และ
บริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2548-2559 ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
2548-2559 กองกิจการในพระองค์สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
2548-2559 รองเลขาธิการพระราชวัง ส�ำนักพระราชวัง
2552-2556 กรรมการบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายสุเมธ ตันติเวชกุล
อายุ 79 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2541)

ต�ำแหน่ง

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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 : กรรมการและ
ผูบ้ ริหารต้องรูอ้ ะไร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• 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/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
ตั้งแต่ 2531 กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา
ตั้งแต่ 2543 ประธานกรรมการ มูลนิธิข้าวไทย
ตั้งแต่ 2545 ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ตั้งแต่ 2545 ประธานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตั้งแต่  2555 ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์
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ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2537 - 2539 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
2537 - 2539 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2537 - 2544 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2539 - 2540 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2540 - 2541 ประธานกรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย

2540 - 2543 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - 2555 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา
2548 - 2553 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายเกษม วัฒนชัย
อายุ 76 ปี

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 28 มีนาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก  
• วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด
มหาวิทยาลัยชิคาโก  
• ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
• แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการก�ำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
• ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารการศึกษา และ
สาธารณสุข
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
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การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)
ตั้งแต่ 2546 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่ 2547 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล
ตั้งแต่ 2552 กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2553 ประธานแผนกแพทยศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล
ตั้งแต่ 2557 ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม
ตั้งแต่ 2558 ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
ตั้งแต่ 2559 องคมนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(รัชกาลที่ 10)
ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการมูลนิธหิ อจดหมายเหตุพทุ ธทาส
ตั้งแต่ 2560 ประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง
ส�ำหรับพระสงฆ์ไทย
ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการบริหารโครงการสารานุกรม
ส�ำหรับเยาวชนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ �ำคัญ
2532-2535 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2534
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2537
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
2539-2542 สมาชิกวุฒิสภา 
2540
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2544
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2544-2559 องคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
2546
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
2548
ประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
2553
ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
2559
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

พันต�ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
อายุ 60 ปี

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 25 เมษายน 2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky
University, U.S.A.
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (1)
ตั้งแต่ 2561 กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (16)
ตั้งแต่ 2560 รองเลขาธิการพระราชวัง ส�ำนักพระราชวัง
ตั้งแต่ 2560 ผู้อ�ำนวยการพระคลังข้างที่
ตั้งแต่ 2561 รองผู้อ�ำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ �ำคัญ
2540-2559    รอง หน. ฝ่ายทีป่ ระทับ กองกิจการในพระองค์ 904
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายปรีชา อรรถวิภัชน์
อายุ 80 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2542)

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 31 มีนาคม 2542
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering &
Management) Oklahoma State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านกฎหมาย
• ด้านการตลาด และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 39/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Finance for Non-Finance Director (FND) 8/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP) 11/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program (DAP) 107/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (3)
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ
บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ
บริษัทที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (11)
ตั้งแต่ 2543 ประธานกรรมการ
บริษัทแพน-เปเปอร์ 1992 จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2544 ผู้ช�ำนาญการพิเศษระดับวุฒิวิศวกร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร
ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ
บริษัทสยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2547 ประธานคณะกรรมการ
บริษัทเอกรัฐพัฒนา จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2547 กรรมการวิชาการระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2550 นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ
บริษัทที เอส อุตสาหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ
บริษัทที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด
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ตั้งแต่ 2553

ประธานกรรมการ
บริษัทเอส ไอ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ
บริษัทเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ
บริษัทบากาสซ์ ไดร์เออร์ เทคโนโลยี่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2536-2544 กรรมการ บริษัท ปตท.ส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
2536-2561 กรรมการบริษัทเอช.ซี. สตาร์ค จ�ำกัด
2539-2542 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

2540-2541

ประธานคณะกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2540-2542 ประธานคณะกรรมการ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2542-2543 ประธานกรรมการ
บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จ�ำกัด (มหาชน)
2545-2559 กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
2547-2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: 63,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.005)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
อายุ 71 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557)

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 1 สิงหาคม 2535
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านกฎหมาย
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
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การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัทนวุติ จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษา  บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2533-2552 กรรมการบริษัทการ์เด้นริเวอร์ จ�ำกัด
2533-2560 กรรมการ บริษัทสุภาพฤกษ์ จ�ำกัด
2536-2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2547-2554 ประธานกรรมการ
Singapore Telecommunication
Company Limited ประเทศสิงคโปร์
2548-2552 กรรมการ
British Airways Public Company Limited
2550-2559 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554-2559 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
2555-2560 กรรมการ Kempinski International SA
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของตนเอง: 201,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0168)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
อายุ 73 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2550)

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 24 ตุลาคม 2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) The Stanford
Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐพัฒนาศาสตร์ (เกียรตินิยม)
Harvard College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
ตั้งแต่ 2531 รองประธานกรรมการ
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตั้งแต่ 2535 ประธานกรรมการบริหารและเหรัญญิก
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการ บริษัทนันทวัน จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2527-2535 กรรมการและผู้จัดการใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
2534-2535 ประธานสมาคมธนาคารไทย
2535-2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(กันยายน 2535 - พฤษภาคม 2538)
2535
สมาชิกวุฒิสภา
2539-2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2540-2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(พฤศจิกายน 2540-กุมภาพันธ์ 2544)
2542-2543 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนา
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 28,000 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.0023)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายประมนต์ สุธีวงศ์
อายุ 79 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554)

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 29 เมษายน 2552
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Advanced Management Program (AMP),
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่

• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านการตลาด
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 4/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP) 6/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Role of the Compensation Committee (RCC) 9/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP) 45/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (1)
ตั้งแต่ 2540 กรรมการอิสระ
บริษัทนวกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
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การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
ตั้งแต่ 2542 ประธานคณะกรรมการ
บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2542 กรรมการ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ตั้งแต่ 2552 กรรมการกิตติมศักดิ์
สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตั้งแต่ 2552 ประธานอาวุโส
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2554 ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน
(เปลี่ยนชื่อเป็น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย))
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2533-2548 กรรมการ มูลนิธิซิเมนต์ไทย
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิเอสซีจี)
2535-2542 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2541-2545 ประธานคณะกรรมการ
หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย

2542-2547

ประธานคณะกรรมการ
ธนาคารไทยธนาคาร จ�ำกัด (มหาชน)
2542-2560 ประธานคณะกรรมการ
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด
2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2550-2560 กรรมการ ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน
2556-2560 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557-2559 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2558-2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 50,000 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.0042)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นางธาริษา วัฒนเกส
อายุ 69 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556)

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 27 มีนาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์กิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
• Advanced Management Program (AMP),
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการบัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
• ด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
และด้านการบริหารความต่อเนื่อง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 4/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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• Driving Company Success with IT Governance (ITG)
3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ 2554 กรรมการ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ 2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
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

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2549-2553 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2549-2552 ประธานคณะกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
2549-2553 ประธานคณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน
2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
2549-2553 กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2549-2560 กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2554
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงิน
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
2554-2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย

2554 - 2560 Member, APD Advisory Group,
Asia Pacific Department, IMF,
Washington, D.C.
2555 - 2560 กรรมการ Thailand Philharmonic
Orchestra
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
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 41,900 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.0035)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายกานต์ ตระกูลฮุน
อายุ 63 ปี

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 20 สิงหาคม 2548
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP),
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 29/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (4)
ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
และก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนา
ความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (15)
ตั้งแต่ 2554 Global Advisor, Kubota Corporation
(Japan)
ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ตั้งแต่ 2556

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่ 2556 คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการ
แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
ตั้งแต่ 2556 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2558 Member of the Advisory Board,
Nomura Holding Inc.
ตั้งแต่ 2558 กรรมการ คณะกรรมการอ�ำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตั้งแต่ 2558 หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐ การยกระดับนวัตกรรม
และ Digitalization
ตั้งแต่ 2558 หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐ การปรับแก้กฎหมาย
และกลไกภาครัฐ
ตั้งแต่ 2558 คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�ำ
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการอ�ำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�ำนวยการ
Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของ ประเทศตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายกาารพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ �ำคัญ
2548-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2552-2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
2556-2559 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
2556-2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2557-2561 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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2558

กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมของประเทศ
2558-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
2559-2561      กรรมการ คณะกรรมการอ�ำนวยการเมือง
นวัตกรรมอาหาร
2559-2561 กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ตามแนวการสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
2560-2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
เชิงยุทธศาสตร์
2560-2561 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผน
พัฒนาภาค ในคณะกรรมการพิจารณาการ
จัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ ประจ�ำปีงบประมาณ พศ. 2561  
2560-2561 คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล
2560-2561 กรรมการ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ
2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตาม
นโยบาย Thailand 4.0
2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
2561
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2561
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อน
และประสานงานการลงทุน
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
อายุ 66 ปี

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 26 สิงหาคม 2560
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Engineering in Industrial Engineering and
Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย
• Master in Business Administration,
Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Doctor of Business Administration,
Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• The Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) 21/2002
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Board Nomination and Compensation Program
(BNCP) 5/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (1)
ตั้งแต่ 2559 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (19)
ตั้งแต่ 2541 กรรมการ  และกรรมการบริหาร
สภากาชาดไทย

ตั้งแต่ 2557
ตั้งแต่ 2558

กรรมการ  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ  คณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตั้งแต่ 2558 กรรมการ  คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ
ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา ส�ำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการ
ทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 2560 Chairman of the Council of Trustees
and the Board of Directors, Thailand
Development Research Institute (TDRI)
ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก�ำกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา
ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับ
พระสงฆ์ไทย
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2561 ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท สยามสินธร จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2561 ประธาน คณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2542-2546 เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2547-2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
2553-2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่มี)
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นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 55 ปี

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 25 มีนาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of
Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)
ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)
ตั้งแต่ 2559 หัวหน้าทีมภาคเอกชน องค์ประกอบ
คณะท�ำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ)
ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ E2 การ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
ตั้งแต่ 2559 Council Member, World Business
Council for Sustainable Development
ตั้งแต่ 2559 Member, Asia Business Council
ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล
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ตั้งแต่ 2560

อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0                      
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่ 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการในบริษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน 8 บริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2554-2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้ จ�ำกัด (มหาชน)
2554-2558 ประธานกรรมการ
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
(ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็นบริษทั เอสซีจี แพคเกจจิง้
จ�ำกัด (มหาชน))
2555-2558 กรรมการ
บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
2556-2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
2556-2558 กรรมการบริหารโครงการวิจยั ทีม่ งุ่ ผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจระดับพันล้านบาท ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2558-2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
2560-2561 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรอง
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: 30,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับกรรมการ
ลำ�ดับ

ชื่อ

หุน้ สามัญ (จำ�นวนหุน้ )

หุน้ กู้ (จำ�นวนหน่วย)*

ณ วันที่ 1 ณ วันที่ 31 เพิม่ /(ลด)
มกราคม ธันวาคม
ระหว่าง
2561
2561 รอบปีบญ
ั ชี

หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 1 ณ วันที่ 31 เพิม่ /(ลด) ของบริษทั
ในเครือ
มกราคม
ธันวาคม
ระหว่าง
2561
2561 รอบปีบญ
ั ชี (จำ�นวนหุน้ )

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

-

-

-

-

-

-

-

2. นายสุเมธ  ตันติเวชกุล

-

-

-

10,000

10,000

-

-

3. นายเกษม วัฒนชัย

-

-

-

-

-

-

-

4. พันตำ�รวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

-

-

-

-

-

-

-

5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์

52,100

63,100

11,000

59,000

59,000

-

-

6. นายชุมพล ณ  ลำ�เลียง

201,000

201,000

-

51,000

51,000

-

7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
คู่สมรส

25,000

28,000

3,000

95,000

95,000

-

-

8. นายประมนต์ สุธีวงศ์
คู่สมรส

50,000

50,000

-

15,000

15,000

-

-

9. นางธาริษา วัฒนเกส
คู่สมรส

40,400

41,900

1,500

-

-

-

10. นายกานต์  ตระกูลฮุน

-

-

-

-

-

-

-

11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

-

-

-

5,000

5,000

-

-

30,000

30,000

-

72,000

84,000

12,000

-

12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

หมายเหตุ  
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนชำ�ระแล้ว  1,200,000,000 บาท (1,200,000,000  หุ้น)
2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำ�กัด  คำ�ว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจำ�กัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทมหาชนจำ�กัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
-  บริษัทหนึ่งมีอำ�นาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ  ซึ่งมีอำ�นาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
-  บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.  หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
4. ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำ�กัด ให้แสดงหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัท และบริษัทในเครือ ที่ถือโดยกรรมการเฉพาะการถือหุ้นของ
ตนเอง
5. หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
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10.2 ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) ประกอบด้วย

1

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี

2

นายชลณัฐ ญาณารณพ
รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจเคมิคอลส์

3

นายศักดิ์ชัย ปฎิภาณปรีชาวุฒิ
Vice President - Polyolefins and
Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์

4

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
Vice President - Olefins Business
and Operations ธุรกิจเคมิคอลส์

5

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

6

นายนิธิ ภัทรโชค
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

7

นายชนะ ภูมี
Vice President - Cement and
Construction Solution Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

8

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
Vice President - Regional Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

9

นายยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การบริหารกลาง เอสซีจี

10 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

11 นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน
เอสซีจี

8

7

6

64

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ�ำกัด

3

4

11

10

9

2
1.

5

ทั้งนี้ รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีข้างต้นเป็นไปตาม
นิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่
ทจ. 23/2551
ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 11 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระท�ำผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์
ซึ่งได้กระท�ำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ให้
ด�ำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ก�ำหนดไว้ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั กิ ารจัดท�ำอ�ำนาจ
ด�ำเนินการในการก�ำหนดขอบเขตหน้าทีท่ ชี่ ดั เจน เพือ่ ความโปร่งใส
และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ยังมีหน้าทีค่ วบคุมค่าใช้จา่ ยและงบลงทุนตามขอบเขตทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั อนุมตั ใิ นแผนงานประจ�ำปี ด�ำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล
แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กร และด�ำรงไว้
ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
✓

✓

✓

✓

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

✓

✓

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

✓

นายยุทธนา เจียมตระการ

✓

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด

นายชนะ ภูมี

✓

นายนิธิ ภัทรโชค

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำ�กัด

นายชลณัฐ ญาณารณพ

ชื่อบริษัท

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของเอสซีจี ประกอบด้วย
1. นายพิชิต  ลีละพันธ์เมธา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบัญชีกลาง
2. นางจันทนิดา  สาริกะภูติ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวางแผนและการเงิน
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ประวัติผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 55 ปี

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี และอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การก�ำหนดนโยบายและ
การวางแผนกลยุทธ์
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)
ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)
ตั้งแต่ 2559 หัวหน้าทีมภาคเอกชน องค์ประกอบคณะท�ำงาน
ร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ภายใต้
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ E2 การยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ
ตั้งแต่ 2559 Council Member, World Business
Council for Sustainable Development
ตั้งแต่ 2559 Member, Asia Business Council
ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล
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ตั้งแต่ 2560

อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0                      
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ตั้งแต่ 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการในบริษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน 8 บริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2554-2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้ จ�ำกัด (มหาชน)
2554-2558 ประธานกรรมการ
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
(ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็นบริษทั เอสซีจี แพคเกจจิง้
จ�ำกัด (มหาชน))
2555-2558 กรรมการ
บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
2556-2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
2556-2558 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2558-2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
2560-2561 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรอง
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: 30,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายชลณัฐ ญาณารณพ
อายุ 59 ปี

ต�ำแหน่ง

รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master of Chemical Engineering, Imperial College
London ประเทศอังกฤษ
• Bachelor of Environmental Chemical Engineering
(เกียรตินิยมอันดับ 2) Salford University, Manchester
ประเทศอังกฤษ
• Advanced Management Program (AMP) Harvard
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 39/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (1)
ตั้งแต่ 2554 Commissioner, PT Chandra Asri
Petrochemical Tbk, Indonesia*
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
ตั้งแต่ 2549 กรรมการอ�ำนวยการสถาบันปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ 2552

ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์
แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จ�ำกัด
ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2548-2553 กรรมการบริษัทปตท. เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
2550-2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์
แห่งประเทศไทย
2556-2558 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
2558-2559 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: 33,500 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 0.0028)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
อายุ 51 ปี

ต�ำแหน่ง

Vice President-Polyolefins and Vinyl
Business ธุรกิจเคมิคอลส์
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 148/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
ปัจจุบัน
กรรมการ สถาบันพลาสติก

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2548-2552 Managing Director, Mehr Petrochemical
Company, Iran
2552-2560 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จ�ำกัด
2558-2560 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ�ำกัด
หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Basics/ Formulations/
Fabrications บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี
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นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
อายุ 50 ปี

ต�ำแหน่ง

Vice President-Olefins Business and
Operations ธุรกิจเคมิคอลส์
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Advanced Management Program (AMP) Harvard
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Certification Program (DCP) 263/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
ตั้งแต่ 2560 รองประธานสายงานสังคมและภาพลักษณ์
อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2560 ประธานชมรมผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด
(MTP PMC)

ตั้งแต่ 2561

รองประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2553-2556 ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด
2556-2561 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด
2558-2560 Olefins Leader
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0002)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
อายุ 55 ปี

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• Advanced Management Program (AMP) Harvard
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 149/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
ตั้งแต่ 2561 อนุกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
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ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2550-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด
2551-2555 General Director, Long Son
Petrochemicals Company Limited
2555-2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
2557-2561 กรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2558-2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายนิธิ ภัทรโชค
อายุ 55 ปี

ต�ำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ดูแลงาน Vice President-Living Solution
and Housing Products Business
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MBA (Finance and Operations Management),
University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 140/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (4)
ตั้งแต่ 2555 กรรมการ
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2560 Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama
Tbk, Indonesia*
ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
บริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด
(มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
ตั้งแต่ 2556 รองประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2548-2553 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวางแผนกลาง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2553-2556 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
2556-2560 Vice President-Domestic Market
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2557-2561 กรรมการ
บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
2559-2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560-2561 Vice President-Building Products and
Distribution Business ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2561
กรรมการ บริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: 4,000  หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0003)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 15,000 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.0013)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายชนะ ภูมี
อายุ 53 ปี

ต�ำแหน่ง

Vice President-Cement and Construction
Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
• ปริญญาโท สส.ม. สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• Advanced Management Program (AMP) Harvard
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
• Director Accreditation Program (DAP) 136/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP) 261/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (1)
ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษทั ปูนซีเมนต์เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
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ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2553-2556 Energy Director
		
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2556-2558 Country Director-Myanmar
		
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2556-2558 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
2556-2557 Managing Director,
Mawlamyine Cement Limited

2558

Managing Director, Myanmar CBM
Services Company Limited
2558-2560 Vice President-Operations
		
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: 5,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0005)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 500 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.00004)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
อายุ 51 ปี

ต�ำแหน่ง

Vice President-Regional Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท M.S. Operational Management & Finance,
Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
• Advanced Management Program (AMP) Harvard
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Certification Program (DCP) 258/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (1)
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (ไม่มี)

การด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2550-2554 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ำกัด
2554
หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Fabricated Products
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
2555-2559 Operations Vice President Director, PT.
Chandra Asri Petrochemicals Tbk.
ประเทศอินโดนีเซีย
2559
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ�ำกัด
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายยุทธนา เจียมตระการ
อายุ 55 ปี

ต�ำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 149/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
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การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
ตั้งแต่ 2558 ทีป่ รึกษา สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2559 กรรมการอ�ำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
ตั้งแต่ 2559 กรรมการร่วมทุน NSTDA Chair Professor
โครงการทุน NSTDA Chair Professor
ตั้งแต่ 2560 กรรมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมก�ำลังคน
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2551-2558 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ�ำกัด
2553-2556 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอสซีจี โพลิโอเลฟินส์ จ�ำกัด
2554-2558 หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Compound and
Formulation ธุรกิจเคมิคอลส์

2555-2559
2555-2559

กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2555-2559 ที่ปรึกษา สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และ
รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0002)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ 49 ปี

ต�ำแหน่ง
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MBA, London Business School
สหราชอาณาจักร (Distinction)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Management Development Program, The Wharton
School, The University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Executive Development Program, Columbia
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Change Management, GE
• Total Quality Management for Executive, JUSE
ประเทศญี่ปุ่น
• Marketing for Management, Kellogg School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Certificate for General Bidding Committee,
Bidding Law, MPI ประเทศเวียดนาม
• Leadership Coaching, APM Group
• Innovation Management Program, Dupont
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Orientation Course-CFO Focus on Financial
Reporting Class 3/2018

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (1)
ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri
Petrochemical Tbk, Indonesia*
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท
อื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2543-2547 eCommerce and eBusiness Manager
ธุรกิจเคมิคอลส์
2547-2553 Business Development and Corporate
Planning Director ธุรกิจเคมิคอลส์
2551-2555 Deputy General Director, Long Son
Petrochemicals Company Limited
2555-2561 General Director, Long Son Petrochemicals
Company Limited
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
อายุ 55 ปี

ต�ำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ�ำกัด
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Advanced Management Program (AMP) Harvard
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 132/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืน่ (2)
ตั้งแต่ 2560 President Commissioner, PT Keramika
Indonesia Assosiasi Tbk, Indonesia*
ตั้งแต่ 2560 President Commissioner, PT Kokoh Inti
Arebama Tbk, Indonesia*
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2551 - 2561 กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ำกัด
(มหาชน)
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2554 - 2560 Commissioner, PT Keramika Indonesia
Assosiasi Tbk, Indonesia* และ
PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia*
2554 - 2561 กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด
(มหาชน)
2555-2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
2555-2561 กรรมการ
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557-2561 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด
(มหาชน)
2559-2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
2561
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
บริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ประวัติผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
อายุ 54 ปี

ต�ำแหน่ง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบัญชีกลาง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 118/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Advanced Strategic  Management (ASM),
International Institute For Management
Development  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเอสซีจี ที่อยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2555 - 2557 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชี
บริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557 - 2560 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

นางจันทนิดา สาริกะภูติ
อายุ 49 ปี

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวางแผนและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท Finance, University of Illinois
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard
Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Company Secretary Program (CSP) 43/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเอสซีจี ที่อยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2551
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอสซีที เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด
2551
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย บริการธุรกิจระหว่างประเทศ
บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
2553
ผู้จัดการทั่วไป-กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)
2555-2560 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการเงิน
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0002)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหาร
ลำ�ดับ

ชื่อ

		
			

หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
(จำ�นวนหุ้น)
ณ วันที่
ณ วันที่
เพิ่ม/(ลด)
1 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2561
ระหว่างรอบปีบัญชี

1. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส

30,000

30,000

-

2. นายชลณัฐ  ญาณารณพ

33,500

33,500

-

-

-

-

2,000

2,000

-

-

-

-

4,000
10,000

4,000
15,000

5,000

5,800
500

5,800
500

-

8. นายปรเมศวร์  นิสากรเสน

-

-

-

9. นายยุทธนา เจียมตระการ

2,000

2,000

-

10. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม*

-

-

-

11. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

-

-

-

12. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา

-

-

-

13. นางจันทนิดา สาริกะภูติ

2,000

2,000

-

3. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
4. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
5. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
6. นายนิธิ ภัทรโชค
คู่สมรส
7. นายชนะ ภูมี
คู่สมรส

หมายเหตุ
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนชำ�ระแล้ว  1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)
2. ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ ทจ.23/2551 คำ�ว่า  “ผูบ้ ริหาร” หมายความว่า  ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรก
นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. ตามโครงสร้างของเอสซีจี ผู้บริหารตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทั้งสิ้นจำ�นวน 13 คนข้างต้น
4. หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุน้ สามัญของบริษทั ทีถ่ อื โดยกรรมการและผูบ้ ริหารให้รวมถึงหุน้ สามัญทีถ่ อื โดยคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะด้วย
5. ผู้บริหารลำ�ดับที่ 12 และ 13 คือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
*นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะจัดการเอสซีจี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
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ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
นายพิทยา จั่นบุญมี
อายุ 52 ปี

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Management Development Program, The Wharton
School, The University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Executive Development Program, International
Institute for Management Development
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2552-2554 Chief Accounting Officer
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
2555-2561 Head of Finance and Accounting Operations
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

ประวัติเลขานุการบริษัท
นางพรเพ็ญ นามวงษ์
อายุ 57 ปี

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท M.S., Japanese Business Studies,
Chaminade University of Honolulu, Hawaii
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
• Company Secretary Program (CSP) 51/2013
• Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)
• Board Reporting Program (BRP)
• Corporate Governance for Executives (CGE)
• Effective Minutes Taking (EMT)
• Enhancing Good Corporate Governance based on
CGR Scorecard
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
(ไม่มี)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัทของบริษัทย่อยในเอสซีจี
ที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2542-2553 ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
2559-2560 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: 1,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี
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10.3 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายวรพล เจนนภา  เป็น
เลขานุการคณะกรรมการ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาให้คำ� แนะน�ำแก่
กรรมการในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ต่าง ๆ ของกรรมการ รวมทัง้ จัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดย
เลขานุ ก ารคณะกรรมการที่ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ผู ้ ที่
คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์สงู ทีจ่ ะช่วยให้คำ� แนะน�ำแก่กรรมการ
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจน
บรรษัทภิบาลเอสซีจีได้อย่างถูกต้อง
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง นางพรเพ็ ญ นามวงษ์ เป็ น
เลขานุการบริษทั และผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะกรรมการ เพือ่ ท�ำหน้าที่
จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ จัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจ�ำปี ตลอดจนจัดเก็บ
เอกสารตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยเลขานุการบริษทั ทีค่ ณะกรรมการ
แต่งตัง้ ขึน้ เป็นผูท้ คี่ ณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั และด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล
เอสซีจี
นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึก
อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือ
การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการบริษทั ซึง่ ในปี 2561 เลขานุการบริษทั
ได้เข้าอบรมหัวข้อ Effective Minutes Taking (EMT) และ
Enhancing Good Corporate Governance based on CGR
Scorecard จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และ
มีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัทไว้ในรายงานประจ�ำปี
10.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ
้ ริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนพิจารณาเสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
ตลอดจนติดตามการเปลีย่ นแปลงและแนวโน้มในเรือ่ งผลตอบแทน
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย
การก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ชัน้ น�ำในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการด�ำเนินงาน
ของเอสซีจี และเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับ
บริษัท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม
2547 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการ เดือนละ 1,800,000 บาท
และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ส�ำหรับโบนัสกรรมการนั้นมีมติ
อนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการเป็นผูพ้ จิ ารณาก�ำหนดจ�ำนวนเงินทีเ่ หมาะสม
ทัง้ นี้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลทีม่ กี ารจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ และ
ให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
มติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งการพิจารณาจ่ายโบนัสดังกล่าว
เป็นไปในแนวทางเดียวกับการเติบโตของผลก�ำไรของบริษัท
ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มี
การให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ
ส�ำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ตามข้อบังคับ
ของบริษทั ข้อ 40 คณะกรรมการบริษทั สามารถก�ำหนดค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
ให้น�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบในที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น และก�ำหนดให้วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นวาระ
เพือ่ อนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำ 2561
(ครั้งที่ 25) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
และโบนัสกรรมการรวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยใน
อัตราเดิม
การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่าย
ค่าตอบแทนรวมให้แก่ประธานกรรมการ 1.5 ส่วนหรือคิดเป็น
จ�ำนวนเงิน 216,000 บาท ต่อเดือน กรรมการที่เหลืออีก 11 คน
ได้รับคนละ 1 ส่วนหรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 144,000 บาทต่อเดือน
โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษทั มีมติให้แบ่งจ่ายเงินโบนัส
โดยประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน และกรรมการได้รับคนละ
1 ส่วนของเงินโบนัสตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั มีมติให้จา่ ยค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อย โดยก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำ (Fixed Fee) และค่าตอบแทน
ต่อครั้งที่เข้าประชุม (Attendance Fee) ดังนี้
ต�ำแหน่ง

		

ค่าตอบแทนประจ�ำต่อปี ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม
(บาท)
(บาท)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ

180,000
120,000

45,000
30,000

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประธาน
กรรมการ

150,000
100,000

37,500
25,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561
(1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561)
ชื่อกรรมการ

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

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ โบนัสกรรมการ
รวม
บริษัท ตรวจสอบ บรรษัทภิบาล
พิจารณา บริษัทที่จ่าย
(บาท)
และสรรหา ผลตอบแทน ในปี 2561*
(บาท)
1
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล     1,900,335.48
- 143,406.59
- 1,690,607.73 3,734,349.80
(เข้าเป็นกรรมการ 28 มี.ค. 61)
นายพนัส  สิมะเสถียร
418,064.52
24,166.67
- 3,553,591.16 3,995,822.35
2
นายสุเมธ  ตันติเวชกุล
1,728,000.00
- 337,500.00
- 4,800,000.00 6,865,500.00
3
นายเกษม  วัฒนชัย
1,309,935.48
- 1,246,408.84 2,556,344.32
(เข้าเป็นกรรมการ 28 มี.ค. 61)
นายอาสา  สารสิน
418,064.52
24,166.67
- 3,553,591.16 3,995,822.35
พันตำ�รวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม 1,180,800.00
- 143,406.59
- 888,397.79 2,212,604.38
(เข้าเป็นกรรมการ 25 เม.ย. 61)
นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
627,096.77
- 5,309,483.51 5,936,580.28
นายปรีชา  อรรถวิภชั น์
1,728,000.00 300,000.00 225,000.00
- 4,800,000.00 7,053,000.00
4
นายชุมพล  ณ ลำ�เลียง
1,728,000.00
- 375,000.00 4,800,000.00 6,903,000.00
5
นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์
1,728,000.00 450,000.00 225,000.00
- 4,800,000.00 7,203,000.00
นายประมนต์  สุธวี งศ์
1,728,000.00 300,000.00
- 275,000.00 4,800,000.00 7,103,000.00
นางธาริษา วัฒนเกส
1,728,000.00 300,000.00 143,406.59
- 4,800,000.00 6,971,406.59
นายกานต์  ตระกูลฮุน
1,728,000.00
- 4,800,000.00 6,528,000.00
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
1,728,000.00
- 275,000.00 4,069,565.22 6,072,565.22
(เข้าเป็นกรรมการ 26 ส.ค. 60)
นายยศ  เอือ้ ชูเกียรติ              
- 626,087.00
626,087.00
นายรุง่ โรจน์  รังสิโยภาส
1,728,000.00
- 4,800,000.00 6,528,000.00
รวม
21,406,296.77 1,350,000.00 1,266,053.11 925,000.00 59,337,732.41 84,285,082.29

หมายเหตุ
1. ประธานกรรมการบริษัท     2. ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา      3. ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน      
4. ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน     5. ประธานกรรมการตรวจสอบ
- โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2561 ประกอบด้วย โบนัสที่ค�ำนวณจากเงินปันผลงวดสุดท้ายประจ�ำปี 2560 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  และเงินปันผลงวดระหว่างกาลประจ�ำปี 2561 ที่จ่ายเมื่อวันที่ 22  สิงหาคม 2561 ซึ่งแสดงรวมอยู่ใน
บรรทัด “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” ในงบก�ำไรขาดทุนรวม
* ในปี 2560 นายยศ เอื้อชูเกียรติ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จึงได้รับโบนัสที่จ่ายให้แก่กรรมการใน
ปี 2561 ที่ค�ำนวณจากเงินปันผลงวดสุดท้ายประจ�ำปี 2560 เป็นเงิน 626,087 บาท  
** คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทั ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
เป็ น ผู ้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจของบริษทั การด�ำเนินงาน
ตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ จากคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบกั บ
สภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนจะน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังใน
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ
EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อ
ก�ำหนดค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุก ๆ ปี
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรม
เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ และการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
นอกจากนั้น ได้น�ำผลการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน
ระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
ของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนด้วย
บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในปี 2561 รวม
13  คน  ทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทน
พิเศษ (Variable Pay) และอืน่ ๆ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 312,141,161 บาท
ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ทีส่ มทบให้ผบ้ ู ริหารในฐานะพนักงานของบริษทั จ�ำนวน 21,063,250 บาท
ค่ า ตอบแทนการเป็ น กรรมการของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ใน
บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลจากการเป็น
กรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษทั ย่อย
ที่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ หลั ก ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ซี เ มนต์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ่ อ สร้ า ง
ธุรกิจเคมิคอลส์และธุรกิจแพคเกจจิ้ง จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
ส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีก เนือ่ งจากเป็นผูบ้ ริหารระดับสูง
ของเอสซีจีอยู่แล้ว
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงิน
ตอบแทนพิเศษ (Variable Pay)  
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก มี
รายละเอียดดังนี้

จ�ำนวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทนรวม
ที่เป็นตัวเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนอื่น ๆ
(บาท)

1. บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด

5

36,209,721

3,169,764

2. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด

4

41,402,301

2,974,400

11

69,815,265

5,358,410

3. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ จ�ำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทนของผู้บริหารข้างต้น ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในแต่ละบริษัทย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลัก เนื่องจากได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเอสซีจีแล้ว
10.5 บุคลากร

เอสซีจียึดมั่นในอุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ซึ่งเป็น
หนึ่งในอุดมการณ์ของเอสซีจี โดยให้ความส�ำคัญต่อคุณค่าของ
พนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร ท่ามกลาง
บริบทและสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน เอสซีจีได้ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อการจัดการบุคลากรให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับปรุงและพัฒนาในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้
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1. การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล
• พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน เพิม่ เติมจาก
ระบบการคัดเลือกที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ เริ่มตั้งแต่การน�ำแชทบอท (Chatbot) มาประกอบการ
รั บ สมั ค รงาน การน� ำ เทคโนโลยี ป ั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence) และระบบ Automated Video Screening มาใช้
คั ด เลื อ กผู ้ ส มั ค รงานเบื้ อ งต้ น ก่ อ นเข้ า สู ่ ก ารทดสอบและการ
สัมภาษณ์ดว้ ยคณะกรรมการ นอกจากนีย้ งั พัฒนาซอฟแวร์สำ� หรับ
การคัดเลือกพนักงาน (Recruitment Software) ให้ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

• พัฒนาการเรียนรู้ของพนักงาน โดยน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความสามารถของพนักงานให้สอดคล้อง
กับทิศทางของธุรกิจ ผ่านเครื่องมือและสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น
จัดท�ำสือ่ การเรียนรูเ้ ฉพาะเรือ่ ง (Micro-learning) ทีพ่ นักงานสามารถ
เข้าถึงได้งา่ ยและสร้างการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง นอกจากนีย้ งั พัฒนา
ระบบคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
นักเรียนทุนของบริษทั (IT scholarship administration) ระบบบริหาร
จัดการคูธ่ รุ กิจ (Learning vendor management) เป็นต้น รวมถึง
น�ำระบบดิจิทัล และ gamification เพื่อมอบประสบการณ์การ
เรียนรูร้ ปู แบบใหม่ให้แก่พนักงานทุกคนทุกระดับ ซึง่ พนักงานจะได้
รับความสะดวกสบายในการเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลามากขึ้นและ
ท�ำให้พนักงานทุกคนมีโอกาสรับผิดชอบการเรียนรูข้ องตนเอง เช่น
น�ำระบบ AR Technology มาประกอบในกิจกรรมของหลักสูตร
หรือหลักสูตรด้าน General Knowledge & Skills ที่น�ำหลักสูตร
แบบดิจทิ ลั ทีห่ ลากหลายมาให้พนักงานเรียนรูเ้ พิม่ เติมจากการเรียนรู้
ในห้องเรียนพัฒนา Platformการบริหารผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล
ของพนักงาน หรือ Individual Performance Managemnt
System: iPMS platform เพื่อให้การบริหารผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละคนมีความชัดเจน เป็นธรรม และมีการสื่อสาร
ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
• พัฒนาแอปพลิเคชันส�ำหรับพนักงาน ในชื่อ Employee
Connect เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถสืบค้นข้อมูล
เกีย่ วกับการท�ำงาน ระเบียบ สวัสดิการ รวมถึงขออนุมตั กิ ารลาและ
การท�ำงานล่วงเวลา เป็นต้น
2. การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอืน่ ๆ
เอสซีจยี งั คงพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในด้านต่าง ๆ เพือ่ ประโยชน์ในการจัดการด้านบุคลากร รวมถึงสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง เช่น ปรับปรุงระบบการ
ประเมินค่างานให้ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นธรรม สอดคล้องกับ
หน้าทีง่ านซึง่ เปลีย่ นไปตามบริบทของธุรกิจ การทบทวนรูปแบบและ
การจ่ายผลตอบแทนพนักงานทีไ่ ปปฏิบตั งิ านประจ�ำในต่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาค
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
3. การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน
เอสซีจเี ชือ่ มัน่ ในคุณค่าของคนและมุง่ มัน่ ในความเป็นเลิศ โดย
ตระหนักว่า  “คน” เป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนเอสซีจี
ให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เอสซีจีจึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ดีที่สุดให้แก่พนักงานเอสซีจีทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงาน
เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ความเจริญเติบโตให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน
• ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร Flagship Programs ต่าง ๆ เช่น
หลักสูตร Young Leader with ABC ในหลายประเด็นเพื่อให้
ตอบโจทย์กบั การด�ำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนั มากยิง่ ขึน้ เช่น การน�ำ
การเรียนรู้แบบดิจิทัลมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรเพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจ รวมถึงการใช้ case study ใหม่ ๆ จากสถาบันการ
ศึกษาชัน้ น�ำจากต่างประเทศจึงท�ำให้เนือ้ หามีความเข้มข้นมากขึ้น
หรือหลักสูตร Management Development Program (MDP)

หลักสูตร Management Acceleration Program (MAP) และ
หลักสูตร Business Excellence Through Service Transformation
(BEST) โดยได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น
การน�ำ Design Thinking และ Agile Process ซึง่ มุง่ เน้นการสร้าง
กระบวนการคิดให้เข้าใจปัญหาของลูกค้าอย่างลึกซึง้ และน�ำมุมมอง
ที่หลากหลายมาสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ทดสอบและปรับปรุง
เพือ่ ให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมทีต่ อบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการใช้ Business
Model Canvas (BMC) มาใช้เพือ่ ให้ผเู้ รียนเห็นภาพรวมของธุรกิจ
และประเมินความเสีย่ งในการบริหารงานได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
โดยทัง้ 3 หลักสูตรข้างต้น เอสซีจไี ด้รว่ มออกแบบกับสถาบันชัน้ น�ำ
ของโลกอย่าง Duke Corporate Education อีกด้วย
• เอสซีจยี งั ตระหนักถึงองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
เพราะองค์ความรู้เหล่านี้จะท�ำให้เอสซีจีก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือวิธีการท�ำงานใหม่ ๆ ที่ดี
กว่าเดิม จึงมีการพัฒนาศักยภาพพนักงานเอสซีจีในหลายรูปแบบ
เช่น จัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรที่เชี่ยวชาญใน
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงาน
เอสซีจนี ำ� ความรูท้ ไี่ ด้จากการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ไปประยุกต์
ใช้ กั บ งานของตนเอง หรื อ การอั พ เดทความรู ้ ข องพนั ก งานที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ (New Technology) เป็นต้น
• พัฒนาพนักงานโดยใช้สมรรถนะ (Competency) มา
ประยุกต์กับทุกต�ำแหน่งงานในเอสซีจี เพื่อให้การเรียนรู้ของ
พนักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ธุรกิจและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และให้พนักงานทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
มาตรฐานการท�ำงานทีบ่ ริษทั คาดหวัง (Performance Standard)
โดยมาตรฐานดังกล่าวตอบโจทย์ธุรกิจอย่างแท้จริง ทั้งนี้ หาก
พนักงานคนใดยังไม่สามารถท�ำหน้าที่ตามสมรรถนะในบทบาท
หน้าทีข่ องแต่ละคนได้ สามารถเลือก 70:20:10 Learning Solutions
ที่เป็นมาตรฐาน มาใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาได้ โดยการเรียนรู้
และการพัฒนาทั้งหมดเอสซีจีน�ำระบบไอทีเข้ามาบริหารจัดการ
การเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ทั้งผู้เรียนและองค์กร
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีจ�ำนวน
พนักงาน 1,861 คน ในขณะที่มีจ�ำนวนพนักงานรวมทั้งเอสซีจี
52,971 คน
รายละเอียดจ�ำนวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท/กลุ่มธุรกิจ
จ�ำนวนพนักงาน (คน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

1,861

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

33,199

ธุรกิจเคมิคอลส์

5,857

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

11,957

อื่น ๆ
รวม

97
52,971
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รายงานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษั ท ทั้ ง ในด้ า นการเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ด ้ า น
บรรษัทภิบาลของเอสซีจี และด้านการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
และที่ครบก�ำหนดออกตามวาระ
ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  มีการ
ประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ
100 สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 ได้ดังนี้
1. การเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นบรรษัทภิบาล
ของเอสซีจี
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้มีการก�ำหนดและ
ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ดังนี้
• ทบทวนการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั
จดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG
Code) ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของเอสซีจีอย่างละเอียด
รอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่าง
ยั่งยืน โดยได้ก�ำหนดมาตรการทดแทนส�ำหรับหลักปฏิบัติที่ยัง
ไม่ได้น�ำมาปรับใช้ในปี 2561
• ทบทวนเกณฑ์การพิจารณาเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้า
ประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการเข้า
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน และอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เข้าประชุมให้สามารถลงทะเบียนได้รวดเร็วขึ้น
• ทบทวนและปรั บ ปรุ ง “นโยบายการเข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ” เพือ่ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บนั ทึกการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเปิดเผย
ในรายงานประจ�ำปี ทั้งนี้ การนับองค์ประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก�ำหนด เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่กรรมการ
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ และร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างยิ่ง
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2. การเพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละความสามารถของกรรมการ
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• แต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาอิสระภายนอกเพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเพิ่มเติมจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานกรรมการทีด่ ำ� เนินการเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ น�ำผลการประเมิน
และข้ อ แนะน� ำ ของบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษามาประกอบการพิ จ ารณา
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
• จัดเสวนาเรื่อง “Startup Business” ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจ
ที่สามารถสนับสนุนธุรกิจหลักของเอสซีจีให้เข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าได้มากขึ้น หรือช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจ
ในรูปแบบของ Digital Transformation ท�ำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ
แบบครบวงจร
• จัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและ
บริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
ประกอบการประชุมวางแผนธุรกิจระยะกลาง และจัดให้คณะกรรมการ
เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของ
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เมืองเมาะล�ำไย เมียนมา
• สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาใน
เรือ่ งทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าที่ เช่น Board Nomination
and Compensation Program (BNCP), National Director
Conference “Rising Above Disruptions: A Call for Action”
2018, Independent Director Forum “Tough Boardroom
Situations” 2018, Chairman Forum “Digital Transformation
- A must for all Companies” 2018, Director Luncheon
Briefing 2018 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) เป็นต้น
• สรุปหลักเกณฑ์สำ� คัญด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี คูม่ อื กรรมการ
และข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ที่ จ� ำ เป็ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
กรรมการ (Director Induction) ให้กรรมการใหม่ทราบและ
พึงปฏิบัติ

3. การส่งเสริมความตระหนักรู้และการปฏิบัติตามหลัก
บรรษัทภิบาลเอสซีจีและจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงาน
• ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและให้ข้อ
แนะน�ำที่เป็นประโยชน์ในการท�ำงานของพนักงาน (Tone at the
top) โดยในปี 2561 ได้ด�ำเนินการผ่านคลิปวิดีโอเรื่องเอสซีจีกับ
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันโดยการสัมภาษณ์ประธานองค์กรต่อต้าน
คอร์ รั ป ชั น (ประเทศไทย) ซึ่ ง เป็ น กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท
(นายประมนต์ สุธวี งศ์) เพือ่ สือ่ สารให้พนักงานเอสซีจที งั้ ในประเทศ
และต่างประเทศที่เอสซีจีไปลงทุนได้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต การท�ำธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเป็น
แบบอย่างในการต่อต้านคอร์รปั ชันต่อภายนอกองค์กร บนพืน้ ฐาน
ของการเป็น “คนเก่งและดี” โดยไม่ได้ท�ำงานเพื่อประโยชน์ส่วน
ตนเท่านั้น แต่ต้องท�ำเพื่อสังคมด้วย ทั้งนี้ เพื่อความส�ำเร็จรุ่งเรือง
ของทั้งบริษัทและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
• เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในเรื่อง
จรรยาบรรณ โดยการจัดกิจกรรม Janya On Tour ที่โรงงานใน
กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ จังหวัดระยอง รวมทั้งปรับปรุง Web Portal
(Intranet) จรรยาบรรณเอสซีจี ให้พนักงานใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น
การจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ (Standee) เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
เอสซีจี ฉบับภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa) นอกจากนีย้ งั ได้จดั กิจกรรม
ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักในเรื่อง Integrated GRC (Governance,
Risk and Compliance) เพือ่ น�ำไปใช้ในการท�ำงานผ่านคลิปวิดโี อ
สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และอินโฟกราฟฟิก
4. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นและเอสซีจี
• สนับสนุนให้ผถ้ ู อื หุน้ เข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สังคมร่วมกับธุรกิจหลัก
ของเอสซีจีเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้งผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งชุมชนรอบโรงงาน โดยมุ่งเน้นที่กิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ตอบสนองนโยบายเรือ่ งเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ของเอสซีจี

5. การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต�ำแหน่งกรรมการ
ที่ว่างลงในปี 2561 และที่ครบก�ำหนดออกตามวาระในปี 2562
• ก�ำหนด “นโยบายการก�ำหนดคุณสมบัติและการสรรหา
กรรมการบริษทั ” เพือ่ สรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมโดยอ้างอิงจากหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก.ล.ต. ตลอดจนหลักเกณฑ์ของ IOD และการประเมินดัชนี
ความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (DJSI Sustainability Assessment-DJSI)
ด้าน Corporate Governance โดยค�ำนึงถึงความหลากหลาย
ของโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้
ความช�ำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีและมติของ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ของบริษทั ทีอ่ นุมตั กิ ารแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัท โดยยกเลิกการก�ำหนดเป็นคุณสมบัติของ
กรรมการว่าในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นต้องมีสัญชาติไทย
• ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2561
• สรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
และกรรมการอิสระเพือ่ เตรียมไว้เป็น Succession Pool เพือ่ เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และแนวทางด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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12

การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

12.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

เอสซีจดี ำ� เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยยึดมัน่ ในอุดมการณ์ซงึ่ ได้ถอื ปฏิบตั สิ บื เนือ่ งกันมาภายใต้กรอบ
ของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทาง
ด้านบรรษัทภิบาล โดยได้ก�ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอสซีจี ด้วย
เชือ่ มัน่ ว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจจี ะเป็นระบบบริหารจัดการทีก่ อ่
ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและ
เพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนันสนุน ส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
ด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทัง้ การก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะจัดการ
เอสซีจใี ห้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณา
ทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจและ
สอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ท างด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลทั้ ง ในระดั บ
ประเทศและระดับสากลเป็นประจ�ำทุกปี โดยให้เรือ่ งบรรษัทภิบาล
เป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี

เอสซีจียึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการภายใน
ประเทศ เช่น หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการ
ส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies-CGR)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) และหลักเกณฑ์
ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard
(ASEAN CG Scorecard) และ DJSI Sustainability Assessment
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้พิจารณาและ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการก�ำหนด
นโยบาย รวมถึงน�ำหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไปปฏิบตั ิ ส�ำหรับหลักเกณฑ์
ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการก�ำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้น�ำไป
ปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมา
และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล น�ำมาประมวลไว้เป็นคู่มือ
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บรรษั ท ภิ บ าลเอสซี จี และเริ่ ม จั ด พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ค รั้ ง แรกตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2546 และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2560 และได้เผยแพร่
ในรูปแบบ e-book บนเว็บไซต์ของบริษัท
ในปี 2561 เอสซีจีได้ผลประเมินในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ
และรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
• ได้ รั บ ผลการส� ำ รวจการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท
จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies-CGR) ประจ� ำ ปี 2561 โดยสมาคมส่ ง เสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent)
• ได้คะแนนประเมิน 97 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 (AGM Checklist) โดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• รางวั ล เกี ย รติ ย ศบริ ษั ท จดทะเบี ย นด้ า นความยั่ ง ยื น
(Sustainability Award of Honor) ใน SET Sustainablility
Award 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 4
• รางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative
Company Awards) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards
2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงิน
ธนาคาร
• ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability
Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจ�ำปี 2561 ในหมวด
Property & Construction ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2018
(Sustainability Report Award) 6 ปีต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้
รับรางวัลประเภท AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 จากความร่วมมือของสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
(CSR Club) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์
- รางวัล Best SDGs Reporting 2018 จากความร่วมมือของ
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (CSR Club) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์
- รางวัลการตลาดดีเด่น MAT Awards 2018 รางวัล Bronze
Award ประเภทธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) จากสมาคมการตลาด
แห่งประเทศไทย
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
เอสซีจมี นี โยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอ�ำนวยความสะดวก
ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้
สิทธิตา่ ง ๆ ทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของ
บริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็น

อิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า  การเสนอชื่อบุคคล
เพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั การแสดงความคิดเห็น
ในทีป่ ระชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของ
บริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
การก� ำ หนดค่ า สอบบั ญ ชี การแก้ ไขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ แ ละ
ข้อบังคับของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผล
ต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียังได้
ด�ำเนินการในเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนัน้
ผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจี และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมี
เวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้เผยแพร่
ข้อมูลเกีย่ วกับ วัน เวลา สถานที่ และก�ำหนดวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
ไว้เป็นเรือ่ ง ๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม
ส�ำหรับหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้จดั ให้มรี ายละเอียด
ข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมค�ำชีแ้ จงเหตุผลประกอบ และความเห็น
ของคณะกรรมการ โดยบริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ห นั ง สื อ นั ด ประชุ ม
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและ
หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการ
มอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์
ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น
ให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
3. บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถมอบฉั น ทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดย
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม ซึง่ เป็นรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทาง
การออกเสียงลงคะแนนได้ต ามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์กำ� หนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั
ก�ำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นนักลงทุนสถาบันหรือผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูล้ งทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทได้ประสานงานเรื่องเอกสาร
และหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า 
เพือ่ ให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามเพื่อสอบถามข้อมูล
ในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านอีเมล corporate@scg.com หรือตามทีอ่ ยูข่ อง
บริษัท โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ
ติดต่อโดยตรงที่ส�ำนักงานเลขานุการบริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้
• ที่อยู่
อาคารเอสซีจี 100 ปี ชั้น 19
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
• โทรศัพท์
0-2586-3605, 0-2586-6456
• โทรสาร
0-2586-3007
• อีเมล
corporate@scg.com
5. ในปี 2561 กรรมการบริษทั เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 92
6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ณ
ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนวิทยุ และตั้งอยู่
ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต
7. บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นโดยใช้ ร ะบบบาร์ โ ค้ ด
(Barcode) ทีแ่ สดงถึงเลขทะเบียนของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายทีไ่ ด้จดั พิมพ์
ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอน
การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มี
จุดตรวจเอกสารกรณีรบั มอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าร่วมประชุมแทน
และจั ด เตรี ย มอากรแสตมป์ ส� ำ หรั บ ปิ ด หนั ง สื อ มอบฉั น ทะไว้
บริการให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะทีม่ าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อม
เจ้าหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะ
เปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
8. บริษทั ได้จดั ให้มกี ารใช้บตั รยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระ
ที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะ
สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน
พร้อมทัง้ ลงลายมือชือ่ และเจ้าหน้าทีจ่ ะบันทึกคะแนนเสียงโดยการ
สแกนบาร์โค้ดทีบ่ ตั รยืนยันการลงคะแนน พร้อมทัง้ เก็บบัตรดังกล่าว
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชือ่ ในบัตรยืนยัน
การลงคะแนนโดยไม่ตอ้ งชูมอื และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนน
ที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งมีเป็นจ�ำนวน
มากนั้น บริษัทจะด�ำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
9. ส�ำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น
จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้น
การลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการ
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณเอสซีจี โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ผ่าน Facebook Fanpage ชื่อว่า “Dee Dee Club” (ดี๊ดีคลับ)

นับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุม
ด�ำเนินการพิจารณาในวาระอืน่ ๆ ไปก่อน เพือ่ ให้การประชุมเป็นไป
อย่างต่อเนือ่ ง และเมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็จะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
10. บริษทั ได้จดั ให้มตี วั แทนของผูส้ อบบัญชีทมี่ คี วามเป็นอิสระ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุมและ
มีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
เข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
11. บริษทั ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมภายหลังจากประธาน
ในทีป่ ระชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ใน
วาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มกี ารลงมติ และนับเป็น
องค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป จึงอาจท�ำให้มี
ผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
12. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามใน
วาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
ทัง้ นี  ้ ในวาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถาม บริษทั ได้จดั เตรียม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ค�ำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
13. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้
มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธลี บั ได้ หากมีผถู้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าห้าคน
ร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลง
คะแนนด้วยวิธีลับ
14. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามล�ำดับในระเบียบวาระที่ได้ก�ำหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมทีไ่ ด้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าโดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ล�ำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
ที่ น อกเหนื อ ไปจากที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
นอกจากนี้ ภายหลังจากทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม
เติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม
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15. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ประชุมได้มีมติ
อนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับข้อ 19 เรือ่ งการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ในการเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยข้อบังคับก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด (จากเดิมร้อยละ 20) จะเข้าชือ่
กั น ท� ำ หนั ง สื อ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการต้องจัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น (จากเดิมภายใน 1 เดือน)
16. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน
ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
17. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�ำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการทีเ่ ข้าร่วมประชุม ขัน้ ตอนและวิธกี ารลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงค�ำถาม
ค�ำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และ
จัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด พร้อมทัง้
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
18. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาค�ำถามและข้อเสนอแนะของ
ผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ปรับปรุง
การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปีตอ่ ไปให้ดยี ง่ิ ขึน้ โดยในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 มีขอ้ เสนอแนะจากผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ฝ่ายจัดการ
ได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้
ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการ ดังนี้

เรื่อง

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

แนวทางด�ำเนินการ

(1) AI (Artificial
Intelligence)

เสนอแนะว่าในอนาคตอาจจะสามารถน�ำ AI
มาใช้ในการสอบบัญชีได้ ซึ่งจะท�ำให้ค่าสอบ
บัญชีถูกลง

ในการสอบบัญชีได้มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เช่น การใช้ e-Audit ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเก็บ
รวบรวมหลักฐานในการตรวจสอบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
และมีการติดตามการพัฒนาของ AI เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมในการน�ำมาใช้งานต่อไป

(2) การพั ฒ นาอย่ า ง
ยั่งยืน

เสนอให้ เชิ ญ นั ก วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก
ภายนอกมาร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง
เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี

เอสซีจไี ด้จดั ให้นกั วิชาการและสถาบันด้านสิง่ แวดล้อม
ร่วมให้ความเห็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ จัดให้มเี วทีในการอภิปราย แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม�่ำเสมอ เช่นการจัด SD
Symposium และ Discussion Panel เป็นต้น

(3) การจ้างงานผูส้ งู อายุ

เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง
และประเทศไทยก�ำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ
เสนอให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ

เนื่องจากธุรกิจของเอสซีจีเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่ง
อาจจ�ำเป็นต้องมีสภาพการท�ำงานและแรงงานใน
ระดับทีเ่ หมาะสม ซึง่ เอสซีจจี ะพิจารณาอย่างรอบคอบ
และพยายามด�ำเนินการอย่างสมดุล

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทย
หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและ
เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้
ที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล
เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบ
ก�ำหนดออกตามวาระล่วงหน้าในช่วงเวลา 3 เดือนจนถึงวันสิ้นสุด
รอบบัญชีประจ�ำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์
ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 บริษัท
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถ
ส่งแบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือแบบเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับ
การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่
ก�ำหนด ผ่านทางเลขานุการบริษทั หรืออีเมลของกรรมการอิสระที่
ind_dir@scg.com โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การเสนอวาระการประชุม บริษทั ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ รายเดียวหรือ
หลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท (ไม่น้อยกว่า  60 ล้านหุ้น) เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะกลัน่ กรองก่อนเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
และบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่ก�ำหนดโดย
ผู้ถือหุ้น แต่หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
เสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทราบ
นอกจากนี้บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้า โดยคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา  เพื่อสรรหา
รวมกับบุคคลอืน่ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
บริ ษั ท จากนั้ น จะเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น ว่ า เหมาะสมให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทัง้ นี  ้ ในปีทผี่ า่ นมาไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมหรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังกล่าว
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษทั เพือ่ แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งในการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจี และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาและ
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รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และ
ยังไม่สามารถเปิดเผยต่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน หรือสาธารณชนทัว่ ไปได้
ดังนั้นการใช้ข้อมูลภายในของเอสซีจีจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่ต้องมี
การจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล อาจถูกน�ำไปใช้
ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น
ซึง่ นอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วยังกระทบต่อชือ่ เสียง
ของเอสซีจีอีกด้วย
ดังนั้นในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้มีการจัดท�ำเป็น
นโยบายการจั ด การข้ อ มู ล ภายในที่ มี ผ ลต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์
(Insider Trading Policy) รวมทั้งได้จัดท�ำแนวปฏิบัติการจัดการ
ข้อมูลภายในทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline)
เพือ่ เป็นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
เอสซีจี และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครอง
ข้อมูลภายในของเอสซีจี เพื่อช่วยปกป้องบุคคลดังกล่าวจากการ
กระท�ำที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยได้เผยแพร่นโยบาย
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเอสซีจี
รวมทั้งได้สื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนั้ น ยั ง ได้ ท บทวนปรั บ ปรุ ง มาตรการห้ า มซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนในเอสซีจหี รือบริษทั จดทะเบียนอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน (Blackout Period) เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2559 และยกระดับการปฏิบัติของเอสซีจีให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะน�ำ ดังนี้
• กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจใี นหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ทตี่ อ้ งรายงานคือ หุน้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซอื้ หุน้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า  และอนุพนั ธ์ตา่ ง ๆ
ทีม่ ปี จั จัยอ้างอิงเป็นหุน้ บริษทั ) ของบริษทั จดทะเบียนในเอสซีจหี รือ
บริษทั จดทะเบียนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน ภายในระยะเวลา 
1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ�ำปี และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานเลขานุการบริษทั จะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ และห้ามมิให้พนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดท�ำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บคุ คลอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับการจัดท�ำงบการเงินทราบในช่วงตัง้ แต่วนั ปิดงวดของงบการเงิน
จนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีทที่ ราบข้อมูล
ใด ๆ ทีย่ งั ไม่เปิดเผยซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั
ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา  24
ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
• กรรมการและผูบ้ ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผูบ้ ริหาร”) จะ
ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทกรณีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษทั (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันท�ำการผ่านเว็บไซต์
ของ ก.ล.ต. นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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นอกจากนีค้ ณะกรรมการได้ตดิ ตามผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ดังกล่าว โดยก�ำหนดให้มกี ารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์
ดังกล่าวให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกครัง้ และเปิดเผย
ข้อมูลจ�ำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้
ในรายงานประจ�ำปี ทัง้ นี้ ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ไม่ปรากฏการกระท�ำ
ความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับ
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ข องผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง หมายถึ ง
คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานเอสซีจี
อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษทั ได้
ก� ำ หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ต ่ า ง ๆ ในเรื่ อ งความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ ดังนี้
• ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการ
มีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย เมื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
เป็นครัง้ แรก และรายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลการมี
ส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจ�ำทุกสิน้ ปี ทัง้ นี้ เลขานุการบริษทั
จะต้ อ งจั ด ส่ ง ส� ำ เนารายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ดั ง กล่ า วให้ แ ก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง ให้ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานตรวจสอบเพื่ อ ใช้
ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัท
คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�ำลังมีการ
พิจารณา กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ
ในเรือ่ งนัน้ โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพือ่ ให้การ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปอย่างยุตธิ รรม เพือ่ ประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
• ในการอนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะต้องอนุมัติ
โดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และ
ถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้าง
คุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายเพือ่ ประโยชน์
ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ำกับดูแล
ให้มกี ารด�ำเนินการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวปฏิบัติการพัฒนา
สูค่ วามยัง่ ยืนของเอสซีจี จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงดูแลให้มน่ั ใจได้วา่ สิทธิดงั กล่าวได้รบั ความคุม้ ครอง
และได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด

จัดท�ำเครื่อง DIY เพื่อลมหายใจช่วยผู้ป่วยโรคหอบหืด จ�ำนวน 320 ชิ้น มอบให้สถาบันเด็กสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) เป็นลายลักษณ์
อักษรขึ้นในปี 2553 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และในปี
2554 ได้ ก� ำ หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
แต่ละกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้ทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อ
ให้มีนโยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการ
ที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์
องค์กร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างแบรนด์และความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ด้วยการน�ำประเด็นของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียมาสร้างคุณค่าเพิม่ แก่องค์กร โดยได้เผยแพร่นโยบาย
และแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเอสซีจี
ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้น
เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึง
ก�ำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
ผูบ้ ริหารและพนักงานของเอสซีจี มีหน้าทีต่ อ้ งด�ำเนินธุรกิจตามหลัก
บรรษัทภิบาลและอุดมการณ์เอสซีจี เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและ
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
เอสซีจีเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการ
ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิข้ันพื้นฐานที่ก�ำหนดไว้ตาม
กฎหมายและข้อบังคับบริษทั อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
สิทธิในการเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ การเสนอวาระการประชุม
ล่ ว งหน้ า  การเลื อ กตั้ ง กรรมการ สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม รวมถึงยังให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอแนะข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ

โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจี
ยังด�ำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ โดยได้เปิดเผยสิทธิทผี่ ถู้ อื หุน้
พึงได้รบั ไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ และหมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของรายงานประจ�ำปี
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น
กิจกรรมส�ำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
เอสซีจีตระหนักถึงความส�ำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
เข้าเยีย่ มชมกิจการในธุรกิจหลักของบริษทั อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2553
โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจดหมาย
ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
แสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสนใจ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยบริษัทได้ท�ำการสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของเอสซีจี และแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อ
ยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
ส�ำหรับปี 2561 บริษทั ได้จดั กิจกรรมเพือ่ สังคมส�ำหรับผูถ้ อื หุน้
รวม 4 ครั้ง ดังนี้
1. กิจกรรม “กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราชฯ” จัดขึน้
เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยน�ำผูถ้ อื หุน้ ร่วมกราบถวายสักการะ
สมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพือ่ ความ
เป็นสิรมิ งคลและท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนทีด่ ี
และเยีย่ มชมสถาปัตยกรรมในบริเวณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหารเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ภาคภูมใิ จในความวิจติ รของงานศิลป์
และสถาปัตยกรรม ทีบ่ ง่ บอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยที่
สืบทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ เป็นสมบัตลิ ำ�้ ค่าของแผ่นดินทีค่ นไทยภาคภูมใิ จ
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กิจกรรม “เยี่ยมชมโรงงานท่าหลวง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยน�ำผู้ถือหุ้นร่วมกิจกรรม
ทาสีระเบียงศูนย์เด็กเล็กและสนามเด็กเล่น

2. กิจกรรม “เยีย่ มชมโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน�ำ้ ” จัดขึน้ เมือ่
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ อ�ำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดย
น�ำผู้ถือหุ้นร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการติดตั้งแผงโซลาร์ฟาร์ม
ลอยน�้ำ เพื่อการรับแสงอาทิตย์น�ำมาผลิตไฟฟ้าใช้ในธุรกิจเพื่อลด
ต้นทุนค่าไฟฟ้า  ตามนโยบายเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) ของเอสซีจี
3. กิจกรรม “RUN FOR HEROES เดิน-วิ่ง เพื่อผู้พิทักษ์ป่า”
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 โดยร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี
น�ำผูถ้ อื หุน้ เดิน-วิง่ เพือ่ ผูพ้ ทิ กั ษ์ปา 
่ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจ รวมทั้งตอบแทนผู้พิทักษ์ป่าด้วยการ
น�ำรายได้ทั้งหมดไปซื้อชุดอุปกรณ์ลาดตระเวนให้แก่ผู้พิทักษ์ป่า 
และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพของผู้ถือหุ้นอีกด้วย
4. กิจกรรม “เยี่ยมชมโรงงานท่าหลวง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2561 โดยน�ำผูถ้ อื หุน้ ร่วมเยีย่ มชมโรงงานท่าหลวงทีม่ ี
การด�ำเนินงานและการจัดการโรงงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและ
ร่วมกิจกรรมทาสีระเบียงศูนย์เด็กเล็กและสนามเด็กเล่น รวมทั้ง
น�ำผูถ้ อื หุน้ ร่วมนมัสการพระนอน วัดสะตือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อเสริมสิริมงคลตามประเพณีไทยโบราณ
กิจกรรมและสิทธิประโยชน์ส�ำหรับผู้ถือหุ้นกู้
เอสซีจียังคงให้ความส�ำคัญกับการดูแลผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า  10 ปี ผ่านกิจกรรมและสิทธิ
ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของ
ผูถ้ อื หุน้ กู้ โดยในปี 2561 ได้จดั กิจกรรมและสิทธิประโยชน์มากมาย
หลายรูปแบบดังนี้
• กิจกรรมสัมมนาจ�ำนวน 2 ครั้งในหัวข้อ “รู้ทันการลงทุน
ตราสารหนีไ้ ทย” และ “เทคโนโลยี 4.0 กับบทบาทในธุรกิจ Startup”
• กิจกรรม Workshop เสริมสร้างทักษะและเป็นงานอดิเรก
คุก้ กีอ้ าร์ต เติมแต่งสีสนั บนคุก้ กีแ้ ละท�ำสมุดโน๊ต DIY กับ Notebook
paper craft
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• คอนเสิ ร ์ ต ประจ� ำ ปี สุ ด พิ เ ศษ ตอน “เพลิ น เพลง เดอะ
คอนเสิร์ต” จ�ำนวน 2 รอบที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ซึ่งรองรับ
ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตามได้กว่า 8,400 คน
• กิ จ กรรมทริ ป ท่ อ งเที่ ย วในประเทศเส้ น ทาง สกลนคร
แม่ฮ่องสอน ชุมพร ล�ำพูน-ล�ำปาง
• กิจกรรมทริปท่องเที่ยวต่างประเทศเส้นทาง เวียดนาม
มอนเตเนโกร สเปน-โปรตุเกส อียิปต์
• โครงการเพื่อสังคม
1) โครงการ “หุ้นกู้เอสซีจี ใจดีช่วยโรงเรียนของหนู” ที่
เอสซีจแี ละผูถ้ อื หุน้ กูร้ ว่ มกันระดมทุนกว่า 1.3 ล้านบาท เพือ่ จัดซือ้
อุปกรณ์ทางการศึกษาบริจาคให้โรงเรียนในชนบทห่างไกลเพื่อ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านรางเฆ่ โรงเรียนวัด
สระสี่มุมและโรงเรียนบ้านหุบพริก ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
2) กิจกรรม Workshop ช่วยเหลือสังคม โดยผู้ถือหุ้นกู้
เอสซีจจี ดั ท�ำถุงมือกันดึงสายจ�ำนวน 200 ชิน้ มอบให้หน่วยบริการ
พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน รพ.รามาธิบดีและจัดท�ำเครื่อง DIY เพื่อลม
หายใจช่วยผู้ป่วยโรคหอบหืดจ�ำนวน 320 ชิ้น มอบให้สถาบันเด็ก
สุขภาพแห่งชาติมหาราชินี
• กิจกรรมพิเศษจัดชมฟุตบอลนัดพิเศษ ฟุตบอลไทยโตโยต้า
ไทยลีกระหว่าง เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด กับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ส�ำหรับสมาชิก 100 คน และพาผูถ้ อื หุน้ กูร้ ายส�ำคัญเข้าร่วมกิจกรรม
SCG Exclusive Golf Tournament
นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถรับส่วนลดพิเศษจากร้านอาหาร
สีฟ้า  ร้านกาแฟทรูคอฟฟี่ สถานีบริการน�้ำมันบางจาก (รับสิทธิ
ประโยชน์ผา่ นบัตรสมาชิกเท่านัน้ ) โรงพยาบาลสมิตเิ วช ร้านเอสซีจี
โฮมโซลูชั่นและพันธมิตรทางธุรกิจชั้นน�ำอีกมากมาย รวมถึงเลือก
รับสิทธิประโยชน์ฟรีรายเดือนที่คัดสรรมาให้เพื่อสมาชิกหุ้นกู้
เอสซีจีเท่านั้นผ่านเอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน
ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามรายละเอียดได้จากแอปพลิเคชัน และ
นิตยสาร delight รายไตรมาส ทุกกิจกรรมและสิทธิประโยชน์
ยังเป็นสิง่ ยืนยันหนักแน่นได้วา่ เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญกับทัง้ ผูถ้ อื หุน้ กู้
และสังคมอย่างสม�่ำเสมอตลอดมา

2) พนักงาน
ด้านการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เอสซีจใี ห้ความเคารพและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
ทุกคนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงบุคคลทุกคนตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) และผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint
Venture) โดยยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายของแต่ละประเทศ การปฏิบตั ิ
ตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on
Business and Human Rights) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(United Nations Universal Declaration of Human Rights:
UNUDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Global Compact: UNGC) ซึง่ เอสซีจเี ข้าร่วมสนับสนุนและปฏิบตั ิ
ตามมาตัง้ แต่ปี 2555 ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ในการท�ำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International
Labor Organization: ILO) Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work) และข้อก�ำหนดสากลอื่น ๆ
ด้านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาที่มีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม
คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิ
มนุษยชนขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยสื่อสารและ
เปิดเผยแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการ
ด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มแี ละด�ำเนินการตามระบบการจัดการ
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence Process) และ
การเปิดเผยผลการปฏิบตั ใิ นรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริษทั
ด้านการดูแลพนักงาน
การบริหารค่าตอบแทน
เอสซี จี มี ก ารก� ำ หนดนโยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการบริ ห าร
ค่าตอบแทนพนักงานทีช่ ดั เจนและเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหาร
งานบุคคล และระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของ
บริษัท โดยมุ่งเน้นการบริหารค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทุกระดับ
อย่างเหมาะสม สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ และ
เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบทั้งกับภายในและภายนอกองค์กร
การจ่ายค่าตอบแทนจะเป็นไปตามความส�ำคัญหรือค่าของงาน
มีการก�ำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับต�ำแหน่งงานอย่าง
เหมาะสม พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานและ
ระดับต�ำแหน่งงานทีร่ บั ผิดชอบ พนักงานจะได้คา่ ตอบแทนทีเ่ ท่าเทียม
และเป็ น ธรรมเมื่ อ เปรี ย บเที ย บภายในองค์ ก ร ขณะเดี ย วกั น
การจ่ายค่าตอบแทนก็จะก�ำหนดให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
ในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยมีการส�ำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของ
พนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอกอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายนอก
เอสซีจกี ำ� หนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนทีส่ อดคล้อง
กับผลการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
การจ่ายค่าตอบแทนในระยะสัน้ นัน้ พิจารณาจากผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย ก�ำไรสุทธิ และ EBITDA
ส่วนในระยะยาวพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานตามแผนธุรกิจใน
ระยะยาว (Medium-Long Term Plan) เช่น การขยายธุรกิจ อัตรา
การเติบโตของก�ำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการด�ำเนินงานด้านการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง

การบริหารสวัสดิการ
เอสซี จี มี ก ารก� ำ หนดนโยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการบริ ห าร
สวัสดิการพนักงานที่ชัดเจนและเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหาร
งานบุคคล และระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของ
บริษัท โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานทุกกลุ่ม
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ
อย่างสมาํ่ เสมอเพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานของเอสซีจคี รอบคลุมถึงครอบครัว
ของพนักงาน ครอบคลุมทุกช่วงระยะเวลาตั้งแต่เข้างานจนหลัง
เกษียณอายุ และครอบคลุมในทุกด้านตัง้ แต่สวัสดิการเกีย่ วกับการ
ปฏิบตั งิ าน (เช่น เบีย้ เลีย้ ง ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ทีพ่ กั เครือ่ งแบบ
พนักงาน) สวัสดิการด้านสุขภาพ (เช่น การให้คา่ รักษาพยาบาลและ
ค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ศูนย์กฬี าและสุขภาพ) และ
สวัสดิการเพือ่ ความเป็นอยูห่ รือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีตา่ ง ๆ
(เช่น กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ การประกันอุบตั เิ หตุ เงินยืม เงินทดแทน)
การดูแลพนักงานในระยะยาว
เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยได้จัดให้มเี งินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 พนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็น
รายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2-15 ของค่าจ้างพนักงาน และ
บริษทั จะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5-13
ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน นอกจากนี้ยังได้
ส่งเสริมเรือ่ งการดูแลพนักงานในระยะยาวอืน่ ๆ เช่น การช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
บริษทั ก�ำหนด การจัดท�ำโครงการเตรียมความพร้อมส�ำหรับพนักงาน
ก่อนเกษียณอายุ ทั้งในด้านสุขภาพ การบริหารการเงินและการ
ลงทุน การส่งเสริมอาชีพ การจัดตั้งชมรมพนักงานต่าง ๆ เป็นต้น
ด้านการพัฒนาพนักงานและชั่วโมงการฝึกอบรม
เอสซีจกี ำ� หนดกลยุทธ์ในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาพนักงานพร้อมทัง้
แนวทางในการปฏิบัติขึ้นเพื่อใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางในการ
ด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย โดยกลยุทธ์ในการเรียนรู้และ
พัฒนาของเอสซีจีประกอบด้วย
1. สร้างการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาคอาเซียน
โดยยึดหลักการพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role-based
Competency) เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถใน
การรับมือกับความท้าทายและการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ
2. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการโค้ช โดยให้พนักงาน
แต่ละคนต้องรับผิดชอบและขับเคลื่อนการเรียนรู้และการพัฒนา
ของตนเอง โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุน และจัดการเรียนรู้
รูปแบบใหม่ที่ให้ความส�ำคัญกับประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ 70:20:10
3. เชือ่ มโยงการเรียนรูข้ องพนักงานเข้ากับระบบบริหารจัดการ
Talent ตั้งแต่การก�ำหนดคุณสมบัติ คัดเลือก พัฒนาและรักษา 
Talent ในองค์กร เพือ่ ให้การเรียนรูข้ องพนักงานขับเคลือ่ นได้อย่าง
สมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรองรับความจ�ำเป็นของ
ธุรกิจ
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4. พั ฒ นาความสามารถของพนักงานและผู้น�ำ โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเรียนรู้ของ
พนักงานขึน้ มาอย่างชัดเจนตัง้ แต่ระดับเอสซีจี (Learning Council)
ระดับธุรกิจ (BU Academy Committee) และในแต่ละวิชาชีพ
(Professional Academy Committee) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
พนักงานทุกคนจะได้รบั การพัฒนาความรูค้ วามสามารถได้ตรงตาม
ทีอ่ งค์กรต้องการ รวมทัง้ พัฒนาผูน้ ำ� ซึง่ มีทศั นคติ ความรูแ้ ละความ
สามารถทีต่ อบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ เป็นผูน้ ำ� ทีส่ ามารถพัฒนา
พนักงานให้มีศักยภาพขึ้นเป็นก�ำลังส�ำคัญของเอสซีจี
5. สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ โดยน�ำระบบการบริหาร
จัดการการเรียนรู้ (Learning Management System, LMS) มา
ใช้เพื่อส่งเสริมให้การเรียนรู้ในเอสซีจี มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
เดียวกันทั้งภูมิภาคอาเซียน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้ง
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล เช่น E-learning หรือ
Gamification อีกด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์เรื่องการเรียนรู้และการ
พัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม Learning Council ได้ก�ำหนด
นโยบายการเรียนรู้ (Learning Policy) ขึน้ เพือ่ ให้การจัดการเรียนรู้
ในแต่ละที่ของเอสซีจีมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีใจความว่า 
“เอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของคนและมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เราจึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่
พนักงานเอสซีจที กุ คน และพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นทัง้ คนเก่ง
คนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโต
ให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน
1. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความตืน่ ตัวทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ
อยู่เสมอ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถขององค์กรและ
ทิศทางของธุรกิจ ตลอดจนเพือ่ ให้พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2. จัดท�ำระบบพืน้ ฐานในการเรียนรูแ้ ละระบบทรัพยากรมนุษย์
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้เอือ้ ต่อการพัฒนาพนักงาน และจะพัฒนาความ
รูค้ วามสามารถของพนักงานตามบทบาทหน้าทีแ่ ละมาตรฐานการ
ท�ำงานที่ก�ำหนด เพื่อให้ทุกคนสามารถประสบความส�ำเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งของตนเองและองค์กร
3. ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้อื่นและจากการ
เข้าอบรมหรือค้นคว้าด้วยตัวเอง จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีพ่ นักงานทุกคน
ต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อค้นหาศักยภาพในตัวเอง
และบรรลุเป้าหมายในชีวิตการท�ำงานที่ต้องการ โดยผู้น�ำในทุก
ระดั บ จะรั บ บทบาทส� ำ คั ญ ในการสร้ า งโอกาสการเรี ย นรู ้ แ ละ
สนับสนุนพนักงานโดยการเป็นโค้ชและพีเ่ ลีย้ ง เพือ่ ร่วมสร้างความ
ส�ำเร็จและเติบโตไปพร้อม ๆ กัน”
และเพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินการเรื่องการจัดการเรียนรู้
ในเอสซีจี ตามนโยบายการเรียนรู้ให้หน่วยงานส่วนกลางและ
แต่ละธุรกิจ เอสซีจีได้ก�ำหนด “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอบรม”
ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในเอสซีจีมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกันในทุก ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศ ซึ่งแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวประกอบด้วยการก�ำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เช่นการจัดอบรม
คุณสมบัติวิทยากร และเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น
ในปี 2561 เอสซีจพี ฒ
ั นาการเรียนรูข้ องพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
และกระตุ้นให้พนักงานตื่นตัวกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น
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รวมทัง้ การปรับปรุงวิธกี ารพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ รองรับ
พฤติกรรมการเรียนรูท้ เี่ ปลีย่ นไปของพนักงาน เช่น การปรับหลักสูตร
ต่าง ๆ ด้วยการเพิม่ วิธกี ารเรียนรูผ้ า่ น Digital/mobile technology
ปรับปรุงเนือ้ หาทางด้านดิจทิ ลั เพิม่ เติม ฯลฯ เพือ่ ให้พนักงานทุกคน
ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ พนักงานทุกคนยังคงมีการ
ประเมิน Competency และจัดท�ำแผนพัฒนาตนเอง (IDP) ร่วมกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี จึงมัน่ ใจได้วา่ เอสซีจมี งุ่ มัน่
ที่จะพัฒนาระบบการเรียนรู้ของพนักงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้
พนักงานทุกระดับได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการด�ำเนินงาน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ปี 2561 พนักงานเอสซีจีมีวันฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน 13 วัน
ค่าใช้จา่ ยในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาพนักงานทัง้ ภายในและภายนอก
1,524 ล้านบาท
3) ลูกค้า
เอสซีจีมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบ
สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
ทัง้ ด้านคุณภาพและราคาทีเ่ ป็นธรรม โดยสินค้าและบริการจะต้อง
มีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็น
เลิศในการด�ำเนินงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับความ
พึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ในทุกธุรกิจ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ รวมถึงการให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับวิธกี ารแก้ปญ
ั หา การบริการ
หลังการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนเมือ่ เกิดปัญหา เพือ่ น�ำข้อเสนอแนะ
ไปจัดท�ำเป็นแผนงานส�ำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ให้ดีมากขึ้น
เอสซีจีมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักส�ำคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการ
ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุม่ ธุรกิจเป็นประจ�ำทุกปี
เพือ่ วัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า และน�ำเอา
ความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ใหม่ ๆ อาทิ การพัฒนานวัตกรรมทีค่ รอบคลุมระบบงาน Knowledge
Management, e-Service, e-Selling และ Business Warehouse
เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process)
ส่งผลให้มรี ะบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้าส�ำหรับการขายและการ
ให้บริการ รวมทัง้ มีระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการบริโภคของ
ลูกค้า  เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลกู ค้าในระยะยาว ทัง้ นี้ ในการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ในปี 2561 ผ่านช่องทาง SCG Contact Center เอสซีจมี ผี ลส�ำรวจ
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 100
4) คู่ค้า/คู่ธุรกิจ
เอสซีจปี ฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริต โปร่งใส
โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ก�ำหนด
จรรยาบรรณเอสซีจี และค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดย
มีการพิจารณาราคาซือ้ ทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม โดยค�ำนึงถึงความ
สมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการก�ำหนด
ระเบียบในการจัดหาและการด�ำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียก
หรือรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคูค่ า ้ สนับสนุนการจัดหา

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  และไม่ท�ำธุรกิจ
กับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ส�ำหรับคู่ธุรกิจ เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่อง
สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการท�ำงาน และผลตอบแทนที่
จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมความปลอดภัยด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัย
คู ่ ธุ ร กิ จ และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและยุ ติ ธ รรม
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้
ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนา
ความรู้ เพื่อให้การท�ำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เอสซีจีได้จัดท�ำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier
Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจที่
ถูกต้อง และเป็นแนวทางให้คธู่ รุ กิจร่วมกันปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดี
ควบคู่ไปกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ค�ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกัน โดยคู่ธุรกิจของเอสซีจีจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณ
คู่ธุรกิจเอสซีจีก่อนเริ่มท�ำธุรกิจกับบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการ
จัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี โดยก�ำหนดไว้อย่าง
ชั ด เจนถึ ง นโยบายการจั ด หาและการคั ด เลื อ กคู ่ ค ้ า /คู ่ ธุ ร กิ จ
คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจ รวมถึงขั้นตอนการท�ำ
ธุรกิจกับเอสซีจี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเอสซีจีจะด�ำเนินการคัดเลือก
คู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/
คู่ธุรกิจที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม และบริษทั จะไม่ทำ� ธุรกรรมกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คล
ที่กระท�ำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และ
เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของเอสซีจี
5) ผู้ร่วมลงทุน
เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุน
ทุ ก รายอย่ า งเป็ น ธรรม ไม่ เ อาเปรี ย บผู ้ ร ่ ว มทุ น ตลอดจนให้
ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การด�ำเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มคี วามแข็งแกร่ง สนับสนุนให้
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณา
ก�ำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตาม และผลักดันให้การด�ำเนินงาน
ของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทาง
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของกิจการร่วมทุน
ประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน
6) เจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษัทค�ำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการสร้าง
ความเชือ่ ถือและการปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้
1. จัดท�ำสัญญากับเจ้าหนีท้ กุ ประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบคู่สัญญา

2. ไม่ใช้วธิ กี ารทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงส�ำคัญใด ๆ
ที่อาจท�ำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ท�ำไว้กับ
เจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา 
4. ช�ำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้ทุกประเภทอย่าง
ครบถ้วนและตรงตามก�ำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
นอกจากนีเ้ พือ่ รักษาความเชือ่ มัน่ ต่อเจ้าหนี้ เอสซีจยี งั ให้ความ
ส�ำคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสม มีการสือ่ สารกับเจ้าหนีถ้ งึ สถานะของธุรกิจอย่างสม�ำ่ เสมอ
และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้
7) ชุมชน
เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
และถือมั่นในอุดมการณ์การด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม
โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง
ประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปด�ำเนินธุรกิจทั้งใน
ประเทศไทยและอาเซียน รวมทั้งปลูกฝังจิตส�ำนึก และส่งเสริมให้
พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีทมี่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
และท�ำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาส
ให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ
ข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการด�ำเนินงานของเอสซีจี โดยมุ่งหวัง
ให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
เอสซีจีเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุง่ เน้นการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวติ คนในชุมชนตามความต้องการของชุมชนเป็นหลัก โดย
มีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนท�ำหน้าที่
ก�ำหนดนโยบาย มอบแนวทางการด�ำเนินกิจกรรม และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน ภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และชุมชนในพื้นที่
ในการขับเคลือ่ นกิจกรรมร่วมกัน ทัง้ นี้ เอสซีจแี บ่งการบริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
• ด้านชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึง่ เน้นนโยบายการดูแลคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยทีมงานชุมชนสัมพันธ์ รวมทั้งร่วมกับ
ภาคธุรกิจในพืน้ ทีร่ วมกลุม่ กันเพือ่ ดูแลชุมชน เช่น “กลุม่ โรงปูนรักษ์
ชุมชน” และ“โครงการสมาคมเพือ่ นชุมชน” ซึง่ มุง่ หวังให้อตุ สาหกรรม
และชุมชนอยูร่ ว่ มกันได้อย่างยัง่ ยืน ดูแลชุมชนด้านสุขภาพอนามัย
การมอบทุนการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น การยกระดับมาตรฐาน
โรงงานสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลชุมชน และการจัดอบรมเพือ่ สร้างความรูค้ วามสามารถใน
ด้านต่าง ๆ ให้คนในชุมชน
• ด้านสังคมโดยรวม เน้นการพัฒนาศักยภาพในตัวคน ให้
สามารถด�ำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตได้ด้วยตนเอง และสร้าง
ความอยู่ดีกินดีของสังคม ผ่านโครงการที่ตรงกับปัญหาของสังคม
อย่างแท้จริง ผสานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญขององค์กรเข้ากับ
ศักยภาพของสังคม เช่น “โครงการรักษ์น�้ำ จากภูผาสู่มหานที” ที่
น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ จากภูผา สู่มหานที มาขยายผลการดูแล
จัดการน�้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ สร้างต้นน�้ำที่ดี กลางน�้ำที่
สมบูรณ์ สู่ปลายน�้ำที่ยั่งยืน ให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง วางแนวทาง
บริหารจัดการน�ำ้ ด้วยตนเอง และด�ำเนินชีวติ ทีอ่ ยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ
ได้อย่างสมดุล “โครงการ Sharing a Brighter Vision” ซึง่ เอสซีจี
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ร่วมกับองค์กรภายนอกพาจักษุแพทย์ไปช่วยผ่าตัดตาต้อกระจกให้
กับผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่เมืองเมาะล�ำไย ประเทศเมียนมา  ท�ำให้
ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8) หน่วยงานราชการ
เอสซีจีได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการท�ำธุรกรรมกับรัฐไว้ใน
จรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องในแต่ละท้องถิน่
อย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงาน
ในหน่วยงานราชการมีการด�ำเนินการทีไ่ ม่ถกู ต้องเหมาะสม รวมถึง
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทัง้ ทางด้านวิชาการและการ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ
9) สื่อมวลชน
เอสซี จี ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่
สือ่ มวลชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เพือ่ ให้สอื่ มวลชนสามารถ
สื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์
นอกจากนี้ ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของสื่อมวลชน อาทิ
การเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว หรือกิจกรรมเพือ่ สังคมของบริษทั
รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สือ่ มวลชน อาทิ การแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือการสนับสนุน
กิจกรรมวิชาการของสื่อมวลชน บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
10) คู่แข่ง
เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่าง
เป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  โดย
ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณเอสซีจี อย่างมี
จริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต
หรือไม่เหมาะสม ไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของคูแ่ ข่ง ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหา
ในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการตกลงใด ๆ
ที่เป็นการผูกขาด ลด หรือการจ�ำกัดการแข่งขัน เป็นต้น
11) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้น�ำความคิด
เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจที่
ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยัง
ตระหนักถึงความส�ำคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อน�ำมาสะท้อนถึงประเด็นต่าง ๆ
ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม
โดยตัง้ แต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel) จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภาคราชการ เอกชน และองค์กรอิสระ โดยมุ่งเน้นการดูแลและ
สร้างคุณค่าให้สังคม ชุมชน รวมทั้งการขยายผลสู่อุตสาหกรรม
92

ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเอสซีจี เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการ
ด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้
รับการรวบรวม กลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับต่อไป
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 0-2586-6098
อีเมล: corporate@scg.com
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0-2586-3309
อีเมล: invest@scg.com
บริษทั ได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
สามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระท�ำ
ที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing System ในระบบ
อินทราเน็ต (ส�ำหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ www.scg.com
(ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ) เพื่อด�ำเนินการตามกระบวนการดัง
ต่อไปนี้
• พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทาง
ที่ก�ำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผย
เท่าที่จ�ำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือ
ผูร้ อ้ งเรียน โดยการด�ำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผูร้ อ้ งเรียน
หรือแหล่งข้อมูล ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทก�ำหนด
มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมหรือบริษัทอาจก�ำหนดมาตรการ
คุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มี
แนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
• ส�ำนักงานตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบถึง
ข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น โดยด�ำเนินการอย่างรัดกุมเพือ่ ให้ทราบข้อเท็จ
จริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้าให้
ผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
• ในกรณี ที่ พ บว่ า มี ค วามผิ ด เกิ ด ขึ้ น จริ ง จะก� ำ หนดให้ ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนเพือ่ ตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงาน
เรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป
ในกรณีทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการบริษทั
โดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ
รายงานการทุจริต การท�ำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัท
ผ่านกรรมการอิสระที่อีเมล ind_dir@scg.com
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
เอสซีจีให้ความส�ำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจาก
เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วน
ได้เสีย จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและก�ำหนดมาตรการ
ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่
ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด มีสาระส�ำคัญ
ครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา
เอสซีจไี ด้มกี ารก�ำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure
Policy) ไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเพื่ อ ให้ พ นั ก งานยึ ด ถื อ เป็ น
แนวปฏิบตั แิ ล้วตัง้ แต่ปี 2551 โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษทั

ได้อนุมตั ใิ ห้มกี ารปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน สาธารณชน และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ มัน่ ใจได้วา่ เอสซีจไี ด้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งราย
ละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
และบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของเอสซีจี
เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอืน่
ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่าง
สมํา่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และเป็น
หลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อาทิ
1. จัดท�ำแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต.
2. ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้อง
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
หรือบริษทั ย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธกี ารทีบ่ ริษทั ก�ำหนด
3. ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ
ขาย/ถือครองหุน้ สามัญของบริษทั ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการทราบ
ทุกครั้งที่มีการประชุม และรายงานการถือหุ้นกู้ของบริษัท และ
หุน้ สามัญของบริษทั ในเครือฯ ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
รวมทัง้ การถือหุน้ สามัญของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และ
เปิดเผยจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื ณ ต้นปี สิน้ ปี และทีม่ กี ารซือ้ ขายระหว่างปี
ไว้ในรายงานประจ�ำปี
4. จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน และแสดงไว้คกู่ บั รายงานผูส้ อบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
5. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และรายงานประจ�ำปี
ภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
6. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท
7. เปิดเผยบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
8. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในรายงานประจ�ำปี
9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ รูปแบบ ลักษณะ และจ�ำนวนค่าตอบแทน
ทีก่ รรมการแต่ละคนได้รบั จากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นรายบุคคล
11. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการ
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็น
รายบุคคล
12. เปิดเผยโครงสร้างการด�ำเนินงานและการลงทุนในบริษทั ย่อย
บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น ๆ อย่างชัดเจน
13. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจาก
ค่าสอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี

เอสซีจีจัดแถลงผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน

14. เปิดเผยหนังสือบริค ณห์ส นธิและข้อบังคับของบริษัท
บนเว็บไซต์ของบริษัท
15. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย
16. เปิดเผยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั งิ าน
ตามนโยบาย
17. เปิดเผยโครงการลงทุนที่ส�ำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มี
ต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET
Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เพื่อให้
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่
ถูกต้อง ทั่วถึง และโปร่งใส
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “จรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์” เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนักลงทุน
สัมพันธ์ของเอสซีจเี ป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นธรรมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของเอสซีจี
ที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์มี
แนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
อันจะท�ำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษทั และสร้างความมัน่ ใจ
ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่
ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว เอสซีจียังได้พัฒนาช่องทางใน
การสื่ อ สารข้ อ มู ล และข่ า วสารผ่ า นสื่ อ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ
1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อ
โดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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2. แถลงข่าวผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาส รวมทั้งข่าว
โครงการลงทุนและกิจกรรมที่ส�ำคัญของเอสซีจีเป็นประจ�ำ
3. แถลงผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาสแก่นักลงทุนและ
นักวิเคราะห์
4. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทาง
การ ด�ำเนินธุรกิจ
5. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
6. บรรยายให้ความรูใ้ นหัวข้อต่าง ๆ ในการสัมมนาระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
7. จั ด โครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แ ก่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ
8. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ
9. จัดท�ำสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของเอสซีจี
อาทิ รายงานประจ�ำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน วารสาร
ผู้ถือหุ้นกู้ วารสารลูกค้า  วารสารผู้แทนจ�ำหน่าย และวารสาร
พนักงาน
10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
11. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.scg.com และโซเชียล
มีเดีย
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ข องเอสซี จี ไ ด้ ท� ำ หน้ าที่ ติ ด ต่ อ
สื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ
โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล invest@scg.com
ซึง่ ในปี 2561 ได้มกี ารจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
และนักวิเคราะห์ อย่างสมํา่ เสมอ โดยได้นำ� เสนอผลการด�ำเนินงาน
งบการเงิน ฐานะการเงิน ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้ม
ในอนาคต สรุปได้ดังนี้
• จัดกิจกรรมเพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ
(Domestic Roadshow และ Conference) เพื่อชี้แจง สื่อสาร
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง บนแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ และ
ข้อมูลทั่วไปของเอสซีจี รวม 8 ครั้ง
• เพือ่ ให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละธุรกิจของ
เอสซีจี บริษัทได้จัดกิจกรรม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละ
ธุรกิจเป็นผู้ให้ความรู้ สื่อสารกลยุทธ์ และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
ให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศรวม 2 ครั้ง
• จัด Analyst Conference พร้อม Press Conference
ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
• จัด Roadshow ในต่างประเทศ รวม 9 ครั้ง
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• จัด Site Visit ในกลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจ
พื้นฐานเรื่องกระบวนการผลิต โดยเน้นขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่
เริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า รวม 3 ครั้ง
• Company Visit ทั้งแบบ One-on-One Meeting, Group
Meeting และ Conference Call เพื่อให้นักลงทุนได้ซักถาม
แนวทางด�ำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนการตอบ
ข้อซักถามจากนักลงทุนโดยตรงผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์อย่าง
สมํ่าเสมอ
หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
ที่อยู่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์
0-2586-3309
อีเมล
invest@scg.com
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีความรูค้ วามสามารถ
เป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการ
ก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายการด�ำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว
ตลอดจนก�ำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และ
ภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแผนงาน
ส�ำคัญของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี มีบทบาทส�ำคัญในการจัดสรร
ทรัพยากรส�ำคัญตามเป้าหมาย ตลอดจนก�ำกับดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด�ำเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดให้มกี รรมการไม่นอ้ ยกว่า 9 คน แต่
ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก
ประธานกรรมการ*
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
3. นายเกษม วัฒนชัย
กรรมการ*
4. พันต�ำรวจเอก
กรรมการ**
ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์
กรรมการอิสระ
6. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
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:
* เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
** เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์การท�ำงานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือในภาคอุตสาหกรรม หรือ
การจัดการองค์กรขนาดใหญ่ทเี่ ป็นประโยชน์กบั การบริหารกิจการ
ของบริษทั และไม่มกี รรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารคนใดด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  รายละเอียดปรากฏ
ตามประวัติคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจ�ำปี
บริษทั มีกรรมการอิสระจ�ำนวน 6 คน คิดเป็นกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน โดย
กรรมการอิสระจะท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการท�ำงานของฝ่ายจัดการ
เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ ดูแลให้บริษทั ก�ำหนดและเปิดเผยนโยบาย
ด้านการดูแลการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ เป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีใน
ระดับสากล บริษัทได้ให้ความส�ำคัญเรื่องความหลากหลายของ
กรรมการ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการสรรหาบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสม
เป็นกรรมการให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการ
บริษทั โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
จึงได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 พิจารณาแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 โดยยกเลิกการก�ำหนดเป็นคุณสมบัติ
ของกรรมการว่าในกรณีที่ไม่ได้เป็นผูถ้ อื หุ้นต้องมีสญ
ั ชาติไทย ซึง่ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
(ปรับปรุงโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2560)
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น
(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�ำคัญ 4 ประการ คือ
1.1 การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ
รอบคอบ (Duty of Care)
1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of
Loyalty)
1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Duty of
Obedience)
1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรือ่ งจ�ำนวน
กรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย
เพื่อให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
3. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของเอสซีจี โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
4. พิจารณาแผนหลักในการด�ำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย
และนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ
ของเอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสากล

5. ติดตามดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และ
ติดตามการวัดผลการด�ำเนินงานทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับ
เอสซี จี โดยก� ำ หนดให้ มี ก ารรายงานผลการด� ำ เนิ น งานอย่ า ง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรของเอสซีจี
6. จัดการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
มูลค่าแก่เอสซีจคี วบคู่กบั การสร้างคุณประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีส่วนได้สว่ น
เสียทุกฝ่าย
8. ก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และก�ำกับดูแลให้มี
การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยง
อย่างสม�ำ่ เสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
10. ก�ำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ใน
ระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ ติดตามให้มี
การปฏิบตั ิ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาล
และจรรยาบรรณเอสซีจี
11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�ำนึกในจริยธรรมและ
คุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี พร้อมทั้งก�ำกับดูแลให้มี
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อ�ำนาจอย่างไม่ถูกต้อง
รวมทั้งป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมาย
12. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน
การช�ำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
13. ก�ำกับดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและ
การเปิดเผยข้อส�ำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม
กฏเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
14. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
ส�ำคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นและผูม้ ีสว่ นได้
เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก�ำกับดูแลให้มีกระบวนการ
และช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์
จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และ
เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรือ่ ง
ที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
15. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และก�ำกับดูแลให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจ�ำทุกปี
และมีระบบการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารระดับสูง
ที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการ
ด�ำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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16. ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั เป็น
ประจ�ำทุกปี โดยให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็น 3 แบบ คือ
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a
Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตาม
ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบ
ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการบริษทั เป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ
17. ก�ำกับดูแลให้มกี ระบวนการสรรหาและเลือกตัง้ บุคคลเป็น
กรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
18. อุ ทิ ศ เวลาในการปฏิบัติห น้าที่อย่างพอเพียง เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ในกรณี
ที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะ
ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
19. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึน้ ระหว่างบริษทั กับฝ่ายจัดการคณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้
ก�ำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน
ของเอสซีจีและการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับ
เอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร
20. พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง
เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอค�ำปรึกษา
จากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หาก
เห็นว่ามีความจ�ำเป็นและเหมาะสม
5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
(ปรับปรุงโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2560)
ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับ
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม
เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.1 ด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบ
วาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการ
บริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็น
อิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องด�ำเนินการต่อไป
อย่างชัดเจน
2.4 ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มี
กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
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3. เป็นผู้น�ำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ
ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
และดู แ ลให้ มี ก ารตอบข้ อ ซั ก ถามของผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งเหมาะสม
และโปร่งใส
4. สนั บ สนุ น และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัท
กับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. ก�ำกับดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส
ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี โ ครงสร้ า งและ
องค์ประกอบที่เหมาะสม
8. ก�ำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัท
แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.4 อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจอนุมตั เิ รือ่ งต่าง ๆ ของบริษทั ตาม
ขอบเขตหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั กฎบัตร
คณะกรรมการบริษทั และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงการก�ำหนด
และทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน แผนหลัก
ในการด�ำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสีย่ ง แผนงบประมาณ
และแผนการด�ำเนินงานธุรกิจประจ�ำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง
การก�ำหนดเป้าหมายทีต่ อ้ งการของผลของการด�ำเนินงาน การติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ และ
การดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกันที่
ส�ำคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน
5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการบริษทั กับ
ฝ่ายจัดการ
เอสซีจีได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการเอสซีจีอย่างชัดเจนตามคู่มือ
อ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท โดยกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ในการ
ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ
เอสซี จี ใ นระดั บ นโยบาย ขณะที่ ฝ ่ า ยจั ด การเอสซี จี ท� ำ หน้ า ที่
บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด ดังนั้น
ประธานกรรมการและกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ จึ ง เป็ น บุ ค คล
คนละคนกั น โดยทั้ ง สองต� ำ แหน่ ง ต้ อ งผ่ า นการคั ด เลื อ กจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้ก�ำหนดแผนการสืบทอด
ต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และมีการทบทวนแผนดังกล่าว
เป็นประจ�ำทุกปี โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมในวาระดังกล่าว
ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของเอสซีจี ตลอดจนไม่มอี ำ� นาจลงนาม
ผู ก พั น บริ ษั ท เพื่ อ ให้ แ บ่ ง แยกหน้ า ที่ ร ะหว่ า งการก� ำ กั บ ดู แ ล
เชิงนโยบายในภาพรวมของบริษทั กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ส�ำหรับฝ่ายจัดการเอสซีจีได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ให้
ด�ำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ รับผิดชอบผลการ
ด�ำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่
คณะกรรมการอนุมตั ใิ นแผนงานประจ�ำปี ด�ำเนินการตามนโยบาย
ด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร
และด�ำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.6 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
ข้อบังคับของบริษทั ได้กำ� หนดจ�ำนวนปีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งในแต่ละ
วาระของกรรมการบริษทั เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
กรรมการบริษัทต้องออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวน
กรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจ�ำนวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในต�ำแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งก่อน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 12 คน จึงมีกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
ปีละ 4 คน อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับ
เลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3
วาระติดต่อกัน โดยเริม่ นับวาระแรกตัง้ แต่วนั ทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มีมติอนุมัติในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 และครบก�ำหนดการ
ด�ำรงต�ำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ที่ตนครบก�ำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อ
กรรมการดังกล่าวให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กลับ
เข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้
คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง
5.7 นโยบายการด�ำรงต�ำแหน่งในสถาบันภายนอกเอสซีจีของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
การก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไป
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำหนดจ�ำนวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการที่ ก รรมการบริ ษั ท
สามารถอุทิศเวลาส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัท
ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด ไม่มี
กรรมการคนใดด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ เกิน 4 บริษทั
นอกจากนีบ้ ริษทั มีแนวปฏิบตั ใิ นกรณีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ โดยจะมีการเสนอเรือ่ งการด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอก
เอสซีจขี องผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัทท�ำงานใน
สถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้
(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้
ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องพรรคการเมื อ ง และเป็ น การให้
ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้น
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
(3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่
การค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะ
เป็นผลเสียแก่บริษัท
ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอขออนุมัติการเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ หรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการ
บริษทั และในกรณีของพนักงานจัดการให้เสนอขออนุมตั ติ ามอ�ำนาจ
ด�ำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัท
ที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจท�ำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการ
ท�ำงานให้กบั บริษทั อย่างเต็มที่ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามแนวจรรยาบรรณ
เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่
ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็น
กรรมการหรือใช้เวลาของบริษทั ท�ำงานให้กบั สถาบัน/บริษทั ภายนอก
เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็น
กรณี ๆ ไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบ
โดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว
5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
เอสซีจีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวน
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็ น 2 แบบ คื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของตนเอง (Self-Assessment) และได้ จั ด ให้ มี
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานกรรมการ ซึ่ ง ผล
การประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุป
เพื่อก�ำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของคณะกรรมการบริษัทต่อไป
ส�ำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) นั้น คณะกรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาจะพิ จ ารณาทั้ ง แบบประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมถึง
แบบสอบถามความต้ อ งการทราบข้ อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้
ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ก่อนทีจ่ ะเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
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ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง แบบประเมิ น ผลให้
กรรมการบริ ษั ท ทุ ก คนเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทีต่ นด�ำรงต�ำแหน่ง
หลังจากนั้นส�ำนักงานเลขานุการบริษัทจะสรุปผล และน�ำเสนอ
ผลประเมิ น ต่ อ คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา  และ
คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย

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

1. คณะกรรมการบริษัท

97

94

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

100

98

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

100

99

4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

94

95

การประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงของ
เอสซีจี
คณะกรรมการบริษทั ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
เป็ น ผู ้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจของบริษทั การด�ำเนินงาน
ตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ จากคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบกั บ
สภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  โดยคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนจะน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและ
เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ
EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อ
ก�ำหนดค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุก ๆ ปี
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรม
เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ และการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
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คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ทราบก่ อ นน� ำ ส่ ง ผลการประเมิ น ให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยต่อไป
ทัง้ นี้ ในปี 2561 ผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ ดังนี้

นอกจากนั้นได้น�ำผลการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน
ระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
ของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนด้วย
การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษา
อิสระภายนอก
นอกเหนือจากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกปีแล้ว
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายในการจั ด ให้ มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษา
อิสระภายนอกทุก ๆ 3 ปี เพือ่ น�ำมาพัฒนาแนวทางการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2560 และการประเมิน
เรื่องการก�ำกับดูแลกิจการของ DJSI โดยได้ด�ำเนินการครั้งแรกใน
ปี 2558

ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษั ท โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้คัดเลือกบริษัทอีวาย
คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ
ให้เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงสร้าง หน้าที่
ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล เพื่อก�ำหนด
แนวทางในการพัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการ
บริษทั อีกทัง้ เพือ่ เพิม่ มาตรฐานส�ำหรับกระบวนการประเมินประสิทธิผล
ของคณะกรรมการบริษทั ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบตั สิ ากล
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หลักการและวิธีการประเมิน
ทีป่ รึกษาอิสระภายนอกได้กำ� หนดปัจจัยและองค์ประกอบการ
ประเมินทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาทหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ การปฏิบตั งิ าน และการพัฒนาทักษะ ความรูค้ วามสามารถ
ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทุกด้าน

และได้เข้าร่วมประชุมกับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงาน
โครงการของบริษัทจัดท�ำแบบประเมินคณะกรรมการบริษัทและ
สัมภาษณ์กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและฝ่ายจัดการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับปัจจัยและองค์ประกอบการประเมินข้างต้นในรูปแบบทัง้ ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งรวบรวมและสอบทานเอกสารที่
เกีย่ วข้อง ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์ ตลอดจนข้อมูลประกอบอืน่ ๆ
ที่จ�ำเป็นในการประเมินผลรวมถึงจรรยาบรรณเอสซีจี (Code of
Conduct) จากนั้นจึงประเมินระดับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริษทั โดยเทียบเคียงกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
บริษทั บริษทั จดทะเบียนชัน้ น�ำในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
และต่างประเทศ
ผลการประเมิน
จากผลการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 96 ดังนี้

องค์ประกอบหลัก

คะแนน (ร้อยละ)

1 โครงสร้างการด�ำเนินงาน (Structure)
(1) โครงสร้างและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
(2) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

95.4
95.2

2. บุคลากร (People)
(1) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(2) พฤติกรรมและวัฒนธรรม
(3) โครงสร้างกลุ่มบริษัท

97.5
97.4
95.0

3. กระบวนการปฏิบัติงานและการเข้าถึงข้อมูล (Process and Information)
(1) การก�ำกับดูแลรายงานและการเปิดเผยข้อมูล
(2) การก�ำกับดูแลหน่วยงานด้านการควบคุมบริษัท
(3) การอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท

97.3
97.0
94.0

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พจิ ารณาข้อเสนอแนะ
ของที่ปรึกษาภายนอกที่สามารถน�ำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อก่อให้
เกิดประโยชน์กับบริษัทและสอดคล้องกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ เช่น สถาบันจัดอันดับ (Rating Agencies)
องค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบ (Governance Watchdog)
และหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล (Regulator) และได้ น� ำ เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ ทราบและให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม
เพื่อน�ำไปประกอบการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาบรรษัทภิบาล
ของเอสซีจีในล�ำดับต่อไป
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เห็นควรให้มีการ
จั ด กิ จ กรรมที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม พู น ความรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้เริม่ การจัดเสวนา

แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษทั
และผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตั้งแต่ปี
2554 เป็นต้นมา
ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้จดั
ให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงแบ่งออก
เป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
1) จัดเสวนาในหัวข้อ “Startup Business” เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม 2561 เพือ่ ส่งเสริมให้กรรมการมีความเข้าใจรูปแบบธุรกิจใหม่
ที่สามารถสนับสนุนธุรกิจหลักของเอสซีจีให้เข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าได้มากขึ้น หรือช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจ
ในรูปแบบของ Digital Transformation ท�ำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ
แบบครบวงจร โดยผู้ก่อตั้งโครงการ Startup ที่เอสซีจีร่วมลงทุน
ได้น�ำเสนอรูปแบบของโครงการและการท�ำงานของธุรกิจดังกล่าว
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกรรมการอย่างกว้างขวาง
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2) จัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและ
บริการจากงานวิจัยและพัฒนาของทั้งสามกลุ่มธุรกิจหลักของ
เอสซีจีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สอดรับไปกับการประชุม
วางแผนธุรกิจระยะกลาง เพื่อให้กรรมการบริษัท นักวิจัยและ
พัฒนา  ตลอดจนผู้บริหารด้านนวัตกรรมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
และให้ ค� ำ แนะน� ำ เพื่ อ ต่ อ ยอดโครงการต่ า ง ๆ ของเอสซี จี ใ ห้
กว้างขวางและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น
3) จัดให้คณะกรรมการเข้าเยีย่ มชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และ
กิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่
เมืองเมาะล�ำไย ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน
2561 เพือ่ ส่งเสริมและเพิม่ พูนให้กรรมการมีประสบการณ์ในธุรกิจ
หลักของบริษทั นอกจากนีย้ งั เป็นการให้โอกาสพนักงานท้องถิน่ ได้

น�ำเสนอผลงานการปรับปรุงงานในด้านต่าง ๆ และรายงานการท�ำ
กิจกรรมเพื่อชุมชนให้กรรมการรับทราบอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ เอสซีจยี งั สนับสนุนให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมทัง้ พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษทั
และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่
จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของเอสซีจี และหลักสูตร
ที่จัดโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ อาทิ
หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนา
องค์กรต่อไป

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2561
		 รายชื่อกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรมที่เข้าร่วม

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล - ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัย
และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล

- ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัย
และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี

3. นายเกษม วัฒนชัย

- ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัย
และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
- ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เมืองเมาะล�ำไย เมียนมา

4. พันต�ำรวจเอก
ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

- ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัย
และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี

5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์

- ร่วมเสวนาหัวข้อ “Startup Business”
- ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัย
และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
- ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เมืองเมาะล�ำไย เมียนมา

6. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง

-   ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัย
และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี

7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

-   ร่วมเสวนาหัวข้อ “Startup Business”
-   ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัย
และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
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รายละเอียดกิจกรรมที่เข้าร่วม

8. นายประมนต์ สุธีวงศ์

-   ร่วมเสวนาหัวข้อ “Startup Business”
-   ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัย
และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
- Director Luncheon Briefing 2018 จัดโดย IOD

9. นางธาริษา วัฒนเกส

- ร่วมเสวนาหัวข้อ “Startup Business”
- ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัย
และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
- ร่วม Chairman Forum “Digital Transformation - A must for all Companies”
2018 จัดโดย IOD
- ร่วม Independent Director Forum “Tough Boardroom Situations” 2018
จัดโดย IOD
- ร่วม National Director Conference “Rising Above Disruptions: A Call for
Action” 2018 จัดโดย IOD

10. นายกานต์ ตระกูลฮุน

-  ร่วมเสวนาหัวข้อ “Startup Business”
-   ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัย
และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
- ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เมืองเมาะล�ำไย เมียนมา
- ร่วม Chairman Forum “Digital Transformation - A must for all Companies”
2018 จัดโดย IOD

11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

- ร่วมเสวนาหัวข้อ “Startup Business”
- ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัย
และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
- ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เมืองเมาะล�ำไย เมียนมา
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 จัดโดย IOD
- ร่วม National Director Conference “Rising Above Disruptions: A Call for
Action” 2018 จัดโดย IOD

12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

- ร่วมเสวนาหัวข้อ “Startup Business”
- ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัย
และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
- ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เมืองเมาะล�ำไย เมียนมา
- ร่วม National Director Conference “Rising Above Disruptions: A Call for
Action” 2018 จัดโดย IOD
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ประวัติการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ของกรรมการปรากฏอยู่ใน
ประวัติของกรรมการเป็นรายบุคคลในหมวดโครงสร้างการจัดการ
ในด้านการสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
นั้น เอสซีจีมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทท�ำ
หน้าทีป่ ระสานงานระหว่างกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการเอสซีจี
และมีส�ำนักงานเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่ดูแลประสานงานด้าน
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริษัท
เอสซีจไี ด้จดั ท�ำคูม่ อื กรรมการบริษทั ซึง่ รวบรวมสรุปกฎหมาย
กฎเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ตลอดจน
กฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบาย
ด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการ
รับทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบตั ใิ นหน้าที่
กรรมการ ซึ่งส่งให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเป็นกรรมการบริษัท
ในปี 2561 เอสซีจีได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการบริ ษั ท (Director
Induction Program) ส�ำหรับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง
รายใหม่เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับต�ำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ตามแผนงานปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Orientation Program)
3 ด้าน ดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับกรรมการ
2) จัดส่งข้อมูลทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับ
กรรมการบริษทั เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษทั คูม่ อื
กรรมการบริษทั คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน สรุปผลการด�ำเนินงาน
สรุปหลักเกณฑ์สำ� คัญด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี และคูม่ อื ส�ำคัญของ
บริษัทที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เป็นต้น เพื่อให้
กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น
3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ
บริษทั ฝ่ายจัดการเอสซีจี หรือผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายต่าง ๆ เพือ่ รับทราบ
และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน
4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และ
มีประสบการณ์การท�ำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ
โดยมีนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ และนางธาริษา วัฒนเกส เป็น
กรรมการตรวจสอบทีเ่ ป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่
จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดย
ท�ำหน้าที่สอบทานการด�ำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและ
ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนด
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล ส่งเสริมให้พฒ
ั นาระบบรายงานทางการเงิน
และบัญชีให้เป็นตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหาร
ความเสี่ ย งที่ รั ด กุ ม เหมาะสม ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ
ทั้ ง นี้ ส� ำ นั ก งานตรวจสอบเป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
นายพิทยา จัน่ บุญมี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานตรวจสอบ เป็นผูด้ แู ลงาน
ดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ มีการ
ปรึกษาหารือกับผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมาย
และบัญชีเป็นประจ�ำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีที่ปรึกษาภายนอกที่เป็น
อิสระโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
คณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 4 คน ประกอบด้วย
1. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2. นายปรีชา อรรถวิภัชน์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
4. นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมี ว าระอยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง คราวละ 3 ปี
โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ทั้งนี้ เมื่อครบก�ำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
12.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ เพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบมีจำ� นวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  ก� ำ หนด โดยบุ ค คลที่ เข้ า เป็ น กรรมการตรวจสอบแทนอยู ่ ใ น
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิจการ ต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ
สังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ ง และ ซึ่งตนแทน
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้
จัดให้มีกฎบัตรส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อก�ำหนดหน้าที่ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ (ปรั บ ปรุ ง โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 20
ของบริษัทด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะ ธันวาคม 2560)
กรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
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ด้านการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
กระบวนการท�ำงาน การควบคุม การก�ำกับดูแลด้านการปฏิบตั งิ าน
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลต่าง ๆ แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริม่ ตัง้ แต่
การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน
การรายงานการกระท�ำความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทาน
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่
ส�ำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการ
ปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในตามกรอบ
แนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework:
COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมี ป ระสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่
ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน” ซึง่ ส�ำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและ
ประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของ
บริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มรี ะบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กบั
หน่วยงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน
ให้ดียิ่งขึ้น
ด้านอื่น ๆ
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั และประเมินประสิทธิภาพ
การท�ำงานของผู้สอบบัญชี

10. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงาน
ตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มี
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ
และก�ำลังพลของส�ำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็น
ชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสาย
การบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของส�ำนักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี
15. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการ
บริษัทจะมอบหมาย
ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ�ำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน
หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็น
ที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั งิ านภายในขอบเขตหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบตามค�ำสัง่ ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริ ษั ท เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท โดยตรงต่ อ
ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หลั ง จากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ ทราบกรณี ที่
ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทกระท�ำความผิด
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2
วรรคสอง มาตรา  305 มาตรา  306 มาตรา  308 มาตรา  309
มาตรา  310 มาตรา  311 มาตรา  312 หรือมาตรา  313 ให้
คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบในเบื้องต้น ให้ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล
กระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
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(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ ำ� คัญ
ในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะจัดการไม่ด�ำเนินการให้มี
การแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ
การกระท�ำดังกล่าวต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 6 คน ซึ่งกรรมการ
ทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คนและประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ท�ำหน้าที่
เสนอ ทบทวน ก�ำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหา
ผูท้ สี่ มควรได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ทดแทนกรรมการทีค่ รบ
รอบออกตามวาระหรือกรณีอนื่ ทบทวนระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
และท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา  จ� ำ นวน 6 คน
ประกอบด้วย
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
2. พลอากาศเอก
กรรมการบรรษัทภิบาล
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
และสรรหา*
3. พันต�ำรวจเอก
กรรมการบรรษัทภิบาล
ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
และสรรหา*
4. นายปรีชา อรรถวิภชั น์
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
5. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
6. นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา*
หมายเหตุ: * เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี ทั้ ง นี้ เมื่ อ ครบก� ำ หนดออกตามวาระก็ อ าจ
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีต่อ
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
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3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มี
การพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี น โยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ที่ เ หมาะสม
เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ
6. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษทั
รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
7. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริ ษั ท ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
8. เสนอแนะวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และประธานกรรมการ โดย
พิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ เพือ่ น�ำไปปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านและเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถของกรรมการ
บริษทั
9. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาอย่างสมํ่าเสมอ
10. ก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท ให้ส อดคล้องกับกลยุท ธ์ในการด�ำเนิน ธุร กิจของเอสซีจี
และก�ำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษทั เพือ่ แทนกรรมการ
บริ ษั ท ที่ ค รบวาระ โดยพิ จ ารณาสรรหากรรมการบริ ษั ท ที่ มี
คุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และ
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
11. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือ
กรณีอนื่ ๆ โดยค�ำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ
เพื่อเสนอให้ค ณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือ หุ้น
พิจารณาอนุมัติ
12. จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
คณะจัดการของบริษทั เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
13. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณา
ทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ เกีย่ วกับกฎบัตร
(Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
14. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดยประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (As a
Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
15. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหามีอ�ำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น

ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น นอกจากนั้น
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอค�ำปรึกษาจากทีป่ รึกษา
อิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามี
ความจ�ำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6. พิจารณาทบทวน ศึกษา  ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
คณะจัดการเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ
7. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะจัดการเอสซีจี เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นน�ำอื่น ๆ
3. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้เอสซีจีรักษาความเป็น
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั จ�ำนวน 3 คน ซึง่ กรรมการทุกคน ผู้น�ำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้าง
ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และประธาน แรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ท�ำหน้าทีศ่ กึ ษา
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ
พิจารณาติดตามความเปลีย่ นแปลงและแนวโน้มในเรือ่ งผลตอบแทน บริษทั ทุกครัง้ หลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี อย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจให้กับผู้บริหาร
9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา
ระดับสูงของเอสซีจใี นการบริหารกิจการของบริษทั ให้เจริญก้าวหน้า  ผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท
ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร
ทราบ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย
10. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ
1. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
ประธานกรรมการ
เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
พิจารณาผลตอบแทน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและ
2. นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการพิจารณา
มีความทันสมัยอยู่เสมอ
ผลตอบแทน
11. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
3. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการพิจารณา
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการ
ผลตอบแทน
พิจารณาผลตอบแทนมีอ�ำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า
หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น นอกจากนั้น
กรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนมี ว าระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอค�ำปรึกษาจากทีป่ รึกษา
คราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญ อิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามี
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ทั้งนี้ เมื่อครบก�ำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับ ความจ�ำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนวทางและวิ ธี ก ารการจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ ซึง่ รวมถึงโบนัสประจ�ำปีและเบีย้ ประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัดการ
เอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน
โบนัสประจ�ำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
และผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่
เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้ค�ำแนะน�ำการด�ำเนิน
โครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่
ก�ำหนดค่าตอบแทนก่อนน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเอสซีจีเป็น
รายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อก�ำหนด
ค่าตอบแทนก่อนน�ำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�ำทุกปี
5. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลง
ค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจ�ำปีของพนักงานจัดการ
ระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 5 คน ผู้บริหารระดับสูง
และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน รวมเป็น 8 คน ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางการด�ำเนินงานด้านกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เสนอแนะการก�ำหนดงบประมาณประจ�ำปี ส�ำหรับการ
ด�ำเนินกิจการดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงานและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจ�ำนวน
8 คน ประกอบด้วย
1. นายเกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการกิจการ
สังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน*
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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6. นายขจรเดช แสงสุพรรณ

กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายชลณัฐ ญาณารณพ
กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หมายเหตุ: * เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
12.3 การสรรหาและแต่งตัง
้ กรรมการและผูบ
้ ริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ
บริษทั ก�ำหนดสัดส่วนของกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการ
อิสระให้มีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ จ�ำนวน 6 คน ได้แก่ นายสุเมธ
ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภชั น์ นายชุมพล ณ ล�ำเลียง นายธารินทร์
นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส
ข้อก�ำหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั ซึง่ มีความเข้มงวด
กว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้อง
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
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ค�้ ำ ประกั น การให้ สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ประกั น หนี้ สิ น รวมถึ ง
พฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี
ภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า  ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้
นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า  2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูเ้ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่
ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั
กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดู แ ลผลประโยชน์ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายอย่ า ง
เท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาว่าได้กระท�ำความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วย
การประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�ำนอง
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดย
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับ
การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ
การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�ำเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล� ำ ดั บ เดี ย วกั น หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง โดยมี
การตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือ
ว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ในรอบปี 2561 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 6 คน ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่า
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
แนวทางการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าทีส่ รรหารายชือ่
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการอิสระเพือ่
เตรียมไว้เป็น Succession Pool ซึ่งรวมถึงการพิจารณารายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอแนะโดยผู้ถือหุ้น กรรมการ ตลอดจนผู้ที่ผ่าน
การอบรมตามท�ำเนียบรายชื่อกรรมการที่แนะน�ำโดย IOD (IOD
Chartered Directors) ที่มีความรู้ ความช�ำนาญในด้านที่บริษัท
ต้องการตาม Board Skill Matrix ซึง่ จะมีการพิจารณาทบทวนเป็น
ประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางด�ำเนินธุรกิจ
ของเอสซีจี
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษั ท โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาได้ พิ จ ารณาก� ำ หนด
“นโยบายการก�ำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท”
โดยอ้างอิงจากหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักเกณฑ์ของ
IOD การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI Sustainability
Assessment-DJSI) ด้าน Corporate Governance โดยค�ำนึงถึง
ความหลากหลายของโครงสร้ า งคณะกรรมการ ประกอบกั บ
คุณสมบัติ ความรู้ ความช�ำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจแี ละ
มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ของบริษัทที่อนุมัติ
การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั โดยยกเลิกการก�ำหนดเป็นคุณสมบัติ
ของกรรมการว่าในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นต้องมีสัญชาติไทย โดย
ก�ำหนดเป็น 3 ข้อหลักซึง่ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว ดังนี้
1. หลักการ
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการถือเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี เนื่องจากคณะกรรมการ
บริษัทถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดกลยุทธ์และ
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสซีจี
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก�ำหนดนโยบายการก�ำหนด
คุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทขึ้น
2. นโยบายการก�ำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการบริษทั ควรประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด มีความหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความช�ำนาญเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จ�ำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ
อายุ เชือ้ ชาติ และสัญชาติ เพือ่ ให้บริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์

และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการ
บริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจที กี่ อ่ ให้เกิดความเป็นธรรม
โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับ
ผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะ
ช่วยน�ำพาให้เอสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืน
3. การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกตามวาระหรือกรณีอนื่ ๆ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
ลงมติแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือก
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย
อาชีพ มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีประวัติการท�ำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมี
ความสามารถในการแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระ โดย
ควรค�ำนึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้
3.1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาและ
ก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อ
เป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น
- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and
Accountability)
- การตั ด สิ น ใจด้ ว ยข้ อ มู ล และเหตุ ผ ล (Informed
Judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและ
กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการท�ำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยง
มืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเห็นว่ามีความส�ำคัญ
3.2 ความรู้ความช�ำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาก�ำหนด
องค์ประกอบของความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะด้านทีจ่ ำ� เป็นต้องมีใน
คณะกรรมการ และจัดท�ำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบใน
การสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการ ความรู้
ความช�ำนาญเฉพาะด้านดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สามารถก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น
- ความรูท้ างบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and Human Resource
Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
- ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั (Industry Knowledge)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การก�ำหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)
- ความรู้ความช�ำนาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจ�ำเป็นต่อบริษัทในระยะ 3 - 5 ปี
ข้างหน้า เช่น ความรูเ้ กีย่ วกับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
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การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การควบ
รวมกิจการ (Merger & Acquisition) ฯลฯ
3.3 ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการก�ำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังอาจพิจารณา
ก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ
ของกรรมการทั้งคณะ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ ฯลฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
1. การเสนอชื่ อ บุ ค คลให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผูส้ รรหาเพือ่ เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทีจ่ ะเสนอชือ่ บุคคลอืน่ ส่วนอ�ำนาจ
ในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอ�ำนาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการเลือกตัง้ กรรมการ ให้ใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนเลือก
กรรมการเป็ น รายบุ ค คล และผู ้ ถื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
4. บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล� ำ ดั บ ลงมาเป็ น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
ในครั้ ง นั้ น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ในล� ำ ดั บ ถั ด ลงมา
มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น อั น จะท� ำ ให้ เ กิ น จ� ำ นวนกรรมการที่ จ ะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จ�ำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงของเอสซีจี
บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�ำแหน่งงานบริหารที่ส�ำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่ ง ใส เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ได้ ผู ้ บ ริ ห ารที่ มี ค วามเป็ น
มืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
รายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็น
ผู ้ จั ด ท� ำ แผนสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ และ
คณะจัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี
เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และ
มุง่ เน้นรับคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถ (Young Talent) และ
พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่
ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอน
การประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่ง
ทุ ก คนจะได้ รั บ การพั ฒ นาตามแผนที่ ว างไว้ เ ป็ น รายบุ ค คล
(Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่
ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�ำและ
ความรอบรู ้ ใ นงานทุกด้าน ซึ่งการเตรีย มบุคลากรของเอสซีจี
ดังกล่าว ได้ด�ำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อม
ในการทดแทนกรณีที่มีต�ำแหน่งงานว่างลง
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12.4 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดกลไกในการก�ำกับดูแล รวมถึง
การควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด้วย
การกระจายอ�ำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของแต่ละกลุม่ ธุรกิจเป็นผูค้ วบคุมดูแลแทน
คณะกรรมการบริษัท เช่น การเป็นผู้พิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็น
ตัวแทนของบริษทั ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ส�ำหรับจ�ำนวนตัวแทนของบริษทั ทีจ่ ะส่งเข้าไปนัน้ จะพิจารณา
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ อย่างไร
ก็ตาม เพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท
เป็นไปอย่างเหมาะสมทุก ๆ ไตรมาส กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี
และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่กลุ่มธุรกิจจะต้องมา
น� ำ เสนอผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มให้
คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และน� ำ ส่ ง รายงานผลการด� ำ เนิ น งานให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
รับทราบในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารก� ำ หนดขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของ
บริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการจัดท�ำคู่มืออ�ำนาจ
ด�ำเนินการส�ำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เอสซีจีเข้าไปลงทุน
และทบทวนคู ่ มื อ อ� ำ นาจด� ำ เนิ น การอย่ า งสม�่ ำ เสมอเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัททั้งที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ
ส�ำหรับกลไกในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน การท�ำรายการระหว่างบริษทั
ย่ อ ยและ/หรื อ บริ ษั ท ร่ ว มกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยง การได้ ม าหรื อ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ำรายการที่ส�ำคัญให้ครบถ้วน
ถูกต้องนั้น มีปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
โดยก�ำหนดไว้วา่ การด�ำเนินการหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ให้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดและใช้บังคับ
นอกเหนือจากคูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบ
ในฐานะผู้ก�ำกับดูแล ได้ประเมินประสิทธิผลของการก�ำกับดูแล
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติงาน
ของส�ำนักงานตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยู่บน
พื้ น ฐานของความเสี่ ย งในแต่ ล ะบริ ษั ท (Risk-based Audit
Planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน
ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านและงบการเงิน
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้มมี ติเรือ่ งการตรวจสอบการ
ปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพือ่ สร้างระบบงาน
เชิงป้องกันก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น โดยให้บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท เน้นการ
พิจารณาทั้งกระบวนการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดย
บริ ษั ท และส� ำ นั ก งานตรวจสอบร่ ว มกั น ประเมิ น ความเสี่ ย ง
ก�ำหนดการควบคุมภายใน สัญญาณเตือนภัย และรายงานเพื่อใช้
ในการติดตาม ซึง่ ในกรณีความเสีย่ งเปลีย่ นแปลงต้องปรับปรุงการ
ควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย โดยบริษัทจะน�ำผลที่ได้จาก

การประเมินเสนอที่ประชุมฝ่ายจัดการและส่งส�ำเนาให้ส�ำนักงาน
ตรวจสอบเพือ่ ใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบตามความเสีย่ ง
ต่อไป อนึ่งผู้สอบบัญชีภายนอกจะน�ำเสนอผลการประเมินการ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้ก�ำหนดวิธี
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของธุรกิจด้าน Innovation ตามที่
คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีเสนอ ส�ำหรับโครงการที่
เข้าข่ายต้องก�ำหนดเกณฑ์ชี้วัด เช่น OKR (Objective & Key
Result) หรือ Stage Gate เพื่อน�ำเข้าระบบทบทวนและรายงาน
ผลการด� ำ เนิ น งานตามเกณฑ์ ชี้ วั ด ที่ ข ออนุ มั ติ ต ่ อ ฝ่ า ยจั ด การ
ทุกไตรมาส และแจ้งหน่วยงาน Corporate Risk Management
เพื่อทราบและยกเว้นจากการติดตามตามเกณฑ์สัญญาณเตือนภัย
ที่ใช้ส�ำหรับธุรกิจในช่วงการด�ำเนินการปกติ ก่อนพิจารณาในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป
ในการบริหารจัดการระหว่างบริษทั กับผูร้ ว่ มทุนอืน่ เพือ่ ให้การ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนัน้ ทัง้ สองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจ
ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน การมีอ�ำนาจ
ควบคุม การแบ่งผลตอบแทนอย่างถูกต้องตรงกันและเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่าย เอสซีจจี งึ ได้มกี ารจัดท�ำข้อตกลงระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้ อืน่
(Shareholders’ Agreement) โดยเอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของ
ผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้
ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานของ
กิจการร่วมทุนประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน
12.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ
อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี
ข้อบังคับพนักงาน รวมถึงนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผล
ต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษทั โดยมีมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่การห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน รวมทัง้ คูส่ มรส
หรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ซื้อขายหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ที่ต้องรายงานคือ หุ้น หลักทรัพย์
แปลงสภาพ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซอื้ หุน้ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ
อนุพนั ธ์ตา่ ง ๆ ทีม่ ปี จั จัยอ้างอิงเป็นหุน้ บริษทั ) ของบริษทั จดทะเบียน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงิน
(Blackout Period) ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจ�ำปี และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิดเผยงบการเงิน
ดังกล่าว รวมถึงการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหาร ทั้งตามที่ ก.ล.ต. ก�ำหนด และการรายงาน
เป็นประจ�ำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว บริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติ
การจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุม
วิธกี ารปฏิบตั ติ อ่ ข้อมูลภายในของบริษทั เพือ่ ลดความเสีย่ งทีข่ อ้ มูล
จะถูกน�ำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบาย
และแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เปิดเผยอยู่ในรายงาน
ประจ�ำปีหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของเอสซีจี

12.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้เคพีเอ็มจีประเทศไทย
และเคพี เ อ็ ม จี ใ นต่ า งประเทศ ซึ่ ง เป็ น ส� ำ นั ก งานสอบบั ญ ชี ที่
ผู ้ ส อบบั ญ ชี ป ระจ� ำ ปี 2561 สั ง กั ด รวมทั้ ง บุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 57.97 ล้านบาท
ซึง่ ไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม
ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส�ำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�ำปี และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษทั และงบการเงินรวม เป็นเงินจ�ำนวน 5.99 ล้านบาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัท
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�ำปี
ของบริษัท

        
276,000 บาท

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ�ำปีและ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
และงบการเงินรวม
5.72 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท

5.99 ล้านบาท

2. ค่ า สอบบั ญ ชี ง บการเงิ น ประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ย่ อ ย และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั ย่อยทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และ
เคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษทั ย่อยเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด
1. ค่าสอบบัญชีประจ�ำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย
และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จ�ำนวนบริษัทย่อย
131 บริษัท
- จ�ำนวนเงิน
25.34 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจ�ำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
- จ�ำนวนบริษัทย่อย
78 บริษัท
- จ�ำนวนเงิน
26.64 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 51.98 ล้านบาท
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี  
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน จ�ำนวน 1.80 ล้านบาท และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน
จ�ำนวนเงินรวม 2.86 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและ
การให้บริการอืน่ จ�ำนวน 13.50 ล้านบาท ให้แก่สำ� นักงานสอบบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และส�ำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว
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12.7 การทบทวนการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ
Corporate Governance Code ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ไป
ปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาการน�ำหลักปฏิบัติตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ
Corporate Governance Code (CG Code) ทีอ่ อกโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้
โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�ำของ
องค์กร (Governing Board) โดยกรรมการทั้งหมดได้พิจารณา
หลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์
และความส�ำคัญของการน�ำหลักปฏิบัติตาม CG Code ซึ่งเน้น
การบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับดูแล
กิ จ การ เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ กิ จ การเพื่ อ การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีประกอบด้วย 8 หมวดหลักดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่าง
ยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Roles and Responsibilities
of the Board)
หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that
promote Sustainable Value Creation)
หลั ก ปฏิ บั ติ 3 เสริ ม สร้ า งคณะกรรมการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลั ก ปฏิ บั ติ 4 สรรหาและพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
การบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ
ผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมส�ำหรับการ
ด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจนี นั้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารพิจารณา
ก�ำหนดมาตรการทดแทนทีเ่ หมาะสมและได้บนั ทึกไว้เป็นส่วนหนึง่
ของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยปี 2561 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติปรากฏตามหัวข้อ
12.8
12.8 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่อง
อื่น ๆ

บริษทั น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงพิจารณาโดยใช้เกณฑ์
ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น
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ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code)
ที่ อ อกโดยส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของ
เอสซีจี ในปี 2561 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการ
ทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
• ปัจจุบัน ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ก�ำหนดบทบาทและ
ทบทวนหน้าที่ของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่
ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็น
ส�ำคัญ รวมทัง้ จัดให้กรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ประธานกรรมการอย่างสม�่ำเสมอทุกปี  
2. ก�ำหนดจ�ำนวนวาระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นาน
ทีส่ ดุ ของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และก�ำหนดจ�ำนวน
วาระทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ดุ ของกรรมการชุดย่อย
รวมทั้งก�ำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และหากจะให้
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป ต้องพิจารณาถึงความจ�ำเป็นตามความเหมาะสม
• ปัจจุบัน คณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ตาม
คุณสมบัตขิ องกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย
และความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะด้านทีจ่ ำ� เป็นต้องมีในคณะกรรมการ
โดยใช้ Board Skill Matrix เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหา
กรรมการ
• ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 มีกรรมการ
อิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ที่ครบก�ำหนดออกจาก
ต�ำแหน่งตามวาระ 1 คน คือ นายอาสา  สารสิน โดยนายอาสา 
สารสิน ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทอีก
ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน
9 ปี รวม 3 คน ได้แก่ นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ (ครบก�ำหนด
ออกจากต�ำแหน่งตามวาระในปี 2562 ซึง่ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2562) นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรีชา อรรถวิภัชน์
(ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระในปี 2563 ทั้งสองคน)
ทั้งนี้ คาดว่าจ�ำนวนกรรมการอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน
9 ปี จะทยอยลดลง และจะสามารถปฏิบตั สิ อดคล้องกับ CG Code
ได้ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป
3. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทัง้ คณะ
• ปัจจุบนั คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบ
ด้วยกรรมการจ�ำนวน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่า
กึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ คณะ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ดี บริษทั จะมีการพิจารณา
การเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยพิจารณาจากทั้งคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว บริ ษั ท ยั ง มี
แนวปฏิบตั อิ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี อธิบายได้
ดังนี้

เอสซีจีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานรู้จักเรื่อง
Integrated GRC เพื่อน�ำไปใช้ในการท�ำงาน ผ่านคลิปวีดีโอ
สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และอินโฟกราฟฟิก

การส่งเสริมการตระหนักรู้ในด้านบรรษัทภิบาลและ
Governance, Risk and Compliance (Integrated GRC)
เอสซีจีเป็นกลุ่มบริษัทชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจมากว่า  100 ปี
โดยก่อตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทแรก ๆ เมื่อปี 2456 ตาม
พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี และสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงรัชสมัย
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ
และเป็นแบบอย่างขององค์กรอื่นในด้านบรรษัทภิบาลที่ดี
การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบันเพราะ
มีอุดมการณ์ในด้านการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือ
ปฏิบัติและให้ความส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอตลอดมา คือ
• ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
• มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
• เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
• ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2530 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร เรียกว่า  “จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย” หรือ
ในปัจจุบันเรียกว่า  “จรรยาบรรณเอสซีจี” เพื่อให้พนักงานมี
แนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของเอสซีจี โดย
มีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการปรับปรุง
เรือ่ ยมาเพือ่ ให้สอดคล้องกับวิวฒ
ั นาการของเอสซีจี และเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่อง
จรรยาบรรณเอสซีจี จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณเอสซีจใี ห้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้น
การสร้างจิตส�ำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยมอบคู่มือ
จรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้าง
จิตส�ำนึกให้แก่พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถ
น�ำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัย

การประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณเอสซีจี
ฉบับภาษาอินโดนีเซีย

ส�ำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี โดย
ในปี 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย สรุปได้ดังนี้
• ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและให้
ข้อแนะน�ำทีเ่ ป็นประโยชน์ในการท�ำงานของพนักงาน (Tone at the
top) โดยในปี 2561 ได้ด�ำเนินการผ่านคลิปวิดีโอเรื่องเอสซีจีกับ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยการสัมภาษณ์ประธานองค์กร
ต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) ซึง่ เป็นกรรมการอิสระของบริษทั
(นายประมนต์ สุธวี งศ์) เพือ่ สือ่ สารให้พนักงานเอสซีจที งั้ ในประเทศ
และต่างประเทศที่เอสซีจีไปลงทุนได้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต การท�ำธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเป็น
แบบอย่างในการต่อต้านคอร์รปั ชันต่อภายนอกองค์กร บนพืน้ ฐาน
ของการเป็น “คนเก่งและดี” โดยไม่ได้ทำ� งานเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
เท่านั้น แต่ต้องท�ำเพื่อสังคมด้วย ทั้งนี้ เพื่อความส�ำเร็จรุ่งเรือง
ของทั้งบริษัทและประเทศชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้ง GRC Inspire
Clips โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจในการน�ำ
GRC ไปใช้ในการท�ำงานจริง โดยเน้นย�้ำว่า “GRC ไม่ลองไม่เป็น”
• เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในเรื่อง
จรรยาบรรณ โดยการจัดกิจกรรม Janya On Tour ผ่านตัวการ์ตนู
(Mascot) “มิสเตอร์จันย่า  (Mr. Janya)” ที่โรงงานในกลุ่มธุรกิจ
เคมิคอลส์ จังหวัดระยอง รวมทัง้ ปรับปรุง Web Portal (Intranet)
จรรยาบรรณเอสซีจีให้พนักงานใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น การจัดท�ำป้าย
ประชาสัมพันธ์ (Standee) เกีย่ วกับจรรยาบรรณเอสซีจี ฉบับภาษา
อินโดนีเซีย (Bahasa) นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
พนักงานรูจ้ กั เรือ่ ง Integrated GRC เพือ่ น�ำไปใช้ในการท�ำงานผ่าน
คลิปวิดีโอสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และอินโฟกราฟฟิก
ทัง้ นี้ ยังคงมีการด�ำเนินการในเรือ่ งอืน่ ๆ ต่อเนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมา 
เช่น การสื่อสารในเรื่องจรรยาบรรณให้พนักงานใหม่ที่เข้าร่วม
หลักสูตรการฝึกอบรม SCG Ready Together และได้เพิม่ ช่องทาง
ในการติดตามกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณ
เอสซีจีและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่าน
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ช่องทาง Facebook Fanpage ชื่อว่า  “Dee Dee Club” (ดี๊ดี
คลับ) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี
นอกจากนี้ เอสซีจียังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ของเอสซีจใี นเรือ่ งจรรยาบรรณเอสซีจตี ลอดจนการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการของเอสซีจใี ห้กบั บริษทั และองค์กรอืน่ ๆ
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ มี ค วามสนใจ เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น และ
ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีจรรยาบรรณ มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เอสซีจีได้ก�ำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม
แก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทจรรยาบรรณ
เอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน (Whistleblowing Policy)
โดยมีคณะท�ำงานก�ำหนดนโยบายและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
ในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทน
ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารระดับสูงในแต่ละกลุม่ ธุรกิจท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามผลการ
ด�ำเนินงาน ตลอดจนให้ค�ำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยได้ ก� ำ หนดช่ อ งทางให้ พ นั ก งานแสดงความคิ ด เห็ น และ
ตัง้ ค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับจรรยาบรรณเอสซีจบี นเว็บไซต์ภายใน เรือ่ ง
“จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “ระบบให้ค�ำปรึกษาจรรยาบรรณ
เอสซีจี”
การด�ำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
เอสซีจีให้ความส�ำคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะ
กรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ น โยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ซึ่ ง ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  เพื่อ
ก�ำหนดเป็นแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการด�ำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็น
วัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องตามอุดมการณ์ 4 เรื่อง “ตั้งมั่นใน
ความเป็นธรรม คือการท�ำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร
และเป็นธรรม” (นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน สามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.scg.com)
เอสซีจียังคงมุ่งมั่นด�ำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่ง
ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่วันที่ 5
กรกฎาคม 2556 และได้ผา่ นการประเมินเพือ่ ต่ออายุการรับรองใหม่
(Recertified Company) ในปี 2559 ทั้ ง บริ ษั ท ย่ อ ยของ
เอสซีจีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังผ่าน
การรับรองเป็น Certified Company (ยกเว้นบริษัทเอสซีจี
เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างด�ำเนินการของการรับรอง
เป็น Certified Company เนื่องจากการควบบริษัทแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561)
ตามประกาศของคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เรื่อง “คู่มือแนวทางการก�ำหนด
มาตรการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมส�ำหรับนิตบิ คุ คลในการป้องกัน
การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา  123/5
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
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การสื่อสารเรื่องเอสซีจีกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
จากกรรมการถึงพนักงานเอสซีจี

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ในปี 2560 เอสซีจไี ด้เน้นย�ำ้ และ
ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงการคอร์รัปชัน โดยมีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมิน
ความเสีย่ งการเกิดคอร์รปั ชันอย่างสม�ำ่ เสมอ ถือเป็นความเสีย่ งหนึง่
ภายใต้ค วามเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช.
มาตรา 123/5 ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจไี ด้สอื่ สารถึงพนักงานทุกคนผ่าน
“Message from CEO”เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญ
ของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the top)
นอกจากนี้ เอสซีจไี ด้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน ก�ำหนดวิธกี าร
ลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control)
ผู้รับผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงส�ำหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบประเมิน
ติ ด ตามการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบ
ในปี 2561 เอสซีจียังคงสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการน�ำไปปฏิบัติจริงตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสอดคล้องตามประกาศ ป.ป.ช.
มาตรา123/5 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  อย่างต่อเนื่อง โดย
ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. การสื่อสารผ่าน VDO Clip เรื่องเอสซีจีกับการต่อต้าน
คอร์รัปชัน โดยประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้
ความรู้ และพัฒนาระบบเชิงป้องกันในเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน
(Proactive and Preventive System) อย่างต่อเนื่อง
1) การจัดท�ำแบบทดสอบ “Ethics e-testing” ซึง่ แบ่งเป็น
3 ระดับ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
พนักงาน โดยทดสอบพนักงานในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของเอสซีจี แบบทดสอบฯ
ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตาม

กิจกรรม “Janya on Tour” ที่โรงงานในกลุ่ม
ธุรกิจเคมิคอลส์ จังหวัดระยอง

นโยบาย ซึ่งได้มีการทบทวนแบบทดสอบเรื่องนโยบายต่อต้าน
คอร์ รั ป ชั น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศ ป.ป.ช. มาตรา123/5
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยพนักงานคนไทยทุกคน
ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังได้ท�ำการวิเคราะห์
การตอบแบบทดสอบของพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานเกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
2) การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อ�ำนาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability
Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตาม
แนวทาง Three Lines of Defense
3) การสือ่ สารกรณีศกึ ษาเรือ่ งการทุจริตทีส่ ำ� คัญโดยสะท้อน
ภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of Defense
3. การใช้ระบบ Compliance Management System ใน
การควบคุมและติดตามการปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน
เพื่อก�ำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ ตั้งแต่การรวบรวมกฎหมาย
กฎเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
การรายงานซึ่งรวมถึงการรายงานภายในและภายนอกเอสซีจี
4. จัดท�ำ “แบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-corruption
Compliance” ส�ำหรับหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ได้แก่ หน่วยงาน
จัดหางานโครงการ หน่วยงานขายงานโครงการ หน่วยงานรัฐกิจ
สัมพันธ์ หน่วยงานวิศวกรรม เป็นต้น โดยแบบประเมินจะระบุ
ข้อบ่งชี/้ สัญญาณทีอ่ าจท�ำให้เกิดคอร์รปั ชัน และวิธกี ารลดความเสีย่ ง
และการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ทั้งด้าน
ระบบงาน และด้านการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยตนเอง
ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ถูกต้อง และน�ำผลการประเมินตนเอง
มาวางแผนปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ มี ก ารสื่ อ สารเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ พ นั ก งานทราบถึ ง การ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและบทลงโทษตามประกาศ ป.ป.ช.
มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มิสเตอร์จันย่า (Mr.Janya) สื่อสารเรื่อง
จรรยาบรรณเอสซีจีอย่างทั่วถึง

กิจกรรมที่เอสซีจีท�ำต่อเนื่องมาโดยตลอด
1. การเผยแพร่ แ ละการสื่ อ สารท� ำ ความเข้ า ใจในคู ่ มื อ
จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันให้กบั พนักงาน
ทุกคนรับทราบ ปฏิบัติ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป
(VDO Clip) “ชีวิตดี๊ดีกับ SCG Code of Conduct” “จันย่า
ออนทัวร์” และ “การต่อต้านคอร์รัปชัน”
2. ผู้บริหารพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทซึ่ง
รวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมเปิดโอกาสให้
ซักถามเพื่อท�ำความเข้าใจ
3. การอบรมในเรื่องการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลายหลักสูตร/ช่องทางต่าง ๆ เพื่อ
ตอกย�้ำความเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจี ดังนี้
- หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- หลักสูตร SCG Ready Together
- หลักสูตร Business Concept Development
- หลักสูตร Leading Yourself
- หลักสูตร Facilitative Leadership
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลทีด่ สี ำ� หรับพนักงานบังคับบัญชา 
และพนักงานจัดการ (ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ)
4. จุลสาร IA Letter ผ่านทางอีเมลของพนักงานทุกคน
5. ระบบให้คำ� ปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจแี ละนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันใน Banner ที่หน้า Web Intranet SCG
6. เผยแพร่แนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจ
(Suppliers) ร่วมกันน�ำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็น
พลเมืองดีควบคู่ไปกับการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยเอสซีจีได้จัดท�ำ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี”
ให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีน�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ปี 2556 ที่
เน้นย�้ำความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสซีจี โดยมี
หลักการ 5 ข้อ คือ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) แรงงานและ
สิทธิมนุษยชน 3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 4) สิง่ แวดล้อม
และ 5) กฎหมายและข้อก�ำหนด ซึ่งในปี 2561 มีคู่ธุรกิจเข้าร่วม
ลงนามเพิ่มมากขึ้น และจากผลการตอบรับที่ดีของคู่ธุรกิจท�ำให้
เอสซีจมี คี วามมัน่ ใจทีจ่ ะเสริมสร้างคนดีออกสูส่ งั คมให้มากขึน้ ต่อไป
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นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูล
หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy)
เอสซีจีให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
เปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูล
หรือให้เบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบความผิดปกติในการ
ด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี อาทิ การก�ำกับดูแล คุณธรรม จรรยาบรรณ
การทุจริต การท�ำธุรกรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ข้อบังคับทีก่ ฎหมายก�ำหนด และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ก�ำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบ
ข้อมูลข้ อร้องเรียนตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “แนวปฏิบัต  ิ
Whistleblowing Policy ของเอสซีจ”ี และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั นอกจากนีย้ งั มีการให้ขอ้ มูลในการ
ติดต่อกับผูร้ อ้ งเรียนอย่างชัดเจน โดยเปิดเผยกระบวนการและช่อง
ทางในเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่าง ๆ ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือเบาะแสนั้นจะไม่ท�ำให้
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เอสซีจีจึง
ได้กำ� หนดกลไกส�ำหรับคุม้ ครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย
ให้แก่ผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกกระท�ำโดยไม่เป็นธรรม เช่น
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยส�ำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จัดให้มี Server
แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ
เอสซีจีมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้
• ช่องทางภายในส�ำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนได้ทั้ง
แบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ
1. Banner ในหน้าแรกของ Web Intranet SCG ซึ่งพนักงาน
เอสซีจีสามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียน
ได้ ดังนี้
- ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบุคคลกลาง
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
2. ท�ำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น หรือ
3. ส่งอีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.com
• ส�ำหรับบุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์
www.scg.com ใน “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
เอสซีจี” เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชื่อ และสามารถเลือกผู้รับ
ข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
- ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
- ส�ำนักงานตรวจสอบ
- คณะกรรมการอิสระ  
- คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือ ท�ำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น
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ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่ง
ระบบงานดังกล่าวเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการควบคุมและป้องกัน
การทุจริตและคอร์รัปชัน
ในปี 2561 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนที่ให้บุคคล
ภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระท�ำ
ความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ
บริษัท อุดมการณ์ 4 และจรรณยาบรรณ รวมทั้งสิ้น 21 เรื่อง สรุป
ได้ดังนี้
1. จ�ำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมดที่สอบสวนแล้วเสร็จ 28 เรื่อง
(รวมข้อร้องเรียนของปี 2560 จ�ำนวน 11 เรื่อง)
2. ประเภทข้อร้องเรียนที่สอบสวนแล้วเสร็จ
• ไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน/นโยบายแข่งขัน
ทางการค้า 0 เรื่อง
• ผิดจรรยาบรรณ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 3 เรื่อง
• ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 13 เรื่อง
3. ความเสียหายและบทลงโทษ
• มูลค่าความเสียหายรวม 0.89 ล้านบาท
• บทลงโทษ
-  พ้นสภาพการเป็นพนักงาน (ปลดออก/ไล่ออก) 3 คน
-  อื่น ๆ 14 คน
4. เอสซีจีมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณ โดยผูป้ ฏิบตั งิ าน
(First Line) อย่างสม�่ำเสมอ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะน�ำข้อร้องเรียน
ที่เกิดขึ้นมาก�ำหนดจุดควบคุม เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบท�ำหน้าที่ในการ
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการประเมินความเสีย่ งและ
การควบคุมภายใน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สม�่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร สร้าง
ความตระหนักรู้แก่พนักงาน และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(Role Model) โดยผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
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รายงานคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้
รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ภายใต้ ห น้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างรอบคอบ เป็นธรรม
และสมเหตุสมผล โดยพิจารณาผลตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษทั
จดทะเบียนและบริษัทชั้นน�ำอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้
มีการประชุมจ�ำนวน 6 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษจ�ำนวน 1 ครั้ง
รวมเป็ น จ� ำ นวน 7 ครั้ ง เพื่ อ พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึง
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสูง
ของเอสซี จี ใ ห้ เ หมาะสมกับ ผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้อง

กับผลประกอบการโดยรวมของเอสซีจี เพือ่ รักษาความเป็นผูน้ ำ� ใน
อุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ยั ง ให้ ค วามเห็ น และค� ำ แนะน� ำ ต่ อ ฝ่ า ยจั ด การ
เรื่องการบริหารงานบุคคล เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้พนักงาน
ตลอดจนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้คงอยู่กับองค์กร
ในนามคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

นายชุมพล ณ ลำ�เลียง
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจี มุ่งมั่นด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมทั้งในประเทศไทยและ
ในอาเซียน โดยมุ่งเน้นสร้างความความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ทั้งด้านจิตใจ คือ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ชุมชนให้คดิ แก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง ด้านสังคม คือ สนับสนุนให้ชมุ ชน
มีคุณธรรมประจ�ำใจ สามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และ
ด้ า นเศรษฐกิ จ คื อ พั ฒ นาชุ ม ชนให้ มี ค วามมั่ น คงทางรายได้
ด้วยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในปีทผี่ า่ นมา เอสซีจี ด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมทัง้ ในประเทศไทย
และอาเซียน ได้สร้างความสุขให้กับผู้รับ และความปลื้มปิติให้
กับผู้ให้ ได้สัมผัสถึงความตั้งใจของชุมชนในการร่วมกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทีส่ ำ� คัญคือ การผสานพลังแห่งความร่วมมือ ระหว่างภาคธุรกิจ
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ส่งผลให้โครงการเพื่อสังคมประสบ
ผลความส�ำเร็จ และสามารถขยายผลออกไปในวงกว้าง
พลิกฟื้นชุมชนบึงบางซื่อ
สู่ชุมชนเมืองต้นแบบ

เอสซีจี ผนึกก�ำลังภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมพลิกฟื้น
ชุมชนแออัดรอบบึงบางซื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ ของสังคม ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ การพัฒนา
พื้นที่บึงบางซื่อ โดยมอบที่ดิน 61 ไร่ ซึ่งเมื่อกว่า  100 ปีที่แล้ว
เคยเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานปูนซีเมนต์
บางซือ่ และพัฒนาให้เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม ทัง้ ด้านทีอ่ ยู่
อาศัย และบึงน�้ำสาธารณะ
ในด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย พัฒนาให้เป็นต้นแบบทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนเมือง
ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเอง ตั้งแต่การออกแบบบ้าน การประกอบอาชีพ และส่งเสริม
ให้ชุมชนออมทรัพย์ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีที่พัก
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อาศัยทั้งสิ้น 197 ยูนิต เป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ 60 ยูนิต อาคารชุดพัก
อาศัย 4 ชั้น 3 อาคาร 133 ยูนิต และบ้านกลางส�ำหรับผู้สูงอายุที่
ไม่มีผู้ดูแล ไม่มีรายได้ อีก 4 ยูนิต พร้อมพื้นที่ส่วนกลางเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2563
ด้านพื้นที่สาธารณะ จะพัฒนาบึงน�้ำเป็นแก้มลิงของกรุงเทพฯ
ช่วยแก้น�้ำท่วม รวมทั้งพัฒนาให้เป็นบึงน�้ำสวนสาธารณะที่มีความ
ร่มรื่น สวยงาม เหมาะเป็นสถานที่ออกก�ำลังกาย แหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ ส�ำหรับประชาชนทั่วไป
รักษ์น�้ำ จากภูผาสู่มหานที พลิกฟื้นสมดุลธรรมชาติ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง

เอสซีจี น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริการบริหารจัดการน�้ำอย่าง
ยั่งยืนมาด�ำเนินโครงการรักษ์น�้ำ เพื่ออนาคตอย่างต่อเนื่องกว่า 
10 ปี ครอบคลุมการบริหารจัดการน�้ำ ทั้งต้นน�้ำ กลางน�้ำ และ
ปลายน�้ำ
ในปี 2561 ได้ขยายผลเป็นโครงการรักษ์น�้ำ “จากภู ผ า
สู่มหานที” สร้าง “ฝายชะลอน�้ำ” เพื่อให้มีต้นน�้ำที่ดี ส่งต่อ
กลางน�ำ้ ทีม่ ี “สระพวง” และ “แก้มลิง” ช่วยกักเก็บน�ำ้ ไว้ใช้ทำ� การ
เกษตรอย่างเพียงพอ และลงสู่ปลายน�้ำ ฟื้นคืนระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเลด้วย “บ้านปลา” เพื่อพลิกฟื้นอาชีพประมงพื้นบ้านอย่าง
ยั่งยืน โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้เข้าใจถึงการบริหาร
จัดการน�้ำในพื้นที่ตนเองอย่างแท้จริง เกิดความสมดุลทางด้าน
ทรัพยากร และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง
ปัจจุบนั เอสซีจไี ด้รว่ มกับชุมชนและจิตอาสา สร้างฝายชะลอน�ำ้
แล้วกว่า  84,000 ฝาย สร้างสระพวงเชิงเขาส่งต่อน�้ำเพื่อท�ำ
การเกษตร 7 สระ และจัดท�ำระบบแก้มลิง 8 พื้นที่ เพื่อแก้ปัญหา
ภัยแล้งอย่างยั่งยืน ตลอดจนวางบ้านปลาไปแล้ว 1,940 หลัง
เพื่ อ ฟื ้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เวศชายฝั ่ ง ทะเลภาคตะวั น ออก
และภาคใต้

พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน

เอสซีจี มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและต่อยอดวิสาหกิจชุมชนให้
เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และน�ำกลับ
มาสร้างประโยชน์ให้ชุมชน ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มี
จิตส�ำนึกรักบ้านเกิด และมีความมุ่งมั่นที่จะกลับมาช่วยพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง
ชุมชนรอบพื้นที่โรงงานสามารถยกระดับสู่วิสาหกิจจ�ำนวน
มาก อาทิ ธุรกิจเคมิคอลส์ สนับสนุนชุมชนผลิตกล้วยแปรรูป
ตุ้ยนุ้ย ขนมเปี๊ยะแปดเซียน น�้ำพริกบ้านเพชร และสละลอยแก้ว
สองสลึง ฯลฯ รวมถึงพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่
จังหวัดระยอง ที่น�ำเอาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชุมชน เป็น
จุดขายให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีและการด�ำเนินชีวิตของชุมชน
ซึง่ ชุมชนเห็นว่าจะสามารถช่วยสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการ
ประกอบอาชีพ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง สนับสนุนเส้นเทปกระดาษ
(Paper Band) วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตของกลุ่มให้แก่
ชุมชน เพื่อน�ำไปสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจักสานที่มีจุดเด่น และ
แตกต่างจากสินค้าทั่วไป ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ส่งเสริมให้ชมุ ชนประกอบอาชีพเพาะเมล็ดพันธุพ์ ชื แปรรูปผลผลิต
การเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมูลค่าเพิ่ม และมีเอกลักษณะ
โดดเด่นเป็นสินค้าประจ�ำจังหวัด
พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอาเซียน

การศึกษาเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาสังคม เอสซีจี
จึงจัดท�ำโครงการ SCG Sharing the Dream เพือ่ มอบทุนการศึกษา
ให้กับเยาวชนทั้งในประเทศไทยและอาเซียน ช่วยสร้างโอกาสให้
นักเรียนทุนจ�ำนวนมากได้สานฝันที่จะศึกษาต่อเพื่ออนาคตที่ดี
ให้กับตนเอง ในปี 2561 ได้มอบทุนการศึกษารวม 6,200 ทุน
เป็นทุนในประเทศไทย 4,560 ทุน และในอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่
เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมา ลาว และฟิลปิ ปินส์ จ�ำนวน
1,640 ทุน ครอบคลุมทุนส�ำหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

ทุนบุตรผู้พิทักษ์ป่า  ทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ทุนระดับ
มัธยมศึกษา  และระดับอุดมศึกษา  ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนในอาเซียน เป็นอีกหนึง่ ภารกิจทีเ่ อสซีจี
มุง่ มัน่ ด�ำเนินงานควบคูก่ บั การด�ำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะหากมีอาการ
ป่วยที่ส่งผลกระทบกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เช่น โรคตา
ต้อกระจก ที่ท�ำให้ผู้ป่วยบางคน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
หรือรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของผู้อื่น ส่งผลกระทบกับจิตใจของ
ผู ้ ป ่ ว ยเป็ น อย่ า งมาก เอสซี จี จึ ง ร่ ว มกั บ โรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว
(องค์การมหาชน) ด�ำเนินโครงการผ่าตัดต้อกระจก Sharing a
Brighter Vision ครั้งที่ 4 เพื่อผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่เมืองเมาะล�ำไย
(Mawlamyine) รัฐมอญ และเมืองผาอัน (Hpa-an) รัฐกะเหรี่ยง
ประเทศเมียนมา ณ โรงพยาบาล General เมืองเมาะล�ำไย ในปี
2561 ผ่าตัดผู้ป่วยตาต้อ 245 ราย โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
ตาต้อตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันรวม 867 ราย
นอกจากนี้ เอสซีจียังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรค
ต้อกระจกตา  และการดูแลรักษาดวงตาอย่างถูกวิธี ในประเทศ
เมียนมาผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต รวมถึง
เชิญชวนให้ชาวเมียนมาได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การดูแล
คนใกล้ ตั ว ที่ มี ป ั ญ หาโรคตาผ่ า นสั ง คมออนไลน์ ด ้ ว ยแฮชแท็ ก
#SharingAlinn (แบ่งปันแสงสว่าง) อีกด้วย
เอสซี จี เชื่ อ ว่ า การที่ สั ง คมส่ ว นรวมมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
สามารถพึ่งพาตัวเอง และต่อยอดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในเชิงบวก เป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ จึงตั้งมั่นที่จะด�ำเนิน
ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ แี ก่ชมุ ชนและสังคมร่วมกัน
เพื่อให้สังคมนั้นเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ในนามคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

117

15

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 105 ปีที่ผ่านมา เอสซีจีมุ่งมั่นสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ
ทีเ่ อสซีจแี ละชุมชนร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ และพัฒนา
ต่อยอดให้เกิดการสร้างรายได้ที่มั่นคง ลดรายจ่าย และมีภูมิคุ้มกัน
ที่ช่วยให้ปรับตัวได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ส่งมอบคุณค่าความยั่งยืนสู่ชุมชน
การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ ต้นแบบที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง

พื้นที่บึงบางซื่อ 61 ไร่ ซึ่งในอดีตเมื่อ 100 ปีที่แล้ว เป็นแหล่ง
วัตถุดบิ ในการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานปูนซีเมนต์บางซือ่ จนเมือ่
หยุดการใช้งานเมื่อปี 2511 ได้ปรับพื้นที่เป็นบึงน�้ำสาธารณะ และ
มีชุมชนเข้ามาอาศัยอยู่อย่างแออัด เอสซีจี มุ่งหวังที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบบึงบางซื่อ จึงร่วมกับภาครัฐ และภาค
เอกชน ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึง
บางซื่อ เพื่อพลิกฟื้นสภาพที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตของชุมชน
กว่า 200 ครอบครัว ให้เป็น “ต้นแบบที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง” ที่
ใช้ประโยชน์พนื้ ทีอ่ ย่างคุม้ ค่า เปิดโอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการ
ออกแบบอย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และมีส่วนร่วม
บริหารจัดการการอยู่อาศัยในอนาคต พร้อมพัฒนาเป็นบึงน�้ำสวน
สาธารณะ เพื่อประโยชน์การออกก�ำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
บ้านทาวน์เฮ้าส์ 60 ยูนิต อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 3 อาคาร
รวม 133 ยูนิต และบ้านกลางส�ำหรับผู้สูงวัยที่อยู่อาศัยเพียงล�ำพัง
มีปัญหาสุขภาพและไม่สามารถผ่อนสินเชื่อได้อีก 4 ยูนิต รวม 197
ยูนติ จะแล้วเสร็จในปี 2563 พร้อมเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ น่ั คงและสร้าง
ความสุขที่ยั่งยืนให้กับชุมชนบึงบางซื่อ
รักษ์น�้ำ จากภูผา สู่มหานที บริการจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ปลีย่ นแปลงไป ส่งผลกระทบกับวิถชี วี ติ
ของชุมชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชุมชนเกษตรกรรมทีต่ อ้ งอาศัย
น�ำ้ ในการประกอบอาชีพ เอสซีจี จึงน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ “จาก
ภูผา  สู่มหานที” มาต่อยอดโครงการ “รักษ์น�้ำเพื่ออนาคต” ที่
ด�ำเนินการมากว่า 10 ปี ขยายผลเป็นโครงการ “รักษ์น�้ำ จากภูผา 
สู่มหานที” ดูแลจัดการน�้ำทั้งต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ
ในปี 2561 ร่วมกับชุมชนสร้างต้นนำ�้ ทีด่ ี ด้วยฝายชะลอน�ำ้ อีก
กว่า  8,600 ฝาย ในพื้นที่ จ.ล�ำปาง ระยอง กาญจนบุรี สระบุรี
ราชบุรี และนครศรีธรรมราช ขยายการน�ำน�้ำจากสระพวงเชิงเขา
ทีช่ มุ ชนบ้านสาแพะ อ.แจ้หม่ จ.ล�ำปาง มาใช้ทำ� เกษตรแบบอินทรีย์
และปลูกไม้ผลยืนต้น เพิม่ รายได้ให้กบั ชุมชน จัดท�ำระบบกลางน�ำ้
ทีส่ มบูรณ์ โดยร่วมกับชุมชนป่าภูถำ�้ ภูกระแต อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขยายการท�ำระบบ
แก้มลิงไปสู่ชุมชนใกล้เคียงที่ลุ่มน�้ำชีไหลผ่าน ท�ำให้เพิ่มปริมาณ
น�ำ้ กักเก็บในพืน้ ที่ จ.ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สูป่ ลายน�ำ้ ทีย่ งั่ ยืน
เพื่ อ ฟื ้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เวศร่ ว มกั บ ชุ ม ชนประมงชายฝั่ง
โดยสร้างบ้านปลา  ด้วยท่อ PE100 ไปวางในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
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“สระพวงเชิงเขา” ที่ชุมชนบ้านสาแพะ อ.แจ้ห่ม
จ.ล�ำปาง เพื่อการท�ำเกษตรแบบอินทรีย์และ
ปลูกไม้ผลยืนต้น เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

ที่ จ.ระยอง เพิ่มอีก 500 หลัง และสร้างบ้านปลาด้วยนวัตกรรม
ปูนงานโครงสร้างทนทานพิเศษ ไปวางในพืน้ ทีภ่ าคใต้ทบี่ า้ นมดตะนอย
ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จ�ำนวน 300 หลัง ส่งผลให้มปี ลากลับมา
อยู่ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
    โครงการรักษ์นำ�้ จากภูผา สูม่ หานที สร้างฝายชะลอน�ำ้ ในพืน้ ที่
ต้นน�ำ้ แล้ว 84,266 ฝาย สร้างสระพวงเชิงเขาส่งต่อน�ำ้ ท�ำการเกษตร
แล้ว 7 สระ จัดท�ำระบบแก้มลิงในพื้นที่กลางน�้ำแล้ว 8 พื้นที่ และ
วางบ้านปลา 1,900 หลัง ในพื้นที่ปลายน�้ำ การบริหารจัดการน�้ำ
ที่ดีท�ำให้ผลิตผลของชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อรายได้ที่มากขึ้น และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อความมั่งคงของคนในชุมชน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมวิสาหกิจให้ชุมชนมีรายได้ท่ี
มัน่ คง จะช่วยลดความเหลือ่ มล�ำ้ และสร้างความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
เมื่อชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์น�้ำ มีผลผลิตการเกษตรที่ดี เอสซีจี
มุ่งหวังที่จะต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นสินค้าประจ�ำจังหวัด
ชุมชนรอบโรงงานเอสซีจีที่ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี
มูลค่าเพิม่ อาทิ พืน้ ที่ จ.ระยอง ธุรกิจเคมิคอลส์ เป็นพีเ่ ลีย้ งสนับสนุน
ให้ชุมชนต่อยอดผลิตภัณฑ์ตนเอง ขอการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ
จนเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตกล้วยแปรรูปตุย้ นุย้ ขนมเปีย๊ ะแปดเซียน
น�ำ้ พริกบ้านเพชร และสละลอยแก้วสองสลึง รวมถึงพัฒนาเส้นทาง
ท่องเทีย่ ววิถชี มุ ชนทีน่ ำ� เอาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ชมุ ชนมาเป็น
จุดขายนักท่องเทีย่ ว พืน้ ที่ จ.กาญจนบุรี ธุรกิจแพคเกจจิง้ สนับสนุน
เส้นเทปกระดาษ (Paper Band) วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
ให้ชมุ ชนท่าตะคร้อ สร้างสรรค์งานหัตถกรรมจักสานทีม่ จี ดุ เด่นเป็น
สินค้าใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน พื้นที่ จ.ล�ำปาง ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับ

สินค้าเกษตร เพิม่ ช่องทางการตลาด ให้กบั ชุมชนบ้านแป้นใต้ ชุมชน
บ้านแม่แจ๋ม และชุมชนบ้านเมาะหลวง ช่วยให้ชมุ ชนอาชีพทีม่ นั่ คง
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
เพิม
่ คุณค่าวัสดุเหลือใช้ เสริมรายได้ ลดรายจ่ายให้ชม
ุ ชน

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า  เอสซีจี จึงส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียหรือของเหลือใช้ ด้วย
นวัตกรรมการเพิม่ คุณค่า อาทิ ปุย๋ จากไส้เดือนดิน น�ำกากตะกอนจาก
ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียในโรงงานมาเลีย้ งไส้เดือนดิน เปลีย่ นกากตะกอน
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปของมูลไส้เดือนและน�ำ้ หมักจากมูลไส้เดือนดิน
พร้อมส่งต่อความรูใ้ ห้ชมุ ชนและโรงเรียนทีส่ นใจน�ำไปด�ำเนินการต่อ
ช่วยลดค่าปุย๋ และเป็นรายได้เสริม ปุย๋ ส�ำหรับเพาะกล้าข้าวนาโยน
น�ำตะกอนดินจากวัสดุเหลือใช้ของโรงงานมาผสมกับดินในชุมชน
และใส่นำ�้ หมักชีวภาพสูตรพิเศษ ท�ำเป็นปุย๋ ดินอัดเม็ดให้เกษตรกร
น�ำไปใช้ในการเพาะปลูก และท�ำเป็นดินส�ำหรับเพาะกล้าข้าว
ส�ำหรับนาโยน ช่วยลดค่าปุย๋ ให้ชมุ ชนได้เป็นจ�ำนวนมาก การบริหาร
จัดการน�้ำเพื่อการเกษตร น�ำน�้ำที่ผ่านกระบวนการบ�ำบัดแล้วให้
ชุมชนรอบโรงงานใช้ในการท�ำนา  และปลูกพืชผักอื่น ๆ โดย
วางแผนและก�ำหนดระบบชลประทานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
มีการตรวจสอบคุณภาพน�้ำและผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้น�้ำ
บ�ำบัดของโรงงานตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ชุมชนได้มี
น�้ำใช้ตลอดทั้งปี เสริมอาชีพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

ชุมชนท่าตะคร้อ จังหวัดกาญจนบุรี
น�ำ “เส้นเทปกระดาษ” วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
สร้างสรรค์งานหัตถกรรมจักสาน

ต่อเนื่อง อาทิ โครงการปันน�้ำใจหลังคาเพื่อน้อง ปี 12 ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แช่ช้าง อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ ที่พนักงาน
เอสซีจีไปช่วยซ่อมแซมหลังคาให้ทางโรงเรียน แล้วยังให้ความรู้
กับช่างชุมชนที่ไปร่วมงานให้มีทักษะอย่างมืออาชีพ สามารถ
ขยายงานช่างมุงหลังคาในอนาคตได้ โครงการท่องเที่ยวเบิกบาน
ชมพลับพลึงธารทีค่ รุ ะบุรี ปีที่ 4 การอนุรกั ษ์ตน้ พลับพลึงธาร ต้นไม้
หายากและใกล้สญ
ู พันธุ์ ให้คงอยูเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ใน
พื้นที่จังหวัดพังงา  โครงการน�้ำดื่มเพื่อน้อง ปี 4 ที่โรงเรียนบ้าน
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการจัดการขยะครบวงจร
วังขอนพาดหนองแวง จ.ขอนแก่น โดยติดตัง้ ระบบบเครือ่ งกรองน�ำ้
ระบบการจัดการของเสียและขยะที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ ที่ได้มาตรฐาน ช่วยปรับปรุงคุณภาพน�้ำดื่มให้ถูกสุขอนามัย และ
สามารถหมุ น เวี ย นทรั พ ยากรกลั บ มาใช้ ใ หม่ ไ ด้ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า  เพิ่มจุดบริการน�้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน นับเป็นความภาคภูมิใจ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เอสซีจีจึงส่งเสริมให้ชุมชนเห็น ของพนักงานเอสซีจที มี่ สี ว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สร้างประโยชน์
ความส�ำคัญและร่วมด�ำเนินการจัดการขยะในหลากหลายรูปแบบ และความสุขให้กับชุมชน
อาทิ เทศบาลต�ำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ล�ำปาง จัดการขยะแบบ
ครบวงจร มีธนาคารขยะรับซือ้ ขยะคัดแยกแล้วจากครัวเรือน มีศนู ย์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชน
จั ด การวั ส ดุ ไ ม่ ใช้ แ ล้ ว ที่ คั ด แยกขยะรี ไซเคิ ล และขยะอั น ตราย รถโรงเรียนอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของเด็กไทย
ปัญหาเด็กติดอยู่ในรถโรงเรียนจนเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ
และน�ำส่วนทีเ่ หลือท�ำเป็นเชือ้ เพลิงแข็งทดแทน หรือ RDF (Refuse
Derived Fuel) ขายให้กบั โรงงานปูนซิเมนต์ไทย ล�ำปาง ชุมชนเขาไผ่ กระทั่งเสียชีวิต เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ เอสซีจี โลจิสติกส์ จึงใช้ความ
อ.เมือง จ.ระยอง ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะให้ถูกต้อง เชีย่ วชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ พัฒนาโครงการ
โดยมีธนาคารขยะรีไซเคิลรับซื้อขยะ เพื่อน�ำไปจัดการต่ออย่าง “Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพือ่ ความปลอดภัย”
เหมาะสม และรับฝากแต้มสะสม เพือ่ ชุมชนแลกเป็นเงินหรือสินค้า  ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ของ
ชุมชนบ้านรางพลับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ชุมชนแต่ละบ้าน ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัย Logistics Command Center
คัดแยกขยะ ลดการใช้ถงุ พลาสติกและโฟม น�ำขยะอินทรีย์ มาท�ำเป็น (LCC) ที่มีมาตรฐาน ควบคู่กับการใช้ความสามารถของบุคลากร
เอสซีจีที่ผ่านการฝึกอบรมและมากประสบการณ์ ช่วยติดตาม
ปุ๋ยด้วยไส้เดือนดิน เพื่อน�ำกลับมาใช้ในการเพาะปลูกของชุมชน
สถานะการเดินทางของบุตรหลานบนรถโรงเรียนแบบ Real-Time
ปันโอกาส วาดอนาคต สร้างประโยชน์เพื่อสังคม
ด้วยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Smile Kid School Bus และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ กล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง
ปัจจุบนั มีโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล
ร่วมใจกันของทุกภาคส่วน มูลนิธเิ อสซีจจี งึ จัดท�ำโครงการปันโอกาส
และต่
างจังหวัดมากกว่า  40 จังหวัด โดยเริ่มน�ำร่องที่ศูนย์เด็กเล็ก
วาดอนาคต เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานเอสซีจีจิตอาสา  ท�ำงาน
ร่วมกับชุมชน โดยน�ำความรู้ความสามารถของตนเองสร้างสรรค์ อบต.ห้วยม่วง จังหวัดขอนแก่น เป็นแห่งแรก ซึ่งได้รับผลตอบรับ
เป็นอย่างดี จนน�ำไปสู่แผนงานขยายโครงการร่วมกับจังหวัด
โครงการที่เป็นประโยชน์ ช่วยพัฒนาให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน
ตลอดระยะเวลากว่า  12 ปีที่ผ่านมา  มีโครงการดี ๆ เกิดขึ้น ขอนแก่น ภายใต้แนวคิด Smart City และยังคงมุ่งมั่นเดินหน้า
รวมแล้ว 2,059 โครงการทั่วประเทศ จากความร่วมมือของ ขยายผลให้ครบ 77 จังหวัด เพือ่ ช่วยป้องกันปัญหาเด็กติดอยูใ่ นรถ
พนักงานเอสซีจีกว่า  30,000 คน หลายโครงการด�ำเนินการอย่าง โรงเรียน และผลักดันให้เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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“อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ทุนการศึกษา
พร้อมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนให้เป็นคนเก่งและดี
HANDS FOR HEROES ร่วมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า

บทบาทหน้าทีข่ องผูพ้ ทิ กั ษ์ปา่ ทีต่ อ้ งดูแลผืนป่าอนุรกั ษ์กว่า 73
ล้านไร่ ในขณะที่มีผู้พิทักษ์ป่าอยู่เพียง 20,000 คน นับเป็นภาระ
ทีห่ นักหน่วงมาก มูลนิธเิ อสซีจี จึงเข้ามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยด้าน
การศึกษาให้กับบุตรผู้พิทักษ์ป่า  เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างไม่ตอ้ งห่วงหน้าพะวงหลัง ปัจจุบนั ได้มอบทุนการ
ศึกษาดังกล่าวแล้ว 366 ทุน
ในปี 2561 มูลนิธฯิ ยังได้รณรงค์ให้สงั คมได้รบั รูถ้ งึ ความส�ำคัญ
ของการท�ำงานของผู้พิทักษ์ป่า  โดยจัดท�ำโครงการความร่วมมือ
เพื่อผู้พิทักษ์ป่า  HANDS FOR HEROES เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
สือ่ มวลชน รวมถึงประชาชนทัว่ ไปในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท�ำงานของผูพ้ ทิ กั ษ์ปา 
่ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ Paint
for Heroes, Run for Heroes เดิน-วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า Song for
Heroes เวทีนี้เพื่อผู้พิทักษ์ป่า  รายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม
ซึ่งไม่หักค่าใช้จ่าย ได้น�ำไปจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนที่จ�ำเป็น
ให้แก่ผู้พิทักษ์ป่า  เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

บุคลากรสายอาชีพเป็นก�ำลังส�ำคัญของการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ มูลนิธิ
เอสซีจี ด�ำเนินโครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ตั้งแต่ปี
2556 เพื่อส่งเสริมการเรียนอาชีวะ โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่
ผูเ้ รียนอาชีวศึกษาตัง้ แต่ ระดับ ปวช.1 - ปวส.2 เป็นทุนทีไ่ ม่มภี าระ
ผูกพันต้องใช้คืน รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนให้เป็น
คนเก่งและดี
ปัจจุบัน มอบทุนแล้ว 2,250 ทุน และในปี 2561 มูลนิธิฯ
เล็งเห็นว่า  “ครูอาชีวะ” เป็นบุคคลส�ำคัญที่จะพัฒนาให้นักเรียน
ประสบความส�ำเร็จ จึงจัดกิจกรรม “ครูเราเจ๋ง เก่ง อยากอวด”
เพือ่ สรรหาครูอาชีวะทีเ่ ป็นแบบอย่างในการสอนลูกศิษย์ให้ประสบ
ความส�ำเร็จ โดยให้นกั เรียนอาชีวศึกษาทัว่ ประเทศน�ำเสนอเรือ่ งราว
ครูของตนเอง เพือ่ คัดเลือกเป็นครูอาชีวะต้นแบบ 10 คน ร่วมศึกษา
ดูงานการเรียนการสอนอาชีวะที่ประสบความส�ำเร็จของประเทศ
ญี่ปุ่น แล้วน�ำประสบการณ์กลับมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไป
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“Sharing a Brighter Vision” เอสซีจีและโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว ร่วมคืนดวงตาที่สดใสให้กับผู้ป่วยต้อกระจก
ในพื้นที่รัฐมอญ และรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา
ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีสู่อาเซียน
Sharing the Dream

การศึกษาเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติในอนาคต
แต่ยงั มีเด็กและเยาวชนอีกหลายคนในท้องถิน่ ทุรกันดารในภูมภิ าค
ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา  มูลนิธิเอสซีจี
จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Sharing the Dream
ให้กับเยาวชนทั้งในประเทศไทย ช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนทุน
ได้สานฝันในการศึกษาต่อเพื่ออนาคตที่ดีให้กับตนเอง เป็นทุน
ให้เปล่า  โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนการศึกษาต่อ
เนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี ในปี 2561 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุน
ทุนการศึกษาทั่วประเทศ 4,560 ทุน ครอบคลุมถึงทุนส�ำหรับเด็ก
และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทุนบุตรผู้พิทักษ์ป่า  ทุนอาชีวะฝีมือชน
คนสร้างชาติ ทุนระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในสาขา
วิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
เอสซีจี ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กบั เยาวชนทีเ่ ป็นคนเก่งและ
ดี มีผลการเรียนดีและมีความกตัญญูต่อครอบครัว ใน 6 ประเทศ
อาเซียน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมา ลาว และ
ฟิลิปปินส์ จ�ำนวน 1,640 ทุน
Sharing a Brighter Vision

ด้วยการสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ เี ป็นหนึง่ ในภารกิจส�ำคัญของการ
ด�ำเนินธุรกิจ เอสซีจี มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน
ในประเทศอาเซี ย น โดยเฉพาะที่ ส ่ ง ผลกระทบกั บ การใช้ ชี วิ ต
ประจ�ำวัน อาทิ ประเทศเมียนมา  มีผู้ป่วยที่เป็นโรคตาต้อกระจก
เป็นจ�ำนวนมาก บางรายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือรูส้ กึ ว่า
ตนเองเป็นภาระลูกหลาน ส่งผลกระทบต่อจิตใจ เอสซีจีจึงร่วมกับ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ด�ำเนินโครงการผ่าตัด
ต้อกระจก Sharing a Brighter Vision อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
โดยน�ำคณะจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์เครื่องมือ
การรั ก ษาที่ ทั น สมั ย เดิ น ทางไปรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย ณ โรงพยาบาล
General เมืองเมาะล�ำไย ประเทศเมียนมา ในปี 2561 ได้ขยาย
การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยยากไร้ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยขยายขอบเขตผู ้ ป ่ ว ยจาก
เมืองเมาะล�ำไย (Mawlamyine) รัฐมอญ ไปสูเ่ มืองผาอัน (Hpa-an)
รัฐกะเหรี่ยง สามารถผ่าตัดผู้ป่วยตาต้อได้ 245 ราย โดยมีผู้ป่วยที่
ได้รับการผ่าตัดตาต้อตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน รวม 867 ราย
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1. การควบคุมภายใน

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

เอสซีจีมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�ำตลาดในภูมิภาค โดยมุ่ง
ด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้
แก่อาเซียนและทุกชุมชนที่เข้าไปด�ำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่
ลูกค้า  พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการ
บริหารงานระดับโลก สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และมี
มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง อีกทัง้ ยังมุง่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
และความเป็นอยู่ของผู้บริโภคด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
จากกระบวนการด�ำเนินงาน การพัฒ นาเทคโนโลยี และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ คณะจัดการเชื่อว่าการจะ
ก้าวสู่ความเป็นผู้น�ำได้นั้นต้องมีระบบการก�ำกับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
ทั้ ง การปฏิ บั ติ ง านและระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เอสซี จี มี
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการ
ปฏิบตั งิ านดังนี้
- การก�ำกับดูแล
อ้ า งอิ ง Organization for
Economic Co-operation and
Development (OECD)/
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET)/ สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk
Management/ ISO 31000
- การก�ำกับดูแล
อ้างอิงตามกฎหมายและระเบียบที่
การปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง/ ISO 19600
- การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control
Framework 2013/COBIT5
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
จัดการก�ำหนดให้การควบคุมภายในของเอสซีจีเป็นไปตามกรอบ
การควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of
Sponsoring Organization of Tradeway Commission)  โดย
มีส�ำนักงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
รายงานต่อคณะจัดการ จากนัน้ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 226 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2561 โดยมีกรรมการอิสระ 6 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแบบประเมินทุกข้อโดยการซักถาม
ข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ และผูอ้ ำ� นวยการ

ส�ำนักงานตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
ของเอสซีจีมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแล
รักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่พบ
ข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
เอสซีจีปลูกฝังให้คณะจัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน
ตระหนักเรือ่ งการก�ำกับดูแล การบริหารความเสีย่ ง การก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่าเอสซีจีมีจ�ำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการ
ด�ำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน
ส�ำหรับติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อ
ป้องกันทรัพย์สินของเอสซีจีจากการน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มี
อ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
คณะจัดการในฐานะผูก้ ำ� กับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษทั
ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกัน
ในการด�ำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะปี 2561
คณะจัดการได้อนุมตั หิ ลักการหรือเครือ่ งมือการก�ำกับดูแล/ควบคุม
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้
1.1 Proactive and Preventive System
เอสซีจีมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยั่งยืนคือ
พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กบั พนักงาน เอสซีจไี ด้
จัดท�ำระบบเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System)
ซึ่งประกอบด้วย
1.1.1 แบบทดสอบ “Ethics e-testing” เพือ่ ปลูกฝัง ให้ความรู้
สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กบั พนักงานทุก
ระดับเป็นประจ�ำทุกปีและสามารถน�ำเรื่องคุณธรรม
อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง โดยในปี 2561 ได้จัด
ต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 4 โดยมีการทบทวนแบบทดสอบให้
สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องการให้
สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงนโยบายการก�ำกับดูแลการ
ปฏิบตั งิ าน นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบายการ
จัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และ
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจีที่ประกาศเมื่อ
ปี 2560 และ SCG e- Policy e-Testing ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 2 ซึ่งพนักงานของเอสซีจีทุกคนผ่านการทดสอบ
ร้อยละ 100 นอกจากนีไ้ ด้มกี ารวิเคราะห์การตอบแบบ
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ทดสอบของพนักงาน และสือ่ สารให้พนักงานทุกระดับ
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ
(Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล เอสซีจีส่งเสริม ผลักดันให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านและหัวหน้างานในแต่ละบริษทั /หน่วยงาน
(First Line) หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) และ
ส�ำนักงานตรวจสอบ (Third Line) ประยุกต์ใช้แนวทาง
ดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ
ประเมินความเสี่ยง ก�ำหนดการควบคุม ติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งผู้ท�ำหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็น
ผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญทีส่ ดุ ทีท่ ำ� ให้แนวทางดังกล่าวประสบ
ความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ เอสซีจเี สริมสร้างความ
ตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้ First Line
ล�ำดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็นผู้สื่อสารกับ
พนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อ
น�ำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution)
1.1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษา เรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษทั และจรรยาบรรณ”
ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและ
ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ�้ำ
1.2 การบูรณาการการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การ
ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน และการควบคุมภายใน (Integrated
Governance, Risk Management, Compliance and
Internal Control; Integrated GRC)
เอสซีจีด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (GRC) และ
ยกระดับสูม่ าตรฐานสากล Integrated GRC เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการปฏิบตั งิ าน ตัง้ แต่การก�ำกับดูแล
การก�ำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง จนถึงการติดตามผล มี
การสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้พนักงานทุกคนเห็นความ
ส�ำคัญในการน�ำ GRC มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการ
ท�ำงานของพนักงานให้น�ำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
1.3 การก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน และการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
เอสซีจีได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน (Compliance Policy & Guideline) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน โดยมีระบบการบริหารงานด้านการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน (Compliance Management
System-CMS) เป็นกลไกส�ำคัญในการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านที่
ท�ำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยวางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First Line มี
กระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และมีหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
เป็นผูส้ นับสนุนการน�ำระบบการบริหารงานดังกล่าวไปปฏิบตั อิ ย่าง
เป็นรูปธรรม โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ค�ำปรึกษา ก�ำหนดการควบคุม เพื่อบริหารจัดการ
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ไม่ให้เกิดความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ
(Compliance Risk) อย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 เอสซีจีได้
จั ด ท� ำ แนวปฏิ บั ติ (Guideline) และรายการตรวจประเมิ น
(Checklist) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
ส�ำคัญของเอสซีจีเพิ่มเติม ได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า 
(Anti-trust Policy) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) และนโยบายการ
เปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)
1.4 การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน
เอสซีจีจัดท�ำแนวปฏิบัติการก�ำกับการปฏิบัติงานด้านการต่อ
ต้านคอร์รัปชันซึ่งสอดคล้องตาม ISO19600 เพื่อเป็นแนวทางให้
บริษัท/หน่วยงาน (First Line) ที่มีความเสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชัน
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงาน
สนับสนุน (Second Line) เป็นที่ปรึกษา  ให้ค�ำแนะน�ำ และมี
ส�ำนักงานตรวจสอบ (Third Line) ท�ำหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจให้คณะจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้สื่อสารให้กรรมการ
บริษทั คณะจัดการ พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามประกาศ ป.ป.ช.
มาตรา 123/5 โดยพนักงานจัดการในฐานะฝ่ายบริหาร (First Line
ระดับสูง) ต้องประเมินความเสี่ยง ก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสม
ผลักดัน สื่อสาร และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และใน
ปี 2561 ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สื่อสาร
ผ่าน VDO Clip เรื่องเอสซีจีกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเน้นย�้ำ
ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการต่อต้านคอร์รปั ชัน โดย
มีส�ำนักงานตรวจสอบจัด Workshop เรื่อง Anti-Corruption
Compliance Checklist ให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง
เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งและก� ำ หนดแนวทางป้ อ งกั น /ควบคุ ม
ความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน
1.5 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self
Audit)
คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้ก�ำกับดูแลประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน มีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิด
ในเชิงป้องกันความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ สอดคล้อง
กับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ที่กล่าวถึงบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง Three
Lines of Defense ส� ำ นั ก งานตรวจสอบร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
สนับสนุนและทีม Business Self Audit (Second Line) พิจารณา
แนวทางปฏิบตั งิ าน การเป็นทีป่ รึกษาให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน (First Line)
ในการประเมินความเสีย่ งของธุรกิจ การประเมินความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งแบ่งปัน
แนวปฏิบัติท่ีเกิดประสิทธิผล (Success Cases) ร่วมกัน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดความซ�้ำซ้อนในการสร้าง
ระบบงานเชิงป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท�ำให้สามารถตอบสนอง
ได้ ทั น ต่ อ ความเสี่ ย งของธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ใน
ปัจจุบัน

1.6 การก�ำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสือ่ สาร
1.6.1 บริษัทแต่งตั้งคณะท�ำงาน SCG IT Governance ท�ำ
หน้าที่ก�ำหนดนโยบาย และระเบียบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารของเอสซีจี (SCG e-Policy)
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเอสซี จี ทุ ก คนถื อ ปฏิ บั ติ ใ นทิ ศ ทาง
เดียวกัน นอกจากนี้ในปี 2561 มีการแต่งตั้ง SCG
Personal Data Protection Steering Committee
ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ในเอสซีจี เพือ่ ให้การด�ำเนิน
การด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัย
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป็นไปตามกฎหมาย
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
1.6.2 ออกแบบและปรับเปลีย่ นโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้าน
Network ในส่วนการจัดเก็บข้อมูล และระบบงานออก
เป็น Zone ต่าง ๆ (Sensitive, Non-Sensitive, Legacy)
ตามล�ำดับชัน้ และความส�ำคัญของข้อมูล เพือ่ ให้ระบบ
เครือข่ายมีความปลอดภัยมากขึ้น และลดความเสี่ยง
ในการถูกโจมตีทาง Cyber
1.6.3 แต่งตั้งคณะท�ำงาน Cybersecurity Governance
Committee เพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของเอสซีจี ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจและป้องกันภัยคุกคามจาก
Cyber ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2561
บริษัทมีการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายภายในของ
เอสซี จี จ ากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย โดย
ติดตั้งระบบ Network Access Control เพื่อตรวจ
เช็คความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการ
เชือ่ มต่อเครือข่าย
1.7 การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ ร ะบบ Continuous
Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ
เอสซีจีมีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อช่วย
ติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา  ส�ำนักงาน
ตรวจสอบจึงได้จดั ท�ำรายงานจากระบบ Continuous Monitoring
& Continuous Auditing ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท เพื่อ
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และก�ำหนด
วิธกี ารป้องกัน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแสดงผลแบบกราฟ เพือ่
ให้ผใู้ ช้งานสามารถวิเคราะห์ผลได้งา่ ย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
1.8 ระบบการรับข้อร้องเรียน
เอสซี จี ไ ด้ พั ฒ นาระบบการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น (SCG
Whistleblowing System) ส�ำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไป
ตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การก�ำกับดูแล ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ กฎหมายและนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น รวมถึ ง
การกระท�ำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web SCG
Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.scg.
com หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail/ จดหมาย

โดยเอสซีจีก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
ไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยท�ำเป็นความลับ
การตั้งคณะท�ำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน การพิจารณาอนุมตั กิ ารลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผล
ข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียน
ผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการด�ำเนิน ธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ส�ำหรับเรื่อง
ความปลอดภัยจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็น
อิสระจากการใช้งานอื่น ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบก�ำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของ
ส�ำนักงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ
และมีความเชีย่ วชาญเยีย่ งมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจ
สอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากล
ด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors:
IIA) และมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Systems Audit and Control
Association : ISACA, Global Technology Audit Guide : GTAG)
โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและส�ำนักงานตรวจสอบ
ซึ่งได้ก�ำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ�ำนาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการด�ำเนินงานตรวจสอบไว้
อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปีให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk
Based Audit Planning) แล้ว ส�ำนักงานตรวจสอบได้พัฒนางาน
ตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับเอสซีจี ยกระดับการ
ให้ความเชื่อมั่น (Assurance) การให้ค�ำปรึกษา  (Advise) และ
เข้าใจธุรกิจในเชิงลึก (Insight) โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญในปี
2561 ดังนี้
2.1 การพั ฒ นางานตรวจสอบให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม อย่ า งยั่ ง ยื น
และต่อเนื่อง (High Value Services)
เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในเอสซีจีมีแนวทางปฏิบัติ
งานครอบคลุมทั้งด้านการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การ
ก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน และการควบคุ ม ภายในที่ ดี (GRC)
ส�ำนักงานตรวจสอบได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
2.1.1 จัดตั้งหน่วยงาน Internal Audit Digitalization
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีทางด้าน Digital
ทั้งการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจและน�ำเทคโนโลยี Digital
มาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบ
2.1.2 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense
สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดัน
แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสีย่ งและการ
ควบคุมทีด่ ตี ามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines
of Defense) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop)
เพื่อสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
บทบาทของตนเองและน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
จัดท�ำ Presentation ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
123

GRC ใช้สื่อสารในแนวทางเดียวกันผ่านการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมทั้งประสานงานกับ
Second Line ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน Compliance และหน่วยงาน Business
Self Audit เพื่ อ บู ร ณาการ (Integrated) การ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง  
2.1.3 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง
COSO 2013
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน (Internal Control Assessment) ของเอสซีจี
ให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
ทัง้ 3 ด้าน คือด้านการปฏิบตั งิ าน ด้านการรายงาน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และสอดคล้องตาม
แบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม
ภายในของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) น�ำเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้
ความเห็นชอบเพื่อน�ำเสนอในรายงานประจ�ำปีและ
แบบฟอร์ม 56-1
2.1.4 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมส�ำหรับระบบ
งานใหม่ของบริษัท
ส�ำนักงานตรวจสอบท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ ประเมิน และ
ให้คำ� แนะน�ำกับผูป้ ฏิบตั งิ าน (First Line) และหน่วยงาน
Second Line เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความ
เสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุม
ภายในของเอสซี จี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
นอกจากนีย้ งั มีการประเมินความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในส�ำหรับระบบงานใหม่ ๆ ของเอสซีจีและบริษัท
ย่อย เมื่อพบว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้
ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับขัน้ ตอนปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้องและการ
ควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ติดตามผลการปฏิบตั ิ
งานหลังจากให้ค�ำปรึกษา  โดยในปี 2561 ส�ำนักงาน
ตรวจสอบมี ก ารให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในการน� ำ เทคโนโลยี
Blockchain Robotic Process Automation มาช่วย
ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง Digital
Transformation ตลอดจนจัดท�ำแนวทางการลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดหาผ่าน
E-Commerce การช�ำระเงินด้วย Corporate Credit
Card เป็นต้น
2.1.5 การตั้ ง ที ม ตรวจสอบในต่ า งประเทศ (Overseas
Internal Audit Teams)
ปัจจุบันเอสซีจีมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นจ�ำนวน
มากอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจีที่จะก้าวสู่
การเป็ น ผู ้ น� ำ ในภู มิ ภ าค เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานใน
ต่างประเทศมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย
ของเอสซีจี คณะกรรมการตรวจสอบจึงอนุมัติให้มี
การตั้ ง ที ม ตรวจสอบในต่ า งประเทศ เพื่ อ ประเมิ น
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการก�ำกับดูแล การ
บริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน การ
ควบคุมภายใน และลดความเสี่ยงด้านความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ภาษา  การปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบต่าง ๆ ซึ่งการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของส�ำนักงานตรวจสอบในประเทศไทย ปัจจุบัน
มี ผู ้ ต รวจสอบต่ า งประเทศ (Country Internal
Auditor) เป็นชาวเวียดนามและอินโดนีเซีย ซึ่งมีการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ตรวจสอบต่างประเทศผ่าน
กระบวนการ On the Job Training (OJT) โดย
มอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ มุมมองต่าง ๆ รวมถึงน�ำไปปรับใช้ในงาน
ตรวจสอบในประเทศของตน และพัฒนาทักษะการเป็น
ที่ปรึกษา (Advisory Role) ผ่านการเป็นวิทยากรโดย
ใช้ภาษาท้องถิ่น
2.1.6 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากแผนงานของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
Digital Transformation มาสร้างนวัตกรรมใหม่
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร อีกทั้งบริษัทยังคง
ขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  
มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ   และแนวโน้มความเสี่ยงด้าน
Cybersecurity ที่สูงขึ้นมาก จึงจ�ำเป็นต้องน�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการ
ด�ำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ส�ำคัญโดยมีตัวแทนจากส�ำนักงานตรวจสอบร่วม
เป็ น ที่ ป รึ ก ษา  ให้ ค� ำ แนะน� ำ ในการก� ำ หนดการ
ควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวม
ทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Audit) ด� ำ เนิ น การ
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อลดความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศนอกเหนือจากการจัดอบรม
เรื่อง Security Awareness “Cyber Aware Talks”
และ IT Security ให้กับพนักงานระดับต่าง ๆ แล้ว
ส�ำนักงานตรวจสอบได้ด�ำเนินการ ดังนี้   
• จั ด ท� ำ /ปรั บ ปรุ ง เอกสารการควบคุ ม ภายในเพื่ อ
รองรับกระบวนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงจาก
การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
• จัดท�ำอ�ำนาจด�ำเนินการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
• จัดอบรมให้ความรู้พนักงาน IT และ Vendor ที่ว่า
จ้างมาพัฒนาระบบงาน ในเรื่องการเขียนโปรแกรม
อย่างไรให้ปลอดภัย (Secure Coding) และการ
ทดสอบเจาะระบบปฏิบัติงาน (Penetration)
2.1.7 การต่อต้านการคอร์รัปชัน
เอสซีจีให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรมมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่ปี  2555
เอสซีจีได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันและ
ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะ
กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และ
ในปี 2559 เอสซีจีผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการ
รับรองใหม่ (Recertified Company)  รวมถึงบริษัท
ย่ อ ยของเอสซี จี ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ยกเว้นบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน) อยู่
ระหว่ า งด� ำ เนิ น การขอการรั บ รองเป็ น Certified
Company เนื่องจากการควบบริษัทแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2561) นอกจากนี้เอสซีจียังคงมุ่งมั่น
ด�ำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันอย่างต่อเนือ่ ง
โดยส�ำนักงานตรวจสอบร่วมกับธุรกิจจัดประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ เรื่ อ งการ
ประเมินความเสีย่ งในการเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน และการ
ควบคุมให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง และมีการ
สือ่ สารเพิม่ เติมเพือ่ ให้พนักงานทราบถึงบทลงโทษตาม
มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของส�ำนักงานตรวจสอบ
ส�ำนักงานตรวจสอบก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลความพึงพอใจ
จากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความ
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน
โดยก�ำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้ความเชื่อมั่น (Key
Performance Indicators: KPIs) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละ
โครงการตรวจสอบ ปี 2561 ได้รับความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ที่
ก�ำหนด ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบทุกปี และใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบต่อไป
2.3 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของ
ผู้ตรวจสอบ ส�ำนักงานตรวจสอบด�ำเนินการ ดังนี้
2.3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit
Global Knowledge)
• ติดตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ดี า้ นการก�ำกับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการ
ควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นน�ำทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อน�ำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงาน
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
เอสซีจี
• สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ ความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จ�ำเป็นต่อเอสซีจี
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนา
ตนเอง ด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบ
หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ โดยใน
ปี 2561 ส�ำนักงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายการ
ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรทาง
วิชาชีพ

2.3.2 การพัฒนาความรอบรูท้ างธุรกิจ (Business knowledge)
• พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้
แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละ
ธุรกิจ และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจ
และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของธุรกิจ เพื่อให้
ผู ้ ต รวจสอบสามารถประเมิ น ความเสี่ ย งและให้
ค�ำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
• มีนโยบายสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบ
และโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
• จัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นความรูใ้ นประเด็นทีน่ า่ สนใจ
หรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระส�ำคัญภายในส�ำนักงาน
ตรวจสอบเป็นประจ�ำ
2.3.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)
• น�ำความรูท้ างด้านเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบ
ทั้งกระบวนการตรวจสอบ การสร้างเครื่องมือเพื่อ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ติ ด ตามสั ญ ญาณความผิ ด ปกติ
(Warning Signal/Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
รวมทัง้ ลดความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานและการทุจริตให้แก่ธุรกิจ
• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้
สามารถตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำในการก�ำกับ
ดู แ ลงานตรวจสอบเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ
มาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตร
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และ
รับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ (The Certified Information Systems
Auditor: CISA)
• สร้าง IT Awareness ให้ผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ เตรียมความพร้อมเรือ่ ง Digital Transformation
2.3.4 การพัฒนางาน Integrated Audit
ส�ำนักงานตรวจสอบสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ
Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีม
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและ
ผูต้ รวจสอบระบบงาน IT ด�ำเนินการตรวจสอบร่วมกัน
เพือ่ เสนอแนะปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและติดตาม
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น โดยน�ำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
2.3.5 การพัฒนาด้าน Soft Side
จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนว
ความคิด เปลี่ยนกรอบความเชื่อ สร้างแรงบันดาลใจ
และพัฒนาสู่แนวคิดใหม่ที่จะน�ำศักยภาพในตนเอง
ออกมาใช้ ไ ด้ อ ย่ า งสู ง สุ ด น� ำ ไปสู ่ ก ารวางแผนที่ จ ะ
ปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ประสบความส�ำเร็จในชีวิต
ส่วนตัวและการท�ำงาน  
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ท่ามกลางความท้าทายของธุรกิจและความต้องการทีเ่ ปลีย่ นไป
ของลูกค้า  เอสซีจีเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร คือส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เอสซีจีบรรลุเป้าหมายในการด�ำเนิน
ธุรกิจ และช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีความพร้อมในการปรับตัวได้
อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน
และรุนแรงมากขึน้ นอกจากนี้ เอสซีจยี งั ให้ความส�ำคัญในการสร้าง
ความตระหนักรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ทุกคนใน
บริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งมั่นให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับการวางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และ
การตัดสินใจในการลงทุนด�ำเนินธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ แ ก่ อ งค์ ก ร ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย รวมถึ ง การส่ ง ต่ อ
สิ่งที่ดีกว่าให้ลูกค้า  สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามค�ำมั่นสัญญาของ
เอสซีจี PASSION FOR BETTER

กรอบการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

เอสซีจมี กี ารบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร (Enterprise Risk
Management Framework) ที่เป็น ไปตามมาตรฐานสากล
โดยกรอบการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี ประกอบด้วย
1. การก�ำหนดกลยุทธ์
เอสซีจีก�ำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนเพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
2. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสีย่ ง
ของเอสซีจี
ผังโครงสร้างการบริหารความเสีย่ งของเอสซีจี แสดงให้เห็นตาม
แผนภาพดังนี้

แผนภาพการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

สำ�นักงานตรวจสอบ

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

การบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ

คณะจัดการบริหารความเสี่ยงประจำ�กลุ่มธุรกิจ
• ผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง (Risk Champions)
• เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners)

สายการรายงาน
ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล
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การบริหารความเสี่ยงระดับเอสซีจี

คณะกรรมการ
• คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
• คณะกรรมการ SCG Crisis Management
• คณะกรรมการการเงิน เอสซีจี
• คณะกรรมการ Commodity Price Risk
Management
• คณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะจัดการแต่งตั้งขึ้น
ตามความเหมาะสม
หน่วยงาน
• หน่วยงานบริหารความเสี่ยง*
• หน่วยงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน*
• หน่วยงานพัฒนาบรรษัทภิบาล*
• หน่วยงานอื่น ๆ เช่น หน่วยงาน Business
Continuity Management and IT Strategy
* คณะทำ�งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของพนักงาน
กลุ่มวิชาชีพ Governance, Risk & Compliance

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการ
บริษทั ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ ง
ของเอสซีจี และท�ำหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ ง
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการบริหารความเสีย่ งด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่ก�ำหนด
ส�ำนักงานตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบหน่วยระดับแรก (หน่วยงานปฏิบัติงาน)
และหน่วยระดับสอง (ระดับหัวหน้างาน หน่วยงานบริหารความเสีย่ ง
และหน่วยงานก�ำกับและสนับสนุนอื่น ๆ) เพื่อให้ความเชื่อมั่น
ว่ า มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม และรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังให้คำ� ปรึกษาแก่หน่วยงาน
ผู้รับการตรวจและมีการสื่อสารความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบกลับมายังผู้ปฏิบัติงานเพื่อน�ำไปปรับปรุงต่อไป
คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี
ประกอบไปด้วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่
ในแต่ละสายธุรกิจ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็น
ประธาน คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้
1. ก�ำหนดโครงสร้างและผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารความเสีย่ ง
2. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหาร
ความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง
3. ทบทวนความเสี่ยง (SCG Risk Profile) และติดตาม
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เอสซีจีน�ำกรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการด�ำเนินงาน
หลัก 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ ย งของโครงการลงทุ น และการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
การด�ำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกรวบรวม
ไว้ใน “คูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง” โดยแบ่งตามกระบวนการหลัก 4
ขั้นตอน 1) ระบุความเสี่ยง/โอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ 2) ประเมิน
ความเสี่ยง 3) ก�ำหนดมาตรการจัดการ และก�ำหนดดัชนีชี้วัด
ความเสีย่ ง (Key Risk Indicators) และดัชนีชวี้ ดั ผลการด�ำเนินงาน
(Key Performance Indicators) ซึง่ เป็นทัง้ Leading และ Lagging
Indicator เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงและเพื่อควบคุม
กิจกรรมลดความเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ 4) รายงาน
ความเสี่ยงต่อคณะจัดการบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ และ
คณะจัดการบริหารความเสีย่ งเอสซีจตี ามล�ำดับ ก่อนทีจ่ ะรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละครั้ง
4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง
เอสซีจตี ระหนักดีวา่ วัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบสําคัญ
ต่อความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น เอสซีจีได้กําหนด
ให้ผู้บริหารเป็นผู้สื่อสารถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง
และเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงสร้างวิธีการน�ำ

การบริหารความเสี่ยงไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยก�ำหนดให้
มีการใช้ภาษาความเสี่ยงทีต่ รงกัน มีการกําหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
ก�ำหนดบทบาท หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ ง
แต่ละเรื่อง สนับสนุนให้มีการก�ำหนดวาระเรื่องความเสี่ยงใน
การประชุมหลัก ๆ ของแต่ละบริษัท และก�ำหนดให้การบริหาร
ความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนากรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันประสบการณ์
การบริหารความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานและบริษัทเพื่อสื่อสาร
ประโยชน์ของการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงได้พฒ
ั นา
สือ่ การอบรมในรูปแบบ Digital Learning เพือ่ สร้างความตระหนัก
รู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพนักงานในวงกว้าง
ตั้งแต่พนักงานเริ่มปฏิบัติงานกับเอสซีจี นอกจากนี้ หน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง หน่วยงานพัฒนาบรรษัทภิบาล และหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านได้ประสานความร่วมมือในการสือ่ สารให้
พนั ก งานทุ ก คนได้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ และเห็ น ประโยชน์ ที่
พนักงานจะได้รับจากการปฏิบัติงานตามแนวทาง GRC อย่าง
ต่อเนื่อง
ความเสี่ยงหลัก โอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ใน
การจัดการความเสี่ยง

ปี 2561 เอสซี จี ป ระเมิ น ความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ โดยมี
ความสอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
การดําเนินธุรกิจในประเทศก�ำลังพัฒนาที่ยังไม่ให้ความส�ำคัญ
กับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงการขยาย
การให้บริการด้านโลจิสติกส์และธุรกิจขนส่งทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจาก
การท�ำงานและความปลอดภัยบนท้องถนนได้
• น�ำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ อาทิ
ระบบมาตรฐานการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
(OHSAS 18001) และระบบการตรวจประเมินประสิทธิผลด้าน
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย (Safety Performance
Assessment Program) ไปสร้างมาตรฐานให้บริษัทของเอสซีจี
ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงขยายแนวคิดนี้ออกไปยังคู่ธุรกิจ เพื่อให้
ร่ ว มกั น นําหลั ก การและแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การด้ า นความ
ปลอดภัยไปปฏิบตั แิ ละขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง
• บังคับใช้ “9 กฎพิทักษ์ชีวิต” กับพนักงานและคู่ธุรกิจ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานและการใช้รถ
ใช้ ถ นน รวมถึ ง เสริ ม สร้ า งความตระหนั ก รู ้ และมี บ ทลงโทษ
ส� ำ หรั บ ผู ้ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
จนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้
ธุรกิจซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างยังได้เพิ่มข้อห้ามเรื่องการจอดรถ
บนไหล่ ท าง เพื่ อ ลดความเสี่ ย งและยกระดั บ มาตรฐานด้ า น
ความปลอดภัยและสุขภาพ
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• ในปี 2561 เอสซีจีได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ในการเดินทางและการขนส่งขึ้นใหม่เพื่อก�ำหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการโดยสารและการให้บริการขนส่ง รวมถึงส่งเสริม
พฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยส�ำหรับพนักงานและคู่ธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล      
เอสซีจีเชื่อว่าความปลอดภัยในการท�ำงานสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน ป้องกันการหยุดชะงักทางธุรกิจ และ
ไม่กอ่ ให้เกิดต้นทุนทีไ่ ม่จำ� เป็น รวมถึงส่งผลในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร สินค้าและบริการของบริษัท ที่เกิดจากความเชื่อมั่น
ของลูกค้า คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนส่งผลต่อ
วิกฤตการณ์น�้ำท่วมน�้ำแล้ง รวมถึงความคาดหวังที่มากขึ้นจาก
ผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการให้บริษัทเปิดเผยและจัดการประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตามสัตยาบันความ
ตกลงปารี ส (Paris Agreement) ในการก� ำ หนดเป้ า หมาย
ในระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวทางจาก
คณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงินในการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Financial Stability
Board’s Task Force on Climate-related Financial
Disclosures หรือ TCFD)   ที่อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องใน
การดําเนินธุรกิจ ชื่อเสียงของบริษัท หรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการ
ด�ำเนินงานและจากค่าชดเชยความเสียหายต่าง ๆ
• ปฏิบตั ติ ามนโยบายการบริหารจัดการน�ำ้ (3R) อย่างเคร่งครัด
ด้วยการลดการใช้น�้ำ (Reduce) การบ�ำบัดน�้ำเสียและน�ำน�้ำกลับ
มาใช้ซ�้ำ (Reuse/Recycle) และการสร้างทดแทน (Replenish)
ส�ำหรับกระบวนการผลิตในโรงงาน รวมถึงประสานงานกับภาครัฐ
เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันการขาดแคลนน�้ำก�ำหนดนโยบาย
เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการน�้ำ โดยภายในปี
2568 จะลดการใช้น�้ำจากภายนอกต่อหน่วยการผลิตลง 23%
(เมื่อเทียบกับปีฐาน 2557)
• ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
อาทิ น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริในการดูแลจัดการน�ำ้ ให้เหมาะสมกับ
พืน้ ที่ ผ่านการมีสว่ นร่วมกับคนในชุมชน ภายใต้ “โครงการรักษ์นำ�้
จากภูผาสู่มหานที”
• เข้าร่วม Global Cement and Concrete Association
(GCCA) และก�ำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
23% จากกรณีปกติในปีฐาน 2550 ภายในปี 2573 เพื่อให้
สอดคล้องกับขีดจ�ำกัดที่ยอมรับในระดับสากล คืออุณหภูมิเฉลี่ย
ผิวโลกเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส (2 degree Scenarios)
ส�ำหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์  
• เพิม่ ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงทดแทนและพลังงานทางเลือก
อาทิ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การทดลองปลูกและใช้พืช
พลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงจัดท�ำโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อน
เหลือทิง้ และโครงการลดอัตราการใช้พลังงานความร้อนหรือไฟฟ้า
ต่อหน่วยการผลิต
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3. ความเสีย่ งจากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงข้อบังคับ
กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหรื อ ปฏิ บั ติ ต ามไม่
ครบถ้วน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
การลงโทษและค่าปรับ และการเสียโอกาสทางธุรกิจ
• ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และสื่อสาร
ให้พนักงานเอสซีจีทุกคนปฏิบัติตาม
• ก�ำหนดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
ภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในประเทศที่เอสซีจีด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
• จัดตัง้ คณะกรรมการ และคณะท�ำงาน SCG Personal Data
Protection เพื่อก�ำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในเอสซีจีให้มีความปลอดภัย และ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและกฎหมายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
• ติ ด ตามการประกาศใช้ ก ฎหมายการควบคุ ม สิ น ค้ า ที่
เกีย่ วข้องกับการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง (Weapon
of Mass Destruction หรือ WMD) และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับพนักงานเกี่ยวกับมาตรการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
(Dual-Use Items หรือ DUI) เพือ่ เตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
• ติดตามการออกมาตรการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษี
และการโอนก�ำไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit
Shifting หรือ BEPS) โดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา  (OECD) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านภาษีที่อาจ
เกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียง และการยอมรับ
ให้ประกอบกิจการจากสังคมและชุมชนในประเทศนั้น ๆ
• ปรับปรุงจรรยาบรรณเอสซีจีให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งสมํ่ า เสมอ รวมถึ ง
การจัดทําแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” ในเรื่องอุดมการณ์ 4
ของเอสซีจี นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริษทั นโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชน นโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบาย
การแข่งขันทางการค้า  นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผล
ต่อราคาหลักทรัพย์ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
• สือ่ สารเรือ่ งการบริหารจัดการความเสีย่ งและการควบคุมทีด่ ี
ตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) ให้กับ
พนักงานทุกระดับ เพือ่ ป้องกันการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา
4. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจากสื่อสังคมออนไลน์
สือ่ สังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางการสือ่ สารทีผ่ บู้ ริโภคนิยม
ใช้เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า  บริการ
และองค์กร ในกรณีที่ตกเป็นข่าวเชิงลบ เนื้อหาดังกล่าวสามารถ
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในวงกว้างและอาจส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของบริษัท

• จั ด ให้ มี ค ณะท� ำ งานเพื่ อ ติ ด ตามดู แ ลเหตุ ก ารณ์ ที่ เ ป็ น
ความเสีย่ งต่อชือ่ เสียงและภาพลักษณ์บนสือ่ สังคมออนไลน์ มีระบบ
การสื่อสารทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤต
• จั ด ท� ำ แนวปฏิ บั ติ ก ารสื่ อ สารเมื่ อ เกิ ด ภาวะวิ ก ฤตหรื อ
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กรบน
สื่อสังคมออนไลน์ และชี้แจงแนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับหน่วยงาน
ภายในทีเ่ กีย่ วข้องทราบ รวมทัง้ มีการซ้อมเพือ่ รับมือกับวิกฤตทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
• จัดให้มกี ารแบ่งปันความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งต่อ
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กรบนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงกรณี
ศึกษาต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
• ขยายการตรวจและติดตามความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชือ่ เสียงและภาพลักษณ์องค์กรบนสือ่ สังคมออนไลน์ไปในประเทศ
แถบภูมิภาคอาเซียนที่เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจอยู่
• น�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ต่อสินค้า  บริการ และการด�ำเนินธุรกิจ
ของเอสซีจี เพื่อประเมินความเคลื่อนไหว ความพึงพอใจ และ
ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียในเชิงรุก

• จัดท�ำการวิเคราะห์สถานการณ์ส�ำหรับเหตุการณ์ที่คาดว่า
จะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี เพื่อเตรียมแผน
รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  
• หน่วยงาน Business Continuity Management (BCM)
ในระดั บ เอสซี จี แ ละระดั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทําหน้ า ที่ ใ นการติ ด ตาม
ประเมิน และสือ่ สารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือน
ไปยังผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมตามแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต
7. การขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น
ปัญหาความไม่สมดุลของตลาดแรงงานในกลุม่ ประเทศอาเซียน
และการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุในประเทศไทยและในหลาย ๆ ประเทศ
ส่ ง ผลให้ จํานวนประชากรในวั ย ทํางานเริ่ ม ลดลง นอกจากนี้
ยังส่งผลให้เกิดการแย่งชิงแรงงานในบางพืน้ ที่ และโครงสร้างค่าจ้าง
ในบางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับนักศึกษาเก่งและดีเข้า
ฝึกงานและทํางาน
• น�ำเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ใน
5. ความเสี่ยงด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่า กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเอสซีจี
เพิม่ (HVA) อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและ และรองรับสภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคต อาทิ การสร้าง
ยกระดั บ อุ ต สาหกรรม การจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจึ ง มี หุ่นยนต์เพื่อใช้ตรวจสอบ ซ่อมแซม ในพื้นที่อันตราย รวมถึง
ความส�ำคัญในการลดความเสี่ยงจากการถูกละเมิดตราสินค้าและ การพัฒนาหุ่นยนต์บินส�ำรวจส�ำหรับการบินส�ำรวจในโรงงาน
ปิโตรเคมี โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นการให้บริการ
นวัตกรรมต่าง ๆ ของเอสซีจี
• มีหน่วยงานและระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง กับลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายนอกได้
• พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานด้วยการน�ำ
ปั ญ ญาทั้ ง ในระดั บ เอสซี จี แ ละระดั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เพื่ อ ป้ อ งกั น
การละเมิดและการถูกละเมิด รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มี เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ เริม่ ตัง้ แต่การน�ำแชทบอท (Chatbot) มาใช้
ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ดิ า้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา  ในการรับสมัครงาน น�ำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
จากความมุ่งมั่นน�ำการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญามาเป็น Intelligence) และระบบ Automated Video Screening มาใช้
กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า  10 ปี ในการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้นก่อนเข้าสู่การทดสอบและ
ั นาซอฟต์แวร์
ในปี 2561 เอสซีจีได้รับรางวัล IP Champion 2018 ด้านองค์กร การสัมภาษณ์ดว้ ยคณะกรรมการ นอกจากนี้ ยังได้พฒ
ทีม่ กี ารบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาดีเด่น สาขาองค์กรธุรกิจ ส�ำหรับการคัดเลือกพนักงาน (Recruitment Software) ให้
ประเภทองค์ ก รขนาดใหญ่ จั ด โดยกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา  ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ในปี 2561 เอสซีจีจัดกิจกรรมเปิดบ้าน “SCG Open
กระทรวงพาณิชย์ และได้รับรางวัล Asia IP Elite Award 2019
ทางด้าน Industrial Team of The Years จัดโดยนิตยสาร House” ต้อนรับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่เป็นครั้งแรก ภายใต้
แนวคิด “Discover Our Passion, Discover Your Passion”
Intellectual Asset Management  
เพื่อแสดงให้คนรุ่นใหม่เห็นว่า  เอสซีจีเป็นองค์กรที่พร้อมปรับ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เน้นการพัฒนานวัตกรรม
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง
เพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถเข้ามาท�ำงานกับองค์กร
6. ความขัดแย้งระหว่างภูมิภาค
ในหลายปีที่ผ่านมาความเสี่ยงด้านการเมืองและความขัดแย้ง
8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและ
ระหว่างภูมิภาคทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและความปลอดภัยในการท�ำธุรกิจระหว่างประเทศ วัตถุดิบหลัก
ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มผันผวนจากนโยบาย
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจของเอสซีจี
• ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสร้างเครือข่ายกับ คว�ำ่ บาตรประเทศอิหร่านและการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคทั้งในประเทศและ สหรั ฐ อเมริ ก า  รวมถึ ง ผลกระทบจากสงครามการค้ า ระหว่ า ง
ต่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ส�ำหรับเตรียมแผน สหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์
จัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
อาทิ ราคาแนฟทา ราคานํ้ามันเตา มีแนวโน้มผันผวน นอกจากนี้
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ถ่านหิน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่ อ สร้ า ง และธุ ร กิ จ แพคเกจจิ้ ง มี แ นวโน้ ม ผั น ผวนเนื่ อ งจาก
มาตรการควบคุ ม การน� ำ เข้ า ถ่ า นหิ น ของประเทศจี น และ
การก�ำหนดโควต้าส่งออกถ่านหินของรัฐบาลอินโดนีเซีย
• ปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ อาทิ การปิ ด ความเสี่ ย ง (Hedging) เพื่ อ ลด
ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และเพื่อบริหารต้นทุนให้
สามารถแข่งขันได้ การลดปริมาณสินค้าคงคลัง และการบริหาร
จัดการแหล่งจัดซื้อถ่านหินให้มีความหลากหลาย
• บริหารจัดการด้วยระบบ Integrated Business Excellence
(IBE) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในระบบการผลิตและการวางแผนงาน
อย่างเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
• พัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ที่สามารถ
เพิม่ ยอดขายและท�ำก�ำไรเพิม่ ขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากความผันผวน
ของต้นทุนวัตถุดิบ
• ใช้เทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุน และเพิม่
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับตัว
เพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน เช่น ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขยะ
มูลฝอยและชีวมวล
ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน
9. ความเสีย่ งเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ รองรับ
การเติบโตในอนาคต
การขยายธุรกิจของเอสซีจที งั้ ในประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียน
ส่งผลต่อความหลากหลายของพนักงานที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนา
ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลเพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
ในการท�ำงาน เอสซีจีจึงได้ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
• สื่ อ สารนโยบายและข้ อ ปฏิ บั ติ ด ้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแก่
พนั ก งานและผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง ประเมิ น
ความเสี่ยงด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ในทุกกลุ่มธุรกิจและ
ด�ำเนินการป้องกันประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน
• สร้ า งวั ฒ นธรรมการเรี ย นรู ้ แ ละการโค้ ช ตามแนวคิ ด
70:20:10 โดยเน้นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง จากการลงมือท�ำ
และศึกษาจากข้อผิดพลาด โดยมีผบู้ งั คับบัญชาเป็นผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำ
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจให้แก่พนักงานในแต่ละระดับ
เสริมด้วยหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาวะความเป็นผู้นําและ
การทํางานเป็นทีม
• น�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการเรียนรู้ของพนักงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ
ผ่านเครือ่ งมือและสือ่ เทคโนโลยีตา่ ง ๆ อาทิ การจัดท�ำสือ่ การเรียนรู้
เฉพาะเรื่อง (Micro-learning) ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การพัฒนา  Platform
ในการบริหารผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของพนักงาน (iPMS
Platform) เพื่อให้การบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละคนมีความชัดเจน เป็นธรรม และมีการสื่อสารที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
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ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
10. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2561 ค่าเงินบาทมีความผันผวน โดยช่วงต้นปีคา่ เงินบาท
แข็งค่าจากเศรษฐกิจไทยทีข่ ยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม ในครึง่ ปีหลัง
ประเด็นความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
รุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ท�ำให้
ค่าเงินในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงค่าเงินบาทอ่อนค่า
เมือ่ เทียบจากต้นปี แต่เนือ่ งจากประเทศไทยมีเสถียรภาพทางการเงิน
มากกว่าประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค ท�ำให้คา่ เงินบาทผันผวนน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ส�ำหรับปี 2562  ค่าเงินบาทมีแนวโน้ม
ผันผวนมากขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2561 จากความไม่แน่นอนทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
และจีน การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก รวมถึง
นโยบายการเงินของประเทศมหาอ�ำนาจ
• คณะกรรมการการเงินเอสซีจีเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจ
ใช้เครื่องมือทางการเงินให้เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึง
มีมาตรการในการบริหารรายได้กบั รายจ่ายทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
ให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) และตกลงกับคู่ค้าเพื่อรับ
หรือจ่ายเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของท้องถิ่นในระดับที่
เหมาะสม และมีการพิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนส�ำหรับโครงการลงทุนตามความเหมาะสม
11.ความเสี่ ย งจากสงครามการค้ า การชะลอตั ว ของ
เศรษฐกิจโลก และการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน
มีการคาดการณ์ว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐ
อเมริกาและจีนจะยังคงยืดเยื้อและอาจส่งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องใน
วงกว้างมากขึ้น รวมถึงปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจีนอาจส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคอาเซียนและเศรษฐกิจโลก นอกจากปัจจัยความเสี่ยงด้าน
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนจะส่งผลให้เกิดการ
ชะลอตัวเศรษฐกิจโลกแล้ว สงครามการค้าครั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลง
ห่วงโซ่การผลิตของโลกอีกด้วย ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระ
ทบทั้งทางบวกและลบต่อเอสซีจี อาทิ บริษัทมีโอกาสขายสินค้า
บางประเภทไปในตลาดที่ เ ดิ ม จี น ซื้ อ จากสหรั ฐ อเมริ ก า  หรื อ
สหรัฐอเมริกาซื้อจากจีนได้มากขึ้น ในทางกลับกันอาจเกิดการ
แข่งขันในอาเซียนสูงขึ้นเนื่องจากสินค้าจากประเทศจีนจะไหลเข้า
มาในภูมิภาคนี้มากขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่
การผลิตและการย้ายฐานการผลิตอาจส่งผลต่อแผนการขยาย
การผลิต ต้นทุนการผลิต และต้นทุนสินค้าของเอสซีจีอีกด้วย
• จัดตั้ง Country Business Support Office ในแต่ละ
ประเทศที่ เ อสซี จี ไ ปลงทุ น เพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ ต ่ า ง ๆ
อย่างใกล้ชิด และจัดทํารายงานสถานการณ์ความเสี่ยงในประเทศ
ยุทธศาสตร์ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง และใช้ในการบริหารจัดการ
การลงทุนขององค์กร (Portfolio Management) รวมถึงวิเคราะห์
สถานการณ์ (Scenario Analysis) และการวิ เ คราะห์
ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อประเมินผลกระทบ
จากเหตุการณ์เสี่ยง

• เพิ่มการส่งออกตามทิศทางของตลาดโลกและเน้นขยาย ออนไลน์ และการให้บริการขนส่ง ซึง่ ในระยะยาวการเปลีย่ นแปลง

การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา การขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ
จีน และพัฒนาระบบการขนส่งข้ามแดนระหว่างจีนและอาเซียน
ในรูปแบบ Total Supply Chain Solution บริเวณจีนตอนใต้
• ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการลดต้นทุน อาทิ ลดต้นทุนพลังงาน
และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและลดต้นทุนการด�ำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อาทิ การน�ำ Blockchain มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
กับคู่ค้า
• พั ฒ นานวั ต กรรมสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้รวดเร็วและ
ดีขึ้น ในปี 2561 ได้ร่วมกับส�ำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ
(กรุงเทพ) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จนี (CAS ICCB) เพือ่ ต่อยอด
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการในด้านต่าง ๆ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
12. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและวิธีการท�ำงานที่
พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น การน�ำระบบอัตโนมัติมาใช้ใน
โรงงานและกระบวนการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
รวมถึงแนวโน้มการเชือ่ มโยงข้อมูลของอุปกรณ์และส่วนงานต่าง ๆ
ในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจ
มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น อาทิ การโจมตี
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิต การถูกโจรกรรมข้อมูล
การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการค้า  และข้อมูล
ส่วนตัวของพนักงาน ซึง่ อาจส่งผลกระทบทางการเงิน ความต่อเนือ่ ง
ในการด�ำเนินธุรกิจ ชื่อเสียงของตราสินค้า  และความน่าเชื่อถือ
ของบริษัท
• เอสซีจีได้ก�ำหนดนโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(SCG e-Policy 2017) และแผนความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่
ครอบคลุ ม การใช้ ง านและการป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์
ที่ส�ำคัญส�ำหรับบริษัทของเอสซีจีทั้งในและต่างประเทศ อาทิ
การจ�ำแนกชั้นความลับและการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ ถู ก วิ ธี แ ละระเบี ย บการใช้ ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องกับทรัพยากรบุคคล
• ส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยี
ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ ง านเทคโนโลยี
อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์
• ตรวจประเมินความเสีย่ งทางไซเบอร์กบั ระบบคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ควบคุมกระบวนการผลิตและด�ำเนินการป้องกันความเสี่ยง
13. ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
(Digital Transformation)
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเข้ามา
มีบทบาทอย่างมากในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและการท�ำธุรกิจ
อาทิ การเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคผ่านสื่อดิจิทัลที่มากขึ้น การน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�ำการตลาด การจ�ำหน่ายสินค้า

ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสภาพการณ์ของตลาด
พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร
การแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการ
เปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและต้นทุนในการท�ำธุรกิจอีกด้วย
โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลต่อธุรกิจของเอสซีจี ดังนี้
• ผลกระทบต่อสินค้า รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ และช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายแบบเดิมของเอสซีจี เช่น จากเดิมลูกค้าซือ้ ผ่านร้าน
ขายวัสดุกอ่ สร้างแบบดัง้ เดิม เปลีย่ นเป็นการซือ้ ทีศ่ นู ย์คา้ ปลีกวัสดุ
ก่อสร้างทีท่ นั สมัยมากขึน้ รวมถึงการซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์  
• คู่แข่งที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลท�ำให้คู่แข่ง
จากอุ ต สาหกรรมที่ ต ่ า งกั น สามารถเข้ า มาแข่ ง ขั น กั น ได้ โ ดย
แทบจะไม่มีอุปสรรคขวางกั้น เช่น คู่แข่งที่มาจากเจ้าของช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจ
ใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ดังนั้นเอสซีจีได้ก�ำหนดให้มี
การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เพือ่ น�ำมาพัฒนาการท�ำงานและปรับกลยุทธ์ในการท�ำธุรกิจ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้
• การเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกแบบ Omni-channel หรือ O2O
(Offline to Online) เพื่อให้บริการลูกค้าเรื่องบ้านอย่างครบวงจร
โดยในประเทศไทยได้ใช้ระบบแฟรนไชส์ในการขยายสาขาร้านค้า
ปลีกเพื่อจ�ำหน่ายสินค้า  ให้บริการออกแบบติดตั้ง ส่งสินค้า  และ
ได้ลงทุนในธุรกิจค้าปลีกวัสดุกอ่ สร้างในประเทศอินโดนีเซียเพือ่ ให้
เอสซีจีสามารถขยายฐานธุรกิจในตลาดอินโดนีเซียที่ก�ำลังเติบโต
และเป็นตลาดขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น
Home Buddy และ SCG Online Store เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่างหน้าร้านและช่องทางออนไลน์เพื่อน�ำเสนอสินค้าและ
บริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแม่นย�ำ
และยังสามารถน�ำข้อมูลมาท�ำ Big Data Analytics เพื่อปรับปรุง
การน�ำเสนอสินค้าและบริการใหม่ให้แก่ลูกค้า
• สร้างความแตกต่างในธุรกิจขนส่งผ่านการให้บริการแบบ
Fulfillment หรือ การให้บริการทีร่ วมการบริหารคลังสินค้า  บรรจุ
สินค้า จนถึงการจัดส่งสินค้า เพือ่ ให้ผขู้ ายของออนไลน์ มีเวลาท�ำการ
ตลาดเพือ่ รักษายอดขาย นอกจากนี้ ได้รว่ มทุนกับบริษทั JUSDA
หนึ่งในบริษัทลูกด้าน Logistic ของ Foxconn เพื่อให้บริการ
Cross-border Logistics โดยเริม่ ต้นจากประเทศจีนเป็นทีแ่ รก
• เตรียมความพร้อมของพนักงานให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยีและวิธีการด�ำเนินธุรกิจแบบใหม่ เช่น การสร้าง
สตาร์ทอัพภายในองค์กรผ่านโครงการ “Hatch-Walk-Fly” ที่
นอกจากจะพัฒนาทักษะของพนักงานในการท�ำงานแบบสตาร์ทอัพ
และความเป็นเจ้าของในธุรกิจแล้ว ยังสามารถน�ำแนวคิดใหม่ ๆ
มาต่อยอดและสร้างเป็นธุรกิจใหม่ให้กับเอสซีจีได้
• ปี 2561 Addventures ร่วมลงทุนในเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ
อาทิ ลงทุนในบริษัท BUILK ผู้น�ำด้านซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
ต้นทุนวัสดุกอ่ สร้างและแพลตฟอร์มบริหารจัดการการซือ้ ขายวัสดุ
ก่อสร้างออนไลน์ เพื่อพัฒนากระบวนการซื้อ-ขายแบบ B2B และ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศให้แข็งแกร่ง และเตรียม
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พร้อมที่จะขยายแพลตฟอร์มไป 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับ GIZTIX สตาร์ทอัพด้าน Logistics Market
Place และ Baania แพลตฟอร์มค้นหาอสังหาริมทรัพย์พร้อม
บริการข้อมูลครบวงจร
• น�ำเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ใน
กระบวนการผลิต เพื่อสร้างความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
14. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
จากกระแสเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ปัจจุบันองค์กรนานาชาติ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้
ความสนใจในเรื่องผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
มากขึน้ อุณหภูมโิ ลกทีส่ งู ขึน้ และจ�ำนวนขยะจากการบริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็วที่อาจท�ำให้ระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยง
จากการขาดแคลนวั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต และปั ญ หามลภาวะ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ความกั ง วลเหล่ า นี้ ส ่ ง ผลให้ ผู ้ บ ริ โ ภคตระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบในระยะยาวมากขึน้ และเริม่ มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
การบริโภคที่จะเห็นผลชัดเจนขึ้นในอีก 3-5 ปีข้างหน้า  อาทิ
มุง่ เน้นการซือ้ สินค้าและบริการทีใ่ ช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนมี ก ารตื่ น ตั ว อย่ า งมากในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นโอกาส
ในการด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจรูปแบบเดิม
อาจได้รับผลกระทบ เช่น รายได้จากการขายสินค้ารูปแบบเดิม
ลดลง การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมวิจัยและพัฒนา
ดังนั้น เอสซีจีต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการใหม่ ข องลู ก ค้ า ในอนาคตที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจาก
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ห่วงโซ่อุปทาน และกระบวนการผลิต
โดยปรับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมที่เป็นเศรษฐกิจแบบ
เส้นตรง (Linear Economy) ที่น�ำทรัพยากรมาผลิตและจบ
ที่ใช้แล้วทิ้ง (Take-Make-Dispose) ให้เป็นรูปแบบการผลิต
ที่เอื้อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถ
น�ำสินค้าที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีก (Make-UseReturn) เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
รวมถึงยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสซีจีและ
การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว
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เอสซีจไี ด้มมี าตรการจัดการเพือ่ บริหารความเสีย่ งข้างต้น อาทิ
• ก�ำหนดเป้าหมายลดการผลิตและการขาย Single-use
Plastic ของธุรกิจเคมิคอลส์ จากร้อยละ 36 เหลือร้อยละ 20 และ
เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก รี ไซเคิ ล ของธุ ร กิ จ
แพคเกจจิ้งจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนการผลิต
บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดภายในปี 2568
• ลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต เช่น กล่องกระดาษ
ลูกฟูก Green Carton ที่ออกแบบให้ใช้วัตถุดิบลดลงแต่ยังคง
ความแข็งแรงเท่าเดิม ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและช่วยให้ลูกค้า
ประหยัดต้นทุนในการขนส่ง
• พัฒนานวัตกรรมเพื่อทดแทนสินค้าหรือวัตถุดิบชนิดเดิม
ด้วยสินค้าหรือวัตถุดิบชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�ำให้
ใช้ทรัพยากรน้อยลงหรือน�ำไปรีไซเคิลได้มากขึ้น เช่น พัฒนา
เม็ดพลาสติกโพลีเอทีลีนให้มีความแข็งแรง ท�ำให้ชิ้นงานบางลง
และลดวัสดุที่ใช้ในการผลิต พัฒนาปูนไฮบริดซีเมนต์ โดยน�ำวัสดุ
ทดแทนมาใช้แทนวัสดุธรรมชาติ โดยยังคงคุณภาพ ความแข็งแรง
และความคงทน
• เพิ่มความสามารถในการหมุนเวียนสินค้าที่ใช้งานแล้ว
กลับมาใช้ใหม่ เช่น รวบรวมเศษกระดาษกลับมารีไซเคิล น�ำขวด
แก้ ว ใช้ แ ล้ ว มาทดแทนทรายธรรมชาติ ใ นการผลิ ต ฉนวนกั น
ความร้อน พัฒนาสารปรับปรุงคุณภาพที่ท�ำให้การใช้พลาสติก
ชนิดเดียว (Single Material) ส�ำหรับท�ำบรรจุภัณฑ์สามารถน�ำ
กลับมาหมุนเวียนใหม่ได้ และการน�ำขยะพลาสติกมารีไซเคิล
ผสมกับวัสดุใหม่เพื่อผลิตเป็นส่วนประกอบส�ำหรับท�ำบ้านปลา
เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล เป็นต้น
• ร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตร เพื่อผลักดันการด�ำเนินธุรกิจ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ร่วมมือกับ
เทสโก้ โลตัส น�ำกล่องบรรจุสินค้าที่ใช้แล้วจากเทสโก้ โลตัส
มาแปรรูปเป็นถุงกระดาษที่มีคุณภาพแข็งแรง ซึ่งถุงกระดาษที่ใช้
งานแล้วยังสามารถน�ำกลับมารีไซเคิลในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ได้อีก นอกจากนี้ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัท อมตะ
คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
เพื่อสร้างถนนยางมะตอยซึ่งใช้พลาสติกรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ
เป็นสายแรกในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหา
การจัดการขยะภายในนิคมอุตสาหกรรม
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รายการระหว่างกันและ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติ
การท�ำรายการระหว่างกัน หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจี
ได้ก�ำหนดนโยบายการท�ำธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี้
การท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

การที่ เ อสซี จี ป ระกอบด้ ว ยบริ ษั ท จ� ำ นวนมาก และบริ ษั ท
เหล่านั้นด�ำเนินธุรกิจที่ต้องท�ำธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การบริการ
การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นในการ
ด�ำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการท�ำธุรกรรมระหว่างกันของ
บริษัทในเอสซีจีดังกล่าว ต้องค�ำนึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่
ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอ�ำนาจด�ำเนินการ
ของเอสซีจี ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ใน
แต่ละท้องถิ่น
การท�ำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การท�ำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลั ก เกณฑ์ และกระบวนการที่ ก� ำ หนดไว้ ต ามกฎหมาย
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี
รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอ�ำนาจด�ำเนินการของเอสซีจีอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่าง
ตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลีย่ งการ
ท�ำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อเอสซีจี
หรือบุคคลภายนอก
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
(Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ โดยก�ำหนดให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขัน

ทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม
โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา  คุณภาพ และบริการที่
ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ
นอกจากนี้ บริษทั ได้กำ� หนดแนวปฏิบตั แิ ละกระบวนการในการ
พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด โดย
กรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสีย
ก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะ
ต้องขออนุมตั ติ ามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการ
จะน�ำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดย
กรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย จะไม่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการ
พิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่
ด�ำเนินการตามปกติทางการค้า  โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกัน
ตามกลไกราคาตลาดของธุ ร กิ จ ไม่ มี ก ารถ่ า ยเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษทั มีนโยบายในการด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ
ประกาศ หรือค�ำสั่ง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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รายการระหวางกันระหวางบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทยอย กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะรายการ

บริษัท / ความสัมพันธ

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง /
ออม
ทั้งหมด
(รอยละ)

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

ธุรกิจ
เคมิคอลส

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

สวนงาน
อื่น

1. รายการกับการรวมคา และบริษัทรวม (กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญโดยการเขาไปถือหุนของบริษัท และบริษัทยอย)
1.1 บริษัทรวมในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
บริษัทรวม
ขายสินคา
ใหกลุมธุรกิจ

บริษัทรวม
ซื้อสินคา
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทรวมไดรับ
บริการ และอื่นๆ
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทรวม
กูยืมเงิน
จากกลุมธุรกิจ
บริษัทรวมไดรับ
การค้ําประกัน
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทนอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด
Green Siam Resources Corporation
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด

49
40
40
29
29
29

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

49
30
29
29

บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทนอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด

-

3,334

-

30

-

-

1,542

282

678

-

25

121

-

-

-

-

166

-

-

-

-

115

-

-

-

-

15

16,580

152

-

-

80

50,696

176

-

50
49
40
29

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

49
40
28

Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.

30

1.2 การรวมคา และบริษัทรวมในธุรกิจเคมิคอลส
บริษัทรวม
ขายสินคา
ใหกลุมธุรกิจ *

บริษัทรวม
ซื้อสินคา
จากกลุมธุรกิจ *

**
***
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บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) **

50
50
49
45
31
-

SCG Plastics (China) Co., Limited
SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
Binh Minh Plastics Joint Stock Company ***
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด

60
60
54
50
50

ขายหุนทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 2561
เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยในเดือนมีนาคม 2561

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

ธุรกิจ
เคมิคอลส

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

นโยบายการคิดราคา

สวนงาน
อื่น

-

3,461

-

48

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

1,699

264

597

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

88

-

-

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

177

-

-

-

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

24

-

2

19,012

141

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
* รายการสวนใหญเกิดจากบริษัทรวมขายสินคาใหกับบริษัทยอยตอไปนี้
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด

-

5

49,065

184

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
* รายการสวนใหญเกิดจากบริษัทรวมซื้อสินคาจากบริษัทยอยตอไปนี้
บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด
บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด
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การรวมคา
และบริษัทรวม
ไดรับบริการ
และอื่นๆ
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทรวม
กูยืมเงิน
จากกลุมธุรกิจ
บริษัทรวมไดรับ
การค้ําประกัน
จากกลุมธุรกิจ

บริษัท / ความสัมพันธ

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง /
ออม
ทั้งหมด
(รอยละ)

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
PT Styrindo Mono Indonesia
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด *

50
50
49
47
46
45
45
31
31
20
-

บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทระยอง เทอรมินัล จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
PT Chandra Asri Perkasa
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) **
บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด *
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด *

50
50
50
50
49
47
46
45
31
31
-

GTC Technology International, LP

25

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

45
-

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

ธุรกิจ
เคมิคอลส

89

642

-

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

สวนงาน
อื่น

1,492

-

39

-

41

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

360

-

-

-

-

979

-

-

11

-

1.3 บริษัทรวมในธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทรวม
ขายสินคา
ใหกลุมธุรกิจ
บริษัทรวม
ซื้อสินคา
จากกลุมธุรกิจ
บริษัทรวมไดรับ
บริการ และอื่นๆ
จากกลุมธุรกิจ

*
**
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บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด

49
31

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท จํากัด

49
31
17

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด

31

11

ขายหุนทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2561
ขายหุนทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 2561

4

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

ธุรกิจ
เคมิคอลส

74

135

-

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

นโยบายการคิดราคา

สวนงาน
อื่น

1,399

-

31 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

41

-

-

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

127

-

40

-

-

คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

-

-

392

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

-

-

949

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

1

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

11

8
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บริษัทรวมไดรับ
การค้ําประกัน
จากกลุมธุรกิจ

บริษัท / ความสัมพันธ

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง /
ออม
ทั้งหมด
(รอยละ)

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

ธุรกิจ
เคมิคอลส

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

สวนงาน
อื่น

-

-

-

330

-

-

1,486

-

-

-

-

87

8

26

-

117

340

115

99

-

1,182

170

-

-

-

-

-

63

-

-

-

-

31

1.4 บริษัทรวมในสวนงานอื่น
บริษัทรวม
ขายสินคา
ใหกลุมธุรกิจ
บริษัทรวม
ซื้อสินคา
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด

40

บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท สยามคูโบตาเมททัลเทคโนโลยี จํากัด
บริษัทไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ บางปะกง จํากัด
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวโลหะไทย จํากัด

40
40
30
30
25

บริษัทรวม
ใหบริการ
แกกลุมธุรกิจ

บริษัทไอทีวัน จํากัด

20

บริษัทรวมไดรับ
บริการ และอื่นๆ
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด

40

9

2. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย เปนกรรมการ
2.1 บริษัทอื่นในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
บริษัทอื่น
ซื้อสินคา
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน)
นายนิธิ ภัทรโชค เปนกรรมการ

10

2.2 บริษัทอื่นในธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทอื่น
ขายสินคา
ใหกลุมธุรกิจ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) *

-

บริษัทอื่น
ซื้อสินคา
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) *

-

บริษัทอื่นไดรับ
บริการ และอื่นๆ
จากกลุมธุรกิจ

138

*

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) *

ขายหุนทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม 2561

-

-

1

-

-

-

17

-

-

-

-

5

-

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

ธุรกิจ
เคมิคอลส

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

นโยบายการคิดราคา

สวนงาน
อื่น

-

-

-

495

-

คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

1,255

-

-

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

70

6

18

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

154

326

132

87

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

1,154

170

-

-

-

-

-

25

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

-

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

2

-

-

8

10

9 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

52

-

5

2 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
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บริษัท / ความสัมพันธ

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง /
ออม
ทั้งหมด
(รอยละ)

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

ธุรกิจ
เคมิคอลส

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

สวนงาน
อื่น

2.3 บริษัทอื่นในสวนงานอื่น
บริษัทอื่น
ขายสินคา
ใหกลุมธุรกิจ
บริษัทอื่น
ซื้อสินคา
จากกลุมธุรกิจ
บริษัทอื่นไดรับ
บริการ และอื่นๆ
จากกลุมธุรกิจ

140

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
นายเชาวลิต เอกบุตร เปนกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

10

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
นายเชาวลิต เอกบุตร เปนกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

10

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
นายเชาวลิต เอกบุตร เปนกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

10

-

2,649

-

-

-

176

8

372

70

5

-

2

-

-

2

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

ธุรกิจ
เคมิคอลส

-

2,623

-

-

172

10

368

79

12

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

สวนงาน
อื่น

-

1

-

นโยบายการคิดราคา

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

4 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

141

ฐานะการเงิ น และ
ผลการดำ�เนิ น งาน

19

20

21

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การวิเคราะห์ผลการ
ดำ�เนินงานและ
ฐานะการเงิน

144

145

148

22

23

งบการเงินรวม
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย

งบการเงิน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จำ�กัด (มหาชน)

151

142

250

143

19

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น ของ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท�ำขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ว ่ า ด้ ว ยการจั ด ท� ำ และ
น�ำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มกี ารพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดง
ความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริ ษั ท ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลและพั ฒ นา
บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มี
และด�ำรงไว้ซงึ่ ระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน

เพื่ อ ให้ มี ค วามมั่ น ใจได้ ว ่ า มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ทันเวลา  และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติ
อย่ า งมี ส าระส� ำ คั ญ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระท�ำ
หน้าทีก่ ำ� กับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในของบริษทั สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ได้วา 
่
งบการเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด
ถูกต้องตามควรในสาระส�ำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

144

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

20

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตาม
ขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการ
ทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจ
สอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit
Committee เพือ่ สอบทานการก�ำกับดูแล การก�ำหนดกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่
ก�ำหนดและด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะด�ำเนินการดังกล่าว
ได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจ
บทบาท อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองตามหลักการ
Three Lines of Defense และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการ
ทั้งการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับการปฏิบัติงาน
และการควบคุ ม ภายใน (Integrated Governance Risk
Compliance and Control - Integrated GRC)
ปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้ า ประชุ ม ครบองค์ ป ระชุ ม ทุ ก ครั้ ง ทั้ ง นี้
ทุกสิน้ ปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมินตนเอง ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและ
คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่
และการประชุม ความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของส�ำนักงานตรวจ
สอบ สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561 ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานข้อมูลที่ส�ำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี
2561 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) งบการเงินรวม
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัด
ท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึง่ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทาน
ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ รายการพิเศษ และได้รับค�ำชี้แจงจาก
ผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบ
จนเป็นทีพ่ อใจว่าการจัดท�ำงบการเงิน รวมทัง้ การเปิดเผยหมายเหตุ
ประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงิน
ดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็น
รายงานความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไข นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจ
สอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อปรึกษา
หารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มี
สาระส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้
งบการเงิน เรื่องส�ำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters)

รวมทัง้ พฤติการณ์อนั ควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2561 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระ
ส�ำคัญ และไม่พบพฤติการณ์อนั ควรสงสัย นอกจากนีเ้ พือ่ ความมัน่ ใจ
ในเรื่องการไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีรายงาน
ผลการก� ำ กั บ ดู แ ลตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจและผู้รับผิดชอบในธุรกิจต่าง ๆ ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2561 กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เอสซีจีรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว
ส่งผลให้งบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้
โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็นอิสระและ
สามารถตรวจสอบได้
2. การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการได้มาจ�ำหน่าย
ไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะ
กรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่ก�ำหนด
3. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เอสซีจีมุ่งมั่น
ด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนภายใต้หลักบรรษัท
ภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่
Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการตรวจ
สอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี พบว่ากรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติ
ตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษทั
และฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงาน 31,700 คน ผ่านการ
ทดสอบ Ethics e-testing ร้อยละ 100 ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 4 มีการน�ำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง
และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจโดยจัดท�ำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีควบคู่ไปกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ค�ำนึงถึงสังคมและ
สิง่ แวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนด ซึง่
คู่ธุรกิจได้ลงนามเพื่อด�ำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
แล้วกว่า 5,900 ราย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการ
ปฏิบัติตามประกาศ “คู่มือแนวทางการก�ำหนดมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมส�ำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี สื่อสารถึงพนักงาน
ทุกคนผ่าน “Message from CEO” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้
ความส�ำคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the top)
4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะจัดการ
บริหารความเสีย่ งเอสซีจเี ป็นผูร้ บั ผิดชอบ คณะจัดการบริหารความ
เสี่ ย งเอสซี จี ป ระกอบด้ ว ยกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ เ อสซี จี เ ป็ น
ประธาน และคณะจัดการเอสซีจีเป็นกรรมการ ท�ำหน้าที่พิจารณา
โครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการ
ความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความ
เสี่ยงของเอสซีจีรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีหน่วยงานบริหาร
ความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำรายงานความเสีย่ งและการบริหารความ
เสี่ยงของเอสซีจีในรูป Risk Dashboard ปี 2561 เอสซีจีให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ Emerging Risk เช่น Digital Transformation
Cybersecurity การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจาก
กระแสเรือ่ งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นต้น ซึง่ เป็นการพิจารณา
ความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต คณะ
จัดการบริหารความเสีย่ งได้เตรียมมาตรการรองรับโดยก�ำหนดแผน
งานระยะปานกลาง แผนงานประจ�ำปี และโครงการลงทุน
5. การสอบทานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน เอสซีจีได้
พัฒนาระบบการจัดการด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 19600 และน�ำไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจ โดยบูรณาการกับระบบบริหารงานต่าง ๆ
ในปี 2561 เอสซีจีได้จัดท�ำแนวปฏิบัติ (Guideline) และรายการ
ตรวจประเมิน (Checklist) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม
นโยบายส�ำคัญของเอสซีจี ได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า
(Anti-trust Policy) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) และนโยบายการเปิด
เผยข้อมูล (Disclosure Policy)
6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้ง
ระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�ำนักงาน
ตรวจสอบได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการ
ประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ
เหมาะสมกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี แ ละสอดคล้ อ งกั บ
ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อ
บกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั
ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กำ� หนดไว้ในกฎบัตรส�ำนักงานตรวจสอบ ปีนี้
ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการ
พัฒนาระบบเชิงป้องกัน ซึ่งประกอบด้วย Ethics e-testing และ
e-Policy e-Testing แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three
Lines of Defense) และกรณีศึกษา เรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ นอกจาก
นี้ได้น�ำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง หรือการตั้งทีมตรวจสอบ
ตนเองไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามความพร้อมของแต่ละธุรกิจ
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ และสอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นการลดความเสี่ยงของบริษัทที่
ลงทุนในต่างประเทศ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ให้ กั บ ผู ้ บ ริ ห าร/ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะบริ ษั ท ในต่ า งประเทศ
ตระหนักเรื่องการก�ำกับดูแล ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุม ส�ำนักงานตรวจสอบร่วมกับผู้
ปฏิบตั งิ าน (First Line) พัฒนารายงาน Continuous Monitoring
& Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจใช้
ก�ำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ใน
งานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจ
ต่าง ๆ โดยน�ำประเด็นส�ำคัญทีต่ รวจพบมาเป็นกรณีศกึ ษาเพือ่ เสริม
สร้ า งให้ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบทุ ก ระดั บ เกิ ด ความเข้ า ใจร่ ว มกั น ในเรื่ อ ง
ความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่ส�ำคัญของแต่ละ
ขั้นตอนปฏิบัติงาน
7. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรส�ำนักงาน
ตรวจสอบเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ย งและ
สถานการณ์ปจั จุบนั ของเอสซีจี ในปี 2561 ส�ำนักงานตรวจสอบได้
ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense เน้นการปฏิบัติ
ต่อเนื่องจากปีก่อน เช่น ให้ First Line ล�ำดับสูงสุดของหน่วยงาน
มีบทบาทส�ำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน สื่อสารและ
ให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง
ก�ำหนดการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ ทั้งระบบ
งานเดิม ระบบงานใหม่ ธุรกิจใหม่ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ของเอสซีจี พัฒนาผู้ตรวจสอบต่างประเทศชาวเวียดนามและ
อินโดนีเซียเพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในของเอสซีจีและบริษัทย่อย
ในต่างประเทศ ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานตรวจสอบใน
ประเทศไทย จัดท�ำ/ปรับปรุงเอกสารการควบคุมภายในเพือ่ รองรับ
กระบวนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงจากการน�ำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ตัวแทน
IT ของกลุ่มธุรกิจ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบด้าน IT และ
ตรวจสอบในเรื่องที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น การเขียนโปรแกรม
อย่างไรให้ปลอดภัย (Secure Coding) และการทดสอบเจาะระบบ
ปฏิบัติงาน (Penetration) เป็นต้น
8. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต เอสซีจีพัฒนา
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เอสซีจีของบุคคลภายนอก
นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.scg.com เพิ่มเติมจากการรับข้อร้อง
เรี ย นผ่ า นทางโทรศัพท์ e-mail จดหมายถึงกรรมการบริษัท
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
ในปี 2561 มีขอ้ ร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนทีใ่ ห้บคุ คลภายนอก
และพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระท�ำความผิด
อันเกิดจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบบริษทั นโยบายต่อ
ต้ า นคอร์ รั ป ชั น เอสซี จี นโยบายบรรษั ท ภิ บ าล อุ ด มการณ์ 4
จรรยาบรรณพนักงาน หรือจรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจ รวมทัง้ สิน้ 21 เรือ่ ง
ด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จรวม 28 เรือ่ ง (เป็นข้อร้อง
เรียนของปี 2560 จ�ำนวน 11 เรื่อง) เรื่องที่ด�ำเนินการสอบสวนข้อ
เท็จจริงแล้วเสร็จแบ่งเป็นเรื่องผิดจรรยาบรรณ 3 เรื่อง ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบบริษัท 13 เรื่อง ไม่พบเรื่องที่ผิดนโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชันหรือนโยบายแข่งขันทางการค้า โดยมูลค่าความเสียหาย
ไม่เป็นสาระส�ำคัญ ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้นำ� มาก�ำหนดวิธี
ปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบได้สอบทานผลการตรวจสอบการทุจริต   การประเมินความ
เสี่ยงโอกาสเกิดการทุจริต ผลกระทบ เพื่อก�ำหนดแนวทางเชิง
ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่าง ๆ รวมทั้งได้สอบ
ทานมาตรการทบทวนระเบียบการสอบสวนให้ทนั สมัยและเหมาะ
สมกับสภาพการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ประจ�ำปี 2562 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ได้รับ
การคัดเลือกเป็นส�ำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ตั้ ง แต่ ป ี 2561-2565 ผลการปฏิ บั ติ ง านในปี ที่ ผ ่ า นมาเป็ น ที่
น่าพอใจ ผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็นอิสระ มีทกั ษะความรูค้ วามสามารถ
มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจในเอสซีจี และให้ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2562 และ
อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�ำปี 2562 และค่าสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม เป็นเงินทั้งหมด
5.98 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�ำปี
2562 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษทั ย่อยทีจ่ ดทะเบียนฯ ซึง่ ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย
และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 53.01 ล้านบาท
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
และฐานะการเงิน

21.1 ภาพรวมของผลการด�ำเนินงาน

เอสซีจีมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปริมาณขายสินค้า
ของทุกกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้น ในขณะที่ก�ำไรส�ำหรับปีลดลงสาเหตุ
หลักจากธุรกิจเคมิคอลส์มีต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตาม
ราคาน�้ำมันในตลาดโลกและผลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วม
ที่ลดลง
ในปี 2561 เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากับ 478,438
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน จากปริมาณขายสินค้าของ
ทุกกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้น ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 86,641 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อน และก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 44,748
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อน ตามผลการด�ำเนินงานที่
ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์ รวมถึงธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
เอสซีจีมีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้าเท่ากับ 15,047 ล้านบาท ลดลง 3,165 ล้านบาท จากปีกอ่ น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
• รับรูส้ ว่ นแบ่งก�ำไรจากบริษทั ร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์ เท่ากับ
11,183 ล้านบาท ลดลง 3,643 ล้านบาท จากปีก่อน
• รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วมอื่น ๆ เท่ากับ 3,864
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 478 ล้านบาท จากปีก่อน
21.2 ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานธุรกิจ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ในปี 2561 รายได้จากการขายเท่ากับ 182,952 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อน ตามการขยายตัวของการด�ำเนินงาน
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ EBITDA เท่ากับ 21,244
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปีก่อน และก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ
5,984 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากการ
ด้อยค่าสินทรัพย์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561
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ธุรกิจเคมิคอลส์
ในปี 2561 รายได้จากการขายเท่ากับ 221,538 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทั้งราคา
ผลิตภัณฑ์และปริมาณการขาย ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 46,117
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 จากปีก่อน และก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ
29,166 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจาก
ต้นทุนวัตถุดบิ ทีป่ รับตัวสูงขึน้ และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ร่วม
ที่ลดลง
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ในปี 2561 รายได้จากการขายเท่ากับ 87,255 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน โดยมี EBITDA เท่ากับ 14,866 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20 จากปีกอ่ น ก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 6,319 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจาก margin ที่เพิ่มขึ้น
และโครงการลดต้นทุนของบริษัท
21.3 ภาพรวมของฐานะการเงิน

สินทรัพย์
เอสซีจยี งั คงมีโครงสร้างทางการเงินทีม่ นั่ คง โดยมีเงินสดและ
เงินสดภายใต้การบริหารเท่ากับ 57,937 ล้านบาท
เอสซีจีมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 589,787
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 จากปีกอ่ น ทัง้ นี้ สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของ
เอสซีจี ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 42
สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 30 และเงินลงทุน ร้อยละ 19 ของ
สินทรัพย์ทั้งหมด โดยส่วนงานธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุด
ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ตามล�ำดับ

สินทรัพย์หมุนเวียน: ณ สิน้ ปี 2561 เท่ากับ 177,271 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินค้าคงเหลือ เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว โดย ณ สิ้นปี 2561 เอสซีจี
มีเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 76,687 ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาเงินทุน
หมุนเวียนเฉลี่ยเท่ากับ 57 วัน
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร: ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ
57,937 ล้านบาท ลดลง 6,192 ล้านบาท จากปีกอ่ น โดยในระหว่าง
ปีมีรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน จ�ำนวน 45,817 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า: ณ สิน้ ปี 2561 เท่ากับ
99,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,046 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จาก
ปีก่อน สาเหตุหลักจาก
• เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธี
ส่วนได้เสีย จ�ำนวน 15,047 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากธุรกิจเคมิคอลส์
• ลดลงจากเงินปันผลรับ จ�ำนวน 11,189 ล้านบาท ส่วนใหญ่
จากเงินปันผลรับของบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์
นอกจากนี้ ในระหว่างปีมีรายการเคลื่อนไหวส�ำหรับเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ส�ำคัญ ได้แก่
• เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง จ�ำนวน 2,760 ล้านบาท
• ลดลงจากการจ�ำหน่ายบริษัทร่วมและการร่วมค้าในธุรกิจ
เคมิคอลส์ จ�ำนวน 4,120 ล้านบาท
• ลดลงจากการเปลีย่ นสถานะจากบริษทั ร่วมเป็นบริษทั ย่อย
ในธุรกิจเคมิคอลส์ จ�ำนวน 1,158 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์: ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 247,466
ล้านบาท ลดลง 1,381 ล้านบาท จากปีก่อน
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินสุทธิเพิ่มขึ้น 2,477 ล้านบาท จากรายจ่ายลงทุนใน
ระหว่างปี
หนีส้ นิ รวม ณ สิน้ ปี 2561 เท่ากับ 271,918 ล้านบาท ใกล้เคียง
กับปีกอ่ น โดยในระหว่างปี เอสซีจี ได้ออกหุน้ กูช้ ดุ ใหม่ จ�ำนวนรวม
40,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน
โดยทั้งปี เอสซีจีมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 6,836 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 276 ล้านบาท
สถานะหนี้สินสุทธิ (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสด
และเงินสดภายใต้การบริหาร) ของเอสซีจี ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ
147,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,477 ล้านบาท จากปีก่อน โดย
EBITDA ของปี 2561 เท่ากับ 86,641 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแส
เงินสดจ่ายทีส่ ำ� คัญรวม 89,909 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วยรายจ่าย
ลงทุนและเงินลงทุน 45,817 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากโครงการ
ปิโตรเคมีครบวงจรในประเทศเวียดนาม จ่ายเงินปันผล 30,225
ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ 7,027 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 6,840
ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ สิน้ ปี 2561 เท่ากับ  317,869 ล้านบาท
แบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 277,097 ล้านบาท คิดเป็น
มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 230.9 บาทต่อหุ้น และส่วนของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม 40,772 ล้านบาท
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21.4 ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการท้องถิ่น

				
ประเทศ
(ล้านบาท)
ปี
ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย
2560 264,240 38,554 28,487
รายได้จากการขาย *
		
2561 274,270 43,465 31,407
2560 51,437 2,392
(376)
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี **
2561 39,626 4,034 (1,218)
2560
5,189
414
104
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงิน
2561
6,088
648
38
2560
10%
17%
N/A
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (%) ***
2561
15%
16%
N/A
อัตราภาษีที่ก�ำหนดไว้ (%)

25%
176
287
N/A
N/A

20%
184
212
11%
13%

ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาระภาษีรวมที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น
2560
5,495
425
151
ภาษีเงินได้
2561
4,759
652
137
2560
190
1
3
ภาษีโรงเรือน
2561
193
2
2560
5
-  
7
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2561
19
-   
6
2560
18
138
32
อื่นๆ
2561
17
139
13
2560
5,708
614
193
รวม
2561
4,988
791
158

163
259
0.2
0.2
0.1
0.2
0.3
164
260

จ่ายภาษีเงินได้
อัตราจ่ายภาษีเงินได้ (%)

2560
2561
2560
2561

20%
5,580
5,709
11%
14%

20%
442
465
18%
12%

กัมพูชา ฟิลิปปินส์ งบการเงินรวม
11,691
9,911
450,921
12,796 11,384
478,438
1,664
475
55,242
1,674
857
44,869
191
137
5,694
326
260
7,269
11%
29%
10%
19%
30%
16%
30%
118
105
25%
12%
149
232
35
27
20
22
-   
0.3
203
282

N/A
6,566
6,840
12%
15%
6,452
6,113
235
229
32
46
189
241
6,959
6,630

* รายได้จากการขาย แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า
** ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และภาษีเงินได้
*** ค�ำนวณจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงิน หารด้วยก�ำไรก่อนภาษี

ในปี 2561 เอสซีจีมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงินเท่ากับ 7,269 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงร้อยละ 16 ทั้งนี้
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงต�่ำกว่าอัตราภาษีที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละประเทศ สาเหตุหลักจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยในปี 2561
เอสซีจีจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการ รวมจ�ำนวน 6,630 ล้านบาท
21.5 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

เอสซีจีมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดี
ในปี 2561 เอสซีจีมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ระดับ 1.6 เท่า
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นซึง่ อยูท่ รี่ ะดับ 1.5 เท่าและมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ สุทธิ
ต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการด�ำเนินงาน (EBITDA) อยู่ที่ 1.7 เท่า
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.4 เท่า ทั้งนี้ ในปี 2561 อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 0.9 เท่า เท่ากับปีก่อน
จากฐานะทางการเงิ น และผลการด� ำ เนิ น งานในปี 2561
คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่
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อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 18.00
บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 48 ของก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเป็น
เงินปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 โดยก�ำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท ในวันที่ 19 เมษายน 2562

22

งบการเงิ น รวม

บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย จ� ำ กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วย
สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานรวม
และกระแสเงินสดรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้ก ล่าวไว้ในวรรค ความรับ ผิด ชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัย สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
การซื้อธุรกิจ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ก) และ ข้อ 4
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ในระหว่ า งปี 2561 กลุ่ ม บริ ษั ท ดาเนิ น การเข้ า ซื้ อ กิ จ การ
ในต่างประเทศสองแห่ง ซึ่งประกอบด้วยการซื้อกิจการในกลุ่ม
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง และเคมิคอลส์ เพื่อขยายกาลังการผลิตและ
ฐานลูกค้าในภูมิภาค รวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้การบัญชีสาหรับการซื้อธุรกิจต้องใช้ดุลยพินิจ
ของผู้ บ ริ ห ารในการระบุ แ ละประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าและหนี้ สิ น ที่ รั บ มาจากการซื้ อ ธุ ร กิ จ
เปรีย บเทีย บกับ สิ่งตอบแทนที่โ อนให้ผู้ขาย โดยผลแตกต่าง
จะถูก รับ รู้เ ป็น ค่า ความนิย ม ในการประเมิน มูล ค่า ยุติธ รรม
กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการซื้อธุรกิจ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สาคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร
กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติสาคัญที่ใ ช้ในการสนับ สนุน
การประเมิน มูล ค่ายุติธ รรมของสิน ทรัพ ย์ที่ไ ด้ม าและหนี้สิน
ที่ รั บ มาจากการซื้ อ ธุ ร กิ จ โดยอ้ า งอิ ง สภาพแวดล้ อ มในการ
ดาเนินงาน ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมของธุรกิจ
ที่เข้าซื้อที่ข้าพเจ้ามี และข้อมูลอื่นที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบ
รวมถึงการสอบถามฝ่ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์
ของการซื้อธุรกิจ การเข้าอ่านสัญญาซื้อขายธุรกิจ และการอ่าน
รายงานการประชุมของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาความเข้าใจ
ข้อ กาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญ รวมถึงลัก ษณะของรายการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบั ญ ชี ข องการซื้ อ ธุ ร กิ จ ข้ า พเจ้ า ปรึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของเคพีเอ็มจี เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของแบบจาลองและวิธีการวัดมูลค่า ข้าพเจ้า
ประเมิ น ความเหมาะสมของการระบุ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าและ
หนี้สินที่รับมา รวมถึงสิ่งตอบแทนที่โอนให้ผู้ขาย และพิจารณา
เอกสารประกอบการซื้อและจ่ายเงิน ตลอดจนทดสอบความถูกต้อง
ของการคานวณค่าความนิยม นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมิน
ความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของผู้ประเมินราคาอิสระ
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ฎ) และ ข้อ 14
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ความเสี่ ย งจากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง จากปั จ จั ย ภายในและ
ภายนอกกิจการ ทาให้ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการทดสอบ
การด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มที่ ไ ด้ ม าจากการซื้ อ ธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะจากธุรกิจ ในต่างประเทศ ประกอบกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน กาหนดให้ก ลุ่ม บริษัท ต้อ งทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยมซึ่งเกิดจากการซื้อธุรกิจเป็นประจา
ทุกปีหรือหากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ซึ่งเรื่องดังกล่าวใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการของผู้บริหารในการวัด มูล ค่า ที่คาดว่า
จะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจ
พร้ อ มกั บ อั ต ราการเติ บ โตที่ ค าดการณ์ ไ ว้ อั ต ราคิ ด ลดที่ ใ ช้
สาหรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ดังนั้น ข้าพเจ้า
จึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สาคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร
กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติสาคัญ ที่ใ ช้ในการสนับ สนุน
การประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดและข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า
ข้ า พเจ้ า ประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลและทดสอบข้ อ สมมติ
ที่สาคัญที่สนับสนุนการประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึง
ภาวการณ์ของตลาด สภาพแวดล้อมการดาเนินงาน ความรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าทดสอบความถูก ต้องของการคานวณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้ รั บ คื น และการด้ อ ยค่ า อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารพิ จ ารณาความ
สมเหตุ ส มผลของประมาณการผลการด าเนิ น งานโดย
เปรีย บเทีย บการประมาณการในอดีตกับ ผลการดาเนินงาน
ที่เ กิด ขึ้น จริง นอกจากนี้ข้า พเจ้า ได้ป รึก ษาผู้เ ชี่ย วชาญด้าน
การประเมินมูลค่าของเคพีเอ็มจี เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของแบบจาลองการวัดมูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดการบัญชี
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ด) และ ข้อ 15
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ผู้บริหารได้ประเมินความเหมาะสมของการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจและ
ข้อสมมติในการประมาณการก าไรทางภาษี ในอนาคตว่ า จะ
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ทั้ ง นี้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว ขึ้ น อยู่ กั บ ข้ อ สมมติ เ กี่ ย วกั บ
ความสามารถในการทากาไรในอนาคต ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า
เรื่องดังกล่าวมีความสาคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร
กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับการประเมิน
วิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต
ของผู้บริหาร ซึ่งข้าพเจ้าเปรียบเทียบข้อสมมติที่สาคัญที่ผู้บริหาร
ใช้ในการจัดทาประมาณการกาไรทางภาษีกับแหล่งข้อมูล ทั้งจาก
ภายในและภายนอกกิจการ เช่น การคาดการณ์สภาวะตลาด
และเศรษฐกิจ ข้อมูลในอดีตของกลุ่มบริษัท ผลการดาเนินงาน
ของกลุ่ม บริษัท และแผนธุร กิจ ในอนาคต นอกจากนี้ยัง มี
การพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการกาไรทางภาษี
โดยการเปรีย บเทีย บประมาณการกาไรทางภาษีใ นอดีต กับ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงอีกด้วย
ข้าพเจ้าได้พิจ ารณาถึง ความเพีย งพอของการเปิด เผยข้อ มูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ฌ) และ ข้อ 13
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ผู้บริหารได้ประเมินข้อบ่งชี้ ซึ่งนาไปสู่ก ารทดสอบการด้อยค่า
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษัท โดยเน้น ไปที่
ธุรกิจที่มีผลการดาเนินงานที่ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ การทดสอบ
การด้อยค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้รับการพิจารณา
เป็นความเสี่ยงที่สาคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้ ดุล ยพินิจ
ที่สาคัญของผู้บริหารในการพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้ในการด้อยค่า
หรือไม่ และการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งดุลยพินิจ
ดั ง กล่ า วรวมถึ ง ประมาณการและข้ อ สมมติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง ในส่ว นที ่เ กี ่ย วกับ การประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตพร้อมกับอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้
อัตราคิดลดที่ใช้สาหรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ดัง นั้น ข้า พเจ้า จึง เห็น ว่า เรื่อ งดัง กล่า วเป็น เรื่ อ งที่สาคัญ ใน
การตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร
ในการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การด้ อ ยค่ า ของที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ข้าพเจ้าให้ความสนใจเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของ
ข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าและการทดสอบ
ข้อสมมติที่สาคัญที่สนับสนุนการคาดการณ์ของผู้บริหาร
ข้า พเจ้า ประเมิน ความสมเหตุส มผลของข้อ บ่งชี้ก ารด้อยค่า
โดยอ้างอิงถึงภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน สภาพแวดล้อม
การดาเนินงาน ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นที่ได้รับ
ระหว่างการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติที่สาคัญที่สนับสนุนการประมาณการ
กระแสเงิน สดที่จ ะได้รับ ในอนาคตคิด ลดเป็น มูล ค่า ปัจ จุบัน
ของผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงผลการดาเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์
แนวโน้ม และทดสอบความถูกต้องของการคานวณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้ รั บ คื น และการด้ อ ยค่ า อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารพิ จ ารณาความ
สมเหตุสมผลของประมาณการผลการดาเนินงานโดยเปรียบเทียบ
การประมาณการในอดีต กั บ ผลการด าเนิ นงานที่เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่า
ของเคพีเอ็ม จี เพื่อ ประเมิน ความเหมาะสมของแบบจาลอง
การวัดมูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอ่านข้อมูลอื่น และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นรวมหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวม
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีจ ะสามารถตรวจพบข้อ มูล ที่ขัด ต่อข้อเท็จ จริงอันเป็ นสาระสาคัญ ที่มีอยู่ไ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขัด ต่ อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิ ดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัด ต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุ ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ ย วข้องกั บการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ไ ด้รับ สรุป ว่า มีค วามไม่แ น่น อนที่มีส าระสาคัญ ที่เ กี่ย วกับ เหตุก ารณ์ห รือ สถานการณ์ที่อ าจเป็น เหตุใ ห้เ กิด ข้อ สงสัย
อย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม
ที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง




ประเมิน การนาเสนอโครงสร้า งและเนื้อ หาของงบการเงิน รวมโดยรวม รวมถึง การเปิด เผยข้อ มูล ว่า งบการเงิน รวม
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ได้รับหลัก ฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพีย งพอเกี่ย วกับข้อ มูลทางการเงินของกิจ การภายในกลุ่มหรือกิจ กรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้ มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมใน
งวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

วินิจ ศิลำมงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3378
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุงเทพมหานคร
13 กุมภาพันธ์ 2562
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
สินทรัพย์

หมายเหตุ

2561

2560
(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

8
8
5, 6
5
7

28,788,510
21,592,701
63,915,003
169,413
60,817,214
1,861,692
126,008
177,270,541

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

8
9
9
10
11
5
12
13
14
14
15

7,492,403
98,315,930
1,060,578
3,395,750
13,787,806
107,214
1,716,735
247,466,379
19,886,101
11,183,462
5,073,579
3,030,907
412,516,844

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

589,787,385

573,412,032

ในนามคณะกรรมการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ

2561

2560
(พันบาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

17
5
18
19
5

21,751,815
48,991,888
678,903
31,429,659
272,595
2,398,971
2,276,064
107,799,895

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

18
19
15
20

1,585,864
149,729,533
2,154,736
9,347,742
1,300,518
164,118,393

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

271,918,288

271,587,119

1,600,000
1,200,000

1,600,000
1,200,000

160,000
10,516,000
290,938,903
(25,718,376)
277,096,527

160,000
10,516,000
270,131,718
(20,910,148)
261,097,570

40,772,570
317,869,097

40,727,343
301,824,913

589,787,385

573,412,032

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว - หุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

21

22

22
23
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ

2561

2560

(พันบาท)
478,437,643
450,920,997
(383,463,213)
(349,306,959)
94,974,430
101,614,038

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น

5
5

รายได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย

5, 25

11,823,275
106,797,705

13,316,173
114,930,211

26
27

(23,541,323)
(31,551,711)
(55,093,034)

(23,566,636)
(29,009,610)
(52,576,246)

51,704,671

62,353,965

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กำไรก่อนภำษีเงินได้

29

(6,835,204)
15,046,519
59,915,986

(7,112,414)
18,212,304
73,453,855

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

30

(7,268,620)
52,647,366

(5,694,193)
67,759,662

44,748,337
7,899,029
52,647,366

55,041,247
12,718,415
67,759,662

37.29

45.87

การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่วนที่เป็นของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่

31

ในนามคณะกรรมการ
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รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กลับรายการการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

2561

2560

(พันบาท)
52,647,366

67,759,662

(3,124,227)
(42,364)
317,927

(8,766,137)
66,142
(1,692,934)
(1,058,991)

30

8,473
(2,840,191)

325,331
(11,126,589)

20

(1,392,894)
(5,795)

(156,042)
2,128

30

210,587
(1,188,102)

34,375
(119,539)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจำกภำษี

(4,028,293)

(11,246,128)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

48,619,073

56,513,534

41,350,472
7,268,601
48,619,073

45,126,691
11,386,843
56,513,534

รำยกำรที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
รำยกำรกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสียการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ได้มาหรือสูญเสียการควบคุม
รวมกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
รวมรำยกำรกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถอื หุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรือขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
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ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

1,200,000

160,000

32

ก
ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสารอง
ทั่วไป
10,516,000

237,993,458

-

-

-

(22,799,365)

-

-

-

(22,799,365)

-

-

-

-

-

-

1,200,000

160,000

10,516,000

(22,799,365)
55,041,247
(103,622)
54,937,625
270,131,718

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนแบ่ง
รายการอื่น
กาไรขาดทุน
ของการ
เบ็ดเสร็จอื่น เปลี่ยนแปลง
การแปลงค่า
เงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
ที่เกิดจาก
งบการเงิน
เผื่อขาย และการร่วมค้า
ผู้ถือหุ้น
(พันบาท)
(3,591,414) 1,115,619
618,864
(7,989,519)

รวม
องค์ประกอบ
อื่น
ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

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

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

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)
(1,252,764)

(1,252,764)
(1,252,764)

(2,019,104)
1,405,654
(613,450)

(3,271,868)
1,405,654
(1,866,214)

-

-

-

(1,252,764)

(1,252,764)

(24,052,129)

(12,254,611)

(36,306,740)

(7,669,423) (1,082,521) (1,058,990)
(7,669,423) (1,082,521) (1,058,990)
(11,260,837)
33,098
(440,126)

(9,242,283)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

55,041,247
(9,810,934)
(9,914,556)
(9,810,934) 45,126,691
(20,910,148) 261,097,570

12,718,415
67,759,662
(1,331,572) (11,246,128)
11,386,843
56,513,534
40,727,343 301,824,913
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
รำยกำรกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสียการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ได้มาหรือสูญเสียการควบคุม
รวมกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
รวมรำยกำรกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถอื หุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรือขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

1,200,000

160,000

32

ก
ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสารอง
ทั่วไป
10,516,000

270,131,718

-

-

-

(22,799,660)

-

-

-

(22,799,660)

-

-

-

-

-

-

1,200,000

160,000

10,516,000

(22,799,660)
44,748,337
(1,141,492)
43,606,845
290,938,903

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนแบ่ง
รายการอื่น
กาไรขาดทุน
ของการ
เบ็ดเสร็จอื่น เปลี่ยนแปลง
การแปลงค่า
เงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
ที่เกิดจาก
งบการเงิน
เผื่อขาย และการร่วมค้า
ผู้ถือหุ้น
(พันบาท)
(11,260,837)
33,098
(440,126) (9,242,283)

รวม
องค์ประกอบ
อื่น
ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

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

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

40,727,343

301,824,913

-

-

-

-

-

(22,799,660)

(7,382,457)

(30,182,117)

-

-

-

-

-

(22,799,660)

(7,382,457)

(30,182,117)

-

-

-

(2,551,855)
(2,551,855)

(2,551,855)
(2,551,855)

(2,551,855)
(2,551,855)

(1,280,621)
1,439,704
159,083

(3,832,476)
1,439,704
(2,392,772)

-

-

-

(2,551,855)

(2,551,855)

(25,351,515)

(7,223,374)

(32,574,889)

(2,540,427)
(2,540,427)
(13,801,264)

(33,873)
(33,873)
(775)

317,927
317,927
(122,199) (11,794,138)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

44,748,337
(2,256,373)
(3,397,865)
(2,256,373) 41,350,472
(25,718,376) 277,096,527

7,899,029
52,647,366
(630,428)
(4,028,293)
7,268,601
48,619,073
40,772,570 317,869,097

165

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
2561

2560
(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับปี
รำยกำรปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
กาไรจากการขายเงินลงทุนและอื่นๆ
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์ดำเนินงำนเพิ่มขึ้น - สุทธิ
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52,647,366

67,759,662

7,268,620
23,747,337
288,545
1,260,521
(32,718)
(15,046,519)
(2,479,401)
(955,601)
6,600,845
1,509,287
(2,588,264)

5,694,193
23,282,022
72,723
896,567
(84,999)
(18,212,304)
(1,952,337)
(810,912)
6,874,499
552,646
(4,283,402)

72,220,018

79,788,358

(2,760,283)
(3,039,229)
(165,752)
(5,965,264)

(6,667,193)
(4,875,104)
55,799
(11,486,498)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ

2561

2560
(พันบาท)

หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

2,280,532
(782,334)
485,501
1,983,699

(1,506,543)
(603,063)
252,493
(1,857,113)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรดำเนินงำน
จ่ายภาษีเงินได้

68,238,453
(6,551,713)

66,444,747
(5,752,533)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

61,686,740

60,692,214

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับชาระคืน (เงินให้กู้ยืม)
รับเงินปันผล
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน

1,141,490
(3,844,232)
(2,778,782)
51,789,605
(55,068,017)
(3,034,716)
621,368
(33,591,005)
(982,483)
(3,555)
13,610,853
851,736
(288,379)

(4,363,906)
(4,061,291)
30,801,747
(19,437,934)
(2,137,212)
1,398,748
(22,395,749)
(3,312,175)
23,266
18,329,472
846,165
(813,571)

(31,576,117)

(5,122,440)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

167

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ

2561

2560
(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
ที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสียการควบคุม
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
ที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสียการควบคุม
เงินสดรับจำก (จ่ำยเพื่อชำระ) เงินกู้ยืม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
จ่ำยเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมจ่ำยเงินปันผล
จ่ายดอกเบี้ย

377,337

154,164

(4,202,609)

(3,352,204)

2,118,380
447,505
(6,321,663)
(176,876)
39,913,000
(39,888,015)
(3,907,669)

2,725,729
962,423
(12,132,093)
(160,455)
59,949,830
(44,928,595)
6,416,839

(22,799,660)
(7,425,805)
(30,225,465)
(7,027,037)

(22,799,366)
(11,585,336)
(34,384,702)
(7,534,427)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

(44,985,443)

(38,700,330)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอ่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

(14,874,820)
(273,315)
43,936,645

16,869,444
(642,151)
27,709,352

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

28,788,510

43,936,645

3,284,095
925,400

2,523,241
1,728,468

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
เงินลงทุนค้างจ่าย

168

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
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

สำรบัญ
ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
กำรซื้อธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้ำคงเหลือ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี)
กำรเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำว
หุ้นกู้
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ทุนเรือนหุ้น
สำรองและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจ
รำยได้อื่น
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ภำษีเงินได้
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
เงินปันผล
สัญญำ
เครื่องมือทำงกำรเงิน
ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน
เรื่องอื่นๆ
เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

หน้ำ
170
176
179
193
200
206
208
209
210
214
214
215
216
218
219
221
221
222
224
225
228
228
229
230
235
235
236
236
237
237
238
239
239
239
245
247
247
248
249
169

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมนี้
งบการเงินรวมนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ โดยจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไดรับอนุมัติ
ใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562
1

ข�อมูลทั่วไป

บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนตไทย
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2518
บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีสวนงานธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง ธุรกิจเคมิคอลส
และธุรกิจแพคเกจจิ้ง
รายละเอียดบริษัทยอยที่มีผลการดําเนินงานเปนสาระสําคัญที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมมีดังตอไปนี้

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด
Khammouane Cement Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลาว)
บริษัทสยามมอรตาร จํากัด
บริษัทสยามปูนซิเมนตขาว จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด
บริษัทอนุรักษพลังงานซิเมนตไทย จํากัด
บริษัทอีโค แพลนท เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด
บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัทคิวมิกซซัพพลาย จํากัด
บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด
บริษัทศิลาสานนท จํากัด
PT SCG Pipe and Precast Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
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สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

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
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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 ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด
บริษัทยิปซัมซิเมนตไทย จํากัด
บริษัทเอ็มอารซี รูฟฟง จํากัด
บริษัทเซรามิคซิเมนตไทย จํากัด
Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัทผลิตภัณฑกระเบื้อง (ลําปาง) จํากัด”)
บริษัทเอสซีจี แลนดสเคป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอรกลาส จํากัด
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด
SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด
บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด”)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

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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SCG Trading Australia Pty. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย)
SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
(เดิมชื่อ “SCG Trading Guangzhou Co., Ltd.”)
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
SCG Trading Hong Kong Limited
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
SCG Trading Philippines Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)
SCG Trading USA Inc.
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา)
PT SCG Trading Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
SCG Trading Lao Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลาว)
SCG Marketing Philippines Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)
SCGT Malaysia Sdn. Bhd.
(จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย)
SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
SCG Trading Middle East Dmcc
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส)
SCG Trading Vietnam Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
SCG International India Private Limited
(จดทะเบียนในประเทศอินเดีย)
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด
SCG Logistics Lao Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลาว)
SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
Unify Smart Tech Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอรวิสเซส จํากัด

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

Myanmar CBM Services Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
100
บริษัทเน็กซเตอร ดิจิตอล จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัทกระเบื้องทิพย จํากัด”)
100
บริษัทเบ็ตเตอรบี มารเก็ตเพลส จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัทซิเมนตไทยโฮมเซอรวิส จํากัด”)
100
บริษัทเอสซีจี ซอรสซิ่ง จํากัด
100
บริษัทเน็กซเตอร รีเทล จํากัด
100
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ จํากัด
100
บริษัทเอสซีจี สกิลส ดีเวลลอปเมนท จํากัด
100
บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด
100
Prime Group Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
100
Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
100
Prime International Import-Export and Service
Trading Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
100
Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
100
Prime Pho Yen Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
100
Prime - Yen Binh Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
100
Prime - Tien Phong Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
100
Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
100
Prime - Truong Xuan Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
99
Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
99
PT Semen Jawa
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
98
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PT KIA Serpih Mas
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
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)
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน)
PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทสยามซานิทารีฟตติ้งส 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)
บริษัทสระบุรีรัชต จํากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)
SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
PT Surya Siam Keramik
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทกรีน คอนเซอรเวชั่น โซลูชั่น จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร จํากัด

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

97
96
96
95
94
93
91
91
91
90
90
90
90
90
83
83
80
80
74
71
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บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี (หนองแค) จํากัด
Mawlamyine Cement Limited
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
Prime Hao Phu Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน)
บริษัทคิว-คอน อีสเทอรน จํากัด
บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด
บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซเพรส จํากัด
Prime Dai Quang Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Guangxi SCG Logistics Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
บริษัทพาเนล เวิลด จํากัด

ธุรกิจเคมิคอลส

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด
SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
(เดิมชื่อ “SCG Singapore Trading Pte. Ltd.”)
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
บริษัทระยองวิศวกรรมและซอมบํารุง จํากัด
บริษัทโปรเทค เอาทซอสซิ่ง จํากัด
บริษัทอาร ไอ แอล 1996 จํากัด
บริษัทเท็กซพลอร จํากัด
บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)
71
71
70
69
68
68
67
65
56
55
55
55

100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
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บริษัทจัมโบบาจส แอนด ทักส จํากัด
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส จํากัด
บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร จํากัด
Mingalar Motor Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
PT Siam-Indo Gypsum Industry
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT Siam-Indo Concrete Products
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT Pion Quarry Nusantara
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทโสสุโก เซรามิค จํากัด
PT SCG Barito Logistics
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
Kampot Land Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)
55
51
51
50
50
50
49
49
49
46

ธุรกิจเคมิคอลส

Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
Hexagon International, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา)
Norner Holding AS
(จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)
Norner AS
(จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)
Norner Research AS
(จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)
Norner IP AS
(จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)
Norner Verdandi AS
(จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)
CO2 Technologies AS
(จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)

100
100
100
100
100
100
100
100
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บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด
PT TPC Indo Plastic and Chemicals
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัททีพีซี เพสต เรซิน จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวอินเตอรเทค จํากัด
Chemtech Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทโทเทิลแพลนทเซอรวิส จํากัด
SENFI UK Limited
(จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร)
SENFI Swiss GmbH
(จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอรแลนด)
บริษัทระยองไปปไลน จํากัด
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร จํากัด
บริษัทมาบตาพุด แทงค เทอรมินัล จํากัด

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทอินวีนิค จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส จํากัด
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
United Pulp and Paper Co., Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)
Paperlink Inter-Trade Corporation
(จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)
บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท จํากัด
บริษัทคอนิเมก จํากัด
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สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92
87
82

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
97
74
74

ธุรกิจเคมิคอลส

Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด
Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
PT Nusantara Polymer Solutions
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Northern Binh Minh Plastics One Member
Limited Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทโฟลวแล็บ แอนด เซอรวิส จํากัด

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
TCG Rengo (S) Limited
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
New Asia Industries Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทไดนา แพคส จํากัด

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

72
70
68
67
60
57
55
54

54
51

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

บริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด
บริษัทดี อิน แพค จํากัด
PT Indoris Printingdo
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)
บริษัทฟนิคซ ยูทิลิตี้ จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
บริษัทพนัสนิมิต จํากัด
บริษัทไทยพนาสณฑ จํากัด
บริษัทไทยพนาดร จํากัด
บริษัทไทยพนาราม จํากัด
บริษัทสวนปารังสฤษฎ จํากัด

สวนงานอื่น

บริษัทซิเมนตไทยโฮลดิ้ง จํากัด
บริษัทซิเมนตไทยพร็อพเพอรตี้ (2001) จํากัด (มหาชน)
บริษัทพร็อพเพอรต้ี แวลู พลัส จํากัด
บริษัทเอสซีจี แอคเคานติ้ง เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
บริษัทซีทีโอ แมเนจเมนท จํากัด
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
บริษัทสยามผลิตภัณฑนวัตกรรมและโซลูชั่น จํากัด

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

100
100
100
100
100
100
100
100

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด
บริษัทไทยพนาบูรณ จํากัด
บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด
Interpress Printers Sendirian Berhad
(จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย)
PT Primacorr Mandiri
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
PT Indocorr Packaging Cikarang
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด

สวนงานอื่น

บริษัทเอสซีจี เลิรนนิ่ง เอ็กเซลเลนซ จํากัด
SCG Vietnam Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
PT SCG Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทแอด เวนเจอรส แคปปตอล จํากัด
บริษัทแอด เวนเจอรส แคปปตอล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)
69
69
69
68
67
55
52
50
47
37

100
100
100
100
100
100
50
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รายละเอียดบริษัทยอยที่ไมมีการประกอบธุรกิจที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมมีดังนี้

บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค (ภาคใต) จํากัด
SCG Trading (Jordan) L.L.C.
(จดทะเบียนในประเทศจอรแดน)
บริษัทสยามพาราฟนส จํากัด
บริษัทสยาม ทีพีซี จํากัด
Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
บริษัทเอสซีจี โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัทนวโลหะบางปะกง จํากัด
บริษัทเหล็กสยาม จํากัด

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)
100
บริษัททอธารา จํากัด
SCG Corporation S.A.
100
(จดทะเบียนในประเทศปานามา)
100
Ceramic research Institution
100
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
SCG Roofing Philippines, Inc.
100
(จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)
100
PT Karya Makmur Kreasi Prima
100
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
100

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)
100
100
100
100
91

บริษัท ยอ ยดัง กลา วขา งตน สว นใหญตั้ง อยูใ นประเทศไทย ยกเวน ที่ร ะบุไ วเ ปน อยา งอื่น และสัด สว นการถือหุน ในบริษัท ยอ ยดัง กลาว
ไมมีก ารเปลี่ย นแปลงจากป 2560 อยางมีสาระสําคัญ ยกเวนที่ก ลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
ทั้งนี้ ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทไดนํางบการเงินของ Interpress Printers Sendirian Berhad ซึ่งจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย และ
กลุม Binh Minh Plastics Joint Stock Company ซึ่งจดทะเบียนในประเทศเวียดนามมาจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัทเนื่องจากการซื้อธุรกิจ
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
2

เกณฑ�การจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑการถือปฏิบัติ
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณและผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุมบริษัท
นอกเหนือ จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม ข า งต น สภาวิช าชี พ บั ญ ชี ไ ดอ อกและปรั บ ปรุง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน หลายฉบับ ซึ่ง มีผ ลบัง คับ ใชสํา หรับรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่ม ในหรือ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2562 และ 2563
โดยกลุมบริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดัง กลาวมาใชในการจัดทํางบการเงินรวมนี้ เนื่องจากยังไมมีผลบังคับใช และ
ไดเปดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 39
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(ข)

เกณฑการวัดมูลคา
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมดังตอไปนี้
•
•
•

(ค)

สินทรัพยทางการเงินเผื่อขายวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายจากการรวมธุรกิจวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
หนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไววัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนตามโครงการผลประโยชนของพนักงาน
ที่กําหนดไว

สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินรวมนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่ง เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงินทั้ง หมด
มีก ารปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ สดงเปนหลัก ลานบาท ยกเวนที่ร ะบุไวเปนอยางอื่น

(ง)

การประมาณการและการใชดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงินรวมใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจ การประมาณการและขอสมมติ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณการไว
ประมาณการและขอ สมมติที่ใ ชใ นการจัด ทํา งบการเงิน จะได รับ การทบทวนอยา งตอ เนื่อ ง การปรับ ประมาณการทางบัญ ชีจ ะบัน ทึก
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
ขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของประมาณการ และขอสมมติที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบที่สําคัญตอการรับรู
จํานวนเงินในงบการเงินไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้
หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 9, 10, 12, 13 และ 14
หมายเหตุ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14
หมายเหตุ 15 และ 30
หมายเหตุ 20
หมายเหตุ 35

การซื้อ บริษัทยอ ยเกี่ย วกับการวัดมูลคา ยุติธ รรมของสิ่งตอบแทนที่โ อนให (รวม
สิ่ง ตอบแทนที่ค าดวา จะตอ งจา ย) และมูล คา ยุติธ รรมของสิน ทรัพ ยที่ไ ดม าและ
หนี้สินที่รับมา
การทดสอบการดอยคาเกี่ยวกับขอสมมติที่สําคัญที่ใชในการประมาณมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน
การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการ และหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด
การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตที่จะนําผลขาดทุน
ทางภาษีไปใชประโยชน
การวัดมูลคาของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนเกี่ยวกับ
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
การรับรูรายการและการวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน และหนี้สิน ที่อาจเกิดขึ้น
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การวัดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและ
ไมใชทางการเงิน
กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ร วมถึง กลุมผูประเมินมูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวม
ตอการวัดมูลคายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน
กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญอยางสม่ําเสมอ หากมีการใชขอมูล
จากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการตั้งราคา กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานที่ไดมาจากบุคคลที่สาม
ที่สนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อยางเหมาะสม
ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดมูลคายุติธรรมเหลานี้
ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคาดังนี้
•
•
•

ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน และกิจการ
สามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ราคาที่สังเกตได) สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น

หากขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกตางกันของมูลคายุติธรรมในภาพรวม
การวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมของขอมูลที่อยูในระดับต่ําสุดที่มีนัยสําคัญ
สําหรับการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม
กลุมบริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปนี้
•
•
•
•
•
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หมายเหตุ 4
หมายเหตุ 8
หมายเหตุ 12
หมายเหตุ 19
หมายเหตุ 34

การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
หุนกู
เครื่องมือทางการเงิน

3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก)

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบดวย งบการเงินของกลุมบริษัท และสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคา

การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจ การในกลุม รวมถึงรายไดหรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ซึ่ง เปนผลมาจากรายการระหวา ง
กิจ การในกลุมถูก ตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ซึ่ง เปนผลมาจากรายการกับบริษัทรวมและการรวมคา
ถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในผูไดรับการลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกันกับ
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาที่เมื่อไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดขึ้น

บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวของกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการนั้นทําใหเกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท
งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากผูถูกซื้อ
การเปลี่ ย นแปลงส ว นไดเ สี ย ในบริ ษั ท ย อยของกลุ ม บริ ษั ท ที่ ไ ม ทํา ให ก ลุ ม บริ ษั ท สู ญ เสีย การควบคุ มจะบั น ทึก บั ญ ชี โ ดยถื อ เป น รายการ
ในสวนของผูถือ หุ น

การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุมบริษัทสูญเสีย การควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยแ ละหนี้สินของบริษัทยอยนั้นออก รวมถึง สวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุมและองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนที่เกี่ย วของกับบริษัทยอยนั้น กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย
การควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิมที่ยังคงเหลืออยูวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสีย
การควบคุม

สวนไดเสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ประกอบดวยสวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคา
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ
การดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว การรวมคาเปนการรวมการงานที่กลุมบริษัทมีการควบคุมรวมใน
การงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของการรวมการงานนั้น
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สวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคาบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุนซึ่งรวมถึงตนทุนการทํารายการ
ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสียของกลุมบริษัท
จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุมบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญหรือการควบคุมรวม

การรวมธุรกิจ
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อเมื่อการควบคุม (ตามที่กลาวไวในสวนของบริษัทยอย) ถูกโอนไปยังกลุมบริษัท ยกเวน
ในกรณีที่เปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
วันที่ซื้อกิจการ คือ วันที่อํานาจในการควบคุมนั้นไดถูกโอนไปยังผูซื้อ การกําหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุม
จากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่งตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ
ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ กลุมบริษัทตองวัดมูลคาสวนไดเสียที่ผูซื้อถืออยูในผูถูกซื้อกอนหนาการรวมธุรกิจใหม
โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน
คาความนิยมถูกวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งรวมถึงการรับรูจํานวนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา กําไรจากการซื้อในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรมรับรูเ ปน
กําไรในงวดทันที
สิ่งตอบแทนที่โอนให รวมมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่โอนไป หนี้สินที่กลุมบริษัทกอขึ้นเพื่อจายชําระใหแกเจาของเดิม และสวนไดเสีย
ในสว นของผูถือ หุน ที่อ อกโดยกลุม บริษัท ทั้ง นี้ สิ่ง ตอบแทนที่โ อนใหยัง รวมถึง มูล คา ยุติธ รรมของหนี้สิน ที่อ าจเกิด ขึ้น และมูล คา ของ
โครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ออกแทนโครงการของผูถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต
และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อของกลุมบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย
คาธรรมเนียมวิชาชีพและคาที่ปรึกษาอื่นๆ เปนตน
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไมเสร็จสมบูรณภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุมบริษัท
ประมาณการมูลคาของรายการซึ่งขอมูลทางบัญชียังไมสมบูรณเพื่อรายงาน มูลคาประมาณการดังกลาวจะถูกปรับปรุง หรือรับรูสินทรัพย หรือ
หนี้สินเพิ่มเติมในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคา เพื่อสะทอนผลของขอมูลเพิ่มเติมที่ไดรับเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอม
ที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ ซึ่งขอมูลดังกลาวมีผลตอการวัดมูลคาของจํานวนตางๆ ที่เคยรับรูไว ณ วันที่ซื้อ

(ข)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและกระแสรายวัน
รวมทั้ง เงินลงทุ นระยะสั้ น ที่มีส ภาพคลองสูง ซึ่ง พรอมที่จ ะเปลี่ย นเป นเงิ น สดในจํา นวนที่ ท ราบได และมีความเสี่ย งที่ ไมมี นัย สํา คั ญ ตอ
การเปลี่ยนแปลงมูลคา
นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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(ค)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น แสดงดวยราคาตามใบแจงหนี้หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คา เผื่อ หนี้ส งสัย จะสูญ ประเมิน โดยการวิเ คราะหป ระวัติก ารชํา ระหนี้ และการคาดการณเ กี่ย วกับ การชํา ระหนี้ใ นอนาคตของลูก หนี้
ทั้งนี้ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
หนี้สูญไดรับคืนรับรูเปนรายไดอื่นในกําไรหรือขาดทุน

(ง)

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา
ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีดังตอไปนี้
สินคาสําเร็จรูป
สินคาซื้อมาเพื่อขาย
สินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบ อะไหล วัสดุ
ของใชสิ้นเปลืองและอื่นๆ

- ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนการผลิตจริง)
- ตีราคาตามตนทุนถัวเฉลี่ย
- ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน
- ตีราคาตามตนทุนถัวเฉลี่ย

ตนทุนของสินคา ประกอบดวย ตนทุนที่ซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่แ ละสภาพปจจุบัน ในกรณีของ
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาใชจายในการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับ
กําลังการผลิตตามปกติ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่คาดวาจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยประมาณการตนทุนการผลิตสินคานั้นใหเสร็จ
และตนทุนที่จําเปนตองจายเพื่อใหขายสินคาได

(จ)

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
สิน ทรัพ ยไ มห มุน เวีย น (หรือ กลุม สิน ทรัพ ยที่ย กเลิก ซึ่ง ประกอบดว ยสิน ทรัพ ยแ ละหนี้สิน ) จัด ประเภทเปน สิน ทรัพ ยที่ถือ ไวเ พื่ อ ขาย
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากที่มูลคาที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวามาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป
และวัด มูล คา ดว ยจํา นวนที่ต่ํา กวา ระหวา งมูลคา ตามบัญ ชีกับ มูล คา ยุติธ รรมหัก ตน ทุน ในการขาย ผลขาดทุน จากการดอยคา สํา หรับ
กลุมสินทรัพยที่ยกเลิกนําไปปนสวนใหกับคาความนิยมเปนลําดับแรก แลวจึงปนสวนใหกับยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินตามสัดสวน
ยกเวนไมปนสวนรายการขาดทุนใหกับสินคาคงเหลือ สินทรัพยทางการเงิน และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ผลขาดทุนจากการดอยคา
สําหรับการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายหรือถือไวเพื่อจายใหแกผูเปนเจาของในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคา
ในภายหลังรับรูในกําไรหรือขาดทุน
อาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนที่ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายจะหยุดบันทึกคาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียก็จะหยุดบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
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(ฉ)

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา บันทึกบัญชีในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสีย

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคาจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและแสดงดวย
มูลคายุติธรรม ผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้ซึ่งกลุมบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดและแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนาย
หักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดนอกเหนือจากที่ถือไวเพื่อคาหรือตั้งใจถือไวจนครบกําหนดจัดประเภท
เปนเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไมใชผลขาดทุน
จากการด อ ยค า และผลต า งจากอั ต ราแลกเปลี่ย นเงิ น ตราต า งประเทศของรายการที่ เ ป น ตั ว เงิ น บั น ทึ ก โดยตรงในส ว นของผูถื อ หุ น
สวนผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของรายการที่เปนตัวเงินรับรูในกําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนจะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในกําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เปนเงินลงทุน
ประเภทที่มีดอกเบี้ยจะตองบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุนหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การจําหนายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย
ที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุมบริษัทจําหนายเงินลงทุนที่ถืออยูเพียงบางสวน การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยูใช
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

(ช)

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของ
สินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ไมไดมีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ
หรือใชในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
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ราคาทุนรวมถึงรายจายทางตรงเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางที่กิจการกอสรางเอง ซึ่งรวมตนทุนวัตถุดิบ
คาแรงทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นเพื่อใหไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอมใหประโยชน และรวมตนทุนการกูยืม
ของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
คาเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ
ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง

5 - 20 ป
5 - 40 ป

การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เมื่อมีก ารเปลี่ย นแปลงการใชง านของอสัง หาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป

(ซ)

สัญญาเชาทางการเงิน
กลุมบริษัทบันทึกสัญญาเชาทางการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมดวยจํานวนเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา
ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา คาเชาที่จายชําระจะปนสวน
เปนสวนของคาใชจายทางการเงินและสวนที่ไปลดเงินตน คาใชจายทางการเงินจะปนสวนไปสูงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชา เพื่อใหอัตราดอกเบี้ย
เมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงที่

(ฌ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสรางเอง ซึ่งรวมตนทุนของวัสดุ
แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานได
ตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย และตนทุนการกูยืมของสินทรัพยที่เขาเงื่อ นไข
สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟตแวรนั้นใหถือวาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใชประโยชนที่ตางกัน ตองบันทึกแตละสวนประกอบ
ที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือ ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชี
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน
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สินทรัพยที่เชา
การเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยที่เชานั้นๆ จัดประเภทเปนสัญญาเชาทางการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่
ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวาหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม คาเชาที่ชําระจะแยกเปน
สวนที่เปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเชา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูในแตละงวด
มีอัตราคงที่ คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพยนั้นจะถูกจัดประเภทใหม
เปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคาตามบัญชี

ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญ จะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุน
ของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน
อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนที่คิดคาเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่น
ที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชประโยชนโดยประมาณของสวนประกอบ
ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
- ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
- ธุรกิจเคมิคอลส
- ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
- สวนงานอื่น
เครื่องจักรและอุปกรณ
- ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
- ธุรกิจเคมิคอลส
- ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ยานพาหนะและอุปกรณ
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
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5 - 50

ป

3 - 47 ป
5 - 30 ป
5 - 40 ป
5 - 40 ป
2 - 30 ป
2 - 30 ป
3 - 30 ป
3 - 20 ป
2 - 20 ป

เฉพาะบริษัทยอย 3 แหง ซึ่งไดแ ก บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทจัมโบบาจส แอนด ทักส จํากัด ตัดคาเสื่อมราคาของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ โดยใชวิธีและระยะเวลาดังตอไปนี้
วิธีคิดคาเสื่อมราคา

บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)
อาคารและสิ่งปลูกสราง
ไดมากอนวันที่ 1 มกราคม 2545
เครื่องจักรและอุปกรณ

30
15

ป
ป

วิธีกองทุนจม
วิธีกองทุนจม

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
เครื่องจักรที่ใชในการผลิต
- โรงงานกาญจนบุรี
- โรงงานปราจีนบุรี

ตามประมาณการกําลังการผลิต 1.92 ลานตัน
ตามประมาณการกําลังการผลิต 5.25 ลานตัน

บริษัทจัมโบบาจส แอนด ทักส จํากัด
เรือลําเลียงและสวนปรับปรุงเรือ

10, 20

ป

วิธียอดลดลง

อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคาที่ตางกันดังกลาวไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชี วิธีการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชา
จะเปนวิธีการเดียวกันกับการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท
กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ญ) คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
คาความนิยม
คาความนิย มที่เกิดจากการซื้อกิจ การของบริษัทยอยรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเริ่มแรกของคาความนิย ม ไดอธิบายใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
การบัญชีสําหรับตราสารทุนดานผูลงทุน มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมใหรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอยคา
ในเงินลงทุนตองไมถูกปนสวนใหสินทรัพยใดๆ

รายจายในการวิจัยและพัฒนา
รายจายในขั้นตอนการวิจัย ไดแก การสํารวจตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจใหมทางดานวิทยาศาสตรหรือทางดานเทคนิค
รับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ขั้น ตอนพัฒนาเกี่ย วของกับ แผนงานหรือการออกแบบสําหรับ ผลิต ภัณ ฑแ ละกระบวนการใหมหรือปรับปรุงใหดีขึ้น กวาเดิม รายจายที่
เกิดจากการพัฒนารับรูเปนสินทรัพยไดก็ตอเมื่อสามารถวัดมูลคาของรายการตนทุนการพัฒนาไดอยางนาเชื่อถือ ผลิตภัณฑหรือกระบวนการนั้น
มีความเปนไปไดทางเทคนิคและทางการคา ซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ และกลุมบริษัทมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะนํามาใช
เพื่อทําใหการพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ และนําสินทรัพยมาใชประโยชนหรือนํามาขายได รายจายในการพัฒนารับรูเปนสินทรัพยรวมถึงตนทุน
สําหรับวัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพยเพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนตามประสงค และตนทุน
การกูยืมสามารถนํามารวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข รายจายในการพัฒนาอื่นรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจายในการพัฒนาซึ่งรับรูเปนสินทรัพยวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ที่กลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชประโยชนทราบไดแนนอนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม

รายจายภายหลังการรับรูรายการ
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเปนสินทรัพยที่สามารถระบุไดที่
เกี่ยวของนั้น รายจายอื่นรวมถึงคาความนิยมและตราผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นภายในรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไมรวมคาความนิยม โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
เมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนแสดงไดดังนี้
ประทานบัตรและคาธรรมเนียมการใชสิทธิ
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
อื่นๆ

ตามอายุสัญญา
2 - 20 ป
3 - 25 ป

กลุมบริษัทไมไดคิดคาตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยที่อยูระหวางการพัฒนา
วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
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(ฎ)

การดอยคา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของกลุมบริษัทไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้
จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุ
การใชประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใหประโยชนจะถูกประมาณทุกปในชวงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้นของสินทรั พย
ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือหุน
เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาว
มีการดอยคา ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน ถึงแมวาจะยังไมมีการตัดรายการสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาว ผลขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตางระหวางมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพยกับราคาทุนที่ซื้อหักดวยผลขาดทุน
จากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน

การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของกลุมหลักทรัพยที่ถือไวจนกวาจะครบกําหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย คํานวณโดยการหามูลคา
ปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
หักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา การประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพยประมาณจากกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตคิดลด
เปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงถึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย

การกลับรายการดอยคา
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้น
สัมพันธโดยตรงกับผลขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ
ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช
ในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวา
มูลคาตามบัญชีภายหลังหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมหรือคาตัดจําหนายสะสม เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคามากอน

(ฏ)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น แสดงดวยราคาทุน
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(ฐ)

ผลประโยชนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานไดทํางาน
ใหกับกิจการ

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ภาระผูก พัน สุท ธิข องกลุม บริษัท จากโครงการผลประโยชนที่กํา หนดไวถูก คํา นวณแยกตา งหากเปน รายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสด
เพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวนั้นใชหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ ไดรั บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
ในการวัดมูลคาใหมของหนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรู
รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุมบริษัทกําหนดดอกเบี้ยจายของหนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดที่ใชวัดมูลคา
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจาก
การสมทบเงินและการจายชําระผลประโยชน ดอกเบี้ย จายสุทธิและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ย วของกับโครงการผลประโยชนรับรูร ายการใน
กําไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการบริการในอดีต
หรือผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที กลุมบริษัทรับรูผลกําไรและขาดทุนจากการจายชําระ
ผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทที่เปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบัน
และงวดกอนๆ ซึ่งผลประโยชนนี้ไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน การวัดมูลคาใหมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจายชําระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได
อยางสมเหตุสมผล
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(ฑ)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่เกิดขึ้นในปจจุบันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตที่ประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระ
ภาระผูก พันดัง กลาว ประมาณการหนี้สินพิจ ารณาจากการคิด ลดกระแสเงินสดที่จ ะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจ จุบัน
กอนคํานึงถึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน
สวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน

(ฒ) รายได
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และสวนลดตามปริมาณซื้อที่กิจการกําหนด

การขายสินคาและใหบริการ
รายไดจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรู
รายไดถาฝายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้น หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา หรือมีความไมแนนอน
ที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาและใหบริการนั้น หรือไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้น
ไดอยางนาเชื่อถือ รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแลวตามขั้นความสําเร็จของรายการ

ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันที่กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล

รายไดคาธรรมเนียมการใชสิทธิ
รายไดคาธรรมเนียมการใชสิทธิรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามที่กําหนดในสัญญา

(ณ)

คาใชจาย
สัญญาเชาดําเนินงาน
คาใชจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูใน
กําไรหรือขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญาเชา
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับการยืนยันการปรับคาเชา

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ณ วันที่เริ่มตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจ ารณาวาขอตกลงดัง กลาวประกอบดวยสัญ ญาเชาหรือ มีสัญ ญาเชาเปน สว นประกอบหรือ ไม
โดยพิจารณาจากสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงนั้นขึ้นอยูกับการใชสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และ
ขอตกลงนั้นจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย
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ณ วันที่เริ่มตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนที่เปนองคประกอบอื่น
โดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน แตไมสามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ
ใหรับรูสินทรัพยและหนี้สินในจํานวนที่เทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลง
ตามจํานวนที่จาย และตนทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท

ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
เวลาที่ผานไป และเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเปนหนี้สิน
ตนทุนการกูยืมที่ไมไดเกี่ยวกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขรับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

คาใชจายสําหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
กลุมบริษัทไดเสนอสิทธิใหพนักงานจํานวนหนึ่งที่เขาหลักเกณฑสําหรับการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน พนักงานที่เห็นชอบกับขอเสนอ
จะไดรับเงินจํานวนหนึ่งโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดือนลาสุด จํานวนปที่ทํางานหรือจํานวนเดือ นคงเหลือกอนการเกษีย ณตามปกติ
กลุมบริษัทบันทึกเปนคาใชจายเมื่อมีแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน

(ด)

ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากผลกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตองเสียภาษี
โดยใชอัต ราภาษีที่ป ระกาศใชห รือ ที่ค าดวา มีผ ลบัง คับ ใช ณ วัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับ ปรุง ทางภาษีที่เกี่ย วกับ
รายการในปกอนๆ

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินและจํานวนที่ใช
เพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวตอไปนี้ การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก
การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี
และผลแตกตางที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมกลับรายการในอนาคตอันใกล ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
วัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุมบริษัท
คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจ จุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึง ถึง ผลกระทบของสถานการณทางภาษี
ที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ กลุมบริษัทเชื่อวาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับ
ภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต
การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆ
อาจจะทําใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจาย
จะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพย
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน
สําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินได
ของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจ ะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพีย งพอกับ
การใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ
ดังนั้น กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแตละบริษัทยอยในกลุมบริษัทแลว
อาจมีจํานวนไมเพีย งพอที่จ ะบันทึก สินทรัพยภาษีเงินไดทั้ง จํานวน สินทรัพยภาษีเงินไดร อการตัดบัญชีจะถูก ทบทวน ณ ทุก วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

(ต)

เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาแตละสกุลเงินเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท โดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิมแปลงคาเปนสกุลเงินที่
ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตรา
ตางประเทศซึ่งแสดงดวยมูลคายุติธรรมแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วัดมูลคายุติธรรม

หนวยงานตางประเทศ
สินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานตางประเทศ รวมถึงคาความนิย มและรายการปรับปรุง มูลคายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้อหนวยงาน
ตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
คาความนิย มและรายการปรับปรุง มูลคายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหนวยงานตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการสําหรับรายการซื้อที่เกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2556 และแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
สําหรับรายการซื้อที่เกิดในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
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รายไดแ ละคา ใชจา ยของหนว ยงานตางประเทศแปลงคาเปน เงิน บาทโดยใชอัต ราแลกเปลี่ย นถัวเฉลี่ย ที่ใกลเคีย งกับ อัตราแลกเปลี่ย น
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลตางจากอัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดจากการแปลงคาบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
จนกวาจะมีการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้นออกไป ยกเวนผลตางจากการแปลงคา ที่ถูกปนสวนใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เมื่อหนวยงานตางประเทศถูกจําหนายสวนไดเสียทั้งหมดหรือเพียงบางสวนที่ทําใหสูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญหรือ
การควบคุมรวมกัน ผลสะสมของผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวของกับหนวยงานตางประเทศนั้นตองถูกจัดประเภทเปนกําไรหรือขาดทุน
โดยเปนสวนหนึ่งของกําไรขาดทุนจากการจําหนาย หากกลุมบริษัทจําหนายสวนไดเสียในบริษัทยอยเพียงบางสวนแตยังคงมีการควบคุม
ผลสะสมตองถูกปนสัดสวนใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม หากกลุมบริษัทจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมหรือการรวมคาเพียงบางสวน
โดยที่กลุมบริษัทยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญหรือการควบคุมรวม กลุมบริษัทตองจัดประเภทยอดสะสมบางสวนที่เกี่ยวของเปนกําไรหรือขาดทุน
รายการที่เ ปน ตัว เงิน ที่เ ปน ลูก หนี้ห รือ เจา หนี้กับ หนว ยงานตา งประเทศ ซึ่ง รายการดัง กลา วมิไ ดค าดหมายวา จะมีแ ผนการชํา ระหนี้
หรือไมมีความเปนไปไดวาจะชําระเงินในอนาคตอันใกล ผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกลาวจะถูก
พิจารณาเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ และรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน จนกวาจะมีการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้นออกไป

(ถ)

เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืม และหุนกู
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจกับตางประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปลี่ย นแปลงของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ย น กลุมบริษัท ได ใช
เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว ผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยงรับรูในกําไรหรือขาดทุน ในงวดบัญชีเดียวกัน
กับงวดที่เกิดผลแตกตางจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ทําประกันความเสี่ยงไว

(ท)

รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ
ผลการดําเนินงานของสวนงานที่รายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้น
โดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล
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4

การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในส�วนได�เสียในบริษัทย�อย

ป 2561

(ก) การซื้อธุรกิจ
ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทไดมีการซื้อธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้

(1) Interpress Printers Sendirian Berhad ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดเขาซื้อหุนรอยละ 68 ใน Interpress Printers Sendirian Berhad (“IPSB”)
ซึ่งเปนผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษสําหรับอาหารชั้นนําที่ไดรับการยอมรับจากธุรกิจรานอาหารบริการดวนชั้นนําทั่วโลกในประเทศมาเลเซีย
โดยการเขาซื้อหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญา 63 ลานริงกิต หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 511 ลานบาท
การไดมาซึ่ง อํานาจควบคุมใน IPSB แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของกลุมบริษัทในการเปนผูจําหนายบรรจุภัณ ฑแบบครบวงจรใน
ภูมิภาคอาเซียนและจะชวยเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความตองการบริโภคอาหารบริการดวนในภูมิภาคที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว
ตามไลฟสไตลและความพึงพอใจของผูบริโภค

(2) Binh Minh Plastics Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม
เมื่ อ วั น ที่ 19 มี น าคม 2561 บริ ษั ท ย อ ยในธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส ได เ ข า ซื้ อ หุ น เพิ่ ม ร อ ยละ 30 ใน Binh Minh Plastics Joint Stock
Company (“BMP”) ซึ่งเปนผูผลิตและจัดจําหนายทอและขอตอพีวีซีชั้นนําทางตอนใตของประเทศเวียดนาม โดยมีมูลคาตามสัญญา
2,330 พันลานเวียดนามดอง หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 3,208 ลานบาท
การซื้อหุนเพิ่มดังกลาว ทําใหกลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน BMP เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 20 เปนรอยละ 50 และมีการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนใน BMP กอนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ดังนี้

(ลานบาท)
มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบริษัทรวมกอนเปนบริษัทยอย *
หัก มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

1,696
(1,158)
538

* มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบริษัทรวมกอนเปนบริษัทยอยของ BMP คํานวณโดยใชราคาอางอิงจากราคาหุนในตลาดหลักทรัพย
ณ วันที่ซื้อ
การไดมาซึ่ง อํานาจควบคุมใน BMP จะทําใหกลุมบริษัทสามารถขยายธุรกิจการผลิตทอและขอตอพีวีซีในประเทศเวีย ดนาม และ
สามารถสรางมูลคาจากการเชื่อมโยงการผลิตไวนิลจากตนน้ําไปจนถึง ระดับปลายน้ําไดอยางสมบูรณ ดัง นั้น จากที่ก ลาวขางตน
ถือเปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของป 2561 ไดเขาซื้อหุน BMP เพิ่มเติมในตลาดหลักทรัพยโฮจิมินหอีกรอยละ 4 คิดเปนมูลคาลงทุน
228 พันลานเวียดนามดอง หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 323 ลานบาท ทําใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 54
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การซื้อธุรกิจดังกลาวขางตน กลุมบริษัทไดจางผูประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ไดมา โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 การประเมินมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระไดแลวเสร็จ และมีการบันทึกรายการสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา
เปนมูลคายุติธรรมเรียบรอย
ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีการทบทวนอยางตอเนื่องในระหวางชวงเวลาที่วัดมูลคา ซึ่งหากมีขอมูลใหมที่ไดรับเพิ่มเติมภายในหนึ่งปนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจ
และรับ ทราบขอเท็จ จริง ที่สะทอนเหตุก ารณแ วดลอมที่มีอยู ณ วัน ที่ซื้อ ธุรกิจ การบันทึก บัญชีเกี่ย วกับ การซื้อธุร กิจ จะถูก ปรับปรุงใหม
โดยในไตรมาสที่ 1 ของป 2561 กลุมบริษัทไดมีการเจรจาปรับปรุงเงื่อนไข ตลอดจนทบทวนสินทรัพยและหนี้สินที่ไดรับมาของ Vietnam
Construction Materials Joint Stock Company ซึ่งเปนการซื้อธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ของป 2560 โดยสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดลดลง
257 ลานบาทและมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนใหทั้งหมดลดลง 267 ลานบาท คงเหลือ 5,318 ลานบาท สงผลใหคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
ลดลง 10 ลานบาท ซึ่งการปรับปรุงดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขการปรับปรุงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจตามที่กลาวไปขางตน
สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ มีดังนี้

มูลคายุ ติธรรม
IPSB

BMP

รวม

(ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2

353

355

เงินลงทุนชั่วคราว

-

275

275

161

852

1,013

57

817

874

-

27

27

347

1,126

1,473

-

1,088

1,088

(244)

(79)

(323)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

(28)

(302)

(330)

หนี้สินไมหมุนเวียน

(13)

(161)

(174)

รวมสินทรัพย และหนี้สินสุท ธิที่ ระบุได

282

3,996

4,278

หัก สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
หัก มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบริษัทรวมก อนเปนบริษัทยอย

(89)

(2,002)

(2,091)

-

(1,696)

(1,696)

สินทรัพย สุท ธิจากการไดมา

193

298

491

คาความนิยมจากการซื้ อธุรกิ จ

318

2,910

3,228

สิ่งตอบแทนที่ โอนให ทั้ งหมด

511

3,208

3,719

ลูกหนี้ก ารคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินกู ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย

เงินสดที่ไดมา
กระแสเงินสดจาย - สุท ธิ

หัก เงินลงทุนคางจาย
กระแสเงินสดจาย - สุท ธิในป 2561
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(355)
3,364
(88)
3,276

ทั้งนี้ เงินลงทุนคางจายจํานวน 88 ลานบาท กลุมบริษัทจะจายใหกับผูถือหุนเดิมที่ขายหุนใหแกกลุมบริษัท เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่กําหนดไว
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
กลุมบริษัทไดนําสินทรัพย หนี้สินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวมาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นับตั้งแตวันที่ซื้อธุรกิจ โดยบริษัทยอยดังกลาวมีรายไดจากการขาย 5,000 ลานบาท และกําไรสําหรับงวด 476 ลานบาท ซึ่งรวมเปนสวนหนึ่ง
ของผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท ฝายบริหารคาดวาหากกลุมบริษัทไดมีการซื้อธุรกิจดังกลาวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 กลุมบริษัทจะมี
รายไดจากการขายเปนจํานวนเงินรวม 479,119 ลานบาท และมีกําไรสําหรับป เปนจํานวนเงินรวม 44,783 ลานบาท
กลุมบริษัทมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจดังกลาวรวม 14 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม

(ข) การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
(1) การซื้อสวนไดเสียในบริษัทยอยโดยอํานาจการควบคุมไมเปลี่ยนแปลง
ในระหวา งป 2561 กลุม บริษัท ไดซื้อ หุน ใน Long Son Petrochemicals Co., Ltd. เพิ่ม เติม จากรอ ยละ 71 เปน รอ ยละ 100
บริษัทไดนา แพคส จํากัด และบริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด เพิ่มเติมจากรอยละ 75 เปนรอยละ 100 และบริษัทยอยอื่นๆ
จํานวนเงินรวม 4,203 ลานบาท
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียของกลุมบริษัท ดังนี้

(ลานบาท)
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ไดมา
หัก สิ่งตอบแทนที่โอนใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สวนไดเสียของกลุมบริษัทที่ลดลงจากการเพิ่มสัดสวนในบริษัทยอย

1,914
(4,203)
(2,289)

(2) การจําหนายสวนไดเสียในบริษัทยอยทั้งหมด
ในไตรมาสที่ 3 ของป 2561 บริ ษั ท ย อ ยในธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส ได ข ายหุ น ที่ ถื อ ทั้ ง หมดร อ ยละ 65 ใน Alliance Petrochemical
Investment (Singapore) Pte. Ltd. (“API”) ซึ่งเปนโฮลดิ้งคัมพานีที่ถือหุนใน Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) โดยมี
มูลคาตามสัญญา 83 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 2,757 ลานบาท และรับรูกําไรจากการขายหุนกอนภาษี
1,005 ลานบาท และไดขายหุนที่ถือทั้งหมดรอยละ 60 ในบริษัทสยามสเตบิไลเซอรส แอนด เคมิคอลส จํากัด (“SSC”) ซึ่งเปนผูผลิต
สารใหความอยูตัวกับการขึ้นรูปวัสดุพีวีซีในประเทศไทย โดยมีมูลคาตามสัญญา 5.4 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ
178 ลานบาท และรับรูกําไรจากการขายหุนกอนภาษี 48 ลานบาท โดยกําไรจากการขายหุนไดรวมอยูในรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุนรวม
ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีเงินคาขายหุน API คางรับ จํานวน 52 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ
1,681 ลานบาท โดยจะทยอยรับชําระเปนงวดตามสัญญา ซึ่งจะไดรับครบเต็มจํานวนภายในเดือนกรกฎาคม 2563
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ป 2560

(ก) การซื้อธุรกิจ
ในระหวางป 2560 กลุมบริษัทไดมีการซื้อธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้

(1) Vietnam Construction Materials Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม
เมื่ อ วั น ที่ 7 มี น าคม 2560 บริ ษั ท ย อ ยในธุ ร กิ จ ซี เ มนต แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ ก อ สร า ง ได เ ข า ซื้ อ หุ น ทั้ ง หมดใน Vietnam Construction
Materials Joint Stock Company (“VCM”) ซึ่งเปนกลุมผูประกอบธุรกิจปูนซีเมนตครบวงจรในประเทศเวียดนาม โดยการซือ้ หุนดังกลาว
มีป ระมาณการมูล คา ตามสัญ ญารวม 195 ลา นดอลลารส หรัฐ หรือ เทีย บเทา เงิน บาทประมาณ 6,875 ลา นบาท ซึ่ง รวมมูล คา
ตามเงื่อนไขที่ผูถือหุนเดิมตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขาย ตอมาในไตรมาสที่ 4 ของป 2560 ไดมีการเจรจาปรับปรุงเงื่อนไข
ตลอดจนทบทวนสินทรัพยแ ละหนี้สินที่ไดรับมา ทําใหมูลคาตามสัญญาคงเหลือ 159 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทีย บเทาเงินบาท
ประมาณ 5,585 ลานบาท
การไดมาซึ่งอํานาจควบคุมใน VCM ทําใหกลุมบริษัทมีกําลังการผลิตปูนซีเมนตเพิ่มขึ้น 3.1 ลานตันตอป รวมกําลังการผลิตปูนซีเมนต
ในอาเซียน (นอกประเทศไทย) ทั้งหมดเปน 10.5 ลานตันตอป และมีกําลังการผลิตปูนซีเมนตในประเทศไทยรวม 23 ลานตันตอป
โดย VCM มีโรงงานตั้งอยูในภาคกลางของประเทศเวียดนาม ซึ่งเปนฐานการผลิตและกระจายปูนซีเมนตใหตลาดในพื้นที่นั้นๆ ไดเปนอยางดี
รวมถึงมีศักยภาพที่จะเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรองรับความตองการของตลาดปูนซีเมนตในภูมิภาคตางๆ ไดอีกในอนาคต ทั้งนี้ จากที่กลาว
ขางตนถือเปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจ

(2) PT Indocorr Packaging Cikarang ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดเขาซื้อหุนรอยละ 80 ใน PT Indocorr Packaging Cikarang (“Indocorr”)
ซึ่งเปนผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษคุณภาพสูงในประเทศอินโดนีเซีย โดยการเขาซื้อหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญา 79.2 พันลานรูเปย
หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 206 ลานบาท
การไดมาซึ่งอํานาจควบคุมใน Indocorr ทําใหกลุมบริษัทมีกําลังการผลิตบรรจุภัณฑกระดาษในอาเซียนรวมเพิ่มขึ้นเปน 1.045 ลานตันตอป
โดย Indocorr มีกํา ลัง การผลิต 32,000 ตัน ตอ ป ทั้ง นี้ การเขาซื้อธุรกิจ ดังกลา วเพื่อตอบสนองความตองการใชบรรจุภัณ ฑของ
ตลาดในประเทศอินโดนีเซียที่เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว
กลุมบริษัทรับรูกําไรจากการซื้อในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรมจํานวน 65 ลานบาท ซึ่ง รวมอยูในรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุนรวม
โดยกําไรจากการซื้อดังกลาวเปนผลมาจากการปรับปรุงมูลคายุติธรรมของที่ดิน

196

(3) Long Son Petrochemicals Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 บริษัทยอยในธุรกิจเคมิคอลส ไดเขาซื้อหุนเพิ่มรอยละ 25 ใน Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
(“LSP”) ซึ่งเปนโครงการปโตรเคมีครบวงจรแหงแรกในประเทศเวีย ดนาม โดยมีมูลคาตามสัญญา 36.1 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ
เทียบเทาเงินบาทประมาณ 1,230 ลานบาท
การซื้อหุนเพิ่มดังกลาว ทําใหกลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน LSP เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 46 เปนรอยละ 71 และมีการประเมินมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนใน LSP กอนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากการรวมคาเปนบริษัทยอย ดังนี้

(ลานบาท)
มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในการรวมคากอนเปนบริษัทยอย
หัก มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

2,262
(2,061)
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การไดมาซึ่งอํานาจควบคุมใน LSP จะทําใหกลุมบริษัทมีความสามารถในการแขงขันในเชิงธุรกิจ เนื่องจากเปนโครงการที่มีการเชื่อมโยง
จากโรงงานปโ ตรเคมีขั้น ตน ถึง ขั้น ปลายครบวงจร มีค วามประหยัด จากขนาดการผลิต และสามารถใชวัต ถุดิบ ไดอ ยา งยืด หยุน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่ชวยสนับสนุนธุรกิจ เชน ทาเรือน้ําลึก และ
สาธารณูปโภคตางๆ โดยโครงการดังกลาวมีมูลคาการลงทุนรวมคิดเปนเงินประมาณ 5,400 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาท
ประมาณ 188,000 ลานบาท และคาดวาจะเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดภายในป 2565

(4) บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท จํากัด ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดเขาซื้อหุนรอยละ 75 ในบริษัทพรีซิชั่น พริ้นท จํากัด (“พรีซิชั่น พริ้นท”)
ซึ่งเปนผูผลิตสินคาที่พิมพดวยระบบออฟเซ็ท (Offset printing) โดยเฉพาะสินคากลอง ปายแขวน และสติ๊กเกอร ที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ
ในประเทศไทย โดยการเขาซื้อหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญา 165 ลานบาท
การไดมาซึ่ง อํานาจควบคุมในพรีซิชั่น พริ้นท ทําใหก ลุมบริษัทมีก ารขยายฐานธุรกิจ ดิสเพลยแพคเกจจิ้งอยางตอเนื่องเพื่อรองรับ
ตลาดบรรจุภัณฑคุณภาพสูง โดยพรีซิชั่น พริ้นท มีกําลังการผลิต 4,650 ตันตอป ในขณะเดียวกันก็ชวยเสริมสรางความแข็งแกรงในการเปน
ผูผลิตสินคาและใหบริการบรรจุภัณฑครบวงจร

(5) บริษัทคอนิเมก จํากัด ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิก ายน 2560 บริษัทยอยในธุร กิจ แพคเกจจิ้ง ไดเขาซื้อหุนรอยละ 75 ในบริษัทคอนิเมก จํากัด (“คอนิเมก”)
ซึ่ง เปน ผูผ ลิต สิน คา ในดา น Rigid plastic packaging ซึ่ง รวมถึง ขวดพลาสติก ที่ทํา มาจาก HDPE หลอดบรรจุภัณ ฑพ ลาสติก
ฝา ที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน เครื่องสําอาง เวชภัณฑ สินคาอุปโภคบริโภค และของเหลวอุตสาหกรรม ทั้งภายในและตางประเทศ
โดยการเขาซื้อหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญา 298 ลานบาท
การไดมาซึ่งอํานาจควบคุมในคอนิเมกจะชวยเพิ่มศักยภาพของธุรกิจแพคเกจจิ้งในการตอบสนองตอความตองการบรรจุภัณ ฑ ที่มี
หลากหลายรูปแบบของลูกคา และเพิ่มสัดสวนการขายในกลุมลูกคาที่ตองการบรรจุภัณฑระดับพรีเมียม เชน อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง
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การซื้อธุรกิจดังกลาวขางตน กลุมบริษัทไดจางผูประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ไดมา โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 การประเมินมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระไดแลวเสร็จ และมีการบันทึกปรับปรุงรายการสินทรัพยที่ไดมาและ
หนี้สินที่รับมาเปนมูลคายุติธรรมเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีการทบทวนอยางตอเนื่องในระหวางชวงเวลาที่วัดมูลคา ซึ่งหากมีขอมูลใหมที่ไดรับเพิ่มเติมภายในหนึ่งปนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจ
และรับทราบขอเท็จจริงที่สะทอนเหตุการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม
สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ มีดังนี้

มูลคายุ ติธรรม
VCM

Indocorr

พรีซิชั่น

LSP

พริ้นท

คอนิเมก

รวม

(ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

179

2

1,430

11

7

1,629

ลูกหนี้ก ารคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

448

117

29

71

214

879

สินคาคงเหลือ

434

54

-

12

128

628

6,912

396

1,828

296

638

10,070

628

-

-

1

2

631

54

11

1,469

28

21

1,583

เงินกู ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย

(8,253)

(114)

-

(217)

(420)

(9,004)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

(1,035)

(103)

(826)

(82)

(91)

(2,137)

(99)

(24)

-

(35)

(77)

(235)

(732)

339

3,930

85

422

4,044

-

(68)

(1,139)

(21)

(124)

(1,352)

-

-

(2,262)

-

-

(2,262)

สินทรัพย สุท ธิจากการไดมา

(732)

271

529

64

298

430

คาความนิยมจากการซื้ อธุรกิ จ

6,317

-

701

101

-

7,119

-

(65)

-

-

-

(65)

5,585

206

1,230

165

298

7,484

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
ลูกหนี้และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย และหนี้สินสุท ธิที่ ระบุได

หัก สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
หัก มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในการรวมคา
ก อนเปนบริษัทยอย

กํา ไรจากการซื้ อในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม
สิ่งตอบแทนที่ โอนให ทั้ งหมด
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เงินสดที่ไดมา

(1,629)

กระแสเงินสดจาย - สุท ธิ

5,855

หัก เงินลงทุนคางจาย

(1,659)

กระแสเงินสดจาย - สุท ธิในป 2560

4,196

ทั้ง นี้ เงิน ลงทุนคา งจา ยจํา นวนรวม 1,659 ลา นบาท กลุม บริษัท จะจา ยใหกับ ผูถือหุนเดิม ที่ขายหุน ใหแ กก ลุม บริษัท เมื่อ บรรลุเงื่อนไข
ตามที่กําหนดไวภายในป 2562
กลุมบริษัทไดนําสินทรัพย หนี้สินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวมาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
นับตั้งแตวันที่ซื้อธุรกิจ โดยบริษัทยอยดังกลาวมีรายไดจากการขายรวม 3,815 ลานบาท และขาดทุนสําหรับงวด 353 ลานบาท ซึ่งรวมเปน
สวนหนึ่ง ของผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท ฝายบริหารคาดวาหากกลุมบริษัทไดมีการซื้อธุร กิจดังกลาวตั้ง แตวันที่ 1 มกราคม 2560
กลุมบริษัทจะมีรายไดจากการขายเปนจํานวนเงินรวม 452,562 ลานบาท และมีกําไรสําหรับป เปนจํานวนเงินรวม 54,903 ลานบาท
นอกจากนี้ ในระหวางป 2560 กลุมบริษัทไดจายชําระคืนเงินกูยืมที่มีภาระดอกเบี้ยจํานวน 8,450 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้สินที่รับมาเนื่องจาก
การซื้อธุรกิจ VCM Indocorr และคอนิเมก โดยสวนใหญเปนการจายชําระคืนกอนครบกําหนด
กลุมบริษัทมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจดังกลาวรวม 57 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม

(ข) การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
ในระหวางป 2560 บริษัทยอยในธุรกิจเคมิคอลส ไดซื้อหุนในบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) (“TPC”) ซึ่งเปนบริษัทยอย
เพิ่มเติมอีก จํานวน 76.54 ลานหุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 8.75 จํานวนเงินรวม 3,061 ลานบาท ทําใหก ลุมบริษัทมีสัดสว น
การถือหุนใน TPC เพิ่มขึ้นจากรอยละ 91.06 เปนรอยละ 99.81
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียของกลุมบริษัทใน TPC ดังนี้

(ลานบาท)
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ไดมา
หัก สิ่งตอบแทนที่โอนใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สวนไดเสียของกลุมบริษัทที่ลดลงจากการเพิ่มสัดสวนในบริษัทยอย

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

ทั้งนี้ การซื้อหุนดังกลาวเปนไปตามที่กลุมบริษัทไดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ TPC จากผูถือหุนทุกรายเปนการทั่วไป เนื่องจาก
การเพิก ถอนหลัก ทรัพยของ TPC จากการเปนหลัก ทรัพยจ ดทะเบีย น โดยรับซื้อในราคาหุนละ 40 บาท และมีร ะยะเวลารับซื้อ
ตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีคําสั่งเพิกถอนหลักทรัพยของ TPC
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตั้งแตวันที่ 30 มกราคม 2560 เปนตนไป
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5

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ งกันกับกลุมบริษัท หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือ ควบคุมรวมกันหรือมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญทั้งทางตรงและทางออมตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน
รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และนโยบายการกําหนดราคาสรุปไดดังนี้
2561

บริษัทรวมและการรวมคา

2560

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
สวนใหญคิดตามอัตรา
รอยละของรายไดจากการขาย
ตามจํานวนที่ประกาศจาย

(ลานบาท)

ซื้อ
คาบริการ
รายไดจากการขายสินคา
รายไดคาบริการขนสงและบริการอื่นๆ
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการบริหารและอื่นๆ

21,957
671
54,554
1,800
1,995

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

รายไดเงินปนผล

11,189

16,444

ซื้อ
รายไดจากการขายสินคา
รายไดคาบริการขนสงและบริการอื่นๆ
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการบริหารและอื่นๆ

2,650
266
80
374

2,625
260
99
317

รายไดเงินปนผล

2,476

1,951

บริษัทอื่น
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ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
สวนใหญคิดตามอัตรา
รอยละของรายไดจากการขาย
ตามจํานวนที่ประกาศจาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้

ลูกหนี้การคา
2561

2560

(ลานบาท)
บริษัทรวมและการรวมคา
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
PT Chandra Asri Perkasa
SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)
PT Styrindo Mono Indonesia
Mien Trung Joint Stock Corporation
บริษัทอื่นๆ

1,277
548
404
362
319
318
219
125
123
114
103
77
328
4,317

1,875
451
806
310
558
435
67
108
92
34
235
277
401
5,649

81
29
110
4,427

78
20
98
5,747

บริษัทอื่น
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม
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ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
2561

2560

(ลานบาท)
บริษัทรวมและการรวมคา
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัทไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ บางปะกง จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
PT Siam Maspion Terminal
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด
บริษัทอื่นๆ

บริษัทอื่น
บริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม
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322
110
62
48
36
30
27
24
23
22
19
17
7
92
839

331
97
4
61
25
25
2
22
12
9
65
27
95
775

6

9

5
8
19
858

32
16
57
832

เงินใหกูยืมระยะสั้น
2561

2560

(ลานบาท)
บริษัทรวม
PT M Class Industry
GTC Technology International, LP
บริษัทอื่นๆ
รวม

67
41
8
116

68
41
8
117

เงินใหกูยืมระยะยาว
2561

2560

(ลานบาท)
บริษัทรวม
Mariwasa Holdings, Inc.
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
รวม

82
9
91

84
17
101

รายการเคลื่อนไหวระหวางปสําหรับเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
2561

2560

(ลานบาท)
ระยะสั้น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

117
(1)
116

124
8
(15)
117

101
1
(11)
91

90
17
(6)
101

ระยะยาว
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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เจาหนี้การคา
2561

(ลานบาท)

บริษัทรวม
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
บริษัทไอทีวัน จํากัด
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)
บริษัทอื่นๆ

2560

422
417
361
214
174
134
128
99
54
82
2,085

470
501
454
223
198
172
95
104
65
1,565
79
3,926

185
185
2,270

198
5
203
4,129

บริษัทอื่น
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
2561

2560

(ลานบาท)
บริษัทรวม
บริษัทไอทีวัน จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทอื่นๆ
รวม
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18
14
14
46

19
14
12
45

เงินกูยืมระยะสั้น
2561

2560

(ลานบาท)
บริษัทรวม
Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company

76

-

77

77

153

77

บริษัทอื่น
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
รวม
รายการเคลื่อนไหวระหวางปสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
2561

2560

(ลานบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มจากการซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

77
79
3
(6)
153

84
(7)
77

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารสําคัญ
2561

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

396
36
432

(ลานบาท)

2560
341
20
361

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารสําคัญ ประกอบดวย คาตอบแทนที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ตามขอบังคับของบริษัท และคาตอบแทนที่จายใหแกผูบริหารของกลุมบริษัท ซึ่งไดแก เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่กลุมบริษัทจายสมทบใหผูบริหารในฐานะพนักงานของกลุมบริษัท
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ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ

2561

2560

(ลานบาท)
ลูกหนี้การคา
5

4,427

5,747

บริษัททั่วไป

45,195

41,936

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(1,165)

(911)

สุทธิ

44,030

41,025

48,457

46,772

858

832

14,600

7,803

15,458

8,635

63,915

55,407

หนี้สงสัยจะสูญ

(294)

(74)

หนี้สูญไดรับคืน

47

56

กิจการที่เกี่ยวของกัน

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัททั่วไป

รวม

5

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

206

2561

(ลานบาท)

2560

ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ

4,308

5,648

112

98

7

1

4,427

5,747

38,332

35,796

4,075

3,628

3 - 6 เดือน

631

715

มากกวา 6 - 12 เดือน

608

681

1,549

1,116

45,195

41,936

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(1,165)

(911)

สุทธิ

44,030

41,025

รวม

48,457

46,772

เกินวันครบกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวม
บริษัททั่วไป
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน

มากกวา 12 เดือน

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท คือ 15 - 90 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้การคาที่คางชําระเกินวันครบกําหนดชําระของกลุมบริษัทมีการค้ําประกันโดยสถาบันการเงินในวงเงิน
จํานวน 1,008 ลานบาท (2560: 823 ลานบาท)
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สินค�าคงเหลือ

2561

2560

(ลานบาท)
สินคาสําเร็จรูป

22,567

22,250

3,084

3,174

วัตถุดิบ

14,120

14,019

อะไหล

8,033

7,793

วัสดุ ของใชสิ้นเปลืองและอื่นๆ

6,337

4,810

วัตถุดิบระหวางทาง

7,673

6,374

61,814

58,420

(997)

(770)

60,817

57,650

383,463

349,307

(381)

(381)

335

358

(5,423)

(4,046)

377,994

345,238

(227)

(1,626)

207,755

193,883

สินคาระหวางผลิต

รวม

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
สุทธิ
ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขาย
ตนทุนขาย

หัก การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
บวก การกลับรายการปรับลดมูลคา
หัก ตนทุนบริการและอื่นๆ
รวมสุทธิ
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชไป
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เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ

2561

2560

(ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราวที่มีสภาพคลองสูง
รวม

25,207
3,582
28,789

38,282
5,655
43,937

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย (ในกองทุนสวนบุคคล)
รวม

6,322
15,271
21,593

3,542
9,429
12,971

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย (ในกองทุนสวนบุคคล)
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด
รวม

7,490
2
7,492

7,158
4
7,162

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนสวนบุคคลซึ่งบริหารงานโดยบริษัทบริหารสินทรัพยอิสระ 3 ราย ไดลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคลองสูง
และถูกจัดอันดับอยูในระดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได โดยมีอัตราผลตอบแทนรอยละ 1.25 ถึง 3.23 ตอป (2560: รอยละ 0.98 ถึง

3.45 ตอป)

มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย รวมทั้งมูลคาตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
มูลคา
ตามบัญชี

ระดับ 1

มูลคายุติธรรม
ระดับ 2

รวม

(ลานบาท)
เงินลงทุนชั่วคราว
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย (ในกองทุนสวนบุคคล)

15,271

-

15,271

15,271

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย (ในกองทุนสวนบุคคล)
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด
รวม

7,490
2
7,492

2
2

7,490
7,490

7,490
2
7,492
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ตารางขางตนวิเคราะหการวัดมูลคายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจําสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย การวัดมูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทอยูในระดับ
ที่ตางกันของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคา นิยามของระดับตางๆ ที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนของกลุมบริษัท มีดังนี้
•

ระดับ 1 : เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลอง (ตลาดหลักทรัพย) สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน
และกลุมบริษัทสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา

•

ระดับ 2 : เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขาย
ซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1

กลุมบริษัทพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพยที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา ซึ่งไดมีการทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหลานั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณไวดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
ที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุง
ความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม
9

เงินลงทุนในบริษัทร�วมและการร�วมค�า

รายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย มีดังนี้

หมายเหตุ
ณ วันที่ 1 มกราคม
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีสวนไดเสีย
ลงทุนเพิ่มสุทธิ
รายไดเงินปนผล
จําหนาย
การเปลี่ยนแปลงสถานะเปนบริษัทยอย
รับโอนจากสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2561

2560

(ลานบาท)
98,331
15,047
2,760
(11,189)
(4,120)
(1,158)
(295)
99,376

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

เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนระหวางปสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้
สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
2561
2560

ทุนชําระแลว
2561
2560

วิธีราคาทุน
2561
2560

(รอยละ)

วิธีสวนไดเสีย
2561
2560

รายไดเงินปนผล
2561
2560

(ลานบาท)

บริษัท รวม
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากั ด (มหาชน)
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซั ม จํากั ด
บริษัทเซกิ ซุย-เอสซี จี อินดัสทรี จํากั ด
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
บริษัทนอริตาเก เอสซี จี พลาสเตอร จํากั ด
PT M Class Industry
Green Siam Resources Corporation
บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากั ด
Mariwasa Holdings, Inc.
CMPI Holdings, Inc.
บริษัทอื่นๆ

30
29
29
49
30
40
28
40
50
40
40

30
29
49
30
40
28
40
50
40
40

4,001
1,030
150
2,325
497
405
222
95
63
235
55
151
9,229

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

9,414
2,591
46
1,139
148
134
106
38
31
94
18
39
13,798

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

11,391
2,623
697
498
401
242
91
37
32
25
15
48
16,100

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

213
152
5
7
14
391

182
219
28
2
431

31
49
50
50
47
50
46
50
35
50

31
49
50
50
47
50
46
50
35
50

27,248
1,173
4,755
4,455
5,590
5,789
64
995
120
327

27,248
1,173
4,755
4,455
5,590
5,789
64
995
120
327

18,090
10,800
2,375
2,183
2,571
2,788
167
493
42
163

18,090
10,800
2,375
2,183
2,571
2,788
167
493
42
163

23,021
12,184
6,823
6,148
3,502
3,117
1,083
1,005
497
303

22,025
13,241
6,075
5,120
3,576
4,110
897
996
503
281

746
1,661
1,539
2,576
2,030
386
66
147
30

1,604
1,661
2,383
3,278
2,965
1,764
353
112
118
36

20
25
45
45
25
50
54
-

20
25
45
45
25
50
20
39
40

596
191
592
200
102
78
4
52,279

596
191
592
200
102
78
1,228
1,755
900
4
56,162

119
107
266
87
160
38
104
40,553

119
107
266
87
160
38
642
1,529
180
13
42,813

267
267
137
112
56
40
147
58,709

287
234
114
109
56
104
1,089
1,357
164
55
60,393

47
13
146
46
10
9,443

64
15
93
5
34
14,485

ธุรกิจเคมิคอลส
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
บริษัทกรุงเทพ ซิ นธิติกส จํากั ด
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากั ด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากั ด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากั ด
บริษัทสยามเลเทกซ สังเคราะห จํากั ด
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากั ด
บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากั ด
บริษัทริเก น (ไทยแลนด) จํากั ด
PT Siam Maspion Terminal
Mitsui Advanced Composites
(Zhongshan) Co., Ltd.
GTC Technology International, LP
บริษัทสยาม โทเซลโล จํากั ด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากั ด
GTC Technology US, LLC
บริษัทเอสดีกรุปเซอรวิซ จํากั ด
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)
บริษัทไทย เพ็ท เรซิ น จํากั ด
บริษัทอื่นๆ
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สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
2561
2560

ทุนชําระแลว
2561
2560

วิธีราคาทุน
2561
2560

(รอยละ)

วิธีสว นไดเสีย
2561
2560

รายไดเงินปนผล
2561
2560

(ลานบาท)

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษทั สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษทั สยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
บริษทั สหกรีน ฟอเรสท จํากัด
บริษทั อื่นๆ

49
31
17

48
31
17

500
1,100
190
263
2,053

500
1,100
190
263
2,053

245
495
48
105
893

245
495
48
105
893

427
239
64
730

421
281
59
761

11
5
16

14
5
19

40
30
30
30

40
30
30
30

2,739
85
240
300

2,739
85
240
300

1,120
76
72
90

1,120
76
72
90

18,686
1,246
723
716

17,066
1,396
714
615

880
158
21
59

1,087
31
120

30
25
20
30
20

30
25
20
30
20

รวม

475
308
39
233
80
4,499
68,060

475
308
39
233
80
4,499
70,753

142
74
355
140
16
2,085
57,329

142
74
355
140
16
2,085
57,009

68,060

70,753

57,329

57,009

646
143
382
10
275
107
51
68
21,252
1,339
95,433 11,189
(87)
95,346 11,189

214
8
49
1,509
16,444

หัก ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
เงินลงทุนในบริษัท รวม - สุท ธิ

694
400
252
104
43
22,864
98,403
(87)
98,316

สวนงานอื่น
บริษทั สยามคูโบตาคอรปอเรชัน่ จํากัด
บริษทั ผลิตภัณฑวิศวไทย จํากัด
บริษทั สยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั นวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ
บางปะกง จํากัด
บริษทั นวโลหะไทย จํากัด
Lysando AG
บริษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จํากัด
บริษทั ไอทีวัน จํากัด

16,444

การรวมคา
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
บริษทั โกลบอลเฮาส อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
บริษทั เอสซีจี นิชเิ ร โลจิสติกส จํากัด
บริษทั สยาม สมารท ดาตา จํากัด

65
51
51

65
51
-

1,519
570
30
2,119

1,190
570
1,760

760
291
15
1,066

595
291
886

787
258
15
1,060

608
252
860

-

-

-

50

2,119

4,800
6,560

1,066

2,401
3,287

1,060

2,125
2,985

-

-

70,179

77,313

58,395

60,296

99,376

98,331

11,189

16,444

ธุรกิจเคมิคอลส
บริษทั สยาม มิตซุย พีทเี อ จํากัด
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินลงทุนในบริษัท รวมและการรวมคา - สุท ธิ

ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทไดซื้อหุนเพิ่มรอยละ 34 ใน Binh Minh Plastics Joint Stock Company ทําใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะ
จากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
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การซื้อเงินลงทุน
ในไตรมาสที่ 3 ของป 2561 กลุ ม บริ ษั ท ได ซื้ อ หุ น ร อ ยละ 29 ใน PT Catur Sentosa Adiprana Tbk ซึ่ ง ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก 2 ประเภท
ประกอบดวยธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และธุรกิจกระจายสินคาวัสดุกอสรางและสินคาเกี่ยวกับบานในประเทศอินโดนีเซีย มูลคาเงินลงทุนในบริษัท
ดังกลาวคิดเปนจํานวนเงิน 2,591 ลานบาท

การจําหนายเงินลงทุน
ไตรมาสที่ 4 ของป 2561 กลุมบริษัทไดขายหุนทั้งหมดรอยละ 50 ในบริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด และรอยละ 40 ในบริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด
เปนจํานวนเงินประมาณ 3,425 ลานบาท และมีกําไรจากการขายหุนกอนภาษีประมาณ 960 ลานบาท โดยกําไรจากการขายหุนไดรวมอยูใน
รายไดอื่นในงบกําไรขาดทุนรวม

บริษัทรวมและการรวมคาที่ไมมีสาระสําคัญ
ตารางตอไปนี้สรุปขอมูลทางการเงินของสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคาที่ไมมีสาระสําคัญ จากจํานวนเงินที่รายงาน
ในงบการเงินรวมของกลุมบริษัท
บริษัทรวม
2561

การรวมคา
2560

2561

2560

(ลานบาท)
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคา
สวนแบงของกลุมบริษัทใน
- กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

98,316

95,346

1,060

2,985

14,909
312
15,221

18,220
(1,205)
17,015

138
138

(8)
148
140

การจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2560
เปนเงินสดและหุนสามัญ โดยมีกําหนดจายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึ่งกลุมบริษัทมีสิทธิรับเงินปนผลเปนหุนสามัญจํานวน 48 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 48 ลานบาท
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
2561
2560

(รอยละ)

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
บริษัทปูนซี เมนตเอเซี ย จํากั ด (มหาชน)
Finfloor S.p.A.
อื่นๆ

ธุรกิจเคมิคอลส

PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia *
PT Trans-Pacific Polyethylindo *
อื่นๆ

บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากั ด
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากั ด
บริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากั ด
อื่นๆ

รายไดเงินปนผล
2561
2560

(ลานบาท)

10
10

10
10

942
299
114
1,355

942
299
55
1,296

82
49
131

82
39
121

5
39
39

5
39
39

2,002
184
131
187
2,504

2,002
184
131
90
2,407

6
6

5
5

33

33

-

1

881
484
178
389
1,932
5,824
(2,428)
3,396

881
484
178
122
1,665
5,401
(2,425)
2,976

2,234
50
44
3
2,331
2,468
2,468

1,707
50
55
1,812
1,939
1,939

* ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
สวนงานอื่น

เงินลงทุน
2561
2560

10
10
4

รวม

หัก ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
สุท ธิ

10
10
4

มูลคารวมของเงินลงทุนดังกลาวขางตน ซึ่งถือตามงบการเงินที่ตรวจสอบครั้งหลังสุดที่มีอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
สวนไดเสียใน
มูลคาตามบัญชี

ราคาทุน

(ลานบาท)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
11

5,824

9,825

ลูกหนี้ไม�หมุนเวียนอื่น

2561

2560

(ลานบาท)
เงินจายลวงหนาตามสัญญากอสราง คาสิทธิในการใชที่ดินและอื่นๆ
คาเชาที่ดินจายลวงหนา
คาใชจายจายลวงหนา
อื่นๆ
รวม
214

7,799
4,216
406
1,367
13,788

2,458
976
699
1,112
5,245

12

อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง

อาคารและ
สิ่งปลูก สราง

รวม

(ลานบาท)
ราคาทุ น
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิ จ
จําหนาย
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
โอนไปที่ดินพัฒนาเพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
โอนไปที่ดินพัฒนาเพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,404
8
(4)
192
(4)
1,596
70
(5)
165
(13)
1,813

566
22
588
5
2
65
660

1,970
30
(4)
192
(4)
2,184
75
(3)
230
(13)
2,473

305
305
10
315

358
9
20
387
26
28
441

663
9
20
692
36
28
756

1,291
1,498

201
219

1,492
1,717

คาเสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุ นจากการดอยคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิ จ
คาเสื่อ มราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาเสื่อ มราคาสําหรับป
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลคาตามบั ญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กลุมบริษัทไดมีการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑของสินทรัพยที่ใชงานอยู
ในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลคายุติธรรมจํานวน 8,349 ลานบาท (2560: 7,541 ลานบาท)
การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 3 จากเกณฑขอมูลที่นํามาใช
ซึ่งใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลคายุติธรรม
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
ทีด่ ินและ

อาคารและ

เครื่องจักร

ยานพาหนะ

เครื่องใช

งานระหวาง

สวนปรับปรุง

สิง่ ปลูกสราง

และอุปกรณ

และอุปกรณ

สํานักงาน

กอสราง

รวม

(ลานบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

30,342

67,764

389,120

11,822

7,195

42,361

548,604

เพิ่มขึน้ จากการซื้อธุรกิจ

390

4,607

7,655

84

75

1,858

14,669

เพิ่มขึน้

428

1,094

9,370

529

309

9,992

21,722

จําหนาย/ตัดรายการบัญชี

(223)

(276)

(5,143)

(184)

(289)

(35)

(6,150)

โอนไปอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

(192)

-

-

-

-

-

(192)

(12)

(39)

(414)

(3)

(7)

-

(475)

1,867

8,321

24,774

685

326

(36,194)

(221)

(443)

(1,505)

(4,565)

(218)

(60)

(1,546)

(8,337)

32,157

79,966

420,797

12,715

7,549

16,436

569,620

-

885

1,807

43

37

26

2,798

ลดลงจากการขายบริษทั ยอย

(27)

(76)

(216)

(2)

(5)

-

(326)

เพิ่มขึน้

841

941

5,732

205

240

15,540

23,499

จําหนาย/ตัดรายการบัญชี

(136)

(159)

(5,518)

(266)

(306)

(95)

(6,480)

โอนไปอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

(165)

(65)

-

-

-

-

(230)

-

(225)

(45)

-

(4)

-

(274)

โอนเขา (ออก)

429

1,473

8,495

279

194

(11,748)

(878)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

(318)

(789)

(2,058)

(97)

(42)

76

(3,228)

32,781

81,951

428,994

12,877

7,663

20,235

584,501

โอนไปสินทรัพยทถี่ อื ไวเพื่อขาย
โอนเขา (ออก)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึน้ จากการซื้อธุรกิจ

โอนไปสินทรัพยทถี่ อื ไวเพื่อขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ที่ดินและ
สวนปรับปรุง

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

เครื่องจัก ร
และอุปกรณ

ยานพาหนะ
และอุปกรณ

เครื่อ งตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่อ งใช
สํานัก งาน

งานระหวาง
ก อสราง

รวม

(ลานบาท)
คาเสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุ นจากการดอยคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิ จ
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ผลขาดทุนจากการดอ ยคา
จําหนาย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปสินทรัพยที่ถือ ไวเพื่อขาย
โอนเขา (ออก)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิ จ
ลดลงจากการขายบริษัทยอย
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ผลขาดทุนจากการดอ ยคา (กลับรายการ)
จําหนาย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
โอนไปสินทรัพยที่ถือ ไวเพื่อขาย
โอนเขา (ออก)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9,070
1
1,040
2
(146)
(1)
(1)
(56)
9,909
1,034
(5)
(125)
26
(28)
10,811

36,074
1,112
2,565
28
(229)
(35)
13
(462)
39,066
194
(67)
2,688
117
(111)
(28)
(145)
(72)
(139)
41,503

244,691
3,382
16,952
279
(4,876)
(395)
1
(2,634)
257,400
1,069
(193)
17,306
528
(5,220)
(3)
(686)
(716)
269,485

7,968
62
848
(155)
(3)
(57)
(170)
8,493
30
(2)
767
(190)
(7)
(68)
9,023

5,574
42
614
1
(276)
(7)
(37)
(43)
5,868
32
(4)
594
3
(265)
(4)
(11)
(34)
6,179

44
2
(9)
37
(3)
34

303,421
4,599
22,019
312
(5,691)
(441)
(81)
(3,365)
320,773
1,325
(266)
22,389
643
(5,911)
(28)
(152)
(753)
(985)
337,035

22,248
21,970

40,900
40,448

163,397
159,509

4,222
3,854

1,681
1,484

16,399
20,201

248,847
247,466

มูลคาตามบั ญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม ซึ่งไดรับการคิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคาแลว แตยัง คงใชงานอยู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 173,807 ลานบาท (2560: 167,105 ลานบาท)
ในป 2561 กลุมบริษัทไดบันทึกตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานระหวางกอสราง
จํานวน 158 ลานบาท (2560: 127 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่รับรูรอยละ 1.60 ถึง 5.65 ตอป (2560: รอยละ 1.90 ถึง 4.18 ตอป)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ราคาทุนของเครื่องจักรและอุปกรณภายใตสัญญาเชาการเงินมีจํานวน 1,207 ลานบาท (2560: 1,465 ลานบาท)
และมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 884 ลานบาท (2560: 1,038 ลานบาท)
ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ของธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง และ
ธุรกิจเคมิคอลส เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 643 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม
ในการทดสอบการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณที่มีขอบงชี้การดอยคา กลุมบริษัทกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาจากการใช
ซึ่งใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับ ทั้งนี้กระแสเงินสดในอนาคตเปนประมาณการสําหรับหาปขางหนาและอัตราการเติบโต
หลังจากนั้น ซึ่งกําหนดจากประมาณการในระยะยาวของผูบริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกําไร EBITDA และใชอัตราคิดลดจากตนทุน
เงินทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของกลุมบริษัท
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ค�าความนิยมและสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น

คาความนิยม

ราคาทุ น

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิ จ
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิ จ
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คาตัดจําหนายสะสมและ
ผลขาดทุ นจากการดอยคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิ จ
คาตัดจําหนายสําหรับป
ผลขาดทุนจากการดอยคา
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิ จ
คาตัดจําหนายสําหรับป
ผลขาดทุนจากการดอยคา
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลคาตามบั ญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพยไมมีตัวตน
ลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร
ประทานบัตร
และคาธรรมเนียม
ตนทุน
และ
การใชสิทธิ
ระหวางพัฒนา
อื่นๆ

(ลานบาท)

รวม
สินทรัพย
ไมมีตัวตน

12,069
7,119
(1,089)
18,099
3,228
(4)
21,323

9,570
19
565
(333)
459
(25)
10,255
15
369
(197)
504
(12)
10,934

1,031
270
(801)
500
399
(9)
(326)
564

4,640
627
2,591
334
(115)
8,077
526
(21)
(157)
(42)
8,383

15,241
646
3,426
(333)
(8)
(140)
18,832
15
1,294
(227)
21
(54)
19,881

412
210
622
815
1,437

5,352
15
864
4
(316)
(15)
5,904
2
892
17
(161)
102
6,756

(3)
3
-

1,127
408
(10)
1,525
438
2
(1)
(22)
1,942

6,479
15
1,272
4
(316)
(25)
7,429
2
1,330
16
(162)
83
8,698

17,477
19,886

4,351
4,178

500
564

6,552
6,441

11,403
11,183

ในไตรมาสที่ 3 ของป 2561 กลุมบริษัทไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมของเงินลงทุนในบริษัทยอยในสวนงานธุรกิจซีเมนต
และผลิตภัณฑกอสราง เปนจํานวนเงิน 815 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม
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ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม กลุมบริษัทกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาจากการใช ซึ่งใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคตที่คาดวาจะไดรับ ทั้งนี้กระแสเงินสดในอนาคตเปนประมาณการสําหรับหาปขางหนาและอัตราการเติบโตหลังจากนั้น ซึ่งกําหนดจาก
ประมาณการในระยะยาวของผูบริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกําไร EBITDA และใชอัตราคิดลดจากตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของกลุมบริษัท
15

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพย
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน
ซึ่งแสดงรวมไวในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้
2561

2560

(ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สุทธิ

5,073
(2,155)
2,918

6,274
(2,318)
3,956

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้

ณ วันที่
1 มกราคม
2560

บันทึกเปน
รายได (คาใชจาย)
ในกํา ไรหรือ ในกํา ไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 30)

เพิ่มขึ้น
จากการ
ซื้ อธุรกิ จ

ผลตาง
จากการ
แปลงคา
งบการเงิน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

(ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบั ญ ชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สิน
สําหรับผลประโยชนพนักงาน
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 อาคารและอุปกรณ
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)

สุท ธิ

2,893

820

342

(111)

12

3,956

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบั ญชี
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ณ วันที่
1 มกราคม
2561

บันทึกเปน
รายได (คาใชจาย)
ในกํา ไรหรือ ในกํา ไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 30)

ผลตาง
จากการ
แปลงคา
งบการเงิน

เพิ่มขึ้น
จากการ
ซื้ อธุรกิ จ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

(ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบั ญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สิน
สําหรับผลประโยชนพนักงาน
อื่นๆ
รวม

3,823
85
554

(1,204)
(17)
(72)

-

-

(7)

2,619
68
475

1,573
659
6,694

107
(112)
(1,298)

211
211

35
35

(26)
(1)
(34)

1,865
581
5,608

เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่นๆ
รวม

(165)
(2,452)
(121)
(2,738)

125
50
26
201

8
8

(54)
(121)
(175)

16
(2)
14

(32)
(2,440)
(218)
(2,690)

สุท ธิ

3,956

(1,097)

219

(140)

(20)

2,918

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบั ญชี

ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช ซึ่งกลุมบริษัทไมไดรับรูเปนสินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
มีรายละเอียดดังนี้
2561

2560

(ลานบาท)
ผลแตกตางชั่วคราว
- สินคาคงเหลือ
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
- ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
- อื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
รวม

62
743
238
489
13,565
15,097

37
126
202
206
10,154
10,725

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง ไมไดใชซึ่ง กลุมบริษัทยัง ไมไดรับรูเปนสินทรัพยภ าษีเงินไดร อการตัดบัญชีเปนผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมสิ้นสุด
การใหประโยชนตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได โดยจะสิ้นสุดการใหประโยชนภายในป 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุมบริษัทไมไดบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากการลงทุน
ในบริษัทยอ ยและการร ว มค า อันเนื่อ งมาจากกลุ มบริษั ทสามารถควบคุ มจั ง หวะเวลาในการกลั บรายการผลแตกต างชั่ ว คราวได และ
มีความเปนไปไดแนนอนที่ผลแตกตางชั่วคราวจะไมไดกลับรายการภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต
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การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนเปลงของหนี้สินที่มีสาระสําคัญที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับป 2561 เปนดังนี้
เงินเบิกเกินบัญชีและ
หมายเหตุ เงินกูยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการไดมาในบริษัทยอย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
17

4

เงินกูยืม
ระยะยาว

หุนกู

รวม

(ลานบาท)

19,783
2,118
237

8,246
(6,051)
86

181,134
25
-

209,163
(3,908)
323

(114)
22,024

(16)
2,265

181,159

(130)
205,448

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2561

2560

(ลานบาท)
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินกูยืม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและอื่นๆ
รวม

17,776
3,902
74
21,752

16,840
2,545
201
19,586

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหงจํานวนเงินประมาณ 8,734 ลานบาท (2560: 7,831 ลานบาท)
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เงินกู�ยืมระยะยาว

2561

2560

(ลานบาท)
สวนที่หมุนเวียน
- สวนที่ไมมีหลักประกัน
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนที่ไมหมุนเวียน
- สวนที่ไมมีหลักประกัน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวม

621
58
679

4,671
116
4,787

1,515
71
1,586
2,265

3,351
108
3,459
8,246

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจําแนกตามประเภทสกุลเงินดังนี้
2561

2560

(ลานบาท)
บาท
ดอลลารสหรัฐ
ดองเวียดนาม
เปโซ
อื่นๆ
รวม

1,143
953
143
25
1
2,265

3,148
3,740
1,344
11
3
8,246

ในป 2561 กลุมบริษัทไดเบิกถอนเงินตามสัญญาเงินกูยืมที่ไดลงนามไวรวมเทียบเทาเงินบาท จํานวน 416 ลานบาท (2560: 1,031 ลานบาท)
และไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวแกสถาบันการเงินกอนครบกําหนดเปนจํานวนเงิน 884 ลานบาท (2560: 7,565 ลานบาท) ทั้ง นี้
เงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 3.00 ถึง 6.25 ตอป (2560: รอยละ 2.06 ถึง 6.25 ตอป)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีวงเงินกูยืมสวนที่ยังไมไดเบิกถอนรวมเทียบเทาเงินบาท จํานวน 106,165 ลานบาท (2560: 1,570 ลานบาท)
รวมวงเงินกูยืมสําหรับโครงการปโตรเคมีในประเทศเวียดนาม จํานวน 3,238 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 105,072 ลานบาท
เงินกูยืมระยะยาวที่เปนเงินตราตางประเทศมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในป 2561 ประมาณรอยละ 4.07 ตอป (2560: รอยละ 4.40 ตอป) โดยสวนใหญ
กลุมบริษัทไดมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยไวแลว ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 34
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หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระไดดังนี้
2561

2560

(ลานบาท)
ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป
ครบกําหนดหลังจาก 5 ป
รวม

621
1,397
118
2,136

4,671
3,280
71
8,022

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
บริษัทยอ ยหลายแหงไดทําสัญญาเชาการเงินเครื่อ งจัก รและอุปกรณ โดยสัญญาเชามีระยะเวลา 3 - 9 ป หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
เงินตน

ป 2561

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม

ป 2560

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป
ครบกําหนดหลังจาก 5 ป
รวม

ดอกเบี้ย

ยอดชําระ

(ลานบาท)
58
71
129

7
5
12

65
76
141

116
107
1
224

10
12
22

126
119
1
246
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หุ�นกู�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน มูลคารวม 181,500 ลานบาท (2560: 181,500 ลานบาท)
ดังนี้
มูลคายุติธรรม *
หุนกู ครั้งที่

2561

2560

(ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย

อายุหุนกู

ครบกํา หนด

2561

2560

(รอยละตอป)

หุ นกู - บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
6,500
6,500
3/2555
15,000
1/2557
10,000
2/2557
15,000
1/2558
15,000
15,000
1/2558
10,000
10,000
2/2558
25,000
25,000
1/2559
25,000
25,000
2/2559
25,000
25,000
1/2560
10,000
10,000
2/2560
25,000
25,000
3/2560
30,000
1/2561
10,000
2/2561
181,500
181,500
รวม

4.40
4.00
3.90
3.75
3.90
3.40
3.00
3.00
3.25
2.97
3.05
3.00
3.10

7 ป
4 ป
4 ป
3 ป
4 ป
4 ป
4 ป
4 ป
4 ป
7 ป
4 ป
4 ป
4 ป

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
1 เมษายน 2565
1 ตุลาคม 2565

1,028
1,006
1,019
1,014
1,024
1,023
1,025
1,021
1,016
1,026

1,053
1,016
1,017
1,015
1,023
1,037
1,034
1,033
1,045
1,031
1,041
-

หัก หุนกู ที่ถือโดย
บริษัทยอย
สุท ธิ
หัก สวนที่ถึงกํา หนด
ชําระภายในหนึ่งป
สุท ธิ

(341)
181,159

(366)
181,134

(31,430)
149,729

(39,918)
141,216

* ราคาซื้อขายสุดทาย (บาทตอหนวย: มูลคาตอหนวยเทากับ 1,000 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มูลคายุติธรรมของหุนกู บริษัทไดพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพยที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา
ซึ่งไดมีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหลานั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณไวดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาด
สําหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิต
และไดรวมการปรับปรุงความเสี่ยงดานเครดิตของบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม

224

20

ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน�พนักงาน

กลุมบริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนที่กําหนดไวตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ
และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก ความเสี่ยงของชวงชีวิต ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

(ลานบาท)
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินบําเหน็จ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
ผลประโยชนอื่นๆ
รวม
หัก สินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ

8,574
82
596
9,252
198
9,450
(102)
9,348

6,833
87
558
7,478
205
7,683
(110)
7,573

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
2561

2560

(ลานบาท)
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรูในกําไรขาดทุน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
อื่นๆ
ผลประโยชนจาย
เพิ่มจากการซื้อธุรกิจ
อื่นๆ
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

7,478

7,109

519
275
69
863

562
260
6
828

1,387
(70)
1,317

158
(101)
57

(443)
37
(406)
9,252

(563)
31
16
(516)
7,478
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การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ
2561

2560

(ลานบาท)
สินทรัพยโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม
จํานวนที่จายสมทบ
ผลประโยชนจาย
ผลตอบแทนจากสินทรัพยโครงการ
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
สินทรัพยโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

110
11
(9)
5
(6)
(9)
102

88
27
(15)
8
2
110

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก
2561

2560

(ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขอสมมติดานประชากรศาสตร
ขอสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

222
144
1,027
1,393

1
57
98
156

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2561

2560

(รอยละ)
อัตราคิดลด *
- ประเทศไทย
- ประเทศเวียดนาม
- ประเทศอินโดนีเซีย
- อื่นๆ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ ***

2.65 - 3.72
5.10
8.24 - 8.98
6.17 - 7.36
3.00 - 7.00
1.50 - 33.00
50.00 ของ TMO2017

2.62 - 3.76
6.55 - 6.97
6.97 - 8.75
5.16 - 5.70
3.00 - 8.00
1.00 - 35.00
25.00 ของ TMO2008

* อัตราผลตอบแทนในทองตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบําเหน็จ
** ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
*** ป 2561 อางอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017)
ป 2560 อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008)
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การวิเคราะหความออนไหว
การเปลี่ย นแปลงในแตล ะขอ สมมติที่เกี่ย วขอ งในการประมาณการตามหลัก คณิต ศาสตรป ระกัน ภัย ที่อ าจเปนไปไดอ ยางสมเหตุสมผล
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
ที่กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้
ผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2561

2560

(ลานบาท)
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5
ลดลงรอยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0
ลดลงรอยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 10.0
ลดลงรอยละ 10.0

(464)
507

(355)
387

1,000
(860)

912
(776)

(248)
260

(249)
264

แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใตโครงการดังกลาว แตไดแสดงประมาณการ
ความออนไหวของขอสมมติตางๆ

สินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ
2561

2560

(รอยละ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด

6.17 - 7.36

5.16 - 5.70

เมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแ หง ชาติไดเห็นชอบพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน และจะมีผลใชบัง คับเมื่อ พน 30 วัน
นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซี่งกําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางที่ถูกเลิกจางเพิ่มเติม หากลูกจางทํางานติดตอกัน
ครบ 20 ปขึ้น ไป ลูก จา งมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอ ยกวาคาจา งอัตราสุดทาย 400 วัน จากปจ จุบันอัต ราคาชดเชยสูง สุดคือ 300 วัน
โดยหากกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช กลุมบริษัทจะรับรูประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ
2,500 ลานบาท และทําใหกําไรสุทธิลดลงประมาณ 2,000 ลานบาท
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ทุนเรือนหุ�น

ราคาตาม
มูลคาหุน

2561
จํานวนหุน

(บาท)

2560
มูลคา

จํานวนหุน

มูลคา

(ลานหุน / ลานบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ

1

1,600

1,600

1,600

1,600

1

1,600

1,600

1,600

1,600

1

1,200

1,200

1,200

1,200

1

1,200

1,200

1,200

1,200

ทุนที่ออกและชําระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ
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สํารองและองค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น

สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง(“สํารองตามกฎหมาย”)
อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินแสดงในสวนของผูถือหุนประกอบดวยผลตางการแปลงคาทั้งหมดจากงบการเงินของหนวยงานตางประเทศ
ของกลุมบริษัทจนกระทั่งมีการจําหนายเงินลงทุนนั้น

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายที่บันทึกไปยังสวนของผูถือหุน รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการจําหนายเงินลงทุนนั้น
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ส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม

ตารางตอ ไปนี้สรุปขอ มูลเกี่ย วกับบริษัทยอ ยแตละรายของกลุมบริษัท ซึ่ง มีสว นไดเสีย ที่ไ มมีอํา นาจควบคุม ที่มีส าระสําคัญ กอ นการตัด
รายการระหวางกัน
บริษัทระยองโอเลฟนส จํากั ด
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากั ด
2561
2560
2561
2560
(ลานบาท)
สวนของสวนไดเสียที่ ไมมีอํานาจควบคุม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
49.46%
49.46%
45.27%
45.27%
สินทรัพยหมุนเวียน
9,675
10,325
12,852
13,265
สินทรัพยไมหมุนเวียน
8,196
8,592
33,342
33,536
หนี้สินหมุนเวียน
(5,361)
(5,497)
(17,130)
(16,833)
หนี้สินไมหมุนเวียน
(691)
(767)
(48)
(774)
สินทรัพย สุท ธิ
11,819
12,653
29,016
29,194
มูลคาตามบัญชีของ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
5,846
6,258
13,136
13,216

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได
กํา ไรสําหรับป
กํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กํา ไรสําหรับป
- สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
- สวนที่เปนของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
กํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
- สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
- สวนที่เปนของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอาํ นาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเที ยบเท าเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุท ธิ
เงินปนผลที่ จายให กับ
สวนไดเสียที่ ไมมีอํานาจควบคุม

68,336
5,989
(7)
5,982

63,440
10,670
10,670

84,994
6,351
2
6,353

78,571
13,047
13,047

3,027

5,393

3,476

7,141

2,962

5,277

2,875

5,906

(4)

-

1

-

(3)
5,982

10,670

1
6,353

13,047

7,112
(101)
(7,004)

8,084
(582)
(9,911)

9,372
(2,131)
(7,233)

12,300
(289)
(12,005)

7

(2,409)

8

6

3,371

5,137

2,956

5,811
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ข�อมูลตามส�วนงานธุรกิจ

กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการ
และโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน
สิน ทรัพ ย รายไดแ ละผลการดําเนิน งานจากสว นงานเปน รายการที่เกี่ย วขอ งโดยตรงกับ สว นงานหรือ ที่สามารถปนสวนใหกับ สวนงาน
ไดอยางสมเหตุสมผล
ในป 2561 ผูบริหารไดปรับการแสดงขอมูลตามสวนงานธุรกิจ โดยคาใชจายของหนวยงานสวนกลางไดถูกรวมในผลการดําเนินงานของแตละสวนงาน
ทั้งนี้ ไดปรับปรุงขอมูลป 2560 เพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอขอมูลตามสวนงานธุรกิจป 2561

สวนงานธุรกิจ
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

ผลิตและจําหนายปูนซีเมนตเทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนตขาว ปูนสําเร็จรูป กระเบื้องหลังคา
อิ ฐ บล็ อ กปู พื้ น กระเบื้ อ งเซรามิ ค สุ ข ภั ณ ฑ แ ละก อ กน้ํ า ต า งๆ เป น ผู จํ า หน า ยสิ น ค า ซี เ มนต
วัสดุกอ สรางและสินคาอื่นๆ ผานชอ งทางการจําหนายของผูแทนจําหนายสินคาในกลุมบริษัท
รวมทั้งเปนผูนําเขาเชื้อเพลิง เศษกระดาษและเศษเหล็ก

ธุรกิจเคมิคอลส

ผลิตและจําหนายโอเลฟนส โพลีโอเลฟนส และสินคาเคมีภัณฑอื่นๆ

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ผลิ ต และจํ า หน า ยกระดาษบรรจุ ภั ณ ฑ บรรจุ ภั ณ ฑ ใ นรู ป แบบต า งๆ ทั้ ง บรรจุ ภั ณ ฑ ก ระดาษ
(บรรจุภัณฑกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร) และบรรจุภัณฑพลาสติก (บรรจุภัณฑ
อ อ นตั ว และบรรจุ ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก แบบแข็ ง ) รวมถึ ง ผลิ ต และจํ า หน า ยเยื่ อ จากยู ค าลิ ป ตั ส
เยื่อเคมีละลายไดและกระดาษพิมพเขียน

สวนงานอื่น

ร ว มลงทุ น กั บ บริ ษั ท ชั้ น นํ า ในธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ซึ่ ง ส ว นใหญ ไ ด แ ก ธุ ร กิ จ เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร
อุปกรณและชิ้นสวนยานยนต และเหล็ก รวมทั้งการใหบริการอื่นๆ

ขอมูลตามสวนงานธุรกิจ ใชสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานและจัดสรรทรัพยากรสําหรับผูบริหาร กลุมบริษัทประเมินความสามารถ
ในการดําเนินงานตาม EBITDA
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ขอมูลตามสวนงานธุรกิจสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

สินทรัพยรวม
2561
2560

รายไดจากการขาย
2561
2560

EBITDA (1)
2561
2560

(ลานบาท)
งบการเงินรวมเอสซี จี

589,787

573,412

478,438

450,921

86,641

102,080

218,316
213,263
93,246
312,828

213,134
193,183
91,312
307,272

182,952
221,538
87,255
100

175,255
206,280
81,455
82

21,244
46,117
14,866
4,469

21,450
63,656
12,353
4,660

สวนงานธุรกิจ
ธุรกิ จซี เมนตและผลิตภัณฑกอสราง
ธุรกิ จเคมิคอลส
ธุรกิ จแพคเกจจิ้ง
สวนงานอื่น

กํา ไร
สําหรับป (2)
2561
2560

คาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย
2561
2560

(ลานบาท)
งบการเงินรวมเอสซี จี

44,748

55,041

23,747

23,282

5,984
29,166
6,319
3,431

6,457
41,273
4,651
2,885

10,608
6,835
5,403
901

10,590
6,612
5,206
873

สวนงานธุรกิจ
ธุรกิ จซี เมนตและผลิตภัณฑกอสราง
ธุรกิ จเคมิคอลส
ธุรกิ จแพคเกจจิ้ง
สวนงานอื่น

(1) หมายถึง กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม
(2) หมายถึง กําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
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ผลการดําเนินงานของสวนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตและ
ผลิตภัณฑกอสราง
2561
2560

ธุรกิจเคมิคอลส
2561
2560

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั รวมและการรวมคา
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย

64,031
17,168
1,325
109,585
26,207
218,316

56,466
13,896
1,269
114,456
27,047
213,134

55,241
58,709
136
77,455
21,722
213,263

45,183
62,518
42
74,943
10,497
193,183

30,074
730
16
58,379
4,047
93,246

29,317
761
16
57,143
4,075
91,312

เงินกูยมื ระยะสัน้
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
เงินกูยมื ระยะยาว
หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ
สวนของผูถ อื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

74,973
23,420
943
6,439
105,775
112,541
218,316

77,383
22,743
1,449
5,338
106,913
106,221
213,134

28,221
21,239
4,667
2,901
57,028
156,235
213,263

21,300
19,897
5,405
2,655
49,257
143,926
193,183

27,894
9,297
602
2,193
39,986
53,260
93,246

23,026
9,422
1,328
1,885
35,661
55,651
91,312

8,827

30,979

13,740

7,332

7,728

8,667

ขอมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

ขอมูลเพิ่มเติม

การเพิ่มขึน้ ของสินทรัพยไมหมุนเวียน

(ลานบาท)

2561

2560

รายการตัดบัญชี
ระหวางสวนงาน
2561
2560

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั รวมและการรวมคา
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย

146,850
22,777
135,020
2,946
5,235
312,828

147,543
21,165
129,851
3,256
5,457
307,272

(118,925)
(8)
(125,609)
(899)
(2,425)
(247,866)

(106,890)
(9)
(121,040)
(951)
(2,599)
(231,489)

177,271
99,376
10,888
247,466
54,786
589,787

171,619
98,331
10,138
248,847
44,477
573,412

เงินกูยมื ระยะสัน้
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
เงินกูยมื ระยะยาว
หนี้สนิ ไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ
สวนของผูถ อื หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

32,990
2,872
149,736
2,096
187,694
125,134
312,828

40,244
3,062
141,223
1,942
186,471
120,801
307,272

(109,945)
(3,161)
(4,633)
(826)
(118,565)
(129,301)
(247,866)

(97,464)
(3,605)
(4,731)
(915)
(106,715)
(124,774)
(231,489)

54,133
53,667
151,315
12,803
271,918
317,869
589,787

64,489
51,519
144,674
10,905
271,587
301,825
573,412

260

635

-

-

30,555

47,613

สวนงานอื่น

ขอมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

ขอมูลเพิ่มเติม

การเพิ่มขึน้ ของสินทรัพยไมหมุนเวียน
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ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
2561
2560

(ลานบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี
2561
2560

ธุรกิ จซี เมนตและ
ผลิตภัณฑกอสราง
2561
2560

ธุรกิ จเคมิคอลส
2561

ธุรกิ จแพคเกจจิ้ง

2560

2561

2560

(ลานบาท)
ขอมูลจากงบกําไรขาดทุ น
รายไดจากการขาย
ลูกคาภายนอก
ระหวางสวนงาน
รวมรายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กํา ไรขั้นตน
รายไดอื่น
กํา ไรก อนคาใชจาย
คาใชจายในการดําเนินงาน
กํา ไรก อนตนทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กํา ไรก อนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กํา ไรหลังภาษีเงินได
สวนแบงกํา ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไรสําหรับป
การแบงปนกํา ไร
สวนที่ เ ปนของผูถือหุ นบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม

172,867
10,085
182,952
(145,762)
37,190
2,400
39,590
(29,345)

166,284
8,971
175,255
(138,587)
36,668
2,476
39,144
(28,715)

220,766
772
221,538
(182,056)
39,482
4,393
43,875
(14,036)

205,400
880
206,280
(155,479)
50,801
5,698
56,499
(13,940)

84,705
2,550
87,255
(69,074)
18,181
515
18,696
(9,249)

79,155
2,300
81,455
(67,291)
14,164
1,407
15,571
(8,443)

10,245
(2,905)
7,340
(1,982)
5,358

10,429
(2,998)
7,431
(1,532)
5,899

29,839
(721)
29,118
(4,362)
24,756

42,559
(898)
41,661
(3,762)
37,899

9,447
(1,039)
8,408
(1,313)
7,095

7,128
(883)
6,245
(649)
5,596

924
6,282

818
6,717

11,183
35,939

14,826
52,725

(15)
7,080

4
5,600

5,984

6,457

29,166

41,273

6,319

4,651

298
6,282

260
6,717

6,773
35,939

11,452
52,725

761
7,080

949
5,600
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รายการตัดบัญชี
สวนงานอื่น
2561
2560

ระหวางสวนงาน
2561

งบการเงินรวมเอสซี จี

2560

2561

2560

(ลานบาท)
ขอมูลจากงบกําไรขาดทุ น
รายไดจากการขาย
ลูกคาภายนอก
ระหวางสวนงาน
รวมรายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กํา ไรขั้นตน
รายไดอื่น
กํา ไรก อนคาใชจาย
คาใชจายในการดําเนินงาน
กํา ไรก อนตนทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กํา ไร (ขาดทุน) ก อนภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
กํา ไรหลังภาษีเงินได
สวนแบงกํา ไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไรสําหรับป
การแบงปนกํา ไร
สวนที่ เ ปนของผูถือหุ นบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม

100
100
(47)
53
9,133
9,186
(6,957)

82
82
(38)
44
9,254
9,298
(7,020)

(13,407)
(13,407)
13,476
69
(4,618)
(4,549)
4,494

(12,151)
(12,151)
12,088
(63)
(5,519)
(5,582)
5,542

478,438
478,438
(383,463)
94,975
11,823
106,798
(55,093)

450,921
450,921
(349,307)
101,614
13,316
114,930
(52,576)

2,229
(2,222)
7
473
480

2,278
(2,387)
(109)
430
321

(55)
51
(4)
(85)
(89)

(40)
54
14
(181)
(167)

51,705
(6,836)
44,869
(7,269)
37,600

62,354
(7,112)
55,242
(5,694)
49,548

2,951
3,431

2,565
2,886

4
(85)

(1)
(168)

15,047
52,647

18,212
67,760

3,431

2,885

(152)

(225)

44,748

55,041

3,431

1
2,886

67
(85)

57
(168)

7,899
52,647

12,719
67,760

สวนงานภูมิศาสตร
กลุมบริษัทไดขยายการลงทุนและดําเนินกิจการในตางประเทศ โดยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการจําแนกสวนงานภูมิศาสตรสําหรับรายการรายได
จากการขายและสินทรัพยไมหมุนเวียนที่มีมูลคาเปนสาระสําคัญ โดยรายไดจากการขายตามสวนงานแยกตามที่ต้ังทางภูมิศาสตรของลูก คา
และสินทรัพยไมหมุนเวียนตามสวนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของสินทรัพย
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ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานภูมิศาสตร
รายไดจากการขาย
2561
2560

สินทรัพยไมหมุนเวียน
2561
2560

(ลานบาท)
ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
จีน
ประเทศอื่นๆ
รวม

274,270
43,465
31,407
30,723
98,573
478,438

264,240
38,554
28,487
30,864
88,776
450,921

211,603
36,082
14,071
1
18,496
280,253

204,026
29,772
16,187
29,234
279,219

ลูกคารายใหญ
กลุมบริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายหนึ่งรายใดที่มีมูลคาตั้งแตรอยละ 10 ของรายไดจากการขายของกลุมบริษัท
25

รายได�อื่น

2561

2560

(ลานบาท)
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
กําไรจากการขายเงินลงทุนและอื่นๆ
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
กําไรจากการขายเศษวัตถุดิบและอื่นๆ
กําไรจากการขายสินทรัพย
กําไรจากเครื่องมือทางการเงิน
อื่นๆ
รวม
26

2,479
2,693
1,985
1,205
1,005
497
224
1,735
11,823

1,952
3,277
2,029
1,416
855
417
939
641
1,790
13,316

ต�นทุนในการจัดจําหน�าย

2561

2560

(ลานบาท)
คาใชจายในการขนสง
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายพนักงาน
คาใชจายในการสงเสริมการขายและโฆษณา
คาเชา
คานายหนา
อื่นๆ
รวม

11,553
5,829
2,584
597
548
2,430
23,541

11,627
5,830
2,618
668
606
2,218
23,567
235

27

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร

2561

2560

(ลานบาท)
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายพนักงาน
ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม และสินทรัพยอื่น
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายเทคโนโลยีสารสนเทศและคาจางแรงงานภายนอก
คาใชจายคงที่จากการผลิตไมเต็มกําลังการผลิต
คาประชาสัมพันธและเงินบริจาค
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาภาษีใบอนุญาตและคาธรรมเนียมอื่นๆ
คาวิจัยและพัฒนา
อื่นๆ
รวม
28

18,153
1,798
1,784
1,750
1,316
1,075
1,008
911
782
2,975
31,552

18,405
719
1,728
1,327
1,550
1,036
1,041
945
759
1,500
29,010

ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�ของพนักงาน

2561

2560

(ลานบาท)
เงินเดือนและคาแรง
สวัสดิการ และอื่นๆ
ตนทุนบําเหน็จ - โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
ตนทุนบําเหน็จ - โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
คาใชจายสําหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
รวม

36,073
4,521
2,148
858
360
43,960

36,251
4,459
2,052
820
92
43,674

กลุม บริษัทไดจัดใหมีเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อจายใหพนักงานเมื่อออกจากงาน โดยบริษัทจายในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนพนักงาน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุงานของพนักงาน
กลุมบริษัทไดจัดใหมีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ่งสําหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน พนักงานที่จะสมัคร
เปนสมาชิกกองทุนนี้ตองจายเงินสะสมเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทจะจายสมทบเปนรายเดือน
เขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุงานของสมาชิก
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29

ต�นทุนทางการเงิน

หมายเหตุ
ดอกเบี้ยเงินกูสกุลเงินบาท
ดอกเบี้ยเงินกูสกุลเงินตางประเทศ
ดอกเบี้ยเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานและอื่นๆ
สวนที่บันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสราง
สุทธิ
30

13

2561

2560

(ลานบาท)
6,502
239
253
6,994
(158)
6,836

6,576
483
180
7,239
(127)
7,112

ภาษีเงินได�

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สําหรับงวดปจจุบัน
ภาษีงวดกอนๆ ที่บันทึกต่ําไป (สูงไป)
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว

15

รวม

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
กลับรายการกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

หมายเหตุ

15

2561

2560

(ลานบาท)
6,188
(16)
6,172

6,452
62
6,514

1,097

(820)

7,269

5,694

2561

2560

(ลานบาท)
(211)
(8)
(219)

(34)
(325)
(359)
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง
2561

2560

อัตราภาษี

(รอยละ)

(ลานบาท)

20

59,916
(15,047)
44,869
8,974

16

(27)
(643)
(1,823)
(934)
926
(285)
6,188
(16)
1,097
7,269

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ผลกระทบจากความแตกตางของอัตราภาษี
สําหรับกิจการในตางประเทศ
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
สิทธิประโยชนทางภาษี
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่ม
คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไมไดและอื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีงวดกอนๆ ที่บันทึกต่ําไป (สูงไป)
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินได
31

อัตราภาษี

(รอยละ)

(ลานบาท)

20

73,454
(18,212)
55,242
11,048

10

(61)
(401)
(4,405)
(1,121)
683
709
6,452
62
(820)
5,694

กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญบริษัทใหญ และจํานวน
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายแลวระหวางป โดยแสดงการคํานวณดังนี้
2561

2560

(ลานบาท / ลานหุน)
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กําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายแลว

44,748
1,200

55,041
1,200

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

37.29

45.87

32

เงินป�นผล

ที่ป ระชุม สามัญ ผูถือ หุน ของบริษัท เมื่อ วัน ที่ 29 มีน าคม 2560 มีม ติอ นุมัติจา ยเงิน ปน ผลประจํา ป 2559 ในอัต ราหุน ละ 19.00 บาท
เปนเงินประมาณ 22,800 ลานบาท โดยไดจายเงินปนผลงวดระหวางกาลในอัตราหุนละ 8.50 บาท ใหแกผูถือหุนเฉพาะผูที่มีสิทธิรับเงินปนผล
คิดเปนจํานวนเงิน 10,198 ลานบาท ซึ่งจายแลวเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และไดจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 10.50 บาท
ใหแกผูถือหุนเฉพาะผูที่มีสิทธิรับเงินปนผลคิดเปนจํานวนเงิน 12,600 ลานบาท ซึ่งจายแลวในวันที่ 27 เมษายน 2560
ที่ป ระชุม สามัญ ผูถือ หุน ของบริษัท เมื่อ วัน ที่ 28 มีน าคม 2561 มีม ติอ นุมัติจา ยเงิน ปน ผลประจํา ป 2560 ในอัต ราหุน ละ 19.00 บาท
เปนเงินประมาณ 22,800 ลานบาท โดยไดจายเงินปนผลงวดระหวางกาลในอัตราหุนละ 8.50 บาท ใหแกผูถือหุนเฉพาะผูที่มีสิทธิรับเงินปนผล
คิดเปนจํานวนเงิน 10,199 ลานบาท ซึ่งจายแลวเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และไดจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 10.50 บาท
ใหแกผูถือหุนเฉพาะผูที่มีสิทธิรับเงินปนผลคิดเปนจํานวนเงิน 12,600 ลานบาท ซึ่งจายแลวในวันที่ 20 เมษายน 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีมติอ นุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลป 2561 ในอัตราหุนละ 8.50 บาท
ใหแกผูถือหุนเฉพาะผูที่มีสิทธิรับเงินปนผล คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 10,200 ลานบาท ซึ่งจายแลวในวันที่ 22 สิงหาคม 2561
33

สัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมี
(ก) บริษัทยอ ยหลายแหง ไดทําสัญญากับบริษัทตางประเทศหลายแหง โดยบริษัทตางประเทศดัง กลาวจะใหความชวยเหลือ เกี่ยวกับ
ขอ มูล และความรูท างวิช าการและความชว ยเหลือ ดา นเทคนิค ในการผลิต สิน คา ตามสิท ธิก ารผลิต ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561
บริษัทยอยผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียมวิชาการจํานวนหนึ่ง และคาธรรมเนียมการใชสิทธิตามที่กําหนดไวในสัญญา
(ข) บริษัท ยอ ยหลายแหง ไดทํา สัญ ญาระยะยาวจํา นวนหลายฉบับ กับ บริษัท อื่น ๆ ทั้ง ในและตา งประเทศเพื่อ ซื้อ วัต ถุดิบ รับ บริก าร
เชา สิน ทรัพ ย ซื้อ สิน ทรัพ ย กอ สรา งโรงงานและสิน ทรัพ ยตา งๆ นอกจากนี้ กลุม บริษัท ไดป ระทานบัต รเหมือ งแรจ ากราชการ
ดังนั้น จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
34

เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
กลุมบริษัทควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุมบริษัท และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด

ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาทําใหเกิดความสูญเสียทางการเงิน กลุมบริษัทไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยงนี้
โดยการพิจ ารณาการใหสินเชื่อ กับลูก คา กําหนดวงเงินสินเชื่อ วงเงินค้ําประกันจากธนาคาร และ/หรือ วงเงินค้ําประกันบุคคล กําหนด
ระยะเวลาการใหสินเชื่อ มีร ะบบงานในการควบคุม การใหสิน เชื่อ และมีก ารติดตามลูก หนี้ที่มีก ารคางชํา ระ มูล คา ยุติธรรมของลูก หนี้
ซึ่งแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิของลูกหนี้หลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลตอดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งกลุมบริษัทบริหารหนี้สนิ
โดยการกูยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
อัตราผลตอบแทนที่แทจริงของเงินใหกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้

เงินใหกูยืม
อัตราผลตอบแทน
ที่แทจริง

ภายใน 1 ป

(รอยละตอป)

หลังจาก 1 ป
แตไมเกิ น 5 ป

หลังจาก 5 ป

รวม

(ลานบาท)

ป 2561
หมุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะยาว
ไมห มุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะยาว

3.75 - 7.00
MLR บวก 0.50
3.75
MLR บวก 0.50

155

-

-

155

15

-

-

15

2.00 - 5.50
MLR บวก 0.50

-

24

83

107

170

24

83

277

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

รวม

ป 2560
หมุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะยาว
ไมห มุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะยาว
รวม
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อัตราผลตอบแทนที่แทจริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้

หนี้สินทางการเงิน
อัตราผลตอบแทน
ที่แทจริง

หลังจาก 1 ป
ภายใน 1 ป

(รอยละตอป)

แตไมเกิ น 5 ป หลังจาก 5 ป

รวม

(ลานบาท)

ป 2561
หมุนเวียน
เงินเบิกเกิ นบัญชีและเงินกู ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู ยืมระยะสั้น
เงินกู ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หุนกู
ไมห มุนเวียน
เงินกู ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หุนกู
รวม

1.58 - 8.75
MOR / MMR
Cost of fund บวก (0.50 - 1.50)
2.54
MLR ลบ (0.50 - 2.35)
LIBOR บวก 0.70
VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก 0.75
1.04 - 8.90
3.40 - 4.40

MLR ลบ (0.50 - 2.35)
LIBOR บวก 0.70
VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก (0.75 - 1.75)
1.04 - 8.90
2.97 - 3.25

21,752

-

-

21,752

273
621

-

-

273
621

58
31,430

-

-

58
31,430

-

1,397

118

1,515

54,134

71
139,729
141,197

10,000
10,118

71
149,729
205,449
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อัตราผลตอบแทน
ที่แทจริง

หลังจาก 1 ป
แตไมเกิ น 5 ป หลังจาก 5 ป

ภายใน 1 ป

(รอยละตอป)

รวม

(ลานบาท)

ป 2560
หมุนเวียน
เงินเบิกเกิ นบัญชีและเงินกู ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู ยืมระยะสั้น
เงินกู ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หุนกู
ไมห มุนเวียน
เงินกู ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หุนกู
รวม
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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

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมีหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งมีสกุลตางประเทศ ดังนี้
หมุนเวียน
2561

2560

ไมหมุนเวียน
2561
2560

รวม
2561

2560

(ลานบาท)
ดอลลารสหรัฐ
ดองเวียดนาม
เปโซ
รูเปย
อื่นๆ
รวม

1,337
1,072
988
79
40
3,516

2,764
1,301
513
135
77
4,790

572
85
18
675

1,682
996
8
3
2,689

1,909
1,157
1,006
79
40
4,191

4,446
2,297
521
135
80
7,479

กลุมบริษัทไดทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงินเปนสวนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สินของกลุมบริษัท การจัดการความเสี่ยง
โดยใชตราสารทางการเงินนี้ เปนไปตามนโยบายและแนวทางซึ่ง คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบแลว และมีก ารควบคุมขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
อนุพันธทางการเงินที่กลุมบริษัทจัดทํา ไดแก สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Exchange Contract) สัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ (Cross Currency Swap) และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) โดยสัญญาที่ทํานั้นเปนการปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 34
นอกจากนั้น กลุมบริษัทมีรายไดจากการสงออกและรายไดอื่นๆ เปนเงินตราตางประเทศอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะชวยลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศได

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยแ ละหนี้สิน ทางการเงินสว นที่ห มุนเวีย นเปน มูล คา ที่ใกลเ คีย งกับราคาที่บัน ทึก ในบัญ ชี เนื่อ งจากเครื่อ งมือ
ทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมระยะยาวและเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งเปนอัตราทองตลาดมีราคาตามบัญชีใกลเ คีย ง
มูลคายุติธรรม
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สําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่กลาวขางตนมีมูลคายุติธรรมและมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังตอไปนี้
2561
มูลคา
ตามสัญญา

มูลคายุติธรรม
ระดับ 2

ไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน *
เงินกูยืม Swap

มูลคา
ตามสัญญา

มูลคายุติธรรม
ระดับ 2

(ลานบาท)

หมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา *
ลูกหนี้ Forward
เจาหนี้ Forward
เงินกูยืม Forward
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน *
เงินกูยืม Swap
สัญญาปองกันความเสี่ยงดานราคา *

2560

621

621

4,671

4,679

19,598
13,507
361

19,370
13,464
358

19,297
10,513
373

19,111
10,440
371

1,364

736

1,674
68

1,790
33

1,515

1,515

3,351

3,351

-

-

724

788

* มูล คา ยุติธ รรมของสัญ ญาซื้อ ขายเงิน ตราตางประเทศลว งหนา สัญ ญาแลกเปลี่ย นสกุล เงิน และสัญ ญาปอ งกัน ความเสี่ย งดา นราคา
คือ การปรับมูลคาของสัญญาที่กลุมบริษัททําไวกับธนาคารตั้งแตเริ่มตนดวยราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อสะทอนใหเห็นถึง
มูลคาของสัญญา ณ เวลาปจจุบัน มากขึ้น
กลุมบริษัทพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารหนี้ ดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใชกระแสเงินสดตามสัญญาและอัตราคิดลด
ที่เกี่ยวของกับตลาด
มูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารอนุพันธที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา ซึ่งไดมีการทดสอบความสมเหตุสมผล
ของราคาเหลานั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณไวดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสําหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน
ณ วันที่วัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุงความเสี่ยงดานเครดิต
ของกลุมบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม
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35

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมี
2561

2560

(ลานบาท)
(ก) หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยกลุมบริษัทเพื่อค้ําประกันการจายชําระ
เงินกูยืมของกิจการที่เกี่ยวของกันที่ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวม
(ข) หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารแกหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
(ค) เลตเตอรออฟเครดิตที่เปดแลวแตยังไมเขาเงื่อนไขการเปนหนี้สิน
(ง) ภาระผูกพัน
- ตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
- ตามสัญญาเชาและบริการ
- ตามสัญญาซื้อที่ดิน กอสราง ติดตั้งเครื่องจักร และอื่นๆ

465
803
441

662
913
347

34,713
8,905
115,701

57,812
7,041
7,197

ภาระผูก พัน ตามสัญ ญากอ สรา งและติด ตั้ง เครื่อ งจัก รนี้ไดร วมถึง การออกแบบวิศ วกรรม การจัด หาเครื่อ งจัก รและอุป กรณ และ
การกอ สรางโรงงานของโรงงานปโ ตรเคมีในประเทศเวีย ดนาม และการขยายกําลัง การผลิตของโรงงานโอเลฟนสในประเทศไทย
มูลคาตามสัญญาประมาณ 2,392 ลานดอลลารสหรัฐ 18,818 พันลานเวียดนามดอง และสกุลเงินอื่น รวมเทียบเทาเงินบาทประมาณ
107,022 ลานบาท
นอกจากนี้ กลุมบริษัทมีภาระผูกพันที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน ตามสัญญาซื้อและติดตั้งเครื่องจักรของโครงการขยายการลงทุน
ในธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑในประเทศฟลิปปนส มูลคาตามสัญญาประมาณ 808 ลานบาท
(จ) กลุมบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับธนาคารหลายแหงทั้งในและตางประเทศ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ จายชําระเงินกูยืม จายชําระคาสินคา เครื่องจักรและอุปกรณ
รับชําระเงินใหกูยืม และรับชําระเงินคาสินคา มีรายละเอียดดังนี้
มูลคาตามสัญญา
เงินกูยืม Swap
สกุลตางประเทศ
2561

เทียบเทาเงินบาท
2560

2561

(ลาน)
ดอลลารสหรัฐ

11

2560

(ลานบาท)
92

361

2,771

สัญญาดังกลาวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2562 (2560: ครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2563)
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มูลคาตามสัญญา
ลูกหนี้ Forward
สกุลตางประเทศ
เทียบเทาเงินบาท
2561
2560
2561
2560

(ลาน)
ดอลลารสหรัฐ
ยูโร
เยน
อื่นๆ
รวม

575
12
57

(ลานบาท)
571
10
117

18,736
455
17
390
19,598

เจาหนี้ Forward
สกุลตางประเทศ
เทียบเทาเงินบาท
2561
2560
2561
2560

(ลาน)
18,763
389
34
111
19,297

333
51
2,482

(ลานบาท)
284
25
404

10,832
1,922
724
29
13,507

9,334
971
124
84
10,513

สัญญาดังกลาวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนมกราคม 2563 (2560: ครบกําหนดภายในเดือนมิถุนายน 2562)
(ฉ) กลุมบริษัทไดทําสัญญาเพื่อบริหารความเสี่ยงทางดานราคาวัตถุดิบและพลังงานกับธนาคารในประเทศและธนาคารตางประเทศหลายแหง
มูลคาตามสัญญาสุท ธิ 42 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ เทีย บเทาเงินบาทจํานวน 1,364 ลานบาท (2560: 2 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ
เทียบเทาเงินบาทจํานวน 68 ลานบาท) โดยสัญญาดังกลาวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนธันวาคม 2562 (2560: ครบกําหนดภายใน

เดือนธันวาคม 2561)

(ช) บริษัทไดทําสัญญากับผูใหบริการในประเทศ 2 ราย เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกกลุมบริษัท มูลคาตามสัญญาประมาณ
6,500 ลานบาท ซึ่งสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 7 ป โดยเริ่มมีผลตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559
(ซ) ในระหวางป 2561 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาซื้อวัตถุดิบและสาธารณูปโภคกับบริษัทในตางประเทศ อายุสัญญา 15 ป โดยที่
ทั้งสองฝายมีขอผูกพันที่จะตองซื้อขายและสงมอบวัตถุดิบและสาธารณูปโภคตามราคา ปริมาณ และเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
(ฌ) ในไตรมาสที่ 1 ของป 2552 บริษัทไดแ จงความดําเนินคดีอาญาอดีตพนักงานเกี่ยวกับการลักทรัพย (แบบฟอรมใบหุนสามัญ) และ
การปลอมแปลงใบหุนสามัญ ของบริษัท เปน จํานวนหุน 672,000 หุน ซึ่ง ตอ มาในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 บริษัท ไดรับแจง จาก
ศาลแพง วาผูจัดการมรดกและทายาทผูถือหุนที่ถูกปลอมแปลงใบหุน (โจทก) ไดย่ืนฟอ งบริษัทพรอ มกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นซึ่ง
เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว โดยเรียกรองใหรวมกันชดเชยคาเสียหาย ซึ่งคดีนี้ไดยุติแลว
โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาใหอดีตพนักงานผูกระทําละเมิดตอโจทก คืนหุนหรือใชราคาหุนตามราคา
ที่มีการซื้อขายครั้งสุดทาย ณ วันที่ใชเงิน ซึ่งตองไมต่ํากวาอัตราหุนละ 314.38 บาท รวมทั้งเงินปนผลที่ขาดอยูและดอกเบี้ยจนกวาชําระเสร็จ
โดยใหบริษัทในฐานะนายจาง บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และบุคคลที่เกี่ยวของรวมรับผิด ดังนั้น บริษัทจึงได
บันทึกประมาณการหนี้สินจากคาเสียหายดังกลาวในสวนที่บริษัทอาจตองรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คิดเปนจํานวนเงิน 201 ลานบาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัทไดชําระหนี้ใหโจทกเสร็จสิ้นแลวดวยการคืนใบหุนสามัญของบริษัท เงินปนผลกอนฟองคดี
พรอมดอกเบี้ย เงินปนผลหลังฟองคดี และคาใชจายตางๆ ในการดําเนินคดี จํานวนเงินรวม 319 ลานบาท ตอมาบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ
ซึ่งเปนจําเลยรวมไดยื่นคํารองเพื่อขอใหศาลฎีกาตีความคําพิพากษา โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีคําสั่งยกคํารอ ง
ดังกลาวแลว และบริษัทไดฟองคดีไลเบี้ยผูเกี่ยวของแลวเมื่อเดือนธันวาคม 2561
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36

การบริหารจัดการส�วนทุน

ผูบริหารของกลุมบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการสวนทุนซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อดํารงฐานเงินทุนใหแข็งแกรง โดยการวางแผนการกําหนด
กลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังคํานึงถึง
การมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยูในเกณฑดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง
สรางความแข็งแกรง ความมั่นคงของการดํารงเงินสด และมีโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นตอผูถือหุน นักลงทุน เจาหนี้ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ
37

เรื่องอื่นๆ

(ก) เมื่อ วัน ที่ 29 กัน ยายน 2552 ศาลปกครองกลางไดมีคํา สั่ง คุมครองชั่ว คราวที่สั่ง ใหห นวยงานราชการ 8 แหง ระงับ 76 โครงการ
ในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียงจังหวัดระยองไวเปนการชั่วคราว ตอมาศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางไดมีคําสั่ง ให
12 โครงการดําเนินการตอไปได สวนที่เหลืออีก 64 โครงการใหระงับไวตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง ในจํานวนนี้มีโครงการของ
กลุมบริษัท 18 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 57,500 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนโครงการของบริษัทรวมทุนภายใตธุรกิจเคมิคอลส
ตอมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งพิพากษาใหเพิกถอนใบอนุญาตโครงการที่ออกหลังวันที่รัฐธรรมนูญป 2550
มี ผ ลบั ง คั บ ใช และเข า ข า ย 11 ประเภทโครงการที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยผลของคําพิพากษาดังกลาว โครงการเกือบทั้งหมดของกลุมบริษัท
ไมเขาขายประเภทโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง จึงสามารถดําเนินการตอไปได มีเพียง 1 โครงการที่เขาขายตาม
ประกาศดัง กลาว ซึ่ง ไดดํา เนิน การใหเปนไปตามหลัก เกณฑในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ป 2550 เรีย บรอ ยแลว เมื่อ
ปลายป 2555 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เห็นวาโครงการไดดําเนินการครบถวนแลว กนอ. จึงไดสงเรื่องให
อัยการเพื่อยื่นขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยกเลิกการระงับโครงการชั่วคราวเพื่อใหโครงการสามารถดําเนินการตอไปได ซึ่งอัยการได
ยื่นคํารองขอยกเลิกคําสั่งคุมครองชั่วคราวตอศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2557 ศาลปกครอง
สูง สุดไดมีคําสั่ง ยกเลิก การระงับโครงการดัง กลาว และในเดือ นตุลาคม 2557 กลุมบริษัทไดรับใบอนุญาตจาก กนอ. และสามารถ
ดําเนินงานตามโครงการไดตามปกติ
ทั้งนี้ ในสวนของคดี ผูฟองคดีและหนวยงานราชการไดอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองกลางตอศาลปกครองสูงสุด
(ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 219 (8/2560) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติการสนับสนุนการปรับโครงสรางของ
บริษัทยอยซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทย การปรับโครงสรางจะดําเนินการดวยวิธีการควบบริษัท
โดยควบบริษัทยอยที่ถือหุนผานบริษัทเซรามิคซิเมนตไทย จํากัด จํานวน 5 บริษัท เปนบริษัทใหมที่จะมีสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยธุรกรรมการควบบริษัทจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและศักยภาพในการแขงขัน
จากมูลคาเพิ่ม (Synergies) ในดานการตลาดและการขาย ดานการผลิต รวมถึงการวิจัยพัฒนาสินคาเพื่อตอบสนองลูกคาใหดียิ่งขึ้น
บริษัทยอยจํานวน 5 บริษัท ประกอบดวย 1) บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 2) บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)
3) บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุป อินดัสทรี่ส จํากัด 4) บริษัทโสสุโก แอนด กรุป (2008) จํากัด และ 5) บริษัทเจมาโก จํากัด
ในไตรมาสที่ 1 ป 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนของแตละบริษัทที่จะควบเขากัน มีมติอนุมัติการควบบริษัทแลว
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ตอ มาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ไดมีก ารประชุมผูถือหุนรวมระหวางผูถือหุนของ 5 บริษัท โดยที่ประชุมมีมติอ นุมัติเรื่องตางๆ
ของบริษัทใหมที่จะเกิดจากการควบบริษัท รวมทั้งอนุมัติชื่อของบริษัทใหมเปน บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) และจะใชชื่อยอ
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา “COTTO” โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว จํานวน 5,963 ลานบาท เปนหุนสามัญ
จํานวน 5,963 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ทั้ง นี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ไดอ นุมัติรับหลักทรัพย “COTTO” เปนหลัก ทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตั้ง แต
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และเริ่มซื้อขายตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เปนตนไป
38

เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

(ก) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 บริษัทยอยภายใตธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง ไดเขาซื้อหุนเพิ่มเติมจากรอยละ 50 เปนรอยละ 100
ในบริษัท ใหบ ริก ารดานโลจิสติก สสองแหง ไดแ ก บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมิน อล จํา กัด และบริษัท บางกอก อิน เตอร เฟรท
ฟอรเวิรดดิ้ง จํากัด
(ข) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ดังนี้
(1) ใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือ หุนเพื่อ อนุมัติจายเงินป นผลสําหรับ ป 2561 ในอัตราหุนละ 18.00 บาท รวมเปนเงินประมาณ
21,600 ลา นบาท ซึ่ง บริษัท ไดจา ยเงิน ปน ผลระหวา งกาลไปแลว ในอัต ราหุน ละ 8.50 บาท เมื่อ วัน ที่ 22 สิง หาคม 2561
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 32 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 9.50 บาท ใหแกผูถือหุน
เฉพาะผูที่มีสิทธิรับเงินปนผลคิดเปนเงินประมาณ 11,400 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันที่ 19 เมษายน 2562 การจายเงินปนผล
ดังกลาวขึ้นอยูกับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 27 มีนาคม 2562
(2) ใหออกหุนกู ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 1 เมษายน 2562 จํานวน 15,000 ลานบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.10 ตอป อายุ 4 ป
เพื่อนําไปไถถอนหุนกู ครั้งที่ 1/2558 จํานวน 15,000 ลานบาท ที่จะครบกําหนดไถถอน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล�วแต�ยังไม�มีผลบังคับใช�

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศแลว แตยังไมมีผลบังคับใช ซึ่งกลุมบริษัทไมไดนํามาใชใน
การจัดทํางบการเงินรวมนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนี้ อาจเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และ
ถือ ปฏิบัติกับงบการเงินรวมสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 2563 กลุมบริษัทไมมีแ ผนที่จะนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาใชกอนวันถือปฏิบัติ
กลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบที่อ าจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม
ซึ่งไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม มีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*

เรื่อง
การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การป อ งกั น ความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นหน ว ยงาน
ตางประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19* การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

มีผลบังคับใช
2563
2563
2562
2563
2563
2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใหหลักการโดยรวมในการรับรูรายได ทั้งจํานวนเงินและชวงเวลาที่รับรู โดยรายไดจะรับรูเมื่อ
(หรือ ณ ขณะที่) กิจการสงมอบการควบคุมสินคาหรือบริการใหแกลูกคาดวยมูลคาของรายไดที่กิจการคาดวาจะไดรับ
กลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมของกลุมบริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เปนครั้งแรก ซึ่งไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินรวมในงวดที่ถือปฏิบัติ

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู
การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง
กลุมบริษัทอยูระหวางประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือ
ทางการเงินเปนครั้งแรกตองบการเงินรวม
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งบการเงิ น

บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย จ� ำ กั ด (มหาชน)

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากั ด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่กาหนดโดยสภาวิช าชีพ บัญ ชี ในส่ว นที่เกี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิน และข้า พเจ้ าได้ป ฏิบัติต ามความรับ ผิด ชอบ
ด้า นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
สาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
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การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 6
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร
ผู้บ ริห ารได้ประเมินข้อบ่ งชี้ของการด้อยค่าของเงิน ลงทุน ใน กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับการประเมิน
บริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซึ่งนาไปสู่การพิจารณา การทดสอบ ความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
การด้อ ยค่า ของเงิน ลงทุน ดัง กล่า ว โดยเน้น ไปที่ธุร กิจ ที่มี และบริษัทย่อยอาจเกิดการด้อยค่า และทดสอบ ข้อสมมติที่สาคัญ
ผลการดาเนินงานต่ากว่าที่คาดการณ์ ไว้ การทดสอบการด้อยค่า ที่ส นับ สนุน การประมาณการมูล ค่า ที่ค าดว่า จะได้รับ คืน ของ
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อยเกี่ยวข้องกับการใช้ เงิน ลงทุน ในบริษัท ร่ว มและบริษัท ย่อ ยที่พ บว่า มีข้อ บ่ง ชี้ข อง
ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมาก ทั้งการระบุว่าเกิดข้อบ่งชี้ของ การด้อยค่า
การด้อ ยค่าของเงิน ลงทุน หรือ ไม่ รวมถึง การประมาณการ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า
ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจของ โดยอ้างอิงถึงภาวการณ์ของตลาด สภาพแวดล้อมการดาเนินงาน
บริษั ท ร่วมและบริษั ท ย่ อ ยที่ พ บว่ามี ข้อ บ่ งชี้ ของการด้อ ยค่ า ความรู้เกี่ ยวกั บธุรกิ จที่ข้าพเจ้ามี และข้อ มูลอื่นที่ได้รับระหว่าง
อัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ และอัตราคิดลด ที่ใช้สาหรับ การตรวจสอบ
กระแสเงิน สดดังกล่าว ข้า พเจ้าจึงเห็น ว่า เรื่อ งดัง กล่าวเป็น
เรื่องที่สาคัญ
ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติที่สาคัญที่สนับสนุนการประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของ
ผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงผลการดาเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์
แนวโน้ม และทดสอบความถูกต้องของการคานวณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้ รั บ คื น และการด้ อ ยค่ า อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารพิ จ ารณาความ
สมเหตุ ส มผลขอ งประมาณ การผลการด าเนิ นงานโดย
เปรีย บเที ย บการประมาณการในอดี ต กับ ผลการด าเนิ น งานที่
เกิ ด ขึ้น จริง นอกจากนี้ ข้ าพเจ้ าได้ ป รึก ษาผู้เชี่ ย วชาญด้ านการ
ประเมินมูลค่าของ เคพีเอ็มจี เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
แบบจาลองการวัดมูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่น และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ว่ารายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ย วข้องกั บการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร





สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุป ว่า มีค วามไม่แ น่น อนที่มีส าระสาคัญ ที่เกี่ย วกับ เหตุก ารณ์ห รือ สถานการณ์ที่อ าจเป็น เหตุใ ห้เ กิด ข้อ สงสัย
อย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่ องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่
เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญ ชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่อ งต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน
และกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้ าพเจ้ า เพราะการกระท าดั งกล่ า วสามารถคาดการณ์ ได้ อ ย่ า งสมเหตุ ผ ลว่ าจะมี ผ ลกระทบในทางลบมากกว่ า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(วินิจ ศิลามงคล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3378
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุงเทพมหานคร
13 กุมภาพันธ์ 2562
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ

สินทรัพย์

2561

2560

(พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5
5
4
4

14,128,414

32,035,244

15,271,317

9,428,604

1,909,869

2,266,793

106,721,407

95,749,240

571,579

231,926

138,602,586

139,711,807

7,490,341

7,157,896

373,441

373,441

132,752,125

128,181,530

3,030,058

3,030,058

1,915,562

1,927,212

2,861,147

3,165,692

2,270,215

2,612,615

360,480

228,313

265,658

262,340

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

151,319,027

146,939,097

รวมสินทรัพย์

289,921,613

286,650,904

เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

5
6
6
7
8
9
10
11

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ในนามคณะกรรมการ

พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

254

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ

2561

2560

(พันบาท)
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

4

812,316

1,172,451

1,384,920

1,467,979

31,500,000

40,000,000

8,403,127

6,374,637

77,162

73,026

42,177,525

49,088,093

150,000,000

141,500,000

824,395

700,635

1,238,239

1,216,341

รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

152,062,634

143,416,976

รวมหนี้สนิ

194,240,159

192,505,069

1,600,000

1,600,000

1,200,000

1,200,000

160,000

160,000

10,516,000

10,516,000

83,804,264

82,234,920

1,190

34,915

95,681,454

94,145,835

289,921,613

286,650,904

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้น

13
4

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

13
14

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ

15

ทุนที่ออกและชาระแล้ว - หุ้นสามัญ
กาไรสะสม

จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองทั่วไป

ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ

2561

2560

(พันบาท)
รำยได้
รายได้เงินปันผล

4

24,906,970

22,876,077

รายได้คา่ ทรัพย์สินทางปัญญา

4

2,552,584

2,744,223

รายได้คา่ ธรรมเนียมการจัดการบริหารและรายได้คา่ บริการ

4

5,715,102

6,096,085

รายได้อื่น

17

711,752

2,558,968

33,886,408

34,275,353

18

(7,205,467)

(7,006,220)

4, 20

(2,328,624)

(2,484,332)

รวมค่ำใช้จำ่ ย

(9,534,091)

(9,490,552)

กำไรก่อนภำษีเงินได้

24,352,317

24,784,801

103,209

(348,729)

24,455,526

24,436,072

20.38

20.36

รวมรำยได้
ค่ำใช้จำ่ ย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

21

กำไรสำหรับปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)

22

ในนามคณะกรรมการ

พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ

2561

2560

(พันบาท)
กำไรสำหรับปี

24,455,526

24,436,072

(42,155)

65,947

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

5

กลับรายการการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

-

(1,830,528)

8,430

352,916

(33,725)

(1,411,665)

14

(108,153)

(14,102)

21

21,631

2,820

(86,522)

(11,282)

(120,247)

(1,422,947)

24,335,279

23,013,125

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

21

รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

รำยกำรที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจำกภำษี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

257

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

ทุนที่ออก

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

และชาระแล้ว
1,200,000

รำยกำรกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอื หุ้น

เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น
เงินปันผล

23

รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรือขาดทุน

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

1,200,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

1,200,000

รำยกำรกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอื หุ้น

เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น
เงินปันผล

รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น

23

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรือขาดทุน

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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1,200,000

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสารอง

รวมส่วนของ

ตามกฎหมาย

ทุนสารองทั่วไป

เงินลงทุนเผื่อขาย

ผู้ถือหุ้น

(พันบาท)
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)

160,000

10,516,000

24,424,790
82,234,920

(1,411,665)
34,915

23,013,125
94,145,835

160,000

10,516,000

82,234,920

34,915

94,145,835

-

-

(22,799,660)

-

(22,799,660)

-

-

(22,799,660)

-

(22,799,660)

-

-

24,455,526

-

24,455,526

-

-

(86,522)

(33,725)

(120,247)

24,369,004
83,804,264

(33,725)
1,190

24,335,279
95,681,454

160,000

10,516,000
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
2561

2560

(พันบาท)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับปี

24,455,526

24,436,072

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

(103,209)

348,729

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

870,877

843,008

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

59,948

61,144

2,803

14,638

เงินปันผลรับ

(24,906,970)

(22,876,077)

ดอกเบี้ยรับ

(4,146,744)

(4,172,662)

ดอกเบี้ยจ่าย

5,980,931

6,098,347

(137,371)

(1,964,285)

2,075,791

2,788,914

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

396,629

(54,347)

สินทรัพย์อื่น

(32,337)

9,365

364,292

(44,982)

รำยกำรปรับปรุง

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น

กาไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดำเนินงำน

สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)

สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ

หนี้สนิ ดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

(47,778)

144,251

(49,879)

(58,027)

หนี้สินอื่น

31,572

(63,393)

(66,085)

22,831

2,373,998

2,766,763

(311,346)

622,890

2,062,652

3,389,653

หนี้สนิ ดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรดำเนินงำน
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ

2561

2560

(พันบาท)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม บริษทั ย่อยและบริษทั อื่น

6

(4,570,595)

(9,433,048)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน

48,912,479

27,797,794

เงินลงทุนชั่วคราว

(52,342,922)

(22,711,341)

เงินลงทุนเผื่อขาย

(2,616,209)

(2,026,623)

(553,755)

(519,352)

เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กู้ยืม (เงินให้กู้ยืม) แก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกัน

(10,972,167)

7,372,347

รับเงินปันผล

24,886,204

22,865,104

รับดอกเบี้ย

4,119,833

4,239,230

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน

-

(682,916)

6,862,868

26,901,195

2,028,490

(282,909)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

40,000,000

60,000,000

เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้

(40,000,000)

(45,000,000)

2,028,490

14,717,091

จ่ายเงินปันผล

(22,799,660)

(22,799,366)

จ่ายดอกเบี้ย

(6,061,180)

(6,067,133)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

(26,832,350)

(14,149,408)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

(17,906,830)

16,141,440

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

32,035,244

15,893,804

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

14,128,414

32,035,244

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจำก (จ่ำยเพื่อชำระ) เงินกู้ยมื
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชาระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยมื เพิ่มขึ้น - สุทธิ
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ
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

262

สำรบัญ

หน้ำ

ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี)
กำรเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
หุ้นกู้
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ทุนเรือนหุ้น
สำรองและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ภำษีเงินได้
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
เงินปันผล
เครื่องมือทำงกำรเงิน
ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน
เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

263
263
266
276
280
282
283
284
285
286
287
288
289
290
293
293
294
294
295
296
296
298
298
299
301
302
302
302
303

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
งบกำรเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดทำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และได้รับอนุมัติ ให้ออกงบกำรเงิน
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมกำรมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2562

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
บำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2518
บริษัทเป็นผู้ลงทุนในส่วนงำนธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

(ก)

เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ
งบกำรเงินนี้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี กฎระเบียบและ
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2561 กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
ต่อนโยบำยกำรบัญชี วิธีกำรคำนวณและผลกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของบริษัท
นอกเหนือจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้ำงต้น สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบัง คับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 และ 2563 โดยบริษัทไม่ได้นำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินนี้ เนื่องจำกยังไม่มีผลบังคับใช้ และได้เปิดเผย มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 29

(ข) เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ
งบกำรเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์กำรบันทึกตำมรำคำทุนเดิม ยกเว้นรำยกำรที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังต่อไปนี้



สินทรัพย์ทำงกำรเงินเผื่อขำยวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนตำมโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน
ที่กำหนดไว้
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(ค)

สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและนำเสนองบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริษัท ข้อมูลทำงกำรเงิ นทั้งหมดมีกำรปัดเศษ
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้ำนบำท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น

(ง)

กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพินิจ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติ หลำยประกำร
ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชีและกำรรำยงำนจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริง
อำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณกำรไว้
ประมำณกำรและข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง กำรปรับประมำณกำรทำงบั ญชีจ ะบันทึก โดย
วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ข้อมูลเกี่ยวกับควำมไม่แน่นอนของประมำณกำร และข้อสมมติที่สำคัญในกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชี ซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญต่อกำรรับรู้
จำนวนเงินในงบกำรเงินได้รวมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินต่อไปนี้
หมำยเหตุ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
หมำยเหตุ 11 และ 21
หมำยเหตุ 14
หมำยเหตุ 25

กำรวัดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรำยกำรและหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
กำรรับรู้สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ กำรคำดกำรณ์ ก ำไรทำงภำษี ในอนำคตที่ จะนำผลขำดทุ นทำงภำษี
ไปใช้ประโยชน์
กำรวัดมูลค่ำของประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์เกี่ยวกับข้อสมมติหลัก
ในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
กำรรับรู้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำประมำณกำรหนี้สิน และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
นโยบำยกำรบัญ ชีแ ละกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลำยข้อกำหนดให้มีก ำรวัด มูลค่ำยุติธ รรมทั้งสินทรัพ ย์และหนี้สินทำงกำรเงิน และ
ไม่ใช่ทำงกำรเงิน
บริษัท กำหนดกรอบแนวคิดเกี่ ย วกั บกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ป ระเมิน มูลค่ำ ซึ่งมีค วำมรับ ผิดชอบโดยรวมต่อ
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ และปรับปรุงกำรวัดมูลค่ำที่มีนัยสำคัญอย่ำงสม่ำเสมอ หำกมีกำรใช้ข้อมู ล
จำกบุคคลที่สำมเพื่อวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ หรือกำรตั้งรำคำ กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐำนที่ได้มำจำกบุคคลที่สำม
ที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำรวมถึงกำรจัดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
อย่ำงเหมำะสม
ประเด็นปัญหำของกำรวัดมูลค่ำที่มีนัยสำคัญจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
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เมื่อวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้ มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำนี้ถูกจัดประเภท
ในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำดังนี้






ข้อมูลระดับ 1 เป็นรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน และกิจกำร
สำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่ำ
ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรือโดยอ้อม (เช่น รำคำที่สังเกตได้) สำหรับสิน ทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หำกข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นที่แตกต่ำงกันของมูล ค่ำยุติธรรมในภำพรวม
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมในภำพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของข้อมู ลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญ
สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมในภำพรวม
บริษัทรับรู้กำรโอนระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่กำรโอนเกิดขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินดังต่อไปนี้





หมำยเหตุข้อ 5
หมำยเหตุข้อ 8
หมำยเหตุข้อ 13
หมำยเหตุข้อ 24

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
หุ้นกู้
เครื่องมือทำงกำรเงิน
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นโยบำยกำรบัญชีที่นำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบกำรเงินทุกรอบระยะเวลำรำยงำน

(ก)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในงบกระแสเงิ นสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์และกระแสรำยวัน
รวมทั้ง เงิน ลงทุน ระยะสั้น ที่มีส ภำพคล่อ งสูง ซึ่ง พร้อ มที่จ ะเปลี่ย นเป็น เงิน สดในจำนวนที่ท รำบได้ และมีค วำมเสี่ย งที่ไ ม่มีนัย สำคัญ
ต่อกำรเปลี่ย นแปลงมูล ค่ ำ
นอกจำกนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถำมถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหำเงินในงบกระแสเงินสด

(ข) ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น แสดงด้วยรำคำตำมใบแจ้งหนี้หักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำ เผื่อ หนี้ส งสัย จะสูญ ประเมิน โดยกำรวิเ ครำะห์ป ระวัติก ำรชำระหนี้ และกำรคำดกำรณ์เ กี่ย วกับ กำรชำระหนี้ใ นอนำคตของลูก หนี้
ทั้งนี้ลูก หนี้จ ะถูก ตัดจำหน่ำยบัญชีเมื่อทรำบว่ำเป็นหนี้สูญ
หนี้สูญได้รับคืนรับรู้เป็นรำยได้อื่นในกำไรหรือขำดทุน

(ค)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
สิน ทรัพ ย์ไม่ห มุน เวีย น (หรือ กลุ่ม สิน ทรัพ ย์ที่ย กเลิก ซึ่ง ประกอบด้ว ยสิน ทรัพ ย์แ ละหนี้สิน ) จัด ประเภทเป็น สิน ทรัพ ย์ที่ถือ ไว้เ พื่อ ขำย
เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำกที่มูลค่ำที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยมำกกว่ำมำจำกกำรใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป
และวัด มูล ค่ำ ด้ว ยจำนวนที่ต่ำกว่ ำ ระหว่ำ งมูล ค่ำ ตำมบัญ ชีกับ มูล ค่ำ ยุติธ รรมหัก ต้น ทุน ในกำรขำย ผลขำดทุน จำกกำรด้อ ยค่ำ สำหรับ
กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกนำไปปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตำมสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรำยกำรขำดทุนให้กับสินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสำหรับกำรจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
หรือถือไว้เพื่อจ่ำยให้แก่ผู้เป็นเจ้ำของในครั้งแรกและผลกำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำในภำยหลังรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยจะหยุดบันทึกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

(ง)

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย บันทึกบัญชีในงบกำรเงินโดยใช้วิธีรำคำทุน
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เงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนอื่น
ตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งถือไว้เพื่อค้ำจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงด้วย
มูลค่ำยุติธรรม ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรตีรำคำหลักทรัพย์ได้บันทึกในกำไรหรือขำดทุน
ตรำสำรหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสำมำรถถือจนครบกำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ จะถือจนครบกำหนดและแสดงด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
หักด้วยผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ผลต่ำงระหว่ำงรำคำทุนที่ซื้อมำกับมูลค่ำไถ่ถอนของตรำสำรหนี้จะถูกตัดจ่ำยโดยวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่ แท้จริง
ตลอดอำยุที่เหลือของตรำสำรหนี้
ตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดนอกเหนือจำกที่ถือไว้เพื่อค้ำหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนดจัดประเภท
เป็นเงินลงทุนเผื่อขำย ภำยหลังกำรรับรู้มูลค่ำในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขำยแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม และกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขำดทุน
จำกกำรด้อ ยค่ำ และผลต่ำ งจำกอัต รำแลกเปลี่ย นเงิน ตรำต่ำ งประเทศของรำยกำรที่เ ป็น ตัว เงิน บัน ทึก โดยตรงในส่ว นของผู้ถือ หุ้น
ส่วนผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและผลต่ำ งจำกอัต รำแลกเปลี่ย นเงินตรำต่ำ งประเทศของรำยกำรที่เป็นตัวเงินรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุนจะรับรู้ผลกำไรหรือขำดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้ำในกำไรหรือขำดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุน
ประเภทที่มีดอกเบี้ยจะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกำไรหรือขำดทุนโดยวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดแสดงด้วยรำคำทุนหักด้วยผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อค้ำและหลักทรัพย์เผื่อขำยจะใช้รำคำเสนอซื้อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

กำรจำหน่ำยเงินลงทุน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับและมูลค่ำตำมบัญชี รวมถึงผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรตีรำคำหลั กทรัพย์
เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำไรหรือขำดทุน
ในกรณีที่บ ริษัทจำหน่ำ ยเงิน ลงทุน ที่ถือ อยู่เพีย งบำงส่วน กำรคำนวณต้น ทุน สำหรับ เงินลงทุนที่จำหน่ำ ยไปและเงินลงทุนที่ยังถือ อยู่ ใช้
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

(จ)

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน หมำยถึง อสังหำริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำของ
สินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่ำง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขำยตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ หรือใช้ในกำรผลิตหรือจัดหำสินค้ำหรือให้บริ กำร
หรือใช้ในกำรบริหำรงำน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
รำคำทุนรวมถึงรำยจ่ำยทำงตรงเพื่อให้ได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่กิจกำรก่อสร้ำงเอง ซึ่งรวมต้นทุนวั ตถุดิบ
ค่ำแรงทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่น เพื่อให้ได้อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอยู่ในสภำพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุนกำรกู้ยืม
ของสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไข
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ค่ำเสื่อมรำคำจะบันทึกในกำไรหรือขำดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุก ำรใช้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ แต่ละรำยกำร
ประมำณกำรอำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง

5, 20 ปี
5, 20, 40 ปี

กำรจัดประเภทไปยังที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เมื่อมีก ำรเปลี่ย นแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริม ทรัพย์เพื่อกำรลงทุน โดยจัด ประเภทไปเป็นที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ มูลค่ำตำมบัญ ชี
ณ วันที่มีกำรจัดประเภทใหม่ ถือเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ต่อไป

(ฉ)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจกำร
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรได้มำของสินทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์ที่กิจกำรก่อสร้ำงเอง ซึ่งรวมต้นทุนของวัสดุ
แรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ ในสถำนที่และสภำพที่พร้อมจะใช้ง ำนได้
ตำมควำมประสงค์ ต้นทุนในกำรรื้อถอน กำรขนย้ำย กำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนกำรกู้ยืมของสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไข
สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สำมำรถทำงำนได้โดยปรำศจำกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ดังกล่ำว
เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรที่มีรูปแบบและอำยุกำรใช้ประโยชน์ที่ต่ำงกัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบ
ที่มีนัยสำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน
ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือ ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชี
ของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน

สินทรัพย์ที่เช่ำ
กำรเช่ำซึ่งบริษัทได้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรครอบครองสินทรัพย์ที่เช่ำนั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ที่ได้มำโดยทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่
ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ค่ำเช่ำที่ชำระจะแยกเป็น
ส่วนที่เป็นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและส่วนที่จะหักจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ เพื่อทำให้อัตรำดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวด
มีอัตรำคงที่ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขำดทุน

กำรจัดประเภทไปยังอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนจำกอสังหำริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งำนเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อสังหำริมทรัพย์นั้นจะถูกจัดประเภทใหม่
เป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยมูลค่ำตำมบัญชี
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ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภำยหลัง
ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบ รวมถึงกำรตรวจสอบครั้งใหญ่ จะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนำคตจำกรำยกำรนั้นและสำมำรถวัดมูลค่ำต้น ทุ น
ของรำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูก เปลี่ย นแทนจะถูก ตัดออกจำกบัญชีด้วยมูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกำรซ่อมบำรุง
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำเสื่อมรำคำคำนวณจำกจำนวนที่คิดค่ำเสื่อมรำคำของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยรำคำทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่ำอื่น
ที่ใช้แทนรำคำทุนหักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรือขำดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้ประโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบ
ของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยำนพำหนะและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงำน

5
5, 20, 40
5, 10, 20
5
3, 5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ที่เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในแต่ละงวดบัญชี วิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ที่เช่ำ
จะเป็นวิธีกำรเดียวกันกับกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
บริษัทไม่คิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
วิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ อำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่ำคงเหลือ ได้รับกำรทบทวนทุกรอบปีบัญชี และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม

(ช)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
รำยจ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำ
รำยจ่ำยในขั้นตอนกำรวิจัย ได้แก่ กำรสำรวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์หรือทำงด้ำนเทคนิค รับรู้ใน
กำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนำเกี่ยวข้องกับแผนงำนหรือกำรออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่ำเดิมรำยจ่ำยที่เกิดจำก
กำรพัฒนำรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสำมำรถวัดมูลค่ำของรำยกำรต้นทุนกำรพัฒนำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรนั้น
มีควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิคและทำงกำรค้ำ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และบริษัทมีควำมตั้งใจและมีทรัพยำกรเพียงพอที่จะนำมำใช้
เพื่อทำให้กำรพัฒนำเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนำสินทรัพย์มำใช้ประโยชน์หรือนำมำขำยได้ รำยจ่ำยในกำรพัฒนำรับรู้เป็นสิ นทรัพย์รวมถึงต้นทุน
สำหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงำน ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกำรจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ตำมประสงค์ และต้นทุน
กำรกู้ยืมสำมำรถนำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไข รำยจ่ำยในกำรพัฒนำอื่นรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รำยจ่ำยในกำรพัฒนำซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่บริษัทซื้อมำและมีอำยุกำรใช้ประโยชน์ทรำบได้แน่นอนวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและ
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม

รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู้รำยกำร
รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สำมำรถระบุไ ด้
ที่เกี่ยวข้องนั้น

ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่ำอื่นที่ใช้แทนรำคำทุนหักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำก
สินทรัพย์นั้นตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้ รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้น
พร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สิทธิ
ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
อื่นๆ

ตำมอำยุสัญญำ
3, 5, 10 ปี
5, 10, 25 ปี

บริษัทไม่ได้คิดค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
วิธีกำรตัดจำหน่ำย ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือจะได้รับกำรทบทวนทุกรอบปีบัญชีและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม

(ซ)

กำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทได้รับกำรทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้
จะทำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน สำหรับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรใช้ประโยชน์
ไม่ทรำบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมำณทุกปี ในช่วงเวลำเดียวกัน
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืน
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรือขำดทุน เว้นแต่เมื่อมีกำรกลับรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน
กับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีกำรด้อยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
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เมื่อมีกำรลดลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเผื่อขำยซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีควำมชัดเจนว่ำสินทรัพย์ ดังกล่ำวมีกำรด้อยค่ำ
ผลขำดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน ถึงแม้ว่ำจะยังไม่มีกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว
ผลขำดทุน ที่บัน ทึก ในกำไรหรือ ขำดทุน เป็น ผลต่ำ งระหว่ำ งมูล ค่ำ ยุติธ รรมในปัจ จุบัน ของสิน ทรัพ ย์กับรำคำทุน ที่ซื้อ หัก ด้ วยผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำไรหรือขำดทุน
.

กำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่ำจะครบกำหนดที่บันทึกโดยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย คำนวณโดยกำรหำมูลค่ำปัจจุบัน
ของประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคต คิดลดด้วยอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์
หักต้นทุนในกำรขำยแล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ กำรประเมิ นมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ประมำณจำกกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคต
คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนคำนึงถึงภำษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบันซึ่งแปรไปตำมเวลำ
และควำมเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์

กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกกลับรำยกำรเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภำยหลังและกำรเพิ่มขึ้นนั้น
สัมพันธ์โดยตรงกับผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีข้อบ่งชี้
เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ ซึ่งหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูก
กลับรำยกำรเพียงเท่ำที่มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ำมูลค่ำ ตำมบัญชีภำยหลังหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมหรือค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีกำรบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน

(ฌ) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น แสดงด้วยรำคำทุน

(ญ) ผลประโยชน์ของพนักงำน
โครงกำรสมทบเงิน
ภำระผูกพันในกำรสมทบเข้ำโครงกำรสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในกำไรหรือขำดทุนในรอบระยะเวลำที่พนักงำนได้ทำงำน
ให้กับกิจกำร

โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
ภำระผูกพันสุทธิของบริษัทจำกโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่ำงหำกเป็ นรำยโครงกำรจำกกำรประมำณผลประโยชน์
ในอนำคตที่เกิดจำกกำรทำงำนของพนักงำนในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่ำวได้มีกำรคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่ำปัจจุบัน
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กำรคำนวณภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นใช้หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับ
อนุญำต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
ในกำรวัดมูลค่ำใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้
รำยกำรในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตรำคิดลดที่ใช้วัดมูลค่ำภำระผูกพัน
ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมำจำกกำรสมทบเงิน
และกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ำยสุทธิและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์รับรู้รำยกำรในกำไรหรือขำดทุน
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงกำรหรือกำรลดขนำดโครงกำร กำรเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรในอดีต
หรือ ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดขนำดโครงกำรต้องรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนทันที บริษั ทรับรู้ผลก ำไรและขำดทุนจำกกำรจ่ำยชำระ
ผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
ภำระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเป็นผลประโยชน์ในอนำคตที่เกิดจำกกำรทำงำนของพนักงำนในงวดปัจจุบัน
และงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่ำปัจจุบัน กำรวัดมูลค่ำใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อพนักงำนทำงำนให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่ำที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระ หำกบริษัทมีภำระผูกพัน
ตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันโดยอนุมำนที่จะต้องจ่ำยอันเป็นผลมำจำกกำรที่พนักงำนได้ทำงำนให้ในอดีตและภำระผูกพันนี้สำมำรถประมำณได้
อย่ำงสมเหตุสมผล

(ฎ)

ประมำณกำรหนี้สิน
ประมำณกำรหนี้ สินจะรับรู้ก็ ต่อเมื่อบริษัทมี ภำระผูก พันตำมกฎหมำยหรือภำระผู ก พั นโดยอนุมำนที่เกิ ดขึ้น ในปั จ จุบันซึ่งเป็น ผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตที่ประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อชำระ
ภำระผูก พันดัง กล่ำ ว ประมำณกำรหนี้สิน พิจ ำรณำจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดที่จ ะจ่ำ ยในอนำคตโดยใช้อัตรำคิด ลดในตลำดปัจ จุบัน
ก่อนคำนึงถึงภำษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบันซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมำณกำรหนี้สิน
ส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกเวลำที่ผ่ำนไปรับรู้เป็นต้นทุนทำงกำรเงิน
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(ฏ)

รำยได้
รำยได้ที่รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม

รำยได้ค่ำธรรมเนียม
รำยได้ค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรบริหำรและรำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมที่กำหนดในสัญญำ

รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้ค่ำเช่ำรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยเริ่มแรกที่เกิดเป็นกำรเฉพำะเพื่อก่อให้เกิดรำยได้ ตำมสัญญำเช่ำ
จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนั้น

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขำดทุนตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขำดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ฐ)

ค่ำใช้จ่ำย
สัญญำเช่ำดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนบันทึกในกำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ประโยชน์ที่ได้รับตำมสัญญำเช่ำจะรับรู้
ในกำไรหรือขำดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่ำเช่ำทั้งสิ้นตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
ค่ำเช่ำที่อำจเกิดขึ้นต้องนำมำรวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ำยตำมระยะเวลำที่คงเหลือของสัญญำเช่ำ เมื่อได้รับกำรยืนยันกำรปรับค่ำเช่ำ

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ำยของเงินกู้ยืม ประมำณกำรหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำก
เวลำที่ผ่ำนไป และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน
ต้นทุนกำรกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน โดยใช้วิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับแผนกำรออกจำกงำนด้วยควำมเห็นชอบร่วมกัน
บริษัทได้เสนอสิทธิให้พนักงำนจำนวนหนึ่งที่เข้ำหลักเกณฑ์สำหรับกำรออกจำกงำนด้วยควำมเห็นชอบร่วมกันพนักงำนที่เห็นชอบกับข้อเสนอ
จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งโดยคำนวณผันแปรตำมเงินเดือนล่ำสุด จำนวนปีที่ทำงำนหรือจำนวนเดือนคงเหลือก่อนกำรเกษียณตำมปกติ บริษัทบันทึก
เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อมีแผนกำรออกจำกงำนด้วยควำมเห็นชอบร่วมกัน
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(ฑ)

ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจำกผลกำไรหรือขำดทุนประจำปีที่ต้องเสียภำษี
โดยใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีที่เกี่ยวกับรำยกำรในปีก่อนๆ

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้
เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวต่อไปนี้ กำรรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก
ซึ่งเป็นรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขำดทุนทำงบัญชีหรือทำงภำษี และผลแตกต่ำงที่เกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำหำกเป็นไปได้ว่ำจะไม่กลับรำยกำรในอนำคตอันใกล้ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษี
ที่คำดว่ำจะใช้กับผลแตกต่ำงชั่วครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทำงภำษีที่จะเกิดจำกลักษณะวิธีกำรที่บริษัทคำดว่ำ
จะได้รับผลประโยชน์จำกสินทรัพย์หรือจะจ่ำยชำระหนี้สินตำมมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
ในกำรกำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเ งินได้รอกำรตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอน
และอำจทำให้จำนวนภำษีที่ต้องจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่ำได้ตั้งภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยเพียงพอสำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำย
ในอนำคตซึ่งเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจัย รวมถึงกำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินนี้
อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติ และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูลใหม่ๆ อำจจะทำให้
บริษัทเปลี่ยนกำรตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับควำมเพียงพอของภำษีเงินได้ค้ำ งจ่ำยที่มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยจะกระทบต่อ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
สิน ทรัพ ย์ภ ำษีเ งิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชีแ ละหนี้สิน ภำษีเ งิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชีส ำมำรถหัก กลบได้เมื่อ กิจ กำรมีสิท ธิต ำมกฎหมำยที่จ ะนำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุ บันมำหัก กลบกับหนี้ สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ ภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษี
หน่วยงำนเดียวกันสำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษี ต่ำงกันสำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยชำระหนี้สินและ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจ ะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกำไรเพื่อเสีย ภำษีในอนำคตจะมีจำนวนเพีย งพอกับ
กำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว กำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตต้องพิจำรณำถึงกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น กำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตหลังปรับปรุงกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่พิจำรณำจำกแผนธุรกิจของบริษัทแล้วอำจมีจำนวน
ไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้ทั้งจำนวน สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบั ญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง
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(ฒ) เงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน
โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำจะบันทึกในกำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจำกรำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศและบันทึกตำมเกณฑ์รำคำทุนเดิมแปลงค่ำเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ย น ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพ ย์และหนี้สิน ที่ ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจำกรำยกำรบั ญ ชีที่เป็น
เงินตรำต่ำงประเทศซึ่งแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่วัดมูลค่ำยุติธรรม

(ณ) เครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รวมถึง เงินสดและรำยกำรเทีย บเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยำว เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืม และหุ้นกู้
บริษัทดำเนินธุรกิจกับต่ำงประเทศและมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลี่ยน บริษัทได้ใช้เครื่องมือทำงกำรเงิน
เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรทำประกันควำมเสี่ยงรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดผลแตกต่ ำง
จำกอัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สินทำงกำรเงินที่ทำประกันควำมเสี่ยงไว้
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บุคคลหรือกิจกำรเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หำกบริษัทมีอำนำจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อบุคคลหรือกิจกำรในกำรตัดสินใจทำงกำรเงินและกำรบริหำรหรือในทำงกลับกัน
รำยกำรที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม และนโยบำยกำรกำหนดรำคำสรุปได้ดังนี้
2561

2560

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

(ล้ำนบำท)
บริษัทร่วม
รำยได้ค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร

511
868

487

คิดตำมอัตรำร้อยละของ

773

รำยได้จำกกำรขำย
ส่วนใหญ่คิดรำคำจำกกำร

บริหำร รำยได้ค่ำบริกำร
และอื่นๆ
รำยได้เงินปันผล

ใช้บริกำรและอัตรำร้อยละ
ของรำยได้จำกกำรขำย
468

427

ตำมจำนวนที่ประกำศจ่ำย

2,042

2,257

คิดตำมอัตรำร้อยละของ

บริษัทย่อย
รำยได้ค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ

รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
บริหำร รำยได้ค่ำบริกำร
และอื่นๆ
รำยได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย

4,794

4,962

21,980
3,708
63

20,516
3,684
49

418

376

ส่วนใหญ่คิดรำคำจำกกำร
ใช้บริกำรและอัตรำร้อยละ
ของรำยได้จำกกำรขำย
ตำมจำนวนที่ประกำศจ่ำย
อัตรำตำมสัญญำ
อัตรำตำมสัญญำ

บริษัทอื่น
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
บริหำร รำยได้ค่ำบริกำร
และอื่นๆ
รำยได้เงินปันผล

2,459

1,933

ส่วนใหญ่คิดรำคำจำกกำร
ใช้บริกำรและอัตรำร้อยละ
ของรำยได้จำกกำรขำย
ตำมจำนวนที่ประกำศจ่ำย

งบก ำไรขำดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทแสดงต้นทุนทำงกำรเงินจำนวน 2,329 ล้ำนบำท (2560: 2,484 ล้ำนบำท)
ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจำนวน 6,037 ล้ำนบำท (2560: 6,168 ล้ำนบำท) และดอกเบี้ยรับจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
จำนวน 3,708 ล้ำนบำท (2560: 3,684 ล้ำนบำท)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
2561

บัญชีเดินสะพัด
บริษัทร่วม
บริษัทสยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัทนวโลหะอุตสำหกรรม จำกัด
บริษัทสยำมเอทีอุตสำหกรรม จำกัด
บริษัทนวโลหะไทย จำกัด
บริษัทอื่นๆ

2560

(ล้ำนบำท)

322
36
19
9
34
420

331
25
12
6
34
408

234
102
91
86
76
75
70
47
43
33
28
28
28
19

417
96
83
55
187
68
65
55
24
47
19
31
15
56

17
306
1,283

37
39
286
1,580

บริษัทย่อย
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
บริษัทสยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จำกัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จำกัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ำง จำกัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จำกัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหำชน)
บริษัทกระเบื้องกระดำษไทย จำกัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปำง) จำกัด
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด”)
บริษัทเซรำมิคอุตสำหกรรมไทย จำกัด
บริษัทอื่นๆ
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2561

(ล้ำนบำท)

บริษัทอื่น
บริษัทสยำมโตโยต้ำอุตสำหกรรม จำกัด
บริษัทเหล็กสยำมยำมำโตะ จำกัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

2560

6
5
8
19
1,722

9
31
15
55
2,043

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
2561

2560

(ล้ำนบำท)
ตั๋วเงินรับ
บริษัทย่อย
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ำง จำกัด
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหำชน)
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
บริษัทกระเบื้องกระดำษไทย จำกัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

61,920
23,310

63,831
15,445

13,552
7,174
765
106,721

6,680
7,761
2,032
95,749

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปีสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
2561

2560

(ล้ำนบำท)
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ณ วันที่ 1 มกรำคม

95,749

103,122

เพิ่มขึ้น

43,431

19,458

ลดลง

(32,459)

(26,831)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

106,721

95,749

เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
2561

2560

(ล้ำนบำท)
บัญชีเดินสะพัด

101

120

เงินกู้ยืมระยะสั้น
2561

2560

(ล้ำนบำท)
ตั๋วเงินจ่ำย
บริษัทย่อย
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัทเหล็กสยำม จำกัด
บริษัทเซรำมิคซิเมนต์ไทย จำกัด
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จำกัด
บริษัทเอสซีจี แอคเค้ำน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด
บริษัทบำงซื่ออุตสำหกรรม จำกัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

4,204
1,294
1,190
424
363
343
184
167
234
8,403

3,388
1,294
463
404
298
171
175
182
6,375

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปีสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
2561

2560

(ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 1 มกรำคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

6,375
4,168
(2,140)
8,403

6,658
3,021
(3,304)
6,375

279

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรสำคัญ
2561

2560

(ล้ำนบำท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

191
14
205

183
7
190

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรสำคัญ ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
ตำมข้อบังคับของบริษัท และค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ำยสมทบให้ผู้บริหำรในฐำนะพนักงำนของบริษัท

2561

2560

(ล้ำนบำท)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร
เงินลงทุนชั่วครำวที่มีสภำพคล่องสูง
รวม

14,128
14,128

29,044
2,991
32,035

เงินลงทุนชั่วครำว
ตรำสำรหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล)

15,271

9,429

เงินลงทุนเผื่อขำย
ตรำสำรหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล)

7,490

7,158

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหำรงำนโดยบริษัทบริหำรสินทรัพย์อิสระ 3 รำย ได้ลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีสภำพคล่องสูง
และถูกจัดอันดับอยู่ในระดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทุนได้ โดยมีอัตรำผลตอบแทนร้อยละ 1.25 ถึง 3.23 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.98 ถึง

3.45 ต่อปี)

280

มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขำย รวมทั้งมูลค่ำตำมบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดังนี้
มูลค่ำ
ตำมบัญชี

มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2

(ล้ำนบำท)
เงินลงทุนชั่วครำว
ตรำสำรหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล)

15,271

15,271

เงินลงทุนเผื่อขำย
ตรำสำรหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล)

7,490

7,490

ตำรำงข้ำงต้นวิเครำะห์กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่เกิดขึ้นประจำสำหรับหลักทรัพย์เผื่อขำย กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมเหล่ำนี้ถูกจัดประเภทอยู่ ในระดับ
ที่ต่ำงกันของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ นิยำมของระดั บ 2 ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนของบริษัท เป็นข้อมูลอื่น
ที่สังเกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
บริษัท พิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขำยนอกตลำดหลัก ทรัพ ย์ อ้ำงอิงรำคำจำกนำยหน้ำ ซึ่งได้มีก ำรทดสอบ
ควำมสมเหตุสมผลของรำคำเหล่ำนั้น โดยกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดกำรณ์ไว้ด้วยอัตรำดอกเบี้ยในตลำดสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
ที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลค่ำ มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินสะท้อนผลกระทบของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตและได้รวมกำรปรับปรุง
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของบริษัทและคู่สัญญำตำมควำมเหมำะสม
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รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกโดยวิธีรำคำทุน มีดังนี้
2561

2560

(ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 1 มกรำคม
ซื้อและลงทุนเพิ่ม
จำหน่ำย
กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

128,555
4,570
133,125

119,122
9,433
(162)
162
128,555

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม และเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนระหว่ำงปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้
สัดส่วน
กำรถือหุ้น
วิธีรำคำทุน
2561 2560 2561
2560

ผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำสะสม
2561
2560

(ร้อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง 100
ธุรกิจเคมิคอลส์
100
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
99
ส่วนงำนอื่น
100
รวม
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100
100
99
100

สุทธิ
2561

2560

รำยได้เงินปันผล
2561
2560

(ล้ำนบำท)
69,656
44,084
17,363
2,274
133,377

65,273
44,084
17,176
2,274
128,807

(111)
(141)
(252)

(111)
(141)
(252)

69,545
44,084
17,363
2,133
133,125

65,162
44,084
17,176
2,133
128,555

152
14,261
7,698
337
22,448

1,895
18,045
770
233
20,943

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
2561
2560

เงินลงทุน
2561
2560

(ร้อยละ)
วิธีรำคำทุน
บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหำชน)
บริษัทโตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัทเหล็กสยำมยำมำโตะ จำกัด
บริษัทสยำมโตโยต้ำอุตสำหกรรม จำกัด
Finfloor S.p.A.
บริษัทอื่นๆ
รวม
หัก ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
สุทธิ

10
10
10
4
10
-

รำยได้เงินปันผล
2561
2560

(ล้ำนบำท)
10
10
10
4
10
-

1,119
881
401
329
299
10
3,039
(9)
3,030

1,119
881
401
329
299
10
3,039
(9)
3,030

82
2,234
50
44
49
2,459
2,459

82
1,707
50
55
39
1,933
1,933

มูลค่ำรวมของเงินลงทุนดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งถือตำมงบกำรเงินที่ตรวจสอบครั้งหลังสุดที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดังนี้
ส่วนได้เสียใน
รำคำทุน

มูลค่ำตำมบัญชี

(ล้ำนบำท)
หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด

3,039

10,658
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ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2561

อำคำรและ
สิ่งปลูกสร้ำง

รวม

(ล้ำนบำท)
1,619
1,619

616
616

2,235
2,235

107

189

296

-

12

12

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

107

201

308

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

107

11
212

11
319

1,512
1,512

415
404

1,927
1,916

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี

มูลค่ำตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

บริษัทได้มีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน โดยพิจำรณำรำคำตลำดตำมเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีมูลค่ำยุติธรรมจำนวน 4,943 ล้ำนบำท (2560: 4,858 ล้ำนบำท)
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนถูก จัดลำดับชั้น กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จำกเกณฑ์ข้อมูลที่นำมำใช้
ซึ่งใช้วิธีกำรคิดลดกระแสเงินสดและวิธีรำคำตลำดในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
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ที่ดินและ
ส่วน
ปรับปรุง

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
โอนเข้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

มูลค่ำตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

อำคำร
และ
สิ่งปลูกสร้ำง

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ์

ยำน
พำหนะ
และ
อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สำนักงำน

งำน
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

(ล้ำนบำท)
900
13
1
914
9
923

2,982
186
(1)
37
3,204
57
2
3,263

1,043
96
(4)
48
1,183
34
3
1,220

21
3
(2)
22
22

545
42
(10)
11
588
47
(7)
628

46
3
(46)
3
1
(3)
1

5,537
343
(17)
51
5,914
148
(7)
2
6,057

465
133
598
130
728

1,223
167
(1)
1,389
166
1,555

236
71
(1)
10
316
86
402

18
1
(1)
18
1
19

360
74
(10)
3
427
71
(6)
492

-

2,302
446
(13)
13
2,748
454
(6)
3,196

316
195

1,815
1,708

867
818

4
3

161
136

3
1

3,166
2,861

มูลค่ำตำมบัญชีของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ก่อนหักค่ ำเสื่อมรำคำสะสม ซึ่งได้รับกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำเต็มมูลค่ำ แล้ว แต่ยังคงใช้งำนอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจำนวน 1,864 ล้ำนบำท (2560: 1,208 ล้ำนบำท)
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ค่ำลิขสิทธิ์

ต้นทุน

ซอฟต์แวร์

ระหว่ำงพัฒนำ

อื่นๆ

รวม

(ล้ำนบำท)
รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
จำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

มูลค่ำตำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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3,037
281
(192)
28
3,154
43
(6)
1
3,192

42
4
(35)
11
6
(4)
13

571
3
(6)
(44)
524
45
(20)
(2)
547

3,650
288
(198)
(51)
3,689
94
(26)
(5)
3,752

871
378
(192)
1,057
400
6
(5)
1,458

-

23
7
(11)
19
5
24

894
385
(203)
1,076
405
6
(5)
1,482

2,097
1,734

11
13

505
523

2,613
2,270

สิน ทรัพ ย์ภ ำษีเงิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชีแ ละหนี้สิน ภำษีเงิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชีส ำมำรถหัก กลบได้เมื่อ กิจ ก ำรมีสิท ธิต ำมกฎหมำยที่จ ะนำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกั บหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจ จุบันและภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษี
หน่วยงำนเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินโดยมีรำยละเอียดดังนี้
2561

2560

(ล้ำนบำท)
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สุทธิ

361
(1)
360

237
(9)
228

รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดังนี้

ณ วันที่
1 มกรำคม 2560

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560

(หมำยเหตุ 21)
(ล้ำนบำท)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
ประมำณกำรหนี้สิน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
อื่นๆ
รวม

บันทึกเป็นรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)
ในกำไรหรือ
ในกำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

12
52

(3)
-

(4)
-

5
52

148
28
240

4
1

(4)

152
28
237

เงินลงทุนเผื่อขำย
รวม

(366)
(366)

-

357
357

(9)
(9)

สุทธิ

(126)

1

353

228

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

287

ณ วันที่
1 มกรำคม 2561

บันทึกเป็นรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)
ในกำไรหรือ
ในกำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561

(หมำยเหตุ 21)
(ล้ำนบำท)
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
ประมำณกำรหนี้สิน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
อื่นๆ
รวม

5
52

101
(4)
-

-

101
1
52

152
28
237

5
1
103

21
21

178
29
361

(9)
(9)

-

8
8

(1)
(1)

228

103

29

360

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย
รวม
สุทธิ

บริษัทได้บันทึก สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จำกผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 101 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตซึ่งพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของบริษัทแล้วเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทั้งนี้ผลขำดทุนทำงภำษีดังกล่ำว
จะสิ้นสุดกำรให้ประโยชน์ในปี 2566

เงินกู้ยืมระยะสั้น

หุ้นกู้

รวม

(ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กำรเปลี่ยนแปลงจำกกระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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6,375
2,028
8,403

181,500
181,500

187,875
2,028
189,903

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่ำรวม 181,500 ล้ำนบำท (2560: 181,500 ล้ำนบำท)
ดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่
3/2555
1/2557
2/2557
1/2558
1/2558
2/2558
1/2559
2/2559
1/2560
2/2560
3/2560
1/2561
2/2561
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

2561

2560

(ล้ำนบำท)
6,500
15,000
10,000
25,000
25,000
25,000
10,000
25,000
30,000
10,000
181,500

6,500
15,000
10,000
15,000
15,000
10,000
25,000
25,000
25,000
10,000
25,000
181,500

(31,500)
150,000

(40,000)
141,500

อัตรำดอกเบี้ย

อำยุหุ้นกู้

ครบกำหนด

7 ปี
4 ปี
4 ปี
3 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
7 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

12 ตุลำคม 2562
1 เมษำยน 2561
1 ตุลำคม 2561
1 เมษำยน 2561
1 เมษำยน 2562
1 พฤศจิกำยน 2562
1 เมษำยน 2563
1 พฤศจิกำยน 2563
1 เมษำยน 2564
30 สิงหำคม 2567
1 ตุลำคม 2564
1 เมษำยน 2565
1 ตุลำคม 2565

มูลค่ำยุติธรรม *
2561
2560

(ร้อยละต่อปี)
4.40
4.00
3.90
3.75
3.90
3.40
3.00
3.00
3.25
2.97
3.05
3.00
3.10

1,028
1,006
1,019
1,014
1,024
1,023
1,025
1,021
1,016
1,026

1,053
1,016
1,017
1,015
1,023
1,037
1,034
1,033
1,045
1,031
1,041
-

* รำคำซื้อขำยสุดท้ำย (บำทต่อหน่วย : มูลค่ำต่อหน่วยเท่ำกับ 1,000 บำท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู้ บริษัทได้พิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขำยนอกตลำดหลักทรัพย์ อ้ำงอิงรำคำจำกนำยหน้ำ
ซึ่งได้มีกำรทดสอบควำมสมเหตุสมผลของรำคำเหล่ำนั้น โดยกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดกำรณ์ไว้ด้วยอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
สำหรับเครื่องมือทำงกำรเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลค่ำมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินสะท้อนผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
และได้รวมกำรปรับปรุงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของบริษัทและคู่สัญญำตำมควำมเหมำะสม
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บริษัทจ่ำยค่ำชดเชยผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตำมข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ในกำรให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ
และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นแก่พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำน
โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีควำมเสี่ยงจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ได้แก่ ควำมเสี่ยงของช่วงชีวิต ควำมเสี่ยง
จำกอัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงจำกตลำด (เงินลงทุน)

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561

2560

(ล้ำนบำท)
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
เงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

803
21
824

680
21
701

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์
2561

2560

(ล้ำนบำท)
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกรำคม
รับรู้ในกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
ผลขำดทุนจำกประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
โอนไปบริษัทย่อย
รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่ำย
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

290

701

678

36
24
1

36
23
-

(6)
55

59

108

14

108

14

(40)
824

(50)
701

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน เกิดขึ้นจำก
2561

2560

(ล้ำนบำท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์
ข้อสมมติทำงกำรเงิน
กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
รวม

(7)
23
92
108

14
14

ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
2561

2560

(ร้อยละ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
อัตรำคิดลด *
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

3.02 - 3.15
3.00 - 6.00

3.25 - 3.39
3.00 - 7.20

อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน **

2.50 - 7.00

2.50 - 11.00

50.00 ของ TMO2017

25.00 ของ TMO2008

อัตรำมรณะ ***

* อัตรำผลตอบแทนในท้องตลำดของพันธบัตรรัฐบำลสำหรับเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน
** ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรทำงำนของพนักงำน
*** ปี 2561 อ้ำงอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017)
ปี 2560 อ้ำงอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2551 ประเภทสำมัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008)
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
กำรเปลี่ย นแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ ย วข้อ งในกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิตศำสตร์ประกั นภัย ที่อ ำจเป็นไปได้อย่ำ งสมเหตุส มผล
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยถือว่ำข้อสมมติอ่ืนๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์
ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่อประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2561

2560

(ล้ำนบำท)
อัตรำคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
ลดลงร้อยละ 1.0
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0
ลดลงร้อยละ 10.0

(45)
49

(38)
41

95
(82)

98
(84)

(24)
25

(24)
25

แม้ว่ำกำรวิเครำะห์นี้ไม่ได้คำนึงกำรกระจำยตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คำดหวังภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว แต่ได้แสดงประมำณกำร
ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติต่ำงๆ
เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้เห็นชอบพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วัน
นับแต่วันที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ซี่งกำหนดให้นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำชดเชยให้ลูก จ้ำงที่ถูกเลิกจ้ำงเพิ่มเติม หำกลูกจ้ำงทำงำนติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึ้น ไป ลูก จ้ำงมีสิท ธิได้รับ ค่ำชดเชยไม่น้อ ยกว่ำ ค่ำจ้ำงอัตรำสุด ท้ำย 400 วัน จำกปัจ จุบันอัตรำค่ำ ชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน
โดยหำกกฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ บริษัทจะรับรู้ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้นประมำณ 266 ล้ำนบำท
และทำให้กำไรสุทธิลดลงประมำณ 213 ล้ำนบำท
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รำคำตำม
มูลค่ำหุ้น

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกรำคม
- หุ้นสำมัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

2561
จำนวนหุ้น

(บำท)

2560
มูลค่ำ

จำนวนหุ้น

มูลค่ำ

(ล้ำนหุ้น / ล้ำนบำท)

1

1,600

1,600

1,600

1,600

1

1,600

1,600

1,600

1,600

1

1,200

1,200

1,200

1,200

1

1,200

1,200

1,200

1,200

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกรำคม
- หุ้นสำมัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

สำรองตำมกฎหมำย
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตำมกฎหมำย”)
อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจำกหัก ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองดังกล่ำวมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้

กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำย
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำยที่บันทึกไปยั งส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ำยุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขำยจนกระทั่งมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุนนั้น
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2561

2560

(ล้ำนบำท)
ดอกเบี้ยรับจำกสถำบันกำรเงิน
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน
อื่นๆ
รวม

491
163
58
712

515
1,964
80
2,559

2561

2560

(ล้ำนบำท)
เงินเดือน สวัสดิกำร และค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำประชำสัมพันธ์
ค่ำบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ
ค่ำจ้ำงแรงงำนภำยนอก
ค่ำเช่ำ
อื่นๆ
รวม
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3,710
867
860
523
349
179
177
540
7,205

3,736
840
792
472
282
212
149
523
7,006

2561

2560

(ล้ำนบำท)
เงินเดือนและค่ำแรง
สวัสดิกำร และอื่นๆ
โครงกำรสมทบเงินที่กำหนดไว้
โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับแผนกำรออกจำกงำนด้วยควำมเห็นชอบร่วมกัน
ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
สุทธิ

2,879
219
224
61
6
3,389
(4)
3,385

2,899
213
216
59
19
3,406
(14)
3,392

บริษัทได้จัดให้มีเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อจ่ำยให้พนักงำนเมื่อออกจำกงำน โดยบริษัทจ่ำยในอัตรำร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนพนักงำน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอำยุงำนของพนักงำน
บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงกำรคลังตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
อีกประเภทหนึ่งสำหรับพนักงำนของบริษัทบนพื้นฐำนควำมสมัครใจของพนักงำนในกำรเป็นสมำชิกของกองทุน พนักงำนที่จะสมัครเป็น
สมำชิกกองทุนนี้ต้องจ่ำยเงินสะสมเป็นรำยเดือนเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 2 ถึง15 ของเงินเดือน และบริษัทจะจ่ำยสมทบเป็นรำยเดือน
เข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมำชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอำยุงำนของสมำชิก
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2561

2560

(ล้ำนบำท)
ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้สกุลเงินบำท
ดอกเบี้ยจ่ำย (รับ) บริษัทในเครือ
ดอกเบี้ยจ่ำย - บริษัทในเครือ
ดอกเบี้ยรับ - บริษัทในเครือ
ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
สุทธิ

ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน

หมำยเหตุ

5,974

6,123

63
(3,708)
2,329
2,329

48
(3,684)
2,487
(3)
2,484

2561

(ล้ำนบำท)

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สำหรับงวดปัจจุบัน
ภำษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำไป
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชั่วครำว
รวม

ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลขำดทุน/กลับรำยกำรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
รวม
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11

หมำยเหตุ

11

2560

-

348
2
350

(103)
(103)

(1)
349

2561

2560

(ล้ำนบำท)
(21)
(8)
(29)

(3)
(353)
(356)

กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริง
2561

2560

อัตรำภำษี

(ร้อยละ)
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
รำยได้ที่ไม่ต้องเสียภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
ค่ำใช้จ่ำยที่ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษีไม่ได้ และอื่นๆ
ผลขำดทุนทำงภำษีเพิ่มขึ้น
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภำษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำไป
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชั่วครำว
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้

20

(0.4)

อัตรำภำษี

(ล้ำนบำท)
24,352
4,870
(4,971)
(33)
33
101
(103)
(103)

(ร้อยละ)
20

1.4

(ล้ำนบำท)
24,785
4,957
(4,568)
(38)
(3)
348
2
(1)
349
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กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม คำนวณจำกกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญบริษัท และจำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ำยแล้วระหว่ำงปี โดยแสดงกำรคำนวณดังนี้
2561

2560

(ล้ำนบำท / ล้ำนหุ้น)
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญบริษัท
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ำยแล้ว

24,456
1,200

24,436
1,200

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)

20.38

20.36

ที่ป ระชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท เมื่อ วัน ที่ 29 มีน ำคม 2560 มีม ติอ นุมัติจ่ำ ยเงิน ปัน ผลประจำปี 2559 ในอัต รำหุ้น ละ 19.00บำท
เป็นเงินประมำณ 22,800 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปันผลงวดระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 8.50 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล
คิดเป็นจำนวนเงิน 10,198 ล้ำนบำท ซึ่งจ่ำยแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2559 และได้จ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ ำยในอัตรำหุ้นละ 10.50 บำท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นเงินจำนวน 12,600 ล้ำนบำท ซึ่งจ่ำยแล้วในวันที่ 27 เมษำยน 2560
ที่ป ระชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท เมื่อ วัน ที่ 28 มีน ำคม 2561 มีม ติอ นุมัติจ่ำ ยเงิน ปัน ผลประจำปี 2560 ในอัต รำหุ้น ละ 19.00 บำท
เป็นเงินประมำณ 22,800 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปันผลงวดระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 8.50 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล
คิดเป็นจำนวนเงิน 10,199 ล้ำนบำท ซึ่งจ่ำยแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2560 และได้จ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยในอัตรำหุ้นละ 10.50 บำท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นเงินจำนวน 12,600 ล้ำนบำท ซึ่งจ่ำยแล้วในวันที่ 20 เมษำยน 2561
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2561 มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 8.50 บำท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจำนวนเงิน 10,200 ล้ำนบำท ซึ่งจ่ำยแล้วในวันที่ 22 สิงหำคม 2561
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ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
บริษัทควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง และรักษำระดับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของบริษัท
และลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกผลกระทบของควำมผันผวนในกระแสเงินสด

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ย งจำกอัต รำดอกเบี้ย เกิ ดจำกกำรเปลี่ย นแปลงของอัต รำดอกเบี้ย ในตลำด อันจะมีผลต่อ ดอกเบี้ย สุทธิ ซึ่งบริษัทบริห ำรหนี้สิน
โดยกำรกู้ยืมที่มีทั้งอัตรำดอกเบี้ยคงที่ และอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวตำมควำมเหมำะสมของสภำพตลำด
อัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวำคม และระยะเวลำที่ครบกำหนดชำระมีดังนี้

เงินให้กู้ยืม
อัตรำผลตอบแทน
ที่แท้จริง

ปี 2561

หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

(ร้อยละต่อปี)

ภำยใน 1 ปี

รวม

(ล้ำนบำท)

3.75

106,721
106,721

106,721
106,721

3.75

95,749
95,749

95,749
95,749

ปี 2560

หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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อัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงของหนี้สินทำงกำรเงินที่มีภำระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวำคม และระยะเวลำที่ครบกำหนดชำระ มีดังนี้

หนี้สินทำงกำรเงิน
อัตรำผลตอบแทน
ที่แท้จริง

ปี 2561

หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้
ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
รวม

ภำยใน 1 ปี

(ร้อยละต่อปี)

หลังจำก 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

รวม

(ล้ำนบำท)

0.85
3.40 - 4.40

8,403
31,500

2.97 - 3.25

39,903

0.71
3.75 - 4.00

6,375
40,000

2.97 - 4.40

46,375

-

8,403
31,500

150,000
150,000

150,000
189,903

-

6,375
40,000

141,500
141,500

141,500
187,875

ปี 2560

หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้
ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
รวม

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
บริษัทได้ทำธุรกรรมอนุพันธ์ทำงกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงอันเกิดจำกหนี้สินของบริษัท กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
โดยใช้ตรำสำรทำงกำรเงินนี้ เป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงซึ่ งคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบแล้ว และมีก ำรควบคุม ขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย

มูลค่ำยุติธรรม
เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทเชื่อว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มูลค่ำตำมบัญชีของเครื่องมือทำงกำรเงินของบริษัทไม่แตกต่ำงไปจำก
มูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระสำคัญ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม บริษัทมี
2561

2560

(ล้ำนบำท)
(ก) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยบริษัทเพื่อค้ำประกันกำรจ่ำยชำระ
เงินกู้ยืมของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(ข) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรแก่หน่วยงำนรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ
และเอกชน
(ค) ภำระผูกพัน
- ตำมสัญญำเช่ำ
- ตำมสัญญำก่อสร้ำงและปรับปรุงอำคำรสำนักงำน
และโครงกำรพัฒนำระบบงำน
- สัญญำให้กำรสนับสนุนหลัก (Title sponsor)
- อื่นๆ

-

2,784

112

101

119

120

15
330
-

-

18
440
29

(ง) บริษัทได้ทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศหลำยแห่ง มูลค่ำรวม 300 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือ
เทีย บเท่ำ เงิน บำทจำนวน 9,752 ล้ำ นบำท (2560: 320 ล้ำ นเหรีย ญสหรัฐ หรือ เทีย บเท่ำ เงิน บำทจำนวน 10,555 ล้ำ นบำท)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของกระแสเงินสดจำกรำยกำรทำงกำรค้ำให้บริษัทในเครือ ซึ่งสัญญำดังกล่ำว
ทยอยครบกำหนดภำยในเดือนธันวำคม 2562 (2560: ครบกำหนดภำยในเดือนกันยำยน 2561)
(จ) บริษัทได้ทำสัญญำกับผู้ให้บริกำรในประเทศ 2 รำย เพื่อให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่บริษัทและบริษัทในเครือ มูลค่ำตำมสัญญำ
ประมำณ 6,500 ล้ำนบำท ซึ่งสัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 7 ปี โดยเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2559
(ฉ) ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2552 บริษัทได้แจ้ง ควำมดำเนินคดีอำญำอดีตพนัก งำนเกี่ย วกับกำรลักทรัพย์ (แบบฟอร์มใบหุ้นสำมัญ) และ
กำรปลอมแปลงใบหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นจำนวนหุ้น 672,000 หุ้น ซึ่งต่อมำในไตรมำสที่ 2 ของปี 2552 บริษัทได้รับแจ้งจำกศำลแพ่งว่ำ
ผู้จัดกำรมรดกและทำยำทผู้ถือหุ้นที่ถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทพร้อมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่ำว โดยเรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่ำเสียหำย ซึ่งคดีนี้ได้ยุติแล้ว
โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2558 ศำลฎีกำได้มีคำพิพำกษำให้อดีตพนัก งำนผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์ คืนหุ้นหรือใช้รำคำหุ้นตำมรำคำ
ที่มีกำรซื้อขำยครั้งสุดท้ำย ณ วันที่ใช้เงิน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ำอัตรำหุ้นละ 314.38 บำท รวมทั้งเงินปันผลที่ขำดอยู่และดอกเบี้ยจนกว่ำชำระเสร็จ
โดยให้บริษัทในฐำนะนำยจ้ำง บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดและบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิด ดังนั้น บริษัทจึงได้
บันทึกประมำณกำรหนี้สินจำกค่ำเสียหำยดังกล่ำวในส่วนที่บริษัทอำจต้องรับผิดในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
คิดเป็นจำนวนเงิน 201 ล้ำนบำท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2559 บริษัทได้ชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จ สิ้นแล้วด้วยกำรคืนใบหุ้นสำมัญของบริษัท เงินปันผลก่อนฟ้องคดี
พร้อมดอกเบี้ย เงินปันผลหลังฟ้องคดี และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรดำเนินคดี จำนวนเงินรวม 319 ล้ำนบำท ต่อมำบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งเป็นจำเลยร่วมได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศำลตีควำมคำพิพำกษำ โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 ศำลฎีกำมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่ำวแล้ว
และบริษัทได้ฟ้องคดีไล่เบี้ยผู้เกี่ยวข้องแล้วเมื่อเดือนธันวำคม 2561
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ผู้บริหำรของบริษัทมีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงฐำนเงินทุนให้แข็งแกร่งโดยกำรวำงแผนกำรกำหนดกลยุทธ์
ในกำรดำเนิน งำนเพื่ อ ให้ธุร กิจ มีผ ลประกอบกำรและกำรบริห ำรกระแสเงิน สดที่ดีอ ย่ำ งต่อ เนื่อ ง นอกจำกนี้ บริษัท ยัง คำนึง ถึง กำรมี
ฐำนะกำรเงินที่ดี โดยพิจ ำรณำลงทุน ในโครงกำรที่มีอัต รำผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รัก ษำระดับเงินทุน หมุนเวีย นที่เหมำะสม รวมทั้ง
สร้ำงควำมแข็งแกร่ง ควำมมั่นคงของกำรดำรงเงินสด และมีโครงสร้ำงเงินทุนที่เหมำะสม ทั้งนี้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต และรักษำควำมเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุน เจ้ำหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่ำงๆ ที่สำคัญ ดังนี้
(ก) ให้เ สนอที่ป ระชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น เพื่อ อนุมัติจ่ำ ยเงิน ปัน ผลสำหรับ ปี 2561 ในอัต รำหุ้น ละ 18.00 บำท รวมเป็น เงิน ประมำณ
21,600 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 8.50 บำท เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2561 ตำมที่กล่ำวไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 23 และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยในอัตรำหุ้นละ 9.50 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ที่มีสิทธิ รับ
เงินปันผลคิดเป็นเงินประมำณ 11,400 ล้ำนบำท โดยกำหนดจ่ำยในวันที่ 19 เมษำยน 2562 กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวขึ้นอยู่กับกำร
อนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนำคม 2562
(ข) ให้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 1 เมษำยน 2562 จำนวน 15,000 ล้ำนบำท ที่อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี อำยุ 4 ปี
เพื่อนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 15,000 ล้ำนบำท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน

รำยกำรบำงรำยกำรในงบกำไรขำดทุนปี 2560 ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรนำเสนองบกำรเงินปี 2561 ดังนี้
ก่อนจัดประเภท
ใหม่

งบกำไรขำดทุน

รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรบริหำรและรำยได้ค่ำบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

จัดประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

(ล้ำนบำท)
2,556
(3,466)

3,540
(3,540)

6,096
(7,006)

บริษัท ได้จัด ประเภทรำยกำรที่เกี่ย วข้องกับรำยได้ค่ำบริก ำรที่เรีย กเก็บภำยในกลุ่มบริษัท ซึ่งเดิมแสดงสุท ธิกับ ค่ำใช้จ่ำยในกำร บริหำร
เป็นแสดงภำยใต้รำยกำรรำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรบริหำรและรำยได้ค่ำบริกำร ทั้งนี้เพื่อสะท้อนภำพกำรดำเนินงำนให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่หลำยฉบับได้มีก ำรประกำศแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งบริษัทไม่ได้นำมำใช้
ในกำรจัดทำงบกำรเงินนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นี้ อำจเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษัท และถือปฏิบัติ กับ
งบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 และ 2563 บริษัทไม่มีแผนที่จะนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินนี้
มำใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
บริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่องบกำรเงินจำกกำรถือปฎิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งไม่มีผลกระทบ
ที่มีสำระสำคัญต่องบกำรเงินในงวดที่ถือปฎิบัติ
ทั้งนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกใหม่ มีดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7*
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9*
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32*
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16*
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 19*

เรื่อง
กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงิน
รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

มีผลบังคับใช้
2563
2563
2562
2563
2563
2563

* มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน
(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักกำรโดยรวมในกำรรับรู้รำยได้ ทั้งจำนวนเงินและช่วงเวลำที่รับรู้ โดยรำยได้จะรับรู้
เมื่อ (หรือ ณ ขณะที่) กิจกำรส่งมอบกำรควบคุมสินค้ำหรือบริกำรให้แก่ลูกค้ำด้วยมูลค่ำของรำยได้ที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับ
บริษัทได้ประเมินผลกระทบที่ อำจเกิดขึ้นต่องบกำรเงินของบริษัทจำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15
เป็นครั้งแรกซึ่งไม่มีผลกระทบที่มีสำระสำคัญต่องบกำรเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเหล่ำนี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิย ำมสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินตลอดจนกำรรับรู้
กำรวัดมูลค่ำ กำรด้อยค่ำและกำรตัดรำยกำร รวมถึงหลักกำรบัญชีของอนุพันธ์และกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง
บริษัท อยู่ร ะหว่ำ งประเมิน ผลกระทบที่อ ำจเกิด ขึ้น จำกกำรถือ ปฏิบัติต ำมมำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
เครื่องมือทำงกำรเงินเป็นครั้งแรกต่องบกำรเงิน
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นายทะเบียนหุ้น
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต์
ผู้สอบบัญชี

บุคคล
อ้างอิง

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9999
0-2009-9991
SETContactCenter@set.or.th
http://ww.set.or.th/tsd

ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
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 จ�ำกัด
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
0-2586-5777 หรือ 0-2586-5888
0-2586-2976

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(ส�ำหรับหุ้นกู้ SCC194A)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0-2299-1111
0-2990-6010
www.tmbbank.com

ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(ส�ำหรับหุ้นกู้ SCC19NA, SCC204A,SCC20NA, SCC214A และ SCC21OA)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการช�ำระเงิน
หน่วยงานตัวแทนและก�ำกับธุรกิจ ชั้น 15 เลขที่ 44  ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
0-2626-7508
0-2657-3390
http://www.cimbthai.com
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)  
(ส�ำหรับหุ้นกู้ SCC22OA, SCC234A)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2296-4776
0-2683-1298
http://www.krungsri.com

เนื้อหาของรายงานประจำ�ปี 2561 เล่มนี้ จัดพิมพ์บนกระดาษที่ผลิตจาก EcoFiber 100%
อีกทั้งยังพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองและไม่ผ่านกระบวนการอาบสารเคมี เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
ส� ำ หรั บ นั ก ลงทุ น

ชื่อ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
The Siam Cement Public Company Limited
ชื่อย่อ
SCC (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000114
ประเภทธุรกิจ
Holding Company
เว็บไซต์
www.scg.com
ปีที่ก่อตั้ง
2456
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น 30 เมษายน 2518
ในตลาดหลักทรัพย์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ทุนจดทะเบียน
1,600 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว
1,200 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้น
ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และบริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 33.3 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้น
โดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

ติดต่อ			
ส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร 0-2586-2974
อีเมล : info@scg.com
ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
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
ส�ำนักงาน Enterprise Brand Management Office
โทรศัพท์ 0-2586-3770
โทรสาร 0-2586-2974
อีเมล : ebmo@scg.com
กรรมการอิสระที่ท�ำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
โทรสาร 0-2586-3007
อีเมล : ind_dir@scg.com

ราคาหุ้นสามัญย้อนหลัง 5 ปี (2557 - 2561)
เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ
ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ

ราคาหุนของบริษัท (บาท)
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