บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานประจำำ�ปีี 2564
แบบ 56-1 One Report*

ACHIEVING ESG

WHILE GROWING BUSINESS

* แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี / รายงานประจำำ�ปีี

ป 2573 ลดกาซเรือนกระจกสุทธิ 20% (จากปฐาน 2563)

ป 2593 กาวสู Net Zero
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การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero) ภายในปีี 2593

การดำเนินงานที่สำคัญ
เพื่อการเปลี่ยนผานสู Net Zero

การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
ดวยการใชเทคโนโลยีที่ดีที่สุด

การใชพลังงานสะอาด

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

โดยเพิ่มสัดสวนการใชเชื้อเพลิง
ชีวมวลและพลังงานหมุนเวียน

สินคาคารบอนต่ำ

ผลิตสินคาที่ปลอยคารบอนต่ำ
ดวยนวัตกรรมทีใ่ ชหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตลอดห ว งโซ คุ ณ ค า

การดักจับคารบอน

ใช เ ทคโนโลยี ดั ก จั บ และกั กเก็ บ
คาร บ อน โดยร ว มมื อ กั บ ผูเ ชีย
่ วชาญ
ในระดับประเทศและระดับสากล
เพื่อเรงพัฒนาและขยายผล

การดูดซับคารบอนทางธรรมชาติ
รวมมือกับชุมชนและภาครัฐ
ปลูกตนไม ฟนฟู และรักษาปา
เพื่อเปนแหลงดูดซับคารบอน
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วิิสััยทััศน์์และกลยุุทธ์์
ในการประกอบธุุรกิิจ

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
การกํากับดูแลกิจการ

Lean เหลื่่�อมล้้ำ - ย้้ำร่่วมมืือ” ที่่�เอสซีีจีีกำหนดขึ้้�นอย่่างเป็็น
รููปธรรม โดยยึึดหลัักความเป็็นธรรม และโปร่่งใสเป็็นหััวใจ
ด้วยความทุ่มเทเพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ส่งผลให้เอสซีจเี ป็นองค์กรแรก
ในอาเซี ย นตั้ ง แต่ ปี 2547 ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ อ ยู่ ใ นดั ช นี
ความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainable Indices (DJSI)
ที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนของบริษทั ชัน้ นำ�ระดับโลก ให้เป็นบริษทั ยัง่ ยืนระดับโลก
ในประเภท DJSI World และ DJSI Emerging Markets สาขา
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 18 สะท้อนให้เห็นถึงผลสำ�เร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่สร้างสมดุลในการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างแท้จริง สมดังคำ�มั่นสัญญา “Passion for Better”

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

เติบโตอย่างมั่นคง
เข้าสู่ปีที่ 109 ด้วยความสามารถปรับตัวทางธุรกิจ และประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีตา่ ง ๆ เพือ่ พัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชนั
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ซึ่งเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว พร้อมรับมือวิกฤตต่าง ๆ ทันท่วงที ปัจจุบัน ประกอบด้วย
3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจ
เคมิคอลส์ และ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
เพื่่�อสร้้างคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีีในวัันนี้้� และส่่งต่่อโลกที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นให้้คน
รุ่่�นต่่อไป เอสซีีจีี ถืือเป็็นหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบขององค์์กรใน
การดำเนิินกิิจการให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนควบคู่่�กัับสัังคมที่่�เข้้มแข็็งและ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน จึึงนำแนวทาง ESG (Environmental, Social
and Governance) มาใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจทุุกระดัับ ทั้้�งระดัับ
ประเทศ ระดัับอาเซีียน และระดัับโลก พร้้อมร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วน
ผลัักดัันแนวทาง ESG 4 Plus ‘มุ่่�ง Net Zero - Go Green เอสซีจีกลุ่มบริษัทชั้นนำ�ในอาเซียน
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005

02
สารจากคณะกรรมการ

อยู่่�ที่่� 182,510 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 34 ของยอดขายรวม
อััตราส่่วนหนี้้�สิินสุุทธิิต่่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) มีี
สััดส่่วนอยู่่�ที่่� 2.6 เท่่า กระแสเงิินสดมีีเสถีียรภาพจากผลการดำเนิิน
งานของธุุรกิิจหลัักที่่�มั่่�นคง คณะกรรมการบริิษัทั จึึงมีีมติิเสนอให้้
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2565 อนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผล
ประจำปีี 2564 เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 22,200 ล้้านบาท หรืือในอััตราหุ้้�น
ละ 18.50 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 47 ของกำไรสำหรัับปีีตามงบการ
เงิินรวม แบ่่งเป็็นเงิินปัันผลระหว่่างกาลในอััตราหุ้้�นละ 8.50 บาท
และเงิินปัันผลประจำปีีส่่วนที่่�เหลืือในอััตราหุ้้�นละ 10 บาท

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

จากการประเมิินสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิิด ตลอดจนปรัับตััว
และเตรีียมแผนรองรัับได้้ทัันท่่วงทีี ส่่งผลให้้ฐานะทางการเงิิน
โดยรวมของเอสซีีจีี ณ สิ้้�นปีี 2564 ยัังคงแข็็งแกร่่ง ผลประกอบการ
โดยรวมของเอสซีีจีีมีีรายได้้จากการขายรวม 530,112 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 33 จากปีี ก่่ อ น สาเหตุุ จ ากผลการดำเนิิ น งาน
ที่่�ดีีขึ้้�นในทุุกธุุรกิิจ ส่่วนใหญ่่จากราคาและปริิมาณการขายของ
สิินค้้าเคมีีภััณฑ์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และมีีกำไรสำหรัับปีี 47,174 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 38 จากปีีก่่อน จากผลการดำเนิินงานที่่�ดีีขึ้้�นของ
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ โดยปีี 2564 เอสซีีจีีมีียอดขายสิินค้้าและบริิการที่่�
มีีมููลค่่าเพิ่่�ม (High Value Added Products & Services : HVA)

การกํากับดูแลกิจการ

ในปี 2564 เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
ขณะทีต้
่ นทุนพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนวิกฤตภูมิอากาศแปรปรวนรุนแรง
อย่างไรก็ดี เอสซีจีสามารถรักษาการเติบโตได้เป็นที่น่าพอใจ จากการเร่งทรานส์ฟอร์มทุกธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับ 3 เมกะเทรนด์ ได้แก่ ชู ESG ในการดำ�เนินธุรกิจ ใช้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ ๆ ของลูกค้า ช่วยลดต้นทุนการผลิตและขยายอีคอมเมิร์ซ
รวมถึงการพัฒนาโซลูชันรับเทรนด์การรักษ์สุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

เติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการทรานส์ฟอร์มรับ 3 เมกะเทรนด์
ESG ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน
และโซลูชันรับเทรนด์รักษ์สุขภาพ
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ดิิจิิทััลทรานส์์ฟอร์์เมชััน (Digital Transformation)

มุ่่�งสู่่� Net Zero ในปีี 2593
ด้้วยการเพิ่่�มสััดส่่วน
พลัังงานทางเลืือก
ลงทุุนเทคโนโลยีีขั้้�นสููง
และพััฒนาธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำ
ชูู ESG 4 Plus สร้้างความยั่่�งยืืนระยะยาว

เอสซีี จีี ขัั บ เคลื่่�อนธุุ ร กิิ จ ด้้ ว ยกรอบแนวคิิ ด ESG โดย
กำหนดเป็็นแนวทาง ESG 4 Plus “มุ่่�ง Net Zero - Go Green Lean เหลื่่�อมล้้ำ - ย้้ำร่่วมมืือ” ภายใต้้ความเป็็นธรรม โปร่่งใส
ตรวจสอบได้้ สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน SDGs
ของสหประชาชาติิ และดำเนิินตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ดัังนี้้�
1. มุ่่�ง Net Zero เพิ่่�มสััดส่่วนพลัังงานทางเลืือก วิิจัยั และลงทุุน
ในเทคโนโลยีี ขั้้� นสูู ง (Deep Technology) และสตาร์์ ต อัั ป
อย่่ า งต่่ อ เนื่่�อง รวมทั้้�งพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ คาร์์ บ อนต่่ ำ เพื่่�อให้้ บ รรลุุ
เป้้าหมายการลดก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิลงร้้อยละ 20 ภายในปีี 2573
และตั้้�งเป้้าการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ในปีี 2593
2. Go Green พััฒนานวััตกรรมเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิม
ธุุรกิิจพลัังงานสะอาดทั้้�งในไทยและต่่างประเทศ รวมทั้้�งเพิ่่�มสััดส่่วน
ผลิิตภััณฑ์์ฉลาก SCG Green Choice ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
3. Lean เหลื่่�อมล้้ำ เพิ่่�มบทบาทช่่วยลดความเหลื่่�อมล้้ำในสัังคม
ด้้วยการพััฒนาทัักษะและอาชีีพที่่�ตลาดต้้องการให้้กับั ผู้้�ว่า่ งงานที่่�ได้้รับั
ผลกระทบจากโควิิด 19
4. ย้้ำร่่วมมืือ สร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานระดัับประเทศ
อาเซีียน และโลก เพื่่�อขัับเคลื่่�อน ESG ให้้เป็็นรููปธรรม

กุุญแจไขตรงใจลููกค้้า

เอสซีี จีี ไ ด้้ ส ร้้ า งเครืื อ ข่่ า ยแพลตฟอร์์ ม ดิิ จิิ ทัั ล ที่่�ใหญ่่ ที่่�สุุ ด
บริิหารการจััดจำหน่่ายให้้มีีประสิิทธิิภาพ สะดวก รวดเร็็ว อาทิิ
“Prompt Plus” ให้้บริิการร้้านค้้าวััสดุุก่่อสร้้างรายย่่อยมากกว่่า
9,000 ร้้านทั่่�วประเทศ “รัักเหมา” ช่่วยผู้้�รัับเหมาขนาดกลาง
และขนาดเล็็กมากกว่่า 50,000 ราย รวมทั้้�งเจ้้าของโครงการ
ก่่อสร้้างทั่่�วประเทศ ให้้สามารถบริิหารต้้นทุุนได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�งยััง
พัั ฒ นาระบบ Big Data Analytics และ AI มาวิิ เ คราะห์์
ความต้้องการของผู้้�บริิโภคเพื่่�อพััฒนาโซลููชัันใหม่่ ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมทั้้�งยัังได้้นำดิิจิทัิ ลั ทรานส์์ฟอร์์เมชััน (Digital Transformation)
มาใช้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำงานและการผลิิต อาทิิ Digital
Twin เทคโนโลยีีที่่�ช่่วยปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการผลิิตได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ระบบ Angel-Maintenance ช่่วยบริิหารงาน
ซ่่อมบำรุุง และลดเวลาการหยุุดเครื่่�องเพื่่�อซ่่อมบำรุุง
โซลููชัันรัักษ์์สุุขภาพ ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต

ในช่่วงการแพร่่ระบาดโควิิด 19 ผู้้�บริิโภคหัันมาใส่่ใจสุุขอนามััย
มากขึ้้�น เอสซีีจีจึี งึ ได้้เร่่งพััฒนาโซลููชันั เพื่่�อตอบโจทย์์เมกะเทรนด์์รักั ษ์์
สุุขภาพและยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต อาทิิ นวััตกรรมพลาสติิกเพื่่�อ
การแพทย์์ นวััตกรรมป้้องกัันโควิิด 19 นวััตกรรมบริิหารระบบอาคาร
เพื่่�อปรัับคุุณภาพอากาศและประหยััดพลัังงาน ด้้วยเทคโนโลยีี IoT
นวััตกรรมผนัังสมาร์์ทบอร์์ด ทำให้้ห้้องมีีความสะอาดปลอดภััย
ระบบไอออนกำจััดเชื้้�อโรคในอากาศ ลดเชื้้�อแบคทีีเรีียและไวรััส
ภายในบ้้านและอาคาร รวมทั้้�งระบบหลัังคาโซลาร์์เซลล์์ สามารถ
ผลิิตไฟฟ้้าจากหลัังคาบ้้าน ช่่วยลดค่่าไฟ หรืือหลัังคาโรงจอดรถ เพื่่�อ
ใช้้งานร่่วมกัับยานยนต์์ไฟฟ้้า
แถลงผลประกอบการเอสซีจี ปี 2564
ชมคลิปวิดีโอ
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ผนึึกความร่่วมมืือทุุกภาคส่่วน ขัับเคลื่่�อน ESG

เอสซีี จีี เ ดิิ น หน้้ า ขัั บ เคลื่่�อนเครืื อ ข่่ า ยความร่่ ว มมืื อ ESG
ให้้แพร่่หลายและกว้้างขวางอย่่างเป็็นรููปธรรม โดยในปีี 2564
เอสซีีจีปี ระกาศความมุ่่�งมั่่�นผ่่านกิิจกรรม “ESG Pathway เริ่่�มด้้วยกััน
เพื่่�อเรา เพื่่�อโลก” แสดงจุุดยืืนแก้้วิกิ ฤตโลกร้้อนร่่วมกัับทุุกภาคส่่วน
ในสัังคม อาทิิ ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ร่ว่ มมืือกัับยููนิลิิ เิ วอร์์ พััฒนาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน เปลี่่�ยนพลาสติิก
ใช้้แล้้วเป็็นพลาสติิก HDPE รีีไซเคิิล (rHDPE) เป็็นครั้้�งแรกใน
ประเทศไทย นอกจากนี้้� ยัั ง ร่่ ว มมืื อ กัั บ องค์์ ก รระดัั บ โลก เช่่ น
“Alliance to End Plastic Waste : AEPW” เพื่่�อร่่วมกัันจััดการ
ปััญหาขยะพลาสติิกโดยองค์์รวมอย่่างยั่่�งยืืน และ “The Ocean
Cleanup” เพื่่�อจััดการปััญหาขยะพลาสติิกในแม่่น้ำ้ และมหาสมุุทร
ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่อ่ สร้้างร่่วมมืือกัับ “Global Cement
and Concrete Association: GCCA” ลดการปล่่อยและกัักเก็็บ
ก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกในเนื้้�อคอนกรีี ต ในอุุ ต สาหกรรมปูู น ซีี เ มนต์์
และเครืือข่่ายพัันธมิิตรในกลุ่่�มธุุรกิิจอุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง ภายใต้้
เครืือข่่าย “Circular Economy in Construction Industry:
CECI” เพื่่�อลดของเสีียในงานก่่อสร้้าง และนำกลัับมาใช้้ประโยชน์์
ให้้มากที่่�สุุด SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง) ร่่วมกัับไปรษณีีย์์ไทยและ
องค์์การเภสััชกรรมจััดโครงการ “ไปรษณีีย์์ reBOX” เพื่่�อรีีไซเคิิล
กล่่องกระดาษเหลืือใช้้เป็็นหน้้ากากอนามััยทางการแพทย์์ให้้กัับ
โรงพยาบาลที่่�ขาดแคลน
ลดเหลื่่�อมล้้ำ สร้้างอาชีีพทั่่�วทั้้�งอาเซีียน

เพื่่�อช่่วยลดความเหลื่่�อมล้้ำในสัังคมให้้ผู้้�ว่่างงานที่่�ได้้รัับผล
กระทบจากโควิิด 19 โดยได้้ดำเนิินโครงการพััฒนาทัักษะอาชีีพ
ที่่�ตลาดต้้องการแล้้วกว่่า 3,000 คน และตั้้�งเป้้าเพิ่่�มเป็็น 20,000
คนในปีี 2568 เช่่น อาชีีพพนัักงานขัับรถบรรทุุก โดยโรงเรีียนทัักษะ
พิิพััฒน์์ อาชีีพช่่างปรัับปรุุงบ้้าน โดย Q-Chang (คิิวช่่าง) อาชีีพ
แปรรููปผลิิตภััณฑ์์ ขายสิินค้้าออนไลน์์และออฟไลน์์ โดยโครงการ
พลัังชุุมชน อาชีีพผู้้�ช่่วยพยาบาล ผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ นัักบริิบาล
ผู้้�สููงอายุุ โดยมููลนิิธิเิ อสซีีจีี นอกจากนี้้� ยัังให้้ความรู้้�ด้า้ นบริิหารจััดการน้้ำ
ชุุมชนเพื่่�อให้้มีน้ี ำ้ อุุปโภค บริิโภค และทำเกษตร เพิ่่�มผลผลิิต มีีรายได้้
มั่่�นคง โดยโครงการเลิิ ก แล้้ ง เลิิ ก จน และ Kubota Smart
Farming สำหรัับประเทศในอาเซีียน นอกเหนืือจากไทย ยัังมุ่่�งสร้้าง

อาชีี พ ที่่�เป็็ น ที่่�ต้้ อ งการ เช่่ น แพทย์์ พยาบาล วิิ ศ วกร ครูู
โดยมอบทุุนการศึึกษาให้้เยาวชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� ยัั ง ได้้ พัั ฒ นาและส่่ ง มอบนวัั ต กรรมป้้ อ งกัั น
โควิิด 19 ทั้้�งในประเทศไทยและอาเซีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง มููลค่่า 470
ล้้านบาท เช่่น นวััตกรรมไอซีียููโมดููลาร์์ ห้้องเอกซเรย์์โมดููลาร์์
ห้้องตรวจเชื้้�อความดัันบวก/ลบ ห้้องน้้ำสำเร็็จรููป เตีียงสนาม
กระดาษ SCGP กว่่า 110,000 เตีียง รวมทั้้�งจััดตั้้�ง “ศููนย์์ฉีีดวััคซีีน
เอสซีีจีี” เปิิดให้้บริิการแก่่ประชาชนทั่่�วไปกว่่า 250,000 คน

เพื่่�อช่่วยลดความเหลื่่�อมล้้ำ
ปีี 2564 พััฒนาทัักษะอาชีีพ
ที่่�ตลาดต้้องการ 3,000 คน
ตั้้�งเป้้าเพิ่่�ม 20,000 คน
ในปีี 2568
เอสซีีจีี ถืือเป็็นหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบขององค์์กร ในการ
ดำเนิินกิิจการให้้เติิบโตควบคู่่�กัับสัังคมที่่�เข้้มแข็็งและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�
ยั่่�งยืืน มุ่่�งมั่่�นนำแนวทาง ESG มาปฏิิบัติั ใิ นธุุรกิิจ ทั้้�งในประเทศไทย
อาเซีียน และระดัับโลก พร้้อมร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนเพื่่�อผลัักดััน
ให้้เป็็นรููปธรรม โดยยึึดหลัักความเป็็นธรรมและโปร่่งใสเป็็นหััวใจ
ในการดำเนิินงาน เพื่่�อส่่งมอบโลกที่่�น่่าอยู่่�และยั่่�งยืืนให้้คนรุ่่�นต่่อไป
คณะกรรมการบริิษััทขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�
ผู้้�ร่ว่ มทุุน คู่่�ค้า้ คู่่�ธุรุ กิิจ ลููกค้้าและผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย สถาบัันการเงิิน
ทั้้�งในและต่่างประเทศที่่�สนัับสนุุนการดำเนิินงานด้้วยดีีตลอดมา
รวมทั้้�งพนัักงานทุุกคนที่่�ทุ่่�มเทสรรพกำลัังปรัับตััวให้้องค์์กรฝ่่าวิิกฤต
และเติิบโตแข็็งแกร่่ง เอสซีีจีีขอให้้ความมั่่�นใจว่่า จะมุ่่�งสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมและโซลููชันั ให้้ตรงใจลููกค้้า ควบคู่่�กัับการดููแลสัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อมให้้ยั่่�งยืืนตลอดไป
กรุุงเทพมหานคร วัันท่ี่่�� 26 มกราคม 2565
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SCG มุ่งดําเนินกลยุทธ์
ด้วยแนวทาง

สิ่งแวดลอม
Environmental

มุง

4 Plus

สังคม
Social

บรรษัทภิบาล
Governance

Net Zero

Plus

เป็นธรรม
โปร่งใส

ในทุกการดําเนินงาน

Lean เหลื่อมล้ำ

ย้ำรวมมือ
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บรรลุุ ESG พร้้อมขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจยั่่�งยืืน

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

ท่่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวน ทรััพยากรทั่่�วโลกขาดแคลน และ
ความเหลื่่�อมล้้ำในสัั ง คมที่่�กำลัั ง ขยายวงกว้้าง ตลอดจน
สถานการณ์์แพร่่ระบาดของโควิิด 19 กลายเป็็นวิิกฤตครั้้�งใหญ่่
เอสซีีจีี ในฐานะพลเมืืองของโลก ถืือเป็็นหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ขององค์์กร ที่่�จะผลัักดัันการดำเนิินงานในทุุกระดัับให้เ้ ติิบโต ควบคู่่�
กัั บ สัั ง คมที่่�เข้้มแข็็ ง และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืื น พร้้อมร่่ ว มมืื อ กัั บ
ทุุ ก ภาคส่่ ว นร่่ ว มขัั บ เคลื่่�อน ESG (Environmental, Social,
Governance) กรอบพััฒนาที่่�เป็็นมาตรฐานการดำเนิินธุุรกิิจระดัับโลก
สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน SDGs (Sustainable
Development Goals) ของสหประชาชาติิ และโมเดลเศรษฐกิิจใหม่่
อย่่ า งยั่่�งยืื น ของรัั ฐ บาลไทย (Bio-Circular-Green Economy :
BCG Economy) ตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนสู่่� “ESG 4 Plus”
เพื่่�อส่่งมอบโลกที่่�น่่าอยู่่�และยั่่�งยืืนให้้คนรุ่่�นต่่อไป

การกํากับดูแลกิจการ

เอสซีจีในฐานะพลเมืองของโลก ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กร
ที่จะผลักดันการดำ�เนินงานในทุกระดับให้เติบโต กับสังคมที่เข้มแข็ง
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อน ESG

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ACHIEVING ESG
WHILE GROWING BUSINESS
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แนวทางที่่� 1 - มุ่่�ง Net Zero

เอสซีีจีีตั้้�งเป้้าหมายลดก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิลงร้้อยละ 20
ภายในปีี 2573 และการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์
(Net Zero) ภายในปีี 2593 โดยเพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานคาร์์บอน
ต่่ำอย่่างพลัังงานชีีวมวล (Biomass) เชื้้�อเพลิิงจากขยะ (RDF)
การใช้้ลมร้้อนเหลืือทิ้้�งจากกระบวนการผลิิต (Waste Heat Generator)
และพลัังงานแสงอาทิิตย์์ (Solar Energy) อีีกทั้้�งเดิินหน้้าลงทุุน
วิิจัยั ในเทคโนโลยีีขั้้�นสููง (Deep Technology) เช่่น ยานยนต์์ไฟฟ้้า
(EV) การใช้้ปััญญาประดิิษฐ์์เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตพลัังงาน
ทดแทน (AI Supervisory for Energy Analytics) ศึึกษาการ
ใช้้เทคโนโลยีีดัักจัับและกัักเก็็บคาร์์บอน (Carbon Capture,
Utilization and Storage: CCUS) นอกเหนืือจากการปรัับปรุุง
กระบวนการผลิิต ยัังร่่วมปลููกต้้นไม้้ลดโลกร้้อน 3 ล้้านไร่่และป่่าโกงกาง
3 หมื่่�นไร่่ เพื่่�อดููดซัับ 5 ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ ภายในปีี
2593 และสร้้างฝายชะลอน้้ำเพิ่่�มเป็็น 130,000 ฝาย ภายในปีี
2568 เพื่่�อฟื้้�นความอุุดมสมบููรณ์์ให้้แก่่ป่่าต้้นน้้ำ โดยในปีี 2564
สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ ประมาณ 0.9 ล้้านตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์ ทำได้้ดีีขึ้้�นร้้อยละ 2.66 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
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เลือกวัสดุกอสรางทุกครั้ง อยาลืมมองหาสัญลักษณ

SCG Green Choice
ฉลากนวัตกรรมสีเข�ยว

เพ�่อคุณภาพชีว�ตและโลกที่ดีข�้นอยางยั่งยืน

SCG HOME Contact Center

ประหยัดพลังงาน
ลดโลกรอน
(Climate Resilience)

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
และยืดอายุการใชงาน
(Circularity)

สุขอนามัยที่ดี
(Well-being)

02-586-2222

www.scgbuildingmaterials.com/th/campaign/scg-green-choice

แนวทางที่่� 2 - Go Green

	ส่่งเสริิมความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมผ่่านการพััฒนานวััตกรรมสิินค้้า บริิการ โซลููชััน
ที่่�ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของผู้้�คนในสัังคม เร่่งพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์รักั ษ์์สิ่่�งแวดล้้อม โดยตั้้�งเป้้าเพิ่่�มสััดส่่วนยอดขายผลิิตภััณฑ์์ฉลาก SCG Green Choice เป็็น
2 เท่่าจากร้้อยละ 32 เป็็นร้้อยละ 67 ภายในปีี 2573 เช่่น ปููนงานโครงสร้้าง เอสซีีจีี สููตรไฮบริิด
ระบบหลัังคา SCG Solar Roof Solutions นอกจากนี้้� ยัังตั้้�งธุุรกิิจ SCG Cleanergy ให้้บริิการ
โซลููชัันผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน ทั้้�งแสงอาทิิตย์์และลม ทั้้�งในไทยและต่่างประเทศ
อีีกทั้้�งส่่งเสริิมการใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ตอบโจทย์์
ธุุ ร กิิ จ และผู้้�บริิ โ ภคที่่�ใส่่ ใ จสิ่่�งแวดล้้ อ ม เช่่ น นวัั ต กรรมพอลิิ เ มอร์์ ที่่� เป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่�งแวดล้้ อ ม
SCG GREEN POLYMER™ บรรจุุภััณฑ์์จาก SCGP ที่่�สามารถรีีไซเคิิลได้้ นวััตกรรมการก่่อสร้้าง
CPAC Green Solution โซลููชัันที่่�ช่่วยให้้ก่่อสร้้างเสร็็จไว ลดของเหลืือทิ้้�งในงานก่่อสร้้าง
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แนวทางที่่� 3 Lean เหลื่่�อมล้้ำ

เอสซีีจีมุ่่�ี งมั่่�นเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยเหลืือวิิกฤตที่่�เกิิดขึ้้�นใน
สัังคมที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำรงชีีพ และคุุณภาพชีีวิติ ของผู้้�คน ด้้วย
การลดความเหลื่่�อมล้้ำทางสัังคม ผ่่านการให้้ความรู้้� เสริิมทัักษะ สร้้าง
อาชีีพที่่�เป็็นที่่�ต้้องการของตลาด ผ่่านโครงการต่่าง ๆ เพื่่�อยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิติ สร้้างชุุมชนเข้้มแข็็ง พึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งใน
ไทยและอาเซีียน โดยพััฒนาอาชีีพแล้้วกว่่า 3,000 คน ตั้้�งเป้้า
เป็็น 20,000 คน ภายในปีี 2568 เช่่น อาชีีพพนัักงานขัับรถบรรทุุก
อาชีีพช่่างปรัับปรุุงบ้้าน อาชีีพแปรรููปผลิิตภััณฑ์์และขายสิินค้้า
ออนไลน์์และออฟไลน์์ อาชีีพผู้้�ช่่วยพยาบาล ผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์
นัักบริิบาลผู้้�สููงอายุุ รวมถึึงให้้ความรู้้�ด้้านบริิหารจััดการน้้ำในชุุมชน
เพื่่�อให้้มีีน้้ำอุุปโภค บริิโภค และทำการเกษตร เพิ่่�มผลผลิิต มีีรายได้้
มั่่�นคง นอกจากนี้้� เอสซีีจียัี งั มอบทุุนการศึึกษาอาชีีพที่่�ขาดแคลนให้้
เยาวชนในอาเซีียน เช่่น แพทย์์ พยาบาล วิิศวกร ครูู
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แนวทางที่่� 4 ย้้ำร่่วมมืือ

เอสซีีจีพี ร้้อมทุ่่�มเทความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ประสบการณ์์ โดย
ใช้้นวััตกรรมและเทคโนโลยีีช่ว่ ยบรรเทาวิิกฤตที่่�เกิิดขึ้้�น อย่่างไรก็็ดีี
เอสซีีจีีไม่่สามารถแก้้ไขวิิกฤตได้้โดยลำพััง จึึงเดิินหน้้าสร้้างความ
ร่่วมมืือเพื่่�อขัับเคลื่่�อน ESG กัับหน่่วยงานระดัับประเทศ อาเซีียน
และระดัับโลก เช่่น ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ร่่วมกัับยููนิิลีีเวอร์์ เปลี่่�ยนขยะ
พลาสติิกใช้้แล้้วจากครััวเรืือนเป็็นพลาสติิกรีีไซเคิิลคุุณภาพสููง
ร่่วมกัับ “Alliance to End Plastic Waste: AEPW” เพื่่�อจััดการ
ขยะพลาสติิกโดยองค์์รวมอย่่างยั่่�งยืืน และ “The Ocean Cleanup”
เพื่่�อจััดการปััญหาขยะพลาสติิกในแม่่น้ำ้ และมหาสมุุทร ธุุรกิิจซีีเมนต์์
และผลิิตภััณฑ์์ก่อ่ สร้้างร่่วมมืือกัับ“Global Cement and Concrete
Association: GCCA” ลดการปล่่อยและกัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจก

ในเนื้้�อคอนกรีีตในอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ (Recarbonation: CO2 sink)
พัั น ธมิิ ต รในกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ อุุ ต สาหกรรมก่่ อ สร้้ า ง ภายใต้้ เ ครืือข่่า ย
“Circular Economy in Construction Industry: CECI”
เพื่่�อลดของเสีียในงานก่่อสร้้าง SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง) ร่่วมกัับ
ไปรษณีีย์์ไทยและองค์์การเภสััชกรรมจััดโครงการ “ไปรษณีีย์์
reBOX” เพื่่�อรีีไซเคิิลกล่่องกระดาษเหลืือใช้้ จำนวน 220 ตััน
เป็็ น หน้้ า กากอนามัั ย ทางการแพทย์์กว่่า 300,000 ชิ้้�น ให้้กัับ
โรงพยาบาลที่่�ขาดแคลน นอกจากนี้้�ได้้เตรีียมจััดงาน ESG Symposium
ปีี ที่่� 11 ในไทย รวมทั้้�งขยายไปจัั ด ในอิิ น โดนีี เ ซีี ย เป็็ น ปีี ที่่� 2
และเวีียดนามเป็็นปีีแรก เพื่่�อเชิิญชวนทุุกภาคส่่วนในอาเซีียน
ร่่วมขัับเคลื่่�อน ESG ต่่อไป
Plus เป็็นธรรม โปร่่งใส

ตลอดระยะเวลาในการดำเนิินธุุรกิิจ เอสจีีซีมุ่่�ี งขัับเคลื่่�อนองค์์กร
ภายใต้้แนวทางบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี ( Good Corporate Governance)
ซึ่่�งถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของนโยบายบริิษััท ดำเนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
ด้้ ว ยความเป็็ น ธรรม (Fairness) โปร่่ ง ใส (Transparent)
ตรวจสอบได้้ โดยปฏิิบัั ติิสืืบเนื่่�องกัั น มายาวนาน มีี ก ารติิดตาม
ประเมิินผล และกำกัับดููแลกิิจการอย่่างสม่่ำเสมอ ภายใต้้การบริิหาร
จััดการองค์์กรตามหลััก Integrated GRC (Governance, Risk,
and Compliance) เน้้นปลููกฝัังการทำสิ่่�งที่่�ถููกต้้องให้้แก่่พนัักงาน
โดยถ่่ายทอดพฤติิกรรมที่่�ถููกต้้องผ่่านกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น จนเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร รวมถึึงปรัับปรุุง แก้้ไข เปลี่่�ยนแปลงให้้มีีความทัันสมััย สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
ทางเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา ทั้้�งยัังสนัับสนุุนองค์์การต่่อต้้านคอร์์รัปั ชััน และสนัับสนุุนการมอบรางวััลจรรยาบรรณ
ดีีเด่่นร่่วมกัับหอการค้้าไทยอย่่างต่่อเนื่่�องมา 19 ปีี เพื่่�อส่่งเสริิมธุุรกิิจเติิบโตยั่่�งยืืนด้้วยจรรยาบรรณ มีีองค์์กรได้้รัับรางวััลกว่่า 200 องค์์กร
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04
ข้้อมููลสำคััญทางการเงิิน
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

2564

2563

2562

2561

2560

530,112
494,613

399,939
373,564

437,980
419,241

478,438
445,392

450,921
408,995

91,867
47,174

74,600
34,144

75,105
32,014

86,641
44,748

102,080
55,041

งบกำ�ไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA)1
กำ�ไรสำ�หรับปี2
กำ�ไรสำ�หรับปีก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

34,049
861,101
411,093
450,008
365,691

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

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

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

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

1,200
304.7
39.3
18.5
47.1
8.9
13.7
5.9
11.4
0.9
9.8
2.6

1,200
267.5
28.5
14.0
49.2
8.5
11.4
4.9
10.8
0.9
13.3
2.1

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

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

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

อัตราส่วนทางการเงิน

จำ�นวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสำ�หรับปี (%)3
อัตรากำ�ไรสำ�หรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำ�เนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)4
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำ�ไรต่อหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ นิ สุทธิตอ่ กระแสเงินสดทีไ่ ด้จากการดำ�เนินงาน (EBITDA) (เท่า)
1
2
3
4

ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 				
กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 				
อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของกำ�ไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น 				
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05
ผลประกอบการ
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

สัดส่วนกำ�ไรสำ�หรับปี* 2564

9%

13%

23%

ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

17%

61%

อื่น ๆ

45%

32%

ธุรกิจเคมิคอลส์

ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

EBITDA

600

120

60

450

90

45

300

60

30

150

30

15

100

2560 2561 2562 2563

2564

กำ�ไรต่อหุน
้

40
20

2560 2561 2562 2563

2564

กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

47.2

34.1

32.0

2.6

2.1

2.4

2560 2561 2562 2563

2564

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสำ�หรับปี*
18.5

14.0

(ร้อยละ)

20

60

15

45

10

30

5

15

0

1.7

411.1

353.3

307.0
14.0

18.0

19.0

39.3

28.5

26.7

60

1

2564

(บาท/หุ้น)
37.3

45.9

2560 2561 2562 2563

เงินปันผลจ่ายต่อหุน
้

(บาท/หุ้น)

0

0

2560 2561 2562 2563

2564

0

2560 2561 2562 2563

** อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของกำ�ไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติค้ม
ุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2562

47.1

200

2

49.2

200

3

52.5**

300

400

(เท่า)

48.3

600

271.9

861.1

749.4

634.7

589.8

400

2564

2564

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

500

800

2560 2561 2562 2563

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสด
ที่ได้จากการดำ�เนินงาน

(พันล้านบาท)

1000

0

2564

หนี้สิน

(พันล้านบาท)

0

2560 2561 2562 2563

1.4

สินทรัพย์
573.4

0

2564

41.4

2560 2561 2562 2563

217.6

0

44.7

91.9

74.6

75.1

86.6

(พันล้านบาท)
102.1

530.1

399.9

438.0

478.4

กำ�ไรสำ�หรับปี*

(พันล้านบาท)

การกํากับดูแลกิจการ

450.9

(พันล้านบาท)

55.0

รายได้จากการขาย

*

ธุรกิจเคมิคอลส์

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

สัดส่วนรายได้จากการขาย ปี 2564
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สรุุปผลการดำเนิินงาน
เอสซีจี

เอสซีจี
(พันล้านบาท)
รายได้จาก
การขาย

399.9
530.1

EBITDA*

74.6
91.9

กำ�ไร
สำ�หรับปี**

34.1
47.2
0

150

300

450

2563
2564

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

600

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
(พันล้านบาท)
รายได้จาก
การขาย

171.7
182.5

EBITDA*

21.6
18.9

กำ�ไร
สำ�หรับปี**

6.4
4.3
0

50

100

150

2563
2564

รายได้จาก
การขาย

146.9
238.4

EBITDA*

31.0
41.5

กำ�ไร
สำ�หรับปี**

17.7
28.9
50

100

150

200

2563
2564

250

รายได้จาก
การขาย

92.8
124.2

EBITDA*

16.9
21.2

กำ�ไร
สำ�หรับปี**

6.5
8.3
25

50

* รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วม

75

100

125

** กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ธุรกิจมีรายได้จากการขาย 238,390 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 62 จากปีกอ่ น เนือ่ งจากราคา
และปริมาณขายสินค้าที่สูงขึ้น รวมไปถึงจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง โดยมี EBITDA
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น มาอยูท่ ี่ 41,465 ล้านบาท เนือ่ งจากส่วนต่างระหว่าง
ราคาสินค้าและวัตถุดบิ ปริมาณขาย และเงินปันผลรับจากบริษทั ร่วมเพิม่ ขึน้ กำ�ไรสำ�หรับปี
อยู่ที่ 28,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 จากปีก่อน เนื่องจากส่วนต่างราคาสินค้า
และวั ต ถุ ดิ บ และส่ ว นแบ่ ง กำ � ไรจากบริ ษั ท ร่ ว มเพิ่ ม ขึ้ น ธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส์ มุ่ ง สู่
“ธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเคมี เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น ” โดยกํ า หนดกลยุ ท ธ์ แ ละการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ตาม
แนวทาง ESG อีกทั้งธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงและโซลูชันตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการบริหารจัดการ
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ�ในภูมิภาคอาเซียน
SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
(พันล้านบาท)

0

ธุรกิจมีรายได้จากการขายเท่ากับ 182,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน
จากยอดขายที่สูงขึ้นในทุกตลาด โดยมี EBITDA เท่ากับ 18,877 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 13 จากปีก่อน ขณะที่ EBITDA จากการดำ�เนินงานปกติเท่ากับ 22,706 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน จากความต้องการภายในประเทศอ่อนตัวลง กำ�ไรสำ�หรับปี
เท่ากับ 4,262 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 จากปีก่อน ขณะที่กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ปกติเท่ากับ 7,939 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน เนื่องจากต้นทุนการผลิต
ทีป่ รับตัวสูงขึน้ ทัง้ นี้ ธุรกิจได้เร่งปรับตัวทัง้ ด้านสินค้า บริการ และช่องทางการจัดจำ�หน่าย
โดยมุ่ ง เน้ น การตอบโจทย์ ผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งครบถ้ ว น รวมถึ ง ยกระดั บ การดำ� เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจเคมิคอลส์

200

ธุรกิจเคมิคอลส์
(พันล้านบาท)

0

ผลการดำ�เนินงานปี 2564 เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากับ 530,112 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปีก่อน จากผลการดำ�เนินงานที่ดีขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ ส่วนใหญ่
จากราคาและปริมาณขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และมี EBITDA เท่ากับ 91,867
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน และมีกำ�ไรสำ�หรับปีเท่ากับ 47,174 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลการดำ�เนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจเคมิคอลส์
ทั้งนี้ กำ�ไรจากการดำ�เนินงานปกติสำ�หรับปีเท่ากับ 48,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35
จากปีก่อน

2563
2564

SCGP มีรายได้จากการขายเท่ากับ 124,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปีก่อน
มีสาเหตุหลักมาจากการขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในรูปแบบการเติบโตผ่านความร่วมมือ
กั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ (Merger & Partnership) และการขยายกำ � ลั ง การผลิ ต
(Organic Expansion) ประกอบกับมีปจั จัยเกือ้ หนุนจากความต้องการซือ้ ในอุตสาหกรรม
อุปโภคและบริโภค อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจบริการด้านอาหาร รวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ทีย่ งั คงเติบโตได้ดี ขณะที่ EBITDA เท่ากับ 21,164 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25 จากปีกอ่ น
ส่วนกำ�ไรสำ�หรับปีเท่ากับ 8,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปีก่อน ทั้งนี้ SCGP
ตัง้ เป้าทีจ่ ะลงทุนเพือ่ ขยายธุรกิจตามแผนการเติบโตระยะยาวอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การเติบโต
จากการขยายกำ�ลังการผลิตและการเร่งขยายธุรกิจจากการควบรวมกิจการ ในขณะเดียวกัน
บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำ�เนินงานที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม
โดยมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593
ส่วนงานอื่น

มี EBITDA 10,810 ล้านบาท และกําไรสําหรับปี 8,110 ล้านบาท ซึง่ เป็นผลการดําเนินงาน
ของเอสซีจี โดยธุรกิจการลงทุนมี EBITDA รวมเงินปันผลจากบริษทั ร่วมทุน 7,094 ล้านบาท
และมี กํ า ไรสํ า หรั บ ปี เ ท่ า กั บ 7,349 ล้ า นบาท หั ก ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร
ส่วนกลางและอื่น ๆ
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รายได้จากการขาย

สินทรัพย์รวมในอาเซียน (ล้านบาท)

19%

ส่งออกไปยัง
ภูมภ
ิ าคอืน
่ ๆ และ
การดำ�เนินงาน
ของเอสซีจี
ในภูมิภาคอื่น ๆ

215,054
เวียดนาม
120,354
อินโดนีเซีย

18%
54%

15,087
กัมพูชา

12,937
ฟิลิปปินส์

11,352
สปป.ลาว

ขายในประเทศ
การดำ�เนินงานของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน

เป็นรายได้จากการขายของบริษัทย่อยของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน (ไม่รวมประเทศไทย)

ส่งออกไปยัง
ภูมิภาคต่าง ๆ

เป็นรายได้จากการส่งออก
ของบริษัทย่อย ในประเทศไทย

390,474 ล้านบาท

รายได้จากการขายสินค้า HVA, New Product Development
(NPD) และ Service Solutions

103,887
142,343
60,000

90,000

120,000

18%

18%

17%

2564

2563

2562

27%

32%

14%

12%

2561

2560

2559

11%

9%

9%

2558

2557

2556

34%

13%

Service Solutions

2564

2563

15%

2564

5%

3%

ยอดใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
(ล้านบาท)
7,500

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

5,000
2,500
0

15%

2563

ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้า ต่อรายได้จากการขายรวม

150,000

ร้อยละของรายได้จากการดำ�เนินงานของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียนต่อรายได้จากการขายรวม

NPD

HVA
2563 2564

7,215

2563

0

6,005

115,650

12,065

2562

5,663

118,014

50,000

4,674

2561

81,257

106,597

4,178

2560

100,000

52,247

97,669

4,350

2559

3,510

100,150

126,115

2558

150,000

2,710

100,912

2,068

2557

200,000

0.5% 0.6% 0.8%

1.0% 0.9% 1.0%

1.3%

1.5%

1.4%

ร้อยละของยอดใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมต่อรายได้จากการขายรวม

ยอดใช้จา่ ยเพือ
่ การวิจย
ั และนวัตกรรมรายธุรกิจในปี 2564
ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
อื่น ๆ

24%
43%
13%
20%

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

85,537

182,510

(ล้านบาท)

การกํากับดูแลกิจการ

2556

30,000

6,746
อื่น ๆ

(ร้อยละ 45 ของสินทรัพย์รวม)

(ล้านบาท)

0

8,944
สิงคโปร์
สินทรัพย์รวมในอาเซียน

รายได้จากการส่งออกและการดำ�เนินงานของ
เอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน

2564

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

การดำ�เนินงาน
ของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน

24,525

9%

ส่งออกไปยัง
ภูมิภาคอาเซียน

06
018

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

ผลการดําเนินงาน ป 2564
รายไดจากการขาย

182,529

ลานบาท

รอยละ 6 จากป 2563

กําไรสําหรับป

EBITDA

18,877

ลานบาท

รอยละ 13 จากป 2563

4,262

ลานบาท

รอยละ 34 จากป 2563

กําไรจากการดําเนินงานปกติ

7,939

ลานบาท

รอยละ 9 จากป 2563
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Forging Ahead

with Green Construction
ท่่ า มกลางความท้้าทายในหลายด้้าน ทั้้� ง การแพร่่ ร ะบาดของโควิิ ด 19 ที่่�ยัั ง คงส่่ ง
ผลกระทบต่่อเนื่่�องต่่อเศรษฐกิิจทั่่�วโลก และความตระหนัักในเรื่่�องสุุขอนามััยที่่�ส่่งผลกระทบ
ต่่อวิิถีชี
ี วิ
ี ต
ิ ของผู้้�คนในสัังคม ซึ่่ง
� เป็็นตััวแปรสำคััญที่่�ทำให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง (Disruption)
ในธุุ ร กิิ จ ต่่ า ง ๆ รวมทั้้� ง การเร่่ ง พัั ฒ นา Active Omni-Channel และ Ecosystem
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภค นอกจากนี้้� ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงของ
สภาพภูู มิิ อ ากาศที่่�เริ่่�มกระทบต่่ อ ความเป็็ น อยู่่�ของผู้้�คน ทำให้้ผู้้�บริิ โ ภคหัั น มาให้้
ความสำคัั ญ กัั บ สิิ น ค้้าที่่�เป็็ น มิิ ต รกัั บ สิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้� น ธุุ ร กิิ จ ซีี เ มนต์์ แ ละผลิิ ตภัั ณฑ์์
ก่่อสร้้างจึึงได้้เร่่งปรัับตััวเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น ทั้้�งด้้านสิินค้้า บริิการ
และช่่องทางการจััดจำหน่่าย โดยมุ่่�งเน้้นการตอบโจทย์์ผู้้�บริิโภคอย่่างครบถ้้วน รวมถึึง
ยกระดัับการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

ความท้้าทายของธุุรกิิจ

การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ที่่�ยัังคง
ต่่อเนื่่�องในปีี 2564 หลายประเทศใช้้มาตรการ
ควบคุุมการแพร่่ระบาด ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อ
การดำเนิินธุุรกิิจ เช่่นเดีียวกัับธุุรกิิจซีีเมนต์์และ
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ก่่ อ สร้้ า งได้้ รัั บ ผลกระทบโดยตรง
จากการสั่่�งปิิ ด แคมป์์ ค นงานก่่ อ สร้้ า งและ
มาตรการป้้องกัันควบคุุมโรคในพื้้�นที่่�เฉพาะ
(Bubble and Seal) ทำให้้กิจิ กรรมการก่่อสร้้าง
หยุุดชะงััก การระบาดของโควิิด 19 ยัังสร้้าง
ความเปลี่่�ยนแปลงต่่อพฤติิกรรมและการดำเนิิน
ชีีวิติ ของผู้้�บริิโภค อาทิิ ความใส่่ใจด้้านสุุขอนามััย
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น การใช้้เวลาอยู่่�บ้้านมากขึ้้�น อีีกทั้้�ง
เป็็นส่่วนสำคััญในการเปลี่่�ยนผ่่านของธุุรกิิจไปสู่่�
ดิิจิิทััลในอััตราที่่�เร็็วยิ่่�งขึ้้�น
ผลการดำเนิินงานของธุุรกิิจ

	ธุุ ร กิิ จ ซีี เ มนต์์ แ ละผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ก่่ อ สร้้ า ง
มีีรายได้้จากการขายรวม 182,529 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6 จากปีีก่่อน โดยมีี EBITDA
18,877 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 13 จากปีีก่่อน
และมีีกำไรสำหรัับปีี 4,262 ล้้านบาท ลดลง

ร้้อยละ 34 จากปีีก่่อน และมีีกำไรจากการ
ดำเนิินงานปกติิเท่่ากัับ 7,939 ล้้านบาท ลดลง
ร้้อยละ 9 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน เนื่่�องจากต้้นทุุน
การผลิิตที่่�สููงขึ้้�น
ความต้้องการใช้้ปููนซีีเมนต์์ในประเทศ
ปรัับตััวลดลงจากปีีก่่อนหน้้า โดยการก่่อสร้้าง
ภาคเอกชนยัังคงชะลอตััวต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจาก
การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 และมาตรการ
ปิิดเมืือง ดัังนั้้�น การก่่อสร้้างภาครััฐจึึงยัังคงเป็็น
ปััจจััยขัับเคลื่่�อนที่่�สำคััญของภาคก่่อสร้้าง เช่่น
เดีียวกัับสถานการณ์์ตลาดในภููมิิภาคอาเซีียน
ที่่�ภาครััฐกระตุ้้�นเศรษฐกิิจผ่่านโครงการก่่อสร้้าง
พื้้�นฐานต่่าง ๆ เป็็นหลััก
อย่่างไรก็็ตาม ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์
ก่่ อ สร้้ า งยัั ง คงรัั ก ษาความเป็็ น ผู้้�นำในตลาด
อาเซีียน ด้้วยการพััฒนาสิินค้้าและบริิการเพื่่�อ
ตอบสนองความต้้ อ งการของผู้้�บริิ โ ภค
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว อีีกทั้้�งนำเสนอ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�คำนึึงถึึงผลกระทบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
กัับลููกค้้าผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
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ข้้อมููลทางการเงิิน

(ล้้านบาท)
2564

2563

2562

2561

2560

71,128

58,655

59,539

64,031

56,466

224,226

212,615

211,573

218,316

213,134

94,139

91,448

98,484

105,775

106,913

130,087

121,167

113,089

112,541

106,221

รายได้จากการขาย

182,529

171,720

184,690

182,952

175,255

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1

179,461

167,483

180,904

178,874

170,300

กำ�ไรสำ�หรับปี2

4,262

6,422

5,455

5,277

6,457

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานปกติ3

7,939

8,771

7,449

6,593

6,720

18,877

21,591

21,009

20,382

21,450

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลจากงบกำ�ไรขาดทุน

EBITDA4

	ปีี 2562 มีีการจััดประเภทรายการใหม่่ และปีี 2561 และปีี 2560 มีีการปรัับการแสดงข้้อมููลตามส่่วนงานธุุรกิิจ
กำไรสำหรัับปีีส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
3
กำไรก่่อนรายการด้้อยค่่าสิินทรััพย์์ การขายเงิินลงทุุน และอื่่�น ๆ
4
กำไรก่่อนต้้นทุุนทางการเงิิน ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าตััดจำหน่่าย รวมเงิินปัันผลรัับจากบริิษััทร่่วม
1
2

การปรัับตััวขององค์์กรเพื่่�อตอบรัับกัับสถานการณ์์ในปีี 2564

ด้้านธุุรกิิจ
o นำเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามาผลัักดัันให้้เกิิดนวััตกรรมโซลููชััน
งานก่่อสร้้างเพื่่�อความยั่่�งยืืนจาก CPAC Green Solution
ที่่�สามารถตอบโจทย์์ ลูู ก ค้้ า ได้้ ค รบในที่่�เดีี ย ว ตั้้�งแต่่
การออกแบบก่่อสร้้างจนถึึงการดููแลหลัังการก่่อสร้้าง ซึ่่�ง
สามารถลดระยะเวลาทำงาน ใช้้แรงงานน้้อยลง อีีกทั้้�งลด
ผลกระทบต่่ อ สิ่่�งแวดล้้ อ มจากการลดของเหลืื อ ทิ้้�งใน
งานก่่อสร้้าง ได้้แก่่ 1. CPAC BIM การนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
มาใช้้ให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเห็็นภาพรวมการก่่อสร้้างในทุุกขั้้�นตอน
โดยเฉลี่่�ยสามารถลดของเหลืื อ ทิ้้�งได้้ ถึึ ง ร้้ อ ยละ 5-15
2. CPAC 3D Printing Solution นวััตกรรมการก่่อสร้้าง
รูู ป แบบใหม่่ ด้้ ว ยการขึ้้�นรูู ป โครงสร้้ า งและตัั ว อาคาร
จากการใช้้เครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติิ และ 3. CPAC Drone Solution
การประเมิินพื้้�นที่่�ด้้วยโดรน เพื่่�อนำมาออกแบบจััดทำผััง
โครงการ ก่่อนดำเนิินการก่่อสร้้าง
o นำเสนอสิินค้้าและบริิการที่่�สอดรัับกัับพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
ที่่�เปลี่่�ยนไป โดยนำเสนอสิินค้้าที่่�คุ้้�มค่่า (Value for Money)
สิินค้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพและสุุขอนามััย เช่่น ก๊๊อกน้้ำ
หรืือสุุขภััณฑ์์ที่่�ลดการสััมผััส รวมถึึงนำเสนอสิินค้้าและ
บริิการพร้้อมติิดตั้้�ง เพื่่�อตอบสนองความต้้องการต่่อเติิมหรืือ
ปรัับปรุุงที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อผู้้�บริิโภคใช้้เวลาอยู่่�บ้า้ นเป็็นเวลานาน

o	พััฒนาช่่องทางการขายและการให้้บริิการผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ เช่่น scghome.com, Q-Chang, Design Connext
และ dooDeco ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�ให้้บริิการกัับลููกค้้า
เจ้้าของบ้้าน อีีกทั้้�งให้้คำปรึึกษาจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ และเปิิด
ให้้ชมโชว์์รููมและดููสิินค้้าผ่่าน Virtual Store 360 องศา
นอกจากนั้้�น ยัังพััฒนา SCG ID เพื่่�อเชื่่�อมต่่อระหว่่างลููกค้้า
และทุุกบริิการของกลุ่่�มธุุรกิิจใน SCG มาอยู่่�ในที่่�เดีียวกััน
o	พััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลใช้้บริิหารการจััดจำหน่่ายซึ่่�งมีี
เครืือข่่ายใหญ่่ที่่�สุดุ อาทิิ “Prompt Plus” แพลตฟอร์์มสั่่�งซื้้�อ
สิินค้้าวััสดุุก่อ่ สร้้างสำหรัับร้้านค้้ารายย่่อยกว่่า 9,000 ร้้านค้้า
ทั่่�วประเทศ และ “รัักเหมา” แพลตฟอร์์มสั่่�งซื้้�อสิินค้้าวััสดุุ
ก่่อสร้้างสำหรัับเจ้้าของโครงการก่่อสร้้าง ผู้้�รัับเหมาขนาด
กลางและขนาดเล็็กที่่�มีีมากกว่่า 50,000 รายทั่่�วประเทศไทย
o	พััฒนาการขนส่่งในรููปแบบการผสมผสานการขนส่่งทางเรืือ
และทางบก (Multimodal) ให้้เติิบโตเพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพทางด้้านต้้นทุุนและลดอััตราการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก
CPAC Green Solution
ชมคลิปวิดีโอ
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ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภัณฑ์
ั
ก่
์ อ
่ สร้้าง เอสซีีจีี มุ่่�งมั่่�นนำ
ESG มาใช้้ในการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ในส่่ ว นกิิ จ การ Cement
and Construction Solution ได้้ตั้้�งเป้้าหมาย Net Zero
Cement & Concrete 2050 ผ่่านเศรษฐกิิจคาร์์บอนต่่ำ
(Low Carbon Economy) มุ่่�งผลิิตสิินค้้าที่่�ปล่่อยคาร์์บอน
น้้อยลง เช่่น ปููนงานโครงสร้้าง เอสซีีจีี สููตรไฮบริิด รวม
ทั้้�งนำ Green Solution และเทคโนโลยีี Digital Construction
เช่่น Drone, BIM, 3D Printing มาใช้้ ซึ่่�งมีีประโยชน์์ทั้้�งด้้าน
การยกระดัั บ การก่่ อ สร้้าง และลดความสูู ญ เสีี ย จาก
งานก่่อสร้้างตามแนวคิิด “Turn Waste to Value”
คุุณวิิสุุทธ จงเจริิญกิิจ
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย (ลำปาง) จำกััด
Cement and Construction Solution
ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง

ด้้านคน
o ปรัับแนวทางในการทำงาน เน้้นเรื่่�องการตอบสนองต่่อความ
ต้้องการของลููกค้้า (Customer Centric) เป็็นสำคััญ โดย
ทำงานเชิิงรุุกเพื่่�อเข้้าใจพฤติิกรรม ความคิิด ความรู้้�สึกึ ของ
ลููกค้้า และนำมาพััฒนาสิินค้้าและบริิการให้้ตอบโจทย์์ลูกู ค้้า
ได้้ดียิ่่�ี งขึ้้�น รวมถึึงปรัับกระบวนการทางความคิิด (Mindset)
เพื่่�อให้้พนัักงานมีีทััศนคติิที่่�พร้้อมเปิิดรัับสิ่่�งใหม่่ (Agility)
และมีีมุุมมองเชิิงบวกในการเรีียนรู้้�จากความสำเร็็จและ
ความล้้มเหลว (Resilience) เพื่่�อสร้้างความคล่่องตััวและ
ความยืืดหยุ่่�นในการปฏิิบัติั งิ าน อัันนำมาซึ่่�งการตอบสนอง
ต่่อความต้้องการของลููกค้้า และสภาพแวดล้้อมต่่าง ๆ ที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว
o สร้้างและปลููกฝัังเรื่่�อง SCG People ซึ่่�งประกอบด้้วย
4 Core Values และ Open & Challenge เพื่่�อเป็็นวิิถีี
หลัักในการปฏิิบัติั งิ านที่่�มุ่่�งเน้้นให้้พนัักงานปฏิิบัติั งิ านอย่่าง
เป็็นธรรม คำนึึงถึึงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�พึึงมีีต่่อ
ประเทศชาติิและสัังคมส่่วนรวม ภายใต้้การให้้ความสำคััญ
ต่่อคุุณค่่าของคนอย่่างเท่่าเทีียม
o ปรัับระบบการบริิหารงานบุุคคล รวมถึึงส่่งเสริิมให้้พนัักงาน
มีีทัักษะในการทำงานที่่�สอดรัับกัับกลยุุทธ์์ในการดำเนิิน
ธุุรกิิจ เพื่่�อให้้พนัักงานเป็็นแรงขัับเคลื่่�อนหลัักในการสร้้าง
สิินค้้าและบริิการที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า

ด้้านนวััตกรรม
o ผลัั ก ดัั น การจำหน่่ า ยและส่่ ง เสริิ ม การใช้้ สิิ น ค้้ า ที่่�เป็็ น
มิิ ต รต่่ อ สิ่่�งแวดล้้ อ ม ด้้ ว ยสิิ น ค้้ า ปูู น งานโครงสร้้ า ง
เอสซีี จีี สูู ต รไฮบริิ ด (Hybrid Cement) ทดแทนปูู น
ซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์ แบบเดิิม ซึ่่�งช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ร้้อยละ 5
o	พััฒนาโซลููชัันใหม่่รัับเทรนด์์การรัักษ์์สุุขภาพและยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิต อาทิิ Smart Building Solution นวััตกรรม
บริิหารระบบอาคาร เพื่่�อปรัับคุุณภาพอากาศและประหยััด
พลัังงานด้้วยเทคโนโลยีี IoT นวััตกรรมผนัังสมาร์์ทบอร์์ด
Ultra Clean Wall Solution ทำให้้ห้้องมีีความสะอาด
ปลอดเชื้้�อโรค ระบบไอออนกำจััดเชื้้�อโรคในอากาศ SCG
Bi-Ionization Air Purifier ช่่วยลดเชื้้�อแบคทีีเรีียและไวรััส
ภายในบ้้านและอาคาร ระบบหลัังคา SCG Solar Roof
Solution ที่่�สามารถผลิิตไฟฟ้้าจากหลัังคาบ้้าน ช่่วยลด
ค่่าไฟ และยัังสามารถผลิิตไฟฟ้้าจากหลัังคาโรงจอดรถ เพื่่�อ
ใช้้งานร่่วมกัับยานยนต์์ไฟฟ้้า (Electric Vehicle) ได้้อีกี ด้้วย
SCG Solar Roof Solution
ชมคลิปวิดีโอ
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เรายัั ง มุ่่�งสู่่�ธุุ ร กิิ จ Green Circularity โดยการ
หมุุนเวีียนทรััพยากรและวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุด โดยร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน
สถาบัันการศึึกษา และ Eco Partner ทั้้�งในและต่่างประเทศ
โดยในปีี 2564 ได้้ร่่วมกัับสำนัักงานคณะกรรมการอ้้อย
และน้้ำตาลทราย กระทรวงอุุตสาหกรรม ดำเนิินโครงการ
การใช้้ประโยชน์์ จ ากใบและยอดอ้้อย รวมทั้้� ง ร่่ ว มกัั บ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม และจัั ง หวัั ด ลำปาง จัั ด ทำโครงการชุุ ม ชน
ต้้นแบบลดการเผา เพื่่�อนำไปเป็็ น เชื้้� อ เพลิิ ง ทดแทนใน
โรงงานปููนซีีเมนต์์และอุุตสาหกรรมอื่่�น ๆ ทำให้้ลดการเผา
ลด PM 2.5 และเสริิมรายได้้ให้้เกษตรกรไทย

คุุณปััญญา โสภาศรีีพัันธ์์
ผู้้�อำนวยการธุุรกิิจสััมพัันธ์์ และพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
Cement and Construction Solution
ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง

o	พััฒนาห้้องไอซีียููโมดููลาร์์ ร่่วมกัับ รพ.ราชวิิถีี เพื่่�อรองรัับ
ผู้้�ป่่วยจากโควิิด 19 โดยสร้้างเสร็็จภายใน 1 สััปดาห์์ ซึ่่�งมีี
การแบ่่งโซนระบบควบคุุมความดัันอากาศ ที่่�แยกระบบ
อากาศของคนไข้้และทีีมแพทย์์ออกจากกััน เพื่่�อให้้สะอาด
และปลอดภััย ลดโอกาสการติิดเชื้้�อแก่่ทีีมแพทย์์ พร้้อม
เสริิมความมั่่�นใจอีีกขั้้�นด้้วยระบบกรองกำจััดเชื้้�อโรค และ
ป้้องกัันเชื้้�อโรคออกสู่่�ภายนอก
o บริิการ Pavement Solution ในการสร้้างถนนทางหลวง
และพื้้�นลานจอดเครื่่�องบิิน ด้้วยเทคโนโลยีี Slipform
Paver ด้้วยเครื่่�องจัักรที่่�ล้้ำสมััยได้้มาตรฐานสากล จึึงช่่วย
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำงาน นอกจากนี้้� สามารถลด
ขั้้�นตอนการทำงาน ลดคนงานเข้้าพื้้�นที่่� และลดของเสีีย
จากการก่่อสร้้างแบบเดิิม
การดำเนิินธุุรกิิจตามแนวทาง ESG เพื่่�อความยั่่�งยืืน

o เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานทางเลืือก (Alternative Fuel)
เช่่ น การใช้้ พ ลัั ง งานคาร์์ บ อนต่่ ำ อย่่ า งพลัั ง งานชีี ว มวล
(Biomass) จากวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรและเชื้้�อเพลิิง
จากขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ในกระบวนการ
ผลิิตปููนซีีเมนต์์ การใช้้ลมร้้อนเหลืือทิ้้�งจากกระบวนการผลิิต

และพลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์ เพื่่�อลดการใช้้ ถ่่ า นหิิ น และ
พลัังงานไฟฟ้้าในกระบวนการผลิิตปููนซีีเมนต์์ รวมถึึงการใช้้
ยานยนต์์ไฟฟ้้า (Electric Vehicle)
o นำแนวคิิดเรื่่�องเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
มาปรัับใช้้อย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�อง โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะ
ลดของเสีี ย ที่่�เกิิ ด ขึ้้�นจากการขาดระบบจัั ด การที่่�ดีี ใ น
งานก่่อสร้้าง รวมไปถึึงการนำของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นกลัับมา
ใช้้ประโยชน์์ให้้ได้้มากที่่�สุุด ซึ่่�งในช่่วงที่่�ผ่่านมามีีการดำเนิิน
การในหลายกิิจกรรม เช่่น กลุ่่�มความร่่วมมืือด้้านเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนในอุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง (Circular Economy
in Construction Industry: CECI) ที่่�ต่่อยอดไปสู่่�โครงการ
บดย่่อยหััวเสาเข็็มคอนกรีีต ซึ่่�งดำเนิินการแล้้ว 42 โครงการ
สามารถลดของเสีียจากคอนกรีีตและรีีไซเคิิลกลัับมาใช้้ใหม่่
ได้้ประมาณ 7,000 ตััน

COTTO Health and Clean
ชมคลิปวิดีโอ
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พััฒนาช่่องทางการให้้บริิการผ่่านออนไลน์์และเปิิดให้้ชมโชว์์รููม Virtual Store 360 องศา (www.scghome.com)

ก๊๊อกน้้ำและสุุขภััณฑ์์ที่่�ลดการสััมผััส

CPAC BIM เทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�ช่่วยบริิหารการก่่อสร้้างอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

o	พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้การรัับรองฉลาก SCG Green Choice
เป็็นทางเลืือกให้้ผู้้�บริิโภค ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับการรัับรอง
ฉลาก SCG Green Choice มีีคุุณสมบััติิช่่วยประหยััด
พลัังงาน ประหยััดทรััพยากรธรรมชาติิ และยืืดอายุุการใช้้งาน
อีีกทั้้�งมีีสุุขอนามััยที่่�ดีี นอกจากนี้้� ในตลาดต่่างประเทศ
ธุุรกิิจได้้ร่ว่ มมืือกัับสมาคมผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์ในประเทศนั้้�น ๆ
เพื่่�อที่่�จะลดก๊๊าซเรืือนกระจก
o การช่่วยเหลืือสัังคมโดยดำเนิินโครงการพััฒนาทัักษะอาชีีพ
ที่่�ตลาดต้้องการ เช่่น พััฒนาอาชีีพพนัักงานขัับรถบรรทุุก
โดยโรงเรีียนทัักษะพิิพััฒน์์ และพััฒนาอาชีีพช่่างปรัับปรุุง
บ้้านโดยแพลตฟอร์์ม Q-Chang (คิิวช่่าง) เป็็นต้้น

o ดำเนิินโครงการบููรณาการมีีส่ว่ นร่่วมระหว่่างชุุมชน ภาครััฐ
และภาคเอกชน เช่่น โครงการ “ชุุมชนต้้นแบบลดการเผา”
จัังหวััดลำปาง โดยสนัับสนุุนให้้เกษตรกรนำเศษวััสดุุเหลืือ
ใช้้ทางการเกษตรมาใช้้ประโยชน์์ เพิ่่�มมููลค่่า และสร้้างรายได้้
กลัั บ คืื น สู่่�ชุุ ม ชน เช่่ น การอัั ด ฟ่่ อ นฟางข้้ า ว เพื่่�อนำไป
จำหน่่ายให้้กับั กลุ่่�มเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงสััตว์์ กลุ่่�มผู้้�สนใจทั่่�วไป
รวมทั้้�งนำไปใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงทดแทนในกระบวนการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์ ซึ่่�งจะช่่วยป้้องกัันปััญหาไฟป่่าและหมอกควััน
ในพื้้�นที่่�จากการที่่�เกษตรกรไม่่ต้้องเผาเศษวััสดุุเหลืือใช้้
ทางการเกษตร และเผาป่่าเพื่่�อทำการเตรีียมพื้้�นที่่�เพาะปลููก
ในครั้้�งต่่อไป
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ธุรกิจเคมิคอลส

ผลการดําเนินงาน ป 2564
รายไดจากการขาย

238,390

ลานบาท

รอยละ 62 จากป 2563

EBITDA

41,465

กําไรสําหรับป
ลานบาท

รอยละ 34 จากป 2563

28,931

ลานบาท

รอยละ 64 จากป 2563

025

Innovating Green Solutions
for Sustainable Future

ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอสซีีจีี มุ่่�งสู่่� “ธุุรกิิจเคมีีภััณฑ์์เพื่่�อความยั่่�งยืืน” (Chemicals Business
for Sustainability) โดยกํําหนดกลยุุทธ์์และการดำเนิินธุุรกิิจตามแนวทาง ESG เพื่่�อ
ตอบโจทย์์ ค วามยั่่�งยืื น อย่่ า งเป็็ น รูู ป ธรรมตามเป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่�ยั่่�งยืื น (SDGs)
สำหรัับปีี 2564 ธุุรกิิจมุ่่�งเน้้นการสร้้างนวััตกรรมสิินค้้ามููลค่่าเพิ่่�มสููงและโซลููชัน
ั ตามหลััก
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ตลอดจนการพััฒนาและใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในการบริิหารจััดการ
ตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและรัักษาความเป็็นผู้้�นำ
ในภููมิิภาคอาเซีียนได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ

ความท้้าทายของธุุรกิิจ

ในปีี 2564 ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ยังั คงพบความ
ท้้าทายจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดโควิิด 19
ระลอกใหม่่ ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจโลกฟื้้�นตััวอย่่าง
ค่่อยเป็็นค่่อยไป อย่่างไรก็็ตาม ความต้้องการ
สิิ น ค้้ า เคมีี ภัั ณ ฑ์์ โ ดยรวมปรัั บ ตัั ว สูู ง ขึ้้�น โดย
เฉพาะอุุ ต สาหกรรมบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ แต่่ มีี บ าง
อุุ ต สาหกรรมที่่�ยัั ง คงได้้ รัั บ ผลกระทบ เช่่ น
อุุตสาหกรรมยานยนต์์ เป็็นต้้น ประกอบกัับ
อุุ ป ทานที่่�ขาดแคลนในช่่ ว งครึ่่�งแรกของปีี
จากสถานการณ์์ ฤ ดูู ห นาวที่่�รุุ น แรงในทวีี ป
อเมริิกาเหนืือ ทำให้้ส่่วนต่่างราคาผลิิตภััณฑ์์
เฉลี่่�ยทั้้�งปีีอยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ แม้้ธุุรกิิจจะมีี
ต้้นทุุนสููงขึ้้�นจากราคาน้้ำมัันที่่�ผัันผวนและค่่า
ขนส่่งทางเรืือที่่�สููงขึ้้�นจากปริิมาณระวางสายเรืือ
ที่่�มีีอยู่่�จำกััด

ผลการดำเนิินงานของธุุรกิิจ

	ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์มีรี ายได้้จากการขายรวม
238,390 ล้้ า นบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 62
จากปีีก่่อน จากราคาขายของสิินค้้าที่่�ปรัับตััว
เพิ่่�มขึ้้�น ขณะที่่� EBITDA และกำไรสำหรัับปีี
เท่่ากัับ 41,465 และ 28,931 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 34 และร้้อยละ 64 จากปีีก่อ่ นตามลำดัับ
เนื่่�องจากส่่ ว นต่่ า งระหว่่ า งราคาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
และวััตถุุดิบิ ที่่�ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น โดยธุุรกิิจสามารถ
บริิหารจััดการด้้านการจััดหาวััตถุุดิิบ การผลิิต
และการขายได้้ อ ย่่ า งเต็็ ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพ
โดยไม่่ ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจากสถานการณ์์
การระบาดของโควิิด 19
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(ล้้านบาท)

ข้้อมููลทางการเงิิน
2564

2563

2562

2561

2560

83,483

55,275

49,258

55,241

45,183

สินทรัพย์

377,174

283,614

230,543

213,263

193,183

หนี้สิน

186,092

125,102

76,364

57,028

49,257

ส่วนของผู้ถือหุ้น

191,082

158,512

154,179

156,235

143,926

รายได้จากการขาย

238,390

146,870

177,634

221,538

206,280

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1

214,152

130,668

167,539

197,693

170,317

กำ�ไรสำ�หรับปี2

28,931

17,667

15,480

28,410

41,273

EBITDA3

41,465

30,965

32,262

45,237

63,656

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน

ข้อมูลจากงบกำ�ไรขาดทุน

	ปีี 2562 มีีการจััดประเภทรายการใหม่่ และปีี 2561 และปีี 2560 มีีการปรัับการแสดงข้้อมููลตามส่่วนงานธุุรกิิจ
กำไรสำหรัับปีีส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
3
กำไรก่่อนต้้นทุุนทางการเงิิน ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าตััดจำหน่่าย รวมเงิินปัันผลรัับจากบริิษััทร่่วม
1
2

การปรัับตััวขององค์์กรเพื่่�อตอบรัับกัับสถานการณ์์ในปีี 2564

		 ด้้านธุุรกิิจ
		มุ่่�งเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งของธุุรกิิจหลััก
		 o โครงการ Long Son Petrochemicals (LSP) โรงงาน
ปิิโตรเคมีีแห่่งแรกในเวีียดนาม มีีความคืืบหน้้ามากกว่่า
ร้้อยละ 90 ณ สิ้้�นปีี 2564 โดยมีีการควบคุุมการแพร่่
ระบาดของโควิิด 19 อย่่างเข้้มงวด คาดว่่าจะสามารถ
เริ่่�มผลิิตในเชิิงพาณิิชย์์ได้้ในช่่วงครึ่่�งปีีแรกของปีี 2566
ตามแผน อีีกทั้้�งมีีการเตรีียมความพร้้อมเรื่่�องบุุคลากร
และแผนการตลาด สร้้างฐานลููกค้้าเพื่่�อรองรัับการผลิิต
ที่่�จะเกิิ ด ขึ้้�น และพัั ฒ นาระบบห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทาน
ช่่องทางการขาย และดำเนิินการขายจริิงเพื่่�อทดสอบ
ระบบการขาย การขนส่่ง การเก็็บเงิินสกุุลเงิินดอง
มาตั้้�งแต่่กลางปีี 2564 ทั้้�งนี้้� ธุุรกิิจได้้บริิหารจััดการ
โครงการอย่่างมีีธรรมาภิิบาล โดยคำนึึงถึึงหลัักความ
ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม มุ่่�งพััฒนา
ยกระดัั บ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ความเป็็ น อยู่่�ของชุุ ม ชนโดย
รอบโรงงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
		 o	ธุุรกิิจเริ่่�มเดิินเครื่่�องจัักรโครงการขยายกำลัังการผลิิต
ของบริิษััทมาบตาพุุดโอเลฟิินส์์ ได้้สำเร็็จเร็็วกว่่าแผน
ทำให้้ มีี ก ำลัั ง การผลิิ ต โอเลฟิิ น ส์์ เ พิ่่�มขึ้้�นประมาณ
350,000 ตัันต่่อปีี เพิ่่�มความยืืดหยุ่่�นในการเลืือกใช้้
วัั ต ถุุ ดิิ บ และเพิ่่�มศัั ก ยภาพในการแข่่ ง ขัั น ซึ่่�งเป็็ น

ส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำให้้ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์มีียอดขายผลิิตภััณฑ์์
พอลิิโอเลฟิินส์์สููงสุุดเป็็นประวััติิการณ์์ที่่� 1.98 ล้้านตััน
ในปีี 2564
		 เติิบโตสู่่�ธุุรกิิจใหม่่และเสริิมสร้้างนวััตกรรม
		 o	พัั ฒ นานวัั ต กรรมและออกผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ พ อลิิ เ มอร์์
ใหม่่จำนวน 11 เกรด เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ที่่�หลากหลายของลูู ก ค้้ า และเป้้ า หมาย ESG เช่่ น
เม็็ดพลาสติิก HDPE สำหรัับผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ประเภท
ฟิิล์์มจากเทคโนโลยีี SMXTM ที่่�มีีความแข็็งแรงเป็็น
พิิเศษ เม็็ดพลาสติิก HDPE Compound สีีดำที่่�มีี
ความแข็็ ง แรงทนทานสำหรัั บ ผลิิ ต ท่่ อ ขนส่่ ง ก๊๊ า ซ
ธรรมชาติิ เม็็ดพลาสติิก PP Block Co-polymer
ที่่�มีีค่่าการไหลสููง มีีความแข็็งแรงและทนแรงกระแทก
ได้้ดีี ลดการเกิิดรอยขาวจากการวางซ้้อนทัับสำหรัับ
สิิ น ค้้ า ขนาดใหญ่่ ที่่� ใช้้ ใ นครัั ว เรืื อ น เม็็ ด พลาสติิ ก
PP ที่่�ใช้้ผลิิตฟิิล์์มที่่�มีีการดึึงยืืด 2 ทิิศทาง (BOPP
Film) สำหรัั บ ชั้้�นพิิ ม พ์์ ใ นบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ช นิิ ด อ่่ อ นตัั ว
เป็็นต้้น
		 o	พััฒนา Digital Reliability Platform (DRP) เพื่่�อจััดการ
งานซ่่ อ มบำรุุ ง ครบวงจร ตั้้�งแต่่ ก ารเก็็ บ ข้้ อ มูู ล ด้้ ว ย
เซนเซอร์์พิเิ ศษที่่�ผลิิตขึ้้�นเองเป็็นรายแรก เช่่น CorrotexTM
(คอโรเท็็กซ์์) เพื่่�อตรวจสอบการกััดกร่่อนภายใต้้ฉนวน
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โรงงานต้้นแบบสำหรัับกระบวนการ Advanced Recycling แห่่งแรกของประเทศไทย

เป็็นต้้น การใช้้ Machine Learning และ AI ติิดตาม
การทำงานของเครื่่�องจัั ก ร หากพบความผิิ ด ปกติิ
ระบบจะแจ้้งเตืือนผู้้�เกี่่�ยวข้้องทัันทีี และสามารถทำนาย
ความเสีี ย หายก่่ อ นเกิิ ด ขึ้้�นจริิ ง ช่่ ว ยลดผลกระทบ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และการใช้้โรงงานจำลองแบบสามมิิติิ
ในการวางแผนงานซ่่อมบำรุุง เพื่่�อลดเวลาการทำงาน
หน้้างาน สามารถเพิ่่�ม Reliability ลดค่่าใช้้จ่า่ ยได้้มาก
ถึึ ง ร้้ อ ยละ 40 อีี ก ทั้้�งยัั ง ลดปริิ ม าณการปล่่ อ ยก๊๊ า ซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ถึึง 806 ตัันต่่อปีี
		 ด้้านคน
		 o	ธุุ ร กิิ จ ได้้ เ ตรีี ย มกำลัั ง พลชาวไทยและต่่ า งชาติิ ใ ห้้
พร้้ อ มสำหรัั บ การขยายธุุ ร กิิ จ สร้้ า งความร่่ ว มมืื อ
กัับสถาบัันการศึึกษาเพื่่�อรัับนัักศึึกษาเข้้าทำงานได้้อย่่าง
เพีียงพอ พััฒนาระบบ Digital Learning เพื่่�อรองรัับ
ความหลากหลายของกลุ่่�มพนัักงาน ตลอดจนสร้้าง
วััฒนธรรมการทำงาน โดยบุุคลากรที่่�มีีประสบการณ์์
และความเชี่่�ยวชาญ เพื่่�อให้้ธุุรกิิจใหม่่สามารถดำเนิิน
ได้้อย่่างมั่่�นคง ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำงานเป็็นแบบ
Hybrid ที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นต่่อสถานการณ์์ โดยพิิจารณา
ความปลอดภััยของพนัักงานและครอบครััวเป็็นสำคััญ
ทั้้�งนี้้� ได้้สนัับสนุุนด้้านเทคโนโลยีี รวมถึึงให้้ความสำคััญ
กัับคุุณภาพชีีวิิตของพนัักงาน เช่่น ให้้บริิการเกี่่�ยวกัับ
สุุขภาพแบบออนไลน์์ เป็็นต้้น

ด้้านนวััตกรรม
o	ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ประสบความสำเร็็จในการพััฒนาระบบ
จััดการนวััตกรรม (Innovation Management Process:
IMP) อย่่ า งต่่ อ เนื่่�อง ทำให้้ ปัั จ จุุ บัั น มีี ก ารพัั ฒ นาสิิ น ค้้ า
นวััตกรรมมากกว่่า 100 โครงการ ออกสู่่�การขายได้้มากกว่่า
20 สิินค้้าในปีี 2564 สามารถทำกำไร (EBITDA) ส่่วนเพิ่่�ม
ได้้รวมมากกว่่า 1,500 ล้้านบาท นัับตั้้�งแต่่เริ่่�มระบบจััดการ
นวััตกรรมดัังกล่่าวในปีี 2559
o ในปีีที่่�ผ่า่ นมา ได้้เปิิดตััวโรงงานต้้นแบบ (Demonstration
Plant) สำหรัับกระบวนการ Advanced Recycling
แห่่ ง แรกของประเทศไทย ซึ่่�งเป็็ น เทคโนโลยีี ที่่� เปลี่่�ยน
พลาสติิกใช้้แล้้วเป็็นวััตถุุดิบิ ตั้้�งต้้น (Recycled Feedstock)
สำหรัับโรงงานปิิโตรเคมีี ตอบโจทย์์เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ด้้วยกำลัังการผลิิต 4,000 ตัันต่่อปีี และพร้้อมที่่�จะขยาย
ในอนาคต และยัังเป็็นรายแรกของประเทศไทยที่่�ได้้รัับ
การรัับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” อีีกด้้วย
o	พััฒนาธุุรกิิจโซลาร์์ฟาร์์มลอยน้้ำ (SCG Floating Solar
Solutions) ต่่อเนื่่�องเพื่่�อตอบโจทย์์การใช้้พลัังงานทางเลืือก
ร่่วมมืือกัับบริิษััททีีทีีซีีแอล จำกััด (มหาชน) ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้ า นการออกแบบวิิ ศ วกรรม ติิ ด ตั้้�งโรงไฟฟ้้ า ลอยน้้ ำ
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ขนาด 2.5 เมกะวััตต์์ (ปีี 2564
แล้้วเสร็็จ 1.5 เมกะวััตต์์) ในพื้้�นที่่�บ่่อน้้ำของโรงพยาบาล
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี ลดภาระค่่าไฟฟ้้าและ
ลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
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การนำเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั มาเพิ่่�มขีีดความสามารถของธุุรกิิจ

โซลาร์์ฟาร์์มลอยน้้ำในบ่่อน้้ำของโรงพยาบาลมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี

o	พััฒนาสิินค้้านวััตกรรมเพื่่�อสุุขภาพและการแพทย์์ร่่วมกัับ
นัักออกแบบ บุุคลากรทางการแพทย์์ และผู้้�เชี่่�ยวชาญ อาทิิ
นวัั ต กรรมป้้ อ งกัั น โควิิ ด 19 แบบเคลื่่�อนที่่� (Mobile
Isolation Unit) เพื่่�อช่่วยลดความเสี่่�ยงในการแพร่่กระจาย
ของเชื้้�อ หน้้ากากวาโรการ์์ด (Varogard) รถเข็็นจ่่ายยา
อััจฉริิยะ และถัังทิ้้�งเข็็มฉีีดยา เป็็นต้้น
o	พััฒนาต่่อยอดธุุรกิิจจนประสบความสำเร็็จในการขยาย
ธุุ ร กิิ จ การให้้ ใ ช้้ สิิ ท ธิิ ก ารใช้้ เ ทคโนโลยีี (Technology
Licensing) ในปีีที่่�ผ่่านมา ให้้สิิทธิิการใช้้กระบวนการผลิิต
เม็็ดพลาสติิก HDPE ซึ่่�งมาจากความเชี่่�ยวชาญด้้านการ
ออกแบบและการสร้้างโรงงานจากประสบการณ์์หลาย
สิิบปีีของธุุรกิิจให้้แก่่ลููกค้้ารายใหม่่ในประเทศจีีน
การดำเนิินธุุรกิิจตามแนวทาง ESG เพื่่�อความยั่่�งยืืน

o จากวิิ ก ฤต Climate Change ที่่�ทั่่�วโลกออกนโยบาย
สิ่่�งแวดล้้ อ มอย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด และเจ้้ า ของแบรนด์์ สิิ น ค้้ า
รายใหญ่่ ต่่ า งขานรัั บ นโยบายเหล่่ า นี้้� ธุุ ร กิิ จ เชื่่�อมั่่�นว่่ า
เศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีี ย นจะสามารถแก้้ ไ ขปัั ญ หาได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ ด้้วยความเชี่่�ยวชาญในการคิิดค้้นและพััฒนา
เทคโนโลยีี ท ำให้้ เ กิิ ด นวัั ต กรรมภายใต้้ สิิ น ค้้ า แบรนด์์
SCG GREEN POLYMER™ ใน 4 กลุ่่�มหลัั ก ได้้ แ ก่่
1) Reduce: สิินค้้าในกลุ่่�ม SMX™ ที่่�ช่่วยลดปริิมาณการใช้้
เม็็ดพลาสติิกโดยยัังคงคุุณสมบััติิเดิิม 2) Recyclable:
สิินค้้ากลุ่่�ม Mono-Material เพื่่�อใช้้พอลิิเมอร์์ประเภท

แคปซููลความดัันลบสำหรัับเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยทางอากาศ

เดีียวกัันทั้้�งหมดในฟิิล์ม์ ชั้้�นต่่าง ๆ ของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ทำให้้นำไป
รีีไซเคิิลได้้ง่่าย 3) Recycle: พลาสติิกรีีไซเคิิลคุุณภาพสููง
ที่่�เป็็ น การให้้ ชีี วิิ ต ใหม่่ แ ก่่ พ ลาสติิ ก ใช้้ แ ล้้ ว ในครัั ว เรืื อ น
4) Renewable: พอลิิเมอร์์จากวััตถุุดิิบที่่�สร้้างใหม่่ได้้หรืือ
ที่่�ย่่อยสลายได้้ นอกจากนี้้� ยัังได้้ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร เช่่น
ผู้้�ผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ บริิษัทั รีีไซเคิิล และเจ้้าของแบรนด์์สินิ ค้้า
พััฒนานวััตกรรมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
o	ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ก้้าวสู่่�ธุุรกิิจรีีไซเคิิลอย่่างเต็็มรููปแบบด้้วย
การลงนามในสััญญาซื้้�อหุ้้�นบริิษัทั ซีีพลาสต์์ ผู้้�ผลิิตพลาสติิก
รีีไซเคิิลรายใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศโปรตุุเกส สร้้างโอกาสใน
การพัั ฒ นาและต่่ อ ยอดเทคโนโลยีี รีี ไ ซเคิิ ล และขยาย
ช่่องทางการขายในตลาดยุุโรป และได้้ลงนามความร่่วมมืือกัับ
บราสเคม ผู้้�นำด้้านพลาสติิกชีีวภาพระดัับโลกจากประเทศ
บราซิิล เพื่่�อศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการลงทุุนในโรงงาน
ผลิิ ต ไบโอ-เอทิิ ลีี น ซึ่่�งจะนำไปผลิิ ต เป็็ น เม็็ ด พอลิิ เ มอร์์
ประเภทไบโอ-พอลิิเอทิิลีนี ตอบโจทย์์ความต้้องการพลาสติิก
ชีีวภาพในเอเชีียและตลาดโลกที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง

SCG GREEN POLYMERTM โซลูชัน
นวัตกรรมพลาสติกเพือ
่ สิง
่ แวดล้อม
ชมคลิปวิดีโอ
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เรามุ่่�งสู่่� Net Zero และการเป็็น Chemicals Business
for Sustainability โดยมองเป้้าหมายทั้้�ง Planet & Profit
และขัั บ เคลื่่�อนตามแนวทาง ESG ปีี ที่่�ผ่่ า นมาเรามีี ค วาม
คืื บ หน้้าในธุุ ร กิิ จ ด้้านเศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีี ย นเป็็ น อย่่ า งมาก
ทั้้�งการเปิิดตััว SCG GREEN POLYMER™ โซลููชัน
ั นวััตกรรม
พลาสติิกเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม การเข้้าซื้้�อหุ้้�นบริิษััทซีีพลาสต์์
ผู้้�นำธุุรกิิจรีีไซเคิิลพลาสติิกในโปรตุุเกส
การ Collaboration และ Partnership กัั บ ผู้้�ให้้
การรัับรองมาตรฐาน ภาครััฐ ผู้้�กำหนดนโยบายและควบคุุมกฎ
หรืือเจ้้าของแบรนด์์สิินค้้า เป็็นปััจจััยสำคััญที่่�ทำให้้ธุุรกิิจ
ประสบความสำเร็็ จ เราร่่ ว มมืื อ กัั บ ยูู นิิ ลีี เ วอร์์ พัั ฒ นา
บรรจุุภััณฑ์์ด้้วยการใช้้พลาสติิก HDPE รีีไซเคิิล (rHDPE)
และร่่วมมืือกัับบราสเคม ผู้้�นำด้้าน Bio-based Polymer
เพื่่�อศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการร่่วมทุุนสร้้างโรงงานผลิิต
พลาสติิกชีีวภาพในประเทศไทย

o ในส่่ ว นของการลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์
ในปีี ที่่�ผ่่ า นมา ธุุ ร กิิ จ เคมิิ ค อลส์์ ยัั ง คงมุ่่�งมั่่�นปรัั บ ปรุุ ง
กระบวนการผลิิต โดยได้้ดำเนิินโครงการต่่าง ๆ และสามารถ
ลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้มากกว่่า 46,000
ตัั น ต่่ อ ปีี และพร้้ อ มที่่�จะมุ่่�งหน้้ า สู่่�เป้้ า หมาย Carbon
Neutrality ภายในปีี 2593
o	ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานความยั่่�งยืืน
“ISCC PLUS” ตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทานเป็็นรายแรกของ
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีไทย ช่่วยสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับ
ลููกค้้าและผู้้�บริิโภคที่่�ใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งยัังคว้้า 4 รางวััล
จากงาน Prime Minister’s Industry Award 2021 ได้้แก่่
รางวัั ล สูู ง สุุ ด ระดัั บ ประเทศ “อุุ ต สาหกรรมยอดเยี่่�ยม
ประจำปีี 2564” และอีีก 3 รางวััลอุุตสาหกรรมดีีเด่่น
ประเภทเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และการรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
o	ด้้านการรัักษามาตรฐานกระบวนการผลิิต นิิคมอุุตสาหกรรม
อาร์์ไอแอล ได้้รับั การรัับรองเป็็นนิิคมอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
ระดัับ Eco-World Class จากการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่ ง ประเทศไทย (กนอ.) ถืื อ เป็็ น นิิ ค มฯ แห่่ ง แรกใน
ประเทศไทยที่่�ได้้รัับรางวััลนี้้�ต่่อเนื่่�อง 3 ปีีซ้้อน ตอกย้้ำ
ความเป็็ น ต้้ น แบบอุุ ต สาหกรรมที่่�ใส่่ ใ จด้้ า นการพัั ฒ นา
คุุณภาพชีีวิิตชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
o	ด้้านโครงการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ
เช่่น การเดิินหน้้าโมเดลการบริิหารจััดการขยะแบบครบวงจร

คุุณเฉลิิมพล ฮุุนพงษ์์สิิมานนท์์
Circular Economy Business Director
เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

“ชุุมชน LIKE (ไร้้) ขยะ” อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยล่่าสุุดได้้ขยาย
ผลสู่่�กลุ่่�มซาเล้้งและชุุมชน เพื่่�อให้้ทุุกภาคส่่วนมีีส่่วนร่่วม
ในการแก้้ปััญหาขยะอย่่างยั่่�งยืืน การขยายผลโครงการ
“ถุุงนมกู้้�โลก” ซึ่่�งนำถุุงนมโรงเรีียนมาหมุุนเวีียนเป็็น “เก้้าอี้้�
รีีไซเคิิล” สู่่� 6 โรงเรีียนในจัังหวััดระยอง และกว่่า 1,300
โรงเรีียนทั่่�วประเทศ การสร้้าง “ทุ่่�นกัักขยะลอยน้้ำ จาก
HDPE-Bone” จากวััสดุุพอลิิเอทิิลีีน ซึ่่�งมีีความทนทานต่่อ
รัังสีียููวีี อายุุการใช้้งานยาวนาน และสามารถนำกลัับมา
รีีไซเคิิลได้้ ติิดตั้้�งแล้้ว 47 ชุุด ใน 17 จัังหวััดทั่่�วประเทศ
สามารถกัั ก ขยะได้้ ก ว่่ า 71 ตัั น การดำเนิิ น โครงการ
บ้้ า นปลาเอสซีี จีี ก้้ า วเข้้ า สู่่�ปีี ที่่� 10 โดยได้้ ว างบ้้ า นปลา
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกแล้้ว 2,230 หลััง ในทะเล
จัังหวััดระยอง ชลบุุรีี จัันทบุุรีี ตราด และระนอง
o	ด้้านการส่่งเสริิมโครงการวิิสาหกิิจชุุมชนได้้ร่่วมพััฒนา
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ด้้ ว ยนวัั ต กรรมและการชูู อัั ต ลัั ก ษณ์์ ร ะยอง
รวมถึึ ง การช่่ ว ยสื่่�อสารการตลาดและเพิ่่�มช่่ อ งทางการ
จััดจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน ทั้้�งออฟไลน์์และออนไลน์์
รวมทั้้�งช่่วยเพิ่่�มโอกาสให้้ร้า้ นค้้าเข้้ามาเป็็นคู่่�ค้้า สร้้างรายได้้
จากการสนัับสนุุนสิินค้้าและบริิการชุุมชนรวมกว่่า 40
ล้้านบาทต่่อปีี
เอสซีจี เคมิคอลส์ บุกตลาดพลาสติก
รี ไ ซเคิ ล ยุ โ รป ลงนามสั ญ ญาซื้ อ หุ้ น
บริษัทซีพลาสต์ โปรตุเกส
ชมคลิปวิดีโอ
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ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ผลการดําเนินงาน ป 2564
รายไดจากการขาย

124,223

ลานบาท

รอยละ 34 จากป 2563

EBITDA

21,164

กําไรสําหรับป
ลานบาท

รอยละ 25 จากป 2563

8,294

ลานบาท

รอยละ 28 จากป 2563

031

Fostering Packaging Solutions
for Sustainable Growth

SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง) เติิบโตอย่่างมีีเสถีียรภาพด้้วยการขยายธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้� ง ในรูู ป แบบความร่่ ว มมืื อ กัั บ พัั น ธมิิ ต รทางธุุ ร กิิ จ (Merger & Partnership) และ
การขยายกำลัังการผลิิต (Organic Expansion) ท่่ามกลางการฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจ
ที่่�ชะลอตััวลงจากภาวะการแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ระลอกใหม่่ SCGP มุ่่�งมั่่�นเป็็นผู้้�นำด้้าน
โซลููชัันบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจรสำหรัับลููกค้้า พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และโซลููชััน มุ่่�งเน้้นสู่่�
ความเป็็นเลิิศด้้านการปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร (Operational Excellence) และการบริิหารจััดการต้้นทุุน
ตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น SCGP ดำเนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืนตามกรอบแนวคิิด ESG
โดยมีีเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero) ภายในปีี 2593

ความท้้าทายของธุุรกิิจ

ผลการดำเนิินงานของธุุรกิิจ

มาตรการล็็ อ กดาวน์์ จ ากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดโควิิด 19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อ
การฟื้้�นตััวของการอุุปโภคบริิโภคในภููมิิภาค
ประกอบกัับต้้นทุุนวััตถุุดิบิ และค่่าขนส่่งที่่�ปรัับตััว
สูู ง ขึ้้�นจากการชะงัั ก งัั น ของห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทาน
ทั่่�วโลก อย่่างไรก็็ตาม ความต้้องการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ในกลุ่่�มที่่�มีี ค วามจำเป็็ น ต่่ อ การดำเนิิ น ชีี วิิ ต
ประจำวััน เช่่น อุุตสาหกรรมอุุปโภคและบริิโภค
อุุตสาหกรรมอาหารและเครื่่�องดื่่�ม ธุุรกิิจบริิการ
ด้้านอาหาร และธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ ยัังคงเติิบโต
ได้้ดีี ในขณะที่่�ความต้้องการใช้้กระดาษพิิมพ์์
เขีียนปรัับตััวลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน

ในปีี 2564 SCGP มีีรายได้้จากการขาย
รวม 124,223 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 34 เมื่่�อ
เทีี ย บกัั บ ปีี ก่่ อ น โดยมีี ปัั จ จัั ย เกื้้�อหนุุ น จาก
การขยายธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในรููปแบบผ่่าน
ความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ (Merger &
Partnership) และการขยายกำลัังการผลิิต
(Organic Growth) ประกอบกัับความต้้องการ
ในอุุตสาหกรรมอุุปโภคและบริิโภค อุุตสาหกรรม
อาหาร ธุุ ร กิิ จ บริิ ก ารด้้ า นอาหาร และ
ธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์ซ์ ที่่�ยัังคงเติิบโตได้้ดีี ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น
การที่่� SCGP มีีฐานการผลิิตในหลายประเทศ
และผลิิตสิินค้้าเพื่่�อตอบสนองลููกค้้าในหลาย
อุุตสาหกรรม ทำให้้สามารถกระจายความเสี่่�ยงที่่�
อาจเกิิดขึ้้�นจากความไม่่แน่่นอนของปััจจััยภายนอก
ได้้ดีี ทั้้�งนี้้� การบริิหารจััดการต้้นทุุนเชิิงรุุกในภาวะ
ที่่�ต้้องเผชิิญกัับต้้นทุุนที่่�อยู่่�ในระดัับสููง รวมถึึง
การพัั ฒ นาการดำเนิิ น งานขององค์์ ก รเพื่่�อ
เพิ่่�มขีี ด ความสามารถในการแข่่ ง ขัั น ทำให้้
SCGP มีี EBITDA เท่่ากัับ 21,164 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้ อ ยละ 25 จากปีี ก่่ อ น และมีี ก ำไร
สำหรัั บ ปีี 2564 เท่่ า กัั บ 8,294 ล้้ า นบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 28 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน

SCGP Recycle
ชมคลิปวิดีโอ
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ข้้อมููลทางการเงิิน

(ล้้านบาท)
2564

2563

2562

2561

2560

69,186

62,919

35,383

30,074

29,317

206,824

172,429

139,513

93,246

91,312

84,524

62,588

76,697

39,986

35,661

122,300

109,841

62,816

53,260

55,651

รายได้จากการขาย

124,223

92,786

89,070

87,255

81,455

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1

115,100

85,148

83,147

79,661

76,617

8,294

6,457

5,268

6,066

4,651

21,164

16,884

15,159

14,566

12,353

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลจากงบกำ�ไรขาดทุน

กำ�ไรสำ�หรับปี2
EBITDA3

	ปีี 2562 มีีการจััดประเภทรายการใหม่่ และปีี 2561 และปีี 2560 มีีการปรัับการแสดงข้้อมููลตามส่่วนงานธุุรกิิจ
กำไรสำหรัับปีีส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
3
กำไรก่่อนต้้นทุุนทางการเงิิน ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าตััดจำหน่่าย รวมเงิินปัันผลรัับจากบริิษััทร่่วม
1
2

การปรัับตััวขององค์์กรเพื่่�อตอบรัับกัับสถานการณ์์ในปีี 2564

ด้้านธุุรกิิจ
o เข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 100 ใน Go-Pak ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งใน
ผู้้�นำการให้้ บ ริิ ก ารโซลูู ชัั น ด้้ า นบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ อ าหารใน
สหราชอาณาจัักร ยุุโรป และอเมริิกาเหนืือ โดย Go-Pak มีี
สำนัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ที่่�สหราชอาณาจัักร มีีฐานการผลิิตอยู่่�
ทางตอนใต้้ของประเทศเวีียดนาม
o เข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 70 ใน Duy Tan ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิต
สิินค้้าบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกแบบคงรููป (Rigid Packaging)
ชั้้�นนำในประเทศเวีียดนาม มีีลูกู ค้้าเป็็นบรรษััทข้้ามชาติิและ
เจ้้าของแบรนด์์สิินค้้าอุุปโภคบริิโภคในประเทศที่่�มีีอััตรา
การเติิบโตสููงเป็็นส่่วนใหญ่่
o เข้้าถืือหุ้้�นเพิ่่�มเติิมในสััดส่่วนร้้อยละ 20 ใน Visy Packaging
Thailand ส่่งผลให้้ SCGP มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน Visy
Packaging Thailand เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมร้้อยละ 80 เป็็น
ร้้อยละ 100 และขยายกำลัังการผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบกดขึ้้�นรููป
ด้้วยความร้้อน (Thermoform) สายการผลิิตที่่� 7 พร้้อม
ด้้วยคลัังสิินค้้าใหม่่ ส่่งผลให้้กำลัังการผลิิตรวมของ Visy
Packaging Thailand เพิ่่�มขึ้้�น 347 ล้้านชิ้้�น หรืือประมาณ
ร้้อยละ 15-20 ขึ้้�นอยู่่�กัับกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทในช่่วง
เวลานั้้�น

o เข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 75 ใน Intan Group ซึ่่�งเป็็น
หนึ่่�งในผู้้�ผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องลููกฟููกในประเทศอิินโดนีีเซีีย
โดยมีี ก ลุ่่�มลูู ก ค้้ า ในกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ อาหาร เครื่่�องดื่่�ม และ
ผลิิตภััณฑ์์อุุปโภคบริิโภค ทั้้�งที่่�เป็็นบรรษััทข้้ามชาติิและ
เจ้้าของกิิจการภายในประเทศอิินโดนีีเซีีย
o เข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 85 ใน Deltalab ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ที่่�มีี ค วามเชี่่�ยวชาญด้้ า นวัั ส ดุุ อุุ ป กรณ์์ ท างการแพทย์์ ที่่�
จดทะเบีียนในประเทศสเปน โดยการลงทุุนครั้้�งนี้้�สอดคล้้อง
กัั บ เมกะเทรนด์์ ใ นการดูู แ ลรัั ก ษาสุุ ข ภาพและแนวโน้้ ม
การเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ
o ลงทุุ น ขยายกำลัั ง การผลิิ ต ของบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ อ าหารจาก
กระดาษเพิ่่�มขึ้้�น 1,615 ล้้านชิ้้�นต่่อปีี ที่่�โรงงานจัังหวััดราชบุุรีี
และที่่�โรงงาน Binh Duong ประเทศเวีียดนาม และยัังขยาย
กำลัังการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์อาหารจากเยื่่�อธรรมชาติิเพิ่่�มขึ้้�น
223 ล้้านชิ้้�นต่่อปีี ที่่�โรงงานจัังหวััดกาญจนบุุรีี โดยคาดว่่า
จะเริ่่�มดำเนิินการผลิิตได้้ในไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2565 เพื่่�อ
เพิ่่�มศัักยภาพด้้านการผลิิต รองรัับการขยายตลาด และ
ความต้้องการใช้้บรรจุุภััณฑ์์อาหารที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยเฉพาะใน
ตลาดต่่างประเทศ
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“SCGP ดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�น 3 ด้้านสำคััญ ได้้แก่่
1) สร้้างการเติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพผ่่านการขยายฐาน
การผลิิ ต และขยายธุุ ร กิิ จ ผ่่ า นความร่่ ว มมืื อ กัั บ พัั น ธมิิ ต ร
(Merger & Partnership) ทำให้้ SCGP สามารถขยายตลาด
สิินค้้าและบริิการได้้มากขึ้้�น
2 ) เ น้้ น ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้้ อ ง ก า ร ข อ ง ลูู ก ค้้ า ที่่�
หลากหลาย ผ่่ า นการพัั ฒ นาสิิ น ค้้าด้้วยการใช้้ความ
เชี่่�ยวชาญนำเสนอโซลููชัันแบบครบวงจร พััฒนานวััตกรรม
แ ล ะ C o - C r e a t i o n กัั บ ลูู ก ค้้ า ใ ห้้ ส า ม า ร ถต อ บ โ จ ท ย์์
ความต้้องการ
3) ยึึดมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจตาม ESG เช่่น นำความ
เชี่่�ยวชาญสร้้างสรรค์์เตีียงสนามกระดาษ SCGP เพื่่�อช่่วย
เหลืือโรงพยาบาลสนามต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศได้้ทัันสถานการณ์์
สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเทในการยกระดัับมาตรฐาน และ
ร่่วมสร้้างการเติิบโตแก่่เศรษฐกิิจและสัังคมไทยอย่่างยั่่�งยืืน”

o ลงทุุนสร้้างฐานการผลิิตกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ใหม่่ทางตอน
เหนืือของประเทศเวีียดนาม โดยบริิษััท VKPC ซึ่่�งอยู่่�ใน
ระหว่่ า งขั้้�นตอนการศึึ ก ษาผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้ อ ม
(Environmental Impact Assessment) โดยคาดว่่าจะ
พร้้อมดำเนิินการผลิิตได้้ในช่่วงต้้นปีี 2567
ด้้านคน
o สนัับสนุุนการพััฒนาบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�องตาม SCGP
Learning Framework ทั้้�งในส่่วนของความรู้้�ความสามารถ
ตามหน้้าที่่� (Functional Competency) และความรู้้�
ความสามารถด้้านการเป็็นผู้้�นำ (Leadership Competency)
ผ่่ า นรูู ป แบบการเรีี ย นการสอนที่่�หลากหลายและ
กระบวนการเรีียนรู้้� 70 20 10 สามารถพััฒนาตนเองได้้
ทุุกที่่�ทุุกเวลาผ่่าน Learning Platform สอดคล้้องกัับ
People Capability และ Organization Capability
o สามารถออกแบบเส้้นทางอาชีีพของตนเองได้้ ผ่่านการ
ประเมิินความรู้้�ความสามารถ (Competency) ของตนเอง
เทีียบกัับตำแหน่่งงานในองค์์กร ทำให้้พนัักงานสามารถมอง
เห็็นความก้้าวหน้้าในเส้้นทางอาชีีพ (Career Path) ของ
ตนเอง และยัังเป็็นกลไกกระตุ้้�นให้้พนัักงานตระหนัักถึึง
การเรีียนรู้้�การพััฒนาตนเองให้้มีคี วามรู้้�ความสามารถมากยิ่่�งขึ้้�น
o ประเมิินพนัักงานกลุ่่�มศัักยภาพ (Talent) เป็็นประจำทุุกปีี
พิิ จ ารณาเกณฑ์์ ก ารประเมิิ น ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ วิิ สัั ย ทัั ศ น์์

คุุณดนััยเดช เกตุุสุุวรรณ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายการเงิิน
บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำกััด (มหาชน)

พัันธกิิจของบริิษัทั รวมถึึงทััศนคติิ และพฤติิกรรมที่่�สามารถ
ตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลง และการยึึดถืือลููกค้้าเป็็น
ศููนย์์กลาง (Customer Centricity) อีีกทั้้�งยัังจััดโปรแกรม
การเรีียนรู้้�ที่่�เสริิมศัักยภาพและ Workshop ทั้้�งรููปแบบ
ออนไลน์์และออฟไลน์์ การมีีระบบพี่่�เลี้้�ยงให้้คำปรึึกษา
(Mentoring System) การมอบหมายโครงการ (Project
Assignment) การประเมิิ น ศัั ก ยภาพพนัั ก งาน และ
การทำแผนสืืบทอดธุุรกิิจ (Succession Plan) ในอนาคต
ด้้านนวััตกรรม
o	พััฒนา เฟสท์์ เดลี่่� (Fest® Daily) บรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหารปลอดภััย
ผลิิตจากกระดาษสีีน้้ำตาล ซึ่่�งเป็็นเยื่่�อใหม่่ร้้อยละ 100
สััมผััสอาหารได้้โดยตรง บรรจุุอาหารร้้อนได้้ถึึง 100 องศา
เซลเซีียส ทนน้้ำ ทนน้้ำมััน ไม่่ละลาย เหมาะสำหรัับอาหาร
หลากหลายประเภท ตอบโจทย์์ความต้้องการใช้้งาน
o	ร่่ ว มมืื อ กัั บ จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย ในการออกแบบ
และผลิิตโครงสร้้างหน้้ากากอนามััย CUre AIR SURE
ป้้ อ งกัั น เชื้้�อโรคและอนุุ ภ าคขนาดเล็็ ก และแบคทีีเ รีียได้้
ร้้อยละ 99 ผ่่านเกณฑ์์หน้้ากากอนามััยชั้้�นที่่� 1 ตามมาตรฐาน
SCGP Creative Design for Social
Innovation นวัตกรรมการออกแบบ
เพื่อสังคม
ชมคลิปวิดีโอ
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Medical Face Mask ASTM F2100 สวมใส่่สบาย เข้้ากัับ
โครงสร้้างใบหน้้าคนไทยและชาวเอเชีียโดยเฉพาะ ดีีไซน์์
ทัั น สมัั ย ออกแบบจากความใส่่ ใ จสู่่�ความปลอดภัั ย
ของบุุ ค ลากรทางสาธารณสุุ ข เป็็ น ทางเลืื อ กสำหรัั บ
ป้้องกัันโควิิด 19 โดยหน้้ากากนี้้�ได้้รัับรางวััล G-Mark
Award 2021 ประเภท Accessories and personal
items for professional use จาก Japan Institute of
Design Promotion ด้้วย
o	พััฒนา ALMIND by SCGP ผลิิตภััณฑ์์แอลกอฮอล์์ทำ
ความสะอาดมืือ ที่่�มีีส่่วนผสมของสารสกััดจากธรรมชาติิ
AQUACELLA นาโนเทคโนโลยีีจาก SCGP ช่่วยกัักเก็็บ
ความชุ่่�มชื้้�น บำรุุงผิิวมืืออย่่างล้้ำลึึก รัับรองความปลอดภััย
ต่่ อ ผู้้�ใช้้ ง านโดยแพทย์์ ผู้้� เชี่่�ยวชาญด้้ า นผิิ ว หนัั ง จาก
DermScan Asia (Dermatologically test)
o สนัับสนุุนบริิษััทสตาร์์ตอััป DezpaX แอปพลิิเคชัันและ
เว็็บไซต์์อีคี อมเมิิร์ซ์ ผู้้�ให้้บริิการด้้านบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหารแบบ
ครบวงจร ที่่�รวบรวมบรรจุุภััณฑ์์คุุณภาพไว้้ทุุกรููปแบบ
พร้้อมบริิการออกแบบและพิิมพ์์โลโก้้ในราคาที่่�จัับต้้องได้้
คำนวณราคาได้้ทันั ทีี สามารถสั่่�งซื้้�อได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง นัับ
เป็็ น รายแรกที่่�นำเอาอุุ ต สาหกรรมแพคเกจจิ้้�งและ
อุุตสาหกรรมสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์มารวมไว้้ในแพลตฟอร์์มเดีียว เพื่่�อ
ให้้ลููกค้้าได้้รัับความสะดวกสบาย

o นำเทคโนโลยีีมาใช้้ในการทำงาน อาทิิ ระบบดิิจิทัิ ลั เทคโนโลยีี
(Digitization) ระบบอััตโนมััติิ (Automation) ระบบ
ปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence : AI) เพื่่�อใช้้ใน
การวิิ เ คราะห์์ คาดการณ์์ และเพิ่่�มประสิิ ท ธิิ ภ าพของ
การผลิิต และผลิิตผล (Productivity) ให้้กับั ภาคอุุตสาหกรรม
การดำเนิินธุุรกิิจตามแนวทาง ESG เพื่่�อความยั่่�งยืืน

SCGP ให้้ความสำคััญกัับการดำเนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน โดยมีี
ESG เป็็ น กรอบแนวคิิ ด ที่่�สำคัั ญ ด้้ ว ยการพิิ จ ารณาความเสี่่�ยง
โอกาส และบริิหารดููแลผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียอย่่างทั่่�วถึึง และนำมาพััฒนา
เป็็นกลยุุทธ์์ในการดำเนิินธุุรกิิจและพััฒนาโซลููชััน เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการที่่�หลากหลายของผู้้�บริิโภค ภายใต้้หลัักเศรษฐกิิจ
หมุุ น เวีี ย น (Circular Economy) โดยมุ่่�งเน้้ น การวิิ จัั ย และ
พััฒนานวััตกรรม พร้้อมนำเทคโนโลยีีมาใช้้ในกระบวนการผลิิต
และการพัั ฒ นาพนัั ก งานให้้ มีี ศัั ก ยภาพ รวมถึึ ง คณะกรรมการ
บริิษััทได้้มีีการทบทวนนโยบายบริิษััท และให้้แนวทางสำหรัับ
แผนการปฏิิบััติิงานด้้านบรรษััทภิิบาลให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์
เช่่ น การกำกัั บ ดูู แ ล การบริิ ห ารความเสี่่�ยง การสื่่�อสารอย่่ า ง
ทั่่�วถึึงกัับพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ รวมถึึงการส่่งเสริิมโครงการต่่าง ๆ
เพื่่�อช่่ ว ยเหลืื อ สัั ง คม และ SCGP ยัั ง ได้้ รัั บ การคัั ด เลืื อ กโดย
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยให้้ อ ยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืื น
THSI ปีี 2564 และได้้รัับรางวััล Sustainability Excellence ซึ่่�ง
เป็็นรางวััลแห่่งเกีียรติิยศและความภาคภููมิิใจที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึง
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ความตั้้�งมั่่�นและความพร้้อมของ SCGP ที่่�จะเติิบโตด้้านเศรษฐกิิจ
ควบคู่่�กัับการพััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน
o	ตั้้�งเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net
Zero) ภายในปีี 2593 เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในความพยายาม
ควบคุุมการเพิ่่�มขึ้้�นของอุุณหภููมิิโลกไม่่ให้้เกิิน 1.5 องศา
เซลเซีียส ตามความตกลงปารีีส (Paris Agreement)
o	ตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะลดปริิมาณน้้ำที่่�นำมาใช้้ลงร้้อยละ 35
ภายในปีี 2568 เทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีี 2557 (Business
As Usaul: BAU) ผ่่านการกำกัับดููแลและดำเนิินการอย่่าง
จริิงจัังต่่อเนื่่�องตามแนวทางสากลเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�
ตั้้�งไว้้
o ดำเนิินการลดปริิมาณของเสีียจากอุุตสาหกรรม เพิ่่�มสััดส่่วน
การนำกระดาษที่่�ใช้้งานแล้้วจากผู้้�บริิโภค เพื่่�อนำกลัับมา
รีีไซเคิิลและเพิ่่�มสััดส่่วนบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�สามารถนำ
กลัับมารีีไซเคิิล
o	พััฒนาและส่่งมอบนวััตกรรมการออกแบบสร้้างสรรค์์เพื่่�อ
สัังคม “เตีียงสนามกระดาษ SCGP” ที่่�ผลิิตจากกระดาษ
รีีไซเคิิล เพื่่�อช่่วยเหลืือในภาวะขาดแคลนเตีียงผู้้�ป่่วยในช่่วง
วิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 และได้้ร่่วมกัับ
องค์์กรและประชาชนทั่่�วไปเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมรัักสิ่่�งแวดล้้อม
และช่่วยเหลืือสัังคม ผ่่านโครงการ “รวมใจสู้้�โควิิด เปลี่่�ยน
กระดาษเป็็นเตีียงสนามกระดาษ SCGP” ทั้้�งในประเทศไทย
และอาเซีียนรวมกว่่า 110,000 เตีียง

o	ร่่ ว มกัั บ อำเภอบ้้ า นโป่่ ง และ 17 องค์์ ก รปกครองส่่ ว น
ท้้องถิ่่�นในอำเภอบ้้านโป่่ง จัังหวััดราชบุุรีี ขยายการดำเนิินการ
“บ้้านโป่่งโมเดล” ส่่งเสริิมหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเพื่่�อ
สร้้างอำเภอต้้นแบบที่่�มีีการจััดการขยะอย่่างมีีประสิิทธิิผล
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3 โดยในปีีนี้้�มีีชุุมชนเข้้าร่่วมจำนวน 17
ชุุมชน มีีชุุมชนบ้้านหนองสองห้้องได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ
เพิ่่�มจากการประกวดของกรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
จนถึึ ง ปัั จ จุุ บัั น โครงการนี้้�สามารถสร้้ า งชุุ ม ชนต้้ น แบบ
การจััดการขยะถึึง 58 ชุุมชน และได้้ตั้้�งเป้้าขยายผลต่่อเนื่่�อง
จนครบทั้้�งอำเภอบ้้านโป่่ง 183 ชุุมชน ในปีี 2566
o	จััดกิิจกรรม SCGP Packaging Speak Out ให้้คนรุ่่�นใหม่่
(Gen Z) ได้้ เ สนอไอเดีี ย สร้้ า งสรรค์์ ที่่� เกี่่�ยวข้้ อ งกัั บ
แพคเกจจิ้้�ง เพื่่�อให้้เป็็นสื่่�อกลางที่่�สามารถพููดแทนทุุกประเด็็น
เกี่่�ยวกัับโลกและสัังคมที่่� GEN Z สนใจมากที่่�สุุดใน 2 หััวข้้อ
ได้้แก่่ Packaging Design และ Packaging Solutions
เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้คนรุ่่�นใหม่่ได้้มีีเวทีีในการแสดงความ
สามารถด้้านออกแบบ ส่่งเสริิมความรู้้� และร่่วมยกระดัับ
อุุ ต สาหกรรมบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ใ นประเทศไทยและอาเซีี ย น
ให้้มีีคุุณภาพในระดัับสากล
Fest® บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารปลอดภัย
ชมคลิปวิดีโอ
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
เอสซีจีมีการลงทุนที่สำ�คัญในระหว่างปี 2562 – 2564 ดังนี้
ปีี 2564
ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง

• ลงทุุนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศฟิิลิิปปิินส์์ เพื่่�อดำเนิินธุุรกิิจ

ให้้ บ ริิ ก ารด้้ า นการขนส่่ ง สิิ น ค้้ า ระหว่่ า งประเทศ
การบริิหารรถขนส่่งสิินค้้า และระบบสำหรัับการจััดการ
คลัังสิินค้้า ซึ่่�งสอดคล้้องตามแผนกลยุุทธ์์การขยายตลาด
ธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์ในภููมิภิ าคอาเซีียนของเอสซีีจีี โดยโครงการ
ลงทุุ น จัั ด ตั้้�งบริิ ษัั ท ใหม่่ นี้้� ใช้้ ง บประมาณลงทุุ น รวม
10.4 ล้้านเปโซฟิิลิิปปิินส์์ (หรืือประมาณ 7.8 ล้้านบาท)
ถืือหุ้้�นทั้้�งหมดโดยบริิษััทเอสซีีจีี โลจิิสติิกส์์ แมเนจเม้้นท์์
จำกััด
• บริิษััทเน็็กซเตอร์์ เวนเจอร์์ส จำกััด (Nexter Ventures)
ได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นบริิษััททีีม คอนซััลติ้้�ง เอนจิิเนีียริ่่�ง แอนด์์
แมเนจเมนท์์ จำกัั ด (มหาชน) (TEAMG) จำนวน
67,328,800 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 9.90 ของหุ้้�นที่่�ออกและ
จำหน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมด ที่่�ราคา 2.54 บาทต่่อหุ้้�น คิิดเป็็น
เงิินลงทุุนประมาณ 171 ล้้านบาท TEAMG เป็็นบริิษััทที่่�
ทำธุุรกิิจหลัักในการให้้บริิการการปรึึกษาด้้านวิิศวกรรม
สิ่่�งแวดล้้อม และการจััดการครบวงจร ในขณะที่่�ธุุรกิิจ
ซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างมุ่่�งเน้้นพััฒนาและส่่งมอบ
โซลููชันั เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า การลงทุุน
ในครั้้�งนี้้�จึึงส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือที่่�จะสร้้างนวััตกรรม
โซลููชััน รวมไปถึึงการใช้้เทคโนโลยีีการก่่อสร้้างที่่�เป็็นมิิตร
ต่่ อ สิ่่�งแวดล้้ อ ม (Green Construction Solution)
อาทิิ การลดวัั ส ดุุ เ หลืื อ ใช้้ จ ากงานก่่ อ สร้้ า ง รวมไปถึึง
การควบคุุมงบประมาณและระยะเวลาการก่่อสร้้าง
• SCG International India PVT. LTD. (SCG INTL
INDIA) ได้้บรรลุุข้้อตกลงร่่วมทุุนกัับบริิษััท Big Bloc
Construction Limited (BCL) เพื่่�อผลิิตและจำหน่่ายอิิฐ
มวลเบาและแผ่่นผนัังมวลเบา กำลัังการผลิิตรวมประมาณ
2.6 ล้้านตารางเมตร ในรััฐคุุชราต ประเทศอิินเดีีย ซึ่่�งเป็็น
ภาคการก่่อสร้้างที่่�มีีมููลค่่าสููงและเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
การร่่วมทุุนระหว่่าง SCG INTL INDIA และ BCL มีีสัดั ส่่วน
การถืือหุ้้�นร้้อยละ 48 และ 52 ตามลำดัับ มีีมููลค่่า 891
ล้้านรููปีีอิินเดีีย หรืือประมาณ 410 ล้้านบาท ซึ่่�งภายหลััง
จากการลงนามในข้้ อ ตกลงร่่ ว มทุุ น คาดว่่ า จะใช้้
เวลาก่่อสร้้างโรงงานประมาณ 1 ปีี ก็็จะเริ่่�มดำเนิินงาน
เชิิงพาณิิชย์์ได้้
• บริิษััทโกลบอลเฮ้้าส์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำกััด (GBI)
ได้้เข้้าซื้้�อหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ของบริิษััท Caturkarda Depo
Bangunan Tbk (CKDB) จำนวน 865,653,100 หุ้้�น
คิิดเป็็นร้้อยละ 12.75 ของหุ้้�นที่่�ออกและจำหน่่าย ได้้แล้้ว

ทั้้�งหมด ที่่�ราคา 482 รููเปีียห์์ต่่อหุ้้�น คิิดเป็็นเงิินลงทุุน 418
พัันล้้านรููเปีียห์์ หรืือประมาณ 981 ล้้านบาท โดย CKDB
เป็็นผู้้�นำร้้านค้้าปลีีกสิินค้้าวััสดุุก่อ่ สร้้าง วััสดุุตกแต่่ง เครื่่�องมืือ
อุุ ป กรณ์์ ที่่� ใช้้ ใ นงานก่่ อ สร้้ า ง ต่่ อ เติิ ม ตกแต่่ ง บ้้ า นและ
สวนแบบครบวงจร ในประเทศอิินโดนีีเซีีย ภายใต้้แบรนด์์
ร้้านค้้า Depo Bangunan การลงทุุนของ GBI ในครั้้�งนี้้�
จะส่่งเสริิมกลยุุทธ์์ในการขยายธุุรกิิจค้้าปลีีกวััสดุุก่อ่ สร้้างใน
ภููมิิภาคอาเซีียน
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์

•	ก่่อสร้้างโรงงานสาธิิตสำหรัับการรีีไซเคิิลพลาสติิกผ่่าน
กระบวนการรีีไซเคิิลทางเคมีีแล้้วเสร็็จ และได้้เริ่่�มทดลอง
ดำเนิินการในช่่วงไตรมาสที่่� 1 ของปีี 2564 โดยโรงงาน
สาธิิตดัังกล่่าวสามารถผลิิต Renewable Feedstock
โดยใช้้พลาสติิกใช้้แล้้วเป็็นวััตถุุดิิบด้้วยเทคโนโลยีีเฉพาะ
ซึ่่�งได้้จดทะเบีียนแล้้ว มีีกำลัังการผลิิต 4,000 ตัันต่่อปีี ทั้้�งนี้้�
Renewable Feedstock ที่่�ได้้จะนำไปใช้้ในการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์โอเลฟิินส์์ของบริิษััทในธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ต่่อไป
ซึ่่�งโรงงานดัั ง กล่่ า วอยู่่�ภายใต้้ ก ารจัั ด การของบริิ ษัั ท
เซอร์์คูลู าร์์พลาส จำกััด ซึ่่�งเป็็นบริิษัทั ร่่วมทุุนระหว่่างบริิษัทั
เร็็ปโก เมนเทนแนนซ์์ จำกััด (บริิษัทั ย่่อยของธุุรกิิจเคมิิคอลส์์)
และบริิ ษัั ท จีี อ าร์์ ดีี เอ็็ น เนอร์์ ยี่่� จำกัั ด โดยมีี สัั ด ส่่ ว น
การถืื อ หุ้้�นร้้ อ ยละ 60 และร้้ อ ยละ 40 ตามลำดัั บ
ทุุนจดทะเบีียน 165 ล้้านบาท
•	ก่่อสร้้างโครงการขยายกำลัังการผลิิตของบริิษัทั มาบตาพุุด
โอเลฟิินส์์ จำกััด (MOC) แล้้วเสร็็จ (โครงการ MOC
Debottleneck หรืือ MOCD) ทำให้้มีีกำลัังการผลิิต
โอเลฟิิ น ส์์ เ พิ่่�มขึ้้�น 350,000 ตัั น ต่่ อ ปีี โดยโรงงานได้้
เริ่่�มทดลองผลิิ ต ในช่่ ว งไตรมาสที่่� 1 ของปีี 2564
และสามารถดำเนิินการผลิิตได้้เต็็มกำลัังในเดืือนพฤษภาคม
2564 โดยจะช่่วยเพิ่่�มความยืืดหยุ่่�นในการเลืือกใช้้วััตถุุดิิบ
นอกจากนี้้� ยัังใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ซึ่่�งทำให้้กระบวนการผลิิต
มีี ต้้ น ทุุ น ที่่�ต่่ ำ ลงประหยัั ด พลัั ง งานและเป็็ น มิิ ต รต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อม (Green Process)
• ลงนามในสััญญาซื้้�อหุ้้�นผ่่าน SCG Chemicals Trading
(Singapore) Pte. Ltd. เพื่่�อเข้้าถืือหุ้้�นใน Sirplaste
Sociedade Industrial de Recuperados de Plastico,
S.A. (Sirplaste) ในวัันที่่� 27 เมษายน 2564 ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�น
เดิิมจะยัังคงถืือหุ้้�นร้้อยละ 30 และบริิหารกิิจการร่่วมกัับ
เอสซีี จีี เคมิิ ค อลส์์ โดย Sirplaste ประกอบธุุ ร กิิ จ
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ด้้านพลาสติิกรีีไซเคิิลรายใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศโปรตุุเกส
ด้้ ว ยกํําลัั ง การผลิิ ต 36,000 ตัั น ต่่ อ ปีี มีี ก ารผลิิ ต และ
ขายสิินค้้าให้้กัับลููกค้้า ทั้้�งในประเทศโปรตุุเกสและทวีีป
ยุุโรป การลงทุุนใน Sirplaste นอกจากเป็็นการเข้้าสู่่�ธุุรกิิจ
พลาสติิกรีีไซเคิิลอย่่างเต็็มรููปแบบแล้้ว ยัังสร้้างโอกาส
ในการพัั ฒ นาและต่่ อ ยอดเทคโนโลยีี รีี ไ ซเคิิ ล รวมถึึ ง
ขยายช่่องทางการขายในตลาดยุุโรปด้้วย
• เข้้าซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุนใน PT. Chandra Asri Petrochemical
Tbk (CAP) ประเทศอิินโดนีีเซีีย เป็็นจำนวนเงิิน 434
ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ (หรืือประมาณ 14,260 ล้้านบาท) เพื่่�อ
รัั ก ษาสัั ด ส่่ ว นการถืื อ หุ้้�นใน CAP ที่่�ร้้ อ ยละ 30.57
โดยจะเข้้าซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุนเป็็นจำนวนเงิิน 327 ล้้านดอลลาร์์
สหรััฐ ซึ่่�งจะนำไปลงทุุนในโครงการปิิโตรเคมีีคอมเพล็็กซ์์
แห่่งที่่� 2 (CAP2) โดยราคาหุ้้�นเพิ่่�มทุุนขึ้้�นอยู่่�กัับราคาที่่�
CAP จะประกาศต่่ อ ไป โดยจะลงทุุ น เพิ่่�มอีี ก 107
ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ หลัังจากที่่� CAP อนุุมััติิการตััดสิินใจ
ลงทุุนขั้้�นสุุดท้้าย ในโครงการ CAP2 ซึ่่�งคาดว่่าจะอนุุมััติิ
ภายในปีี 2565 โดยเล็็งเห็็นว่่าการลงทุุนใน CAP เป็็น
การลงทุุนเชิิงกลยุุทธ์์เพื่่�อขยายธุุรกิิจปิิโตรเคมีีในประเทศ
อิินโดนีีเซีีย ซึ่่�งเป็็นประเทศที่่�มีีตลาดสิินค้้าปิิโตรเคมีีที่่�ใหญ่่
ที่่�สุุดในอาเซีียน และมีีอัตั ราการเติิบโตสููง
• เพิ่่�มสัั ด ส่่ ว นการถืื อ หุ้้�นเป็็ น ร้้ อ ยละ 54.20 ในบริิ ษัั ท
กรุุงเทพซิินธิิติิกส์์ จำกััด (BST) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์
กลุ่่�ม Mixed C4 เช่่ น บิิ ว ทาไดอีี น น้้ ำ ยางไนไตรล์์
และยางสัังเคราะห์์ โดยผลิิตภััณฑ์์ดังั กล่่าวจะถููกนำไปใช้้ใน
การผลิิ ต สิิ น ค้้ า ที่่�สอดคล้้ อ งกัั บ เมกะเทรนด์์ เช่่ น
ถุุงมืือทางการแพทย์์ ยางรถยนต์์ประหยััดพลัังงาน
SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง)

• เข้้าซื้้�อหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 100 ใน Go-Pak UK Limited
(Go-Pak) ซึ่่�งเป็็ น หนึ่่�งในผู้้�นำในการให้้ บ ริิ ก ารโซลูู ชัั น
ด้้ า นบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ อ าหารในสหราชอาณาจัั ก ร ยุุ โ รป
และอเมริิกาเหนืือ โดย Go-Pak มีีสำนัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ที่่�
สหราชอาณาจัั ก ร มีี ฐ านการผลิิ ต อยู่่�ทางตอนใต้้
ของประเทศเวีียดนาม
• เข้้าซื้้�อหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 70 ใน Duy Tan Plastics
Manufacturing Corporation Joint Stock Company
(Duy Tan) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตสิินค้้าบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกแบบ
คงรููป (Rigid Packaging) ชั้้�นนำในประเทศเวีียดนาม
มีี ลูู ก ค้้ า เป็็ น บริิ ษัั ท ข้้ า มชาติิ แ ละเจ้้ า ของแบรนด์์ สิิ น ค้้ า
อุุ ป โภคบริิ โ ภคในประเทศที่่�มีี อัั ต ราการเติิ บ โตสูู ง เป็็ น
ส่่วนใหญ่่
• เข้้ า ซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มเติิ ม ในสัั ด ส่่ ว นร้้ อ ยละ 20 ในบริิ ษัั ท วีี ซี่่�
แพ็็ ค เกจจิ้้�ง (ประเทศไทย) จำกัั ด ส่่ ง ผลให้้ SCGP
มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในวีีซี่่� เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมร้้อยละ 80 เป็็น
ร้้ อ ยละ 100 และขยายกำลัั ง การผลิิ ต บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์
แบบกดขึ้้�นรููปด้้วยความร้้อน (Thermoform) สายการผลิิต
ที่่� 7 พร้้อมด้้วยคลัังสิินค้้าใหม่่ ส่่งผลให้้กำลัังการผลิิต

•

•

•

•

รวมของวีี ซี่่� เพิ่่�มขึ้้�น 347 ล้้ า นชิ้้�น หรืื อ ประมาณ
ร้้ อ ยละ 15-20 ขึ้้�นอยู่่�กัั บ กลุ่่�มผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข อง SCGP
ในช่่วงเวลานั้้�น
เข้้าซื้้�อหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 75 ใน Intan Group ซึ่่�งเป็็น
หนึ่่�งในผู้้�ผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องลููกฟููกในประเทศอิินโดนีีเซีีย
โดยมีี ก ลุ่่�มลูู ก ค้้ า ในกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ อาหาร เครื่่�องดื่่�ม
และผลิิตภััณฑ์์อุุปโภคบริิโภค ทั้้�งที่่�เป็็นบริิษััทข้้ามชาติิ
และเจ้้าของกิิจการภายในประเทศอิินโดนีีเซีีย
เข้้ าซื้้�อหุ้้�นในสัั ดส่่ ว นร้้ อ ยละ 85 ใน Deltalab, S.L.
(Deltalab) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญด้้านวััสดุุ
อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ ที่่�จดทะเบีียนในประเทศสเปน โดย
การลงทุุนครั้้�งนี้้�สอดคล้้องกัับเมกะเทรนด์์ในการดููแลรัักษา
สุุขภาพและแนวโน้้มการเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ
ลงทุุ น ขยายกำลัั ง การผลิิ ต ของบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ อ าหารจาก
กระดาษเพิ่่�มขึ้้�น 1,615 ล้้านชิ้้�นต่่อปีี ที่่�โรงงานจัังหวััด
ราชบุุรีี และที่่�โรงงาน Binh Duong ประเทศเวีียดนาม และ
ยัังขยายกำลัังการผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหารจากเยื่่�อธรรมชาติิ
เพิ่่�มขึ้้�น 223 ล้้านชิ้้�นต่่อปีี ที่่�โรงงานจัังหวััดกาญจนบุุรีี
โดยคาดว่่ า จะเริ่่�มดำเนิิ น การผลิิ ต ได้้ ใ นไตรมาสที่่� 2
ของปีี 2565 เพื่่�อเพิ่่�มศัั ก ยภาพด้้ า นการผลิิ ต รองรัั บ
การขยายตลาดและความต้้องการใช้้บรรจุุภััณฑ์์อาหารที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉพาะในตลาดต่่างประเทศ
ลงทุุ น สร้้ า งฐานการผลิิ ต กระดาษบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ ท าง
ตอนเหนืือของประเทศเวีียดนามโดย Vina Kraft Paper
Company Limited (VKPC) ซึ่่�งอยู่่�ในระหว่่ า ง
ขั้้�นตอนการศึึกษาผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental
Impact Assessment) โดยคาดว่่ า จะพร้้ อ มดำเนิิ น
การผลิิตได้้ในช่่วงต้้นปีี 2567

ปีี 2563
ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง

• ลงนามในสัั ญ ญาเพื่่�อซื้้�อหุ้้�นทั้้�งหมดของ Oitolabs
Technologies Private Limited (OITOLABS) ประเทศ
อิินเดีีย จากกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนา
เทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล และซอฟต์์ แ วร์์ ข องธุุ ร กิิ จ ซีี เ มนต์์
และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง โดยการเข้้าซื้้�อกิิจการนี้้�จะช่่วย
ส่่งเสริิมแผนกลยุุทธ์์ของบริิษัทั ในการขยายธุุรกิิจค้้าปลีีกทั้้�ง
ช่่องทางออนไลน์์และออฟไลน์์สำหรัับลููกค้้าในภููมิิภาค
อาเซีียน โดยการลงทุุนมีีมููลค่่า 2 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
หรืือประมาณ 62.4 ล้้านบาท
• เข้้าร่่วมทุุนกัับ SHO BOND & MIT Infrastructure
Maintenance Corporation (SB&M) ในการจััดตั้้�ง
บริิษััทร่่วมทุุน สำหรัับดำเนิินธุุรกิิจ Lifetime Solution
แบบครบวงจรในประเทศไทย เพื่่�อรองรัับการเติิบโตของ
ตลาดงานซ่่อมแซมอาคารและโครงสร้้างพื้้�นฐานในประเทศ
และในภููมิิภาคอาเซีียนในอนาคต โดยธุุรกรรมดัังกล่่าว
มีีมููลค่่า 150 ล้้านบาท และ CPAC จะเข้้าถืือหุ้้�นสััดส่่วน
ร้้อยละ 51
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• เข้้าทำสััญญาร่่วมทุุนกัับบริิษััทบุุญถาวรกรุ๊๊�ป จำกััด และ
บริิ ษัั ท บุุ ญ ถาวรเซรามิิ ค จำกัั ด และจัั ด ตั้้�งบริิ ษัั ท
เอสซีีจีี บุุญถาวร โฮลดิ้้�ง จำกััด เพื่่�อขยายความร่่วมมืือใน
การดำเนิินธุุรกิิจร้้านค้้าปลีีก ออกแบบสิินค้้าและบริิการ
เกี่่�ยวกัับบ้้านแบบครบวงจร ทั้้�งในประเทศไทย และภููมิภิ าค
อาเซีี ย น โดยบริิ ษัั ท ร่่ ว มทุุ น นี้้�มีี ทุุ น จดทะเบีี ย น 525
ล้้ า นบาท เอสซีี จีี รีี เ ทล มีี สัั ด ส่่ ว นการถืื อ หุ้้�นอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 51
•	ร่่วมทุุนกัับ PT Marindo Inticor (MI) ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
โฮลดิ้้�งในประเทศอิิ น โดนีี เ ซีี ย เพื่่�อจัั ด ตั้้�ง PT Renos
Marketplace Indonesia (Renos) ให้้ บ ริิ ก าร
ดิิ จิิ ทัั ล มาร์์ เ ก็็ ต แพลตฟอร์์ ม สำหรัั บ ซื้้�อขายสิิ น ค้้ า
และบริิการเกี่่�ยวกัับวััสดุุตกแต่่งบ้้านในประเทศอิินโดนีีเซีีย
โดยการขยายธุุรกิิจนี้้�เป็็นไปตามแผนกลยุุทธ์์ของเอสซีีจีี
ในการพัั ฒ นาดิิ จิิ ทัั ล มาร์์ เ ก็็ ต แพลตฟอร์์ ม ในภูู มิิ ภ าค
อาเซีียน บริิษััทใหม่่ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นดัังกล่่าวมีีทุุนจดทะเบีียน
17.2 พัันล้้านรููเปีียห์์ หรืือประมาณ 39 ล้้านบาท โดยบริิษัทั
เบ็็ตเตอร์์บีีจะเข้้าถืือหุ้้�นใน Renos สััดส่่วนร้้อยละ 49
•	ร่่ ว มทุุ น กัั บ บริิ ษัั ท บิิ ล ค์์ วัั น กรุ๊๊�ป จำกัั ด (BUILK)
เพื่่�อจัั ด ตั้้�งบริิ ษัั ท ที่่�ให้้ บ ริิ ก ารระบบควบคุุ ม ต้้ น ทุุ น
การก่่อสร้้าง B2B E-Commerce แพลตฟอร์์ม และระบบ
บริิหารจััดการความสััมพัันธ์์ลููกค้้าสำหรัับธุุรกิิจก่่อสร้้างใน
ประเทศฟิิลิปิ ปิินส์์ ซึ่่�งมีีการเติิบโตของอุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง
และมีีจำนวนผู้้�ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ธุุ ร กรรมดัั ง กล่่าวมีีมููลค่่า 25 ล้้านเปโซฟิิลิิป ปิิ น ส์์ ห รืื อ
ประมาณ 15.5 ล้้ า นบาท โดยเอสซีี จีี ดิิ ส ทริิ บิิ ว ชั่่�น
ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 70
• ทำสััญญาร่่วมทุุนกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายบุุคคล 2 รายในประเทศ
กััมพููชา เพื่่�อร่่วมลงทุุนและจััดตั้้�ง SCG Boonthavorn
(Cambodia) Co., Ltd. ในประเทศกััมพููชา ตามแผน
กลยุุ ท ธ์์ ข องเอสซีี จีี ใ นการขยายตลาดธุุ ร กิิ จ ค้้ า ปลีี ก
ทั้้�งช่่ อ งทางออนไลน์์ แ ละออฟไลน์์ ใ นอาเซีี ย น ธุุ ร กิิ จ
ร่่ ว มทุุ น นี้้�จะเป็็ น ร้้ า นค้้ า ในต่่ า งประเทศแห่่ ง แรกของ
เอสซีีจีี บุุญถาวร และจะช่่วยเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งของ
เอสซีีจีใี นการเข้้าถึึงตลาดของผู้้�บริิโภคที่่�มีีความต้้องการได้้
มููลค่่าการลงทุุนอยู่่�ที่่� 12 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ หรืือประมาณ
383 ล้้านบาท โดย SCGBTV ถืือหุ้้�นในบริิษัทั ร่่วมทุุนสััดส่่วน
ร้้อยละ 80
•	จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนกัับ BIMobject AB ประเทศสวีีเดน ที่่�
ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการระบบแบบจำลองสารสนเทศ
สำหรัับอาคาร (Building Information Modeling: BIM)
ในรูู ป แบบดิิ จิิ ทัั ล และฐานระบบสำหรัั บ การออกแบบ
คััดเลืือกวััสดุุก่่อสร้้าง และจำลองการก่่อสร้้างอาคารและ
โครงสร้้างพื้้�นฐาน ตามแผนกลยุุทธ์์ของเอสซีีจีีที่่�มุ่่�งสู่่�การ
เป็็นผู้้�ให้้บริิการนวััตกรรมโซลููชันั ด้้านการก่่อสร้้างแบบครบ
วงจร บริิษััท BIMobject TH มีีทุุนจดทะเบีียนอยู่่�ที่่�
5 ล้้านบาท โดย CPAC เข้้าถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 51

ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์

•	ซื้้�อหุ้้�นใน HTExplore S.R.L. (HTExplore) ผู้้�ประกอบ
ธุุรกิิจด้้านการทดสอบสารเร่่งปฏิิกิิริิยาแบบให้้ผลผลิิตสููง
ตั้้�งอยู่่�ที่่�เมืืองเนเปิิลส์์ ประเทศอิิตาลีี ในสััดส่่วนร้้อยละ 100
เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการสร้้างสิินค้้ามููลค่่าเพิ่่�มสููง
(High Value Added: HVA) โดยจะช่่วยเสริิมความสามารถ
ในการวิิจััยและพััฒนาของเอสซีีจีี ให้้ครบวงจรมากยิ่่�งขึ้้�น
•	ซื้้�อหุ้้�นในบริิษััทเอ. เจ. พลาส จำกััด (มหาชน) (AJ)
ในสััดส่่วนร้้อยละ 9.22 โดย AJ เป็็นหนึ่่�งในผู้้�ผลิิตฟิิล์์ม
สำหรัั บ บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ช นิิ ด อ่่ อ น (FIexible Packaging)
ชั้้�นนำของภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และจััดตั้้�ง
บริิ ษัั ท ร่่ ว มทุุ น กัั บ AJ เพื่่�อผลิิ ต และจำหน่่ า ยฟิิ ล์์ ม
Biaxially Oriented (BO Film) ในประเทศเวีียดนาม
ทุุนจดทะเบีียนมููลค่่าประมาณ 700 ล้้านบาท โดยเอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์ จะถืือหุ้้�นในบริิษัทั ร่่วมทุุนในสััดส่่วนร้้อยละ 45

SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง)

• เข้้าซื้้�อหุ้้�นสามััญ Bien Hoa Packaging Joint Stock
Company (SOVI) ในสัั ด ส่่ ว นร้้ อ ยละ 94.11
โดยมีี ร าคาหุ้้�นละ 171,450 ดอง รวมเป็็ น เงิิ น ทั้้�งสิ้้�น
2,070 พัันล้้านดอง หรืือประมาณ 2,700 ล้้านบาท โดย
ดำเนิินธุุรกรรมผ่่านบริิษัทั ย่่อย TCG Solutions Pte. Ltd.
ที่่�ถืือหุ้้�นทั้้�งหมดโดยบริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำกััด
(TCG) ทั้้�งนี้้� SOVI เป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำด้้านบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อ
และกระดาษในเวีี ย ดนาม การเข้้ า ลงทุุ น นี้้�จะส่่ ง ผล
ให้้ SCGP สามารถขยายฐานลูู ก ค้้ า ในกลุ่่�มอาหาร
เครื่่�องดื่่�ม และสิิ น ค้้ า อุุ ป โภคบริิ โ ภค อีี ก ทั้้�งเป็็ น การ
เพิ่่�มสััดส่่วนการบููรณาการในแนวตั้้�งกัับโรงงานกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์
•	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของ SCGP ได้้มีีมติิอนุุมััติิการ
จััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำนวนไม่่เกิิน 1,296,680,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท เพื่่�อเสนอขายต่่อประชาชน
เ ป็็ น ก า ร ทั่่� ว ไ ป เ ป็็ น ค รั้้� ง แ ร ก ( I P O ) แ ล ะ ก า ร
มอบอำนาจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดสรรหุ้้�น โดยที่่� SCGP
ได้้ ก ำหนดราคาเสนอขายสุุ ด ท้้ า ย (Final Price)
ที่่�ราคา 35.00 บาทต่่ อ หุ้้�นในวัั น ที่่� 8 ตุุ ล าคม 2563
และเมื่่�อวัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2563 SCGP ได้้จััดสรรหุ้้�น
สามััญเพิ่่�มทุุนจำนวนดัังกล่่าวให้้แก่่ผู้้�จััดหาหุ้้�นส่่วนเกิิน
และได้้จดทะเบีียนเปลี่่�ยนแปลงทุุนชำระแล้้วกัับกรมพััฒนา
ธุุ ร กิิ จ การค้้ า กระทรวงพาณิิ ช ย์์ เรีี ย บร้้ อ ยแล้้ ว และ
ผู้้�จััดหาหุ้้�นส่่วนเกิินได้้ส่่งมอบหุ้้�นคืืนให้้แก่่เอสซีีจีี ซึ่่�งส่่งผล
ให้้จำนวนหุ้้�นและสััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยตรงใน SCGP
ของเอสซีี จีี มีี จ ำนวน 3,095,882,660 หุ้้�นคิิ ด เป็็ น
ร้้อยละ 72.1
• เข้้ า ร่่ ว มพัั น ธมิิ ต รทางธุุ ร กิิ จ กัั บ Rengo Co., Ltd.
ประเทศญี่่�ปุ่่�น (Rengo) ในประเทศฟิิลิิปปิินส์์ โดยการ
ทำสัั ญ ญาจำหน่่ า ยหุ้้�นออกใหม่่ อ ย่่ า งมีี เ งื่่� อ นไข มูู ล ค่่ า
ประมาณ 2,500 ล้้านบาท โดยการเข้้าร่่วมพัันธมิิตรทาง
ธุุรกิิจในครั้้�งนี้้�จะช่่วยเพิ่่�มโอกาสของ United Pulp and
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Paper Co.,Inc. (UPPC) ในการเพิ่่�มยอดขาย
และขยายฐานลููกค้้าในประเทศฟิิลิปิ ปิินส์์ รวมทั้้�งเสริิมสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งของสายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร
ของ SCGP ในภููมิิภาคอาเซีียนอีีกด้้วย
ปีี 2562
ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง

• ปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจเซรามิิกในประเทศอิินโดนีีเซีีย ซึ่่�งจะ
ช่่วยให้้บริิษัทั ฯ สามารถบริิหารจััดการต้้นทุุนการดำเนิินงาน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�นจากการรวมการผลิิตไว้้ที่่�
โรงงานแห่่งเดีียว โดยการหยุุดดำเนิินการผลิิตกระเบื้้�อง
เซรามิิ ก ปูู ผ นัั ง ของ PT Keramika Indonesia
Assosiasi ที่่�โรงงานในเขต Cileungsi จัังหวััดชวาตะวัันตก
และจะรวมการผลิิ ต ไว้้ ที่่� โรงงานอีี ก แห่่ ง หนึ่่�งในเมืื อ ง
Karawang จัังหวััดชวาตะวัันตก รวมถึึงการเลิิกบริิษัทั และ
ชำระบััญชีีของ PT KIA Sepih Mas (KSM) ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�
ในเขต Cileungsi และเมืือง Karawang จัังหวััดชวา
ตะวัันตก
•	จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนในธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์ที่่�เกี่่�ยวกัับท่่าเรืือใน
ประเทศไทย กัับ PSA Thailand โดยโอนส่่วนการลงทุุน
ของเอสซีี จีี ในบริิ ษัั ท ไทย คอนเน็็ ค ทิิ วิิ ตีี เทอมิิ น อล
จำกัั ด (TCT) (เดิิ ม ชื่่�อ บริิ ษัั ท ไทยพรอสเพอริิ ตี้้�
เทอมิิ น อล จำกัั ด ) และบริิ ษัั ท บางกอก อิิ น เตอร์์
เฟรท ฟอร์์เวิิร์์ดดิ้้�ง จำกััด (BIFC) ให้้แก่่บริิษััทร่่วมทุุน
ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ ซึ่่�งมีีทุุนจดทะเบีียนไม่่เกิิน 300 ล้้านบาท
ส่่งผลให้้สััดส่่วนการลงทุุนของเอสซีีจีี ใน TCT และ
BIFC ลดลงจากปััจจุุบัันที่่� ร้้อยละ 100 เป็็นร้้อยละ 51
•	ซื้้�อหุ้้�นทั้้�งหมดของ Jumbo Barges (Cambodia) (JBC)
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทจำกััดที่่�ดำเนิินธุุรกิิจด้้านการขนส่่งสิินค้้า
ทางน้้ำ ทะเล และชายฝั่่�งในประเทศกััมพููชา คิิดเป็็นมููลค่่า
การลงทุุนรวมประมาณ 17 ล้้านบาท การเข้้าถืือหุ้้�นทั้้�งหมด
ใน JBC จะช่่วยเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งในการขยายธุุรกิิจ
โลจิิสติิกส์์ ในประเทศกััมพููชา

ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์

• ดำเนิินโครงการขยายกำลัังการผลิิต บริิษััทมาบตาพุุด
โอเลฟิินส์์ จำกััด (MOC) ทำให้้ MOC มีีความยืืดหยุ่่�น
ในการเลืื อ กใช้้ วัั ต ถุุ ดิิ บ และสร้้ า งโอกาสในการใช้้
ก๊๊ า ซโพรเพน ซึ่่�งมีี ต้้ น ทุุ น ตํ่่�าเป็็ น วัั ต ถุุ ดิิ บ ได้้ กำลัั ง การ
ผลิิตโอเลฟิินส์์ต่่อปีีจะเพิ่่�มขึ้้�น 350,000 ตััน คาดว่่าจะ
แล้้วเสร็็จภายในไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2564
•	จััดตั้้�ง PT. Berjaya Nawaplastic Indonesia (BNI)
เพื่่�อผลิิตสิินค้้าพีีวีีซีีสำเร็็จรููป รวมถึึงท่่อและข้้อต่่อพีีวีีซีี
ในประเทศอิินโดนีีเซีีย ซึ่่�งถืือหุ้้�นร้้อยละ 51 โดยบริิษััท
นวพลาสติิกอุุตสาหกรรม จำกััด ซึ่่�งเป็็นบริิษัทั ย่่อยในธุุรกิิจ
เคมิิคอลส์์
• ลงทุุนในธุุรกิิจสตาร์์ตอััป ที่่�เป็็นเทคโนโลยีีเชิิงลึึก เพื่่�อ
ร่่วมมืือวิิจัยั พััฒนา สร้้างโอกาสในการเข้้าถึึงเทคโนโลยีีและ

ต่่ อ ยอดนวัั ต กรรมผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่�มีี มูู ล ค่่ า เพิ่่�มสูู ง ใหม่่ ๆ
ตามกลยุุทธ์์ของธุุรกิิจ
•	ก่่อตั้้�งและเปิิดใช้้งานศููนย์์นวััตกรรม I2P (Idea to Products)
ที่่�จัังหวััดระยอง เพื่่�อเร่่งกระบวนการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
และผลิิตภััณฑ์์ให้้ตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า
ได้้รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�นตามกลยุุทธ์์ของธุุรกิิจ
• ขายหุ้้�นทั้้�งหมดคิิดเป็็นร้้อยละ 25 ใน GTC Technology
US, LLC และ GTC Technology International ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ประกอบธุุรกิิจ Technologylicensing และให้้บริิการ
ทางวิิศวกรรมในอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีและโรงกลั่่�น
SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง)

• เข้้าซื้้�อหุ้้�น PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. ในสััดส่่วน
ร้้อยละ 55.24 ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำด้้านธุุรกิิจกระดาษบรรจุุภััณฑ์์
ในอิินโดนีีเซีีย โดยการเข้้าเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นข้้างมากใน Fajar
จะช่่วยขยายการเติิบโตของ SCGP ในอาเซีียน โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในตลาดอิินโดนีีเซีียซึ่่�งมีีโอกาสในการเติิบโตอย่่าง
มากในอนาคต
• ขยายการลงทุุ น ในธุุ ร กิิ จ บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ พ ลาสติิ ก คงรูู ป
โดยเข้้ า ซื้้�อหุ้้�นร้้ อ ยละ 80 ในบริิ ษัั ท วีี ซี่่� แพ็็ ค เกจจิ้้�ง
(ประเทศไทย) จำกััด ซึ่่�งเป็็นบริิษัทั ชั้้�นนำที่่�ผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
อ า ห า ร ขึ้้� น รูู ป ใ ห้้ แ ก่่ แ บ ร น ด์์ ผู้้� ผ ลิิ ต อ า ห า ร ชั้้� น น ำ
ระดัับโลก ทั้้�งนี้้� วีีซี่่� ใช้้ระบบการผลิิตอััตโนมััติิความเร็็วสููง
มาตรฐานสากล ซึ่่�งมีี เ ทคโนโลยีี เ ฉพาะที่่�สามารถ
ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ช่่วยยืืดอายุุอาหารและผลไม้้ให้้ยาวนาน
• ปรัับโครงสร้้างการลงทุุนในธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
คงรููปโดยมีี Toppan Printing Company Limited
(Toppan) ผู้้�ผลิิ ต บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ใ นประเทศญี่่�ปุ่่�น
ร่่ ว มลงทุุ น ในบริิ ษัั ท เอสซีี จีี พีี ทีี พลาสติิ ก ส์์ จำกัั ด
(SCGP T) โดย SCGP T เป็็ น บริิ ษัั ท โฮลดิ้้�งในธุุ ร กิิ จ
บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ พ ลาสติิ ก คงรูู ป โดยถืื อ หุ้้�นร้้ อ ยละ 75 ใน
บริิ ษัั ท คอนิิ เ มก จำกัั ด ทัั ก ษะและความเชี่่�ยวชาญ
ด้้านเทคนิิคการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ในระดัับสููงของ Toppan
จะช่่วยเสริิมความแข็็งแกร่่งด้้านการผลิิตและขยายฐาน
ลููกค้้าของคอนิิเมกได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
• ได้้ รัั บ มติิ อ นุุ มัั ติิ แ ผนการเสนอขายหุ้้�นสามัั ญ เพิ่่�มทุุ น
ต่่อประชาชนทั่่�วไปเป็็นครั้้�งแรก (IPO) ของบริิษััทเอสซีีจีี
แพคเกจจิ้้�ง จำกััด (มหาชน) (SCGP) และได้้รัับอนุุมััติิการ
นำหุ้้�นสามััญของ SCGP เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่ ง ประเทศไทย โดยกำหนดสัั ด ส่่ ว นจำนวนหุ้้�นที่่�จะ
เสนอขายข้้างต้้นเป็็นจำนวนไม่่เกิินร้้อยละ 30 ของทุุนชำระ
แล้้วของ SCGP ภายหลัังการเพิ่่�มทุุน โดย SCGP จะนำ
เงิิ น ที่่�ได้้ รัั บ จากการเสนอขายหุ้้�นสามัั ญ เพิ่่�มทุุ น ข้้ า งต้้ น
เพื่่�อใช้้ ล งทุุ น ในการขยายธุุ ร กิิ จ ทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ และใช้้ในการปรัับโครงสร้้างทางการเงิิน
รวมถึึงใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน
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โครงสร้้างรายได้้ประจำปีี 2564

หน่่วย: ล้้านบาท

ปี 2564
กลุ่มธุรกิจ

รายได้
จาก
การ
ขาย

ธุรกิจซีเมนต์และ
182,529
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

รายได้
อื่น

รายได้
รวม

ปี 2563
สัดส่วน
รายได้
(%)

ส่วนได้
เสียใน
บริษัท
ร่วม *

รายได้
จาก
การ
ขาย

รายได้
อื่น

รายได้
รวม

ปี 2562
สัดส่วน
รายได้
(%)

ส่วนได้
เสียใน
บริษัท
ร่วม *

รายได้
จาก
การ
ขาย

รายได้
อื่น **

รายได้
รวม

สัดส่วน
รายได้
(%)

ส่วนได้
เสียใน
บริษัท
ร่วม *

1,785 184,314

31.27

1,511 171,720

2,446 174,166

39.94

1,012 184,690

2,371 187,061

38.82

947

238,390

790 239,180

44.23

11,577 146,870

1,981 148,851

36.55

5,033 177,634

1,928 179,562

40.17

7,225

SCGP
124,223
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

2,532 126,755

23.44

57

92,786

603

93,389

22.93

66

89,070

964

90,034

20.14

53

ส่วนงานอื่น

12,615

12,834

1.06

4,398

122

8,965

9,087

0.58

3,346

117

10,544

10,661

0.87

3,407

10,594 540,706

100.00

7,278 407,217

100.00

8,992 446,972

100.00

11,632

ธุรกิจเคมิคอลส์

งบการเงินรวม
เอสซีจี

219
530,112

17,543 399,939

9,456 437,980

หมายเหตุุ:  ข้้อมููลงบการเงิินจำแนกตามส่่วนงานธุุรกิิจก่่อนปรัับปรุุงรายการระหว่่างกลุ่่�มธุุรกิิจ
*  ส่่วนแบ่่งกำไรจากเงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าและบริิษััทร่่วม ซึ่่�งบัันทึึกโดยวิิธีีส่่วนได้้เสีีย (Equity Method)
** ปีี 2562 มีีการจััดประเภทรายการใหม่่ ตามประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า

สรุุ ป ลัั ก ษณะการประกอบธุุ รกิิ จ ของแต่่ ล ะกลุ่่�มธุุ รกิิ จ
ดัังนี้้�

ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง
ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่อ่ สร้้าง ประกอบด้้วยธุุรกิิจที่่เ� กี่่ย� วกัับ
ผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ ผลิิตภััณฑ์์วััสดุุก่่อสร้้าง และการจััดจำหน่่าย
โดยเน้้ น การพัั ฒ นามูู ล ค่่ า เพิ่่� ม ของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก าร
(High Value Added Products & Services) การเป็็นผู้้�นำ
ตลาดทั้้�งในประเทศและภููมิิภาคอาเซีียน โดยมีีกลุ่่�มสิินค้้าหลััก
คืือ กลุ่่�มสิินค้้าปููนซีีเมนต์์ กลุ่่�มสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง กลุ่่�มสิินค้้า
เซรามิิก กลุ่่�มสิินค้้าสุุขภััณฑ์์และก๊๊อกน้้ำ
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กำลัังผลิิต
และผลิิตภััณฑ์์หลััก

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

•

การกํากับดูแลกิจการ

ตราสิินค้้า

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปููนซีีเมนต์์เทาในประเทศ
23 ล้้านตัันต่่อปีี
ปููนซีีเมนต์์เทาต่่างประเทศ
10.5 ล้้านตัันต่่อปีี
คอนกรีีตผสมเสร็็จในประเทศ
735 โรงงาน
สิินค้้ากลุ่่�มหลัังคา
85 ล้้าน ตร.ม. ต่่อปีี
สิินค้้ากลุ่่�ม ฝา ฝ้้า และไม้้สัังเคราะห์์ในประเทศ
101 ล้้าน ตร.ม. ต่่อปีี
กระเบื้้�องเซรามิิกปููพื้้�นและผนััง
181 ล้้าน ตร.ม. ต่่อปีี
สิินค้้ากลุ่่�มสุุขภััณฑ์์
2.59 ล้้านชิ้้�น ต่่อปีี
สิินค้้ากลุ่่�มก๊๊อกน้้ำ
1.65 ล้้านชิ้้�น ต่่อปีี
ปููนซีีเมนต์์งานโครงสร้้าง เอสซีีจีี
ปููนซีีเมนต์์ผสม ปููนซีีเมนต์์สำเร็็จรููป ปููนซีีเมนต์์สำหรัับงานตกแต่่ง
และกาวซีีเมนต์์ ตราเสืือ
ปููนซีีเมนต์์งานโครงสร้้าง และปููนซีีเมนต์์ผสม K-Cement
คอนกรีีตผสมเสร็็จ ตรา SCG ตรา Jayamix by SCG และตรา CPAC
อิิฐทนไฟและวััสดุุทนไฟ ตรา SRIC
ระบบผนัังคอมแพคติ้้�ง ตราเสืือ
Precast และ Post Tension ตรา CPAC
Fully Precast บริิการให้้คำปรึึกษาด้้านงานโครงสร้้างทุุกประเภทตั้้�งแต่่การออกแบบจนถึึงการก่่อสร้้าง
ตรา CPAC Green Solution
บริิการแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลออกแบบงานโครงสร้้างทุุกประเภท ตรา CPAC BIM
อิิฐมวลเบา ตรา Q-CON และตรา SCG
ท่่อและอุุปกรณ์์พีีวีีซีี ตรา SCG
ท่่อคอนกรีีตและ Precast ตรา SCG
สิินค้้าหลัังคา กระเบื้้�อง และอุุปกรณ์์หลัังคา ตรา SCG
แผ่่นฝา ฝ้้า และวััสดุุทดแทนไม้้ ตรา SCG
บล็็อกคอนกรีีต กระเบื้้�องคอนกรีีตปููพื้้�นและบุุผนััง ตรา SCG
เหล็็กข้้อกลม เหล็็กข้้ออ้้อย ตรา SCG
ฉนวนกัันความร้้อน และวััสดุุอะคููสติิก ตรา SCG
บริิการรัับสร้้างบ้้าน SCG Heim
Solar Roof System – SCG
Active AIRflowTM System – SCG Living Tech
Unit Bathroom – SCG
กลุ่่�มสิินค้้า บริิการ และติิดตั้้�ง สำหรัับกลุ่่�มลููกค้้าผู้้�สููงอายุุ – SCG Eldercare Solution
บริิการให้้คำปรึึกษาเรื่่�องสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานสากล
แบบครบวงจร – SCG Green Building Solution
กระเบื้้�องเซรามิิกปููพื้้�นและบุุผนััง ตรา COTTO ตรา SOSUCO ตรา CAMPANA ตรา Prime ตรา KIA
และตรา Mariwasa
หิินไพโรลิิธิิค ตรา GEOLUXE
เครื่่�องสุุขภััณฑ์์ ก๊๊อกน้้ำ และอุุปกรณ์์ประกอบห้้องน้้ำ ตรา COTTO
เครื่่�องสุุขภััณฑ์์ ก๊๊อกน้้ำ และอุุปกรณ์์ประกอบห้้องน้้ำ ตรา PREMA
ร้้านจำหน่่ายและให้้บริิการสำหรัับผลิิตภััณฑ์์กระเบื้้�องเซรามิิกปููพื้้�นและบุุผนััง เครื่่�องสุุขภััณฑ์์ ก๊๊อกน้้ำ อุุปกรณ์์
ประกอบห้้องน้้ำ - COTTO Life
ร้้านวััสดุุก่่อสร้้าง Flagship Retail Store - SCG HOME Experience
ร้้านวััสดุุก่่อสร้้างแบบ Active Omni-channel Retail - SCG HOME
บริิการขนส่่งและกระจายสิินค้้า (Logistics Service) ตรา SCG Logistics และ SCG Express
บริิการนำเข้้าและส่่งออกสิินค้้า (Import/Export service) ตรา SCG International

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
จุุดเด่่นที่่�สำคััญ

•
•
•
•
•

นโยบายหลััก
ในการดำเนิินงาน

•
•
•

เป็็นผู้้�ผลิิตปููนซีีเมนต์์และวััสดุุก่่อสร้้างรายใหญ่่ในอาเซีียน
เป็็นผู้้�ผลิิตที่่�มีีกำลัังการผลิิตสููงที่่�สุุดเป็็นลำดัับที่่� 2 ของโลกในส่่วนของกระเบื้้�องเซรามิิกปููพื้้�นและผนััง
นำหลัักการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการกำหนดวิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ นโยบาย และการดำเนิินงาน
สร้้างสรรค์์นวััตกรรม (Innovation) ในการผลิิตสิินค้้าและบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง
สร้้างประสบการณ์์ในการซ่่อมแซมและปรัับปรุุงบ้้านอย่่างเชื่่�อมต่่อกัันระหว่่างช่่องทางออนไลน์์และหน้้าร้้าน
โดยใช้้การระบุุตััวตนลููกค้้าเดีียวกัันในทุุก ๆ ช่่องทาง รวมทั้้�งมีีแพลตฟอร์์มในการเชื่่�อมต่่อเครืือข่่ายช่่าง
และนัักออกแบบเพื่่�ออำนวยความสะดวกให้้กัับเจ้้าของบ้้าน
ทำโรงงานในกลุ่่�มสุุขภััณฑ์์และก๊๊อกน้้ำให้้เป็็น “Smart & Green Factory” เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการ
แข่่งขัันในตลาด ASEAN ในแง่่ของต้้นทุุน เทคโนโลยีี ความรวดเร็็วในการติิดตั้้�ง และการออกแบบ
ขยายสิินค้้ากลุ่่�มสุุขภััณฑ์์และก๊๊อกน้้ำในตลาด Export โดยมุ่่�งเน้้นส่่งเสริิมให้้ COTTO เป็็น ASEAN Brand
รวมถึึงวางรากฐานในตลาดที่่�มีีศัักยภาพ อาทิิ จีีนและอิินเดีีย
เป็็นผู้้�นำตลาดสุุขภััณฑ์์ประเภท Smart & Hygiene และมีีการขยายศููนย์์บริิการ Fixing Service ทั่่�วประเทศ
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในสิินค้้าและบริิการของ COTTO ที่่�พร้้อมให้้บริิการแบบเข้้าถึึงทุุกพื้้�นที่่�และรองรัับการขาย
สิินค้้ากลุ่่�ม Smart & Hygiene ที่่�กำลัังเติิบโต
สร้้างฐานธุุรกิิจเพื่่�อความเป็็นผู้้�นำตลาดในระดัับภููมิิภาค (Regional Market Owner) รวมถึึงการขยายธุุรกิิจอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
การสร้้าง และพััฒนาช่่องทางการจำหน่่าย (Active Omni-Channel) และงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง (Ecosystem)
ซึ่่�งเป็็นการเชื่่�อมต่่อกัันระหว่่างช่่องทางออนไลน์์ และหน้้าร้้าน (ออฟไลน์์) รวมทั้้�งมีีแพลตฟอร์์มต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อาทิิ การออกแบบ การค้้นหา และว่่าจ้้างช่่าง ฯลฯ
พััฒนาสิินค้้าใหม่่เพื่่�อตอบโจทย์์ของลููกค้้า รวมไปถึึงการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มของสิินค้้าและบริิการ (High Value
Added Products & Services) ผ่่านนวััตกรรม และมุ่่�งมั่่�นพััฒนาบริิการและโซลููชัันที่่�ครบวงจร
มุ่่�งเน้้นปรัับปรุุงกระบวนการทำงานและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการดำเนิินงานโดยใช้้เทคโนโลยีี Automation
และดิิจิิทััล
ดำเนิินการด้้านการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ลดการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ ตลอดจน
ร่่วมกิิจกรรมสร้้างสรรค์์ พััฒนาสัังคมและชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง

1.	ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
สามารถจำแนกลัักษณะผลิิตภััณฑ์์และบริิการหลััก ๆ ได้้ ดัังนี้้�
	สิินค้้ากลุ่่�มปููนซีีเมนต์์
1. ปููนซีีเมนต์์งานโครงสร้้าง
2. ปููนซีีเมนต์์ผสม
3. ปููนซีีเมนต์์สำเร็็จรููป
4. ปููนซีีเมนต์์สำหรัับงานตกแต่่ง
5. กาวซีีเมนต์์
6. คอนกรีีตผสมเสร็็จ
7. อิิฐทนไฟและวััสดุุทนไฟ
8. ระบบผนัังคอมแพคติ้้�ง
9. Precast, Fully Precast และ Post Tension
10. บริิการให้้คำปรึึกษาด้้านงานโครงสร้้างทุุกประเภท
ตั้้�งแต่่การออกแบบจนถึึงการก่่อสร้้าง
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สิินค้้ากลุ่่�มก่่อสร้้าง
11. อิิฐมวลเบา
12. สิินค้้ากลุ่่�มหลัังคา (กระเบื้้�องหลัังคาไฟเบอร์์ซีเี มนต์์ หลัังคา
คอนกรีีต หลัังคาเซรามิิก หลัังคาเหล็็ก หลัังคาดิินเผา และ
หลัังคาโปร่่งแสง) โครงหลัังคาสำเร็็จรููป และอุุปกรณ์์หลัังคา
13. สิินค้้ากลุ่่�มฝ้้า ผนััง พื้้�น ไฟเบอร์์ซีเี มนต์์บอร์์ด และซีีเมนต์์บอร์์ด
14. กลุ่่�มสิินค้้าไม้้สัังเคราะห์์ และวััสดุุทดแทนไม้้
15. กลุ่่�มสิินค้้าตกแต่่งภููมิทัิ ศั น์์ (บล็็อกปููพื้้น�  กระเบื้้�องคอนกรีีต
ปููพื้้�น กระเบื้้�องคอนกรีีตตกแต่่งผนััง รั้้�วคอนกรีีตสำเร็็จรููป
เป็็นต้้น)
16. เหล็็กข้้อกลม เหล็็กข้้ออ้้อย
17. ฉนวนกัันความร้้อน และวััสดุุอะคููสติิก
18. ท่่อและอุุปกรณ์์พีีวีีซีี
19. ท่่อคอนกรีีตและ Precast
20. Solar Roof System
21. Active AIRflowTM System
22. ห้้องน้้ำสำเร็็จรููป (Unit Bathroom)
สิินค้้ากลุ่่�มเซรามิิก
23. กระเบื้้�องเซรามิิกปููพื้้�นและผนััง
24. หิินไพโรลิิธิิค
25. เครื่่�องสุุขภััณฑ์์ ก๊๊อกน้้ำ และอุุปกรณ์์ประกอบห้้องน้้ำ
สิินค้้ากลุ่่�มสุุขภััณฑ์์และก๊๊อกน้้ำ
26. กลุ่่�มสุุขภััณฑ์์ไร้้การสััมผััส (Touchless)
27. สุุขภััณฑ์์ (Water Closet)
28. อ่่างล้้างหน้้า (Wash Basin)
29. โถปััสสาวะชาย (Urinal) / โถปััสสาวะหญิิง (Bidet)

30. ก๊๊อกน้้ำ (Faucets)
31. ฝัักบััว (Showers)
32. ฟลััชวาล์์ว
33. กลุ่่�มสิินค้้าสีี
34. อุุปกรณ์์ประกอบในห้้องน้้ำ (Accessories)
35. อะไหล่่สิินค้้า (Spare Part)
สิินค้้าและบริิการอื่่�น ๆ
36. บริิการขนส่่งและกระจายสิินค้้า (Logistics Service)
37. บริิการนำเข้้าและส่่งออกสิินค้้า (Import/Export Service)
38. บริิการรัับกำจััดของเสีียจากโรงงานอุุตสาหกรรม
39. สิินค้้าและบริิการอื่่�น ๆ เช่่น บริิการ Roofing Center
และศููนย์์บริิการและสิินค้้าเกี่่�ยวกัับบ้้านครบวงจร
40. บริิการให้้คำปรึึกษาเรื่่อ� งสิ่่ง� ปลููกสร้้างที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
ตามมาตรฐานสากล แบบครบวงจร
41. กลุ่่�มสิินค้้า บริิการ และติิดตั้้�ง สำหรัับกลุ่่�มลููกค้้าผู้้�สููงอายุุ
42. บริิการรัับสร้้างบ้้าน
43. ร้้านจำหน่่ายและให้้บริิการสำหรัับผลิิตภััณฑ์์กระเบื้้�อง
เซรามิิกปููพื้้�นและบุุผนััง เครื่่�องสุุขภััณฑ์์ ก๊๊อกน้้ำ อุุปกรณ์์
ประกอบห้้องน้้ำและห้้องครััว
44. ร้้านค้้าปลีีกสิินค้้าเรื่่�องบ้้านและวััสดุุก่่อสร้้าง
45. บริิการให้้คำปรึึกษาด้้านงานโครงสร้้างทุุกประเภท ตั้้�งแต่่
การออกแบบจนถึึงการก่่อสร้้าง
46. บริิการ Digital Platform สำหรัับออกแบบงานโครงสร้้าง
ทุุกประเภท
47. บริิการแจ้้งซ่่อมและบริิการปรัับปรุุงห้้องน้้ำ
48. บริิการห้้องน้้ำสาธารณะแบบไร้้การสััมผััส

04 4

2 การตลาดและการแข่่งขััน
(1)	การทำตลาดของผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สำคััญ
- นโยบายการตลาดของผลิิตภััณฑ์์
1) กลยุุทธ์์การแข่่งขััน
• ธุุรกิิจมีีวิสัิ ยั ทััศน์์ในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืนโดยยึึดหลััก 
ESG (Environmental, Social and Governance)
ที่่� ค ำนึึงถึึ ง ผลกระทบสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ดูู แ ลสัั ง คม และมีี
บรรษััทภิบิ าล  ผลัักดันั ผ่่านกลยุุทธ์์ ‘Green Construction’
ซึ่่�งมีีเป้้าหมายที่่จ� ะ “ยกระดัับ” มาตรฐานงานก่่อสร้้างของ
ประเทศให้้ เ ป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มในทุุ กก ระบวนการ
ก่่ อ สร้้ า ง เพื่่� อ การเติิ บ โตที่่� ยั่่� ง ยืื น  ทั้้� ง การใช้้ ทรัั พ ยากร
และวัั ส ดุุ ก่่ อ สร้้ า งอย่่ า งคุ้้�มค่่ า รวมทั้้� ง ลดผลกระทบ
สิ่่�งแวดล้้อม และได้้มาตรฐานสุุขภาพอนามััย ซึ่่�งมีีการใช้้
ทรััพยากรหมุุนเวีียน เปลี่่�ยน Waste หรืือความสููญเสีีย
ให้้ เ ป็็ น Wealth หรืื อ การสร้้ า งผลประโยชน์์ คืื น กลัั บ
สู่่�สัังคม ผ่่านการพััฒนานวััตกรรมโซลููชัันครบวงจรด้้วย
CPAC Green Solution  โดยเกิิดจากการนำ “เทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล” มาผลัักดััน “นวััตกรรมก่่อสร้้าง” (Digital &
Construction Technology) เพื่่�อนำไปสู่่� End to End
Service Solution หรืือการตอบโจทย์์ลูกค้
ู า้ ครบจบที่เ่� ดีียว
ตั้้�งแต่่ออกแบบ ก่่อสร้้าง ดููแลหลัังก่่อสร้้าง ช่่วยแก้้ปััญหา
การก่่ อ สร้้ า งที่่� ไ ม่่ มีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพ  เทคโนโลยีี ที่่� ล้้ า สมัั ย
และส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Wealth & Green
Community)

• ธุุรกิิจมุ่่�งเน้้นให้้ความสำคััญกับั การพััฒนาสิินค้้าและบริิการ
ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููง (High Value Added Products and
Service: HVA) โดยใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย เพื่่�อตอบโจทย์์
ความต้้ อ งการของลูู กค้้า และสร้้ า งความแตกต่่ า ง เช่่น
การวิิจััยพััฒนาคุุณสมบััติิของสิินค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง และ
การใช้้ เ ทคโนโลยีี ที่่� ทัั น สมัั ย เพื่่� อ พัั ฒ นาอุุ ต สาหกรรม
ก่่อสร้้าง การพััฒนาสิินค้้าที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อ
ลดการใช้้ ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ เป็็ น ต้้ น  ทั้้� ง นี้้� ธุุ ร กิิ จ มีี
สถาบัันวิิจััยและพััฒนาเป็็นของตนเอง จึึงทำให้้สามารถ
พัั ฒ นาสิิ น ค้้ า ที่่� ต อบสนองต่่ อ ความต้้ อ งการของลูู กค้้ า
ในแต่่ ล ะกลุ่่�มที่่� แ ตกต่่ า งกัั น ได้้ อ ย่่ า งมีี ป ระสิิ ทธิิ ผ ล
และรองรัับแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของอุุตสาหกรรม
และพฤติิกรรมการใช้้งาน โดยมีีการปรัับปรุุงคุุณภาพสิินค้้า
ให้้ ดีี ขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง อาทิิ  ปูู น งานโครงสร้้ า งเอสซีี จีี
สููตรไฮบริิด เพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อม ปููนเสืือฉาบสููตรพิิเศษ ปููนงาน
หล่่อเอสซีีจีี ปููนสำเร็็จรููปเสืือมอร์์ตาร์์ สููตรเอ็็กซ์์เพิิร์์ท 
เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น รอยแตกร้้ า ว ปูู น เสืื อ กาวซีี เ มนต์์ ส ำหรัั บ
กระเบื้้�อง เซรามิิกแกรนิิตโต้้ หิินอ่่อน หิินแกรนิิต ปููนเสืือ
มอร์์ตาร์์ฉาบแต่่งผิิวบางขาว-เทา (Grey-White Skim Coat)
ไม้้สัังเคราะห์์เอสซีีจีีลดความร้้อน รุ่่�น Cool Plus หลัังคา
เอสซีีจีี รุ่่�นซีีแพค สมููทคููล ที่่�พััฒนาให้้มีีโมเลกุุลเม็็ดสีีสููตร
พิิเศษบนชั้้น� เคลืือบผิิวกระเบื้้�อง ช่่วยสะท้้อนรัังสีีความร้้อน
ได้้ดีีกว่่าสููตรเดิิมถึึงสองเท่่า นอกจากนี้้� ยัังมีีนวััตกรรม
AIR ION กระเบื้้�องฟอกอากาศ ดัักจัับฝุ่่�น PM2.5 ได้้ถึึง
ร้้อยละ 89 พร้้อมเพิ่่�มมวลอากาศสดชื่่�น ตลอด 24 ชั่่�วโมง
โดยไม่่ใช้้ไฟฟ้้า แต่่จะปล่่อยไอออนลบ ระดัับ 3,000 ions/
cm3 เพื่่�อทำปฏิิกิิริิยาเข้้าจัับฝุ่่�นที่่�ลอยในอากาศ กระเบื้้�อง
Hygienic Tile (ไฮจีี นิิ ก  ไทล์์ )  ซึ่่� ง มีี คุุ ณ สมบัั ติิ
ในการป้้องกัันและยัับยั้้ง� การเจริิญเติิบโตของ “เชื้้อ� แบคทีีเรีีย”
โดยส่่วนที่่ส� ำคััญที่่สุ� ดุ อยู่่�ที่ส่� ารซิิลเวอร์์นาโน (Silver Nano)
ที่่�ถููกผสมลงในเนื้้�อสีีกระเบื้้�อง รวมทั้้�งมีีเทคโนโลยีีเซรามิิก
เนื้้�อบาง ‘COTTO CERAMTM’ ใน Sensation ซีีรีส์ี ์ ที่่ท� ำให้้
อ่่ า งล้้ า งหน้้ า มีี ค วามบาง ทัั น สมัั ย ยิ่่� ง ขึ้้� น  พร้้ อ มสีี สัั น
ที่่ห� ลากหลาย สุุขภััณฑ์์ Simply Modish ที่่�มาพร้้อมดีีไซน์์
ทัันสมััย สุุขภััณฑ์์อััจฉริิยะ Tunio Laconic ที่่�ผสาน
เทคโนโลยีีเข้้ากัับดีีไซน์์โค้้งมน ก๊๊อกน้้ำ Soft Paddle
ก้้านปััดนุ่่�ม ที่่�ออกแบบภายใต้้แนวคิิด Universal Design
รวมถึึงขยายสิินค้้าและบริิการให้้ครบวงจร ตอบสนอง
ลููกค้า้ ทั้้�งภาคการเกษตร ภาครััฐ กลุ่่�มงานโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ภาคเอกชนกลุ่่�มงานตึึกสููง และที่่�อยู่่�อาศััย โดยร่่วมมืือกัับ
คู่่�ธุุรกิิจในเครืือข่่ายของเอสซีีจีี
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• เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการผลิิต และการลดต้้นทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง
เช่่น แผนการลดการใช้้พลังั งาน การลดต้้นทุุนด้้านวััตถุดิุ บิ
และแผนการปรัับลดของเสีียจากกระบวนการผลิิต เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ธุุรกิิจยัังมีีทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�บริิการให้้คำปรึึกษา
กัับลููกค้้า (Cement Business Solution Team) ซึ่่�งเป็็น
เสมืือนพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการ
แข่่งขัันให้้กัับคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ ทั้้�งเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผลในกระบวนการผลิิต การควบคุุมคุุณภาพ 
การลดต้้นทุุน รวมถึึงการให้้คำแนะนำและแก้้ไขปััญหา
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการใช้้สิินค้้า ซึ่่�งลููกค้้าสามารถแจ้้ง
ปััญหามาที่่ศู� นู ย์์รับั ข้้อร้้องเรีียนของธุุรกิิจได้้โดยตรงอีีกด้้วย
• ธุุรกิิจให้้ความสำคััญกัับสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
โดยมีี ก ารดำเนิิ น กิิ จ กรรมทางการตลาดและกิิ จ กรรม
เพื่่�อสาธารณประโยชน์์ที่ส่� ำคััญมากมาย เช่่น การฝึึกอบรม
พัั ฒ นาทัั กษ ะวิิ ช าชีี พ  และยกระดัั บ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของ
กลุ่่�มผู้้�รัับเหมาและช่่างปููน และโครงการสอนหนัังสืือให้้
กัับนิิสิิตนัักศึึกษาของสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ เพื่่�อให้้
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับวััสดุุก่่อสร้้างและเทคโนโลยีีการก่่อสร้้าง
ที่่�ทัันสมััย
2) ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
• สิินค้้ากลุ่่�มปููนซีีเมนต์์ มีกี ารขายให้้กับั บริิษัทั ในเครืือเอสซีีจีี
เพื่่� อ เป็็ น วัั ตถุุ ดิิ บ สำหรัั บ ผลิิ ต ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ต่่ อ เนื่่� อ ง อาทิิ
กระเบื้้�องหลัังคาคอนกรีีต  และแผ่่นพื้้�นสำเร็็จรููป เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ยัังขายให้้กัับร้้านตััวแทนจำหน่่าย ร้้านค้้าวััสดุุ
ก่่อสร้้างทั่่�วไป ผู้้�ประกอบการผลิิตผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีต 
รวมถึึงบริิษััทผู้้�รัับเหมาขนาดใหญ่่
• สิินค้้ากลุ่่�มบริิการการก่่อสร้้าง (Construction Solution)
ให้้บริิการกลุ่่�มลููกค้้าที่่�เป็็นผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ และ
เจ้้าของบ้้าน รวมถึึงผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมรายใหญ่่
และรายย่่อย

• สิินค้้ากลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างมีีการแบ่่งระดัับราคาและ
กลุ่่�มลููกค้้า ตามประเภทของผลิิตภััณฑ์์และความนิิยมของ
กลุ่่�มลููกค้้าในแต่่ละพื้้�นที่่� โดยเน้้นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มด้้วย
การออกแบบ เทคโนโลยีีที่ทั่� นั สมััย และใส่่ใจในสิ่่ง� แวดล้้อม
เพื่่�อให้้ครอบคลุุมความต้้องการของลููกค้า้ ทุุกกลุ่่�มเป้้าหมาย
• สิินค้้ากระเบื้้�องเซรามิิก  จำแนกผลิิตภััณฑ์์ตามกลุ่่�มของ
ลููกค้้าเป็็น 2 กลุ่่�มหลััก  ได้้แก่่ กลุ่่�มลููกค้้าผลิิตภััณฑ์์ระดัับ
ล่่างถึงึ ระดัับกลาง และกลุ่่�มลููกค้า้ ผลิิตภััณฑ์์ระดัับกลางถึงึ
ระดัับบน
• สิินค้้ากลุ่่�มสุุขภััณฑ์์และก๊๊อกน้้ำ มุ่่�งไปที่ก่� ารพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
และบริิการ เพื่่�อตอบโจทย์์ตลาด 5 กลุ่่�ม
- ตลาด New Built
- ตลาด Renovate
- ตลาด Replacement
- ตลาด Fixing & Maintenance
- ตลาด Restoration
3) การจััดจำหน่่าย
• การจััดจำหน่่ายในประเทศ ธุุรกิิจมีีการบริิหารเครืือข่่ายการ
จััดจำหน่่าย (Distribution Network) ที่่�เข้้มแข็็ง ผ่่านทาง
ร้้ า นผู้้�แทนจำหน่่ า ยกว่่ า 500 รายทั่่� ว ประเทศ มีี ก าร
สนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการขายให้้กัับร้้านค้้า
ผู้้�แทนจำหน่่ายและร้้านค้้าช่่วง และได้้มีีการนำระบบ
Project management ที่่�เป็็น One-Stop Solution มา
ใช้้กับั การบริิหารลููกค้า้ โครงการ ทำให้้สามารถติิดตามและ
ให้้ บ ริิ ก ารการใช้้ สิิ น ค้้ า ในงานโครงการได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิภิ าพ สำหรัับการให้้บริิการ Green Construction
Solution มีีการจััดตั้้ง� CPAC Solution Center (CSC) 23
ศููนย์์ทั่่ว� ประเทศ เพื่่�อเป็็นศููนย์์รวมในการ Co-Design และ
รวมองค์์ความรู้้�ด้า้ นเทคโนโลยีีการก่่อสร้้างให้้กับั ลููกค้า้ และ
กลุ่่�ม Eco-partner  สำหรัับลููกค้้าที่่�ต้้องการซื้้�อสิินค้้ารวม
ถึึงให้้คำปรึึกษา ออกแบบ ประมาณราคา และติิดตั้้ง� ธุุรกิิจ
ได้้พััฒนาผู้้�แทนจำหน่่ายในรููปแบบของ SCG HOME
Boonthavorn (ร้้านแฟรนไชส์์ของบริิษัทร่
ั ่วมทุุนระหว่่าง
เอสซีี จีี และบุุ ญถ าวรกรุ๊๊�ป) และร้้ า น COTTO Life
นอกเหนืือจากร้้านค้้าแล้้ว บริิษัทั ได้้พัฒ
ั นาช่่องทางการจััด
จำหน่่ายออนไลน์์เพิ่่�มเติิมด้้วย โดยแนวทางการทำธุุรกิิจ
ค้้ า ปลีี ก ของเอสซีี จีี คืื อ  การนำเสนอสิิ น ค้้ า และโซลูู ชัั น
ที่่�หลากหลายตรงตามความต้้องการลููกค้้า การมีีร้้านค้้าที่่�
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ครอบคลุุมทั่่�วประเทศ และเชื่่�อมต่่อประสบการณ์์ลููกค้้า
ผ่่าน Acitve Omni-Channel
การจััดจำหน่่ายในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ในประเทศ
เป้้ า หมายทางกลยุุ ทธ์์ ธุุ ร กิิ จ มีี ก ารบริิ ห ารเครืื อ ข่่ า ย
การจััดจำหน่่าย (Distribution Network) และจััดกิิจกรรม
ส่่งเสริิมการขาย โดยปรัับกลยุุทธ์์ให้้สอดคล้้องกัับสภาพ
ตลาด อีีกทั้้�งยัังขยายการลงทุุนในธุุรกิิจค้้าปลีีก ทั้้�งใน
ประเทศอิินโดนีีเซีีย ประเทศกััมพููชา ประเทศเมีียนมา
ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ และประเทศเวีียดนาม
การจัั ด จำหน่่ า ยต่่ า งประเทศในภูู มิิ ภ าคอื่่� น ธุุ ร กิิ จ ได้้
มอบหมายให้้บริิษัทั เอสซีีจี อิ
ี นิ เตอร์์เนชั่่น� แนล คอร์์ปอเรชั่่น�
จำกััด (เดิิมชื่่อ� “บริิษัทั เอสซีีจีี เทรดดิ้้�ง จำกััด”) ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั
ในเครืือเอสซีีจีี เป็็นตััวแทนในการดำเนิินการส่่งออกสิินค้้า
ไปยัังประเทศต่่าง ๆ โดยการจััดจำหน่่ายจะเน้้นการเข้้าถึงึ
ผู้้�ใช้้ปลายทางหรืือผู้้�แทนจำหน่่ายในประเทศนั้้�น ๆ โดยตรง
เพื่่�อประสิิทธิภิ าพในการตอบสนองความต้้องการของลููกค้า้
นอกจากนี้้� ธุุรกิิจยัังมุ่่�งเน้้นการพััฒนาช่่องทางการจััด
จำหน่่ายอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถของผู้้�แทน
จำหน่่ายอัันได้้แก่่
การพััฒนาช่่องทางค้้าส่่ง พััฒนา Wholesale Partner
(การบริิหารเครืือข่่ายแบบ Territory) และแพลตฟอร์์ม
ออนไลน์์ (Prompt Plus) เพื่่�อช่่วยให้้การซื้้�อขายสิินค้้า
ทำได้้ง่่ายขึ้้�น นอกจากนี้้� ได้้ร่่วมมืือกัับบริิษััท  Giztix ผู้้�ให้้
บริิการซอฟต์์แวร์์ด้า้ นการขนส่่งและคลััง พััฒนาซอฟต์์แวร์์
เพื่่�อให้้ Wholesale Partner ใช้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้าน
โลจิิสติิกส์เ์ พิ่่�มเติิม รวมถึึงสานต่่อระบบ Loyalty Program
“SCG ช้้างแฟมิิลี่่�” เพื่่�อรัักษาความเข้้มแข็็งของเครืือข่่าย
ช่่องทางค้้าส่่งอย่่างยั่่�งยืืน
การพััฒนาช่่องทางโครงการ มีีการพััฒนา Project Partner
และแพลตฟอร์์มออนไลน์์ คล้้ายกัับช่่องทางค้้าส่่ง โดย
แพลตฟอร์์มสำหรัับการขายงานโครงการมีีชื่่อ� ว่่า“รัักเหมา”
ซึ่่�งเพิ่่�งเปิิดตััวในไตรมาสที่่�สี่่�ของปีี 2564 และยัังมีีระบบ

จััดการข้้อมููลงานโครงการเพื่่�อช่่วยทำให้้ลููกค้้าได้้รัับสิินค้้า
ถููกต้อ้ งและตรงเวลาตามการก่่อสร้้างของโครงการ รวมถึงึ
มีีการใช้้งานแอปพลิิเคชััน RUDY เพื่่�อใช้้บริิหารจััดการงาน
โครงการแบบครบวงจร และสร้้างโอกาสในการขายงาน
โครงการใหม่่ ๆ
• บริิษััทได้้เปลี่่�ยนรููปแบบการค้้าปลีีกผ่่านผู้้�แทนจำหน่่าย
จากแบบเดิิม (ร้้าน SCG HOME Solution) เป็็นร้้าน
แฟรนไชส์์ SCG HOME Boonthavorn ตามที่่�กล่่าวถึึง
ข้้างต้้น โดยร้้าน SCG HOME Solution เดิิมจำนวนหนึ่่�ง
จะเปลี่่ย� นไปเป็็นร้้าน SCG HOME Boonthavorn ขณะที่่�
ส่่วนที่เ่� หลืือจะเปลี่่ย� นกลัับเป็็นร้้านผู้้�แทนจำหน่่ายเช่่นเดิิม
- นโยบายและลัักษณะการตลาดของผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�
สำคััญ
ปััจจุุบันั ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่อ่ สร้้าง มีีโรงงานผลิิต
ปููนซีีเมนต์์เทาในประเทศไทยทั้้�งหมด  5 แห่่ง ได้้แก่่ โรงงาน
ท่่าหลวง โรงงานเขาวง โรงงานแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี โรงงาน
ทุ่่�งสง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช  และโรงงานลำปาง จัังหวััด
ลำปาง โดยมีีกำลัังการผลิิตในประเทศ 23 ล้้านตััน และมีี
ส่่วนแบ่่งทางการตลาดมากที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับผู้้�ผลิิตรายอื่่�น ๆ
ในประเทศ ในส่่วนของผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง ธุุรกิิจมีีโรงงานผลิิต
สิินค้้ากลุ่่�มหลัังคา และกลุ่่�มฝ้้าและผนััง ในจัังหวััดสระบุุรีี
นครปฐม ลำปาง ลำพููน ชลบุุรีี ขอนแก่่น นครราชสีีมา และ
นครศรีีธรรมราช ส่่วนการตลาดในต่่างประเทศ ปััจจุุบันั เอสซีีจีี
มีีการทำตลาดซีีเมนต์์และวััสดุุก่อ่ สร้้างในกลุ่่�มประเทศอาเซีียน
เป็็นหลััก 5 ประเทศ คืือ อิินโดนีีเซีีย เมีียนมา กััมพููชา เวีียดนาม
และฟิิลิิปปิินส์์ ในปีีที่่�ผ่่านมาจะเน้้นไปในด้้านการพััฒนาช่่อง
ทางการขายในประเทศนั้้�น ๆ เพื่่�อช่่วยผลัักดัันสิินค้้าที่่�จะเพิ่่�ม
ขึ้้น� ในอนาคต รวมถึงึ สร้้างความแข็็งแกร่่งของช่่องทางการขาย
โดยรวม
สำหรัับธุุรกิิจเซรามิิก มีีโรงงานผลิิตกระเบื้้�องเซรามิิกปููพื้้�น
และบุุผนัังในประเทศ ตั้้�งอยู่่�ที่จั่� งั หวััดสระบุุรีแี ละโรงงานในต่่าง
ประเทศ ได้้แก่่ ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ อิินโดนีีเซีีย และเวีียดนาม
โดยมีีกำลัังการผลิิตรวม 181 ล้้านตารางเมตรต่่อปีี นอกจากนี้้�
ยัังมีีสิินค้้าเครื่่�องสุุขภััณฑ์์ อุุปกรณ์์ประกอบห้้องน้้ำ ที่่�เป็็นผู้้�นำ
ตลาดในประเทศและมุ่่�งเน้้นที่่�จะพััฒนาให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักในระดัับ
สากลต่่อไป ทั้้�งนี้้� นโยบายและการตลาดที่่�สำคััญ มีีดัังนี้้�
1) พััฒนาตลาดงานก่่อสร้้างด้้วย CPAC Green  Solution อาทิิ
CPAC Low Rise Buiding Solution, CPAC Floor Solution,
CPAC FillGood Solution, CPAC Farm Solution และ CPAC
Wall Solution เป็็นต้้น เพื่่�อสร้้าง Wealth and Green
Society ทั้้�งนี้้�มีกี ารพััฒนาโซลููชันั ให้้เหมาะกัับงานหลากหลาย

พร้้อมพลััส (Prompt Plus) แพลตฟอร์์ม B2B e-Commerce ร้้านค้้าวััสดุุก่่อสร้้าง

04 7

CPAC BIM เทคโนโลยีีดิิจิิทััล ที่่�ช่่วยสร้้างความแม่่นยำในการออกแบบควบคุุมคุุณภาพในงานก่่อสร้้างทั้้�งระบบ

ประเภท โดยการนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััล เช่่น CPAC BIM มาใช้้
ในการบริิหารจััดการงานก่่อสร้้าง ทำให้้ทุกภ
ุ าคส่่วนที่เ่� กี่่ย� วข้้อง
(Ecosystem) เห็็นภาพรวมของงานก่่อสร้้างในทุุกขั้้�นตอน
ตั้้�งแต่่การออกแบบ สามารถตรวจสอบจุุดผิิดพลาดที่่�อาจ
เกิิ ดขึ้้� น  ติิ ดต ามความคืื บ หน้้ า งานก่่ อ สร้้ า งให้้ เ ป็็ น ไปตาม
เป้้าหมายโครงการ เเละเมื่่�อส่่งมอบงานแล้้วสามารถนำข้้อมููลไปใช้้
ในการบริิหารอาคารต่่อไป ลดงานตีีกลับั (Reject) การทำงานซ้้ำ
(Rework) และลดความสููญเสีีย (Waste) CPAC Drone
Solution นวััตกรรมในการประเมิินพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้เห็็นภาพรวม
ของพื้้�นที่่�โดยใช้้โดรนบิินสำรวจ ประเมิินระดัับความสููงต่่ำของ
พื้้�นที่่  � สภาพแวดล้้อมโดยรวม เพื่่�อนำข้้อมููลมาออกแบบจััดทำ
ผัังโครงการ และสามารถใช้้ได้้ในหลากหลายอุุตสาหกรรม
ลดความผิิดพลาดในการก่่อสร้้าง เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้
พื้้�นที่่� เกิิดความปลอดภััย ลดเวลาก่่อสร้้าง  โดยลููกค้้าสามารถ
ปรึึกษาเพื่่�อหาโซลููชัันในการก่่อสร้้างที่่�เหมาะสม และทัันสมััย
ได้้ที่่� CPAC Solution Center (CSC)
2) ผลัักดัันมาตรฐานปููนซีีเมนต์์ไฮดรอลิิก  ด้้วยปููนงานโครงสร้้าง
เอสซีีจีี สููตรไฮบริิด เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อรองรัับความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภค สะท้้อนถึึงความร่่วมมืือในการร่่วมสนัับสนุุนสิินค้้า
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม สร้้างเสริิม Low Carbon Society
พร้้อมเปลี่่�ยนเพื่่�อสัังคมและโลกที่่�ดีีขึ้้�น ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�ดีีในการอยู่่�อาศััยให้้กัับลููกค้้า โดยการลดปริิมาณการปล่่อย
คาร์์บอนไดออกไซด์์จากกระบวนการผลิิตปููนซีีเมนต์์ และช่่วย
เพิ่่�มความแข็็งแรงให้้กัับโครงสร้้างคอนกรีีต

3) ขยายตลาดกลุ่่�มผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ปูู น ซีี เ มนต์์ ส ำเร็็ จ รูู ป มอร์์ ต าร์์
ตราเสืื อ ใน Premium segment ได้้ แก่่ เสืื อ มอร์์ ตาร์์
ฉาบทั่่�วไป สููตรเอ็็กซ์์เพิิร์์ท  และเสืือ มอร์์ตาร์์ ฉาบอิิฐมวลเบา
สููตรเอ็็กซ์เ์ พิิร์ท 
์ โดยมุ่่�งเน้้นตอบโจทย์์ลูกค้
ู า้ กลุ่่�ม Local Developer
และผู้้�มีี ส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ งในธุุ ร กิิ จ ทั่่� ว ประเทศ ด้้ ว ยคุุ ณ สมบัั ติิ
การลดรอยร้้าว ลดการซ่่อมแซม ทำให้้ประหยััดต้้นทุุน และ
เวลาในการทำงาน นอกจากนี้้� ยัังทำให้้คุุณภาพชีีวิิตของผู้้�อยู่่�
อาศััยดีียิ่่�งขึ้้�น
4) ขยายตลาดกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ปููนซีีเมนต์์ตราเสืือ เดคอร์์ เป็็นหนึ่่�ง
ในทางเลืือกสำหรัับงานด้้านการตกแต่่งพื้้�นและผนััง ด้้วย
ตราสิินค้้า Tiger Decorative เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้้าที่่�ต้้องการตกแต่่งพื้้�นผิิวให้้มีีความสวยงามอย่่างเป็็น
เอกลัักษณ์์ โดยขยายตลาดไปยัังกลุ่่�มลููกค้า้ งานต่่อเติิมซ่่อมแซม
ผ่่านสิินค้้างานตกแต่่ง งานพื้้�น และผนััง อาทิิ ปููนเสืือ เดคอร์์
โพลิิเมอร์์ซีีเมนต์์ ลอฟท์์วอลล์์ ลอฟท์์ฟลอร์์ นอกจากนี้้� ธุุรกิิจ
ยัังขยายช่่องทางการขายสิินค้้างานตกแต่่ง พร้้อมด้้วยบริิการ
จากทีีมช่่างเฉพาะทางสำหรัับงานตกแต่่งผนัังลอฟท์์วอลล์์
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ของเอสซีีจีีในปััจจุุบััน
5) ขยายตลาดไปยัังกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์เคมีีก่่อสร้้าง เพื่่�อตอบโจทย์์
การใช้้งานของลููกค้้าในการทำงานระบบงานตกแต่่งพื้้�นและ
ผนัั ง ทุุ กขั้้� น ตอน ด้้ ว ยการพัั ฒ นาและนำเสนอสิิ น ค้้ า กลุ่่�ม
ผลิิตภััณฑ์์น้้ำยาเคลืือบผนัังและพื้้�นพร้้อมใช้้งาน ภายใต้้กลุ่่�ม
สิินค้้า น้้ำยาเคลืือบ ตราเสืือ สููตรน้้ำ เพื่่�อการใช้้งานที่่ห� ลากหลาย
และเพิ่่�มคุุณภาพของผลงานให้้มีีความสวยงาม คงทนยิ่่�งขึ้้�น
6) ขยายตลาดผลิิตภััณฑ์์ปูนู เสืือ กาวซีีเมนต์์ สำหรัับงานกระเบื้้�อง
เซรามิิก แกรนิิตโต้้ หิินอ่่อน หิินแกรนิิต โดยเป็็นสููตรใหม่่ และ
ได้้รับั มาตรฐาน มอก. เป็็นรายแรกของประเทศ เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้า และขยายตลาดผ่่านช่่องทางค้้าส่่ง
โครงการ และค้้าปลีีกทั่่�วประเทศ
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ระบบถ่่ายเทอากาศในบ้้าน (SCG Active AIRflowTM System)

กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่มี่� ปัี ญ
ั หาการลุุกนั่่ง� และมีีโอกาสเกิิดการล้้ม อาทิิ
ระบบเตีียงนอนที่ลุ่� กนั่่
ุ ง� สะดวก ระบบแสงสว่่างอััจฉริิยะเมื่่อ� ลุุก
จากเตีียง และสุุขภััณฑ์์ข้้างเตีียง นอกจากนี้้� ยัังออกนวััตกรรม
สำหรัับผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มที่่ต้� อ้ งใช้้ชีวิี ติ บนเตีียง ที่่ส� ามารถลดการเกิิด
แผลกดทัับ และสามารถปรัับลุุกนั่่�งหรืือเคลื่่�อนย้้ายได้้อย่่าง
สะดวก 
9) ขยายตลาดนวััตกรรมปููนมอร์์ตาร์์สำหรัับใช้้กัับเครื่่�อง 3D
Printing (3D Printing Mortar) โดยเริ่่�มจััดจำหน่่ายทั้้�ง
ในประเทศ และต่่างประเทศ เช่่น ประเทศสิิงคโปร์์ ในส่่วนของ
เทคโนโลยีีเครื่่�องพิิมพ์์ 3 มิิติิ (Extrusion 3D Printing) เอสซีีจีี
พััฒนา 3D Cement printing technology เป็็นของตนเอง  
โดยสามารถใช้้งานได้้กัับวััสดุุซีีเมนต์์ที่่�เป็็นเอกสิิทธิ์์�เฉพาะของ
7) วิิจััยและพััฒนานวััตกรรมระบบระบายอากาศอััจฉริิยะและ
เอสซีี จีี ไ ด้้ เ ป็็ น อย่่ า งดีี  ซึ่่� ง นอกจากจะแก้้ ปัั ญ หาเรื่่� อ งการ
ระบบควบคุุมคุุณภาพอากาศภายในบ้้าน   เพื่่�อยกระดัับและ
ขาดแคลนแรงงานได้้แล้้ว ยัังได้้ประโยชน์์จากประสิิทธิิภาพที่่�
ทำให้้เป็็นมาตรฐานคุุณภาพสำหรัับที่่�อยู่่�อาศััย ด้้วยนวััตกรรม
เพิ่่�มขึ้้น� อีีกด้้วย เช่่น สามารถออกแบบรููปทรงได้้อย่่างอิิสระ ติิด
ที่่�ผสมผสานเทคโนโลยีีระบายอากาศแบบธรรมชาติิที่่�เกิิดจาก
ตั้้�งหน้้างานได้้อย่่างสะดวก และรวดเร็็ว อีีกทั้้�งยัังสร้้างงานที่่�มีี
การเปลี่่�ยนแปลงของอุุณหภููมิิ (Passive Stack Ventilation)
ความซัับซ้้อนได้้  โดยขยายไปยัังงาน 3D Printing ในรููปแบบ
กัับการระบายอากาศด้้วยพััดลมพลัังงานแสงอาทิิตย์ ซึ่
์ ง่� ควบคุุม
Service Solution หรืือ CPAC 3D Printing Solution มีีการ
การทำงานด้้วยระบบสมาร์์ท เพื่่�อสร้้างสภาวะสุุขสบายสำหรัับ
ร่่วมกัันสร้้างและออกแบบร่่วมกัับลููกค้้า อาทิิ งานก่่อสร้้าง
การอยู่่�อาศััย และลดความอบอ้้าวจากความร้้อนสะสม โดยมีี
อาคารร้้าน Café Amazon งานออกแบบเฟอร์์นิิเจอร์์ตกแต่่ง
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพิ่่�มเติิมที่่�ครอบคลุุมในหลากหลายกลุ่่�ม
ร้้าน Kof x Gram งานออกแบบเคาน์์เตอร์์และเฟอร์์นิิเจอร์์
ลููกค้้ามากขึ้้�น  ตลอดจนออกแบบนวััตกรรมที่่�สามารถควบคุุม
ตกแต่่งร้้าน ESPRESSOMAN X SCG HOME Experience  
คุุณภาพอากาศภายในบ้้าน (Well Air System) ที่่�มีีระบบ
งานออกแบบชิ้น้� งานคอนกรีีตตกแต่่งโครงการ One Bangkok
Smart Control  ในการควบคุุมความชื้้�น อุุณหภููมิิ ปริิมาณ
งานออกแบบและชิ้้�นงานคอนกรีีตตกแต่่งสะพาน ในพื้้�นที่่�
คาร์์บอนไดออกไซด์์ และ VOCs ให้้อยู่่�ในปริิมาณที่ดี่� ต่ี อ่ สุุขภาพ 
สำนัักงานใหญ่่เอสซีีจีี เป็็นต้้น รวมถึึงการพััฒนาไปสู่่�การใช้้ 3D
สำหรัับห้้องที่่�ใช้้ระบบปรัับอากาศ
Concrete Printing Technology เพื่่�อก่่อสร้้างอาคาร 2 ชั้้�น
8) วิิจัยั และพััฒนานวััตกรรมที่่อ� ยู่่�อาศััยที่่เ� หมาะสมสำหรัับผู้้�สููงอายุุ
ในพื้้�นที่่�ปููนซิิเมนต์์ไทย (แก่่งคอย) ซึ่่�งจะเป็็นอาคาร 2 ชั้้�นที่่�ถููก
SCG Eldercare Solution เพิ่่�มเติิมผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมที่เ่� จาะ
สร้้างด้้วย 3D Concrete Printing อาคารแรกของประเทศไทย
ลึึกผู้้�มีีปัญ
ั หาเรื่่อ� งข้้อต่่อกระดููกและกล้้ามเนื้้�อส่่วนล่่างของกลุ่่�ม
และอาเซีียน
สิินค้้านวััตกรรมสำหรัับห้้องนอน ที่่�ตอบโจทย์์การใช้้ชีีวิิตของ
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10) วิิจััยและพััฒนานวััตกรรมสิินค้้าทดแทนไม้้เพิ่่�มเติิมการใช้้งาน
ภายนอกที่่�ครอบคลุุมหลากหลายมากขึ้้�น อาทิิ ไม้้บััวติิดผนััง
และไม้้เชิิงชาย One Piece  โดยใช้้เทคโนโลยีีการขึ้้�นรููปแบบ
อััดรีีด (Extrusion Technology) และเทคโนโลยีีวััสดุุไฟเบอร์์
คอมโพสิิตที่่�มีีอยู่่�
11) วิิจััยและพััฒนาสิินค้้าเพื่่�อตอบโจทย์์ผู้้�บริิโภคและสอดรัับ
กัับสถานการณ์์ในปััจจุุบััน เช่่น AIR ION กระเบื้้�องฟอกอากาศ
ดัักจัับฝุ่่�น PM2.5 ได้้ถึึงร้้อยละ 89 พร้้อมเพิ่่�มมวลอากาศ
สดชื่่�น ตลอด 24 ชั่่�วโมง โดยไม่่ใช้้ไฟฟ้้า และปล่่อยไอออนลบ
ระดัับ 3,000 ions/cm3 เพื่่�อทำปฏิิกิิริิยาเข้้าจัับฝุ่่�นที่่�ลอย
ในอากาศ เมื่่�อติิดตั้้�งกระเบื้้�อง AIR ION 40% ของพื้้�นที่่�ภายใน
ห้้อง รวมถึึงกระเบื้้�อง Hygienic Tile (ไฮจีีนิิก  ไทล์์) ซึ่่�งมีี
คุุณสมบััติิในการป้้องกัันและยัับยั้้�งการเจริิญเติิบโตของ “เชื้้�อ
แบคทีีเรีีย” โดยส่่วนที่่ส� ำคััญที่่สุ� ดุ อยู่่�ที่ส่� ารซิิลเวอร์์นาโน (Silver
Nano) ที่่�ถููกผสมลงในเนื้้�อสีีกระเบื้้�อง ซึ่่�งอนุุภาคซิิลเวอร์์นาโน
สามารถยัับยั้้ง� การเติิบโตของเชื้้อ� แบคทีีเรีียที่เ่� กี่่ย� วกัับมนุุษย์ไ์ ด้้
จำนวนมาก  โดยได้้รัับการรัับรองผลการทดสอบและควบคุุม
โดยมาตรฐานอุุตสาหกรรมประเทศญี่่�ปุ่่�น JIS Z-2801
-	ตลาดและภาวะการแข่่งขัันในประเทศ
ความต้้องการปููนซีีเมนต์์ในประเทศ ปรัับตััวลดลงอย่่าง
เด่่นชััดในทุุกกลุุ่�มลููกค้้า ได้้แก่่ งานที่่�อยู่่�อาศััย งานอาคาร
พาณิิชย์์ และงานราชการ ปััจจััยหลัักจากสถานการณ์์โควิิด 19
และมาตรการที่เ่� กี่่ย� วข้้องโดยตรงกัับการก่่อสร้้าง ได้้แก่่ การปิิด
ไซต์์ ง านก่่ อ สร้้ า ง การป้้ อ งกัั น ควบคุุ ม โรคในพื้้� น ที่่� เ ฉพาะ
(Bubble and Seal) นอกจากนี้้� ในส่่วนของรายได้้ประชากร
ที่่�ลดต่่ำลง และหนี้้�ครััวเรืือนที่่�ยัังอยู่่�ในเกณฑ์์สููง ส่่งผลต่่อการ
ก่่อสร้้างของตลาดชาวบ้้านโดยตรง ด้้วยเหตุุผลดัังกล่่าวทำให้้
ยัังมีีการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงในตลาด
สำหรัับสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างยัังคงได้้รัับผลกระทบจาก
กำลัังซื้้�อภาคครััวเรืือนที่่�ยัังทรงตััว อย่่างไรก็็ตาม ธุุรกิิจยัังคง
รัักษาความเป็็นผู้้�นำในธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์ก่อ่ สร้้าง ด้้วยการพััฒนา
สิินค้้าและบริิการที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�ม เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
สำหรัับความต้้องการกระเบื้้�องเซรามิิกในประเทศ ปรัับตััว
สูู ง ขึ้้� น เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ ช่่ ว งเดีี ย วกัั น ของปีี ก่่ อ น จากการได้้
รัับอานิิสงส์์จากราคาพืืชผลเกษตรออกมาดีี รวมถึึงนโยบาย
จากภาครัั ฐที่่� ช่่ ว ยกระตุ้้�นกำลััง ซื้้�อจากต่่างจัังหวััด  ในส่่ ว น
ของงานโปรเจกต์์ยัังคงชะลอตััวจากสถานการณ์์โควิิด 19

ในด้้านการตลาด  ธุุรกิิจยัังคงเน้้นกลยุุทธ์์การดำเนิินธุุรกิิจ
เพื่่�อรัักษาความเป็็นผู้้�นำ โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาคุุณภาพสิินค้้า
และบริิการเป็็นหลััก ผ่่านการพััฒนาและคิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
อย่่างต่่อเนื่่�อง การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า การสร้้าง
ศัักยภาพในการแข่่งขัันและลดต้้นทุุนให้้กัับลููกค้้า ตลอดจน
การเพิ่่�มเครืือข่่ายการจััดจำหน่่ายให้้ครอบคลุุมลููกค้้าทุุกกลุ่่�ม
เพื่่�อให้้ลูกค้
ู า้ ได้้รับั ความพึึงพอใจในสิินค้้าและบริิการ ตลอดจน
มีีความสะดวกสบายในการหาซื้้�อสิินค้้ามากที่่�สุุด
-	ตลาดและภาวะการแข่่งขัันต่่างประเทศ
สถานการณ์์ ก ารตลาดของธุุ ร กิิ จ ซีี เ มนต์์ และผลิิ ตภััณ ฑ์์
ก่่อสร้้างในภููมิภิ าคอาเซีียน ได้้รับั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาด
ของโควิิด  19 สายพัันธุ์์�เดลต้้าที่่�รุุนแรงและเป็็นวงกว้้าง ทำให้้
รััฐบาลทุุกประเทศจำเป็็นต้้องใช้้มาตรการควบคุุมการแพร่่
ระบาดที่เ่� ข้้มงวดมากขึ้้�น กดดัันต่่อสภาวะตลาด รวมถึงึ โครงการ
ก่่อสร้้าง อย่่างไรก็็ดีี รััฐบาลในหลายประเทศพยายามกระตุ้้�น
เศรษฐกิิ จ ด้้ ว ยการผลัั กดัั น โครงการก่่ อ สร้้ า งอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
โดยประเทศเวีียดนามมีีการลงทุุนจาก  FDI โดยเฉพาะใน
ด้้านพลัังงานและโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการขนส่่ง ขณะที่่�
ประเทศอิินโดนีีเซีีย เตรีียมวางแผนดำเนิินการเพื่่�อย้้ายเมืืองหลวง
จากจาการ์์ตาไปยัังกาลิิมัันตัันตะวัันออก  และแผนการสร้้าง
สนามบิินใหม่่หลายแห่่งในปีีหน้้า ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ มีีการเร่่ง
ลงทุุนก่่อสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐาน เช่่น งานถนนและทางรถไฟ
อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่นเดีียวกัับประเทศกััมพููชา มีีแผนการลงทุุน
ขยายสนามบิินเมืืองหลัักต่่าง ๆ และขยายท่่าเรืือน้้ำลึึกอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง สำหรัับประเทศเมีียนมายัังคงได้้รับั ผลกระทบมากกว่่า
ประเทศอื่่น� เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด  19 และความไม่่สงบ
ในประเทศ ทำให้้เศรษฐกิิจและการค้้าในประเทศหดตััวสููง และ
กระทบต่่อการดำเนิินโครงการก่่อสร้้างต่่าง ๆ
อย่่างไรก็็ตาม ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่อ่ สร้้างในภููมิภิ าค
อาเซีียนได้้เร่่งปรัับตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบสนองพฤติิกรรม
และความต้้องการของลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว
โดยเน้้นการผลัักดันั สิินค้้าใหม่่ และสิินค้้าที่มี่� มูี ลู ค่่าเพิ่่�ม รวมถึงึ
บริิการและโซลููชัันที่่�ช่่วยแก้้ไขปััญหาของลููกค้้าได้้ตรงจุุด อีีก
ทั้้�งการพััฒนาศัักยภาพช่่องทางการจััดจำหน่่ายผ่่านร้้านค้้าปลีีก
ด้้วยกลยุุทธ์์ Active Omni-Channel ซึ่่�งเป็็นการเชื่่�อมต่่อ
ช่่องทางออนไลน์์และออฟไลน์์เข้้าด้้วยกััน นอกจากนี้้� ยัังมีีการ
วางแผนบริิหารจััดการต้้นทุุนอย่่างรััดกุมุ ให้้มากยิ่่�งขึ้้น� เนื่่�องจาก
สถานการณ์์ต้้นทุุนการผลิิตที่่�สููงขึ้้�น รวมถึึงให้้ความสำคััญกับั
การดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน
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3.	การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
(ก) ลัักษณะการจััดให้้ได้้มาซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์
ชนิิด

จำนวนผู้้�ขาย

วิิธีีการจััดหา

ในประเทศ/
ต่่างประเทศ
(ร้้อยละ)

หมายเหตุุ

วััตถุุดิิบหลััก

หิินปููน

-

-

100 / 0

มีีแหล่่งวััตถุุดิิบ และดำเนิินการผลิิตเอง

หิินดิินดาน

-

100 / 0

ทราย

ประมาณ 3 ราย

ทำสััญญาจ้้างเหมาผลิิตระยะยาว
กัับผู้้�รัับเหมาภายนอก
จััดซื้้�อเป็็นครั้้�งคราวจากผู้้�ขายภายนอก

Clay

ประมาณ 3 ราย

ทำสััญญาจ้้างเหมาผลิิตระยะยาว
กัับผู้้�รัับเหมาภายนอก

100 / 0

Copper Slag

2 ราย

จััดหาโดยทำสััญญาซื้้�อขาย เป็็นเวลา 1 ปีี

0 / 100

มีีแหล่่งวััตถุุดิิบของตนเอง การผลิิต
ใช้้จ้้างเหมาโดยทำสััญญาระยะยาว
มีีแหล่่งทรายของตนเอง ซึ่่�งเก็็บเป็็น
แหล่่งสำรอง ปััจจุุบัันจััดหาผ่่านผู้้�ขาย
ภายนอก
มีีแหล่่ง Clay ของตนเอง ปััจจุุบัันจ้้าง
เหมาภายนอกผลิิต โดยทำสััญญาระยะ
ยาว
จััดหาผ่่านผู้้�ขายภายนอก

ยิิปซััม

ประมาณ 7 ราย

จััดหาเป็็นครั้้�งคราวจากผู้้�ขายภายนอก 
และผลิิตบางส่่วนจากแหล่่งตนเอง
จััดหาโดยทำสััญญาซื้้�อขายปีีต่่อปีีจาก
ผู้้�ขายต่่างประเทศ และจััดหาเป็็นครั้้�ง
คราวจากบริิษัทั ในเอสซีีจีี

100 / 0

ประมาณ
2 ราย
1 ราย

จััดหาโดยทำสััญญาซื้้�อขายระยะยาว

50 / 50

จััดหาเป็็นครั้้�งคราว

0 / 100

ผลิิตจากแหล่่งของตนเองและจากผู้้�ขาย
ภายนอก
จััดหาจากผู้้�ขายภายนอก

จััดหาโดยทำสััญญาซื้้�อขายระยะยาวและ
จััดหาเป็็นครั้้�งคราว
จััดหาเป็็นครั้้�งคราว

0 / 100

จััดหาจากผู้้�ขายภายนอก 

น้้ำมัันเตา

ประมาณ
1 ราย
2 ราย

100 / 0

จััดหาจากผู้้�ขายภายนอก

Biomass

22 ราย

จััดหาเป็็นครั้้�งคราว

100 / 0

จััดหาจากผู้้�ขายภายนอก

ดิินขาว

3 ราย

100 / 0

จััดหาจากผู้้�ผลิิตในประเทศ

ดิินดำ

4 ราย

100 / 0

จััดหาจากผู้้�ผลิิตในประเทศ

อุุปกรณ์์หม้้อน้้ำ 2 ราย

จััดหาดิินขาวตามมาตรฐานที่่�โรงงาน
กำหนด
จััดหาดิินดำตามมาตรฐานที่่�โรงงาน
กำหนด
จััดหาสิินค้้าตามมาตรฐานสิินค้้าที่่�กำหนด

0 / 100

จััดหาจากผู้้�ผลิิตต่่างประเทศ

ฝารองนั่่�ง

10 ราย

จััดหาสิินค้้าตามมาตรฐานสิินค้้าที่่�กำหนด

0 / 100

จััดหาจากผู้้�ผลิิตต่่างประเทศ

Brass Ingot

3 ราย

เทีียบราคา Supplier จำนวน 3 ราย

80 / 20

Zinc Ingot

3 ราย

เทีียบราคา Supplier จำนวน 3 ราย

100 / 0

จััดหาจากผู้้�ผลิิตในประเทศจำนวน 1 ราย
และผู้้�ผลิิตต่า่ งประเทศจำนวน 2 ราย
จััดหาผ่่านผู้้�แทนจำหน่่ายในประเทศ
จำนวน 3 รายโดยมีีแหล่่งวััตถุุดิิบจาก
ต่่างประเทศ

กระดาษคราฟท์์ 6 ราย

100 / 0

10 / 90

ปััจจุุบัันซื้้�อจากผู้้�ขายภายนอก และผลิิต
จากแหล่่งของตนเอง
จััดหาจากต่่างประเทศ
และบางส่่วนจากบริิษัทั ในเอสซีีจีี

เชื้้�อเพลิิง

ลิิกไนต์์
Petroleum
Coke
ถ่่านหิิน
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สำหรัับวััตถุดิุ บิ อื่่น� ๆ ธุุรกิิจได้้มีกี ารทำสััญญาระยะยาวกัับผู้้�จำหน่่าย
วััตถุดิุ บิ หลายราย ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยมีีนโยบายไม่่
พึ่่�งพิิงผู้้�จำหน่่ายรายใดมากเกิินไป ทั้้�งนี้้� เพื่่�อประกัันความเพีียงพอ
ของวััตถุุดิิบที่่�ต้้องใช้้
(ข) การดำเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
	การดำเนิินธุุรกิิจตามหลัักการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน (Sustainable
Development in Business Operations)
ธุุ ร กิิ จ ซีี เ มนต์์ แ ละผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ก่่ อ สร้้ า งยัั ง มุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะนำหลัั ก
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) มาปรัับใช้้ในการดำเนิิน
ธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยทิิศทางยัังมุ่่�งมั่่�นไปใน 3 แนวทาง ได้้แก่่
1. การพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารที่่� เ ป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
(Green Product & Solution) ที่่�ให้้คุุณประโยชน์์หรืือตอบสนอง
ความต้้ อ งการกัั บ ลูู กค้้ า โดยตรงมากขึ้้� น  ภายใต้้ ฉ ลากสิิ น ค้้ า
SCG Green Choice
2. การผลัักดัันให้้เกิิดระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนในธุุรกิิจก่่อสร้้าง
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Value Chain) ผ่่านกลุ่่�มความร่่วมมืือด้้าน
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนในอุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง หรืือ “Circular
Ecoomy in Construction Industry: CECI”
3. การเปลี่่�ยน waste จากการผลิิตสิินค้้าให้้เป็็นวััตถุุดิิบทดแทน
(Waste to Value)  
• การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
(Green Product & Solution) ที่ใ่� ห้้คุณ
ุ ประโยชน์์หรืือตอบ
สนองความต้้องการกัับลููกค้า้ โดยตรงที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ธุุรกิิจซีีเมนต์์
และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง ได้้ขึ้้�นทะเบีียนสิินค้้าและบริิการ
SCG Green Choice เพิ่่�มมากขึ้้�น เพื่่�อให้้ครอบคลุุมสิินค้้า
และบริิการที่มี่� อี ยู่่� รวมทั้้�งพััฒนาสิินค้้าและบริิการใหม่่ เพื่่�อ
ตอบสนองความต้้องการทั้้�ง 3 ด้้าน ได้้แก่่ ประหยััดพลังั งาน
ลดโลกร้้ อ น (Climate Resilience) ประหยัั ด
ทรััพยากรธรรมชาติิและยืืดอายุุการใช้้งาน (Circularity)
รวมถึึงส่่งเสริิมสุุขอนามััยที่ดี่� ี (Well-Being) โดยในปีี 2564
สามารถเพิ่่�มยอดขาย SCG Green Choice ทั้้�งหมดจาก 
49 รายการ เป็็น 88 รายการ หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 80%
• กลุ่่�มความร่่วมมืือด้้านเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนในอุุตสาหกรรม
ก่่อสร้้าง หรืือ “Circular Economy in Construction
Industry: CECI” ปััจจุุบัันได้้ขยายสมาชิิกเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 23
องค์์กร ครอบคลุุมทั้้�ง Value Chain โดยยัังมีีกิิจกรรมร่่วม
กัันอย่่างต่่อเนื่่�อง เน้้นการนำหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนไป
ประยุุกต์์ใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งมีีโครงการที่่�ดำเนิินการ
ร่่วมกัันในกลุ่่�มฯ คืือโครงการบดย่่อยหััวเสาเข็็มคอนกรีีตที่่�
ดำเนิินการไปแล้้ว 42 โครงการ สามารถลดของเสีียจาก
คอนกรีีตและรีีไซเคิิลกลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ประมาณ 7,000 ตััน
ทั้้� ง ยัั ง มีี โ ครงการต้้ น แบบที่่� ด ำเนิิ น การร่่ ว มกัั น ตั้้� ง แต่่

กระบวนการออกแบบ การจััดซื้้�อจััดจ้้าง และขั้้�นตอนการ
ก่่อสร้้าง โดยใช้้ BIM เป็็นเครื่่�องมืือในการออกแบบ เพื่่�อ
ลดการใช้้ทรััพยากร ลดการเกิิดของเสีียที่่�หน้้างาน และ
ลดระยะเวลาก่่ อ สร้้ า ง นอกจากนี้้�  ยัั ง มีี ก ารเผยแพร่่
แนวปฏิิบััติิของกลุ่่�มฯ เกี่่�ยวกัับการก่่อสร้้างโดยคำนึึงถึึง
ผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม เพื่่� อ ยกระดัั บ อุุ ต สาหกรรม
ก่่อสร้้างสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• การสร้้างมููลค่่า Waste จากการผลิิตสิินค้้า (Waste to
Value) แนวทางที่่�จะแปรรููป Waste ที่่�เกิิดขึ้้�นจากแต่่ละ
โรงงานให้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์และวััตถุดิุ บิ ทดแทนเป็็นเป้้าหมาย
หนึ่่ง� ที่่ธุ� รุ กิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่อ่ สร้้างดำเนิินการอย่่าง
ต่่ อ เนื่่� อ ง โดยสร้้ า งความร่่ ว มมืื อกัั น ระหว่่ า งหน่่วยงาน
ภายในและภายนอกเพื่่�อปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตให้้
สามารถรัั บ Waste เข้้ า มาเป็็ น วัั ตถุุ ดิิ บ ทดแทนวัั ส ดุุ
ธรรมชาติิ รวมทั้้�งการประยุุกต์์ใช้้คุณ
ุ สมบััติขิ อง Waste เพื่่�อ
เปลี่่� ย นเป็็ น ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่� ส ร้้ า งรายได้้ ใ ห้้ กัั บ ชุุ ม ชน และ
สามารถลดผลกระทบจากน้้ำท่่วมในปีีที่่�ผ่่านมา เช่่น
• การนำเศษหลัังคาคอนกรีีต ใช้้เป็็นวััตถุดิุ บิ ทดแทนทรายใน
อุุตสาหกรรมการผลิิต Paving Block 1,850 ตััน
• การนำเศษกระเบื้้�องเซรามิิกและเศษหลัังคาเซรามิิก ใช้้เป็็น
วััตถุุดิิบทดแทนดิินในอุุตสาหกรรมการผลิิตกระเบื้้�องเซรา
มิิกปููพื้้�น 10,000 ตััน
• การนำเศษอิิฐมวลเบาและเศษหลัังคาคอนกรีีต แปรรููปเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์ในรููป Subbase เพื่่�อใช้้เป็็นวััสดุุสำหรัับปรัับพื้้�นที่่�
ซึ่่ง� มีีการจำหน่่ายไปแล้้ว 20,782 ตััน และ ได้้บริิจาค 11,082
ตััน ให้้กับั 5 วััด  3 หน่่วยงานราชการ 1 โรงเรีียน และ
1 ชุุมชน ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ป้้องกัันน้้ำท่่วม 3,700 ตร.ม.
• การนำกากดิิ น ดำจากสุุ ข ภัั ณ ฑ์์ เ ซรามิิ ก ไปเป็็ น วัั ตถุุ ดิิ บ
ในการผลิิตสารปรัับปรุุงดิิน 540 ตัันต่่อปีี ซึ่ง�่ สร้้างรายได้้ให้้
กัับวิิสาหกิิจชุุมชนประมาณ 460,000 บาท
ธุุ ร กิิ จ สุุ ข ภัั ณ ฑ์์ แ ละก๊๊ อ กน้้ำมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะนำแนวคิิ ด เศรษฐกิิ จ
หมุุนเวีียน (Circular Economy) มาปรัับใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจ
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมุ่่�งเน้้นในแนวทาง
1. การพััฒนาสิินค้้าและบริิการที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม (SCG
Green Choice) อาทิิ กลุ่่�มสิินค้้าประหยััดน้้ำ กลุ่่�มสิินค้้าสุุขภััณฑ์์ที่่�
เคลืือบด้้วยสาร Ultra Clean+ มีีคุณ
ุ สมบััติลิ ดการสะสมแบคทีีเรีีย
ได้้เองถึึงร้้อยละ 99 ภายใน 24 ชั่่�วโมง เป็็นต้้น
2. Waste to Value: ธุุรกิิจได้้มีีการนำ Waste ที่่�เกิิดจาก
กระบวนการผลิิตไปสร้้างคุุณค่่าใหม่่ทั้้�งภายในองค์์กรและชุุมชน
ใกล้้เคีียง อาทิิ
• นำตะกอนดิินจากการผลิิตสุุขภััณฑ์์เซรามิิกไปเป็็นวััตถุุดิิบ
ให้้กับั โรงงานผลิิตกระเบื้้�อง และจานชามเซรามิิก ส่ง่ ผลให้้
ลดการใช้้วััตถุุดิิบจากธรรมชาติิลง 3,100 ตััน
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• นำเศษเซรามิิกที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการผลิิตหมุุนเวีียน
กลัับมาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบตั้้�งต้้นในโรงงาน ส่่งผลให้้ลดการใช้้
วััตถุุดิิบจากธรรมชาติิลง 2,000 ตััน
• นำเศษเซรามิิกจากการผลิิตสุุขภััณฑ์์ไปเป็็นวััตถุุดิิบให้้กัับ
โรงงานผลิิตอิิฐและวััสดุุทนไฟ ส่่งผลให้้ลดการใช้้วััตถุุดิิบ
จากธรรมชาติิลง 4,250 ตััน
• นำเศษปูู น ปลาสเตอร์์ จ ากแม่่ พิิ ม พ์์ ส ำหรัั บ หล่่ อ ขึ้้� น รูู ป
สุุขภััณฑ์์ ไปเป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตยิิปซััมบอร์์ด  ส่่งผลให้้
ลดการใช้้วััตถุุดิิบจากธรรมชาติิลง 2,500 ตััน
• นำเศษ Foam กัันกระแทกจากสิินค้้า ฝารองนั่่�งอััตโนมััติิ
ส่่งไปแปรรููปเป็็นพลาสติิกสำหรัับใช้้ในการผลิิตชั้้น� วางของ
ในตู้้�เย็็น ไม้้บรรทััดพลาสติิก  และสิินค้้าพลาสติิกอื่่�นๆ
จำนวน 1.4 ตััน
• จากการดำเนิินการทั้้�งหมดส่่งผลให้้ Waste ที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
กระบวนการผลิิตสุุขภััณฑ์์
- 98% ส่่งไป Reuse / Recycle
- 2% ส่่งไปเผาเป็็นพลัังงาน
- 0% Zero Waste to Landfill
4. งานที่่�ยังั ไม่่ส่ง่ มอบเฉพาะงานโครงการหรืือซื้้�อขายที่่�มีมูี ลู ค่่าสููง
ไม่่มีี
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
		กระบวนการผลิิต
โรงโอเลฟิินส์์จะนำแนฟทา ซึ่่�งเป็็น Feedstock หลััก
ป้้อนเข้้าสู่่�  Naphtha Cracker โดยกระบวนการผลิิตปิิโตรเคมีี
ทั้้�งหมด แบ่่งเป็็น 4 ขั้้�นตอนหลััก ๆ ดัังนี้้�
		ขั้้�นที่่� 1 การจััดหาวััตถุุดิิบตั้้�งต้้น (Feedstock)
การผลิิตโดยทั่่�วไปสามารถใช้้ Feedstock ได้้หลากหลาย
ได้้แก่่ ก๊า๊ ซธรรมชาติิ คอนเดนเสท (ผลิิตภััณฑ์์ที่ไ่� ด้้จากโรงแยกก๊๊าซ)
แนฟทา (ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากโรงกลั่่�นน้้ำมััน) นอกจากนี้้� ปััจจุุบััน
มีีการพััฒนาเทคโนโลยีีให้้สามารถนำสารชีีวภาพมาเป็็นวััตถุดิุ บิ ร่่วม
ด้้วย เช่่น อ้้อย มัันสำปะหลััง ปาล์์ม ซึ่่ง� เป็็นการพััฒนาสู่่�อุุตสาหกรรม
พลาสติิกชีีวภาพ  (Bio-Plastic) โดยการผลิิตของธุุรกิิจจะใช้้
Feedstock คืือ แนฟทาเป็็นหลััก ซึ่ง่� นำเข้้ามาจากตะวัันออกกลาง
และการจััดหาภายในประเทศ ทั้้�งนี้้� โรงโอเลฟิินส์์ได้้มีกี ารออกแบบ
โรงงานให้้สามารถใช้้วัตถุ
ั ดิุ บิ ได้้หลากหลาย (Flexible Feedstock)
เช่่น ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว (LPG) ราฟฟิิเนต  และคอนเดนเสท 
หากวััตถุุดิิบดัังกล่่าวมีีต้้นทุุนที่่�ถููกกว่่าแนฟทา

		ขั้้�นที่่� 2 ผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีีขั้้�นต้้น (Upstream Petrochemical Products)
เมื่่�อนำ Feedstock เข้้าสู่่�กระบวนการ Naphtha Cracker
แล้้ว จะได้้สายผลิิตภััณฑ์์ 2 สาย ตามโครงสร้้างโมเลกุุล คืือ
1) สายโอเลฟิินส์์ (Olefins Chain) ประกอบด้้วย เอทิิลีีน
(Ethylene) โพรพิิลีีน (Propylene) มิิกซ์์ซีี4 หรืือ
สารประกอบไฮโดรคาร์์บอนที่่�มีีคาร์์บอน 4 อะตอม
(Mixed-C4)
2) สายอะโรเมติิกส์์ (Aromatics Chain) ประกอบด้้วย
เบนซีีน (Benzene) โทลููอีีน (Toluene) และไซลีีน
(Xylene) ซึ่่�งใช้้เป็็นวััตถุุดิิบและสารประกอบในการ
ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีีอื่่�น ๆ เช่่น สไตรีีน (Styrene)
		ขั้้�นที่่� 3 ผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีีขั้้�นกลาง (Intermediate
Petrochemical Products)
เป็็นการนำผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีีขั้้�นต้้น ตั้้�งแต่่ 1 ชนิิดขึ้้�นไป
มาผลิิตต่่อ (อาจเป็็นการนำผลิิตภััณฑ์์จากทั้้�งกลุ่่�มโอเลฟิินส์์และ
อะโรเมติิกส์ม์ าใช้้เป็็นวััตถุดิุ บิ ร่่วมกััน) ผลิิตภััณฑ์์ปิโิ ตรเคมีีขั้้น� กลาง
ที่่�สำคััญ  เช่่น ไวนิิลคลอไรด์์ (VinylChloride) สไตรีีน (Styrene)
ซึ่่�งจะนำมาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีีขั้้�นปลายต่่อไป
		ขั้้�นที่่� 4 ผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีีขั้้�นปลาย (Downstream
Petrochemical Products)
เป็็ น การนำผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ปิิ โ ตรเคมีี ขั้้� น กลางมาผลิิ ต เป็็ น
ผลิิตภััณฑ์์ปิโิ ตรเคมีีขั้้น� สุุดท้า้ ย เพื่่�อนำไปใช้้ผลิิตเป็็นสิินค้้าสำเร็็จรููป
สารตั้้�งต้้น หรืือตััวทำละลายในอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�องอื่่�น ๆ สำหรัับ
ผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีีขั้้�นปลาย แบ่่งได้้ออกเป็็น 2 ประเภท ดัังนี้้�
1) เม็็ดพอลิิเมอร์์ (Polymer Resins) เป็็นผลิิตภััณฑ์์หลััก
ของธุุรกิิจ ซึ่่�งเม็็ดพอลิิเมอร์์เหล่่านี้้�สามารถนำไปผลิิต
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ขั้้�นปลายได้้ในหลากหลายอุุตสาหกรรม
เช่่น บรรจุุภััณฑ์์ ยานยนต์์ วััสดุุก่่อสร้้าง อุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์ เครื่่�องอุุปโภคบริิโภค โดยมีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�
สำคััญ  เช่่น พอลิิเอทิิลีีน (Polyethylene) พอลิิโพร
ไพลีีน (Polypropylene) พอลิิไวนิิลคลอไรด์์ (PVC)

เม็็ดพอลิิโอเลฟิินส์์ (Polyolefins)
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ซึ่่ง� ปััจจุุบันั มีีกระบวนการผลิิตโดยการนำ PVC มาผลิิต
เป็็นสิินค้้าสำเร็็จรููป ได้้แก่่ ท่่อสำหรัับงานก่่อสร้้าง
ประปา เกษตร ท่่อร้้อยสายไฟฟ้้าและสายสััญญาณ
รวมถึึงรางน้้ำฝน และกรอบหน้้าต่่างและประตูู
2) ยางสัังเคราะห์์ (Synthetic Rubber/Elastomers)
เช่่น SBR, BR ใช้้เป็็นวััตถุดิุ บิ ในอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ เช่่น
ยางรถยนต์์ ชิ้้น� ส่่วนยานยนต์์ เครื่่�องอุุปโภคบริิโภค และ
Nitrile Butadiene Latex (NBL) ใช้้ผลิิตถุุงมืือยาง
ทางการแพทย์์ ถุงุ มืือยางสำหรัับงานอุุตสาหกรรมและ
สำหรัับใช้้ในครััวเรืือน
1. ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
ผลิิตภััณฑ์์/บริิการ

1. โอเลฟิินส์์ (Olefins)
1.1 โอเลฟิินส์์ (Olefins)

1.2 ผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวเนื่่�อง

1.2.1 มิิกซ์์ซีี4 (Mixed C4)

ทั้้�งนี้้� ธุุรกิิจมีีกระบวนการคิิดค้้นและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
(New Product Development) ทั้้�งในส่่วนของสิินค้้ามููลค่่า
เพิ่่�มสููง (High Value Added) และพััฒนาการประยุุกต์์ใช้้ผลิิตภััณฑ์์
ของบริิษััทฯ ในลัักษณะการใช้้งานใหม่่ ๆ (New Application
Development) อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยทำงานร่่วมกัับลููกค้า้  ทั้้�งผู้้�ผลิิต
สิินค้้าสำเร็็จรููป (Converter) และเจ้้าของแบรนด์์สิินค้้า (Brand
Owner) เพื่่�อให้้ได้้สินิ ค้้าสำเร็็จรููปที่ต่� รงกัับความต้้องการ โดยความ
สำเร็็จจากการคิิดค้้นเหล่่านี้้�จะกลายเป็็นสิินค้้ากลุ่่�มใหม่่ที่่�จะสร้้าง
รายได้้ให้้กัับธุุรกิิจต่่อไปในอนาคต

ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์/คุุณสมบััติิ

เป็็นผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีีขั้้�นต้้น ประกอบด้้วยเอทิิลีีน
(Ethylene) และโพรพิิลีีน (Propylene) ซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบ
หลัักในการผลิิตเม็็ดพอลิิโอเลฟิินส์์ และผลิิตภััณฑ์์
ต่่อเนื่่�องอื่่น� ๆ เช่่น เม็็ดพอลิิไวนิิลคลอไรด์์ และพอลิิสไตรีีน
มีีผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้ เช่่น มิิกซ์์ซีี4 เบนซีีน โทลููอีีน
ผลิิตภััณฑ์์ส่่วนใหญ่่ส่่งต่่อเป็็นวััตถุุดิิบให้้กัับบริิษััทภายใน
กลุ่่�มเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีีขั้้�นต้้นที่่�เป็็นผลพลอยได้้จากการ
ผลิิตโอเลฟิินส์์ด้้วยกระบวนการ Steam Cracking ที่่�ใช้้
แนฟทาเป็็นวััตถุุดิิบหลััก
เป็็นสารตั้้�งต้้นในการผลิิตสารเพิ่่�มออกเทนของเชื้้�อเพลิิง
สำหรัับรถยนต์์ (Methyl Teritiary Butyl Ether:
MTBE) และสามารถใช้้เป็็นสารตั้้�งต้้นในการผลิิตยาง
สัังเคราะห์์ต่่าง ๆ

1.2.2 เบนซีีน (Benzene)

สามารถนำไปผลิิตเม็็ดพอลิิเมอร์์อื่่�น ๆ

1.2.3 โทลููอีีน (Toluene)

เป็็นสารที่่�ใช้้เป็็นตััวทำละลายและผลิิตเป็็นสาร
อะโรมาติิกส์์ตััวอื่่�น ๆ ที่่�มีีมููลค่่าสููงกว่่า คืือ พาราไซลีีน
และเบนซีีน และสารประกอบอื่่�น ๆ เช่่น พอลิิยููรีีเทน
(Polyurethanes: PU)

การใช้้งาน (End Users) และลููกค้้า

วััตถุุดิิบให้้กัับบริิษััทในกลุ่่�มเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์

ยางบิิวทาไดอีีน (Butadiene Rubber: BR)
ยางสไตรีีน-บิิวทาไดอีีน (Styrene Butadiene
Rubber: SBR) และพอลิิเมอร์์อะคริิโลไนทริิลบิิวทาไดอีีน-สไตรีีน (Acrylonitrile Butadiene
Styrene: ABS) เป็็นต้้น
พอลิิสไตรีีน (Polystyrene: PS)
พอลิิคาร์์บอเนต (Polycarbonat: PC)
ยางสัังเคราะห์์สไตรีีน-บิิวทาไดอีีน (SBR)
อะคริิโลไนทริิล-บิิวทาไดอีีน-สไตรีีน (ABS)
สไตรีีน-อะคริิโลไนทริิล (Styrene Acrylonitrile:
SAN) และเคมีีภััณฑ์์ อื่่�น ๆ เช่่น ฟีีนอล
(Phenol) อีีพอกซีี (Epoxy) เป็็นต้้น
พาราไซลีีน เบนซีีน และพอลิิยููรีีเทน เป็็นต้้น
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1.2.4 มิิกซ์์ไซลีีน (Mixed
Xylene)

การใช้้งาน (End Users) และลููกค้้า

มีี 3 ชนิิดหลััก ได้้แก่่
1) พารา-ไซลีีน (p-Xylene) ใช้้ผลิิตเม็็ดพอลิิเอทิิลีีน
เทเรฟทาเลต (Polyethylene Terephthalate: PET)
และเส้้นใยพอลิิเอสเทอร์์ (Polyester)
2) ออโธ-ไซลีีน (o-Xylene) ใช้้ผลิิตสารพลาสติิไซเซอร์์
(Plasticizer) ซึ่่�งเสริิมสร้้างความยืืดหยุ่่�นของพอลิิไวนิิล
คลอไรด์์ (PVC) และ
3) เมตา-ไซลีีน (m-Xylene) ใช้้เป็็นตััวทำละลาย
1.2.5 ไพแก๊๊ส (Pygas)
ผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนการ Steam
Cracking ซึ่่�งจะเกิิดขึ้้�นเป็็นปริิมาณมากเมื่่�อใช้้แนฟทา
หรืือแก๊๊สออยล์์เป็็นวััตถุุดิิบ ประกอบด้้วยไฮโดรคาร์์บอน
หลายชนิิดที่่�มีีจำนวนคาร์์บอน 5-9 อะตอม (C5 –C9)
อยู่่�ในโมเลกุุล โดยมีีอะโรมาติิกส์์ในปริิมาณสููง
2. เม็็ดพอลิิโอเลฟิินส์์ (Polyolefins) และผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวเนื่่�อง
2.1 เม็็ดพอลิิเอทิิลีีนชนิิด
มีีคุุณสมบััติิเด่่น คืือ การไหลตััวดีี ขึ้้�นรููปง่่าย ทนทานต่่อ
ความหนาแน่่นสููงหรืือเอชดีีพีีอีี สารเคมีี
(High Density Polyethylene:
HDPE)

เม็็ดพอลิิเอทิิลีนี เทเรฟทาเลต เส้้นใยพอลิิเอสเทอร์์
สารพลาสติิไซเซอร์์ และตััวทำละลายอื่่�น ๆ

2.2 เม็็ดพอลิิเอทิิลีีนชนิิด
ความหนาแน่่นปานกลางหรืือ
เอ็็มดีีพีีอีี (Medium Density
Polyethylene: MDPE)

มีีคุุณสมบััติิเด่่นด้้านทนแรงกระแทก ทรงรููป ใช้้ในงาน
อุุณหภููมิิต่่ำได้้ดีี

เหมาะสำหรัับการผลิิตถัังแช่่เย็็น ถัังเก็็บน้้ำ
ถัังบำบััดน้้ำเสีีย และอุุปกรณ์์สนามเด็็กเล่่น
เป็็นต้้น

2.3 เม็็ดพอลิิเอทิิลีีนชนิิด
ความหนาแน่่นต่่ำเชิิงเส้้นหรืือ
แอลแอลดีีพีีอีี (Linear LowDensity Polyethylene:
LLDPE)
2.4 เม็็ดพอลิิเอทิิลีีนชนิิด
ความหนาแน่่นต่่ำหรืือแอลดีีพีีอีี
(Low Density Polyethylene:
LDPE)
2.5 เม็็ดพอลิิโพรพิิลีีนหรืือพีีพีี
(Polypropylene: PP)

มีีคุุณสมบััติิเด่่นด้้านความเหนีียว ทนแรงกระแทก
และเจาะทะลุุได้้ดีี

เหมาะสำหรัับการผลิิตแผ่่นฟิิล์์มอุุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม ถุุงข้้าวสาร เป็็นต้้น

มีีคุุณสมบััติิเด่่นด้้านความใส มีีแรงยึึดติิดดีี ทนแรง
ฉีีกขาดได้้ดีี

เหมาะสำหรัับงานเคลืือบบรรจุุภััณฑ์์ ชนิิดอ่่อน
บรรจุุภััณฑ์์ชนิิดกล่่องปลอดเชื้้�อ เป็็นต้้น

มีีคุุณสมบััติิเด่่นด้้านความแข็็ง ทนแรงกระแทก 
ทนความร้้อนได้้สููง

เหมาะสำหรัับการผลิิตชิ้้�นส่่วนอุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้
ไฟฟ้้า และชิ้้�นส่่วนรถยนต์์ เปลืือกหม้้อ
แบตเตอรี่่�สำหรัับรถยนต์์ ฟิิล์์มห่่อของใช้้ทั่่�วไป
ถุุงสาน ถุุงใส่่อาหารร้้อน เครื่่�องใช้้ในครััวเรืือน
เฟอร์์นิิเจอร์์ เป็็นต้้น

ใช้้ผสมเป็็นน้้ำมัันเบนซิิน และใช้้เป็็นวััตถุุดิิบ
สำหรัับการผลิิตอะโรมาติิกส์์

เหมาะสำหรัับการผลิิตท่่อน้้ำ ฉนวนหุ้้�มสายไฟ
ขวดบรรจุุนม ขวดแชมพููและเครื่่�องสำอาง
ถัังบรรจุุน้้ำมัันเครื่่�อง ลัังบรรจุุขวด ลัังผลไม้้
ถัังขยะ ถุุงบรรจุุสิินค้้า เป็็นต้้น
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เป็็นเม็็ดพอลิิเมอร์์ที่่�ได้้รัับการผสมกัับสารเติิมแต่่งเพื่่�อ
เพิ่่�มคุุณสมบััติิด้้านต่่าง ๆ เช่่น ความสามารถในการทน
แรงดััน ความสามารถในการทนต่่อรัังสีี UV เป็็นต้้น

ท่่ออุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่ เช่่น ท่่อส่่งน้้ำประปาลอดใต้้ทะเล

4.2 บริิการอื่่�น ๆ

เหมาะสำหรัับการผลิิตท่่อที่่�ทนแรงดัันได้้สููง
ท่่อขนาดใหญ่่สำหรัับระบบประปาและก๊๊าซ
ธรรมชาติิ ท่่อสำหรัับใช้้งานในอุุตสาหกรรม
เหมืืองแร่่ ทุ่่�นลอยน้้ำ เป็็นต้้น

โซลาร์์ฟาร์์มลอยน้้ำ (SCG Floating Solar Solutions)

3. เม็็ดพอลิิไวนิิลคลอไรด์์ (พีีวีีซีี) และผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวเนื่่�อง
3.1 พีีวีีซีีเรซิิน
ผงพีีวีซีี บี ริิสุทธิ์์
ุ  จั� ดั เป็็นเทอร์์โมพลาสติิก (Thermo-Plastic)
(PVC Resin)
ซึ่่�งสามารถหลอมเหลวหรืือผ่่านแรงดัันได้้หลายครั้้�ง โดย
ไม่่ถูกท
ู ำลายโครงสร้้างเดิิม จึึงสามารถขึ้้�นรููปได้้หลายครั้้�ง
แต่่ต้อ้ งผสมกัับสารเติิมแต่่งอื่่น� ๆ เพื่่�อขึ้้น� รููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ที่่�มีีคุุณสมบััติิต่่าง ๆ ตามที่่�ผู้้�ใช้้ต้้องการ
3.2 พีีวีีซีคี อมพาวนด์์
อยู่่�ในรููปเม็็ด หรืือผงพีีวีีซีีที่่�ได้้รัับการผสมกัับสารเติิมแต่่ง
(PVC Compound)
เช่่น สารช่่วยเพิ่่�มความสามารถในการรัับแรงกระแทก 
สารเสริิมสภาพพลาสติิก สารช่่วยเพิ่่�มความสามารถใน
การรัับความร้้อนโดยไม่่เสีียสภาพ ฯลฯ จึึงมีีคุุณสมบััติิ
เด่่นทางด้้านความคงทนต่่อสภาพดิินฟ้้าอากาศ ไม่่ลาม
ไฟ มีีน้้ำหนัักเบา ไม่่เป็็นสนิิม
3.3 สิินค้้าสำเร็็จรููปจากพีีวีีซีี
สามารถขึ้้�นรููปได้้หลายครั้้�ง แต่่ต้้องผสมกัับสารเติิมแต่่ง
อื่่น� ๆ เพื่่�อขึ้้น� รููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่มี่� คุี ณ
ุ สมบััติต่ิ า่ ง ๆ ตามที่่�
ผู้้�ใช้้ต้้องการ

4. การบริิการ
4.1 บริิการท่่าเทีียบเรืือและคลััง
เก็็บผลิิตภััณฑ์์
(Jetty & Tank Terminal)

การใช้้งาน (End Users) และลููกค้้า

ให้้บริิการคลัังเก็็บเคมีีภััณฑ์์ทั้้�งที่่�เป็็นก๊๊าซและของเหลว
เช่่น แนฟทา โอเลฟิินส์์ เบนซีีน และมิิกซ์์ไซลีีน รวมถึึง
บริิการขนถ่่ายวััตถุุดิิบและผลิิตภััณฑ์์ผ่่านทางท่่อขนส่่ง
และท่่าเทีียบเรืือแก่่บริิษััทในกลุ่่�มเอสซีีจีี
การให้้บริิการเคลืือบเตาเผาอุุตสาหกรรม การให้้บริิการ
หุ่่�นยนต์์ตรวจสอบ การให้้ใช้้สิิทธิิการใช้้เทคโนโลยีี และ
โซลููชัันโซลาร์์ฟาร์์มลอยน้้ำ เป็็นต้้น

นำไปผลิิตสิินค้้าสำเร็็จรููปจากพีีวีีซีี

สามารถนำมาผลิิตเป็็นผลิิตภััณฑ์์ชนิิดต่่าง ๆ
เช่่น ปลอกนอกหุ้้�มสายไฟฟ้้าชนิิดต่า่ ง ๆ ท่่อต่่าง ๆ
กรอบประตููและหน้้าต่่าง เป็็นต้้น

กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ท่่อและข้้อต่่อพีีวีีซีี สายยางพีีวีีซีี
โพรไฟล์์ พีีวีีซีีเพื่่�อประกอบเป็็นประตููหน้้าต่่าง
รางน้้ำฝน และผลิิตภััณฑ์์วััสดุุก่่อสร้้างอื่่�น ๆ
เป็็นต้้น
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2.	การตลาดและภาวะการแข่่งขััน
(1)	การทำตลาดของผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สำคััญ		
- นโยบายและลัักษณะการตลาด
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีโดยทั่่�วไปจััดเป็็นธุุรกิิจในกลุ่่�มสิินค้้า
โภคภััณฑ์์ (Commodity) โดยราคามีีลักษ
ั ณะเป็็นวััฏจักั ร (Cycle)
และเปลี่่�ยนแปลงค่่อนข้้างเร็็ว ดัังนั้้�นธุุรกิิจจึึงได้้มีีนโยบายและ
กลยุุทธ์เ์ พื่่�อสร้้างความแตกต่่างจากคู่่�แข่่งและเพิ่่�มความสามารถใน
การแข่่งขััน ดัังนี้้�
1.1)	กลยุุทธ์์การแข่่งขััน
		 •	การมุ่่�งเน้้นผลิิตสินิ ค้้าที่่�มีมูี ลู ค่่าเพิ่่�มสููง (High Value
			 Added Products)
ธุุ ร กิิ จ ได้้ ว างแผนและดำเนิิ น การพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููง หรืือ High Value Added Products
เพื่่� อ มุ่่�งเน้้ น การพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพและตอบสนองต่่ อ
ความต้้ อ งการของลูู กค้้ า ที่่� ต้้ อ งการเม็็ ดพ อลิิ เ มอร์์
ที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ  โดยได้้มีีการลงทุุนเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพ
การวิิ จัั ย และพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข องธุุ ร กิิ จ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ปััจจุุบััน การดำเนิินงานศููนย์์ i2P (Ideas to Products)
จัังหวััดระยอง เปิิดให้้ลููกค้้าเข้้าใช้้บริิการได้้ทั้้�งในรููปแบบ
Virtual Tour และสถานที่่� จ ริิ ง แบบ New Normal
รัั กษ าระยะห่่ า ง ให้้ ลูู กค้้ า ได้้ เ ข้้ า ถึึ ง นวัั ตก รรมสิิ น ค้้ า
และบริิการของธุุรกิิจ ซึ่่�งได้้รัับการตอบรัับเป็็นอย่่างดีี
จากลููกค้า้ ทั้้�งจากในประเทศและต่่างประเทศที่่ม� าเยี่่ย� มชม
ใช้้บริิการ และก่่อให้้เกิิดแนวคิิดในการพััฒนาสิินค้้าร่่วมกััน
ได้้กว่า่ 100 รายการ โดยเน้้นการพััฒนาและขายเม็็ดพอลิิเมอร์์
HVA สำหรัับสิินค้้าคงทนและสิินค้้าที่่�ตอบโจทย์์ตามหลััก
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
ในปีี 2564 ธุุรกิิจมีียอดขายสิินค้้าและบริิการมููลค่่า
เพิ่่�มสููงคิิดเป็็นร้้อยละ 36 ของยอดขายทั้้�งหมด  โดยมีี
รายละเอีียด ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มสิินค้้าเม็็ดพอลิิเมอร์์มููลค่่าเพิ่่�มสููง ได้้แก่่
- กลุ่่�มสิินค้้าสำหรัับบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหารและเครื่่�องดื่่ม�
(Food and Beverage) เช่่น บรรจุุภััณฑ์์ชนิิดอ่่อนตััว
(Flexible Packaging) ถุุงทนความร้้อนสููง (Retort
Pouch) บรรจุุภัณ
ั ฑ์์สินิ ค้้าอุุปโภคที่ท่� นแรงกระแทกได้้ดีขึ้้ี น�
ฝาขวดเครื่่�องดื่่�มน้้ำหนัักเบา เป็็นต้้น

โครงสร้้างและชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ (Automotive parts)

- กลุ่่�มสิินค้้าสำหรัับอาคารและโครงสร้้างพื้้�นฐาน
(Building and Infrastructure)
o กลุ่่�มสิินค้้าที่่ใ� ช้้ในอาคาร เช่่น เปลืือกหุ้้�มสายไฟและ
สายสััญญาณ ถัังน้้ำที่่�ผลิิตจากกระบวนการขึ้้�นรููป
แบบหมุุนเหวี่่�ยง (Rotational Molding) ท่่อน้้ำ
และข้้อต่่อพีีวีีซีี ประตูู หน้้าต่่างพลาสติิก
o กลุ่่�มสิินค้้าสำหรัับโครงสร้้างพื้้�นฐาน เช่่น ท่่อ HDPE
ขนาดใหญ่่ ส ำหรัั บ ระบบประปา อุุ ต สาหกรรม
เหมืืองแร่่และก๊๊าซธรรมชาติิ เปลืือกหุ้้�มสายไฟและ
สายใยแก้้วนำแสง (Fiber Optic)
o กลุ่่�มสิินค้้าพิิเศษอื่่�น ๆ เช่่น อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
เรืือคายััค และชิ้้น� ส่่วนสำหรัับยานยนต์์เพื่่�อการเกษตร
และถัังบรรจุุสารเคมีีขนาดใหญ่่ (Intermediate
Bulk Containe: IBC) ที่่�มีีความแข็็งแรงและมีี
คุุณสมบััติิการทนสารเคมีีสููง
- กลุ่่�มสิินค้้าสำหรัับธุุรกิิจยานยนต์์ (Automotive)
เช่่น ชิ้้�นส่่วนภายในและภายนอกของรถยนต์์ เปลืือกหุ้้�ม
แบตเตอรี่่�รถยนต์์
- กลุ่่�มสิินค้้าสำหรัับอุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า (Electrical
Appliance) เช่่น ชิ้้�นส่่วนตู้้�เย็็นและเครื่่�องซัักผ้้า
2. กลุ่่�มบริิการมููลค่่าเพิ่่�มสููง ได้้แก่่
- การให้้บริิการเคลืือบเตาเผาอุุตสาหกรรม เช่่น
สารเคลืือบสำหรัับอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี โรงกลั่่�นน้้ำมััน
และการผลิิตเหล็็ก
- การให้้บริิการหุ่่�นยนต์์ตรวจสอบ เช่่น หุ่่�นยนต์์ตรวจ
สอบท่่อในเตาเผา (CiBot™: Carburization Inspection
Robot) หุ่่�นยนต์์ตรวจวััดความหนาของถัังในอุุตสาหกรรม
ปิิโตรเคมีี (Tank Inspection Robot) และหุ่่�นยนต์์บิิน
สำรวจเครื่่�องจัักรและปล่่องไฟในโรงงานอุุตสาหกรรม
(Aerial Visual Inspection Robot)
- การให้้ใช้้สิิทธิิการใช้้เทคโนโลยีี (Technology
Licensing) เช่่น สิิทธิิการใช้้กระบวนการผลิิต HDPE สิิทธิิ
การผลิิตวััสดุุนาโน CIERRA™ เป็็นต้้น
- Floating Solar Solution โซลููชันั โซลาร์์ฟาร์์มลอย
น้้ำครบวงจร
ทั้้�งนี้้� ธุุรกิิจมีีแผนที่่�จะเพิ่่�มสััดส่่วนของสิินค้้ามููลค่่าเพิ่่�ม
สููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต  เพื่่�อช่่วยลดผลกระทบของ
ความผัันผวนของธุุรกิิจในช่่วงวััฏจักั รอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี
ขาลง และเพิ่่�มศัักยภาพด้้านการแข่่งขัันโดยรวมของธุุรกิิจ
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1.2)	การร่่วมมืือกัับลููกค้้า: การบริิการ การพััฒนาต่่อยอด
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ และการบริิหาร Supply Chain
การบริิการถืือเป็็นหััวใจของการขาย ธุุรกิิจจึึงได้้พััฒนาระบบ
การจััดการลููกค้า้ สััมพัันธ์์ (Customer Relationship Management:
CRM) ซึ่่� ง เป็็ น การนำเทคโนโลยีี ส ารสนเทศมาประยุุ ก ต์์ ใ ช้้
กัับการบริิการลููกค้้า โดยระบบดัังกล่่าวจะทำหน้้าที่่�เก็็บรวบรวม
และวิิเคราะห์์ข้้อมููล เพื่่�อการตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
อย่่างถููกต้อ้ งและรวดเร็็ว ระบบยัังถููกออกแบบให้้สามารถรัับข้้อร้้อง
เรีียนต่่าง ๆ จากลููกค้า้ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าทุุกปัญ
ั หาจะได้้รับั การบัันทึึก
และแก้้ไขอย่่างเป็็นระบบและยั่่�งยืืน
นอกจากนี้้� ธุุรกิิจยัังบริิการให้้คำแนะนำด้้านเทคนิิคการแปรรููป
เม็็ดพอลิิเมอร์์ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการร่่วมอื่่�น ๆ ร่่วมกัับ
ลููกค้้า (Co-value Creation) เพื่่�อเข้้าถึึงความต้้องการเชิิงลึึกของ
ลููกค้้า การช่่วยพััฒนาและต่่อยอดเครืือข่่ายทางธุุรกิิจ (Business
Matching) การจััดสััมมนาพััฒนาความรู้้�ทั้้�งด้้านธุุรกิิจและเทคนิิค
แก่่ลููกค้้าเพื่่�อเสริิมสร้้างศัักยภาพของลููกค้้าให้้มีีการเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืน อีีกทั้้�งยัังเน้้นการจััดส่่งสิินค้้าให้้ถึึงลููกค้้าอย่่างถููกต้้องและ
รวดเร็็ว ทั้้�งนี้้� ธุุรกิิจมีีความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาและเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพ
ในการบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อยกระดัับมาตรฐานการบริิการให้้
สอดคล้้องกัับแนวทางการดำเนิินธุุรกิิจที่่�แตกต่่างกัันของลููกค้้าใน
กลุ่่�มต่่าง ๆ อีีกด้้วย
1.3) ราคาและต้้นทุุน
ธุุรกิิจมุ่่�งสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ลููกค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจและผู้้�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย รวมถึึงการพััฒนาเทคโนโลยีีและสร้้างสรรค์์
นวัั ตก รรมที่่� เ ป็็ น เลิิ ศ และเนื่่� อ งจากราคาขายทั้้� ง ในประเทศ
และตลาดส่่งออกเคลื่่�อนไหวตามราคาตลาดโลก  ธุุรกิิจจึึงพยายาม
เพิ่่� ม มูู ล ค่่ า (Premium) ให้้ กัั บ สิิ น ค้้ า ด้้ ว ยคุุ ณ ภาพการผลิิ ต 
การบริิการ และนวััตกรรมที่่�ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
เพื่่�อให้้สามารถขายสิินค้้าในราคาที่่�แข่่งขัันได้้
นอกจากนี้้� ธุุรกิิจยัังให้้ความสำคััญกับั ต้้นทุุนการผลิิต  เนื่่�องจาก
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�ใช้้เงิินลงทุุนสููงจึึงเน้้น
การขยายและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตเพื่่�อให้้เกิิดการประหยััด
ต่่อขนาด (Economy of Scale) โดยใช้้เงิินลงทุุนให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพ
สููงสุุด ประกอบกัับการออกแบบโครงสร้้างธุุรกิิจให้้เป็็นผู้้�ผลิิตแบบ
ครบวงจร เพื่่�อช่่วยให้้ธุุรกิิจมีีความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน รวมถึึง
ขยายผลการจััดการธุุรกิิจด้้วยหลัักการ Integrated Business
Excellence: IBE สามารถลดการสููญเสีียเวลา ทำให้้สามารถ
เพิ่่� ม ปริิ ม าณการผลิิ ต และลดต้้ น ทุุ น รวมถึึ ง มีี ก ารปรัั บ เปลี่่� ย น
แผนการผลิิตและกำหนดราคาให้้ตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้้าได้้ อีีกทั้้�งธุุรกิิจยัังใช้้ระบบการจััดการผลผลิิตทั่่�วทั้้�งองค์์กร
(Total Productivity Management: TPM) ซึ่่�งเน้้นเรื่่�องดููแล
เครื่่�องจัักร ประสิิทธิภิ าพของโรงงาน การลดความสููญเสีีย และการ
ลดต้้นทุุน ส่่งผลให้้บริิษัทั ในกลุ่่�มได้้รับั รางวััล Advanced Special

Award for TPM Achievement จากสถาบััน Japan Institute
of Plant Maintenance จากความสามารถในการบรรลุุเป้้าหมาย
ของการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดความสููญเสีียระหว่่างการเดิิน
เครื่่�องจัักร การประหยััดพลัังงาน การลดอุุบััติิเหตุุและผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม รวมไปถึึงการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานด้้วย
นอกจากนี้้� ธุุ ร กิิ จ ได้้ น ำเทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล (Digital) และ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เข้้ามาใช้้
ในกระบวนการตั้้�งแต่่การจััดซื้้�อ การจััดการคลัังสิินค้้า การผลิิต 
การขาย และการขนส่่ง ในรููปแบบ e-Business เช่่น e-Procurement,
Warehouse Management, Advanced Process Control,
Advanced Planning and Scheduling, ReadyPlastic,
Customer Relationship Management (CRM) และ Electronic
Delivery Paper (e-DP), Blockchain for Procure-to-Pay (B2P)
และ Digital Commerce Platform (DCP) เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพ
และประสิิ ทธิิ ผ ลในการทำงานทั่่� ว ทั้้� ง ห่่ ว งโซ่่ อุุปทาน (Supply
Chain) และเพื่่� อ ตอบสนองความต้้ อ งการของลูู กค้้ า
ได้้ ทัั น ทีี รวมถึึ ง การนำเทคโนโลยีี RPA (Robotic Process
Automation) เข้้ามาช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพกระบวนการทำงาน
โดยการให้้ซอฟต์์แวร์์หุ่่�นยนต์์ทำงานแทนมนุุษย์์ในขั้้�นตอนการ
ทำงานที่่�ซ้้ำเดิิม ทั้้�งยัังคิิดค้้นระบบการตรวจสอบการทำงานของ
เครื่่�องจัักรตลอด  24 ชั่่�วโมง (Smart Online Fault Analysis:
SmartOFA)  สามารถประเมิินความเสี่่ย� งและแจ้้งเตืือนได้้ล่ว่ งหน้้า
ก่่อนเครื่่�องจัักรมีีปััญหา ซึ่่�งสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายในการซ่่อมบำรุุง
และลดการเสีียโอกาสที่่�จะต้้องหยุุดการทำงานของเครื่่�องจัักรได้้
1.4) ระบบบริิหารคุุณภาพและคุุณภาพสิินค้้า
เนื่่� อ งจากธุุ ร กิิ จ มีี น โยบายในการผลิิ ตสิิ น ค้้ า ที่่� มีี คุุ ณ ภาพ
และปลอดภััยต่่อการใช้้งาน โดยปราศจากผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
และชุุ ม ชน และมุ่่�งเน้้ น เรื่่�อ งความปลอดภัั ย และอาชีี ว อนามัั ย
ในการทำงาน ธุุรกิิจได้้นำระบบการบริิหารคุุณภาพทั่่�วทั้้�งองค์์กร
(Total Quality Management: TQM) ซึ่่�งเน้้นเรื่่�องคุุณภาพและ
ความต้้องการของลููกค้้ามาบููรณาการกัับระบบการจััดการ TPM
ระบบการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง และ ISO ให้้เป็็นระบบการ
จััดการคุุณภาพโดยรวมเพีียงระบบเดีียว ส่่งผลให้้ได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานสากลหลากหลาย อาทิิ ระบบบริิ ห ารคุุ ณ ภาพ 
ISO 9001 ระบบบริิหารงานคุุณภาพสำหรัับเครื่่�องมืือแพทย์์
ISO 13485 ระบบการจััดการสุุขลัักษณะที่ดี่� ใี นสถานประกอบการ
GMP ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001 ระบบบริิหาร
คุุณภาพสำหรัับอุุตสาหกรรมยานยนต์์ ISO 16949 และระบบ
การจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย OHSAS และ TIS/
มอก.18001 รวมไปถึึงระบบการจััดการห้้องปฏิิบััติิทดสอบและ
สอบเทีียบ ISO 17025 ซึ่่ง� ส่่งผลให้้มีกี ารประกัันคุุณภาพของสิินค้้า
ทั้้�งด้้านคุุณภาพและความปลอดภััยตลอดทั้้�งกระบวนการ ได้้แก่่
กระบวนการจััดหา กระบวนการผลิิตไปถึึงกระบวนการจััดเก็็บ
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และขนส่่ง เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ยัังมีีการสนัับสนุุนให้้หน่่วยงานวิิจััย
และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์สามารถปรัับปรุุงเม็็ดพอลิิเมอร์์และสิินค้้าใหม่่
ที่่�มีีคุุณภาพและปลอดภััยต่่อผู้้�ใช้้งานเพื่่�อรองรัับและตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้า้ รวมทั้้�งผู้้�ใช้้งานได้้เหมาะสมในหลากหลาย
ผลิิตภััณฑ์์อย่่างแท้้จริิง
1.5)	การบริิหารจััดการ
ธุุรกิิจเน้้นเรื่่อ� งการพััฒนาระบบการจััดการห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า (value
chain optimization) เพื่่�อให้้สามารถบริิหารงานได้้อย่่างรวดเร็็ว
และแม่่นยำตามสภาวะความผัันผวนของตลาด โดยทุุกเดืือนธุุรกิิจ
จะจััดทำแผนงานไปข้้างหน้้า (Forward-Looking Plan) และ
วางแผนงานอย่่างเชื่่�อมโยงกัันทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Value Chain)
ครอบคลุุมทั้้�งการผลิิตและการขาย อุุปสงค์์และอุุปทานของสิินค้้า
และวััตถุดิุ บิ รวมถึึงสิินค้้าใหม่่ที่อ่� ยู่่�ระหว่่างการพััฒนา เพื่่�อเพิ่่�มระยะ
เวลาในการปรัับตััวตามสถานการณ์์ตลาดและความต้้องการของ
ลููกค้า้ ที่เ่� ปลี่่ย� นแปลงไป และเพื่่�อให้้การวางแผนงานเกิิดประสิิทธิผิ ล
สููงสุุด ยังั มีีการวััดผลของแผนงานดัังกล่่าวเพื่่�อนำข้้อมููลไปปรัับปรุุง
การวางแผนงานในอนาคต
นอกจากนี้้� ยัังมุ่่�งเน้้นเรื่่�องการเปลี่่�ยนแปลงวััฒนธรรมองค์์กร
(Cultural Transformation) เพื่่�อส่่งเสริิมทััศนคติิของพนัักงาน
ให้้ มุ่่� งเน้้ น ปรัั บ ปรุุ ง การทำงานอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง (Continuous
Improvement) รวมถึึงคััดเลืือกกลุ่่�มพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพสููง
ให้้ออกจากหน้้างานเดิิมมาทำงานโครงการปรัับปรุุงอย่่างเต็็มตััว
ธุุรกิิจยัังยกระดัับการบริิหารจััดการเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถ
การจััดเตรีียมทรััพยากรบุุคคล (Strategic Workforce Planning)
โดยเริ่่� ม ตั้้� ง แต่่ ก ารประเมิิ น ความต้้ อ งการและความพร้้ อ มของ
ทรััพยากรบุุคคล ทั้้�งด้้านจำนวน ความสามารถ  และคุุณลัักษณะ
ที่่�จำเป็็นต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ เพื่่�อเตรีียมพร้้อมสำหรัับการพััฒนา
ธุุรกิิจในปััจจุุบันั และอนาคต โดยมีีการเชื่่อ� มโยงเป้้าหมายของธุุรกิิจ
และพนัักงาน โดยใช้้ระบบบริิหารผลการปฏิิบัติั งิ าน (Performance
Management System) รููปแบบใหม่่ พร้้อมสร้้างนวััตกรรม
การทำงานให้้มีีความเข้้าใจร่่วมกััน พััฒนาการประเมิินผลงาน
ระหว่่ า งผู้้�บัั ง คัั บ บัั ญช าและผู้้�ใต้้ บัั ง คัั บ บัั ญช าที่่� เ หมาะสมยิ่่� ง ขึ้้� น
และพััฒนาทัักษะที่่�จำเป็็นสำหรัับผู้้�บริิหาร เพื่่�อเป็็นแบบอย่่าง
ในการสร้้างบุุคลากรให้้ทำงานร่่วมกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้� ธุุรกิิจได้้ดำเนิินการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบการ
วางแผนทรััพยากรองค์์กร (Enterprise Resource Planning: ERP)
ผ่่านการเชื่่�อมต่่อระบบของหน่่วยงานต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกัันเพื่่�อเพิ่่�ม
ความรวดเร็็วในการตอบสนองลููกค้้า เช่่น ระบบการประมาณ
ความต้้ อ งการใช้้ สิิ น ค้้ า ของลูู กค้้า ระบบการวางแผนการขาย
และการจััดส่ง่ และระบบการบริิหารสิินค้้าคงคลััง

ธุุ ร กิิ จ ยัั ง ได้้ เ ชิิ ญ ที่่� ป รึึกษาที่่� มีี ค วามเชี่่�ย วชาญในการจัั ดก าร
ห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทาน (Supply Chain) ระดัั บ โลกมาร่่ ว มพัั ฒ นา
ประสิิ ทธิิ ภ าพการบริิ ห ารจัั ดก ารห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทานอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
โดยมุ่่�งเน้้นความสามารถในการเห็็นภาพรวมของห่่วงโซ่่อุุปทาน
(Supply Chain Visibility) นอกจากนี้้� ธุุรกิิจยัังได้้ขยายระบบการ
บริิ ห ารความต่่ อ เนื่่� อ งทางธุุ ร กิิ จ (Business Continuity
Management: BCM) ไปยัังทุุกบริิษััทในกลุ่่�มเพื่่�อการตอบสนอง
ลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�องในกรณีีฉุุกเฉิินอีีกด้้วย
(2)	ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
ธุุ ร กิิ จ ได้้ มีี ก ารจัั ด แบ่่ ง กลุ่่�มลูู กค้้ า เป้้ า หมายใหม่่ ใ ห้้ เ ป็็ น ไป
ตามกลุ่่�มอุุตสาหกรรม เพื่่�อให้้สามารถตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้า้ ได้้ตรงจุุดมากยิ่่�งขึ้้น� โดยสามารถแบ่่งได้้ดังั นี้้� กลุ่่�มอาคาร
และโครงสร้้างพื้้�นฐาน กลุ่่�มธุุรกิิจยานยนต์์ กลุ่่�มธุุรกิิจอาหารและ
เครื่่�องดื่่�ม กลุ่่�มธุุรกิิจเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า และกลุ่่�มธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์
ลัั กษ ณะลูู กค้้ า ส่่ ว นใหญ่่ จ ะเป็็ น รายย่่ อ ยและกระจายตัั ว
โดยธุุ ร กิิ จ มุ่่�งขยายฐานลูู กค้้ า ให้้ ค รอบคลุุ ม กลุ่่�มตลาดย่่ อ ย
(Market Segment) และภูู มิิ ภ าคที่่� ห ลากหลาย เพื่่� อ ลด
ความเสี่่� ย งจากการพึ่่� ง พิิ ง ลูู กค้้ า น้้ อ ยราย ในขณะเดีี ย วกัั น ได้้
มีี ก ารพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ร่่ ว มกัั บ ลูู กค้้ า ที่่� เ ป็็ น ผู้้�ผลิิ ต ระดัั บ โลก 
เพื่่� อ ให้้ ส ามารถเป็็ น ผู้้�นำในเทคโนโลยีี แ ละเพื่่� อ ตอบสนอง
ความต้้องการที่่�แท้้จริิงของลููกค้้าปลายทางได้้ล่่วงหน้้า
(3)	การจำหน่่ายและช่่องทางการจำหน่่าย
ปีี 2564 ธุุ ร กิิ จ มีี สัั ดส่่ ว นการจำหน่่ า ยเม็็ ดพ อลิิ โ อเลฟิิ น ส์์
ในประเทศและต่่างประเทศคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 43
และร้้อยละ 57 ตามลำดัับ ส่่วนการจำหน่่ายเม็็ดพีีวีีซีีในประเทศ
และต่่างประเทศ คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 40 และร้้อยละ
60 ตามลำดัับ โดยธุุรกิิจได้้เพิ่่�มช่่องทางการจััดจำหน่่ายผ่่านทาง
แพลตฟอร์์ ม การขายสิิ น ค้้ า ออนไลน์์ ใ นชื่่� อ ReadyPlastic
ซึ่่� ง เริ่่� ม จากการขายเม็็ ดพ อลิิ เ มอร์์ ชนิิ ด  Non-Prime และ
ขยายครอบคลุุมไปถึึงผลิิตภััณฑ์์เม็็ดพอลิิเมอร์์รีีไซเคิิล สำหรัับ
ช่่องทางการจำหน่่ายหลัักสำหรัับเม็็ดพอลิิโอเลฟิินส์์และเม็็ดพีีวีีซีี
ประกอบด้้วย การขายโดยตรงให้้กับั ลููกค้า้ และการขายผ่่านตััวแทน
จำหน่่ายสิินค้้า ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 66 ร้้อยละ 34 และ ร้้อยละ 86
ร้้อยละ 14 ของปริิมาณการจำหน่่ายทั้้�งหมด ตามลำดัับ
•	การจำหน่่ายในประเทศ
ลููกค้้าเม็็ดพอลิิโอเลฟิินส์์แบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มคืือ ลููกค้้าที่่�
ผลิิตเพื่่�อขายในประเทศ (Domestic Customer) คิิดเป็็นสััดส่่วน
ประมาณร้้อยละ 95 ของปริิมาณการจำหน่่ายในประเทศ ทั้้�งหมด 
และลููกค้้าที่่�ผลิิตเพื่่�อการส่่งออก (Re-Export Customer) คิิดเป็็น
สััดส่่วนร้้อยละ 5 ส่่วนเม็็ดพีีวีีซีี มีีเพีียงลููกค้้าที่่�ผลิิตเพื่่�อขายใน
ประเทศเท่่านั้้�น
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•	การส่่งออก
ธุุรกิิจส่่งออกเม็็ดพอลิิเมอร์์ส่ว่ นใหญ่่ไปประเทศในแถบภููมิภิ าค
เอเชีียแปซิิฟิิก การจััดจำหน่่ายจะเน้้นการเข้้าถึึงผู้้�ใช้้ปลายทาง
หรืือผู้้�แทนจำหน่่ายในประเทศนั้้�น ๆ โดยตรง เพื่่�อประสิิทธิิภาพ
ในการตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า สััดส่่วนตลาดส่่งออกคืือ
เอเชีียตะวัันออกร้้อยละ 31 เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ร้้อยละ 30
เอเชีียใต้้ร้อ้ ยละ 8 และประเทศอื่่น� ๆ นอกภููมิภิ าคเอเชีียอีีกร้อ้ ยละ
31 และสััดส่่วนการส่่งออกเม็็ดพีีวีีซีี คืือ เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ร้้อยละ 26 เอเชีียใต้้ร้้อยละ 44 และประเทศอื่่�น ๆ อีีกร้้อยละ 30
ธุุรกิิจมีีปริิมาณการส่่งออกประมาณ 1.36 ล้้านตััน แบ่่งเป็็น
เม็็ดพอลิิโอเลฟิินส์์ 1.15 ล้้านตัันและพีีวีซีี ี 0.21 ล้้านตััน ตามลำดัับ
สามารถกระจายการส่่งสิินค้้าไปตามฐานลููกค้้าที่่�มีีอยู่่�กว่่า 120
ประเทศทั่่�วโลก  โดยไม่่ส่่งออกไปที่่�ประเทศใดประเทศหนึ่่�งมาก
เป็็นพิิเศษ ทำให้้สามารถลดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เนื่่�องจากการ
เปลี่่�ยนแปลงทางการเมืืองหรืือเศรษฐกิิจของประเทศนั้้�น ๆ

บริษัท

โรงงานในประเทศไทย
1. ระยองโอเลฟินส์
2. มาบตาพุดโอเลฟินส์
3. ไทยโพลิเอทิลีน

4. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
5. นวพลาสติกอุตสาหกรรม
6. ทีพีซี เพสต์ เรซิน
โรงงานในประเทศเวียดนาม
7. Binh Minh Plastics Joint
Stock Company (BMP)
8. TPC Vina Plastic and
Chemicals Corporation

ผลิตภัณฑ์/บริการ

นอกจากนี้้� การสร้้างฐานลููกค้้าทั่่�วโลกทำให้้สามารถบริิหาร
ปริิมาณการส่่งออกในแต่่ละประเทศ เพื่่�อผลกำไรสููงสุุด  เนื่่�องจาก
ราคาในแต่่ละประเทศอาจมีีความแตกต่่างกัันตามสภาวะตลาดของ
ประเทศนั้้�น ๆ
3.	การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
(ก) โรงงานและกำลัังการผลิิต
ธุุรกิิจมีีโรงงานผลิิตโอเลฟิินส์์ 2 โรงงาน โรงงานผลิิตเม็็ด
พอลิิโอเลฟิินส์์ 9 โรงงาน ตั้้�งอยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด 
จัังหวััดระยอง และโรงงานผลิิตเม็็ดพอลิิไวนิิลคลอไรด์์ (พีีวีีซีี)
และผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่�เ กี่่�ย วข้้ อ ง 14 โรงงาน ตั้้� ง อยู่่�ในประเทศไทย
เวีียดนาม และอิินโดนีีเซีีย และโรงงานผลิิตปิโิ ตรเคมีีแบบครบวงจร
ประเทศเวีียดนามที่่ก� ำลัังก่่อสร้้างอีีก 1 คอมเพล็็กซ์์ รวมถึึงมีีบริิษัทั
ย่่อยต่่าง ๆ ที่่�ให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ โดยมีีรายละเอีียด
กำลัังผลิิต (Nameplate Capacity) ดัังนี้้�
กำ�ลังการผลิต/1
(ตันต่อปี)

ท่อพลาสติกและข้อต่อ

6,321,000
900,000
450,000
1,200,000
850,000
140,000
170,000
220,000
450,000
140,000
150,000
140,000
180,000
540,000
530,000
204,000
21,000
36,000
3,217,000
150,000

พีวีซีเรซิน

200,000

เอทิลีน
โพรพิลีน
เอทิลีน
โพรพิลีน
HDPE 1
HDPE 2
HDPE 3
HDPE 4
LLDPE
LDPE
PP 1
PP 2
PP 3
พีวีซีเรซิน
ท่อและข้อต่อพีวซี ี
โปรไฟล์พีวีซี
พีวีซี เพสต์ เรซิน

เปิดดำ�เนินการ
(พ.ศ.)

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษท
ั ฯ
(ร้อยละ)

2542

68

2553

67

2532
2540
2544
2553
2533
2538
2536
2540
2553
2514
2513

100

2536

100

2520

54

2538

70

100
100
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บริษัท

9. Viet-Thai Plastchem
10. Long Son Petrochemicals

โรงงานในประเทศอินโดนีเซีย
11. PT. TPC Indo Plastic &
Chemicals
12. Berjaya Newaplastic Indonesia
โรงงานในประเทศกัมพูชา
13. Nawaplastic
โรงงานในประเทศเมียนมา
14. Grand Nawaplastic
ธุรกิจบริการ
15. มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล
16. ระยองไปป์ไลน์
17. ระยองวิศวกรรม
และซ่อมบำ�รุง

ผลิตภัณฑ์/บริการ

พีวีซีคอมพาวนด์
เอทิลีน
โพรพิลีน
HDPE
LLDPE
PP
Butadiene
พีวีซีเรซิน
ท่อและข้อต่อพีวซี ี
ท่อและข้อต่อพีวซี ี

บริการท่าเทียบเรือ
และคลังเก็บผลิตภัณฑ์
บริการการขนส่งทางท่อ
บริการทางด้านวิศวกรรม
และซ่อมบำ�รุง

สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษท
ั ฯ
(ร้อยละ)

กำ�ลังการผลิต/1
(ตันต่อปี)

เปิดดำ�เนินการ
(พ.ศ.)

17,000
950,000
400,000
500,000
500,000
400,000
100,000
141,000
120,000

2537
กำ�ลังก่อสร้างและ
คาดว่าจะเปิด
ดำ�เนินการกลางปี
2566

72
100

2539

100

21,000
17,400
17,400
16,000
16,000

2562

51

2559

60

-/2

2541

82

-

2541
2544

92
100

80

หมายเหตุุ:
/1
กำลัังการผลิิตข้้างต้้น เป็็นกำลัังการผลิิตเฉพาะผลิิตภััณฑ์์หลััก และแสดงเฉพาะข้้อมููลของบริิษััทย่่อยของธุุรกิิจเท่่านั้้�น
/2
ท่่าเทีียบเรืือ 4 ท่่า มีีขนาดระวางบรรทุุก (Deadweight Tonnage) 100,000 ตััน 80,000 ตััน 20,000 ตััน และ 10,000 ตััน

ปีี 2564 โรงงานผลิิตโอเลฟิินส์์มีีอััตราการใช้้กำลัังการผลิิตอยู่่�
ที่่� ร้้ อ ยละ 108 โรงงานผลิิ ต เม็็ ดพ อลิิ โ อเลฟิิ น ส์์ มีี อัั ต ราการ
ใช้้กำลัังการผลิิตอยู่่�ที่ร้่� อ้ ยละ 94   และโรงงานผลิิตเม็็ดพอลิิไวนิิล
คลอไรด์์ (พีีวีีซีี) มีีอััตราการใช้้กำลัังการผลิิตอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 94
เมื่่�อเทีียบกัับกำลัังผลิิตรวมแต่่ละผลิิตภััณฑ์์
โครงการ Long Son Petrochemicals (LSP) ณ ประเทศ
เวีียดนาม เป็็นโครงการปิิโตรเคมีีครบวงจรแห่่งแรกของประเทศ
เวีียดนาม มีีความสามารถในการแข่่งขัันในเชิิงธุุรกิิจเนื่่�องจากเป็็น
โครงการที่่�มีีการเชื่่�อมโยงจากโรงงานปิิโตรเคมีีขั้้�นต้้นถึึงขั้้�นปลาย
ครบวงจร มีีความประหยััดจากขนาด  (Economies of Scale)
และสามารถใช้้วััตถุุดิิบได้้อย่่างยืืดหยุ่่�นสููง โดยสามารถเลืือกใช้้
ก๊๊าซโพรเพนร่่วมกัับแนฟทาเป็็นวััตถุดิุ บิ ในสััดส่ว่ นต่่าง ๆ เพื่่�อบริิหาร
ต้้นทุุน และผลิิตเอทิิลีีนและโพรพิิลีีนรวมกัันได้้ประมาณ 1.35
ล้้านตัันต่่อปีี และโพลิิโอเลฟิินส์์ในขั้้�นปลายด้้วยกำลัังการผลิิต
โดยรวมใกล้้เคีียงกัับโรงงานโอเลฟิินส์์ ด้้วยเทคโนโลยีีในกระบวนการ
ผลิิตชั้้�นนำระดัับโลกที่่�ได้้รัับการยอมรัับ โดย LSP ยัังมีีการลงทุุน

ในระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ช่่วยสนัับสนุุนการดำเนิินกิิจการ เช่่น
ท่่าเรืือน้้ำลึึก และสาธารณููปโภคต่่าง ๆ  
นอกจากนี้้� LSP ยัังตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพสููง โดยตั้้�งอยู่่�
ห่่างจากนครโฮจิิมิินห์์ ซึ่่�งเป็็นตลาดหลัักและเป็็นเมืืองศููนย์์กลาง
ทางเศรษฐกิิจของประเทศเวีียดนามเพีียงประมาณ 100 กิิโลเมตร
และอยู่่�ติิดกับั ชายฝั่่ง� ทะเลน้้ำลึึก ทำให้้มีคี วามสะดวกในการนำเข้้า
วััตถุุดิิบและส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ และมีีท่่าเรืือคอนเทนเนอร์์ระหว่่าง
ประเทศขนาดใหญ่่ อ ยู่่�ในพื้้� น ที่่� ใ กล้้ เ คีี ย ง จึึงสะดวกต่่ อ การส่่ ง
ผลิิตภััณฑ์์เม็็ดพอลิิเมอร์์ไปจำหน่่ายในตลาด
โครงการ LSP มีีมููลค่่าโครงการรวมประมาณ 5.4 พัันล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐ โดยเริ่่�มดำเนิินการด้้านวิิศวกรรม จััดหา และ
ก่่อสร้้าง EPC มาตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่�สามของปีี 2561 ซึ่่�งปััจจุุบััน
ณ สิ้้� น ปีี 2564 ความคืื บ หน้้ า ของการดำเนิิ น การ EPC
อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 91 และคาดว่่าโครงการ LSP จะเปิิดดำเนิินการ
เชิิงพาณิิชย์์ตามแผนในช่่วงครึ่่�งแรกของปีี 2566

061

(ข)	การจััดหาวััตถุุดิิบ
1)	การผลิิตโอเลฟิินส์์
วััตถุดิุ บิ หลัักที่ใ่� ช้้ในการผลิิตโอเลฟิินส์์ คือื แนฟทา ซึ่่ง� จััดหาจาก
โรงกลั่่�นน้้ำมัันภายในประเทศ นอกจากนี้้� ธุุรกิิจได้้มีีการออกแบบ
โรงงานให้้สามารถใช้้วัตถุ
ั ดิุ บิ ทดแทนอื่่น� ๆ ได้้ เช่่น ก๊๊าซปิิโตรเลีียม
เหลว (LPG) ราฟฟิิเนต และคอนเดนเสท หากได้้ต้น้ ทุุนในการผลิิต
ต่่ำกว่่าและมีีความสามารถในการแข่่งขัันมากขึ้้�น ในปีี 2564
คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 22 ของความต้้องการใช้้ทั้้�งหมด 
ส่่วนที่่�เหลืืออีีกร้้อยละ 78 เป็็นการนำเข้้าจากประเทศในแถบ
ตะวัั น ออกกลางเป็็ น ส่่ ว นใหญ่่ ธุุ ร กิิ จ มีี ก ารเข้้ า ทำสัั ญญ า
จััดซื้้�อวััตถุุดิิบ (ระยะยาว) กัับผู้้�จััดจำหน่่ายวััตถุุดิิบหลัักทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ
2)	การผลิิตพอลิิโอเลฟิินส์์
วัั ตถุุ ดิิ บ หลัั ก ที่่� ใ ช้้ ใ นการผลิิ ตพ อลิิ โ อเลฟิิ น ส์์ คืื อ โอเลฟิิ น ส์์
ซึ่่ง� ธุุรกิิจมีีสัญญ
ั าซื้้อ� ขายกัับโรงงานผลิิตโอเลฟิินส์์ในธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
จำนวนประมาณ 1,865,000 ตัันต่่อปีี โดยโอเลฟิินส์์จากโรงงาน
ผลิิตโอเลฟิินส์์อีีกส่่วนหนึ่่�งจะจำหน่่ายให้้กัับบริิษััทร่่วมทุุนและ
ลููกค้า้ ภายนอก ซึ่่ง� เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในโรงงานผลิิตโอเลฟิินส์์ นอกจากนี้้�
สามารถซื้้�อโอเลฟิินส์์เพิ่่�มเติิมได้้จาก บริิษัทพี
ั ทีี ทีี ี โกลบอล เคมิิคอล
จำกััด (มหาชน) หรืือนำเข้้าจากต่่างประเทศ
3)	การผลิิตพีีวีีซีี
วัั ตถุุ ดิิ บ หลัั ก ที่่� ส ำคัั ญ ในการผลิิ ตพีี วีี ซีี  คืื อ  วีี ซีี เ อ็็ ม (Vinyl
Chloride Monomer: VCM) ซึ่่�งธุุรกิิจสามารถผลิิตได้้เองทั้้�งหมด
สำหรัับป้้อนโรงงานผลิิตพีีวีีซีีในประเทศไทย สำหรัับโรงงานผลิิต
พีีวีีซีีในอิินโดนีีเซีียและเวีียดนาม ธุุรกิิจนำเข้้าวีีซีีเอ็็มจากการผลิิต
ในประเทศไทยและจััดหาเพิ่่�มเติิมโดยนำเข้้าจากต่่างประเทศ
ในส่่วนของอีีดีีซีี (EDC) สำหรัับการผลิิตวีีซีีเอ็็มเป็็นการนำเข้้า
ทั้้�งหมด
		 - ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ ดำเนิินธุุรกิิจตามนโยบายด้้านการพััฒนาอย่่าง
ยั่่ง� ยืืนมาโดยตลอด ทั้้�งนี้้� ได้้ให้้ความสำคััญกับั เรื่่อ� งสิ่่ง� แวดล้้อมและ
การพััฒนาชุุมชนเพื่่�อส่่งเสริิมการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืนระหว่่าง
อุุตสาหกรรม สิ่่�งแวดล้้อม และชุุมชน ด้้วยการบริิหารจััดการโรงงาน
ให้้เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม โดยในปีี 2558 ทุุกโรงงานได้้การรัับรอง
เป็็นโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory) ซึ่่ง� ถืือได้้ว่า่ เป็็น
แห่่งแรกในประเทศไทยที่่�มีีโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศครบ
100%  อีีกทั้้�งยัังมุ่่�งมั่่�นพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง จนกระทั่่�งในปีี 2564
นิิคมอุุตสาหกรรม อาร์์ ไอ แอล ได้้รับั การรัับรองเป็็นนิิคมอุุตสาหกรรม
เชิิงนิิเวศระดัับ Eco-World Class ระดัับสููงสุุดด้้วยคะแนนสููงสุุด 
จากการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) ถืือเป็็นนิิคมฯ
แห่่งแรกในประเทศไทยที่ไ่� ด้้รับั รางวััลนี้้�ต่อ่ เนื่่�อง 3 ปีีซ้อ้ น นอกจากนี้้�
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ยัังมีีส่่วนร่่วมกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ ในการขัับเคลื่่�อน

ส่่งเสริิมชุุมชนสู่่�การเป็็นชุุมชนเชิิงนิิเวศ (Eco Community)
โรงเรีียนเชิิงนิิเวศ (Eco School) และวััดเชิิงนิิเวศ (Eco Temple)
เพื่่� อ ร่่ ว มผลัั กดัั น ให้้ เ กิิ ด เป็็ น เมืื อ งอุุ ต สาหกรรมเชิิ ง นิิ เ วศ (Eco
Industrial Town) ตามนโยบายของภาครััฐในการพััฒนาอุุตสาหกรรม
ของประเทศที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อรณรงค์์และปลููกฝััง
จิิ ต สำนึึกด้้ า นการใช้้ ทรัั พ ยากร และการจัั ดก ารขยะ รวมถึึ ง
การรณรงค์์ด้้านความปลอดภััยในพื้้�นที่่� พร้้อมทั้้�งขยายผลโมเดล
การคััดแยกขยะภายในองค์์กรสู่่�ชุุมชนรอบโรงงานเชื่่�อมต่่อ “บ้้านวััด-โรงเรีียน-ธนาคารขยะ” ภายใต้้โครงการ “ชุุมชน LIKE (ไร้้) ขยะ”
สร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชนทุุกภาคส่่วน และพััฒนาแอปพลิิเคชััน
“คุ้้�มค่่า” สำหรัับเพื่่�อช่่วยในการบริิหารจััดการธนาคารขยะ
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ร่่วมกัับหลากหลายองค์์กรและภาคีีเครืือข่่าย
เพื่่�อทำภารกิิจพิิทัักษ์์ทะเล ตลอดจนความร่่วมมืือระดัับโลกกัับ
The Ocean Cleanup, Alliance to End Plastic Waste (AEPW)
และ Ellen MacArthur Foundation เพื่่�อร่่วมกัันแก้้ปััญหาขยะ
โดยเฉพาะในมหาสมุุทรให้้ได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน และเดิินหน้้าจััดการปััญหา
ขยะทะเลด้้วยนวััตกรรม “ทุ่่�นกัักขยะลอยน้้ำ จาก HDPE-Bone”
โดยพััฒนาและปรัับปรุุงจากรุ่่�นแรก ด้้วยการนำพลาสติิกเกรดพิิเศษ 
HDPE–Bone มาใช้้ทดแทนวััสดุุเดิิม ทำให้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การจััดเก็็บขยะลอยน้้ำ ทนทานต่่อรัังสีียููวีี เพิ่่�มอายุุการใช้้งาน
และสามารถนำกลัับมารีีไซเคิิลตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ธุุ ร กิิ จ เคมิิ ค อลส์์ ยัั ง ได้้ เ ข้้ า ไปส่่ ง เสริิ ม ความรู้้� ใ นการคัั ด แยก
และรวบรวมพลาสติิกใช้้แล้้วตั้้ง� แต่่ต้น้ ทางให้้กับั เยาวชนในโครงการ
"เก้้าอี้้�รีีไซเคิิลจากถุุงนมโรงเรีียน" โดยนำถุุงนมโรงเรีียนมาล้้าง
ตากให้้แห้้ง รวบรวมเป็็นพลาสติิกประเภท  LLDPE เพื่่�อส่่งขาย
และอีีกส่ว่ นหนึ่่ง� นำกลัับมาเป็็นวััตถุดิุ บิ เพื่่�อผลิิตเป็็น “เก้้าอี้้รี� ไี ซเคิิล”
ที่่�สวยงามและแข็็งแรงทนทาน และยัังได้้ขยายผลโครงการถนน
พลาสติิกรีไี ซเคิิลผ่่านความร่่วมมืือกัับบริิษัทต่
ั า่ ง ๆ อาทิิ บริิษัท 
ั เอสซีี
แอสเสท คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน) บริิษััท อมตะ คอร์์ปอเรชััน
จำกััด  (มหาชน) และบริิษััท  ซีีพีี ออลล์์ จำกััด  (มหาชน) ปััจจุุบััน
ได้้ดำเนิินการทำถนนแอสฟััลต์์คอนกรีีตต้น้ แบบที่มี่� พี ลาสติิกเหลืือใช้้
เป็็นส่่วนผสม รวมความยาวทั้้�งสิ้้น� 7.7 กิิโลเมตร สามารถนำพลาสติิก
เหลืือใช้้หมุุนเวีียนกลัับมาสร้้างคุุณค่่าได้้รวม 23 ตััน นอกจากนี้้�
ยัังได้้ลงนามความร่่วมมืือกัับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย และมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ร่่วมมืือ
ศึึกษาและพััฒนาการนำพลาสติิกเหลืือใช้้ มาผสมในแอสฟััลต์์
คอนกรีีตสำหรัับงานก่่อสร้้างทาง เพิ่่�มความแข็็งแรงและยืืดอายุุ
การใช้้งานของถนน สอดคล้้องตามนโยบาย BCG Economy
(Bio – Circular – Green Economy) ของรััฐบาล
4. งานที่่�ยังั ไม่่ส่ง่ มอบเฉพาะงานโครงการหรืือซื้้�อขายที่่�มีมูี ลู ค่่าสููง
ไม่่มีี
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SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง)
SCGP และบริิษััทย่่อยเป็็นผู้้�นำด้้านโซลููชัันบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจรในภููมิิภาค  ด้้วยนวััตกรรมสิินค้้าและบริิการที่่�หลากหลายควบคู่่�
กัับการดำเนิินงานอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งประกอบด้้วยสายธุุรกิิจหลััก 2 สายธุุรกิิจ คืือ 1) สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร และ 2) สายธุุรกิิจ
เยื่่�อและกระดาษ
ข้อมูลที่สำ�คัญ

กำ�ลังผลิต

ผลิตภัณฑ์หลัก

ตราสินค้า

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
• กระดาษบรรจุภัณฑ์
ตันต่อปี
4,363,000
• บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
ตันต่อปี
1,440,400
• บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว
ตารางเมตร
901,000,000
• บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป
ต่อปีตนั ต่อปี
143,000
• วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ชิ้นต่อปี
250,000,000
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
• เยื่อ
ตันต่อปี
556,000
• กระดาษพิมพ์เขียน
ตันต่อปี
490,900
• บรรจุภัณฑ์อาหาร
ตันต่อปี
60,950
สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
• กระดาษบรรจุภัณฑ์ (Packaging paper)
• กระดาษกล่องขาวเคลือบ (Coated duplex board)
• บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging)
• บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging)
• บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป (Rigid Packaging)
• วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Supplies and Labware)
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
• เยื่อ และกระดาษพิมพ์เขียน
• บรรจุภัณฑ์อาหาร
• ผลิตภัณฑ์จากป่าปลูก
• บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อการจัดส่งทางไปรษณีย์อย่างครบวงจร Doozy Pack
• บรรจุภัณฑ์ Green Carton
• SCGP Inspired Solutions Studio
• กระดาษพิมพ์เขียน Idea Green, Idea Work, Idea Max, Supreme, Delight, Spring PRO Series –
Offset PRO New, Card PRO, Note PRO, Text PRO Green Series – Green Offset, Green Card,
Green Matt, Green MattCard, Green Plus
• บรรจุภัณฑ์อาหาร Fest®, Go-Pak
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ข้อมูลที่สำ�คัญ

จุดเด่นที่ส�ค
ำ ัญ

• เป็นผู้น�ด
ำ ้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• เป็นพันธมิตรกับลูกค้าที่มีความสัมพันธ์อันยาวนาน ได้รับการยอมรับจากลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติและ
บริษัทชั้นนำ�ในภูมิภาค
• มีศักยภาพด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง สามารถสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ โซลูชัน
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้
• มีรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการในแนวตั้ง (Vertical Integration) ส่งผลให้บริษัทสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการดำ�เนินงาน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน อีกทั้งเพิ่มความมั่นคงในการจัดหาสินค้า
และวัตถุดิบ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• เป็นผู้น�ด
ำ ้านการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ให้ความสำ�คัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

นโยบายหลัก
ในการดำ�เนินงาน

• ส่งเสริมแบรนด์และประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าผ่านนวัตกรรมการนำ�กลับมาใช้ใหม่ของสินค้า
และบริการ
• ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มความหลากหลายของสินค้า และฐานลูกค้า
เพื่อให้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจมหภาค และการใช้จ่ายของผู้บริโภคในภูมภิ าค
• มุ่งมั่นเดินหน้าเชิงรุกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นผู้บุกเบิกหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน

นโยบายในการ
พัฒนาธุรกิจ

• มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Merger and Partnership) และการ
ขยายธุรกิจในปัจจุบัน (Organic expansion)
• มุ่งมั่นเป็นผู้นำ�ด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรอันดับต้น ๆ ที่ลูกค้านึกถึง (Top-of-Mind) ผ่านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม รวมถึงการออกแบบโซลูชันเพื่อตอบสนองต่อเมกะเทรนด์อย่าง
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
• ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance)
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1.	ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
• SCGP เป็็นผู้้�นำการให้้บริิการด้้านบรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบครบวงจร
ทั้้�งในประเทศไทยและในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่�มีีการ
บููรณาการในแนวตั้้�ง (Vertical Integration) ตั้้�งแต่่การผลิิตเยื่่�อ
กระดาษเพื่่�อนำไปผลิิตกระดาษพิิมพ์์เขีียน กระดาษบรรจุุภััณฑ์์
และบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ  และมีีการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
สำหรัับหลากหลายอุุตสาหกรรม (Horizontal Diversification)
ทำให้้ ส ามารถจัั ด สรรกำลัั ง ผลิิ ต และควบคุุ ม ต้้ น ทุุ น ได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิภิ าพ ส่่งเสริิมให้้มีห่ี ว่ งโซ่่อุปุ ทานที่แ่� ข็็งแกร่่ง และยัังสามารถ
ควบคุุมคุุณภาพและนวััตกรรมได้้ตั้้ง� แต่่ขั้้น� ตอนแรกของกระบวนการ
ผลิิต รวมถึงึ เพิ่่�มมููลค่่าให้้กับั ผลิิตภััณฑ์์ได้้ นอกเหนืือจากบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ที่่� กล่่าวมาข้้ างต้้ น แล้้ว SCGP ยัังผลิิตบรรจุุภััณฑ์์แ บบอ่่ อ นตัั ว
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบคงรููป บรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหาร  และวััสดุุอุปุ กรณ์์ทางการ
แพทย์์ โดยแบ่่งสายธุุรกิิจหลัักได้้ 2 สายธุุรกิิจ คืือ
• สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร
ผลิิตภััณฑ์์หลััก ได้้แก่่ กระดาษบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากเยื่่อ� และกระดาษ 
ถุุงหลายชั้้�น ถุุงช้้อปปิ้้�ง แกนกระดาษ ผลิิตภััณฑ์์แปรรููป-สำเร็็จรููป
กระดาษปิิดแผ่่นยิิปซััม กระดาษกล่่องขาวเคลืือบ (Coated duplex
board ) และบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ จ ากเยื่่� อ และกระดาษประเภทต่่ า ง ๆ
(Fiber-Based Packaging ) บรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อการขนส่่งสิินค้้า

(Logistics Packaging) บรรจุุภััณฑ์์กล่่องกระดาษแข็็งแบบพัับได้้
(Folding Carton) ผลิิตภััณฑ์์นิิทรรศการและงานแสดงสิินค้้า
(Event & Exhibition) สิินค้้าไลฟ์์สไตล์์ (Lifestyle Product) บรรจุุ
ภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว (Flexible Packaging) บรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููป
(Rigid Packaging) และวััสดุุอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ (Medical
Supplies and Labware) รวมไปถึงึ การบริิการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
อย่่างครบวงจร
• สายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ
ผลิิตภััณฑ์์หลััก  ได้้แก่่ บรรจุุภััณฑ์์อาหาร ผลิิตภััณฑ์์เยื่่�อและ
ผลิิตภััณฑ์์กระดาษ  สำหรัับเยื่่�อที่่�ผลิิตได้้สามารถใช้้เป็็นวััตถุุดิิบ
สำคััญในการผลิิตกระดาษได้้หลายชนิิด  เช่่น กระดาษพิิมพ์์เขีียน
ซึ่่�งโรงพิิมพ์์ทั่่�วไปสามารถนำกระดาษพิิมพ์์เขีียนไปใช้้งานในด้้าน
พิิมพ์์นิิตยสาร หรืือใช้้ทำกระดาษสมุุด กระดาษพิิมพ์์ตำราเรีียน
กระดาษถ่่ายเอกสาร กระดาษชนิิดพิิเศษที่่�ใช้้ในงานอุุตสาหกรรม
เช่่น กระดาษสำหรัับทำฉลาก กระดาษรองหลัังฉลาก กระดาษ
สำหรัับงานเฟอร์์นิเิ จอร์์ กระดาษสำหรัับงานทางการแพทย์์หรืืองาน
อนามััย รวมทั้้�งบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหาร เช่่น บรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหาร กระดาษ
สำหรัับทำถ้้วยกระดาษ กรวยน้้ำดื่่�ม รวมถึึงกล่่อง ถ้้วย และถาด
สำหรัับบรรจุุอาหาร เป็็นต้้น
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2.	ตลาดและภาวะการแข่่งขััน
(ก)	การทำตลาดของผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�สำคััญ
		 - นโยบายและลัักษณะการตลาด
			 1)	กลยุุทธ์์ทางการตลาด
สำหรัับ SCGP มุ่่�งเน้้นสู่่�การเป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้าน
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างครบวงจร โดยมีีผลิิตภััณฑ์์ที่ห่� ลากหลาย
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ของผู้้�ผลิิต
สิินค้้าต่่าง ๆ ได้้อย่่างครบครััน ไม่่ว่า่ จะเป็็นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
จากเยื่่�อและกระดาษประเภทต่่าง ๆ (Fiber-Based
Packaging ) บรรจุุภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อการขนส่่งสิินค้้า (Logistics
Packaging) บรรจุุภััณฑ์์กล่่องกระดาษแข็็งแบบพัับได้้
(Folding Carton) และผลิิตภััณฑ์์นิทิ รรศการและงาน
แสดงสิินค้้า (Event & Exhibition) และสิินค้้าไลฟ์์
สไตล์์ (Lifestyle Product) บรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว
(Flexible Packaging) บรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููป (Rigid  
Packaging) และวััสดุุอุปุ กรณ์์ทางการแพทย์์ (Medical
Supplies and Labware) ในส่่วนของบรรจุุภััณฑ์์
จากเยื่่�อและกระดาษ  ได้้มีีการพััฒนาและขยายกำลััง
การผลิิตในด้้านการพิิมพ์์ทั้้�งระบบ Flexographic
Pre-Printing, Offset Printing และ Digital Printing
เพื่่�อรองรัับความต้้องการบรรจุุภััณฑ์์ที่่�หลากหลาย
ด้้านการบริิการงานออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ ได้้มีีการ
พััฒนาทีีมงานนัักออกแบบให้้ทำงานเชิิงรุุก มีีความรู้้�
ความสามารถในการออกแบบเชิิงบููรณาการ ตั้้�งแต่่การ
ออกแบบโลโก้้ ตราสิินค้้า ชั้้�นแสดงสิินค้้า บููธแสดง
สิินค้้า สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ต่่าง ๆ และบรรจุุภััณฑ์์ นัับเป็็นการ
ให้้บริิการการออกแบบที่่�ครบวงจร ประกอบกัับการมีี
โรงงานกระจายครอบคลุุมทั่่�วประเทศและในภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ซึ่่�งช่่วยสร้้างความเชื่่�อมั่่�นต่่อ
ผู้้�ผลิิตสิินค้้าว่่าจะได้้รัับสิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุุณภาพ
และบริิการที่่ดี� อี ย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดการหยุุดชะงััก
ในสายการผลิิตของผู้้�ผลิิตสิินค้้า โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ในช่่วงวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19
นอกจากนี้้� เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้า้
อย่่างสููงสุุด  SCGP ได้้ให้้ความสำคััญในการพััฒนา
คุุณภาพของสิินค้้าและบริิการ โดยมุ่่�งพััฒนานวััตกรรม
ของสิินค้้า (Innovation) ซึ่่�งเป็็นกลยุุทธ์์สำคััญในการ
เพิ่่�มขีีดความสามารถของ SCGP มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ด้้วยการนำเสนอกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ที่่�บางลง แต่่มีี
ความแข็็งแรงเท่่าเดิิม (High Strength) เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้ อ งการของลูู กค้้ า ในการลดต้้ น ทุุ น การผลิิ ต
และยัังช่่วยลดการใช้้ทรััพยากรอีีกด้้วย

SCGP ยัังมุ่่�งพััฒนาสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพและเป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ทำให้้สิินค้้าได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
ทางด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มมากมาย เช่่ น “ฉลากเขีี ย ว”
(Green Label) ที่่�ใช้้รัับรองผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ
และมีี ผ ลกระทบต่่ อสิ่่�ง แวดล้้ อ มน้้ อ ยกว่่ า เมื่่�อนำมา
เปรีียบเทีียบกัับผลิิตภััณฑ์์อื่่น� ที่ท่� ำหน้้าที่อ่� ย่่างเดีียวกััน
SCG Green Choice ฉลากสิินค้้าที่่�รัับรองนวััตกรรม
สิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�ง SCG
เป็็นผู้้�จััดทำขึ้้น� อาทิิ กระดาษบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เกรด KA, KE,
KH, KT, KS, KC, TA, TI, TR, TS, CA, CS, CSP, ES
ยิ่่� ง ไปกว่่ า นั้้� น SCGP ยัั ง ส่่ ง เสริิ ม การผลิิ ต และ
จััดจำหน่่ายกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ ที่่�ได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานการจัั ดก ารห่่ ว งโซ่่ ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ FSC-CoC
(Chain-of-Custody) ซึ่่�งแสดงถึึงผลิิตภััณฑ์์ไม้้ที่่�มีี
การผลิิตหรืือจำหน่่ายจากสวนไม้้ที่่�ได้้รัับการรัับรอง
จาก  FSC ตั้้� ง แต่่ ก ระบวนการจัั ด หาแหล่่ ง วัั ตถุุ ดิิ บ
การรัับและจััดเก็็บวััตถุดิุ บิ  การควบคุุมปริิมาณ ตลอดจน
การขายและการส่่ ง มอบจะต้้ อ งมีี ก ารคัั ด แยกหรืื อ
การกำหนดอย่่างชััดเจนในทุุกขั้้�นตอน เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้
ว่่ า จะไม่่ มีี ก ารปะปนของวัั ส ดุุ ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ รัั บ การรัั บ รอง
จนกว่่าจะสิ้้�นสุุดกระบวนการผลิิต  โดยสิินค้้า SCGP
ได้้รับั การรัับรอง 3 ประเภทคืือ FSC Recycled 100%,
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FSC Mix 100% และ FSC Mix 70% ทำให้้ผู้้�บริิโภค
มั่่�นใจได้้ว่่าสิินค้้าของ SCGP เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างแท้้จริิง
สำหรัับสายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ  ในส่่วนของ
กระดาษพิิม พ์์เ ขีียน มีีก ารเพิ่่�ม การนำเข้้า กระดาษ
เคลืือบผิิว เพื่่�อตอบสนองความต้้องการที่่�หลากหลาย
ของผู้้�บริิโภค ขยายตลาดในกลุ่่�มกระดาษถ่่ายเอกสาร
สำหรัับตลาดในประเทศได้้ดำเนิินการผ่่านกิิจกรรม
การส่่งเสริิมการตลาดต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่วนตลาด
การส่่ ง ออก  ได้้ ป รัั บ พอร์์ ตลูู กค้้ า ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
สถานการณ์์โควิิด  19 โดยเน้้นการขายในประเทศ
ที่่�ความต้้องการใช้้งานฟื้้�นตััวขึ้้�น รวมถึึงกลุ่่�มประเทศ
ในทวีีปเอเชีียและทวีีปอเมริิกาเหนืือ
ในส่่ ว นของบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ อ าหาร ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข อง
SCGP เป็็ น บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ อ าหารที่่� ส ะอาด  ปลอดภัั ย
สามารถสััมผััสอาหารได้้โดยตรงตามมาตรฐานด้้าน
อาหาร (Food Direct Contact) ซึ่่�งมีีจุุดเริ่่�มต้้นจาก
ความใส่่ใจสุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�บริิโภคนั้้�น
ปริิมาณความต้้องการยัังมีีการขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งจากธุุรกิิจร้้านอาหารและธุุรกิิจบริิการอาหารเดลิิเวอรี่่�
รวมถึึงกระแสการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก 
บริิษััทยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพสููง
ที่่�ตรงกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค  โดยการคััดเลืือก
วััตถุดิุ บิ คุุณภาพสููง การออกแบบโครงสร้้างบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
และการใช้้กระบวนการผลิิตที่่�ได้้รัับมาตรฐานรัับรอง
ระดัับสากล เช่่น GMP-EU standard, BRC, HACCP
และ FDA จากสหรััฐอเมริิกา เพื่่�อเป็็นบรรจุุภััณฑ์์
ทางเลืื อ กใหม่่ ใ ห้้ กัั บ ผู้้�บริิ โ ภคที่่� ส ามารถตอบสนอง
ทุุกการใช้้งานได้้อย่่างมั่่�นใจ ปััจจุุบันั บรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหาร
®
เฟสท์์ (Fest ) แบ่่งออกเป็็น 4 กลุ่่�มสิินค้้าหลััก ได้้แก่่
“เฟสท์์ช้อ้ ยส์์” “เฟสท์์ไบโอ” “เฟสท์์เดลี่่�” และ “เฟสท์์
ชิิ ล ล์์ ” โดยมุ่่�งเน้้ น ตลาดในประเทศและอาเซีี ย น
นอกจากนี้้� SCGP สามารถขยายตลาดและฐานลููกค้้า
ไปยัังสหราชอาณาจัักร และอเมริิกาเหนืือ หลัังจาก
บรรลุุผลสำเร็็จในการเข้้าถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ใน Go-Pak
UK Limited (Go-Pak) ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำการให้้
บริิการโซลููชันั ด้้านบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหารในสหราชอาณาจัักร
และอเมริิกาเหนืือ โดยจำหน่่ายบรรจุุภััณฑ์์อาหาร
ที่่�หลากหลายกว่่า 250 ประเภท อาทิิ จาน ช้้อนส้้อม
ถ้้วย แก้้ว ฯลฯ ที่่ผ� ลิิตจากกระดาษ พอลิิเมอร์์ และวััสดุุ
ย่่อยสลายได้้อื่่น� ๆ จากกำลัังการผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหาร
ของตััวเอง และจากเครืือข่่ายการจััดหาสิินค้้าทั่่�วโลก 

โดยมีีฐานลููกค้้าอยู่่�ในภาคธุุรกิิจบริิการด้้านอาหาร
ผู้้�ค้้าปลีีกและค้้าส่่งในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับร้้านอาหาร
ร้้านอาหารบริิการด่่วน ผู้้�ให้้บริิการจััดเลี้้ย� งนอกสถานที่่�
			 2)	ลัั ก ษณะลูู ก ค้้ า การจำหน่่ า ย และช่่ อ งทาง
				การจำหน่่าย
				 สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร
				 บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ
วิิธีีการจำหน่่าย: จำหน่่ายโดยวิิธีีขายตรงให้้กัับ
ลูู กค้้ า โดยเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารงานลูู กค้้ า (Account
Executive) ที่่�ทำงานอย่่างใกล้้ชิิดกัับลููกค้้า ตั้้�งแต่่
การรัับรู้้�ความต้้องการของลููกค้้า รายละเอีียดปััญหา
การพััฒนาและนำเสนอโซลููชันั  การให้้คำปรึึกษา ตลอด
จนการส่่งมอบสิินค้้าและบริิการที่มี่� คุี ณ
ุ ภาพให้้กับั ลููกค้า้
อย่่างถููกต้้องและตรงเวลา SCGP มุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนา
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารงานลููกค้า้ ให้้เป็็นศููนย์์กลางการติิดต่อ่
สำหรัับลููกค้้า มีีการพััฒนาโซลููชัันระหว่่างหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ เช่่น นัักออกแบบ นัักการตลาด นัักวิจัิ ยั และทีีม
ผลิิต  เพื่่�อนำเสนอสิินค้้านวััตกรรมและบริิการที่่�ตอบ
โจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าอย่่างแท้้จริิง นอกจากนี้้�
ในปีี 2564 SCGP ยัังได้้มีกี ารเพิ่่�มช่่องทางการจััดจำหน่่าย
บรรจุุภััณฑ์์และอุุปกรณ์์เพื่่�อการจััดส่่งทางไปรษณีีย์์
อย่่างครบวงจรผ่่านทางออนไลน์์อีีกด้้วย
				กระดาษบรรจุุภััณฑ์์
วิิธีีการจำหน่่าย: ในประเทศไทยผ่่านช่่องทางขาย
ตรงแต่่เพีียงอย่่างเดีียว ในส่่วนของการส่่งออกนั้้�น
SCGP จำหน่่ายกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ส่่งออกประมาณ
ร้้อยละ 56 (คำนวณจากปริิมาณการขาย) ผ่่านช่่องทาง
ขายตรง ส่่วนอีีกประมาณร้้อยละ 44 ผ่่านตััวแทน
จำหน่่ายสิินค้้า  เนื่่�องจากกระดาษบรรจุุภััณฑ์์จััดเป็็น
สิิ น ค้้ า โภคภัั ณ ฑ์์ ป ระเภทการตลาดธุุ ร กิิ จ (B2B)
นโยบายด้้านการตลาดสำหรัับกระดาษบรรจุุภััณฑ์์
ของ SCGP จึึงประกอบไปด้้วยการนำเสนอผลิิตภััณฑ์์
ที่่�มีีคุุณภาพสม่่ำเสมอ การจััดส่่งที่่�ตรงต่่อเวลาและ
การให้้ส่่วนลดโดยพิิจารณายอดขาย โครงการพิิเศษ 
หรืือลููกค้้ารายใหม่่
				บรรจุุภััณฑ์์จากวััสดุุสมรรถนะสููงและพอลิิเมอร์์
				 PPP
วิิธีีการจำหน่่าย: ช่่องทางการจััดจำหน่่ายหลััก
สำหรัับบรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบอ่่อนตััว บรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบคงรููป
ได้้แก่่ การขายโดยตรงให้้กัับลููกค้้าในประเทศไทย
และในประเทศเวีียดนาม รวมถึึงการส่่งออกไปยัังสหรััฐ
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อเมริิกา ยุุโรป ออสเตรเลีีย ไต้้หวััน ฯลฯ ซึ่่�งคิิดเป็็น
ประมาณร้้อยละ 85 ของยอดขายบรรจุุภััณฑ์์จากวััสดุุ
สมรรถนะสููงและพอลิิเมอร์์ (คำนวณจากปริิมาณการ
ขาย) ส่่วนการขายผ่่านตััวแทนจำหน่่ายสิินค้้า และผู้้�ค้้า
หลััก  ๆ คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 15 ของยอดขาย
บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ จ ากวัั ส ดุุ ส มรรถนะสูู ง และพอลิิ เ มอร์์
(คำนวณจากปริิมาณการขาย) ในขณะที่่�ผลิิตภััณฑ์์
วััสดุุอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์มีีการจััดจำหน่่ายโดยตรง
และผ่่านตััวแทน ให้้กัับลููกค้้าในยุุโรปและทวีีปอเมริิกา
				 สายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ
				เยื่่�อ
วิิธีีการจำหน่่าย: จำหน่่ายโดยวิ�ธีีการขายโดยตรง
ให้้กัับคู่่�สััญญาและลููกค้้าทั้้�งภายในและต่่างประเทศ
นอกจากนั้้�น  SCGP ยัังจำหน่่ายเยื่่�อจากไม้้ยููคาลิิปตััส
ให้้แก่่บริิษััทภายในกลุ่่�มอีีกด้้วย
				กระดาษพิิมพ์์เขีียน
วิิธีีการจำหน่่าย: SCGP มีีการจำหน่่ายสิินค้้าทั้้�ง
ในและต่่างประเทศ สำหรัับการจำหน่่ายในประเทศ
SCGP มีีการจำหน่่ายผ่่านผู้้�แทนจำหน่่าย และจำหน่่าย
ให้้ผู้้�ใช้้โดยตรง ซึ่่ง� มีีทั้้ง� โรงพิิมพ์์ และผู้้�ใช้้ในอุุตสาหกรรม
รวมทั้้�งมีีการจำหน่่ายผ่่าน Modern Trade Stationery
ร้้านค้้าปลีีก  และร้้านค้้าส่่ง เพื่่�อเป็็นช่่องทางกระจาย
สิินค้้ากลุ่่�มกระดาษถ่่ายเอกสารโดยเฉพาะ สำหรัับ
การส่่งออกนั้้�น มีีการส่่งออกไปยัังประเทศต่่าง ๆ ได้้แก่่
เวีียดนาม สหรััฐอเมริิกา เมีียนมา อิินเดีีย กััมพููชา ฮ่่องกง
และกลุ่่�มประเทศเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้อื่่น� ๆ เป็็นต้้น
				กระดาษชนิิดพิิเศษที่่�ใช้้ในงานอุุตสาหกรรม
วิิธีีการจำหน่่าย: จำหน่่ายโดยวิิธีีขายตรงให้้กัับ
โรงงานอุุตสาหกรรม หรืือผู้้�แปรรููป รวมทั้้�งจำหน่่าย
โดยผ่่านผู้้�แทนจำหน่่ายให้้กัับลููกค้้าต่่างประเทศ

				 บรรจุุภััณฑ์์อาหาร
วิิธีีการจำหน่่าย:  จำหน่่ายผ่่านร้้านค้้าส่่ง ค้้าปลีีก  
Modern trade ขายตรงให้้กัับเครืือข่่ายร้้านอาหาร
และเพิ่่� ม ช่่ อ งทางการจำหน่่ า ยผ่่ า นทางออนไลน์์
สำหรัั บ การขายบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ อ าหารภายใต้้ แ บรนด์์
ในต่่างประเทศจะเป็็นการดำเนิินการผ่่านทางตััวแทน
จำหน่่ายสิินค้้า
นอกจากนี้้� กระดาษสััมผััสอาหาร จะถููกขายไปยััง
ลููกค้า้ ทั้้�งภายในและภายนอกประเทศผ่่านทางตััวแทน
จำหน่่ายสิินค้้า แต่่โดยส่่วนใหญ่่แล้้ว SCGP จะใช้้
กระดาษสััมผััสอาหารที่่� SCGP ผลิิต  มาใช้้สำหรัับ
การผลิิตบรรจุุภััณฑ์์อาหารของ SCGP
-	ภาวะอุุตสาหกรรม การแข่่งขััน และแนวโน้้ม
		 1)	ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขัันของสายธุุรกิิจ
บรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร
ในปีี 2564 ปริิ ม าณความต้้ อ งการบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์
กล่่องลููกฟูกู ในประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 3 เมื่่�อเทีียบ
กัับปีีก่อ่ น และยัังคงเติิบโตในอััตราที่สู่� งู กว่่าการเติิบโต
ของ GDP อย่่างมีีนััยสำคััญ โดยในปีี 2564 แม้้ว่่าการ
บริิโภคภายในประเทศโดยรวมลดลงในช่่วงไตรมาส
สาม เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดระลอกใหม่่ของโควิิด 19
และมาตรการยัั บ ยั้้� ง การแพร่่ ร ะบาดของภาครัั ฐ
ส่่งผลต่่อความเชื่่อ� มั่่น� ในการจัับจ่่ายใช้้สอยของผู้้�บริิโภค 
รวมถึึงภาคการผลิิตที่่�ต้้องปิิดโรงงานชั่่�วคราว หรืือ
เข้้ า สู่่�มาตรการ Bubble & Seal เพื่่� อ จำกัั ดก าร
แพร่่ระบาด ประกอบกัับปััญหาภาวะห่่วงโซ่่อุปุ ทานชะงัักงันั
(Supply Chain Disruption) แต่่มาตรการกระตุ้้�น
เศรษฐกิิจของภาครััฐ และความต้้องการในภาคการ
ส่่งออกที่่�ฟื้้�นตััวตามเศรษฐกิิจของประเทศคู่่�ค้้าหลัักใน
ทวีีปอเมริิกาและยุุโรปก็็ช่ว่ ยพยุุงสภาวะเศรษฐกิิจและ
ส่่งผลให้้ภาพรวมความต้้องการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่อ่ งลููกฟูกู
ภายในประเทศยัั ง คงขยายตัั ว เพิ่่� ม ขึ้้� น เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ
ปีีที่่�ผ่่านมา
ในปีี 2564 กลุ่่�มอุุตสาหกรรมอาหารยัังคงเติิบโต
ต่่อเนื่่�อง โดยมีีอััตราการเติิบโตประมาณร้้อยละ 4-6
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ตามสถานการณ์์การระบาดของ
ประเทศคู่่�ค้้าหลัักที่่�ปรัับตััวดีีขึ้้�น ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นการแพร่่
ระบาดของโควิิ ด  19 ยัั ง ส่่ ง ผลให้้ อุุ ต สาหกรรมที่่�
ตอบสนองความต้้องการที่่�เปลี่่�ยนแปลงภายใต้้ชีีวิิตวิิถีี
ใหม่่ (New Normal) เช่่น อาหารสััตว์์เลี้้�ยง ถุุงมืือยาง
ธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ และธุุรกิิจบริิการด้้านอาหาร (Food
Delivery) มีีการเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด ประมาณร้้อยละ
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ส่่ ง ผลกระทบในเชิิ ง ลบต่่ อ อัั ต ราการบริิ โ ภคภาย
ในประเทศกำลัังการผลิิตสิินค้้าโดยเฉพาะภาคการ
ส่่ ง ออก  รวมถึึ ง กระทบต่่ อ การขนส่่ ง ในหลาย
อุุตสาหกรรม
ทั้้�งนี้้� สถานการณ์์ความไม่่แน่่นอนของการแพร่่
ระบาดของโควิิด  19 ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
ยัังมีีแนวโน้้มที่่�จะดำเนิินต่่อไปและยากที่่�จะคาดคะเน
ข้้อสรุุป ซึ่่�งอาจเอื้้�อให้้เกิิดทั้้�งโอกาสและความเสี่่�ยง
ต่่อธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง  
		 2)	ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขัันของสายธุุรกิิจ
		 เยื่่�อและกระดาษ
				 เยื่่�อ
ในปีี 2564 ปริิมาณความต้้องการเยื่่อ� เคมีีฟอกขาว
ทั่่�วโลกเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 5 จากปีี 2563 โดยได้้รับั แรงหนุุน
จากประเทศจีีน สหรััฐอเมริิกา และทวีีปยุุโรปที่่�เริ่่�ม
ฟื้้�นตััวจากวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด  19  
ทำให้้ ค วามต้้ อ งการใช้้ เ ยื่่� อ จากกลุ่่�มผู้้�ผลิิ ตก ระดาษ
และบรรจุุภััณฑ์์เพิ่่�มสููงขึ้้�น ในขณะที่่�ความต้้องการใช้้
เยื่่อ� ของผู้้�ผลิิตสินิ ค้้ากลุ่่�มทิิชชู่่�ยังั คงเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
สำหรัับเยื่่อ� เคมีีละลายได้้ ปริิมาณความต้้องการเพิ่่�มขึ้้น�
ร้้อยละ 14 จากปีีก่่อน จากความต้้องการของผู้้�ผลิิต
เส้้นใยเรยอน ซึ่่ง� เป็็นอุุตสาหกรรมปลายน้้ำของเยื่่อ� เคมีี
ในภููมิิภาคอาเซีียน แม้้จะได้้รัับผลกระทบจาก
ละลายได้้ปรัับตััวเพิ่่�มสููงขึ้้�น
วิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด  19 เช่่นเดีียว 				กระดาษพิิมพ์์เขีียน
กัั บ ประเทศไทย แต่่ ค วามต้้ อ งการบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์
ภาพรวมอุุ ต สาหกรรมกระดาษพิิ ม พ์์ เ ขีี ย นใน
กล่่ อ งลูู กฟูู ก ในประเทศอิิ น โดนีี เ ซีี ย ในปีี 2564
ประเทศไทยปีี 2564 มีีปริิมาณความต้้องการลดลง
ยัังคงเติิบโตร้้อยละ 4 จากปีีก่่อน เนื่่�องจากอััตราการ
ประมาณร้้อยละ 18 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่อ่ น จากวิิกฤตการณ์์
เติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ฟื้้�นตััวดีีขึ้้�นจากปีี 2563 ภาครััฐ
การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ที่่ด� ำเนิินต่่อเนื่่�องมาจากปีี
มีีการผ่่อนคลายมาตรการยัับยั้้�งการแพร่่ระบาดของ
2563 ทำให้้บริิษััท  สำนัักงาน รวมถึึงผู้้�บริิโภค  ปรัับ
โควิิ ด  19 ในหลายพื้้� น ที่่�  ส่่ ง ผลให้้ ค วามต้้ อ งการ
เปลี่่ย� นวิิถีชีี วิี ติ และรููปแบบการทำงานโดยมีีการทำงาน
บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ กล่่ อ งลูู กฟูู ก ปรัั บ ตัั ว ดีี ขึ้้� น โดยเฉพาะ
หรืื อ การใช้้ บ ริิ ก ารผ่่ า นช่่ อ งทางออนไลน์์ เ ป็็ น หลัั ก 
อย่่ า งยิ่่� ง อุุ ต สาหกรรมสิิ น ค้้ า อุุ ป โภคและบริิ โ ภค 
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ปััจจุุบัันได้้มีีการใช้้สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
อุุตสาหกรรมรองเท้้าและสิ่่�งทอเพื่่�อการส่่งออก 
เข้้ามาทดแทนการใช้้กระดาษพิิมพ์์เขีียนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ในขณะที่่�ความต้้องการบรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููก
ต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�งภาครััฐมีีการดำเนิินนโยบาย Zero
ในประเทศเวีียดนามเติิบโตร้้อยละ 2 จากปีี 2563
Copy และ Thailand 4.0 ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อปริิมาณ
ซึ่่� ง ชะลอตัั ว ลงจากผลกระทบของวิิ ก ฤตการณ์์ การ
การใช้้กระดาษพิิมพ์์เขีียนโดยตรง
แพร่่ระบาดของโควิิด  19 ในปีี 2564 ที่่�รุุนแรงขึ้้�น
ด้้านปริิมาณการนำเข้้ากระดาษพิิมพ์์เขีียนในปีี
ภาครััฐจึึงประกาศใช้้มาตรการล็็อกดาวน์์เพื่่�อจำกััด
2564 ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 15 เนื่่�องจากการขนส่่ง
การแพร่่ระบาดอย่่างเข้้มงวด ซึ่่�งมาตรการดัังกล่่าว
ระหว่่างประเทศปรัับตััวดีีขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
7-20 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ในขณะที่่�ความต้้องการ
บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ กล่่อ งลูู กฟูู ก ในบางกลุ่่�มอุุ ต สาหกรรมมีี
อััตราเติิบโตในระดัับต่่ำ เช่่น อุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์จากมาตรการงดการจำหน่่ายและการบริิโภค
เครื่่�องดื่่ม� แอลกอฮอล์์ในร้้านอาหารของภาครััฐ รวมถึึง
อุุ ต สาหกรรมเครื่่� อ งใช้้ ไ ฟฟ้้ า และอิิ เ ล็็ กท รอนิิ กส์์
และอุุตสาหกรรมยานยนต์์ จากปััญหาการขาดแคลน
วััตถุุดิิบนำเข้้าในการผลิิต
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แต่่ภาพรวมการนำเข้้ายัังไม่่กลัับไปเท่่ากัับก่่อนช่่วง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19
3.	การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
(ก)	ลัักษณะการจััดให้้ได้้มาซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์
		 -	วััตถุุดิิบและผู้้�จำหน่่ายวััตถุุดิิบสายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์
			 แบบครบวงจร
			 บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ			
			ประเภทวััตถุุดิิบ: ใช้้กระดาษบรรจุุภััณฑ์์เป็็นวััตถุุดิิบ
หลัักสำหรัับบรรจุุภััณฑ์์กระดาษ ใช้้เม็็ดพลาสติิกและ
ฟิิล์์มสำหรัับบรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว บรรจุุภััณฑ์์แบบ
คงรููป และวััสดุุอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์  
			แหล่่ ง ที่่� ม าของวัั ตถุุ ดิิ บ : กระดาษบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ จ าก
บริิษััทสยามคราฟท์์อุตุ สาหกรรม จำกััด ซึ่ง�่ เป็็นบริิษัทั
ใน SCGP และเม็็ ดพ ลาสติิ ก จากธุุ ร กิิ จ เคมิิ ค อลส์์
และผู้้�ผลิิตชั้้�นนำอื่่�น
			สภาพปััญหาวััตถุุดิิบ: มีีการบริิหารด้้านวััตถุุดิิบอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ จึึงมีีวััตถุุดิิบปริิมาณมากเพีียงพอและ
สามารถกำหนดคุุณภาพให้้เป็็นไปตามความต้้องการได้้

หน้้ากาก Respirator “CUre AIR SURE” ป้้องกัันเชื้้�อโรค แบคทีีเรีีย และ
อนุุภาคขนาดเล็็ก

ราคาที่่�ซื้้�อขายอิิงกัับราคาตลาดเพื่่�อให้้เกิิดต้้นทุุนที่่�
ยุุติิธรรมและมีีความสามารถในเชิิงการแข่่งขััน
			กระดาษบรรจุุภััณฑ์์
			ประเภทวัั ตถุุ ดิิ บ : วัั ตถุุ ดิิ บ กระดาษรีี ไ ซเคิิ ล เยื่่� อ
และสารเคมีี
			แหล่่งที่่�มาของวััตถุุดิิบ:
• ปีี 2564 ธุุ ร กิิ จ จัั ด หาวัั ตถุุ ดิิ บ กระดาษรีี ไ ซเคิิ ล
ประมาณ 4.4 ล้้านตััน ซึ่่�งเท่่ากัับประมาณร้้อยละ 95
ของเยื่่�อที่่�ต้้องการใช้้ในการผลิิตกระดาษบรรจุุภััณฑ์์
ซึ่่�งนัับเป็็นส่่วนที่่�จััดหาในภููมิิภาคอาเซีียนประมาณ
ร้้อยละ 53 ในขณะที่่�วััตถุุดิิบกระดาษรีีไซเคิิลส่่วนที่่�
เหลืื อ มาจากการนำเข้้ า จากแหล่่ ง ที่่� มีี คุุ ณ ภาพใน
สหภาพยุุ โ รป สหรัั ฐ อเมริิ ก า ประเทศญี่่� ปุ่่� น และ
ประเทศออสเตรเลีีย
• เยื่่�อจากทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
• สารเคมีี ห ลัั ก  ได้้ แ ก่่ แป้้ ง มัั น Sizing agent
สีี และอื่่�น ๆ จากผู้้�ขายทั้้�งในและต่่างประเทศ
			สภาพปััญหาวััตถุุดิิบ: เยื่่�อบางส่่วนต้้องนำเข้้าจาก
ต่่างประเทศ ซึ่่�งการนำเข้้าจากต่่างประเทศใช้้เวลา
ในการส่่งสิินค้้าประมาณ 40 ถึึง 60 วััน สำหรัับวััตถุดิุ บิ
กระดาษรีี ไ ซเคิิ ล ปริิ ม าณวััตถุุดิิ บกระดาษรีี ไซเคิิ ล
ในประเทศไทยมีีจำนวนจำกััดและมีีการแข่่งขัันด้้าน
รัับซื้้�อสููง จึึงต้้องนำเข้้าจากต่่างประเทศมาทดแทน
เพื่่�อให้้เพีียงพอกัับความต้้องการในการผลิิต
		 สายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ
			 เยื่่�อ
			ประเภทวััตถุุดิิบ: ไม้้ยููคาลิิปตััสชนิิดท่่อนและชนิิดสัับ  
			แหล่่งที่่�มาของวััตถุุดิิบ: ไม้้ยููคาลิิปตััสชนิิดท่่อนและ
ชนิิดสับั  รัับซื้้อ� จากเกษตรกรที่ธุ่� รุ กิิจให้้การสนัับสนุุนใน
การปลููกไม้้ยููคาลิิปตััสและเกษตรกรทั่่�วไป
			กระดาษพิิมพ์์เขีียน กระดาษประเภทอื่่�น ๆ เช่่น
กระดาษชนิิดพิิเศษที่่�ใช้้ในงานอุุตสาหกรรม และ
กระดาษและบรรจุุภััณฑ์์อาหาร
			ประเภทวัั ตถุุ ดิิ บ : เยื่่� อ ใยยาวฟอกขาว เยื่่� อ ใยสั้้� น
ฟอกขาว และสารเคมีี
			แหล่่งที่่�มาของวััตถุุดิิบ:
- เยื่่�อจากในประเทศและต่่างประเทศ
- สารเคมีี ลาเท็็กซ์สั์ งั เคราะห์์ ผงดิินคาโอลิิน แคลเซีียม
คาร์์บอเนตและอื่่น� ๆ จากในประเทศและต่่างประเทศ
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			สภาพปัั ญ หาวัั ตถุุ ดิิ บ :   เยื่่� อ บางส่่ ว นต้้ อ งนำเข้้ า
จากต่่างประเทศ ซึ่่ง� การนำเข้้าจากต่่างประเทศใช้้เวลา
ในการส่่งสิินค้้าประมาณ 30 ถึึง 45 วััน
(ข) ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ปััญหาโลกร้้อนและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�รุุนแรง
มากขึ้้�น ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งในเรื่่�องของภััยพิิบััติิ
ทางธรรมชาติิ เช่่น ภััยแล้้ง น้้ำท่่วมจากระดัับน้้ำทะเลเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ระบบนิิเวศทางธรรมชาติิ ซึ่ง่� ได้้แก่่ พัันธุ์์�ไม้้และสััตว์ส์ ายพัันธุ์์�ต่่าง ๆ
เสี่่ย� งต่่อการสููญพัันธุ์์�มากขึ้้�น และเกิิดความสููญเสีียด้้านความหลาก
หลายทางชีีวภาพ  SCGP ให้้ความสำคััญในการลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกลงร้้อยละ 20 ภายในปีี 2573 เทีียบกัับปีีฐาน 2563
ทั้้�งธุุรกิิจในประเทศไทยและต่่างประเทศ และตั้้�งเป้้าหมายการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero) ภายในปีี 2593
เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในความพยายามควบคุุมการเพิ่่�มขึ้้น� ของอุุณหภููมิิ
โลกไม่่ให้้เกิิน 1.5 องศาเซลเซีียส ตามความตกลงปารีีส นอกจากนี้้�  
SCGP ยัังตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะลดการใช้้น้้ำจากภายนอกร้้อยละ 35
เทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2557 ภายในปีี 2568 ผ่่านการกำกัับ
ดููแลและดำเนิินการอย่่างจริิงจัังต่่อเนื่่�องตามแนวทางสากล เพื่่�อให้้
บรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้

ทั้้�งนี้้� เรื่่�องที่่� SCGP ให้้ความสำคััญกัับ 2 เรื่่�องหลััก  ได้้แก่่
การจััดการพลัังงานและการเปลี่่ย� นแปลงของสภาพภููมิอิ ากาศ และ
การบริิหารจััดการน้้ำ
การจััดการพลัังงานและการเปลี่่ย� นแปลงของสภาพภููมิอิ ากาศ
SCGP มีีเป้้าหมายลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงร้้อยละ 20
ภายในปีี 2573 เทีียบกัับปีีฐาน 2563 ทั้้�งธุุรกิิจในประเทศไทยและ
ต่่างประเทศ ปััจจุุบันั SCGP สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ได้้ร้้อยละ 2.4 ด้้วยการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพและปรัับเปลี่่�ยน
กระบวนการทำงานและอุุปกรณ์์ โดยสามารถลดการใช้้พลัังงานได้้
53,413 กิิกะจููลต่่อปีี ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ 7,762
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี และเพิ่่�มปริิมาณการใช้้เชื้้�อ
เพลิิงชีีวภาพ  สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ 277,440
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี และขยายผลการติิดตั้้�ง
โครงการผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์เ์ พิ่่�มขึ้้น� รวมเป็็น 11.78 เมกะวััตต์์
ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ 8,757 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่าต่่อปีี และได้้นำแนวคิิด Natural Climate Solution: NCS
ด้้วยการปลููก  และอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้ เพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�ดููดซัับและกัักเก็็บ
ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ใ นบรรยากาศ โดยมีี โ ครงการฟื้้� น ฟูู
และอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิด้้วยการปลููกต้้นไม้้ในพื้้�นที่่�ของโรงงาน และ
พื้้�นที่่�นอกโรงงานในจัังหวััดต่่าง ๆ รวมทั้้�งสิ้้�น 55,315 ตััน
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นอกจากนี้้� SCGP ร่่วมกัับบริิษัทั เดอะครีีเอจีี จำกััด และองค์์การ
บริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) ศึึกษาและพััฒนา
กลไกเชิิงเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อกำหนดราคาคาร์์บอนภายในองค์์กร
(Internal Carbon Pricing: ICP) เพื่่�อสนัับสนุุนโครงการที่่�เป็็น
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ช่่วยสร้้างโอกาสในการลงทุุนที่่�ยั่่�งยืืน และ
เป็็นประโยชน์์แก่่องค์์กรในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ รวมถึึงการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกที่่�เป็็นสาเหตุุสำคััญของภาวะโลกร้้อน
	การบริิหารจััดการน้้ำ
SCGP มีีเป้้าหมายในการลดการใช้้น้้ำจากภายนอกร้้อยละ 35
เทีี ย บกัั บ กรณีี ป กติิ ณ ปีี ฐ าน 2557 ภายในปีี 2568 ตาม
แนวคิิ ด  3R (Reuse, Recycle, Reduce) โดยมุ่่�งเน้้ น ที่่�
จะพัั ฒ นาการใช้้ น้้ ำในกระบวนการผลิิ ต ของบริิ ษัั ท ฯ ให้้ มีี
ประสิิ ทธิิ ภ าพสูู ง สุุ ด ปัั จ จุุ บัั น SCGP สามารถลดการใช้้ น้้ ำ
จากภายนอกได้้ร้้อยละ 26.3 เทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2557
และนำน้้ำกลัับมาหมุุนเวีียนใช้้ใหม่่เป็็นสััดส่ว่ นร้้อยละ 14.2 ของน้้ำ
ที่่�ใช้้ทั้้�งหมด
SCGP เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้้ำอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยการ
วิิเคราะห์์การใช้้น้้ำทั้้�งวงจรตั้้�งแต่่ต้้นทางถึึงปลายทางของกระบวน
การผลิิต  และแสวงหาแนวทางที่่�จะปรัับปรุุงการใช้้น้้ำของ SCGP
ด้้วยการปรัับเปลี่่�ยนเทคโนโลยีีในกระบวนการผลิิต การปรัับปรุุง
เครื่่�องจัักร และการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ใหม่่ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การใช้้น้้ำในกระบวนการผลิิต  
นอกจากนี้้� SCGP ได้้ ติิ ดตั้้� ง ระบบบำบัั ดน้้ ำด้้ ว ยวิิ ธีี ท าง
ชีีวภาพที่ทั่� นั สมััยและมีีประสิิทธิภิ าพสููง เพื่่�อให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ คุุณภาพ
ของน้้ำที่่�ผ่่านการบำบััดแล้้วเป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำหนดและได้้
ติิดตั้้�งระบบติิดตามคุุณภาพน้้ำแบบเรีียลไทม์์ สามารถตรวจสอบ
ระดัับความต้้องการออกซิิเจนทางเคมีี (Chemical Oxygen
Demand หรืือ COD) แบบออนไลน์์ได้้ ช่่วยให้้แก้้ปััญหาได้้อย่่าง
ทัันท่่วงทีี น้้ำที่่�ผ่่านการบำบััดแล้้วของ SCGP สามารถนำกลัับมา
ใช้้ใหม่่ได้้ในกระบวนการผลิิต  และส่่งให้้ใช้้ในการเกษตร พื้้�นที่่�
เพาะปลููกของชุุมชนโดยรอบโรงงาน SCGP จึึงดำเนิินโครงการ
จััดการน้้ำเพื่่�อการเกษตร (Water Management for Agriculture)
โดยส่่งมอบน้้ำที่ผ่่� า่ นการบำบััดแล้้วประมาณ 3.8 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
ให้้แก่่พื้้�นที่่�เพาะปลููกรอบโรงงานในจัังหวััดราชบุุรีีและจัังหวััด

กาญจนบุุรีี โดยคิิดเป็็นพื้้�นที่่�รวมประมาณ 3,850 ไร่่ ช่่วยลด
การขาดแคลนน้้ำในการเพาะปลููกและเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่เกษตรกร
นอกจากการจััดการพลัังงาน การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพ
ภููมิิอากาศ และการบริิหารจััดการน้้ำแล้้ว โครงการการอนุุรัักษ์์
และฟื้้น� ฟููสิ่่ง� แวดล้้อมอื่่น� ๆ ของธุุรกิิจยัังเน้้นหลัักการของเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน  ลดปริิมาณของเสีียจากอุุตสาหกรรม เพิ่่�มสััดส่ว่ นการนำ
กระดาษที่ใ่� ช้้งานแล้้วจากผู้้�บริิโภค นำกลัับมาใช้้ซ้้ำในกระบวนการผลิิต 
และเพิ่่�มสััดส่ว่ นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิกที่่ส� ามารถนำกลัับมารีีไซเคิิลได้้
โดยมีีเป้้าหมาย “สััดส่่วนปริิมาณบรรจุุภััณฑ์์ที่่�สามารถรีีไซเคิิลได้้
ใช้้ซ้้ำได้้ หรืือสลายตััวได้้เท่่ากัับ 100% ของปริิมาณบรรจุุภััณฑ์์
ทั้้�งหมดภายในปีี 2568” และการบริิหารจััดการของเสีียอุุตสาหกรรม
SCGP มีีปริิมาณของเสีียจากกระบวนการผลิิตในประเทศไทยที่่�
นำไปฝัังกลบ 0 ตััน และมีีการนำของเสีียไปจััดการด้้วยการนำ
กลัับมาใช้้ใหม่่ และได้้พลัังงานถึึงร้้อยละ 99.99 ของปริิมาณ
ของเสีียทั้้�งหมดที่่�ส่่งไปจััดการ
4. งานที่่�ยังั ไม่่ส่ง่ มอบเฉพาะงานโครงการหรืือซื้้�อขายที่่�มีมูี ลู ค่่าสููง
ไม่่มีี
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ท่่ามกลางสภาพแวดล้้อมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
มีีแนวโน้้มผัันผวน และซัับซ้้อนมากขึ้้�น รวมถึึงความคาดหวัังจาก
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียและนัักลงทุุนที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปโดยให้้ความสำคััญกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล หรืือ ESG มากขึ้้�น เอสซีีจีี
เชื่อ่� มั่่น� ว่่าการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งทั่่�วทั้้�งองค์์กร มีีส่่วนสำคััญที่่�
ทำให้้ เ อสซีีจีีบรรลุุ เ ป้้ า หมายในการดำเนิินธุุ ร กิิจ ช่่ ว ยส่่ ง เสริิม
ให้้องค์์กรมีีความพร้้อมในการปรัับตััวได้้อย่่างรวดเร็็ว เพื่่�อหา
โอกาสทางธุุรกิิจที่่�สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าที่่�
เปลี่่ย� นแปลงไป นอกจากนี้้� เอสซีีจีียัังคงให้้ความสำคััญในการสร้้าง
ความตระหนัักรู้้�ในเรื่่�องการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงให้้แก่่ทุุกคน
ในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงมุ่่�งมั่่�นให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่� มีี ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ทั้้� ง ในส่่ ว นของการจัั ด การ
เชิิงกลยุุทธ์์ การปฏิิบััติิงาน และการลงทุุน เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ให้้แก่่องค์์กร ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างยั่่�งยืืน

กรอบการบริิหารความเสี่่�ยง

เอสซีีจีีมีีการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กรที่่�เป็็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยกรอบการบริิหารความเสี่่� ย งของเอสซีีจีี 
(SCG Enterprise Risk Management Framework) ประกอบด้้วย
1.

การกำหนดกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยง

เอสซีีจีีกำหนดวััตถุปุ ระสงค์์และระดัับความเสี่่ย� งที่่ย� อมรัับได้้
(Risk Appetite) ในการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างชััดเจนเพื่่�อให้้
การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันทั่่�วทั้้�งองค์์กร
2.

โครงสร้้างและความรัับผิิดชอบในการบริิหาร
ความเสี่่�ยง

เอสซีีจีีกำหนดผัังโครงสร้้าง หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารความเสี่่ย� งขององค์์กร โดยแสดงให้้เห็็นตาม
แผนภาพดัังนี้้�

แผนภาพการบริิหารความเสี่่�ยงเชิิงบููรณาการ
คณะกรรมการบริษัท
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี
คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

การบริหารความเสี่ยงระดับกลุมธุรกิจ

สำนักงานตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยงระดับเอสซีจี

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

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

** สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหยึดตาม

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

โครงสรางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทนั้น ๆ

สายการรายงาน

ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูล

* คณะทำงาน Governance, Risk and Compliance
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ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้หรืือหาโอกาสในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั หน้้าที่่ก� ำกัับดููแลการบริิหารความเสี่่ย� ง ให้้กัับองค์์กร เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ตามที่่�กำหนด ตอบสนอง
โดยมอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นตััวแทนในการ ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย สนัับสนุุนต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ
กำหนดนโยบายและกำกัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงของเอสซีีจีี  อย่่างยั่่�งยืืน และเป็็นไปตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  (Good
ติิดตามและสอบทานให้้ มีี กระบวนการบริิหารความเสี่่� ย งที่่� มีี Corporate Governance)
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล มีีการระบุุความเสี่่�ยงที่่�สำคััญของ
องค์์กร รวมทั้้�งการประเมิินและการบริิหารจััดการที่่เ� หมาะสม และ 4. กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
เอสซีีจีีนำกรอบการบริิหารความเสี่่ย� งมาใช้้ในการดำเนิินงาน
มอบหมายให้้ ฝ่่ า ยจัั ด การทำหน้้ า ที่่� ดูู แลบริิหารความเสี่่� ย งของ
เอสซีีจีี และรายงานการบริิหารจััดการดัังกล่่าวต่่อคณะกรรมการ หลััก 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านกลยุุทธ์์ ด้า้ นการลงทุุน และด้้านดำเนิินงาน
โดยแบ่่งตามกระบวนการหลััก 4 ขั้้�นตอน ได้้แก่่
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััทตามลำดัับอย่่างสม่่ำเสมอ
1) ระบุุความเสี่่�ยง หรืือ โอกาสในการดำเนิินธุุรกิิจ
2) ประเมิินและจััดลำดัับความสำคััญของความเสี่่�ยง
สำนัักงานตรวจสอบ
3) กำหนดมาตรการจััดการความเสี่่�ยง
ทำหน้้าที่่ต� รวจสอบหน่่วยระดัับที่่ห� นึ่่�ง (หน่่วยงานปฏิิบััติิงาน)
4) ติิดตามและรายงานความเสี่่�ยง
และหน่่ ว ยระดัั บ ที่่� ส อง (ระดัั บ หัั ว หน้้ า งาน หน่่ ว ยงานบริิหาร
โดยติิดตามความเสี่่�ยงผ่่านการกำหนดดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยง
ความเสี่่� ย ง และหน่่ว ยงานกำกัับ และสนัับ สนุุน อื่่�น ๆ) เพื่่� อ ให้้
ความเชื่่อ� มั่่น� ว่่ามีีการบริิหารความเสี่่ย� งที่่เ� หมาะสม รวมถึงึ รายงาน (Key Risk Indicators) และดััชนีีชี้้�วััดผลการดำเนิินงาน (Key
ผลการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้้� ยัังให้้ Performance Indicators) เพื่่�อคาดการณ์์เหตุุการณ์์ความเสี่่�ยง
คำปรึึกษาแก่่หน่่วยงานผู้้�รับั การตรวจสอบและสื่่อ� สารความคิิดเห็็น และปรัับเปลี่่�ยนมาตรการจััดการความเสี่่�ยงได้้อย่่างเหมาะสม
และข้้อแนะนำจากคณะกรรมการตรวจสอบกลัับมายัังผู้้ป� ฏิิบััติิงาน และทัั น เวลาสอดคล้้ อ งกัั บ ความเสี่่� ย งที่่� อ าจเปลี่่� ย นแปลงไป
ทั้้� ง ยัั ง รายงานความเสี่่� ย งรายไตรมาสต่่ อ คณะจัั ด การบริิหาร
เพื่่�อนำไปพััฒนาปรัับปรุุงต่่อไป
ความเสี่่�ยง เอสซีีจีี คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริิษััท ตามลำดัับ
คณะจััดการบริิหารความเสี่่�ยง เอสซีีจีี (ณ 1 มกราคม 2565)
นอกจากนี้้� เพื่่�อเตรีียมพร้้อมกัับเหตุุการณ์์วิิกฤตที่่�อาจนำ
ประกอบไปด้้ ว ยกรรมการผู้้�จัั ด การใหญ่่ รองกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ และผู้้�บริิหารระดัับสููง ซึ่่�งรวมถึึงผู้้�บริิหารระดัับสููง ไปสู่่�การหยุุดชะงัักของธุุรกิิจ เอสซีีจีีได้้จััดให้้มีีโครงสร้้างการกำกัับ
จากธุุ รกิิจเคมิิคอลส์์ และธุุรกิิจซีีเมนต์์แ ละผลิิตภััณฑ์์ ก่่อ สร้้ า ง ดููแลการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity
Management Governance Structure) และกำหนดให้้ทุกุ บริิษัทั
โดยมีีกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่เป็็นประธาน
คณะจัั ด การบริิหารความเสี่่� ย ง เอสซีีจีี มีีหน้้ า ที่่� แ ละ ที่่�อยู่่�ภายใต้้การบริิหารงานของเอสซีีจีีจััดทำระบบการบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ โดยมีีการวิิเคราะห์์กิิจกรรมทางธุุรกิิจ
ความรัับผิิดชอบหลััก ดัังนี้้�
1) กำหนดโครงสร้้ า งและผู้้�รัั บ ผิิดชอบในการบริิหาร ทรััพยากรหรืือสิินทรััพย์์ที่่�สำคััญ และผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นจาก
การหยุุ ด ชะงัั ก ทางธุุ ร กิิจ รวมถึึ ง การประเมิินและจัั ด ทำแผน
ความเสี่่�ยง
2) พิิจารณาและอนุุ มัั ติิ กรอบการบริิหารความเสี่่� ย ง จัั ด การความเสี่่� ย ง คู่่�มืื อ การจัั ด การวิิกฤต แผนการตอบโต้้
สถานการณ์์ ฉุุ ก เฉิิน และแผนบริิหารความต่่ อ เนื่่� อ งทางธุุ ร กิิจ
และกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
3) ทบทวนความเสี่่�ยงของบริิษััท  (SCG Risk Profile) โดยเอสซีีจีีกำหนดให้้ ผู้้� บ ริิหารในทุุ ก หน่่ ว ยงาน ทุุ ก ระดัั บ และ
พนัักงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องมีีหน้้าที่่ใ� นการฝึึกซ้้อม รัักษา และทบทวนแผน
และติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร
4) รายงานความเสี่่� ย งและการบริิหารความเสี่่� ย งต่่ อ และคู่่�มืือดัังกล่่าวอย่่างสม่่ำเสมอ รวมถึึงนำมาใช้้ในการบริิหาร
จััดการในช่่วงภาวะวิิกฤตอย่่างเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการตรวจสอบ

การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรในการบริิหาร
ความเสี่่�ยง (Risk Culture)

เอสซีีจีีมุ่่�งมั่่�นและส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมในการบริิหาร
ความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยกํําหนดให้้ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�สื่่�อสารถึึง
ความสำคััญของการบริิหารความเสี่่�ยง และเป็็นต้้นแบบในการ

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

เอสซีีจีีกำหนดให้้มีีการบริิหารความเสี่่ย� งอย่่างเป็็นระบบตาม
มาตรฐานสากลและบููรณาการเข้้ากัับการดำเนิินธุุรกิิจขององค์์กร
เพื่่�อให้้สามารถระบุุความเสี่่�ยงหรืือโอกาสในการดำเนิินธุุรกิิจได้้
อย่่างเหมาะสมและทัันต่่อเหตุุการณ์์ สามารถบริิหารความเสี่่�ยง

5.

การกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

3.

074

บริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงสร้้างวิิธีีการนำการบริิหารความเสี่่�ยง
ไปใช้้ให้้เห็็นผลในทางปฏิิบััติิ โดยกำหนดให้้มีีการใช้้ภาษาความเสี่่ย� ง
ที่่� ต รงกัั น  มีีระดัั บ ความเสี่่� ย งที่่� ย อมรัั บ ได้้ และมีีหลัั ก เกณฑ์์
การประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน รวมถึึงกำหนด
บทบาท หน้้ า ที่่� ค วามรัั บ ผิิดชอบของผู้้�รัั บ ผิิดชอบความเสี่่� ย ง
แต่่ละเรื่่�อง สนัับสนุุนให้้มีีการกำหนดวาระเรื่่�องความเสี่่�ยงใน
การประชุุมสำคััญของแต่่ละบริิษัท 
ั กำหนดให้้การบริิหารความเสี่่ย� ง
เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ในหลัั ก สููตรการฝึึ ก อบรมและพัั ฒ นากรรมการ
ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน และยัังส่่งเสริิมให้้มีีการแบ่่งปัันประสบการณ์์
การบริิหารความเสี่่�ยงระหว่่างหน่่วยงานและบริิษััทเพื่่�อสื่่�อสาร
แนวปฏิิบััติิและประโยชน์์ของการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมถึึ ง ได้้ พัั ฒ นาสื่่� อ การอบรมในรููปแบบ Digital Learning
เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�ในเรื่่�องการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ให้้กัับพนัักงานในวงกว้้าง ตั้้�งแต่่พนัักงานเริ่่�มปฏิิบััติิงานกัับเอสซีีจีี 
นอกจากนี้้� เอสซีีจีียัังให้้ความสำคััญกัับการบริิหารจััดการองค์์กร
ตามแนวทาง Integrated GRC อย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านการสื่่�อสารใน
รููปแบบต่่าง ๆ เช่่น การบรรจุุคำถามเกี่่�ยวกัับ Integrated GRC
ในข้้ อ สอบ Ethics e-Testing จัั ด ทำสื่่� อ และกิิจกรรมต่่ า ง ๆ
เพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้าใจโดยให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
ตลอดทั้้�งปีี จัดั ให้้มีีช่อ่ งทาง GRC Helpline ที่่เ� ปิิดโอกาสให้้พนัักงาน
สามารถสอบถามเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับ Integrated GRC จััดทำ SCG
GRC e-Rulebook ซึ่่�งเป็็นคู่่�มืือที่่�รวบรวมข้้อมููลด้้าน Integrated
GRC รวมถึึ ง กำหนดพฤติิกรรมตามแนวทาง GRC ที่่� เ อสซีีจีี
คาดหวััง (SCG GRC Expected Behaviors) เพื่่�อสื่่�อสารแนวทาง
และวิิธีีการนำ Integrated GRC ไปใช้้ ใ นการทำงานได้้
อย่่างเป็็นรููปธรรม นอกจากนี้้� มีีการจััดทำ MD GRC Guidebook
ซึ่่�งเป็็นคู่่�มืือที่่�รวบรวมประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ GRC เพื่่�อช่่วย
ให้้การปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารมีีประสิิทธิิภาพ ลดข้้อผิิดพลาด
และบรรลุุวััตถุุประสงค์์ในการดำเนิินธุุรกิิจ
ความเสี่่� ย งหลัั ก โอกาสในการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ และ
กลยุุทธ์์ในการจััดการความเสี่่�ยง

ในปีี 2564 เอสซีีจีีได้้ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงที่่�สำคััญ
ขององค์์ ก ร โดยมีีความสอดคล้้องกัับ ประเด็็น ด้้านการพัั ฒ นา
อย่่างยั่่�งยืืน ที่่�ครอบคลุุมความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
ธรรมาภิิบาล ดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

1. ความเสี่่�ยงทางกายภาพจากการเปลี่่�ยนแปลงของ
สภาพภููมิิอากาศ  
การเปลี่่�ยนแปลงด้้านสภาพภููมิิอากาศส่่งผลให้้เกิิดภััยพิิบััติิ
ทางธรรมชาติิในหลายพื้้� น ที่่� ทั่่� ว โลกที่่� มีี ความรุุ น แรงมากยิ่่� ง ขึ้้� น

เช่่น ภััยแล้้ง น้้ำท่่วมฉัับพลััน พายุุ ไฟป่่า หรืือเหตุุการณ์์สภาพ
ภููมิิอากาศสุุดขั้้�ว (Extreme Weather Events) ซึ่่�งความเสี่่�ยง
ทางกายภาพ (Physical Risk) ดัังกล่่าวอาจส่่งผลให้้การดำเนิิน
ธุุรกิิจหยุุดชะงััก
∙ จััดทำแผนบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจเพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่า
องค์์กรสามารถดำเนิินการได้้อย่่างต่่อเนื่่�องหากเผชิิญกัับภััยพิิบััติิ
ทางธรรมชาติิ ซึ่่�งรวมถึึงการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงทางกายภาพ
และผลกระทบที่่�มีีต่่อธุุรกิิจ และการติิดตามสถานการณ์์น้้ำอย่่าง
ใกล้้ชิิด โดยการวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของน้้ำด้้วยเครื่่�องมืือที่่�
ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล เช่่น AQUEDUCT จาก World
Resources Institute เพื่่�อระบุุพื้้�นที่่�ที่่�มีีความตึึงเครีียดด้้านน้้ำ
(Water Stress) และนำไปกำหนดมาตรการแก้้ไขที่่จ� ำเป็็นเกี่่ย� วกัับ
การใช้้น้้ำและการอนุุรัักษ์์น้้ำ
∙ ร่่ ว มมืื อ กัั บ หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ และภาคอุุ ต สาหกรรม
เพื่่�อบริิหารจััดการน้้ำและผลัักดัันโครงการเพิ่่�มปริิมาณน้้ำเก็็บกััก
ในพื้้�นที่่�ให้้เป็็นไปตามแผนงาน เช่่น การจััดสร้้างแหล่่งน้้ำเพิ่่�มเติิม
การผัั น น้้ำจากแหล่่ ง น้้ำ และการพัั ฒ นาเทคโนโลยีีเพื่่� อ เพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพการติิดตามสถานการณ์์น้้ำ
∙ ปฏิิบััติิตามนโยบายการบริิหารจััดการน้้ำอย่่างเคร่่งครััด
ด้้ ว ยการลดการใช้้ น้้ ำ (Reduce) การบำบัั ด น้้ำเสีียและนำน้้ำ
กลัับมาใช้้ซ้้ำ (Reuse/Recycle) และการสร้้างทดแทน (Replenish)
สำหรัับกระบวนการผลิิตในโรงงาน
ความเสี่่�ยงด้้านสัังคม

2. ความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยและสุุขภาพ
เนื่่�องด้้วยการดำเนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีีเกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิต 
การให้้บริิการ และการขนส่่ง ทั้้�งในและต่่างประเทศ จึึงอาจก่่อ
ให้้เกิิดความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยจากการทำงาน การขนส่่ง
และการเดิินทาง ซึ่่� ง อาจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ความปลอดภัั ย และ
สุุขภาพของพนัักงาน คู่่�ธุุรกิิจ ชุุมชน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
∙ ทบทวนระบบการจัั ด การด้้ า นอาชีีวอนามัั ย และ
ความปลอดภััยของเอสซีีจีี (SCG Safety Framework) และระบบ
การตรวจประเมิินประสิิทธิิผลด้้ า นความปลอดภัั ย (Safety
Performance Assessment Program) สำหรัับทุุกบริิษััทของ
เอสซีีจีีทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยยกระดัับและมุ่่�งสู่่�การนำไปปฏิิบััติิ
ด้้วยความเข้้าใจเพื่่�อให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรมความปลอดภััย (Safety
Culture) ส่่งเสริิมให้้เกิิดการทบทวนและยกระดัับความมุ่่�งมั่่�น
ของแต่่ละบริิษััทด้ว้ ยระบบการประเมิินตนเอง (Self-Declaration)
รวมถึึงกำหนดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััย
จากการทำงาน การเดิินทาง และการขนส่่งสำหรัับพนัักงานระดัับ
จัั ด การขึ้้� น ไป เพื่่� อ แสดงความมุ่่�งมั่่� น และความรัั บ ผิิดชอบของ
ผู้้�บริิหารในการสนัับสนุุนด้้านความปลอดภััย
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∙ พััฒนามาตรฐานอาชีีวอนามััย และความปลอดภััยในการ
ปฏิิบัั ติิ งานขององค์์ ก ร (SCG Occupational Health and
Safety Standard) เพื่่�อควบคุุมงานที่่�มีีความเสี่่�ยง และยกระดัับ
การปฏิิบััติิงานทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยถืือเป็็นมาตรฐานขั้้�นต่่ำ
ที่่�ทุุกบริิษััทต้้องปฏิิบััติิตาม พร้้อมทั้้�งนำเทคโนโลยีีมาใช้้รองรัับ
การปฏิิบััติิงานวิิถีีใหม่่ เพื่่�อให้้ทัันต่่อความเปลี่่�ยนแปลง และกำจััด
หรืือลดความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานจะต้้องสััมผััสโดยตรง และพััฒนา
แนวทางดำเนิินการด้้านวััฒนธรรมความปลอดภััยขององค์์กร
ซึ่่�งเป็็นแนวปฏิิบััติิเพื่่�อให้้เกิิดวััฒนธรรมความปลอดภััยในทิิศทาง
เดีียวกัันทั่่�วทั้้�งองค์์กร
∙ ส่่ ง เสริิมและขยายผลให้้ คู่่� ธุุ ร กิิจมีีระบบการจัั ด การ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยด้้วยการจััดทำ Contractor Safety
Management รวมถึึ ง นำแนวคิิดการบริิหารจัั ด การด้้ า น
ความปลอดภััยไปปฏิิบััติิและขยายผลต่่อในภาคชุุมชนและสัังคม
∙ บัั ง คัั บ ใช้้ “กฎพิิทัั ก ษ์์ ชีีวิิต ” กัั บ พนัั ก งานและคู่่�ธุุ ร กิิจ
เพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยในระหว่่างการปฏิิบััติิงานและการใช้้
ยานพาหนะทางถนน รวมถึึ ง เสริิมสร้้ า งความตระหนัั ก รู้้� แ ละ
มีีบทลงโทษสำหรัับผู้้�ไม่่ปฏิิบััติิตามเพื่่�อให้้เกิิดการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมจนกลายเป็็นวััฒนธรรมความปลอดภััยทั่่�วทั้้�งองค์์กร
∙ กำหนดวิิธีีและมาตรการการปฏิิบััติิงานเพื่่�อรัับมืือกัับ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ทั้้�งในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน
การเดิินทาง และการขนส่่งเพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยต่่อผู้้ป� ฏิิบััติิงาน
และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้า เช่่น
การส่่งเสริิมการให้้วัคั ซีีนกัับผู้้ป� ฏิิบััติิงาน การทำ Self-Declaration
การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) การปฏิิบััติิตามมาตรการ
เว้้ น ระยะห่่ า งทางสัั ง คม และการแบ่่ ง ปัั น แนวปฏิิบัั ติิ ในแต่่ ล ะ
กลุ่่�มธุุรกิิจ เป็็นต้้น
∙ นำเทคโนโลยีี GPS ระบบ Advanced Driving Assisting
system (ADAS) และระบบ Driving Monitoring System (DMS)
มาใช้้ตรวจสอบ ติิดตามพฤติิกรรมพนัักงานขัับรถ SCG Logistics
Management และเชื่่� อ มต่่ อ กัั บ ศููนย์์ Logistic Command
โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่ดูู� แลตลอด 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อแจ้้งเตืือนพนัักงานขัับรถ
กรณีีที่่ขั� บั รถเร็็วเกิินกำหนด จอดรถบนไหล่่ทาง หรืือขัับรถต่่อเนื่่�อง
เกิิน 4 ชั่่�วโมง
∙ พััฒนามาตรฐานความปลอดภััยของการใช้้ยานพาหนะ
ทางถนนในกิิจการของบริิษัั ท  (Road Safety Corporate
Standard) เพื่่� อ ยกระดัั บ การดำเนิินงานด้้ า นความปลอดภัั ย
ในการขนส่่งและการขัับขี่่�ทางถนนและเพื่่�อป้้องกััน ขจััด และ
ลดอุุ บัั ติิ เหตุุ ส ำหรัั บ บริิษัั ท ในประเทศ และได้้ ข ยายการ
ดำเนิินงานตามมาตรฐานความปลอดภััยในการขนส่่งผลิิตภััณฑ์์
(Goods Transportation Safety Standard) ไปยัังบริิษััทใน
ต่่างประเทศ

∙ พัั ฒ นาระบบการประเมิินคู่่�ธุุ ร กิิจขนส่่ ง (Carrier
Assessment) ซึ่่�งผลที่่�ได้้จากการประเมิินด้้วยระบบนี้้�จะถููกนำ
ไปใช้้ในการออกแบบ วางแผน และพััฒนา เพื่่�อยกระดัับมาตรฐาน
ด้้านความปลอดภััยให้้กัับคู่่�ธุุรกิิจขนส่่งให้้มีีความเป็็นมืืออาชีีพ
และพร้้อมเติิบโตไปกัับเอสซีีจีี
3. ความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
เอสซีีจีีให้้ความเคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชน โดยมีีการดำเนิิน
กระบวนการตรวจสอบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน (Human
Rights Due Diligence Process) ตามแนวทางปฏิิบััติิที่่�กำหนดไว้้
ในนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของเอสซีีจีี จากผลการตรวจสอบ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้านตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าทางธุุรกิิจของ
เอสซีีจีี ในปีี 2564 พบความเสี่่� ย งด้้า นสิิทธิิมนุุษ ยชนที่่� ส ำคัั ญ
คืื อ ความปลอดภัั ย ในสถานที่่� ป ฏิิบัั ติิ งานและจากการขนส่่ ง
การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 และการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
โดยเอสซีีจีีได้้จััดทำแนวทางป้้องกัันความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
∙ กำหนดแนวปฏิิบัั ติิด้้ า นสิิทธิิมนุุ ษ ยชนเพื่่� อ ป้้ อ งกัั น
การละเมิิดสิิทธิิมนุุ ษ ยชนในทุุ ก กิิจกรรมทางธุุ ร กิิจของเอสซีีจีี 
รวมถึึ ง คู่่�ธุุ ร กิิจในห่่ ว งโซ่่ คุุ ณ ค่่ า ของธุุ ร กิิจและผู้้�ร่่ ว มธุุ ร กิิจ เช่่ น
ใช้้ความระมััดระวัังในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�
จะเกิิดการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนในการดำเนิินธุุรกิิจ รวมถึงึ สอดส่่อง
ดููแลเรื่่�องการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
∙ ปรัับปรุุงระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ของเอสซีีจีี (SCG Safety Framework) และการตรวจประเมิิน
ประสิิทธิิผลด้้านความปลอดภััย (Safety Performance Assessment
Program)
∙ ดููแลสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงานและผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการพััฒนาพนัักงานในช่่วงสถานการณ์์โควิิด 19
∙ ปฏิิบััติิตามกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล และสร้้าง
ระบบรองรัับการใช้้สิิทธิิของเจ้้าของข้้อมููลเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในปีี 2564 เอสซีีจีียัังคงมุ่่�งมั่่�นดำเนิินการตามนโยบายด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชนอย่่างต่่อเนื่่�องตามเกณฑ์์การประเมิินประสิิทธิิผล
ขององค์์กรต่่าง ๆ ทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยได้้กำหนดเป้้าหมาย
เพิ่่ม� สััดส่่วนพนัักงานหญิิงในระดัับจััดการเป็็นร้้อยละ 27 ในปีี 2568
(รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้เผยแพร่่ในรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ของเอสซีีจีี ปีี 2564)
4. ความเสี่่� ย งด้้ า นการบริิ ห ารทรัั พ ยากรบุุ ค คลเพื่่� อ
รองรัับการเติิบโตและเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ
การขยายธุุรกิิจของเอสซีีจีีทั้้�งในและต่่างประเทศมีีรููปแบบ
การดำเนิินธุุรกิิจและรููปแบบการทำงานที่่�เปลี่่�ยนไป รวมทั้้�งปััจจััย
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ภายนอกที่่�เปลี่่�ยนแปลง อาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงด้้านการเตรีียม
ความพร้้อมของบุุคลากร ด้้านจำนวน ความรู้้�  และทัักษะของ
พนัักงานที่่�อาจไม่่สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว เอสซีีจีี
จึึงเตรีียมแนวทางการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล ดัังนี้้�
∙ จััดทำการวางแผนกำลัังคน (Workforce Planning)
สำหรัับการใช้้กำลัังพลในอนาคต ทั้้�งในเรื่่�องจำนวน ทัักษะและ
ความสามารถ โดยพิิจารณาแนวโน้้มจากกลยุุทธ์แ์ ละความต้้องการ
ของธุุรกิิจ รวมถึึงกำลัังพล ทัักษะและความสามารถของพนัักงาน
ที่่มีี� อยู่่�ในปััจจุุบันั นอกจากนี้้� เปิิดรัับพนัักงาน Mid-Career ที่่มีีทั
� กั ษะ
ความสามารถที่่�เอสซีีจีียัังไม่่สามารถสร้้างได้้ในปััจจุุบัันเข้้ามา
ร่่วมงานเพื่่�อให้้ธุุรกิิจดำเนิินต่่อไปได้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงและ
เพื่่� อ เพิ่่� ม ศัั ก ยภาพในการแข่่ ง ขัั น และปรัั บ เปลี่่� ย นรููปแบบการ
จ้้างงานในบางสาขาให้้เป็็นรููปแบบ Competency-Based เพื่่�อให้้
เหมาะสมและสามารถแข่่งขัันกัับตลาดได้้
∙ พััฒนาพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านการสร้้างทัักษะใหม่่
(Reskill) และพััฒนาทัักษะ (Upskill) โดยเน้้นทัักษะที่่�สำคััญ
สำหรัับอนาคต (Future Capability Solutions) ที่่ต� อบโจทย์์ความ
ต้้องการของลููกค้้า จััดให้้มีีหลัักสููตร Business Transformation
Tool รวมทั้้�งปรัับปรุุงเนื้้�อหาหลัักสููตร Flagship ต่่าง ๆ ให้้ทััน
ต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงที่่� เ กิิดขึ้้� น นอกจากนี้้�  ยัั ง สนัั บ สนุุ น การใช้้
Learning Management Platform เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถ
เข้้าไปเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเองได้้ตลอดเวลา
∙ จััดให้้มีี  Internal Startup Programs เพื่่�อสร้้างทัักษะ
ความสามารถและ Mindset ในการทำงานแบบ Startup เพื่่�อ
พััฒนาธุุรกิิจใหม่่ให้้ได้้อย่่างรวดเร็็วและตอบโจทย์์ลููกค้้า
∙ ให้้ความสำคััญในเรื่่�องความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อ
องค์์กรโดยจััดทำ Engagement Survey ทั่่�วทั้้�งองค์์กร และนำผล
มาปรัั บ ปรุุ ง เพื่่� อ รัั ก ษาพนัั ก งานซึ่่� ง ถืื อ เป็็ น ทรัั พ ยากรที่่� มีีคุุ ณ ค่่ า
ให้้อยู่่�กัับองค์์กร
ความเสี่่�ยงด้้านบรรษััทภิิบาล

5. ความเสี่่�ยงด้้านการกำกัับดููแลกิิจการจากการขยาย
การลงทุุน
การขยายการลงทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศเพื่่�อหาโอกาส
ในการทำธุุรกิิจใหม่่ ๆ หรืือการขยายธุุรกิิจอาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่ย� ง
ด้้ า นการกำกัั บ ดููแลกิิจการ เช่่ น การนำจรรยาบรรณเอสซีีจีี 
หรืือแนวทางในการดำเนิินธุุรกิิจที่่�ดีีบนพื้้�นฐานของอุุดมการณ์์
เอสซีีจีีไปบัังคัับใช้้กัับบริิษััทใหม่่ ๆ ได้้อย่่างทั่่�วถึึง
∙ กำหนดนโยบายแต่่ ง ตั้้� ง บุุ ค คลไปเป็็ น กรรมการและ
ผู้้� บ ริิหารในบริิษัั ทย่่ อ ยเพื่่� อ ทำหน้้ า ที่่� ก ำกัั บ ดููแลและบริิหาร
จััดการกิิจการของบริิษััทย่่อย เพื่่�อให้้บริิษััทมั่่�นใจว่่าบริิษััทย่่อยมีี
การปฏิิบัั ติิต ามแนวนโยบาย ตลอดจนมีีเป้้ า หมาย วิิสัั ย ทัั ศ น์์

แผนธุุรกิิจระยะกลาง และแผนกลยุุทธ์ใ์ นการเติิบโตของบริิษัทั อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ
∙ กำหนดอำนาจอนุุมััติิ  (Delegation of Authority)
และข้้อบัังคัับของบริิษััทย่่อยตามแนวปฏิิบััติิของบริิษััท  เพื่่�อให้้
กรรมการและผู้้�บริิหารสามารถทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลบริิษััทย่่อย
ที่่�เป็็นผู้้�ดำเนิินการลงทุุน ให้้มั่่�นใจว่่าก่่อนบริิษััทย่่อยจะเข้้าทำ
รายการหรืือดำเนิินการใด ๆ ซึ่่�งมีีนััยสำคััญหรืือมีีผลต่่อฐานะ
ทางการเงิินและผลการดำเนิินงานของบริิษััทย่่อย จะต้้องได้้รัับ
ความเห็็นชอบ หรืืออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทหรืือที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อนทำรายการ หรืือดำเนิินการอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
∙ กำหนดให้้ พ นัั ก งานเอสซีีจีีทุุ ก คนมีีหน้้ า ที่่� ป ฏิิบัั ติิต าม
หลัักการและแนวปฏิิบััติิที่่�กำหนดไว้้ในจรรยาบรรณเอสซีีจีี และ
ต้้องผ่่านการทำแบบทดสอบ “Ethics e-Testing”
6. ความเสี่่�ยงจากการควบรวมกิิจการ
การขยายตััวของธุุรกิิจในต่่างประเทศโดยการควบรวมกิิจการ
มีีความเสี่่� ย งที่่� บ ริิษัั ท อาจมีีอำนาจเหนืื อ ตลาดตามกฎหมาย
ของประเทศที่่�ไปลงทุุนได้้
∙ กำหนดให้้การแข่่งขัันทางการค้้าที่่�เป็็นธรรมเป็็นแนว
ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณของเอสซีีจีี รวมถึึงกำหนดให้้มีีนโยบาย
การแข่่ ง ขัั น ทางการค้้ า และสื่่� อ สารให้้ พ นัั ก งานเอสซีีจีีทุุ ก คน
ปฏิิบััติิตาม
∙ กำหนดให้้เรื่่�องการแข่่งขัันทางการค้้าเป็็นหลัักเกณฑ์์ใน
การคััดเลืือกกิิจการที่่�จะควบรวม และให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการทำธุุรกิิจทั้้�งในและต่่างประเทศทำความเข้้าใจและปฏิิบััติิ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิิบััติิว่่าด้้วยการ
แข่่งขัันทางการค้้าของประเทศที่่เ� ข้้าไปทำธุุรกิิจรวมถึงึ การควบรวม
กิิจการ
∙ สนัั บ สนุุ น ให้้ มีี การประกอบธุุ ร กิิจอย่่ า งเป็็ น ธรรม
มีีจริิยธรรม เคารพกติิกา และปฏิิบััติิตามกฎหมายเรื่่�องการแข่่งขััน
ทางการค้้าอย่่างเคร่่งครััด
7. ความเสี่่� ย งจากผลกระทบของการเปลี่่� ย นแปลง
ข้้อบัังคัับ กฎหมาย และระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิ
ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิดจากการไม่่ ป ฏิิบัั ติิต าม หรืื อ ปฏิิบัั ติิต าม
ไม่่ครบถ้้วนอัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อบัังคัับ กฎหมาย
และระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของบริิษััท 
การลงโทษและค่่าปรัับ หรืือเสีียโอกาสทางธุุรกิิจ
∙ กำหนดนโยบายการกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน และสื่่อ� สาร
ให้้พนัักงานเอสซีีจีีทุุกคนปฏิิบััติิตาม
∙ กำหนดให้้มีีการติิดตามและรายงานการเปลี่่�ยนแปลง
นโยบายของภาครััฐ กฎหมาย ระเบีียบ และข้้อบัังคัับ ในประเทศ
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ที่่� เ อสซีีจีีดำเนิินธุุ ร กิิจอย่่ า งใกล้้ ชิิ ด รวมถึึ ง สร้้ า งเครืื อ ข่่ า ยกัั บ
หน่่วยงานภาครััฐและเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งในและต่่างประเทศ
เพื่่�อให้้การประกอบธุุรกิิจของเอสซีีจีีสามารถดำเนิินการสอดคล้้อง
ตามกฎเกณฑ์์ได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสมอยู่่�เสมอ
∙ ปรัับปรุุงจรรยาบรรณเอสซีีจีีให้้สอดคล้้องกัับกฎหมาย
และระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างสมํ่่�าเสมอ รวมถึึงจััดทํํา
แบบทดสอบ “Ethics e-Testing” ในเรื่่�องอุุดมการณ์์ 4 ของ
เอสซีีจีี นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
นโยบายการกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน นโยบายการแข่่งขัันทาง
การค้้า นโยบายการจััดการข้้อมููลภายในที่่มีีผ
� ลต่่อราคาหลัักทรััพย์์
นโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล และนโยบายการใช้้งานเทคโนโลยีี
สารสนเทศ (SCG e-Policy)
∙ สื่่อ� สารเรื่่อ� งการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งและการควบคุุม
ที่่ดีีต
� ามแนวป้้องกัันสามด่่าน (Three Lines Model) ให้้กับั พนัักงาน
ทุุกระดัับ เพื่่�อป้้องกัันการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ และข้้อบัังคัับ
∙ การปฏิิบัั ติิต ามกฎหมายคุ้้�มครองข้้ อ มููลส่่ ว นบุุ ค คล
(Personal Data Protection) เอสซีีจีีได้้ ป ระกาศนโยบาย
การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของเอสซีีจีี (SCG Privacy Policy)
เพื่่�อเป็็นกรอบการบริิหารจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล โดยมีีคณะ
จััดการบริิหารความเสี่่�ยง เอสซีีจีี ทำหน้้าที่่�เป็็นคณะกรรมการ
คุ้้�มครองข้้ อ มููลส่่ ว นบุุ ค คลกำกัั บ ดููแล ในการคุ้้�มครองข้้ อ มููล
ส่่วนบุุคคลเอสซีีจีีได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมาย เช่่น การประมวลผลข้้อมููล
จะต้้องมีีฐานทางกฎหมายรองรัับ (Legal Basis) แจ้้งนโยบาย
ความเป็็นส่่วนตััว (Privacy Notice) จััดทำบัันทึึกการประมวลผล
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล จััดทำช่่องทางการใช้้สิิทธิิและการติิดต่่อของ
เจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Subject Rights Management)
นอกจากนี้้� ได้้จััดให้้มีีระบบการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยที่่�ได้้
มาตรฐาน รวมทั้้�งได้้สร้้างความตระหนัักรู้้�  และฝึึกอบรมพนัักงาน
ให้้เข้้าใจถึึงหลัักการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ความเสี่่�ยงจากเหตุุการณ์์รุุนแรง

8. ความเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดและการกลายพัันธุ์์�
ของไวรััสโควิิด 19
การแพร่่ ร ะบาดและการกลายพัั น ธุ์์�ของไวรัั ส โควิิด 19
เป็็นความเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลกระทบทั้้�งในแง่่สุุขภาพและความปลอดภััย
ของพนัั ก งานและคู่่�ธุุ ร กิิจ และการดำเนิินงานอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ของธุุรกิิจ
∙ กำหนดให้้หน่่วยงาน Business Continuity Management
(BCM) ในระดัั บ เอสซีีจีีและระดัั บ กลุ่่�มธุุ ร กิิจติิดตามวิิเคราะห์์
สถานการณ์์โควิิด 19 ในแต่่ละประเทศที่่�เอสซีีจีีมีีการดำเนิินธุุรกิิจ
และมีีฐานการผลิิต รวมถึึงวางแนวทางการดููแลพนัักงานเพื่่�อ
ช่่วยรัักษาสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงานและช่่วยให้้

การดำเนิินงานและการตััดสิินใจของบริิษัทมีี
ั ประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้�
จััดให้้มีีการรายงานสถานการณ์์ให้้คณะจััดการรัับทราบเป็็นประจำ
รวมถึึ ง สื่่� อ สารกัั บ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียทั้้� ง ภายในและภายนอก
เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
∙ จััดเตรีียมทรััพยากรที่่�สำคััญให้้พร้้อมเพื่่�อการดำเนิินงาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ อุุปกรณ์์ด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
เช่่น หน้้ากากอนามััย เจลล้้างมืือ ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เช่่น
แอปพลิิเคชัันเพื่่�อใช้้ในการทำงานออนไลน์์ รวมถึึงจััดเตรีียมที่่�พััก
ชั่่� ว คราวใกล้้ ส ถานประกอบการและพาหนะรัั บ ส่่ ง ให้้ กัั บ กลุ่่�ม
พนัักงานในส่่วนงานที่่�มีีความสำคััญ (Critical Staff) เป็็นต้้น
∙ จัั ด สถานที่่� ท ำงานแบบ COVID19 Free Setting
โดยแบ่่งเป็็น
1) การจััดสภาพแวดล้้อมในสำนัักงานและโรงงานให้้
ปลอดโควิิด 19
จััดสถานที่่�ทำงานในสำนัักงานให้้มีีการเว้้นระยะห่่าง
กำหนดให้้ใส่่หน้้ากากอนามััย จััดให้้มีีเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ และ
ตรวจวััดอุุณหภููมิิก่่อนเข้้าสถานที่่�ทำงาน และทำความสะอาด
ฆ่่าเชื้้�อสถานที่่�ทำงานเป็็นระยะ รวมถึึงนำเทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่�อลด
การสััมผััส ติิดตั้้�งระบบ Bi-Ionization Air Purifier เพื่่�อกำจััด
เชื้้�อโควิิด 19 ในพื้้�นที่่�ปิิด เช่่น ห้้องประชุุมที่่�มีีการใช้้งานบ่่อย
นอกจากนี้้� ยัังมีีนโยบายการทำงานแบบ Hybrid Workplace
โดยให้้พนัักงานบางส่่วนทำงานที่่�สำนัักงานและบางส่่วนทำงาน
จากที่่�บ้้านหรืือในสถานที่่�ปลอดภััยอื่่�น
สำหรัั บ สถานที่่� ท ำงานในโรงงานได้้ จัั ด ให้้ มีี มาตรการ
Bubble & Seal แบ่่ ง พื้้� น ที่่� แบ่่ ง กลุ่่�มผู้้� ป ฏิิบัั ติิ งาน แบ่่ ง พื้้� น ที่่�
ส่่วนกลาง เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการระบาดใหม่่ (New Cluster) กำหนด
มาตรการเข้้ า ออกโรงงานกัั บ บุุ ค คลภายนอก จัั ด เตรีียมพื้้� น ที่่�
แยกกัักหรืือศููนย์์พักั คอยสำหรัับผู้้�ติิดเชื้้อ� (Factory Isolation) และ
ผลัักดัันการดำเนิินงานต่่าง ๆ ให้้ครอบคลุุมทั้้�งพนัักงานและคู่่�ธุรุ กิิจ
2) การดููแลพนัักงานให้้ปลอดโควิิด 19
จัั ด หาวัั ค ซีีนให้้ ผู้้� ป ฏิิบัั ติิ งาน ตรวจหาเชื้้� อ โควิิด 19
เป็็นระยะด้้วย Antigent Test Kit (ATK) และกำหนดวิิธีีปฏิิบััติิ
เมื่่�อตรวจพบผู้้�ติิดเชื้้�อ เช่่น การรัักษาผู้้�ติิดเชื้้�อในพื้้�นที่่�แยกกัักหรืือ
ศููนย์์พัักคอย สถานพยาบาลผู้้�ป่่วยเฉพาะกิิจ (Hospitel) หรืือ
โรงพยาบาล นอกจากนี้้� ยังั มีีมาตรการต่่าง ๆ เพิ่่ม� เติิม เช่่น มาตรการ
Health Pass สำหรัับพนัักงานที่่�ต้้องการเข้้ามาทำงานในพื้้�นที่่�
ควบคุุ ม ผ่่ า นการใช้้ ง านแอปพลิิเคชัั น Employee Connect
โดยพนัักงานจะต้้องรายงานสุุขภาพ รายงานการฉีีดวััคซีีน และ
ผลการตรวจ ATK นอกจากนี้้�  มีี มาตรการคัั ด กรอง Daily
Self-Declaration สำหรัับพนัักงาน คู่่�ธุุรกิิจ และบุุคคลภายนอก
ที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้งานแอปพลิิเคชััน Employee Connect  โดยการทำแบบ
คััดกรองก่่อนเข้้าอาคาร
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3) ดููแลลููกค้้าหรืือผู้้�ใช้้บริิการให้้ปลอดโควิิด 19
สนัับสนุุนให้้ลููกค้้าปฏิิบััติิตามมาตรการที่่�ภาครััฐตั้้�งไว้้
เพื่่� อ ให้้ ลูู กค้้ า มั่่� น ใจในทุุ ก จุุ ด ที่่� ใ ห้้ บ ริิการ (Touchpoint) ว่่ า
ปลอดเชื้้�อโควิิด 19 โดยจััดทำแนวปฏิิบััติิสำหรัับลููกค้้าผู้้�มาใช้้
บริิการ เช่่น ให้้แสดงหลัักฐานการได้้รัับวััคซีีน (อย่่างน้้อย 1 เข็็ม)
จากแอปพลิิเคชัั น หมอพร้้ อ ม หรืื อ มีีใบรัั บ รองผ่่ า นการตรวจ
หาเชื้้� อ ไม่่ เ กิิน 1 สัั ป ดาห์์ หรืื อ ผลตรวจ ATK ที่่� เ ป็็ น ลบ ต้้ อ ง
ผ่่านการตรวจคััดกรอง และติิดสติิกเกอร์์เป็็นสััญลัักษณ์์อย่่างชััดเจน
รวมถึึงห้้ามรัับประทานอาหารเครื่่�องดื่่�มระหว่่างเข้้ารัับบริิการ

9. ความขััดแย้้งระหว่่างภููมิิภาค (Geopolitical Risk)
ความขััดแย้้งระหว่่างประเทศในเชิิงภููมิิรััฐศาสตร์์มีีความ
รุุนแรงมากขึ้้�น ส่่งผลต่่อความไม่่แน่่นอนของเศรษฐกิิจโลกและ
การดำเนิินธุุรกิิจในประเทศและระหว่่างประเทศที่่�มีีความขััดแย้้ง
เหตุุการณ์์ดังั กล่่าวอาจส่่งผลกระทบต่่อความปลอดภััยของพนัักงาน
และความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
∙ ติิดตามสถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิิดและสร้้างเครืือข่่ายกัับ
ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านความขััดแย้้งระหว่่างภููมิิภาคทั้้�งในและต่่างประเทศ
เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ข้้ อ มููลทัั น ต่่ อ เหตุุ ก ารณ์์ ส ำหรัั บ เตรีียมแผนจัั ด การ
ความเสี่่�ยงและความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
∙ วิิเคราะห์์สถานการณ์์สำหรัับเหตุุการณ์์ที่่�คาดว่่าจะส่่ง
ผลกระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีี เพื่่�อเตรีียมแผนรองรัับ
ผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างเหมาะสม
∙ กำหนดให้้หน่่วยงาน Business Continuity Management
(BCM) ในระดัับเอสซีีจีีและระดัับกลุ่่�มธุุรกิิจทํําหน้้าที่่ใ� นการติิดตาม
ประเมิิน และสื่่อ� สารข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับสถานการณ์์และแจ้้งเตืือน
ไปยัั ง ผู้้�ที่่� อ าจได้้ รัั บ ผลกระทบเพื่่� อ เตรีียมความพร้้ อ มตามแผน
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
ความเสี่่�ยงจากสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ

10. ความเสี่่�ยงด้้านความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน
ในปีี 2565 เศรษฐกิิจไทยมีีแนวโน้้มฟื้้น� ตััวดีีขึ้้น� แต่่คาดการณ์์
ว่่าจะฟื้้น� ตััวชััดเจนในช่่วงครึ่่ง� ปีีหลััง และส่่งผลให้้ดุลุ บััญชีีเดิินสะพััด
กลัับมาเกิินดุุลอีีกครั้้�ง ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสนัับสนุุนให้้ค่่าเงิินบาทแข็็งค่่า
ในขณะที่่� เ งิินดอลลาร์์ ส หรัั ฐ มีีแนวโน้้ ม แข็็ ง ค่่ า ต่่ อ เนื่่� อ งเช่่ น กัั น
จากการคาดการณ์์ว่่าธนาคารกลางสหรััฐฯ มีีโอกาสเร่่งคุุมเข้้ม
นโยบายการเงิิน รวมถึึ ง การเร่่ ง ปรัั บ ขึ้้� น ดอกเบี้้� ย ในปีี 2565
หากอััตราเงิินเฟ้้อสหรััฐฯ ยัังคงมีีแนวโน้้มเพิ่่ม� ขึ้้น� ต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้
ค่่าเงิินบาทมีีแนวโน้้มผัันผวน
∙ จัั ด ประชุุ ม คณะกรรมการการเงิิน เอสซีีจีี ทุุ ก เดืื อ น
เพื่่� อ พิิจารณาและตัั ด สิินใจในการใช้้ เ ครื่่� อ งมืื อ ทางการเงิินให้้
เหมาะสมตามสถานการณ์์ โดยมีีมาตรการในการบริิหารรายได้้

กัับรายจ่่ายที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศให้้สอดคล้้องกััน (Natural
Hedge) รวมถึึงมีีการพิิจารณาการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตรา
แลกเปลี่่�ยนสำหรัับโครงการลงทุุนตามความเหมาะสม
11. ความเสี่่�ยงจากภาวะเงิินเฟ้้อทั่่�วโลก
ในปีี 2565 คาดการณ์์ เ ศรษฐกิิจโลกจะยัั ง คงขยายตัั ว
เนื่่�องจากกำลัังการผลิิตวััคซีีนโควิิด 19 และอััตราการฉีีดวััคซีีน
มีีแนวโน้้มเพิ่่ม� ขึ้้น�  ทำให้้โอกาสที่่แ� ต่่ละประเทศจะกลัับมาปิิดประเทศ
เป็็นวงกว้้างมีีแนวโน้้มลดลง อย่่างไรก็็ตาม ภาวะเงิินเฟ้้อทั่่�วโลก
จะเป็็นปััจจััยเสี่่ย� งต่่อการขยายตััวที่่ช้� า้ ลงของเศรษฐกิิจโลก โดยใน
ช่่วงที่่�ผ่่านมา อััตราเงิินเฟ้้อเพิ่่�มสููงขึ้้�นจากปััญหาการขนส่่งล่่าช้้า
การขาดแคลนตู้้�คอนเทนเนอร์์ ความไม่่สมดุุลระหว่่างอุุปสงค์์และ
อุุปทานของพลัังงาน รวมไปถึึงการขาดแคลนแรงงานจนทำให้้
ต้้องมีีการเพิ่่�มค่่าแรงของประเทศเศรษฐกิิจหลััก ปััจจััยที่่�กล่่าวมา
นั้้�นทำให้้แนวโน้้มต้้นทุุนของภาคธุุรกิิจเพิ่่�มขึ้้�น และหากอััตรา
เงิินเฟ้้อยัังคงเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรุุนแรงและต่่อเนื่่�อง อาจทำให้้ธนาคาร
กลางในประเทศที่่� พัั ฒ นาแล้้ ว ตัั ด สิินใจปรัั บ ขึ้้� น อัั ต ราดอกเบี้้� ย
นโยบายเร็็วและแรงกว่่าคาด ซึ่่�งการปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยอาจ
ส่่งผลทำให้้ต้้นทุุนทางการเงิินสููงขึ้้�น และอาจเกิิดการไหลออก
ของเงิินจากประเทศกำลัังพััฒนาไปสู่่�ประเทศพััฒนาแล้้วอย่่าง
สหรััฐฯ มากขึ้้น�  ส่่งผลให้้ค่า่ เงิินสกุุลอื่่น� เมื่่อ� เทีียบกัับดอลลาร์์สหรััฐ
มีีแนวโน้้มอ่่อนค่่าและผัันผวนมากขึ้้�น
สำหรัับเศรษฐกิิจไทยคาดการณ์์ว่่าจะฟื้้�นตััวได้้พอสมควร
แต่่ยังั คงไม่่กลัับไปสู่่�ภาวะก่่อนเกิิดโควิิด 19 เนื่่�องจากเศรษฐกิิจไทย
พึ่่�งพาการท่่องเที่่�ยวเป็็นหลััก นอกจากนี้้� อััตราเงิินเฟ้้อที่่�สููงนั้้�น
ถืื อ เป็็ น ความเสี่่� ย งต่่ อ การเติิบโตของเศรษฐกิิจไทยเช่่ น กัั น
เนื่่�องจากราคาน้้ำมัันที่่�สููงขึ้้�นและวิิกฤตพลัังงานทำให้้ราคาสิินค้้า
โภคภััณฑ์์ สิินค้้าที่่เ� ป็็นต้้นทุุนการผลิิตหรืือค่่าใช้้จ่า่ ยในการทำธุุรกิิจ
บางประเภทสููงขึ้้น� อย่่างมาก เช่่น ในธุุรกิิจขนส่่ง ประมง วััสดุุก่อ่ สร้้าง
และร้้านอาหาร สำหรัับเอสซีีจีีปััจจััยที่่�ทำให้้เกิิดภาวะเงิินเฟ้้อ เช่่น
ราคาพลัังงานที่่ป� รัับสููงขึ้้น�  ส่่งผลให้้เกิิดความเสี่่ย� งต่่อต้้นทุุนวััตถุดิิุ บ
และพลัังงาน อาทิิ ราคาแนฟทา นํ้้�ามัันเตา และถ่่านหิินที่่มีี� แนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�นหากเทีียบกัับปีี 2564
เอสซีีจีีได้้ปรัับแผนกลยุุทธ์์เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสำหรัับ
โอกาสทางธุุรกิิจและบริิหารความเสี่่ย� งที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จากปััจจััยเหล่่านี้้�
ดัังนี้้�
∙ จััดให้้มีีคณะกรรมการ Commodity Hedging ในธุุรกิิจ
เคมิิคอลส์์ และคณะกรรมการ Coal Collaborative Purchasing
Committee ในธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างเพื่่�อบริิหาร
ความเสี่่�ยงให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ อาทิิ การทำสััญญาซื้้�อขาย
พลัังงานล่่วงหน้้าการเลืือกใช้้วัตถุ
ั ดิิุ บที่่เ� หมาะสมกัับสถานการณ์์ตลาด
และเพิ่่� มสัั ด ส่่ ว นการใช้้ พ ลัั ง งานทดแทน หรืื อ การใช้้ เ ครื่่�องมืือ
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ทางการเงิิน (Hedging Tools) เพื่่�อลดความผัันผวนของราคาสิินค้้า
โภคภััณฑ์์บริิหารต้้นทุุนให้้สามารถแข่่งขัันได้้ รวมถึึงการบริิหาร
สิินค้้าคงคลััง
∙ บริิหารจััดการด้้วยระบบ Integrated Business Excellence
(IBE) เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในระบบการผลิิตและการวางแผนงาน
อย่่างเชื่่�อมโยงกัันทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Value Chain)
∙ ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตให้้สามารถ
รองรัั บ การใช้้ วััตถุุ ดิิบได้้หลากหลายมากขึ้้�น เพื่่�อเพิ่่�ม ทางเลืื อ ก
และลดต้้นทุุนวััตถุุดิิบ นอกจากนี้้� ได้้เข้้าสู่่�ธุุรกิิจการผลิิตวััตถุุดิิบ
สำหรัับผลิิตพลาสติิกชีีวภาพ โดยได้้ลงนามใน MOU กัับบริิษััท 
Braskem ศึึกษาความเป็็ น ไปได้้ ใ นการร่่ ว มทุุ น สร้้ า งโรงงาน
ผลิิตไบโอ-เอทิิลีีนในประเทศไทย เพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการ
พลาสติิกชีีวภาพ และการขยายธุุรกิิจพลาสติิกรีีไซเคิิล โดยลงนาม
ในสััญญาซื้้�อหุ้้�นบริิษััท  Sriplaste ผู้้�นำด้้านพลาสติิกรีีไซเคิิลใน
ประเทศโปรตุุเกส ที่่ค� าดว่่าจะสามารถโอนหุ้้�นได้้เสร็็จภายในต้้นปีี 2565
∙ ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่อ่ สร้้างเร่่งการออกผลิิตภััณฑ์์
ใหม่่และนำเสนอโซลููชัันตามแนวโน้้มความต้้องการของลููกค้้า อาทิิ 
เรื่่�องสุุขอนามััย การรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และการประหยััดพลัังงาน
รวมไปถึึงการใช้้เทคโนโลยีีการก่่อสร้้างมาช่่วยบริิหารงานก่่อสร้้าง
ให้้ มีี ความแม่่ น ยำ ช่่ ว ยควบคุุ ม เวลาและทรัั พ ยากรที่่� ใ ช้้ ใ น
การก่่อสร้้างให้้มีีประสิิทธิิภาพและคุ้้�มค่่า ใช้้พลัังงานทดแทนเพิ่่�ม
ขึ้้�นในกระบวนการผลิิต อาทิิ เศษวััสดุุเหลืือใช้้จากการเกษตร
ทดแทนการใช้้ถ่า่ นหิิน รวมไปถึงึ การผลิิตและใช้้พลัังงานไฟฟ้้าจาก
แสงอาทิิตย์์ หรืือระบบโซลาร์์เซลล์์ เป็็นต้้น
∙ SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้ง� ) จััดหาวััตถุดิิุ บจากผู้้�ขายวััตถุดิิุ บ
หลายรายเพื่่� อ เพิ่่� ม ความมั่่� น คงในการจัั ด หาแหล่่ ง วัั ตถุุ ดิิ บ
ทั้้�งจากภายในประเทศและการนำเข้้าจากต่่างประเทศ รวมถึึง
เพิ่่ม� ศููนย์์จัดั การวััสดุุรีีไซเคิิลในประเทศไทย เวีียดนาม และฟิิลิิปปิินส์์
ทำสััญญาซื้้�อถ่่านหิินล่่วงหน้้าและเพิ่่�มความหลากหลายของการ
ใช้้งานเชื้้�อเพลิิงทางเลืือก เช่่น ก๊๊าซธรรมชาติิ เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล
ตลอดจนส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนโดยดำเนิินการติิดตั้้�ง
Solar Rooftop ในโรงงานต่่าง ๆ เพื่่�อบริิหารต้้นทุุนพลัังงาน
และพััฒนาซอฟต์์แวร์์ Inbound-Outbound Logistics (IOL)
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารการส่่งออกและนำเข้้า
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging Risk)

1. ความเสี่่� ย งด้้ า นการเปลี่่� ย นแปลงของภูู มิิ ทัั ศ น์์
ทางธุุรกิิจที่่�มีีความรวดเร็็วและรุุนแรงขึ้้�น
โลกธุุ ร กิิจในปัั จ จุุ บัั น อยู่่�ท่่ า มกลางการเปลี่่� ย นผ่่ า นสู่่�โลก
ยุุคใหม่่ซึ่่ง� มีีการเปลี่่ย� นแปลงที่่ส� ำคััญในหลากหลายมิิติิและทั้้�งหมด
ล้้วนมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับภาคธุุรกิิจและระบบเศรษฐกิิจระดัับโลก
เช่่น การกำหนดเป้้าหมายของการลดคาร์์บอนจากเชื้้อ� เพลิิงฟอสซิิล

จนเหลืือศููนย์์ (Decarbonization) ในเชิิงรุุกมากขึ้้�น ทั้้�งจาก
หน่่วยงานภาครััฐและเอกชน การเพิ่่�มขึ้้�นของนโยบายการปกป้้อง
ทางการค้้า (Protectionism) ที่่เ� น้้นเรื่่อ� งการบรรลุุเป้้าหมายในการ
กำหนดมาตรฐานการดำเนิินการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมหรืือแรงงาน
ที่่� แ ต่่ ล ะประเทศต้้ อ งการมากกว่่ า ประสิิทธิิภาพทางเศรษฐกิิจ
รวมถึึงการนำเทคโนโลยีีมาปรัับใช้้ในกระบวนการทำงานของ
องค์์ ก ร เป็็ น ต้้ น  ซึ่่� ง ปัั จ จัั ย เหล่่ า นี้้� จ ะส่่ ง ผลต่่ อ การดำเนิินธุุ ร กิิจ
ของเอสซีีจีีอย่่างมีีนััยสำคััญ เช่่น
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ : การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างพลัังงานใหม่่
(Energy Transition) ไปสู่่�พลัังงานหมุุนเวีียนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นเร็็วกว่่า
ที่่�คาดการณ์์ในอดีีต และความก้้าวหน้้าของการพััฒนาเทคโนโลยีี
ด้้าน Crude Oil-to-Chemicals (COTC) เป็็นปััจจััยผลัักดัันให้้เกิิด
การปรัับเปลี่่�ยนโมเดลธุุรกิิจของโรงกลั่่�นน้้ำมััน ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบ
ต่่อปริิมาณการผลิิตของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์น้้ำมััน เชื้้�อเพลิิง (Refined
Product) และรวมถึึงแนฟทาที่่�เป็็นวััตถุุดิิบของธุุรกิิจปิิโตรเคมีี 
(Petrochemical Grade Naphtha) ที่่�อาจทยอยลดลงในอนาคต 
นอกจากนี้้� นโยบายการพึ่่�งพาตััวเองของจีีนที่่�ผลัักดัันให้้มีีการผลิิต
ปิิโตรเคมีีภายในประเทศเพิ่่ม� ขึ้้น� จะเพิ่่ม� การแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม
และสร้้างแรงกดดัันให้้ส่ว่ นต่่างราคาระหว่่างผลิิตภััณฑ์์และวััตถุดิิุ บ
ลดลงต่่ำกว่่าค่่าเฉลี่่�ยระยะยาวของอุุตสาหกรรม
ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง : การเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิกรรมและรููปแบบการดำเนิินกิิจกรรมของผู้้�บริิโภคเกิิดขึ้้�น
อย่่างรวดเร็็วจากความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�เข้้ามามีี
บทบาททำให้้รููปแบบการดำเนิินชีีวิิตประจำวัันเปลี่่ย� นไป การตื่่น� ตััว
ในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม การหัันมาให้้ความสำคััญในด้้านสุุขอนามััย
ความสะดวกสบาย และความรวดเร็็วเพิ่่�มขึ้้�น วิิถีีชีีวิิตการทำงาน
รููปแบบใหม่่ที่่�ทำให้้ผู้้�บริิโภคใช้้เวลาอยู่่�บ้้านมากขึ้้�น และมีีความ
ต้้องการสิินค้้าหรืือบริิการในรููปแบบเฉพาะบุุคคล ล้้วนผลัักดัันให้้เกิิด
การสร้้างประสบการณ์์แบบไร้้รอยต่่อ (Seamless Experience)
ในธุุรกิิจค้้าปลีีกวััสดุุก่อ่ สร้้าง เพื่่�อให้้ผู้บ้� ริิโภคสามารถเลืือกซื้้อ� สิินค้้า
ที่่ห� ลากหลายได้้จากทุุกที่่ทุ� กุ เวลาและในทุุกขั้้น� ตอน รวมถึงึ โซลููชััน
และบริิการครบวงจร ตั้้ง� แต่่การออกแบบ การก่่อสร้้าง และการขนส่่ง
ที่่ร� วดเร็็วและยืืดหยุ่่�น นอกจากนี้้� ยังั มีีความท้้าทายอื่่น� ๆ ของธุุรกิิจ
อาทิิ ความรวดเร็็วในการพััฒนาเทคโนโลยีีด้้านการก่่อสร้้าง เช่่น
การพิิมพ์์ 3 มิิติิ และเทคโนโลยีีโมดููลาร์์
ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ
อาจส่่งผลต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีีในอีีก 3-5 ปีีข้้างหน้้า
เช่่น การแข่่งขัันด้้านการตลาดและจััดหาวััตถุุดิิบอาจเพิ่่�มมากขึ้้�น
ซึ่่�งหากบริิษััทไม่่สามารถปรัับกลยุุทธ์์และรููปแบบการดำเนิินธุุรกิิจ
ได้้อย่่างเหมาะสมและทัันการณ์์ ต้น้ ทุุนในการดำเนิินธุุรกิิจอาจเพิ่่ม�
สููงขึ้้�น และส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ ผลกำไร รวมถึึงความสามารถ
ในการแข่่งขัันลดลง
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เพื่่�อรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น เอสซีีจีีมีีกลยุุทธ์์
ในการดำเนิินธุุรกิิจดัังนี้้�
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ : เร่่งลงทุุนปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตให้้มีี
ความยืืดหยุ่่�นสามารถรองรัับวััตถุุดิิบได้้หลากหลายยิ่่�งขึ้้�น และหา
แหล่่งจััดหาวััตถุุดิิบใหม่่เพิ่่�มเติิม เพื่่�อเพิ่่�มทางเลืือกในการจััดหา
วััตถุดิิุ บ รวมทั้้�งพััฒนาเทคโนโลยีีและกระบวนการผลิิตสำหรัับการ
รีีไซเคิิลเชิิงเคมีี (Advanced Recycling) และพััฒนาการผลิิต
ไบโอ-เอทิิลีีน (Bio-Ethylene) เพื่่� อ ใช้้ เ ม็็ ด พลาสติิกประเภท
ไบโอพอลิิ-เอทิิลีีน (Bio-Based Polyethylene) นอกจากนี้้� ยัังเร่่ง
พััฒนาและขยายการขายสิินค้้าที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููง (High Value
Added: HVA) ที่่� ส ามารถแก้้ ปัั ญ หาและตอบโจทย์์ ลูู กค้้ า ได้้ ดีี
ยิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อสร้้างความแตกต่่าง นอกจากนี้้� จััดให้้มีีการบริิหารพอร์์ต
การขายสิินค้้ า ไปยัั ง กลุ่่�มลููกค้้ า ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ สภาพตลาด
การแข่่งขััน และนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััลขั้้น� สููงมาใช้้ในกระบวนการผลิิต
และการบริิหารห่่ ว งโซ่่ คุุ ณ ค่่ า เพื่่� อ เพิ่่� ม ศัั ก ยภาพในการแข่่ ง ขัั น
และสร้้างธุุรกิิจใหม่่ในอนาคต (New S-Curve) สำหรัับการเติิบโต
ในระยะยาวอย่่างยั่่�งยืืน
ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง : พััฒนาศัักยภาพ
ช่่องทางการขายผ่่านร้้านค้้าปลีีกด้้วยกลยุุทธ์์ Active Omni Retail
Channel โดยผสานเทคโนโลยีีและกลยุุทธ์์ทางการตลาดแบบ
Offline, Online และ Ecosystem เข้้าด้้วยกััน นอกจากนี้้� ยังั มุ่่�งเน้้น
การพััฒนาสิินค้้าใหม่่ที่่�ตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภค เช่่น
นวััตกรรมกระเบื้้�อง Hygienic Tile จาก COTTO ที่่�ช่่วยยัับยั้้�ง
การเจริิญเติิบโตของแบคทีีเรีียภายในบ้้าน เพื่่�อตอบโจทย์์ผู้้�บริิโภค
ที่่�เน้้นเรื่่�องสุุขอนามััย ระบบหลัังคาโซลาร์์ที่่�ช่่วยประหยััดค่่าไฟ
ให้้กัับเจ้้าของบ้้าน จากพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�ใช้้เวลาอยู่่�บ้้าน
มากขึ้้�นและต้้องการประหยััดค่่าใช้้จ่่าย รวมถึึงยกระดัับโซลููชััน
และบริิการครบวงจร อาทิิ Green Solutions ที่่�นำนวััตกรรมและ
เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เข้้ามาช่่วยให้้การก่่อสร้้างทำให้้มีีประสิิทธิิภาพ
ควบคุุมเวลาและงบประมาณได้้ และช่่วยแก้้ปััญหาให้้กัับลููกค้้า
ได้้ตรงจุุด รวมถึึงเร่่งพััฒนาสิินค้้าใหม่่และสิินค้้าที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม (SCG Green Choice) และยกระดัับห่่วงโซ่่อุุปทาน
และการทำงานด้้วยการใช้้เทคโนโลยีี Automation ที่่�ผสมผสาน
การทำงานร่่ ว มกัั บ Artificial Intelligence และ Machine
Learning เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพขององค์์กร
2. ความเสี่่ย� งจากการเปลี่่ย� นแปลงของการมุ่่�งสู่่�เศรษฐกิิจ
คาร์์บอนต่่ำ
ปัั ญ หาจากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิอากาศและภาวะ
โลกร้้อนในปััจจุุบัันมีีแนวโน้้มทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผล
กระทบโดยตรงต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม เศรษฐกิิจ และสัังคม โดยการประชุุม
รััฐภาคีีกรอบอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลง

สภาพภููมิิอากาศ ครั้้�งที่่� 26 (COP26) ได้้มีีการบรรลุุข้้อตกลง
เพื่่�อควบคุุมปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยประเทศ
ต่่าง ๆ ทั่่�วโลกเร่่งรััดการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจที่่�มุ่่�งสู่่�
การลดมลภาวะจากก๊๊าซเรืือนกระจกอย่่างจริิงจััง หลายภาคส่่วน
เริ่่ม� มีีการกำหนดเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์
ในปีี 2593 นอกจากนี้้� ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท  เช่่น นัักลงทุุน
หน่่ ว ยงานกำกัั บ ดููแล และลููกค้้ า  ยัั ง ให้้ ค วามสนใจเกี่่� ย วกัั บ
การดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนผ่่านการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจในรููปแบบ
คาร์์บอนต่่ำมากขึ้้น� เพื่่�อลดผลกระทบด้้านลบจากกิิจกรรมที่่ป� ล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า ทั้้�งผลกระทบทางตรง เช่่น
การใช้้ วัั ตถุุ ดิิ บและทรัั พ ยากร การใช้้ ที่่� ดิิ น การใช้้ น้้ ำ มลพิิษ 
การสร้้ า งของเสีีย และผลกระทบทางอ้้ อ มที่่� เ กิิดขึ้้� น ในต้้ น น้้ำ
หรืือปลายน้้ำจากการดำเนิินธุุรกิิจ เช่่น การขนส่่ง การใช้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์
การจัั ด การซากผลิิตภัั ณ ฑ์์ ห ลัั ง การใช้้ ง าน และกิิจกรรมอื่่� น ๆ
ในห่่วงโซ่่คุุณค่่า อีีกทั้้�งยัังให้้ความสำคััญกัับความก้้าวหน้้าของ
การพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิิอากาศ (ClimateRelated Technologies) ที่่อ� าจเข้้ามาทดแทนกระบวนการทำงาน
หรืือเทคโนโลยีีที่่�ใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจในปััจจุุบัันได้้
เนื่่�องจากเอสซีีจีีดำเนิินธุุรกิิจในหลากหลายประเทศ จึึงต้้อง
เผชิิญกัับความท้้าทายจากผลกระทบของการออกกฎระเบีียบ
ของทางการเพื่่�อแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจจะมีีเพิ่่�มมากขึ้้�น
ในอนาคต เช่่ น การเก็็ บ ภาษีีด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยจาก
การปล่่อยคาร์์บอนจากกระบวนการผลิิต และกฎเกณฑ์์ด้า้ นคาร์์บอน
ฟุุ ต พริินต์์ ที่่� อ าจถููกนำไปใช้้ ก ำหนดเป็็ น ค่่ า มาตรฐานในหลาย
อุุตสาหกรรมในแต่่ละประเทศที่่�เข้้มงวดมากขึ้้�น ทำให้้อาจกระทบ
ต่่ อ การส่่ ง ออกสิินค้้ า ไปยัั ง ประเทศนั้้� น ๆ นอกจากนี้้�  ยัั ง มีี
ความท้้าทายจากมุุมมองของผู้้�บริิโภคต่่ออุุตสาหกรรมที่่�ปล่่อย
คาร์์บอนที่่�อาจก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
และแนวโน้้มของตลาดอย่่างมีีนััยสำคััญ เช่่น เน้้นการเลืือกซื้้อ� สิินค้้า
และเลืื อ กใช้้ บ ริิการจากผู้้� ป ระกอบการที่่� ด ำเนิินธุุ ร กิิจที่่� ป ล่่ อ ย
คาร์์ บ อนต่่ำ ลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกและเป็็ น มิิตรต่่ อ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม รวมถึึ ง ความท้้ า ทายจากความเสี่่� ย งด้้ า นต้้ น ทุุ น
ในการดำเนิินธุุ ร กิิจอาจสููงขึ้้� น ในช่่ ว งเริ่่� ม ต้้ น เนื่่� อ งจากต้้ อ งมีี
การลงทุุนในเทคโนโลยีีคาร์์บอนต่่ำและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
(Low Carbon and Green Technologies)
จากการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�น ได้้สร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ
และการนำเสนอผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ของเอสซีีจีี อย่่างไรก็็ตาม หากไม่่
สามารถปรัับรููปแบบการดำเนิินธุุรกิิจได้้ทัันการณ์์ ผลกระทบจาก
ความเสี่่�ยงข้้างต้้นอาจจะเห็็นผลชััดเจนขึ้้�นในอีีก 3–5 ปีีข้้างหน้้า
โดยอาจส่่ ง ผลกระทบโดยตรงต่่ อ ภาพลัั ก ษณ์์ แ ละชื่่� อ เสีียงของ
องค์์กร รวมถึึงการเพิ่่�มขึ้้�นของต้้นทุุนการผลิิต ต้้นทุุนทางการเงิิน
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการดำเนิินงานที่่� อ าจเพิ่่� ม ขึ้้� น จากการจัั ด เก็็ บ ภาษีี 
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หรืือรายได้้ที่ล่� ดลงจากการที่่ผู้� บ้� ริิโภคเปลี่่ย� นไปใช้้สิินค้้าหรืือบริิการ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ด้้วยเหตุุนี้้� เอสซีีจีีมีีมาตรการจััดการเพื่่�อบริิหารความเสี่่ย� ง อาทิิ
∙ ประกาศเจตนารมณ์์ ย กระดัั บ การดำเนิินธุุ ร กิิจตาม
แนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Development:
SD) สู่่�แนวทาง ESG 4 Plus
∙ ตั้้�งเป้้าหมายลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิลง 20%
ในปีี 2573 (จากปีีฐาน 2563) สำหรัับการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางตรง (Scope 1) และการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อม
จากการใช้้พลัังงาน (Scope 2) รวมถึงึ ศึึกษาและติิดตามการปล่่อย
ก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกทางอ้้ อ มนอกกระบวนการผลิิต (Scope 3)
นอกจากนี้้� ได้้กำหนดเป้้าหมายมุ่่�งสู่่�การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิ
เป็็นศููนย์์สำหรัับ Scope 1 และ Scope 2 ภายในปีี 2593
∙ ปรัับปรุุงหรืือปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการ อุุปกรณ์์ และ
ใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน รวมถึึงวิิจััย
และพััฒนาเทคโนโลยีีในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและ
คาร์์บอน
∙ ลดปริิมาณสััดส่่วนการใช้้แหล่่งพลัังงานที่่�มีีการปล่่อย
ก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก และเพิ่่� ม การใช้้ แ หล่่ ง พลัั ง งานจากพลัั ง งาน
หมุุนเวีียนหรืือชีีวมวล โดยตั้้�งเป้้าหมายให้้มีีกำลัังการผลิิตไฟฟ้้า
จากพลัั ง งานหมุุ น เวีียนทั้้� ง จากในและต่่ า งประเทศอย่่ า งน้้ อ ย
500 เมกะวััตต์์ ภายในปีี 2566
∙ พััฒนาสิินค้้า บริิการ และโซลููชัันตามหลัักเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนและที่่�ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตลอดห่่วงโซ่่
คุุณค่่า โดยตั้้�งเป้้าหมายเพิ่่�มสััดส่่วนผลิิตภััณฑ์์ฉลาก SCG Green
Choice เป็็นร้้อยละ 67 ภายในปีี 2573 เช่่น SCG Green Polymer™
นวััตกรรมโพลิิเมอร์์ที่ต่� อบโจทย์์ด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม ปููนงานโครงสร้้าง
เอสซีีจีี สููตรไฮบริิด ที่่�ปล่่อยคาร์์บอนต่่ำ (Low Carbon Cement)
และระบบหลัังคา SCG Solar Roof Solutions เป็็นต้้น รวมถึึง
กำหนดให้้บรรจุุภััณฑ์์ของ SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง) ทั้้�งหมด
สามารถรีีไซเคิิล ใช้้ซ้้ำ หรืือย่่อยสลายได้้ภายในปีี 2568
∙ จััดตั้้�งบริิษััท  SCG Cleanergy เพื่่�อให้้บริิการโซลููชััน
ผลิิตไฟฟ้้ า จากพลัั ง งานหมุุ น เวีียนทั้้� ง พลัั ง งานแสงอาทิิตย์์
พลัังงานลม และพลัังงานสะอาดอื่่�น ๆ ทั้้�งในและต่่างประเทศ
∙ สร้้างเครืือข่่ายระดัับประเทศและระดัับนานาชาติิเพื่่�อ
ผลัั ก ดัั น และขยายการพัั ฒ นาและการใช้้ เ ทคโนโลยีีการดัั ก จัั บ
การใช้้ประโยชน์์ และการกัักเก็็บคาร์์บอน (Carbon Capture,
Utilization and Storage หรืือ CCUS)
∙ ประสานงานและร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐและชุุมชน
ในการปลููกและฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ป่่าบนบก ป่่าชายฝั่่�ง และหญ้้าทะเล
ให้้ มีี ความหลากหลายทางชีีวภาพ เพื่่� อ เป็็ น แหล่่ ง ดููดซัั บ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ (Carbon Sink)

∙ จััดกิิจกรรมสร้้างจิิตสำนึึกการอนุุรักั ษ์์พลัังงานและการรัับมืือ
กัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศให้้แก่่พนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ
3. ความเสี่่�ยงจากผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดจาก
การจััดการขยะพลาสติิกที่่�ขาดประสิิทธิิภาพ
ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมจากขยะพลาสติิกทั่่�วโลกทั้้�งในทะเล
และบนบกเป็็นปััญหาใหญ่่ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในวงกว้้าง ส่่งผลให้้ผู้้�นำ
ทั่่�วโลก ผู้้ก� ำหนดนโยบาย ภาคเอกชน นัักลงทุุน และสัังคมโดยรวม
มีีความตระหนัักรู้้แ� ละกำหนดมาตรการเพิ่่ม� ขึ้้น� เกี่่ย� วกัับการบริิหาร
จััดการพลาสติิก ทั้้�งในเรื่่�องของการใช้้พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียว
และการเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการขยะพลาสติิก โดยเฉพาะ
ในประเทศกำลัังพััฒนาซึ่่�งมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานในการจััดเก็็บและ
คััดแยกขยะที่่�จำกััด นอกจากนี้้� รััฐบาลในหลายประเทศได้้ออก
กฎระเบีียบและเป้้าหมายที่่�เข้้มงวดมากขึ้้�นตั้้�งแต่่การออกแบบ
ผลิิตภัั ณ ฑ์์ การผลิิต การใช้้ และการจัั ด การกัั บ ขยะพลาสติิก
รวมถึึงเจ้้าของแบรนด์์สิินค้้าและผู้้บ� ริิโภคมีีแนวโน้้มให้้ความสำคััญ
ด้้าน Sustainable Consumption มากขึ้้�น โดยมีีความต้้องการ
ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกที่่�สามารถนำกลัับมารีีไซเคิิลได้้ (Product
Recyclability) และผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกที่่�ผลิิตจากวััสดุุรีีไซเคิิล
(Recycled Content) เพิ่่�มขึ้้�น โดยแนวโน้้มต่่าง ๆ เหล่่านี้้�จะเห็็น
ผลอย่่างมีีนััยสำคััญต่่อธุุรกิิจในอีีก 3–5 ปีีข้้างหน้้า
จากการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นได้้สร้้างโอกาสทางธุุรกิิจและ
การนำเสนอผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ของเอสซีีจีี อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจาก
ผลิิตภัั ณ ฑ์์ ที่่� ท ำจากพลาสติิกถููกมองว่่ า เป็็ น สาเหตุุ ข องปัั ญ หา
สิ่่�งแวดล้้อม จึึงอาจส่่งผลกระทบต่่อภาพลัักษณ์์ขององค์์กรและ
ทำให้้ความต้้องการของเม็็ดพลาสติิกและผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกลดลง
ซึ่่�งจะกระทบต่่อรายได้้และกำไรของธุุรกิิจเนื่่�องจากการเพิ่่�มขึ้้�น
ของต้้นทุุนการผลิิตและค่่าใช้้จ่า่ ยที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� จากการวิิจััยและพััฒนา
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมใหม่่ ๆ เพื่่�อตอบโจทย์์ข้า้ งต้้น รวมถึงึ ภาษีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการขยะพลาสติิกในบางประเทศ
ด้้วยเหตุุนี้้� เอสซีีจีีจึึงเร่่งขยายการเข้้าสู่่�ธุรุ กิิจเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
(Circular Economy) ภายใต้้แนวปฏิิบััติิ SCG Circular Way เพื่่�อ
ส่่งเสริิมการใช้้ทรัพั ยากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ตั้้�งแต่่การผลิิตการใช้้
และวนกลัับเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตเป็็นวััตถุดิิุ บใหม่่ พร้้อมตอบโจทย์์
ลููกค้้า เจ้้าของแบรนด์์สิินค้้า และผู้้�บริิโภคที่่�ใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
โดยมีีการกำหนดเป้้าหมายและมาตรการจััดการบริิหารความเสี่่ย� ง อาทิิ
∙ ธุุ ร กิิจเคมิิคอลส์์ ตั้้� ง เป้้ า หมายเพิ่่� ม การขายผลิิตภัั ณ ฑ์์
SCG Green Polymer™ 2 แสนตัั น ต่่ อ ปีี ภายในปีี 2568
และ 1 ล้้านตัันต่่อปีี ภายในปีี 2573 และ SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้ง� )
ตั้้ง� เป้้าหมายให้้สัดั ส่่วนปริิมาณบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่ส่� ามารถรีีไซเคิิลได้้ใช้้ซ้้ำ
ได้้ หรืือสลายตััวได้้เท่่ากัับร้้อยละ 100 ของปริิมาณบรรจุุภััณฑ์์
ทั้้�งหมดภายในปีี 2568
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∙ พััฒนานวััตกรรมเม็็ดพลาสติิกและโซลููชัันบรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิก โดยออกแบบให้้รีีไซเคิิลได้้ง่า่ ย (Design for Recyclability)
และคงคุุณสมบััติิด้้านอื่่�น ๆ ไว้้ได้้อย่่างครบถ้้วน ในขั้้�นตอนตั้้�งแต่่
การพััฒนาเทคโนโลยีีพอลิิเมอร์์ไปจนถึึงการพััฒนาและออกแบบ
บรรจุุภััณฑ์์ ให้้สามารถนำกลัับมารีีไซเคิิลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เช่่น การพััฒนาโซลููชัันสำหรัับบรรจุุภััณฑ์์แบบ Mono-Material
ออกแบบให้้ ชั้้� น ฟิิ ล์์ ม ในการผลิิตบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ พ ลาสติิกเป็็ น วัั ส ดุุ
ชนิิดเดีียวกัันทั้้�งหมด จึึงนำกลัับมารีีไซเคิิลได้้ง่่าย
∙ วิิจัั ย และพัั ฒ นาสููตรการผลิิต  Post-Consumer
Recycled Resin หรืื อ PCR ชนิิด HDPE ภายใต้้ แ บรนด์์
SCG Green PolymerTM สำหรัับบรรจุุภััณฑ์์สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค
และสิินค้้าที่่�ใช้้ภายในบ้้าน โดยผลิิตจากพลาสติิกใช้้แล้้วที่่�ได้้จาก
ครััวเรืือนในประเทศไทย ได้้รัับการรัับรองกระบวนการผลิิตตาม
มาตรฐานระดัั บ โลก Global Recycled Standard (GRS)
และยัังคงประสิิทธิิภาพของบรรจุุภััณฑ์์ไว้้เช่่นเดิิม ซึ่่�งจะช่่วยลดผล
กระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากขยะพลาสติิก
∙ พัั ฒ นาเทคโนโลยีีและกระบวนการผลิิตสำหรัั บ
การรีีไซเคิิลเชิิงเคมีี (Advanced Recycling) ซึ่่�งเป็็นการเปลี่่�ยน
พลาสติิกใช้้แล้้วกลัับมาเป็็นวััตถุดิิุ บตั้้ง� ต้้น (Recycled Feedstock)
สำหรัับโรงงานปิิโตรเคมีีเพื่่�อนำกลัับมาผลิิตเป็็นเม็็ดพลาสติิกใหม่่
(Virgin Plastic Resin) รวมถึึงสามารถผลิิตเป็็นสิินค้้า Food
Grade ได้้ด้้วย โดยได้้ก่่อสร้้างโรงงานทดสอบการผลิิตแห่่งแรก
ที่่�ประเทศไทยในจัังหวััดระยอง ด้้วยกำลัังการผลิิต Recycled
Feedstock ประมาณ 4,000 ตัันต่่อปีี
∙ พััฒนานวััตกรรมพลาสติิกชีีวภาพ (Bioplastics) ปััจจุุบันั
อยู่่�ระหว่่างการศึึกษาและเจรจาความร่่วมมืือกัับคู่่�ธุุรกิิจ
∙ ลงทุุนในการซื้้อ� หุ้้�นบริิษััท ซีีพลาสต์์ (Sirplaste) ผู้้น� ำด้้าน
พลาสติิกรีีไซเคิิลในประเทศโปรตุุเกสในสััดส่่วนร้้อยละ 70 ซึ่่�งจะ
ช่่วยพััฒนาและต่่อยอดเทคโนโลยีีด้้าน PCR ในภููมิิภาคอาเซีียน
รวมทั้้�งขยายช่่องทางการขายและการกระจายสิินค้้าพลาสติิก
รีีไซเคิิลไปในตลาดยุุโรป
∙ พััฒนา “ชุุมชน LIKE (ไร้้) ขยะ” ซึ่่�งเป็็นโมเดลการจััดการ
ขยะในชุุมชนที่่�เชื่่�อมต่่อ บ้้าน-วััด-โรงเรีียน-ธนาคารขยะ ขยายผล
ความสำเร็็ จ จากบางซื่่� อ โมเดลไปยัั ง ชุุ ม ชนในจัั ง หวัั ด ระยอง
เน้้นสร้้างความเข้้าใจในการหมุุนเวีียนทรััพยากรมาใช้้อย่่างคุ้้�มค่่า
และยัังได้้พััฒนาแอปพลิิเคชััน “คุ้้�มค่่า” เพื่่�อเป็็นโซลููชัันสำหรัับ
ธนาคารขยะ ในการนำขยะที่่�คััดแยกแล้้วมาแลกเป็็นผลตอบแทน
และสามารถวางแผนจััดการกัับขยะ เพื่่�อนำส่่งขยะแต่่ละชนิิดไปยััง
โรงหลอม โรงงานรีีไซเคิิล และร้้ า นรัั บ ซื้้� อ ของเก่่ า ได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ

4. ความเสี่่�ยงด้้านภััยคุุกคามทางไซเบอร์์จากการเพิ่่�มขึ้้�น
ของการพึ่่�งพาเทคโนโลยีีของธุุรกิิจ
ในปััจจุุบัันที่่�บทบาทของเทคโนโลยีีและระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศมีีความสำคััญมากขึ้้น� ในการขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจของเอสซีีจีี
และเป็็นโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สำคััญที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพ
ในกระบวนการทำงานให้้รองรัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ ช่่วยลดต้้นทุุน
และเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขััน เช่่น การนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
เข้้ามาใช้้ในอุุตสาหกรรมการผลิิต การเพิ่่�มขึ้้�นของการพึ่่�งพาธุุรกิิจ
บนคลาวด์์ด้้วยการเคลื่่�อนย้้ายข้้อมููลและระบบการทำงานต่่าง ๆ
ที่่ส� ำคััญไปอยู่่�บนคลาวด์์ผ่า่ นการใช้้บริิการของผู้้ใ� ห้้บริิการภายนอก
มากขึ้้�นเพื่่�อเพิ่่�มความคล่่องตััวในการดำเนิินธุุรกิิจ และการขยาย
การพัั ฒ นาระบบนิิเวศด้้ า นเทคโนโลยีี (Tech Ecosystem)
กัับคู่่�ธุุรกิิจเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถของบริิการและผลิิตภััณฑ์์ให้้
ตอบโจทย์์ลููกค้้ามากขึ้้�นด้้วยต้้นทุุนที่่�ต่่ำลง รวมถึึงการเพิ่่�มขึ้้�น
ของกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่�เชื่่�อมโยงกัับเครืือข่่าย 5G เป็็นต้้น ดัังนั้้�น
จากการทำธุุรกิิจที่่�มีีการพึ่่�งพาเทคโนโลยีีมากขึ้้�นและวิิวััฒนาการ
ด้้ า นภัั ย คุุ ก คามทางไซเบอร์์ ที่่� ซัั บ ซ้้ อ นขึ้้� น เอสซีีจีีจึึงเผชิิญกัั บ
ความเสี่่ย� งจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ที่เ่� พิ่่ม� ขึ้้น� อย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวอาจส่่งผลกระทบที่่�มีีความรุุนแรงและ
เป็็นวงกว้้าง เช่่น การดำเนิินงานที่่�อาจหยุุดชะงัักเนื่่�องจากบริิษััท
ไม่่สามารถรัักษาความปลอดภััยด้้านไซเบอร์์ของกระบวนการ
ทำงานหรืือโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตที่่�ต้้องพึ่่�งพา
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล และการสููญหายหรืือการรั่่ว� ไหลของข้้อมููลที่่ส� ำคััญ
ของบริิษััท ซึ่่�งรวมถึึงข้้อมููลการพััฒนาสิินค้้าและบริิการ ข้้อมููล
ทางการค้้า และข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า คู่่�ค้้า และพนัักงาน
โดยความเสีียหายเหล่่านี้้�อาจส่่งผลทางลบต่่อชื่่�อเสีียงและความ
น่่าเชื่่�อถืือของบริิษััท และอาจยัังมีีผลกระทบที่่�เป็็นตััวเงิินที่่�มาจาก
การถููกเรีียกค่่าไถ่่ ค่่าปรัับจากการถููกฟ้้องร้้อง หรืือการสููญเสีีย
รายได้้หรืือกำไร
เอสซีีจีีได้้กำหนดให้้มีีมาตรการจััดการความเสี่่�ยงที่่�สำคััญ
ด้้านความปลอดภััยทางไซเบอร์์ ดัังนี้้�
∙ แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ SCG IT Governance เพื่่�อกำกัับ
ดููแลและกำหนดนโยบายและระเบีียบการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสารของเอสซีีจีี (SCG e-Policy) ซึ่่�งจััดทำตามกรอบ
มาตรฐาน ISO 27001 รวมถึึ ง ติิดตามการปฏิิบัั ติิต ามเพื่่� อ ให้้
พนัักงานเอสซีีจีีทุุกคนถืือปฏิิบััติิในทิิศทางเดีียวกััน
∙ แต่่ ง ตั้้� ง คณะทำงาน Cybersecurity Governance
เพื่่� อ กำกัั บ ดููแลความปลอดภัั ย ทางเทคโนโลยีีสารสนเทศของ
เอสซีีจีีให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ แนวทางการดำเนิินธุุ ร กิิจและป้้ อ งกัั น
ภััยคุุกคามจากไซเบอร์์ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
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∙ ประเมิินความเสี่่�ยงทางไซเบอร์์กัับระบบคอมพิิวเตอร์์
ที่่�ใช้้ควบคุุมกระบวนการผลิิต การให้้บริิการและกระบวนการ
ทำงานต่่าง ๆ และจััดทำแผนบริิหารความเสี่่ย� งด้้านความปลอดภััย
ทางไซเบอร์์ ที่่� ค รอบคลุุ ม การใช้้ ง านที่่� ส ำคัั ญ สำหรัั บ เอสซีีจีี
ทั้้�งในและต่่างประเทศ เช่่น แยกเครืือข่่ายของระบบการควบคุุม
กระบวนการผลิิตและระบบที่่�สำคััญ อื่่�น ๆ ออกจากกัั น และมีี
การควบคุุมการเชื่่�อมต่่อระหว่่างระบบผ่่านการใช้้สภาพแวดล้้อม
ที่่�กำหนดไว้้ (Landing Zones) เลืือกใช้้บริิการ Cloud Service
จากผู้้� ใ ห้้ บ ริิการที่่� ห ลากหลาย และติิดตั้้� ง ศููนย์์ ป ฏิิบัั ติิ การที่่�
เฝ้้าระวัังภััยคุุกคามขององค์์กร (Security Operation Center
หรืือ SOC) สำหรัับระบบควบคุุมที่่�ใช้้ในการผลิิตทางอุุตสาหกรรม
(Industrial Control System) รวมถึึงติิดตั้้�งระบบการยืืนยััน
ตัั ว ตนแบบหลายปัั จ จัั ย (Multi-Factor Authentication)
เพื่่� อ บริิหารจัั ด การการเข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มููลที่่� มีี ความสำคัั ญ กัั บ องค์์ ก ร
และวางแผนติิดตั้้�ง SOC สำหรัับ Cloud Computing
∙ สร้้างความตระหนัักรู้้�ในการใช้้เทคโนโลยีีให้้กัับพนัักงาน
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งผ่่ า นการจัั ด อบรมและกิิจกรรมต่่ า ง ๆ เช่่ น
Cybersecurity Awareness Month เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้�
ความเข้้ า ใจในการใช้้ ง านเทคโนโลยีีอย่่ า งถููกต้้ อ งและมีี
ความปลอดภััยจากการถููกคุุกคามทางไซเบอร์์ รวมถึึงจััดให้้มีี

การจำลองการส่่ ง อีีเมลหลอกลวง (Self-Phishing Email
Simulation Drill) เพื่่�อทดสอบความตระหนัักรู้้�ของพนัักงาน
และช่่ ว ยให้้ ท ราบถึึ ง หัั ว ข้้ อ อบรมด้้ า นไซเบอร์์ ที่่� ต้้ อ งมีีการเพิ่่� ม
ความเข้้าใจให้้กัับพนัักงานซึ่่�งช่่วยให้้การสื่่�อสารตรงกลุ่่�มเป้้าหมาย
ได้้ดีียิ่ง่� ขึ้้น� นอกจากนี้้� ยังั จััดให้้มีีการทำแบบทดสอบ SCG e-Policy
เป็็นประจำทุุกปีี
∙ จััดตั้้�ง SCG Data Protection Officer และ Data
Protection Office เพื่่�อตรวจสอบการดำเนิินงานของหน่่วยงาน
ในเอสซีีจีีและจััดทำข้้อเสนอแนะให้้เป็็นไปตามกฎหมาย รวมถึึง
จัั ด ทำนโยบายการคุ้้�มครองข้้ อ มููลส่่ ว นบุุ ค คลของเอสซีีจีีและ
ดำเนิินการนำเครื่่�องมืือเกี่่�ยวกัับ Data Protection มาปฏิิบััติิ 
เช่่น จััดทำเอกสารทางกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และนำ Privacy
Management Software มาใช้้ เป็็นต้้น
∙ จัั ด ทำแผนกู้้�คืื น ระบบ (Disaster Recovery Plan)
เพื่่�อเตรีียมรองรัับสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน โดยผู้้�ใช้้งานยัังสามารถ
ปฏิิบััติิงานได้้ผ่่าน Backup Site รวมถึึงจััดทำแผนการรัับมืือ
และตอบสนองต่่ อ ภัั ย คุุ ก คามทางไซเบอร์์ (Cyber Incident
Response Plan) และฝึึกซ้้อมแผนอย่่างสม่่ำเสมอ เพื่่�อป้้องกััน
ธุุรกิิจหยุุดชะงัักจากการถููกโจมตีีทางไซเบอร์์
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09
การดำเนิินงานด้้านการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนที่่�สำคััญ ปีี 2564

ปีี 2564 ยัังเป็็นปีีที่่�ทั่่�วโลกต้้องเผชิิญกัับวิิกฤตหลากหลายด้้าน
ทั้้�งจากสภาพภููมิอิ ากาศแปรปรวน การชะงัักงัันของห่่วงโซ่่อุปท
ุ าน
สถานการณ์์แพร่่ระบาดของโควิิด 19 ที่่�รวดเร็็วรุุนแรงขึ้้�นในแต่่ละ
ระลอก และผลกระทบทางสัังคมสะท้้อนให้้เห็็นความเหลื่่�อมล้้ำที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น ขณะที่่�ผู้้�คนเริ่่�มปรัับตััวเข้้ากัับวิิถีีใหม่่จาก New Normal
เป็็น Now Normal และภาคธุุรกิิจต้้องยกระดัับมาตรการควบคุุม
ความปลอดภััยของพนัักงานอย่่างเข้้มงวด เพื่่อ� รัักษาความต่่อเนื่่อ� ง
ในการดำเนิินธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งปรัับองค์์กรให้้ทันั กัับการเปลี่่ย� นแปลง
ที่่�รวดเร็็ว เพื่่�อรัักษาความสามารถในการแข่่งขัันท่่ามกลางสภาพ
เศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััว
เอสซีีจีียึึดมั่่�นในนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน ขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจ
ด้้วย ESG โดยกำหนดแนวทาง ESG 4 Plus “มุ่่ง� Net Zero - Go
Green - Lean เหลื่่�อมล้้ำ - ย้้ำร่่วมมืือ” ภายใต้้ความเป็็นธรรม 
โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ โดยมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
สุุทธิิเป็็นศููนย์์ภายในปีี 2593 (Net Zero) และปรัับกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ
มุ่่�งสู่่�เศรษฐกิิจคาร์์บอนต่่ำ เพื่่�อดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมให้้ยั่่�งยืืนและ
ส่่งต่่อโลกใบนี้้�ให้้กัับคนรุ่่�นต่่อไป 
ขณะเดีียวกัั น เร่่ ง ปรัั บ ตัั ว ให้้ มีี ความยืืดหยุ่่�น รัั บ มืือด้้ ว ย
ความคล่่องตััว และความรวดเร็็ว คุุมเข้้มมาตรการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยง และสร้้างความต่่อเนื่่�องในการดำเนิินธุุรกิิจ ทำให้้
สามารถดำเนิินธุุรกิิจในสถานการณ์์โควิิด  19 โดยไม่่หยุุดชะงััก
รวมถึึงปรัับกลยุุทธ์ใ์ ช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั (Digital Transformation)
เปลี่่�ยนแปลงการทำงาน ตั้้�งแต่่ระดัับพื้้�นฐานไปจนถึึงกระบวนการ
ส่่งมอบสิินค้้า บริิการ และโซลููชัันให้้กัับลููกค้้า เน้้นการทำงาน
เชิิงรุุกที่่�มองไปข้้างหน้้า ทำให้้สามารถสร้้างนวััตกรรมผ่่านสิินค้้า
และบริิ ก ารที่่� มีีมูู ล ค่่ า เพิ่่� มสูู ง (High Value Added: HVA)

โดยการนำหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่อ� สร้้างโอกาส
ในตลาดใหม่่ ๆ สามารถขยายธุุรกิิจในกลุ่่�มสิินค้้าและบริิการที่่�มีี
ความต้้องการสููงขึ้้�น เช่่น กลุ่่�มสิินค้้าเพื่่�อสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�ดีี  นอกจากนี้้� ยัังใช้้ประสบการณ์์ ความรู้้�  ความเชี่่�ยวชาญของ
เอสซีีจีี ช่่ ว ยเหลืือทุุ ก ภาคส่่ ว นของสัั ง คมให้้ ส ามารถรัั บ มืือกัั บ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดที่่�รุุนแรงและรวดเร็็วของโควิิด 19
แนวทางการบริิหารจััดการและผลการดำเนิินงาน
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

คณะกรรมการการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เอสซีีจีี  (Sustainable
Development Committee: SDC) ประกอบด้้วยกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่กลุ่่�มธุุรกิิจ
และหน่่วยงานส่่วนกลาง ทำหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบการนำเสนอแผนงาน
และผลการดำเนิิ น งานให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท และคณะ
อนุุกรรมการที่่เ� กี่่ย� วข้้องรัับทราบ โดยขอบข่่ายความรัับผิิดชอบการ
ดำเนิินงานเพื่่�อความยั่่�งยืืน แบ่่งเป็็น 3 ระดัับ
• ระดัับมิิติิ (Dimension Level) มีีคณะกรรมการปฏิิบััติิ
หน้้ า ที่่� ดูู แ ลภาพรวมการดำเนิิ น งานครอบคลุุ ม ใน 3 มิิ ติิ  คืื อ
บรรษััทภิบิ าลและเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม ผลัักดัันประเด็็น
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของธุุรกิิจ รวมถึึง
ให้้คำแนะนำด้้านแนวทางดำเนิินงาน แนวปฏิิบััติิ และการกำหนด
ตััวชี้้�วััดเพื่่�อให้้การดำเนิินงานบรรลุุเป้้าหมาย 
• ระดัับกลยุุทธ์์หลัักด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Strategic
Issue Level) ครอบคลุุมการดำเนิินงานในประเด็็นการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนที่่�สำคััญของเอสซีีจีี หรืือ Enterprise Materiality ซึ่่�ง
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การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

นวััตกรรม  และโครงสร้้างพื้้�นฐาน เป้้าหมาย  12 การบริิโภคและ
การผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน และเป้้าหมาย 13 การรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
กลยุุทธ์์การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

เอสซีีจีีทบทวนกลยุุทธ์์การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง
ด้้ ว ยความมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะมอบ “สิ่่� ง ที่่� ดีี กว่่ า ” และเป็็ น มิิ ต รต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืนแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน
พร้้อมรัับมืือกัับความท้้าทายและความเสี่่�ยงจากสถานการณ์์ที่่�เกิิด
ขึ้้�นอย่่างฉัับพลััน และเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว เพื่่�อให้้สามารถ
ปรัับตััวได้้ทันั ท่่วงทีีกัับความผัันผวนจากผลกระทบของวิิกฤตต่่าง ๆ
รวมถึึงการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ ที่่ส่� ง่ ผลกระทบไปทั่่�วโลก
โดยได้้กำหนดกลยุุทธ์ขั์ บั เคลื่่อ� นธุุรกิิจเพื่่อ� ความยั่่�งยืืน 3 ด้้าน ประกอบ
ด้้วย
กลยุุทธ์์ที่่� 1 : Passion for Integrity

เอสซีีจีีได้้ออกแบบโครงสร้้างการกำกัับดููแลกิิจการเพื่่อ� ส่่งเสริิม
การดำเนิินงานตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การตััดสิินใจบน
พื้้�นฐานของข้้อมููลที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเพีียงพอ การติิดตามดููแล
ให้้กรรมการทุุกคนและผู้้�บริิหารปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ
ระมััดระวััง และซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต ตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ มติิที่ป่� ระชุุม

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

ประกอบด้้ ว ย  การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ เศรษฐกิิ จ
หมุุนเวีียน และสุุขภาพและความปลอดภััย
Enterprise Materiality ยัังเชื่่�อมโยงและครอบคลุุมถึึงการ
ดำเนิินงานในประเด็็นความยั่่�งยืืนด้้านเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และ
สัังคม (Sustainability Issues) อื่่�น ๆ ที่่�เอสซีีจีีให้้ความสำคััญและ
ดำเนิิ น การมาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เช่่ น การพัั ฒ นานวัั ต กรรมและ
เทคโนโลยีี ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ การบริิหารจััดการน้้ำ
การจััดการของเสีีย  การดำเนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน การดููแล
และพััฒนาพนัักงาน การพััฒนาชุุมชนและสัังคม ฯลฯ
• ระดัับประเด็็นด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Issue-based
Level) มีีคณะกรรมการและคณะทำงานดููแล เพื่่�อการบริิหาร
จััดการตั้้�งแต่่การกำหนดนโยบาย  กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย ตััวชี้้�วััด 
แนวทางปฏิิบััติิ และติิดตามผล เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้
และรายงานความคืืบหน้้ า ต่่ อ คณะกรรมการในระดัั บ มิิ ติิ
(Dimension Level)
บทบาทของเอสซีีจีีในฐานะองค์์กรหนึ่่�งของสัังคมโลกที่่ต้� อ้ งการ
ส่่งเสริิมเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) ขององค์์การสหประชาชาติิ โดยเน้้น 5 เป้้าหมาย
สำคััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินงานของเอสซีีจีี คืือ เป้้าหมาย
3 การมีีสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่ดีี 
่� เป้้าหมาย 8 การจ้้างงานที่่�มีี
คุุณค่่าและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ เป้้าหมาย  9 อุุตสาหกรรม 

การกํากับดูแลกิจการ

นวััตกรรมโซลาร์์ลอยน้้ำ
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นวััตกรรมรถโม่่พลัังงานไฟฟ้้าคัันแรกของไทย

ผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนนโยบายหรืือแนวทางที่่� ไ ด้้ ก ำหนดไว้้ เพื่่� อ
ประโยชน์์สููงสุุดต่่อองค์์กร ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่ย� วข้้อง
โดยมีี “คู่่�มืือบรรษััทภิบิ าลเอสซีีจีี” ซึ่่�งรวบรวมองค์์ความรู้้�และแนว
ปฏิิบัติั ที่ิ ยึึดมั่่
่� น� ในคุุณธรรม จริิยธรรม และรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เป็็น
กรอบแนวทางบริิหารจััดการองค์์กรและธุุรกิิจ และพััฒนาองค์์กร
ให้้เป็็นแบบอย่่างด้้านบรรษััทภิิบาลตามวิิสััยทััศน์์
เอสซีีจีีนำการบริิหารจััดการองค์์กรตามหลััก Integrated GRC
(Governance, Risk and Compliance) มาประยุุกต์์ใช้้ในการ
บริิหารงานเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการกำกัับ
ดููแลกิิจการ การบริิหารความเสี่่�ยง การกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
และการควบคุุมภายใน โดยส่่งเสริิมพนัักงานทุุกระดัับให้้มีีความ
เข้้าใจและปฏิิบััติิตามหลััก Integrated GRC ได้้อย่่างถููกต้้องด้้วย
เครื่่�องมืือต่่าง ๆ เช่่น Managing Director GRC Guidebook
แนะนำแนวปฏิิบััติิของพนัักงานระดัับจััดการ ทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ ได้้แก่่ ระเบีียบและกฎหมาย การควบคุุมภายใน การ
บััญชีี การบริิหารทางการเงิิน และการบริิหารจััดการความต่่อเนื่่อ� ง
คู่่�มืือ SCG GRC e-Rulebook แนะนำแนวคิิดพื้้�นฐานสำคััญ การ
ปฏิิบััติิงานและตััดสิินใจตามหลััก GRC สำหรัับพนัักงานทุุกระดัับ
สื่่�อสารผ่่านอีีเมลภายในเป็็นประจำ ทั้้�งในรููปแบบ e-Book วิิดีีโอ
และอิิ น โฟกราฟิิ ก GRC Helpline ระบบให้้ ค ำปรึึกษาจาก

ผู้้�เชี่่ย� วชาญเรื่่อ� งการปฏิิบัติั งิ านอย่่างถููกต้้องตามจรรยาบรรณ พร้้อม
วิิดีีโอขั้้�นตอนการใช้้งาน GRC Helpline สื่่�อสารให้้พนัักงานเข้้าใจ
และเข้้าใช้้งานได้้ทัันทีีจากทุุกที่่�
ปีี 2564 เป็็นปีีที่่� 7 ที่่�เอสซีีจีีจััดทำแบบทดสอบจริิยธรรมของ
พนัักงาน Ethics e-Testing อย่่างต่่อเนื่่�อง ประกอบด้้วยคุุณธรรม 
อุุดมการณ์์เอสซีีจีี  จรรยาบรรณ  และนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกระดัับเรีียนรู้้�และเข้้าใจการปฏิิบััติิตามนโยบาย 
ทั้้�งได้้มีีการทบทวนแบบทดสอบเรื่่อ� งนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ให้้
สอดคล้้ อ งกัั บ ประกาศคณะกรรมการป้้ อ งกัั น และปราบปราม
การทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.)
กลยุุทธ์์ที่่� 2 : Passion for Better Solutions

หนึ่่�งในปััจจััยสำคััญของการส่่งมอบ “สิ่่�งที่่�ดีีกว่่า” ของเอสซีีจีี 
คืือ นำนวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้ในการขัับเคลื่่�อนให้้องค์์กร
สามารถตอบสนองความต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า รองรัั บ ความ
เปลี่่ย� นแปลงและวิิกฤตต่่าง ๆ ได้้อย่่างว่่องไว สามารถพลิิกวิิกฤตให้้
เป็็นโอกาสทางธุุรกิิจ ส่่งมอบสิินค้้า บริิการ และโซลููชััน ที่่�ช่่วยยก
ระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี� แก่่สังั คมได้้อย่่างทัันท่่วงทีี ควบคู่่�กัับการดููแล
สิ่่ง� แวดล้้อมให้้เกิิดความยั่่�งยืืน โดยนำหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและ
การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นแนวทางสำคััญในการดำเนิินธุุรกิิจ
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นวััตกรรมไอซีียููโมดููลาร์์

แนวทางการพััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีีของเอสซีีจีี
1. Internal R&D and Innovation: การวิิจััยและพััฒนา
นวััตกรรมภายในองค์์กร พร้้อมทั้้�งสร้้างวััฒนธรรมนวััตกรรมในทุุก ๆ
ธุุรกิิจภายในเอสซีีจีีผ่่านโครงการต่่าง ๆ เช่่น โครงการ Internal
Startup HATCH-WALK-FLY สนัับสนุุนพนัักงานสร้้างโมเดล
ธุุรกิิจใหม่่ โครงการ Data Springboard พััฒนาทัักษะพนัักงานด้้าน
Data Analytics เพื่่�อนำไปใช้้ต่่อยอดธุุรกิิจของเอสซีีจีี
2. Open Innovation: การเปิิดรัับองค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ จาก
ภายนอก ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยการสร้้างความร่่วม
มืือผ่่ า นการร่่ ว มลงทุุ น ในโครงการต่่ า งๆ เช่่ น โครงการ
AddVentures by SCG การลงทุุนในสตาร์์ตอััปกลุ่่�มเทคโนโลยีี 
โครงการ SCG Deep Tech การลงทุุนในสตาร์์ตอััปกลุ่่�ม Deep
Technology โครงการ Ignitor Digital and Deep Tech การ
วิิเคราะห์์ปััญหาและความต้้องการของหน่่วยงานภายในเพื่่�อจัับคู่่�
กัับสตาร์์ตอััปที่่�ตอบโจทย์์และหาโอกาสใหม่่กัับธุุรกิิจของเอสซีีจีี
3. Innovation and Technology Ownership: การถืือครอง
นวััตกรรมและเทคโนโลยีี โดยการลงทุุนซื้้อ� กิิจการที่่มีี� นวััตกรรมและ
เทคโนโลยีีที่่�ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการทำธุุรกิิจของเอสซีีจีี
ผลงานที่่�โดดเด่่น เช่่น โครงการ Ignitor เร่่งการเชื่่�อมต่่อ
เอสซีีจีีกัับสตาร์์ตอัป 
ั เพื่่อ� ค้้นหานวััตกรรมจากภายนอกมาช่่วยแก้้ปัญั หา

ของหน่่วยงานภายในเอสซีีจีีที่่�มีีมากกว่่า 300 บริิษััท  โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีีด้้านพลัังงาน Artificial Intelligence, Machine
Learning Computer Vision และ Hyper Automation โดยผล
การนำนวััตกรรมจากภายนอกมาประยุุกต์์ใช้้ในธุุรกิิจ พบว่่าสามารถ
ลดระยะเวลาในขั้้น� ตอน Proof-of-Concept เมื่่อ� เทีียบกัับการพััฒนา
จากภายในเอสซีีจีีได้้ถึึงร้้อยละ 50 ช่่วยเร่่งความเร็็วของการพััฒนา
นวััตกรรม ลดระยะเวลาการวิิจััยและพััฒนาให้้ไวขึ้้�นกว่่าเท่่าตััว
เอสซีีจีีกำหนดเป้้าหมายมุ่่�งสู่่�การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิ
เป็็นศููนย์์ภายในปีี 2593 (Net Zero 2050) และมีีเป้้าหมายลดการ
ปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกสุุ ทธิิ ข อง Scope 1+2 ลงอย่่ า งน้้ อ ย
ร้้อยละ 20 ภายในปีี 2573 เมื่่อ� เทีียบกัับปีีฐาน 2563 โดยครอบคลุุม
ทั้้�งธุุรกิิจในประเทศไทยและต่่างประเทศ
มาตรการสำคัั ญ ในการรัั บ มืือกัั บ การเปลี่่� ย นแปลงสภาพ
ภููมิอิ ากาศ คืือการเพิ่่�มสัดส่
ั ว่ นการใช้้พลัังงานสะอาด โดยเฉพาะการใช้้
พลัังงานแสงอาทิิตย์์และเชื้้�อเพลิิงชีีวมวล ซึ่่�งได้้ดำเนิินการติิดตั้้�ง
การผลิิตไฟฟ้้าจากโซลาร์์เซลล์์มาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง จนถึึงปััจจุุบันั รวมทั้้�งสิ้้น�
114,176 เมกะวััตต์์ สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงได้้
57,077 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อปีี การใช้้พลัังงานแสงอาทิิตย์์
ในเอสซีีจีีเริ่่ม� ต้้นจากการติิดตั้้ง� บนพื้้�นที่่ภ� ายนอกอาคาร บนหลัังคา
และขยายสู่่�บริิเวณแหล่่งกัักเก็็บน้้ำในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ของบริิษััทและ
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โรงงาน ซึ่่�งถืือเป็็นความท้้าทายในการนำเอาเทคโนโลยีีโซลาร์์ฟาร์์ม
ในลัักษณะของ “โซลาร์์ฟาร์์มลอยน้้ำ” ซึ่่�งต้้องอาศััยนวััตกรรม
การติิดตั้้�งที่่�แตกต่่างจากบนพื้้�นดิินหรืือบนหลัังคาอาคาร
มาตรการสำคััญอีีกอย่่างที่่เ� อสซีีจีีดำเนิินการอย่่างสม่่ำเสมอ คืือ
การเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการใช้้พลัังงานโดยการปรัับปรุุงอุุปกรณ์์และ
กระบวนการผลิิตด้้วยเทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััย ซึ่่ง� ล่่าสุุดได้้นำเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััลและระบบอััตโนมััติิเข้้ามาตรวจวััดและควบคุุมกระบวนการ
ผลิิตเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตให้้สููงขึ้้�นแทนการควบคุุมด้้วย
คน เช่่น ระบบไอน้้ำ เตาปฏิิกิิริิยาความร้้อน ในโรงงานปิิโตรเคมีี 
ระบบวััดลม ระบบบำบััดน้้ำเสีีย ในกระบวนการผลิิตกระดาษของ
โรงงานผลิิตกระดาษ ซึ่่�งทำให้้การใช้้พลัังงานมีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�น
และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงได้้อย่่างมีีนััยสำคััญ
การพััฒนาพลัังงานทดแทนที่่�โดดเด่่นของเอสซีีจีี คืือเชื้้�อเพลิิง
แข็็งทดแทนจากขยะชุุมชน (Refuse Derived Fuel) โดยจััดตั้้�ง
โรงงานคััดแยกขยะที่่บ่� อ่ ขยะชุุมชน และปรัับปรุุงขยะแยกส่่วนที่่เ� ผา
ไหม้้ได้้เพื่่�อนำมาแปรรููปและอััดก้้อนแข็็งเป็็นเชื้้�อเพลิิงใช้้แทน
ถ่่านหิินในเตาผลิิตปูนู เม็็ดของโรงงานปููนซีีเมนต์์เทา ซึ่่�งช่่วยลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและยัังช่่วยลดปััญหาขยะของเสีียตามหลััก
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน นอกจากนี้้� ยัังมีีโครงการรัับซื้้�อวััสดุุเหลืือทิ้้�ง
ทางการเกษตรในพื้้�นที่่ร� อบโรงงาน เช่่น ฟางข้้าว ใบอ้้อย ซัังข้้าวโพด 
นำมาแปรรููปเป็็นเม็็ดเชื้้�อเพลิิงชีีวมวล (Energy Pellet) เพื่่�อ
ทดแทนการใช้้ถ่า่ นหิิน ซึ่่�งช่่วยสร้้างรายได้้ให้้แก่่เกษตรกร แทนการ
เผาทำลายที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และฝุ่่�น
PM2.5 ซึ่่�งเป็็นปััญหาวิิกฤตทางสิ่่�งแวดล้้อมของไทยในตลอดช่่วง
ระยะเวลาที่่ผ่� ่านมา
เอสซีีจีียัังได้้เริ่่ม� การเปลี่่ย� นผ่่านการใช้้อุปุ กรณ์์ที่อ่� าศััยพลัังงาน
ฟอสซิิลมาสู่่�อุุปกรณ์์พลัังงานไฟฟ้้า โดยเฉพาะรถไฟฟ้้า โดยริิเริ่่�ม
นวััตกรรมรถโม่่พลัังงานไฟฟ้้า (EV Mixer Truck) คัันแรกของไทย 
มาใช้้ขนส่่งคอนกรีีตด้้วยพลัังงานสะอาด ลดมลพิิษและเป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม สามารถลดปริิมาณฝุ่่�น PM2.5 และ PM10 ได้้ถึึง 45
กรััมต่อ่ การขนส่่ง 1 เที่่ย� ว ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ถึึง 26.5
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อปีีต่่อคััน ซึ่่�งถืือเป็็นการพััฒนาและยก
ระดัับอุุตสาหกรรมก่่อสร้้างด้้วย Green Solution
กลยุุทธ์์ที่่� 3 : Passion for All

ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด 19 ที่่ผ่� า่ นมาต่่อเนื่่อ� งตั้้ง� แต่่ปีี 2563-2564
เอสซีีจีีให้้ ค วามสำคัั ญ กัั บ การดูู แ ลสุุ ข ภาพและความปลอดภัั ย
ของพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ โดยยกระดัับมาตรการการทำงานในรููป

แบบ Bubble & Seal โดยบริิหารจััดการแบ่่งกลุ่่�มพนัักงานและ
การดููแลควบคุุมจำนวนผู้้�ปฏิิบัติั งิ านในพื้้�นที่่� เพื่่อ� รัักษาการเว้้นระยะ
ห่่าง ลดความเสี่่�ยงการติิดเชื้้�อ รวมทั้้�งมาตรการอื่่�น ๆ เช่่น สวม
หน้้ากาก การทำความสะอาดพื้้�นที่่� การจััดที่่พั� กั เฉพาะสำหรัับกลุ่่�ม
พนัักงานที่่มีี� ความสำคััญสููงต่่อความต่่อเนื่่อ� งของกระบวนการผลิิต  
การสุ่่�มตรวจ ATK ทุุก 14 วััน การส่่งเสริิมพนัักงานได้้รัับการฉีีด
วัั ค ซีีน และพัั ฒ นาระบบคัั ด กรอง Health Pass (Self
Declare+วััคซีีน+ATK) ก่่อนเข้้าพื้้�นที่่�
เอสซีีจีียัังให้้ความร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนเพื่่อ� ก้้าวผ่่านวิิกฤต โดย
เร่่งนำนวััตกรรมขององค์์กรมาพััฒนาเป็็นนวััตกรรมตอบสนองความ
ต้้องการในสถานการณ์์ที่่�รุุนแรงขึ้้�นอย่่างทัันต่่อสถานการณ์์แต่่ละ
ช่่วงเวลา อาทิิ เตีียงสนามกระดาษเอสซีีจีีพีี  ในช่่วงเวลาการแพร่่
ระบาดขยายวงกว้้ า ง ไอซีียูู โ มดูู ล าร์์ ในช่่ ว งผู้้�ป่่วยวิิ ก ฤตและ
ห้้องไอซีียููไม่่เพีียงพอ ไปจนถึึงช่่วงการกระจายการฉีีดวััคซีีน ได้้จัดตั้้
ั ง�
ศููนย์์ฉีีดวัคั ซีีนเอสซีีจีี ณ สำนัักงานใหญ่่ บางซื่่อ� และพััฒนารถขนส่่ง
วััคซีีนเคลื่่�อนที่่�คุุมความเย็็น นำส่่งวััคซีีนให้้จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
โดยส่่งมอบความช่่วยเหลืือให้้กว่่า 400  โรงพยาบาลและโรงพยาบาล
สนามทั่่�วประเทศ
วิิกฤตโควิิด 19 และวิิกฤตสิ่่�งแวดล้้อมที่่เ� กิิดขึ้น้� ทั่่�วโลก ทำให้้เห็็น
ชััดเจนถึึงความสำคััญของการปรัับเปลี่่�ยนการดำเนิินธุุรกิิจให้้
หลอมรวมแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เข้้ากัับกรอบการดำเนิิน
ธุุรกิิจ ESG ที่่ค� ำนึึงถึึงสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และการกำกัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนในระยะยาวในการทำธุุรกิิจของเอสซีีจีี
การดำเนิินงานบนพื้้�นฐานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนมาโดยตลอด 
ทำให้้เอสซีีจีีมีีศัักยภาพและความพร้้อมในการปรัับตััวและรัับมืือกัับ
วิิกฤตต่่าง ๆ ที่่เ� กิิดขึ้น้� อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ จนได้้รับั การประเมิินและ
จััดอันั ดัับในดััชนีีวัดป
ั ระสิิทธิผิ ลการดำเนิินธุุรกิิจตามแนวการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนประเภท DJSI World และ DJSI Emerging Markets
ในสาขาอุุตสาหกรรมวััสดุุก่อ่ สร้้าง ต่่อเนื่่อ� งเป็็นปีีที่่� 18 จากสถาบััน
S&P Global และเป็็นองค์์กรแรกในอาเซีียนที่่ไ� ด้้รับั การประเมิินให้้
เป็็นสมาชิิกตั้้�งแต่่ปีี 2547
เอสซีีจีีมุ่่�งมั่่�นตามอุุดมการณ์์ 4 มาตลอดระยะเวลากว่่า 108 ปีี
และยัังคงทุ่่�มเทพััฒนาสู่่�ความเป็็นเลิิศอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้าง
ความยั่่�งยืืนแก่่การดำเนิินธุุรกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคมทุุกภาคส่่วน
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ผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำ�คัญในปี 2564

ENVIRONMENT
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่ลดลง (เทียบปีฐาน 2563)

ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง

สัดส่วนการใช้

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
ร้อยละ 2.66

19.75

ร้อยละ

0.90

เพตะจูล ร้อยละ 7.1

ปริมาณการใช้น้ำ�จากภายนอกที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557)

38.03

11.9

ร้อยละ

ของเสียอันตราย/ไม่อันตราย

ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

4,300

ที่นำ�ไปฝังกลบ
ร้อยละ

14.8

สัดส่วนการนำ�น้ำ�กลับมาใช้

ล้านลูกบาศก์เมตร

ร้อยละ 22.6

เชื้อเพลิงทดแทน

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550)

0.0000/0.0107

ล้านบาท
ร้อยละ 0.8 ของรายได้จากการขาย

SOCIAL
จำ�นวนผู้บาดเจ็บจากการทำ�งาน
ถึงขั้นเสียชีวิตในพื้นที่ท�
ำ งาน
การเดินทางและขนส่ง
พนักงาน/คู่ธุรกิจ

2/8

ราย

ทำ�งานที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด

0.175/0.192

พนักงาน/คู่ธุรกิจ

พนักงาน

จำ�นวนฝายชะลอน้ำ�

การละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน

24.8

0

3,000

110,000

ราย

การส่งเสริมอาชีพที่ตลาดต้องการ
คน

0.000

ราย /1,000,000 ชั่วโมงการทำ�งาน

ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำ�งาน

สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการ
ร้อยละ

อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการ

อัตราการบาดเจ็บจากการ
ทำ�งานถึงขั้นสูญเสียวันทำ�งาน

ฝาย

การแบ่งปันสู่สังคม

700

ล้านบาท

GOVERNANCE & ECONOMIC
สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม SCG Green Choice
ร้อยละ

40.7

ของรายได้
จากการขาย

สินค้าและบริการที่ได้รับฉลาก SCG
Green Choice ในหมวด Circularity
ของรายได้
ร้อยละ
จากการขาย

19.6

คุ่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการกำ�กับดูแล (ESG)
ร้อยละ

100

ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่า
การจัดหามากกว่าล้านบาท

มูลค่าการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9,548

ล้านบาท

เงินสนับสนุนสมาคม
และองค์กรต่าง ๆ

11.31

ล้านบาท
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564
ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำ�ในสังคมให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ปัญหา
สภาพภูมิอากาศแปรปรวนรุนแรง และทรัพยากรธรรมชาติทก
่ี ำ�ลังจะขาดแคลน เนือ
่ งจากประชากรโลก
ทีเ่ พิม
่ มากขึน
้ เป็นวิกฤตสิง
่ แวดลอ
้ มทีส
่ ง
่ ผลต่อการประกอบอาชีพและการดำ�รงชีวต
ิ ของผูค
้ นเช่นกัน

สร้้างอาชีีพ ลดเหลื่่�อมล้้ำรายได้้

เอสซีีจีี จััดอบรมสร้้างอาชีีพเสริิมรายได้้ทั่่ว� ประเทศกว่่า 3,000
คนในปีีที่่�ผ่่านมา และตั้้�งเป้้ามุ่่�งพััฒนาทัักษะและอบรมอาชีีพที่่�
ตลาดต้้องการให้้ชุุมชนและ SMEs 20,000 คน ในปีี 2568  
อาชีีพที่่�ตลาดต้้องการ

อาชีีพพนัักงานขัับรถ โดยโรงเรีียนทัักษะพิิพััฒน์์ เสริิมทัักษะ
คนว่่างงานช่่วงสถานการณ์์โควิิด 19 ด้้วยหลัักสููตรฝึึกอบรมอาชีีพ
พนัักงานขัับรถ ทั้้�งการขัับรถบรรทุุก และรถยกสิินค้้า เน้้นให้้
ความรู้้�และทัักษะการขัับรถที่่ถู� กู หลัักมาตรฐานให้้เกิิดความปลอดภััย 
ได้้งานทัันทีีหลัังจบการอบรม สร้้างรายได้้ และอาชีีพที่่�มั่่�นคง
อาชีีพช่่าง โดยคิิวช่่าง (Q-Chang) อบรมสร้้างอาชีีพช่่าง
เพื่่�อให้้บริิการใน Platform คิิวช่่าง ศููนย์์รวมงานช่่างและการให้้
บริิการในบ้้านกว่่า 30 งานช่่าง อาทิิ ช่่างหลัังคา ช่่างปููกระเบื้้�อง
ช่่างแอร์์ ช่า่ งไฟฟ้้า ช่่างประปา ฯลฯ  ด้้วยมาตรฐานฝีีมืือ ทั้้�งยัังช่่วย
อำนวยความสะดวกแก่่ลููกค้้า ด้้วยการนััดหมายช่่างผ่่านระบบ
ออนไลน์์ และรัับประกัันการให้้บริิการ
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สิินค้้าพลัังชุุมชน

อาชีีพผู้้�ช่่วยพยาบาล ผู้้�ช่่วยทัันตแพทย์์ นัักบริิบาลผู้้�สููงอายุุ
ช่่างอเนกประสงค์์ โดยมููลนิิธิิเอสซีีจีี มอบทุุนการศึึกษาหลัักสููตร
ระยะสั้้�นในสาขาที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของตลาด  เรีียนจบไว
ประกอบอาชีีพได้้จริิง และได้้งานเร็็ว รวมทั้้�งสนัับสนุุนการเรีียนใน
ระบบการศึึกษาปกติิ ในระดัับ ปวช. ปวส. และปริิญญาตรีี ในสาขา
ซึ่่�งเป็็นที่่�ต้้องการ อาทิิ สาธารณสุุข การแพทย์์ อุุตสาหกรรม 
ดิิจิิทััลเทคโนโลยีี เกษตรสมััยใหม่่
นอกจากนี้้�  มีีโครงการสนัับสนุุนทุุนการศึึกษา Sharing the Dream
ใน 6 ประเทศอาเซีียน ได้้แก่่ เวีียดนาม อิินโดนีีเซีีย กััมพููชา
เมีียนมา ลาว และฟิิลิิปปิินส์์ ซึ่่�งดำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี เพื่่�อ
ส่่งเสริิมการศึึกษาและอาชีีพที่่ต� ลาดต้้องการ อาทิิ แพทย์์ พยาบาล
วิิศวกร ครูู  
พลัังชุุมชน สร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม

หลัักสููตรอบรมวิิสาหกิิจชุุมชน เสริิมความรู้้�คู่่�คุุณธรรม ตามหลััก
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง สร้้างแรงบัันดาลใจให้้ชุุมชนพััฒนา
ตนเอง ต่่ อ ยอดแปรรูู ป ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ใ ห้้ มีีมูู ล ค่่ า เพิ่่� ม  สร้้ า ง
อัั ตลัั ก ษณ์์ สิิ น ค้้ า ให้้ โ ดดเด่่ น  รู้้�จัั ก ตลาดก่่ อ นผลิิ ต และขาย
สร้้ า งแบรนด์์ สิิ น ค้้ า และขยายช่่ อ งทางการขายผ่่ า นออนไลน์์

เพื่่�อช่่วยเหลืือแรงงานคืืนถิ่่�นจากสถานการณ์์โควิิด 19 ในปีี 2564
ได้้ขยายการอบรมให้้ความรู้้�ชุุมชนรวม 13 จัังหวััด  ได้้แก่่ ลำปาง
สระบุุรีี  กาญจนบุุรีี  นครศรีีธรรมราช  เชีียงราย  แพร่่ อุุดรธานีี 
อุุบลราชธานีี ลำพููน อุุตรดิิตถ์์ บุุรีีรััมย์์ พิิษณุุโลก และตาก ทำให้้
ชุุมชนพึ่่�งพาตนเอง มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้น้� กว่่า 10,000 – 100,000 บาท/
คน/เดืือน
เอสซีีจีี ยังั เชิิญชวน “ช้้อปช่่วยชุุมชน” คััดสรรสิินค้้าประจำถิ่่น�
กว่่ า 300 รายการ เป็็ น แค็็ ตต าล็็ อ กสิิ น ค้้ า (https://my.
eboox.cc/shop/) รวมทั้้�งใช้้ช่่องทางออนไลน์์ของเอสซีีจีี  เช่่น
SCG official page Facebook, YouTube, Line, SCG Home,
SCG Boutique, NocNoc และ online marketplace อื่่�น ๆ
เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางให้้ผู้้�ซื้้�ออุุดหนุุนสิินค้้าชุุมชนได้้สะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น
สั่่�งซื้้�อทางออนไลน์์ และส่่งตรงจากชุุมชนถึึงทุุกบ้้าน
จััดการน้้ำ เลิิกแล้้ง เลิิกจน

สภาพอากาศที่่� แ ปรปรวน ส่่ ง ผลให้้ เ กิิ ดทั้้� ง น้้ำแล้้ ง น้้ำท่่ ว ม 
กระทบต่่ อ การดำรงชีีวิิ ต ของผู้้�คน เอสซีีจีีน้้ อ มนำแนว
พระราชดำริิ พร้้อมสืืบสาน รัักษา ต่่อยอด  พระราชปณิิธาน
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว โดยร่่วมกัับมููลนิิธิิอุุทกพััฒน์์ ใน
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เอสซีีจีี ร้้อยใจ 108 ชุุมชน รอดภััยแล้้ง

พระบรมราชููปถัมภ์
ั แ์ ละสถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้้ำ บรรเทาปััญหา
น้้ำแล้้งน้้ำท่่วม ด้้วยโครงการ “เอสซีีจีี  ร้้อยใจ 108 ชุุมชน รอดภััยแล้้ง”
ถวายเป็็ น พระราชกุุ ศ ลแด่่ พ ระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่�หัั ว
เนื่่อ� งในโอกาสเอสซีีจีีครบรอบ 108 ปีี ในปีี 2564 ช่่วยให้้ 108 ชุุมชน
14,000 ครััวเรืือน ใน 34 จัังหวััด รอดพ้้นวิิกฤตน้้ำ โดยส่่งเสริิมให้้
ชุุมชนพึ่่�งพาตนเอง เรีียนรู้้�จััดการน้้ำ สร้้างรายได้้มั่่�นคง ส่่งผลให้้
เลิิกแล้้ง เลิิกจน ทั่่�วไทย 
นอกจากนี้้� เพื่่�อฟื้้�นความสมดุุลทางธรรมชาติิ เอสซีีจีีร่่วมกัับ
ชุุมชนสร้้างฝายชะลอน้้ำอย่่างต่่อเนื่่�องแล้้วกว่่า 110,000 ฝาย
มีีเป้้าหมายสร้้างเพิ่่�มเป็็น 130,000 ฝาย ในปีี 2568 ซึ่่�งช่่วยให้้ต้น้ ไม้้
เติิบโตเป็็นป่่าอุุดมสมบููรณ์์ ดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ ช่่วยลด
ผลกระทบจากภาวะโลกร้้อนได้้เป็็นอย่่างดีี
บ้้านใหม่่ชีีวิิตใหม่่ ลดเหลื่่�อมล้้ำที่่�อยู่่�อาศััย

“โครงการสานพลัังประชารััฐ-การพััฒนาพื้้�นที่่�บึึงบางซื่่�อ”
พลิิกฟื้้น� ชุุมชนแออััดในบริิเวณบึึงบางซื่่อ�  พื้้�นที่่ร� อบบึึงน้้ำขนาด 61 ไร่่

ภาพอดีีตชุุมชนบึึงบางซื่่�อ

ใจกลางเขตจตุุจักั ร กรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งเคยเป็็นแหล่่งวััตถุดิุ บิ ผลิิต
ปููนซีีเมนต์์ และที่่พั� กั พิิงของคนงานอาศััยสืืบต่่อกัันมา ทั้้�งมีีคนต่่างถิ่่น�
อพยพมาตั้้�งบ้้านเรืือนกลายเป็็นชุุมชนสภาพแวดล้้อมเสื่่�อมโทรม
ไร้้สาธารณููปโภค ไม่่มีีทะเบีียนบ้้าน ด้้วยการผนึึกกำลัังของเอสซีีจีี 
ภาครััฐ และชาวชุุมชนบึึงบางซื่่�อ 250 ครััวเรืือน ร่่วมพลิิกฟื้้�นพื้้�นที่่�
เสื่่�อมโทรมเป็็นบ้้านใหม่่ พร้้อมคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี  ในช่่วงปลายปีี
2564 ทาวน์์เฮาส์์และอาคารชุุดเสร็็จสมบููรณ์์ ชุุมชนได้้ย้้ายพร้้อม
เข้้าอยู่่� มีีชีีวิิตใหม่่ที่่�อบอุ่่�นและปลอดภััย
นวััตกรรมฝ่่าวิิกฤต ป้้องกัันโควิิด 19 ระลอกใหม่่

สถานการณ์์การระบาดโควิิด  19 ระลอกใหม่่ ทำให้้หลาย
โรงพยาบาลเผชิิ ญ กัั บ ปัั ญ หาการขาดแคลนอุุ ป กรณ์์ เอสซีีจีี
พััฒนาและส่่งมอบนวััตกรรมที่่�ตอบโจทย์์ ให้้ทัันต่่อความต้้องการ
แต่่ละช่่วงสถานการณ์์การระบาดที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว โดย
ได้้ส่ง่ มอบนวััตกรรมป้้องกัันโควิิด 19 อย่่างต่่อเนื่่อ� ง มููลค่่า 470 ล้้านบาท
ทั้้�งในประเทศไทยและอาเซีียน  
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แคปซููลความดัันลบสำหรัับเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยทางอากาศ

นวััตกรรมไอซีียููโมดููลาร์์ (Modular ICU) สำหรัับผู้้�ป่่วยวิิกฤต
โควิิด ก่่อสร้้างได้้รวดเร็็วภายใน 1 สััปดาห์์ ตามมาตรฐานห้้อง ICU
มีีฟัังก์์ชัันการใช้้งานเพื่่�อพยุุงชีีพผู้้�ป่่วยขั้้�นวิิกฤต  แยกระบบอากาศ
ของทีีมแพทย์์และคนไข้้ออกจากกัันโดยเด็็ดขาด  และแยกผู้้�ป่่วย
วิิกฤตโควิิด ออกจากผู้้�ป่่วยปกติิ ห้้องเอกซเรย์์โมดููลาร์์ (Modular
X-Ray Unit) ระบบอากาศความดัันลบ ช่่วยควบคุุมแรงดัันและการ
หมุุนเวีียนของอากาศ และป้้องกัันอากาศรั่่�วไหล เพื่่�อลดการ
กระจายของเชื้้อ� ไวรััส นวััตกรรมเตีียงสนามกระดาษเอสซีีจีีพีี (SCGP
Paper Field Hospital Bed) ผลิิตจากกระดาษรีีไซเคิิล 100%
ออกแบบตามหลัักการยศาสตร์์ ประหยััดพื้้�นที่่�ขนส่่งและจััดเก็็บ
ประกอบง่่ายใน 8 นาทีี โดยส่่งมอบให้้โรงพยาบาลสนามทั่่�วประเทศ
ทุุกจัังหวััดกว่่า 100,000 เตีียง นอกจากนี้้� ยัังร่่วมกัับ 62 องค์์กร
เปิิดโครงการ “รวมใจสู้้�โควิิด” เพื่่�อเปิิดจุุดรัับกล่่องกระดาษที่่�
เหลืือใช้้นำกลัับมารีีไซเคิิลเป็็นเตีียงสนามกระดาษ หมุุนเวีียน
นำทรััพยากรกลัับมาใช้้ใหม่่อย่่างมีีคุุณค่า่ นวััตกรรมห้้องน้้ำสำเร็็จรููป 
(Modular Bathroom) ผลิิตพร้้อมใช้้งานด้้วยโครงสร้้างคอนกรีีต 
ทนทาน ขนส่่งง่่าย ติิดตั้้�งได้้อย่่างรวดเร็็ว และทำความสะอาด
ฆ่่าเชื้้อ� ได้้ง่า่ ย ช่่วยลดความเสี่่ย� งติิดเชื้้อ� แคปซููลความดัันลบสำหรัับ

เคลื่่� อ นย้้ า ยผู้้�ป่่วยทางอากาศ (Isolation Capsule for Air
Transportation) มีีขนาดกะทััดรััด อุุปกรณ์์ได้้มาตรฐานการบิิน
เหมาะกัั บ การบรรทุุ ก ในเครื่่� อ งบิิ น ขนาดเล็็ ก  มีีระบบควบคุุ ม
ความดัันลบที่่�ช่่วยลดการแพร่่กระจายเชื้้�อ แบตเตอรี่่�อยู่่�ได้้นาน
5 ชม. ช่่วยเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยในระยะทางไกลและเร่่งด่่วนให้้ได้้รัับ
การรัักษาอย่่างทัันท่่วงทีี เอสซีีจีี ยัังร่่วมกัับกรมการแพทย์์ ดำเนิิน
การศููนย์์ฉีีดวัคั ซีีนเอสซีีจีี ในพื้้�นที่่ส� ำนัักงานใหญ่่ บางซื่่อ� บริิการฉีีด
วััคซีีนให้้ประชาชนแล้้วกว่่า 250,000 คน  นอกจากนี้้� ได้้ส่่งมอบ
นวััตกรรมพร้้อมสนัับสนุุนเงิินบริิจาคและอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันโควิิด 19
ให้้กัับประเทศในอาเซีียน อาทิิ ประเทศเวีียดนาม  Positive
Pressure Chambers, Modular Bathroom, Donation for Vaccine
ประเทศอิินโดนีีเซีีย  Oxygen Cylinders, High Flow Nasal
Cannula, เตีียงสนามกระดาษ ประเทศลาว ห้้องตรวจเชื้้อ� ความดััน
ลบ/บวก, เตีียงกระดาษ ประเทศฟิิลิปปิ
ิ นิ ส์์ ติดตั้้
ิ ง� พื้้�นที่่คั� ดั กรองและ
เครื่่�องสแกนความร้้อนแบบไม่่สััมผััส พร้้อมเครื่่�องจ่่ายแอลกอฮอล์์
อััตโนมััติิ ประเทศเมีียนมา เครื่่�อง Oxygen Low-Flow Devices
ห้้องตรวจเชื้้�อความดัับลบ/บวก และประเทศกััมพููชา งบประมาณ
จััดซื้้�อวััคซีีนและอุุปกรณ์์การฉีีด ห้้องตรวจเชื้้�อความดัันลบ/บวก
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เพาะพัันธุ์์�ฝัักต้้นโกงกาง
ปลููก ลด ร้้อน

เอสซีีจีีมุ่่�งปลููกจิิตสำนึึกเยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ร่ว่ มมืือปลููกต้้นไม้้เพื่่อ�
ช่่วยลดโลกร้้อน พร้้อมทั้้�งให้้ทุกุ กลุ่่�มธุุรกิิจดำเนิินกิิจกรรมปลููกต้้นไม้้
ร่่วมกัับชุุมชนในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศมาอย่่างต่่อเนื่่�อง เน้้นการ
สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในการปลููกต้้นไม้้ ทั้้�งป่่าบกและป่่าทะเล
เพื่่�อให้้เจริิญเติิบโตแข็็งแรงช่่วยดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์
ปีี 2564 เอสซีีจีีได้้ร่่วมกัับเครืือข่่ายปลููกต้้นไม้้เพื่่�อลดโลกร้้อน
ไปแล้้วรวมกว่่า 160,000 ต้้น ในพื้้�นที่่� 700 ไร่่ คิิดเป็็นการดููดซัับ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ (Carbon sink) ในระยะเวลา 10 ปีี 10,000
ตัันคาร์์บอน
ใช้้ทรััพยากรคุ้้�มค่่า ลดปััญหาขยะ

จำนวนประชากรที่่เ� พิ่่�มขึ้น้�  ส่่งผลต่่อปััญหาขยะจำนวนมาก การ
หมุุนเวีียนทรััพยากรกลัับมาใช้้ใหม่่ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

ปลููกต้้นไม้้ ปลููกหญ้้าทะเล ช่่วยดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์

เป็็ น ทางออกช่่ ว ยลดปัั ญ หาทรัั พ ยากรที่่� ก ำลัั ง จะขาดแคลน
และปััญหาขยะ ทั้้�งยัังช่่วยสร้้างรายได้้ให้้กับั ชุุมชนอีีกด้้วย โครงการ
“ชุุมชน LIKE (ไร้้) ขยะ” ขยายผลการจััดการขยะในชุุมชนในทุุก
พื้้�นที่่ร� อบโรงงานของเอสซีีจีี และพื้้�นที่่เ� ครืือข่่าย โดย เอสซีีจีี ส่่งเสริิม 
170 เครืือข่่าย ทั้้�งชุุมชน บ้้าน วััด  โรงเรีียน เห็็นความสำคััญ
และร่่ ว มจัั ด การขยะ อาทิิ “บ้้ า นโป่่งโมเดล” จัั ง หวัั ด ราชบุุ รีี 
มีีเป้้าหมายขยายผลชุุมชนปลอดขยะให้้ครบทั้้�ง 183 หมู่่�บ้้านใน
อำเภอบ้้านโป่่ง ภายในปีี 2566 ด้้วยความร่่วมมืือของเอสซีีจีีพีี และ
17 องค์์การบริิหารส่่วนท้้องถิ่่�นในอำเภอบ้้านโป่่ง ในปีี 2564
ขยายผลแล้้ว 58 ชุุมชน ลดปริิมาณขยะทั่่�วไปได้้ถึึง 93% และสร้้าง
มููลค่่าจากการจััดการขยะได้้ปีลี ะกว่่า 1.2 ล้้านบาท ทั้้�งเป็็นต้้นแบบ
ขยายผลไปยัังชุุมชนอื่่น� ได้้แก่่ ปราจีีนบุุรีี กาญจนบุุรีี และขอนแก่่น
นอกจากนี้้� ชุมช
ุ นบ้้านโป่่งโมเดลได้้รับั รางวััลโครงการชุุมชนปลอดขยะ
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กรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม โดยบ้้านหนองสองห้้อง ชนะเลิิศ
ในประเภทชุุมชนขนาดเล็็ก และบ้้านหนองไม้้เฝ้้า รางวััลชมเชย 
ประเภทชุุมชนขนาดกลาง
“ชุุมชนนาไม้้ไผ่่” จัังหวััดนครศรีีธรรมราช  โดย“กลุ่่�มเยาวชน
ยิ้้ม� แฉ่่งให้้ด้ว้ ยใจ” ใช้้การจััดการขยะอย่่างถููกวิิธีีขับั เคลื่่อ� นและสร้้าง
ความร่่วมมืือภายในชุุมชน นำขยะเปลี่่ย� นเป็็นรายได้้สร้้างประโยชน์์
ให้้ชุุมชน เช่่น สมทบทุุนสร้้างบ้้านใหม่่ให้้กัับผู้้�สููงอายุุในชุุมชน จััด 
English camp ให้้กัับเยาวชน เป็็นต้้น และได้้เชื่่�อมต่่อกัับหน่่วย
งานต่่าง ๆ ให้้ความรู้้�ขยายผลเครืือข่่ายในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงทั้้�งใน
จ.นครศรีีธรรมราช และ จ.ตรััง
“ชุุมชนในเขตเทศบาลเมืืองมาบตาพุุด” จัังหวััดระยอง สามารถ
เพิ่่�มปริิมาณขยะรีีไซเคิิลเข้้าสู่่�ระบบ 178 ตััน ลดปริิมาณก๊๊าซเรืือน
กระจก 134 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า จากการดำเนิินการ

อย่่างต่่อเนื่่�องของกลุ่่�มชุุมชน 87 กลุ่่�ม ทั้้�งบ้้าน วััด  โรงเรีียน และ
กลุ่่�มอาชีีพ นอกจากนี้้� ยัังได้้จััดตั้้�ง 14 ธนาคารขยะเป็็นแหล่่ง
รวบรวมวััสดุุรีีไซเคิิลในชุุมชนอีีกด้้วย
ธุุรกิิจโปร่่งใส ส่่งเสริิมจรรยาบรรณ

เอสซีีจีี ดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ โปร่่งใส และเป็็นธรรม 
จนกลายเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร ที่่ถู� กู ปลููกฝัังให้้กับั พนัักงาน ด้้วยการ
ถ่่ายทอดพฤติิกรรมผ่่านกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
จากรุ่่�นพี่่สู่่�รุ่่�
� นน้้อง นอกจากนี้้� ยัังร่่วมส่่งเสริิมจรรยาบรรณภาคธุุรกิิจ
โดยสนัับสนุุนการดำเนิินงานขององค์์กรต่่อต้้านคอร์์รััปชััน และ
รางวััลประกาศเกีียรติิคุณ
ุ จรรยาบรรณดีีเด่่น สมาคมหอการค้้าไทย 
ดำเนิินการต่่อเนื่่�องมาตลอด 19 ปีี มีีองค์์กรได้้รัับรางวััลกว่่า 200
องค์์กร  
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รายงานบััญชีีเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
ในปี 2564 เอสซีจีมีค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Expense) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบจากการดำ�เนินธุรกิจ
ในประเทศไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,657 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการบำ�บัดและลดมลพิษ
ที่เกิดขึ้น อาทิ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ� และการจัดการของเสีย รวมเป็นเงิน
1,515 ล้านบาท หรือร้อยละ 57 ของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด และเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารการใช้ทรัพยากร อาทิ ค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิล การผลิตพลังงานจาก
Waste Heat Generator หรือการบด Scrap เพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่ รวมเป็นเงิน 907 ล้านบาท
หรือร้อยละ 34 ของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เพื่อสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเพื่อสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

สำหรัับเงิินลงทุุนเพื่่อ� สิ่่ง� แวดล้้อม (Environmental Investment)
ในปีี 2564 เอสซีีจีีลงทุุนในโครงการต่่าง ๆ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเฉพาะ
ในประเทศไทย รวมทั้้�งสิ้้�น 1,643 ล้้านบาท สููงขึ้้�นกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา
โดยเป็็นการลงทุุนในธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภัณ
ั ฑ์์ก่อ่ สร้้าง รวมเป็็นเงิิน
854 ล้้านบาท  ใน SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง) รวมเป็็นเงิิน 512
ล้้านบาท และในธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ รวมเป็็นเงิิน 276 ล้้านบาท โดย
มีีโครงการที่่�สำคััญในแต่่ละธุุรกิิจ ดัังนี้้�
ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง เพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบ
กำจััดฝุ่่�นที่่�หม้้อเผาโรงงานปููนซีีเมนต์์โดยการเปลี่่�ยนระบบดัักฝุ่่�น
แบบไฟฟ้้าสถิิตเป็็นแบบถุุงกรอง ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้
พลัังงานในกระบวนการผลิิตของโรงงานปููนซีีเมนต์์ และติิดตั้้ง� ระบบ
ไฟฟ้้าพลัังแสงอาทิิตย์์

ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ ติิดตั้้�งระบบดัักจัับและบำบััด VOCs ปรัับปรุุง
หอเผาก๊๊าซระดัับพื้้�นดิิน (Ground Flare) ติิดตั้้�ง Waste Heat
Recovery เพื่่�อนำความร้้อนมาผลิิตไอน้้ำ และติิดตั้้�ง Thermo
compressor เพื่่�อดึึงไอน้้ำเหลืือทิ้้�งกลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิต
SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง) ติิดตั้้�งเครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้ากัังหััน
(Turbine generator) ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง ติิดตั้้�งระบบปรัับปรุุง
ประสิิทธิภิ าพการล้้างเยื่่อ� เพื่่อ� ลดการใช้้น้้ำ ติิดตั้้ง� ระบบ Anaerobic
treatment และติิดตั้้�งเครื่่�องบำบััดอากาศเพื่่�อควบคุุมกลิ่่�น และ
ลดมลพิิษทางอากาศ

097

ตารางข้้อมููลรายงานบััญชีีเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
ข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

1. ค่่าใช้้จ่่ายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Expense)
1.1 ค่่าใช้้จ่่ายในการบำบััดและลดมลพิิษที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

2564
(ล้้านบาท)

2,657
1,515

1.1.1 ค่่าใช้้จ่่ายในการบำบััดและลดมลพิิษทางน้้ำ

799

1.1.2 ค่่าใช้้จ่่ายในการลดมลพิิษทางอากาศ

286

1.1.3 ค่่าใช้้จ่่ายในการกำจััดของเสีีย

388

1.1.4 ค่่าใช้้จ่่ายในการบำบััดและลดมลพิิษอื่่�น ๆ

42

1.2 ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารการใช้้ทรััพยากรเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม

907

1.3 ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม 

135

1.3.1 ค่่าใช้้จ่่ายในการตรวจวััดต่่าง ๆ

89

1.3.2 ค่่าใช้้จ่่ายในการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม

1

1.3.3 ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับใบรัับรอง/ ใบอนุุญาต/ ค่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

31

1.3.4 ค่่าใช้้จ่่าย Admin อื่่�น ๆ เกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม

14

1.4 ค่่าใช้้จ่่ายในการฟื้้�นฟููสภาพแวดล้้อม

27

1.5 ค่่าใช้้จ่่ายในการวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม

3

1.6 ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดหาเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม

68

1.7 ค่่าใช้้จ่่ายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�น ๆ

2

2. เงิินลงทุุนเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Investment)

1,643
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10
การวิิเคราะห์์และคำอธิิบาย
ของฝ่่ายจััดการ (MD&A)

1. ผลการดำเนิิ น งานและฐานะทางการเงิิ น ของ

1.2 ผลการดำเนิินงานของส่่วนงานธุุรกิิจ

ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง
ในปีี 2564 รายได้้จากการขายเท่่ากัับ 182,529 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้น�้
1.1 ภาพรวมของผลการดำเนิินงาน
ร้้อยละ 6 จากปีีก่่อน EBITDA เท่่ากัับ 18,877 ล้้านบาท ลดลง
เอสซีีจีีมีีรายได้้จากการขายเพิ่่�มขึ้้�นจากผลการดำเนิินงาน ร้้อยละ 13 จากปีีก่่อน และมีี  EBITDA จากการดำเนิินงานปกติิ
ที่่�ดีขึ้ี น้� ของทุุกกลุ่่มธุุรกิ
� จิ และมีีกำไรสำหรัับปีีเพิ่่�มขึ้น้� จากผลการ เท่่ากัับ 22,706 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 7 จากปีีก่่อน ทั้้�งนี้้� กำไร
ดำเนิินงานที่่�ดีีขึ้้�นของธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
สำหรัับปีี เท่่ากัับ 4,262 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 34 จากปีีก่อ่ น และ
ในปีี 2564 เอสซีีจีีมีีรายได้้จากการขายเท่่ากัับ 530,112 ล้้านบาท มีีกำไรจากการดำเนิินงานปกติิเท่่ากัับ 7,939 ล้้านบาท  ลดลง
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 33 จากปีีก่่อน จากผลการดำเนิินงานที่่�ดีีขึ้้�นของ ร้้อยละ 9 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
ทุุ ก กลุ่่�มธุุ ร กิิ จ  ส่่ ว นใหญ่่ จ ากราคาและปริิ ม าณขายของสิิ น ค้้ า
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด  19 อย่่างต่่อเนื่่�อง
เคมีีภััณฑ์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น EBITDA เท่่ากัับ 91,867 ล้้านบาท  เพิ่่�มขึ้้�น ในปีี 2564 ยัั ง คงส่่ ง ผลให้้ ห ลายประเทศใช้้ ม าตรการควบคุุ ม
ร้้อยละ 23 จากปีีก่อ่ น และมีีกำไรสำหรัับปีี เท่่ากัับ 47,174 ล้้านบาท การแพร่่ระบาดและส่่งผลกระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ เช่่นเดีียวกัับ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 38 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน จากผลการดำเนิินงาน ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยตรงจาก
ที่่�ดีีขึ้้�นของธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ ทั้้�งนี้้� กำไรจากการดำเนิินงานปกติิ การสั่่�งปิิดแคมป์์คนงานก่่อสร้้างและมาตรการป้้องกัันควบคุุมโรค
สำหรัั บ ปีี เท่่ า กัั บ 48,979 ล้้ า นบาท  เพิ่่� มขึ้้� น ร้้ อ ยละ 35 ในพื้้�นที่่�เฉพาะ (Bubble and Seal) ทำให้้กิิจกรรมการก่่อสร้้าง
จากปีีก่่อน
หยุุดชะงััก การระบาดของโควิิด  19 ยัังสร้้างความเปลี่่�ยนแปลง
เอสซีีจีีมีีส่่ ว นแบ่่ ง กำไรจากการร่่ ว มค้้ า และบริิ ษัั ทร่่ ว ม ต่่อพฤติิกรรมและการดำเนิินชีีวิิตของผู้้�บริิโภค อาทิิ ความใส่่ใจด้้าน
ตามวิิธีีส่ว่ นได้้เสีีย เท่่ากัับ 17,543 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้น้� 8,087 ล้้านบาท สุุ ข อนามัั ย ที่่� เ พิ่่� มขึ้้� น การใช้้ เ วลาอยู่่�บ้้ า นมากขึ้้� น  อีีกทั้้� ง เป็็ น
จากปีีก่่อน โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ส่่วนสำคััญในการเปลี่่ย� นผ่่านของธุุรกิิจไปสู่่�ดิิจิทัิ ลั ในอััตราที่่เ� ร็็วยิ่่ง� ขึ้้น�
• รัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำไรจากบริิษัทร่
ั ว่ มในธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เท่่ากัับ ทั้้�งนี้้� ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภัณ
ั ฑ์์ก่อ่ สร้้างยัังคงรัักษาความเป็็นผู้้�นำ
11,577 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 6,544 ล้้านบาท จากปีีก่่อน
ในตลาดอาเซีียน ด้้วยการพััฒนาสิินค้้าและบริิการเพื่่�อตอบสนอง
• รัับรู้้�ส่ว่ นแบ่่งกำไรจากบริิษัทร่
ั ว่ มอื่่น� ๆ เท่่ากัับ 5,966 ล้้านบาท ความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว อีีกทั้้�งนำเสนอ
เพิ่่�มขึ้้�น 1,543 ล้้านบาท จากปีีก่่อน
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�คำนึึงถึึงผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม  รวมถึึง
เอสซีีจีีมีีเงิินปัันผลรัับในปีี 2564 เท่่ากัับ 11,879 ล้้านบาท  การสร้้างความสััมพันั ธ์์ที่ดีีกั
่� บั ลููกค้้าผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
เพิ่่�มขึ้้�น 4,721 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 66 จากปีีก่่อน โดยเอสซีีจีี อาทิิ
มีีเงิินปัันผลรัับจากบริิษัทร่
ั ว่ ม (เอสซีีจีีถืือหุ้้�นร้้อยละ 20-50) เท่่ากัับ
- การนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามาผลัักดัันให้้เกิิดนวััตกรรม
10,182 ล้้านบาท และจากบริิษัทอื่
ั น่� (เอสซีีจีีถืือหุ้้�นต่่ำกว่่าร้้อยละ 20) โซลููชัันงานก่่อสร้้างเพื่่�อความยั่่�งยืืนจาก CPAC Green Solution
เท่่ากัับ 1,697 ล้้านบาท
ที่่�สามารถตอบโจทย์์ลููกค้้าได้้ครบในที่่�เดีียว ตั้้�งแต่่การออกแบบ
เอสซีีจีียัังคงมีีโครงสร้้างทางการเงิินที่่�มั่่�นคงโดยมีีเงิินสดและ ก่่อสร้้างจนถึึงการดููแลหลัังการก่่อสร้้าง ซึ่่�งสามารถลดระยะเวลา
เงิินสดภายใต้้การบริิหาร ณ สิ้้�นปีี 2564 เท่่ากัับ 68,323 ล้้านบาท  ทำงาน ใช้้แรงงานน้้อยลง อีีกทั้้�งลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจาก
ในขณะที่่ ณ สิ้้
� น� ปีี 2563 เท่่ากัับ 107,150 ล้้านบาท โดยในระหว่่างปีี การลดของเหลืือทิ้้� ง ในงานก่่ อ สร้้ า ง ได้้ แ ก่่ 1. CPAC BIM
มีีรายจ่่ายลงทุุนและเงิินลงทุุน 91,691 ล้้านบาท
2. CPAC 3D Printing Solution และ 3. CPAC Drone Solution
บริิษัท
ั ปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน) และบริิษัท
ั ย่่อย
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง)
ในปีี 2564 รายได้้จากการขายเท่่ากัับ 124,223 ล้้านบาท 
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 34 จากปีีก่่อน EBITDA เท่่ากัับ 21,164 ล้้านบาท 
เพิ่่�มขึ้้� น ร้้ อ ยละ 25 จากปีี ก่่ อ น กำไรสำหรัั บ ปีี เ ท่่ า กัั บ 8,294
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 28 จากปีีก่่อน
ในปีี 2564 SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้ง� ) ยัังคงเผชิิญความท้้าทายจาก
สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโควิิ ด  19 ซึ่่� ง ส่่ ง ผลกระทบ
ต่่อการฟื้้น� ตััวของการอุุปโภคบริิโภคในภููมิภิ าค ประกอบกัับต้้นทุุน
วััตถุุดิิบและค่่าขนส่่งที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�นจากการชะงัักห่่วงโซ่่อุุปทาน
ทั่่� ว โลก อย่่ า งไรก็็ ต าม  ความต้้ อ งการบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ใ นกลุ่่�มที่่� มีี
ความจำเป็็นต่่อการดำเนิินชีีวิิตประจำวััน เช่่น อุุตสาหกรรมอุุปโภค
และบริิ โ ภค อุุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่่� อ งดื่่�ม  ธุุ ร กิิ จ บริิการ

การกํากับดูแลกิจการ

ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
ในปีี 2564 รายได้้จากการขาย 238,390 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้น้� ร้้อยละ
62 จากปีี ก่่อน เนื่่� อ งจากราคาและปริิมาณขายสิิน ค้้า ที่่�สููงขึ้้� น
รวมไปถึึงจากค่่าเงิินบาทอ่่อนค่่าลง โดยมีี EBITDA เพิ่่�มขึ้น�้ ร้้อยละ 34
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน มาอยู่่�ที่่� 41,465 ล้้านบาท เนื่่�องจากส่่วนต่่าง
ระหว่่างราคาสิินค้้าและวััตถุดิุ บิ  ปริิมาณขาย และเงิินปัันผลรัับจาก
บริิษััทร่่วมเพิ่่�มขึ้้�น ขณะที่่�กำไรสำหรัับปีี เท่่ากัับ 28,931 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 64 จากปีีก่่อน เนื่่�องจากส่่วนต่่างราคาสิินค้้า
และวััตถุุดิิบ และส่่วนแบ่่งกำไรจากบริิษััทร่่วมเพิ่่�มขึ้้�น
ในปีี 2564 ธุุ ร กิิ จ เคมิิ ค อลส์์ ยัั ง คงพบความท้้ า ทายจาก
สถานการณ์์โรคระบาดโควิิด 19 ระลอกใหม่่ ส่ง่ ผลให้้เศรษฐกิิจโลก
ฟื้้�นตััวอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป  อย่่างไรก็็ตาม  ความต้้องการสิินค้้า
เคมีีภััณฑ์์โดยรวมปรัับตััวสููงขึ้้น� โดยเฉพาะอุุตสาหกรรมบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
แต่่มีีบางอุุตสาหกรรมที่่�ยัังคงได้้รัับผลกระทบ เช่่น อุุตสาหกรรม
ยานยนต์์ เป็็นต้้น ประกอบกัับอุุปทานที่่�ขาดแคลนในช่่วงครึ่่�งแรก
ของปีีจากสถานการณ์์ฤดููหนาวที่่รุ� นุ แรงในทวีีปอเมริิกาเหนืือ ทำให้้
ส่่วนต่่างราคาผลิิตภััณฑ์์เฉลี่่�ยทั้้�งปีีอยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ แม้้ธุุรกิิจ
จะมีีต้้นทุุนเพิ่่�มสูงู ขึ้้น� จากราคาน้้ำมัันที่่ผั� นั ผวนและค่่าขนส่่งทางเรืือ
ที่่�สููงขึ้้�นจากปริิมาณระวางสายเรืือที่่�มีีอยู่่�จำกััด  โดยในปีีที่่�ผ่่านมา

ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ได้้มีีการพััฒนาธุุรกิิจควบคู่่�ไปพร้้อมกัับการดำเนิิน
กลยุุทธ์์ ESG อาทิิ
- ธุุรกิิจได้้ใช้้ความเชี่่ย� วชาญในการคิิดค้น้ พััฒนาและเทคโนโลยีี
ทำให้้เกิิดนวััตกรรมภายใต้้สินิ ค้้าแบรนด์์ SCG GREEN POLYMER™
ใน 4 กลุ่่�มหลััก ได้้แก่่ 1) Reduce: สิินค้้าในกลุ่่�ม SMX™ ที่่�ช่่วยลด
ปริิมาณการใช้้เม็็ดพลาสติิกโดยยัังคงคุุณสมบััติเิ ดิิม 2) Recyclable:
สิินค้้ากลุ่่�ม  Mono-material เพื่่�อใช้้พอลิิเมอร์์ประเภทเดีียวกััน
ทั้้�งหมดในฟิิล์มชั้้
์ น� ต่่าง ๆ ของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ทำให้้นำไปรีีไซเคิิลได้้ง่า่ ย 
3) Recycle: พลาสติิกรีีไซเคิิลคุุณภาพสููงที่่�เป็็นการให้้ชีีวิิตใหม่่แก่่
พลาสติิกใช้้แล้้วในครััวเรืือน 4) Renewable: พอลิิเมอร์์จากวััตถุดิุ บิ
ที่่�สร้้างใหม่่ได้้หรืือที่่�ย่่อยสลายได้้ นอกจากนี้้� ยัังได้้ร่่วมมืือกัับ
พัันธมิิตร เช่่น ผู้้�ผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ บริิษัทรีี
ั ไซเคิิล และเจ้้าของแบรนด์์
สิินค้้า เพื่่�อพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
- ธุุ ร กิิ จ เคมิิ ค อลส์์ ก้้ า วสู่่�ธุุ ร กิิ จ รีีไซเคิิ ล อย่่ า งเต็็ มรูู ป แบบ
ด้้วยการลงนามในสััญญาซื้้�อหุ้้�นบริิษััทซีีพลาสต์์ ผู้้�ผลิิตพลาสติิก
รีีไซเคิิลรายใหญ่่ที่สุ่� ดุ ในประเทศโปรตุุเกส สร้้างโอกาสในการพััฒนา
และต่่ อ ยอดเทคโนโลยีีรีีไซเคิิ ล และขยายช่่ อ งทางการขาย
ในตลาดยุุโรป  และได้้ลงนามความร่่วมมืือกัับบราสเคม ผู้้�นำ
ด้้านพลาสติิกชีีวภาพระดัับโลกจากประเทศบราซิิล เพื่่�อศึึกษา
ความเป็็นไปได้้ในการลงทุุนในโรงงานผลิิตไบโอ-เอทิิลีีน ซึ่่�งจะนำ
ไปผลิิตเป็็นเม็็ดพอลิิเมอร์์ประเภทไบโอ-พอลิิเอทิิลีีน ตอบโจทย์์
ความต้้องการพลาสติิกชีีวภาพในเอเชีียและตลาดโลกที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง
- ในส่่ ว นของการลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์
ในปีีที่ผ่่� า่ นมาธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ยังั คงมุ่่�งมั่่�นปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต 
โดยในปีี 2564 ธุุรกิิจได้้ดำเนิินโครงการต่่าง ๆ และสามารถลดการ
ปล่่ อ ยก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ไ ด้้ ม ากกว่่ า 46,000 ตัั น ต่่ อ ปีี
และพร้้อมที่่จ� ะมุ่่�งหน้้าสู่่�เป้้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปีี 2593

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

- พััฒนาช่่องทางการขายและการให้้บริิการผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ เช่่น scghome.com Q-Chang Design Connext
และ dooDeco ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์มที่่ใ� ห้้บริิการกัับลููกค้้าเจ้้าของบ้้าน
อีีกทั้้� ง ให้้ ค ำปรึึกษาจากผู้้�เชี่่� ย วชาญ และเปิิ ด ให้้ ชม โชว์์ รูู ม
และดููสินิ ค้้าผ่่าน Virtual Store 360 องศา นอกจากนั้้�น ยัังพััฒนา
SCG ID เพื่่อ� เชื่่อ� มต่่อระหว่่างลููกค้้าและทุุกบริิการของกลุ่่�มธุุรกิิจใน
SCG มาอยู่่�ในที่่�เดีียวกััน
- พััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่ไ่� ด้้รับั การรัับรองฉลาก SCG Green Choice
เป็็นทางเลืือกให้้ผู้้�บริิโภค โดยผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับการรัับรองฉลาก
SCG Green Choice จะมีีคุุณสมบััติช่ิ ว่ ยประหยััดพลัังงาน ประหยััด
ทรััพยากรธรรมชาติิและยืืดอายุุการใช้้งาน อีีกทั้้�งมีีสุุขอนามััยที่่�ดีี 
นอกจากนี้้� ในตลาดต่่างประเทศ ธุุรกิิจได้้ร่่วมมืือกัับสมาคมผู้้�ผลิิต
ปูู น ซีีเมนต์์ ใ นประเทศนั้้� น ๆ เพื่่� อ ที่่� จ ะลดก๊๊ า ซเรืือนกระจก
(Greenhouse Gas: GHG) อีีกด้้วย
- เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานทางเลืือก (Alternative Fuel)
เช่่น การใช้้พลัังงานคาร์์บอนต่่ำอย่่างพลัังงานชีีวมวล (Biomass)
จากวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรและเชื้้�อเพลิิงจากขยะ (Refuse
Derived Fuel: RDF) ในกระบวนการผลิิ ตปูู น ซีีเมนต์์
การใช้้ลมร้้อนเหลืือทิ้้�งจากกระบวนการผลิิตและพลัังงานแสงอาทิิตย์์
เพื่่�อลดการใช้้ถ่่านหิิน และพลัังงานไฟฟ้้าในกระบวนการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์ รวมถึึงการใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้า (Electric Vehicle: EV)
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ด้้ า นอาหาร และธุุ ร กิิจ อีีคอมเมิิร์์ซ ยัังคงเติิบ โตได้้ดีี  ในขณะที่่�
ความต้้องการใช้้กระดาษพิิมพ์เ์ ขีียนปรัับตััวลดลงเมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่อ่ น
SCGP ให้้ความสำคััญกัับการดำเนิินธุุรกิิจที่่ยั่่� ง� ยืืนโดยมีี ESG เป็็น
กรอบแนวคิิดที่่ส� ำคััญ ด้้วยการพิิจารณาความเสี่่ย� ง โอกาส และบริิหาร
ดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างทั่่�วถึึง และนำมาพััฒนาเป็็นกลยุุทธ์์ใน
การดำเนิินธุุรกิิจและพััฒนาโซลููชันั เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการที่่�
หลากหลายของผู้้�บริิโภคภายใต้้หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular
Economy) โดยมุ่่�งเน้้นการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม  พร้้อมนำ
เทคโนโลยีีมาใช้้ในกระบวนการผลิิต  และการพััฒนาพนัักงานให้้มีี
ศัักยภาพ รวมถึึงคณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการทบทวนนโยบาย
บริิษัท 
ั และให้้แนวทางสำหรัับแผนการปฏิิบัติั งิ านด้้านบรรษััทภิบิ าล
ให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ เช่่น การกำกัับดููแล การบริิหารความเสี่่ย� ง
การสื่่อ� สารอย่่างทั่่�วถึึงกัับพนัักงาน และคู่่�ธุรุ กิิจ รวมถึึงการส่่งเสริิม
โครงการต่่าง ๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคม  และ SCGP ยัังได้้รัับการ
คััดเลืือกโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยให้้อยู่่�ในรายชื่่�อ
หุ้้�นยั่่ง� ยืืน THSI  ปีี 2564 และได้้รับั รางวััล Sustainability Excellence
ซึ่่ง� เป็็นรางวััลแห่่งเกีียรติิยศและความภาคภููมิใิ จที่่ส� ะท้้อนให้้เห็็นถึึง
ความตั้้�งมั่่�นและความพร้้อมของ SCGP ที่่�จะเติิบโตด้้านเศรษฐกิิจ
ควบคู่่�กัับการพััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน

• เพิ่่�มขึ้น้� จากส่่วนแบ่่งกำไรสุุทธิจิ ากเงิินลงทุุน ซึ่่�งบัันทึึกโดยวิิธีี
ส่่วนได้้เสีีย จำนวน 17,543 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่จากธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
• เพิ่่�มขึ้้�นจากการลงทุุนเพิ่่�ม  จำนวน 13,186 ล้้านบาท 
ส่่วนใหญ่่จากการลงทุุนเพิ่่�มในธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
• ลดลงจากเงิินปัันผลรัับ จำนวน 10,182 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่
จากเงิินปัันผลรัับจากบริิษััทร่่วมในธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ณ สิ้้�นปีี 2564 เท่่ากัับ 410,708
ล้้ า นบาท  เพิ่่� มขึ้้� น 47,283 ล้้ า นบาท  จากปีี ก่่ อ น ส่่ ว นใหญ่่
จากโครงการก่่อสร้้างและการจ่่ายลงทุุนในระหว่่างปีี

หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิินรวม ณ สิ้้�นปีี 2564 เท่่ากัับ 411,093 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 16 จากปีีก่่อน ส่่วนใหญ่่จากเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
สำหรัั บ รายจ่่ า ยลงทุุ น และเงิิ น ลงทุุ น โดยในระหว่่ า งปีี เ อสซีีจีี
ได้้ออกหุ้้�นกู้้�ชุุดใหม่่ จำนวนรวม  45,500 ล้้านบาท  เพื่่�อทดแทน
หุ้้�นกู้้�ชุุดเดิิมที่่�ครบกำหนดไถ่่ถอน จำนวน 50,000 ล้้านบาท 
โดยทั้้�งปีีเอสซีีจีีมีีต้้นทุุนทางการเงิินเท่่ากัับ 6,758 ล้้านบาท ลดลง
324 ล้้านบาท จากปีีก่่อน
สถานะหนี้้�สินิ สุุทธิิ (หนี้้�สินิ ที่่มีี� ภาระดอกเบี้้�ยหักั ด้้วยเงิินสดและ
เงิินสดภายใต้้การบริิหาร) ของเอสซีีจีี ณ สิ้้�นปีี 2564 เท่่ากัับ
1.3 ภาพรวมของฐานะการเงิ�น
234,791 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 80,577 ล้้านบาท จากปีีก่่อน โดยมีี
สิินทรััพย์์
กระแสเงิินสดรัับที่่�เกิิดจาก EBITDA เท่่ากัับ 91,867 ล้้านบาท 
เอสซีีจียัี งั คงมีีโครงสร้้างทางการเงิินที่่�มั่่น� คง โดยมีีเงิินสดและ ในขณะที่่�มีีกระแสเงิินสดจ่่ายที่่�สำคััญรวม  133,339 ล้้านบาท 
เงิินสดภายใต้้การบริิหารเท่่ากัับ 68,323 ล้้านบาท
ซึ่่�งประกอบด้้วยรายจ่่ายลงทุุนและเงิินลงทุุน 91,691 ล้้านบาท 
เอสซีีจีีมีีสิินทรััพย์์รวม ณ 31 ธัันวาคม 2564 เท่่ากัับ 861,101 จ่่ายเงิินปัันผล 23,912 ล้้านบาท จ่่ายภาษีีเงิินได้้ 9,834 ล้้านบาท 
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 15 จากปีีก่่อน ทั้้�งนี้้� สิินทรััพย์์ส่่วนใหญ่่ และจ่่ายดอกเบี้้�ย 7,902 ล้้านบาท
ของเอสซีีจีีประกอบด้้วยที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ร้้อยละ 48
ทั้้�งนี้้� ณ สิ้้�นปีี 2564 เอสซีีจีีมีีภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน ร้้อยละ 27 เงิินลงทุุน ร้้อยละ 16 และสิินทรััพย์์ เกิิดขึ้้�นที่่�สำคััญ ได้้แก่่ ภาระผููกพัันตามสััญญาซื้้�อวััตถุุดิิบ สััญญา
ไม่่หมุุนเวีียนอื่่น�  ร้้อยละ 9 ของสิินทรััพย์์ทั้้ง� หมด โดยส่่วนงานธุุรกิิจ ก่่อสร้้าง ติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร สััญญากัับผู้้�ให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีี
ที่่มีีสิ
� นิ ทรััพย์์รวมมากที่่สุ� ด 
ุ ได้้แก่่ ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ ธุุรกิิจซีีเมนต์์และ สารสนเทศ สััญญาเช่่าและบริิการ สััญญาซื้้อ� ขายเงิินตราต่่างประเทศ
ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง และ SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง) ตามลำดัับ
ล่่ ว งหน้้ า และสัั ญ ญาแลกเปลี่่� ย นสกุุ ล เงิิ น  สัั ญ ญาเพื่่� อ บริิ ห าร
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน: ณ สิ้้�นปีี 2564 เท่่ากัับ 233,016 ล้้านบาท  ความเสี่่� ย งทางด้้ า นราคาวัั ตถุุ ดิิ บ และพลัั ง งาน และสัั ญ ญา
เพิ่่�มขึ้น้� ร้้อยละ 9 จากปีีก่อ่ น ส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วย สิินค้้าคงเหลืือ แลกเปลี่่ย� นอััตราดอกเบี้้�ยเพื่่อ� ป้้องกัันความเสี่่ย� งจากอััตราดอกเบี้้�ย
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่น� เงิินสดและรายการเทีียบเท่่า ของเงิินกู้้�ยืืม ดัังที่่�ได้้เปิิดเผยข้้อมููลไว้้แล้้วในหมายเหตุุประกอบ
เงิินสด และเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ระยะสั้้�น โดย ณ สิ้้�นปีี 2564 งบการเงิินข้้อ 26 เครื่่�องมืือทางการเงิิน และข้้อ 27 ภาระผููกพััน
เอสซีีจีีมีีเงิินทุุนหมุุนเวีียนสุุทธิิ 100,902 ล้้านบาท  และมีีอััตรา และหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ของรายงานทางการเงิินปีี 2564
หมุุนเวีียนสิินค้้าคงเหลืือต่่อยอดขายเท่่ากัับ 62 วััน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม ณ สิ้้�นปีี 2564 เท่่ากัับ 450,008 ล้้านบาท 
เงิินสดและเงิินสดภายใต้้การบริิหาร: ณ สิ้้�นปีี 2564 เท่่ากัับ แบ่่งเป็็นส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่ 365,691 ล้้านบาท คิิดเป็็น
68,323 ล้้านบาท  ลดลง 38,827 ล้้านบาท  จากปีีก่่อน โดยใน มููลค่่าตามบััญชีีเท่่ากัับ 304.7 บาทต่่อหุ้้�น และส่่วนของส่่วนได้้เสีีย
ระหว่่างปีีมีีรายจ่่ายลงทุุนและเงิินลงทุุน จำนวน 91,691 ล้้านบาท ที่่�ไม่่มีีอำนาจควบคุุม 84,317 ล้้านบาท 
เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าและบริิษััทร่่วม: ณ สิ้้�นปีี 2564 เท่่ากัับ
118,870 ล้้านบาท  เพิ่่�มขึ้้�น 21,495 ล้้านบาท  หรืือร้้อยละ 22
จากปีีก่่อน สาเหตุุหลัักจาก
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1.4 ภาษีีที่่จ่
� า
่ ยให้้แก่่รัฐ
ั บาลและหน่่วยงานราชการท้้องถิ่่�น

ไทย
เวียดนาม
316,483
34,328
รายได้จากการขาย *
417,118
46,134
31,283
3,907
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี **
42,230
3,344
5,147
673
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงิน
7,152
542
16%
17%
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (%) ***
17%
16%
อัตราภาษีที่กาหนดไว้ (%)
20%
20%
2563
3,665
731
จ่ายภาษีเงินได้
2564
7,707
819
2563
12%
19%
อัตราจ่ายภาษีเงินได้ (%)
2564
18%
24%
ข้อมูลเพิ่มเติม : ภาระภาษีรวมที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น
2563
5,570
684
ภาษีเงินได้
2564
6,303
631
2563
47
1
ภาษีโรงเรือน
2564
21
1
2563
1
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2564
3
0.01
2563
17
151
อื่นๆ
2564
24
191
2563
5,636
836
รวม
2564
6,350
823
หน่วย : ล้านบาท

ปี
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564

ประเทศ
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
28,992
7,901
43,608
7,729
(2,873)
2,107
1,135
1,759
(382)
224
748
202
13%
11%
66%
11%
22%
20%
301
221
820
164
N/A
10%
72%
9%
233
632
4
7
4
5
52
76
294
720

179
195
0.02
0.3
0.1
0.1
0.5
179
196

ฟิลิปปินส์ งบการเงินรวม
4,220
399,939
5,995
530,112
105
33,653
720
46,093
65
5,809
193
8,900
62%
17%
27%
19%
30%
N/A
103
5,094
167
9,834
98%
15%
23%
21%
59
186
32
31
31
26
0.3
4
122
247

6,821
8,034
89
63
37
33
243
299
7,190
8,430

* รายได้้จากการขาย แยกตามประเทศที่่เ� อสซีีจีีประกอบกิิจการ
** กำไรก่่อนส่่วนแบ่่งกำไรจากเงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าและบริิษัทร่
ั ว่ ม และภาษีีเงิินได้้
*** คำนวณจากค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้ตามงบการเงิิน หารด้้วยกำไรก่่อนภาษีี

ในปีี 2564 เอสซีีจีีมีีค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ตามงบการเงิินรวม เท่่ากัับ 8,900 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราภาษีีเงิินได้้ที่แ่� ท้้จริิงร้้อยละ 19 ทั้้�งนี้้�
อััตราภาษีีเงิินได้้ที่่�แท้้จริิงต่่ำกว่่าอััตราภาษีีที่่�กำหนดไว้้ในแต่่ละประเทศ สาเหตุุหลัักจากการได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี  ในขณะที่่�
ประเทศอิินโดนีีเซีียมีีอััตราภาษีีเงิินได้้ที่่�แท้้จริิงสููงกว่่าอััตราภาษีีที่่�กำหนดไว้้ สาเหตุุหลัักจากการปรัับเพิ่่�มภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
อัันเนื่่�องจากอััตราภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลปีี 2565 เป็็นต้้นไป ปรัับจากร้้อยละ 20 เป็็นร้้อยละ 22 ซึ่่�งได้้เปิิดเผยข้้อมููลไว้้แล้้วในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินรวมข้้อ 14 สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี (หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี) ของรายงานทางการเงิินปีี 2564
โดยในปีี 2564 เอสซีีจีีจ่่ายภาษีีให้้แก่่รััฐบาลและหน่่วยงานราชการ รวมจำนวน 8,430 ล้้านบาท
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1.5	อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำคััญ

1.6	ความสามารถในการบริิหารทรััพย์์สิิน

เอสซีีจีมีี ีอััตราส่่วนทางการเงิินที่่�ดีี
ในปีี 2564 เอสซีีจีีมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่องอยู่่�ที่่�ระดัับ 1.4 เท่่า
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน ซึ่่�งอยู่่�ที่่�ระดัับ 1.3 เท่่า มีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินสุุทธิิ
ต่่อกระแสเงิินสดที่่�ได้้จากการดำเนิินงาน (EBITDA) อยู่่�ที่่� 2.6 เท่่า
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนซึ่่�งอยู่่�ที่่� 2.1 เท่่า ในขณะที่่�อััตราส่่วนหนี้้�สิินสุุทธิิ
ต่่อ EBITDA (ไม่่รวมโครงการลงทุุนที่่�อยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้าง)
อยู่่�ที่่� 1.1 เท่่า เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนซึ่่�งอยู่่�ที่่� 1.0 เท่่า และมีีอััตราส่่วน
หนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นอยู่่�ที่่�ระดัับ 0.9 เท่่า เท่่ากัับปีีก่่อน
เอสซีีจีีมีีอััตรากำไรขั้้�นต้้นร้้อยละ 20.6 ลดลงร้้อยละ 1.9
จากปีีก่่อน ในขณะที่่�มีีอััตรากำไรสุุทธิิร้้อยละ 8.5 เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
0.3 จากปีีก่่อน โดยมีีอััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นร้้อยละ 13.7
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.3 จากปีีก่่อน มีีอััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์
ร้้อยละ 5.9 เพิ่่�มขึ้น้� ร้้อยละ 1.0 จากปีีก่อ่ น และมีีอััตราผลตอบแทน
จากสิินทรััพย์์ถาวรร้้อยละ 19.6 เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1.7 จากปีีก่่อน
หากไม่่ ร วมสิิ น ทรัั พ ย์์ ร ะหว่่ า งก่่ อ สร้้ า งอัั ต ราผลตอบแทนจาก
สิินทรััพย์์ถาวร คิิดเป็็นร้้อยละ 29.1 เพิ่่�มขึ้น้� ร้้อยละ 5.3 จากปีีก่อ่ น
จากฐานะทางการเงิิ น และผลการดำเนิิ น งานในปีี 2564
คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้เสนอที่่�ประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
เพื่่� อ อนุุ มัั ติิ ก ารจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลสำหรัั บ ปีี 2564 ในอัั ต ราหุ้้�นละ
18.50 บาท ซึ่่�งคิิดเป็็นอััตราร้้อยละ 47 ของกำไรสำหรัับปีีส่่วนที่่�
เป็็นของผู้้�ถืือบริิษัทั ใหญ่่ตามงบการเงิินรวม ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้จ่า่ ยเป็็น
เงิินปัันผลงวดระหว่่างกาลไปแล้้วในอััตราหุ้้�นละ 8.50 บาท  เมื่่�อ
วัันที่่� 27 สิิงหาคม  2564 โดยกำหนดจ่่ายเงิินปัันผลงวดสุุดท้้าย
ในอััตราหุ้้�นละ 10.00 บาท ในวัันที่่� 26 เมษายน 2565

ระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกค้้าของเอสซีีจีี คืือ 15 – 90 วััน
โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ลููกหนี้้�การค้้าของเอสซีีจีี จำนวน
61,451 ล้้ า นบาท  เป็็ น มูู ล ค่่ า สุุ ทธิิ ห ลัั ง หัั ก ค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น จำนวน 1,723 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�
ลููกหนี้้�การค้้าที่่�ค้้างชำระเกิินวัันครบกำหนดชำระของกลุ่่�มบริิษััท
มีีการค้้ำประกัั น โดยสถาบัั น การเงิิ น ในวงเงิิ น จำนวน 1,904
ล้้ า นบาท ดัั ง ที่่� ไ ด้้ เ ปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ไว้้ แ ล้้ ว ในหมายเหตุุ ป ระกอบ
งบการเงิินข้้อ 7 ลููกหนี้้�การค้้า ของรายงานทางการเงิินปีี 2564
ในปีี 2564 เอสซีีจีีไม่่มีีสิินค้้าคงเหลืือที่่�เสื่่�อมสภาพหรืือล้้าสมััย
ที่่� ส ำคัั ญ  ดัั ง ที่่� ไ ด้้ เ ปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ไว้้ แ ล้้ ว ในหมายเหตุุ ป ระกอบ
งบการเงิินข้้อ 8 สิินค้้าคงเหลืือ ของรายงานทางการเงิินปีี 2564
1.7 สภาพคล่่องและความเพีียงพอของเงิินทุุน

ในปีี 2564 เอสซีีจีีมีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ
วัันสิ้้�นปีีเท่่ากัับ 35,993 ล้้านบาท  ลดลงจากปีีก่่อน 28,406
ล้้านบาท  โดยเอสซีีจีีมีีเงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำเนิินงาน
เท่่ากัับ 38,800 ล้้านบาท เงิินสดสุุทธิใิ ช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุนเท่่ากัับ
65,399 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่จากรายจ่่ายลงทุุนและเงิินลงทุุน
ขณะที่่มีี� เงิินสดรัับจากการขายเงิินลงทุุนและเงิินปัันผล โดยมีีเงิินสด
สุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิินเท่่ากัับ 3,238 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่
จากการจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลให้้ กัั บ ผู้้�ถืือหุ้้�น และจ่่ า ยดอกเบี้้� ย และ
ค่่าธรรมเนีียมในการจััดหาเงิินกู้้�  ขณะที่่�มีีเงิินสดรัับจากเงิินกู้้�ยืืม
ระยะยาว เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
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นอกจากนี้้� เอสซีีจีีมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่องคิิดเป็็น 1.4 เท่่า
ในขณะที่่�มีีอััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสดคิิดเป็็น 0.2 เท่่า
โดยเอสซีีจีีมีี Cash Cycle อยู่่�ที่ป่� ระมาณ 27 วััน (ระยะเวลาในการ
เรีียกเก็็บหนี้้�เฉลี่่ย 
� + ระยะเวลาในการขายสิินค้้าเฉลี่่ย 
� - ระยะเวลา
ในการชำระหนี้้� เ ฉลี่่� ย ) ซึ่่� ง จากกระแสเงิิ น สดและอัั ต ราส่่ ว น
สภาพคล่่องต่่าง ๆ ทำให้้มั่่�นใจได้้ว่่าเอสซีีจีีมีีสภาพคล่่องที่่�เพีียงพอ
ต่่อการดำเนิินงาน ความสามารถในการชำระหนี้้� การปฏิิบััติิ
ตามเงื่่�อนไขการกู้้�ยืืมที่่�สำคััญ ตลอดจนความสามารถในการจััดหา
แหล่่งเงิินทุุนเพิ่่�มเติิม ทั้้ง� นี้้� เอสซีีจีีมีีวงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีกัับธนาคาร
หลายแห่่ง จำนวนประมาณ 9,622 ล้้านบาท ดัังที่่ไ� ด้้เปิิดเผยข้้อมููล
ไว้้แล้้วในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 16 หนี้้�สิินที่่�มีีภาระ
ดอกเบี้้�ย ของรายงานทางการเงิินปีี 2564

ของโลก เพื่่�อช่่วยให้้บริิษััทสามารถพััฒนาสิินค้้าและบริิการที่่�
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าออกสู่่�ตลาดได้้อย่่างรวดเร็็วขึ้้�น
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีี  Corporate Venture Capital หรืือ
CVC ภายใต้้ ชื่่� อ “AddVentures” เพื่่� อ ลงทุุ น ในกองทุุ น
(Venture Capital Fund) และสตาร์์ตอััปที่่�มีีศัักยภาพสููงทั้้�งใน
ประเทศไทยและทั่่�วโลก เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถทางการแข่่งขััน
ในปีี 2564 บริิษััทได้้มีีการลงทุุนโดยตรงในสตาร์์ตอััป ทั้้�งในด้้าน
ดิิจิิทััลเทคโนโลยีีเพิ่่�มอีีก 1 บริิษััท  และเทคโนโลยีีระดัับสููงที่่�มีี
ความซัับซ้้อน (Deep Technology) ที่่�สอดคล้้องกัับการดำเนิิน
ธุุรกิิจหลัักของเอสซีีจีีทั้้�งหมดอีีก 2 บริิษัท 
ั รวมถึึงมีีโครงการร่่วมมืือ
เชิิงพาณิิชย์์กัับบริิษััทด้้านเทคโนโลยีีกว่่า 92 โครงการ เพื่่�อนำ
นวััตกรรมและดิิจิิทััลเทคโนโลยีีของสตาร์์ตอััปเหล่่านั้้�นมาต่่อยอด
จากธุุรกิิจหลัักหรืือสร้้างเป็็นธุุรกิิจใหม่่ของเอสซีีจีี 
1.8 รายจ่่ายลงทุุน
ตััวอย่่างการพััฒนาด้้านนวััตกรรมในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา ธุุรกิิจ
รายจ่่ายลงทุุนและเงิินลงทุุนสำหรัับปีี 2564 เท่่ากัับ 91,691 เคมิิคอลส์์นำเสนอแบรนด์์ SCG GREEN POLYMERTM นวััตกรรม
ล้้านบาท  โดยมีีสััดส่่วนการลงทุุนเป็็นของธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ร้้อยละ เม็็ดพลาสติิกที่่ต� อบโจทย์์ความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมตามหลััก 4Rs
63 ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้ง� ร้้อยละ 23 ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภัณ
ั ฑ์์ก่อ่ สร้้าง ได้้แก่่ Reduce, Recyclable, Recycle และ Renewable เช่่น
ร้้อยละ 10 และการลงทุุนในธุุรกิิจอื่่�นร้้อยละ 4 ทั้้�งนี้้� คาดการณ์์ เม็็ดพลาสติิกจาก SMX Technology เม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิลคุุณภาพสููง
รายจ่่ายลงทุุนที่่�จะเกิิดขึ้้�นในปีี 2565 ประมาณ 80,000 ล้้านบาท  (High Quality PCR) โดยในปีี 2564 เอสซีีจีีได้้ร่่วมกัับยููนิิลีีเวอร์์
ส่่วนใหญ่่จากการก่่อสร้้างโครงการปิิโตรเคมีีในประเทศเวีียดนาม  พััฒนาขวดบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จาก High Quality PCR ซึ่่�งนัับเป็็นครั้้ง� แรก
รวมถึึงโครงการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพและซ่่อมบำรุุงต่่าง ๆ
ในประเทศไทยที่่น� ำพลาสติิกใช้้แล้้วจากครััวเรืือนหมุุนเวีียนกลัับมา
ผลิิตเป็็นขวดบรรจุุภััณฑ์์ใหม่่
1.9 รายจ่่ า ยเพื่่� อ ทำการวิิ จัั ย และพัั ฒ นาเทคโนโลยีีและ
ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างนำเสนอ CPAC Green
นวััตกรรม
Solution ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาช่่วยยกระดัับมาตรฐานงาน
ในปีี 2564 บริิ ษัั ทมีี รายจ่่ า ยเพื่่� อ ทำการวิิ จัั ย และพัั ฒ นา ก่่ อ สร้้ า งให้้ เ ป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มในทุุ ก กระบวนการ เช่่ น
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม จำนวนทั้้�งสิ้้�น 7,215 ล้้านบาท โดยคิิด เทคโนโลยีี CPAC BIM, CPAC Drone, CPAC 3D Printing CPAC
เป็็นร้้อยละ 1.4 ของยอดขายรวม ซึ่่�งบริิษััทมุ่่�งเน้้นการพััฒนา Smart Structure รวมทั้้�งได้้จัดท
ั ำโครงการนำเศษเสาเข็็มคอนกรีีต
นวััตกรรมเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า ทั้้�งในด้้าน ในงานก่่อสร้้างกลัับมาแปรรููปเป็็นวััสดุุก่อ่ สร้้าง เช่่น วััสดุุรองพื้้�นทาง
Product and Service Innovation, Process Innovation และ แทนการกำจััดโดยการฝัังกลบ
Business Model Innovation ที่่�สามารถก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ใน
SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้ง� ) ได้้พัฒั นานวััตกรรมโซลููชันั ด้้านบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ทางธุุรกิิจอย่่างเป็็นรููปธรรม
มาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ด้้ ว ยกระบวนการผลิิ ต ที่่� มีีป ระสิิ ทธิิ ภ าพ
ในส่่วนของการวางแผนเพื่่�อการทำวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีี เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม  เพื่่�อความสะดวกปลอดภััย ช่่วยยืืดอายุุ
และนวััตกรรมนั้้�น บริิษััทมีีกลยุุทธ์์และ Portfolio ที่่�สอดคล้้องกัับ สิินค้้า สามารถรีีไซเคิิลหรืือย่่อยสลายได้้ ทั้้�งบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ผลิิต
กลยุุ ทธ์์ ข องบริิ ษัั ททั้้� ง ในปัั จ จุุ บัั น และอนาคต  และมีีการจัั ดท ำ จากวััสดุุเยื่่อ� กระดาษและพอลิิเมอร์์สมรรถนะสููง เช่่นถุุงบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
Technology Roadmap เพื่่อ� พััฒนาเทคโนโลยีีสำหรัับการเติิบโต ยืืดอายุุผัักผลไม้้ OptiBreathTM บรรจุุภััณฑ์์ควบคุุมกลิ่่�นอาหาร
ในระยะยาว โดยในการลงทุุนพััฒนาเทคโนโลยีีนั้้�นบริิษััทส่่งเสริิม Odor LockTM บรรจุุ ภััณ ฑ์์รััก ษาคุุ ณ ภาพอาหารแบบรีีทอร์์ท 
การร่่ ว มมืือกัั บ สถาบัั น การศึึกษาและสถาบัั น วิิ จัั ยชั้้� น นำทั้้� ง ใน (Retort) รวมทั้้�งได้้สร้้างความร่่วมมืืออย่่างแข็็งขัันกัับทั้้�งภาคธุุรกิิจ
ประเทศและต่่างประเทศตามแนวคิิดแบบ Open Innovation และภาคประชาชนในการนำกระดาษใช้้แล้้วกลัับเข้้ากระบวนการ
อาทิิ ความร่่วมมืือกัับสถาบัันบััณฑิิตวิิทยาศาสตร์์จีีน (Chinese รีีไซเคิิล
Academy of Sciences – CAS) ในการร่่วมวิิจัยั และพััฒนา รวมถึึง
นอกจากนี้้� ทั้้ง� 3 ธุุรกิิจ ได้้เข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างสรรค์์
การนำเทคโนโลยีีที่่�พััฒนาแล้้วมาประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ นวััตกรรมเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยและบุุคลากรทางการแพทย์์รัับมืือ
และเพิ่่�มโอกาสในการเข้้าถึึงแหล่่งเทคโนโลยีีและนวััตกรรมชั้้�นนำ โควิิด  19 เช่่น “เตีียงสนามกระดาษ SCGP” ที่่�ผลิิตจากกระดาษ
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รีีไซเคิิล 100% สำหรัับช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยโควิิด 19 ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี 
น้้ำหนัักเบา ประหยััดพื้้น� ที่่ข� นส่่งและการจััดเก็็บ ประกอบง่่าย และ
รัับน้้ำหนัักได้้ถึึง 100 กิิโลกรััม  “ห้้องไอซีียููโมดููลาร์์” สำหรัับแยก
ผู้้�ป่่วยโควิิด  19 ออกจากผู้้�ป่่วยทั่่�วไป  และช่่วยปกป้้องบุุคลากร
ทางการแพทย์์ที่่�ต้้องดููแลผู้้�ป่่วย  ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างปลอดภััย
และมั่่�นใจยิ่่ง� ขึ้้น� “แคปซููลความดัันลบสำหรัับเคลื่่อ� นย้้ายผู้้�ป่่วยทาง
อากาศ” ช่่ ว ยแก้้ ข้้ อ จำกัั ด ในการเคลื่่� อ นย้้ า ยผู้้�ป่่วยโควิิ ด  19
ด้้วยแคปซููลที่่�มีีขนาดกะทััดรััด  เหมาะกัับการบรรทุุกในเครื่่�องบิิน
ขนาดเล็็ก ใช้้พลาสติิก PVC ที่่�มีีความทนทานสููง แต่่น้้ำหนัักเบา
พร้้อมมีีระบบควบคุุมความดัันลบที่่�ช่่วยลดการแพร่่กระจายเชื้้�อ
เอสซีีจีีเล็็งเห็็นความสำคััญในการบริิหารจััดการและการนำ
ทรััพย์์สินิ ทางปััญญามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์ใ์ นการดำเนิินธุุรกิิจ
โดยมีีระบบครอบคลุุมตั้้�งแต่่การคิิดสร้้างสรรค์์ (IP Creation) โดย
วางแผนงานด้้านทรััพย์์สินิ ทางปััญญาตั้้ง� แต่่เริ่่ม� โครงการวิิจัยพั
ั ฒ
ั นา
การคุ้้�มครอง (IP Protection) เพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งในการละเมิิดสิทธิ
ิ ิ
บััตรของบุุคคลอื่่น� และการสร้้างมููลค่่าทางธุุรกิิจ (IP Commercialization)
เพื่่�อสร้้างสรรค์์นวััตกรรม  ผลิิตภััณฑ์์และบริิการรููปแบบใหม่่ ๆ
เพื่่อ� ตอบโจทย์์ผู้้�บริิโภค ที่่ผ่� า่ นมามีีการยื่่น� จดสิิทธิบัิ ตั ร อนุุสิทธิ
ิ บัิ ตั ร
และออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ที่่เ� พิ่่�มขึ้น้� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทั้้�งนี้้� ณ สิ้้น� ปีี 2564
เอสซีีจีีมีีสิิทธิิบััตรที่่�สามารถบัังคัับใช้้จำนวนทั้้�งสิ้้�น 856 ฉบัับ โดย
แบ่่งเป็็นสิิทธิิบััตรในการประดิิษฐ์์จำนวน 416 ฉบัับ อนุุสิิทธิิบััตร
จำนวน 126 ฉบัับ และสิิทธิบัิ ตั รการออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ 314 ฉบัับ
ทั้้�งนี้้� การวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปััจจััย
สํําคััญที่่�ช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของธุุรกิิจ เอสซีีจีี

ได้้มีีการปรัับกลยุุทธ์์นวััตกรรมสิินค้้าและบริิการที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููง
(HVA) โดยการยกระดัับเกณฑ์์การพิิจารณาให้้เข้้มข้้นขึ้้�น เพื่่�อเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถ เน้้นการปรัับตััวให้้ทันั ต่่อความต้้องการของลููกค้้า
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว เพื่่�อสร้้างผลกำไรให้้สููงขึ้้�น ภายใต้้
เกณฑ์์ใหม่่ เอสซีีจีีมีียอดขายสิินค้้าและบริิการ HVA ในปีี 2564
อยู่่�ที่่� 182,510 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 34 ของยอดขายรวม
2. การดำเนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน (Sustainable
Development)
2.1	สิ่่�งแวดล้้อม

ในปีี 2564 เอสซีีจีีได้้ยกระดัับมาตรฐานการดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อ
ร่่วมแก้้ปัญ
ั หาภาวะโลกร้้อนด้้วยการประกาศเป้้าหมายใหม่่ในการ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิ โดยให้้คำมั่่�นว่่าจะลดปริิมาณ
ก๊๊าซเรืือนกระจกลงร้้อยละ 20 ภายในปีี 2573 เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2563
ซึ่่�งขอบเขตการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกนี้้� รวมถึึงการลด
ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิต
โดยตรง (Scope 1) และที่่�เกิิดขึ้้�นโดยอ้้อม (Scope 2) รวมถึึงการ
ดูู ดซัั บ และการกัั ก เก็็ บ คาร์์ บ อน ทั้้� ง จากการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ใน
ประเทศไทยและทุุกประเทศที่่เ� อสซีีจีีดำเนิินธุุรกิิจอยู่่� การตั้้ง� เป้้าหมาย
นี้้�ถืือเป็็นการกำหนดเส้้นทางการเปลี่่ย� นผ่่านที่่ชั� ดั เจนไปสู่่�เป้้าหมาย 
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิเิ ป็็นศููนย์์ ภายในปีี 2593 เพื่่อ� รัักษา
อุุ ณ หภูู มิิ เ ฉลี่่� ย โลกไว้้ ใ ห้้ เ พิ่่� มขึ้้� น ไม่่ เ กิิ น 1.5 องศาเซลเซีียส
โดยกลยุุทธ์์หลัักของเอสซีีจีีเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายการลดปริิมาณ

105

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกร้้อยละ 20 ภายในปีี 2573 คืือการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานที่่�ปล่่อย
ก๊๊ า ซเรืือนกระจกต่่ำ และเร่่ ง พัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ค าร์์ บ อนต่่ำ
จากกลยุุทธ์์ดัังกล่่าวทำให้้ในปีี 2564 มีีการใช้้พลัังงานลดลงถึึง
ร้้อยละ 7.6 เมื่่อ� เทีียบกัับปีี 2550 ในขณะที่่ก� ารใช้้พลัังงานทดแทน
โดยรวมเพิ่่� มขึ้้� น เป็็ น ร้้ อ ยละ 14.9 ส่่ ง ผลให้้ ก ารปล่่ อ ยก๊๊ า ซ
เรืือนกระจกในช่่วง 11 เดืือนแรกของปีี 2564 ลดลงจากปีีที่ผ่่� า่ นมา
ประมาณร้้อยละ 4.1 สำหรัับผลิิตภััณฑ์์คาร์์บอนต่่ำภายใต้้ชื่่�อ
SCG Green Choice มีีรายได้้จากการขายในปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น
215,951 ล้้านบาท  จากจำนวนผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งหมด  162 รายการ
และคิิดเป็็นสััดส่่วนของผลิิตภััณฑ์์ SCG Green Choice อยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 41 ของรายได้้จากการขายทั้้�งหมด เทีียบกัับเป้้าหมายที่่จ� ะ
เพิ่่�มรายได้้จากการขายเป็็นสองในสามภายในปีี 2573
ในส่่วนของการดำเนิินงานด้้านการอนุุรักั ษ์์และฟื้้น� ฟููธรรมชาติิ
เอสซีีจีีตั้้� ง เป้้ า หมายที่่� จ ะเพิ่่� มพื้้� น ที่่� ป่่ าทั้้� ง ป่่าบกและป่่าชายเลน
จำนวน 3 ล้้านไร่่ หรืือ 1.2 ล้้านเอเคอร์์ ภายในปีี 2593 ด้้วยโครงการ
“ปลููก ลด ร้้อน” เพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน และคนรุ่่�นใหม่่
ปลููกต้้นไม้้เพื่่�อช่่วยดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ และลดโลกร้้อน
2.2 สัังคม

ท่่ามกลางสถานการณ์์ความเหลื่่อ� มล้้ำในสัังคมที่่เ� พิ่่�มขึ้น้� โดยเฉพาะ
ในช่่วงการแพร่่ระบาดโควิิด  19 เอสซีีจีีได้้เปิิดตััวหลายโครงการ
เพื่่อ� สนัับสนุุนการพััฒนาอาชีีพและช่่วยเหลืือผู้้�คนที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ
จากการแพร่่ระบาดให้้สามารถดำเนิินชีีวิิตและช่่วยเหลืือตนเองได้้
ในช่่วงที่่�เศรษฐกิิจตกต่่ำ โครงการสำคััญที่่�เอสซีีจีีได้้ดำเนิินการ
ไปแล้้ว ได้้แก่่ 1) โครงการ “เลิิกแล้้ง เลิิกจน” ส่่งเสริิมให้้ชุุมชน
ที่่ป� ระสบภััยแล้้งซ้้ำซากเรีียนรู้้�การบริิหารจััดการน้้ำด้้วยตนเอง ช่่วย
ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนใน 37 จัังหวััดทั่่�วประเทศไทย 
ครอบคลุุมกว่่า 47,500 ครััวเรืือน ใน 250 ชุุมชน 2) โครงการ
“พลัั ง ชุุ มช น” ส่่ ง เสริิ ม การพัั ฒ นาวิิ ส าหกิิ จ ชุุ มช นเพื่่� อ สร้้ า ง
ความเข้้มแข็็งให้้กัับเศรษฐกิิจในท้้องถิ่่�น ซึ่่�งมีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ
400 คน จาก 13 จัังหวััด
นอกจากนี้้� ยัังมีีการสร้้างสรรค์์และส่่งมอบนวััตกรรมให้้
กัับสัังคมในช่่วงการแพร่่ระบาดโควิิด  19 เพื่่�อช่่วยชีีวิิตผู้้�คนและ
ลดความเสีียหายต่่อสัังคม ตััวอย่่างของนวััตกรรมดัังกล่่าว ได้้แก่่
นวัั ต กรรมไอซีียูู โ มดูู ล าร์์ สำหรัั บ ผู้้�ป่่วยวิิ ก ฤตโควิิ ด ก่่ อ สร้้ า ง
ได้้รวดเร็็วภายใน 1 สััปดาห์์ มีีฟัังก์์ชัันการใช้้งานเพื่่�อพยุุงชีีพผู้้�ป่่วย
ขั้้�นวิิกฤต  แยกระบบอากาศของทีีมแพทย์์และคนไข้้ออกจากกััน
โดยเด็็ ด ขาด  และแยกผู้้�ป่่วยวิิ ก ฤตโควิิ ด  ออกจากผู้้�ป่่วยปกติิ
นวัั ต กรรมห้้ อ งน้้ำสำเร็็ จ รูู ป  ผลิิ ต พร้้ อ มใช้้ ง านด้้ ว ยโครงสร้้ า ง
คอนกรีีต ติิดตั้้�งได้้อย่่างรวดเร็็ว และทำความสะอาดฆ่่าเชื้้�อได้้ง่่าย 
ช่่วยลดความเสี่่�ยงติิดเชื้้�อ แคปซููลความดัันลบสำหรัับเคลื่่�อนย้้าย

ผู้้�ป่่วยทางอากาศ ช่่วยเคลื่่อ� นผู้้�ป่่วยในระยะทางไหลและเร่่งด่่วนให้้
ได้้รัับการรัักษาอย่่างทัันท่่วงทีี  
2.3 บรรษััทภิิบาล

เอสซีีจีีให้้ความสำคััญกัับ ESG โดยระบุุเป็็นลำดัับที่่ส� ำคััญที่่สุ� ดุ
ในวาระของคณะกรรมการบริิษัทั และคณะผู้้�บริิหารระดัับสููง ในระดัับ
คณะกรรมการบริิษััท  คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้้�แทน
คณะกรรมการบริิษัทั จะเป็็นผู้้�กำหนดนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งและ
ดููแลกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� ง รวมถึึงความเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
ESG ท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดโควิิด 19 คณะกรรมการ
บริิ ษัั ทมีี บทบาทสำคัั ญ ในการดูู แ ลการบริิ ห ารจัั ด การวิิ ก ฤต 
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ สุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�คน และ
การจัั ด สรรทรัั พ ยากรให้้ เ ป็็ น ไปตามพัั น ธกิิ จ ของเอสซีีจีีที่่� มีีต่่ อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย ตลอดจนรัักษาความมั่่�นคงทางธุุรกิิจในระยะยาว
เอสซีีจีียัังมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะบรรลุุมาตรฐานหรืือทำได้้เหนืือกว่่ามาตรฐาน
ระดัับโลกในด้้านความโปร่่งใส โดยใช้้กรอบการกำกัับดููแล เช่่น
การเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับสภาพภููมิอิ ากาศ (Task
Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD)  
เพื่่�อสื่่�อสารให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเกิิดความเข้้าใจในแนวทางการเปลี่่�ยน
ผ่่านของธุุรกิิจไปสู่่�เป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกภายในปีี
2593 ภายใต้้การกำกัับดููแลของคณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับ
ความเสี่่� ย งและโอกาสจากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ
โดยในปีี2564 เอสซีีจีีได้้นำหลัักการเปิิดเผยข้้อมููลตามแนวทาง
TCFD มาใช้้ในการจััดทำแผนธุุรกิิจระยะกลาง (Medium Term
Plan) เพื่่� อ วิิ เ คราะห์์ แ ผนการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ รัั บ มืือกัั บ
การเปลี่่�ยนแปลง สภาพภููมิิอากาศโดยพิิจารณาจากความเสี่่�ยง
และโอกาสที่่�มีีนััยสำคััญ รวมถึึงนำ TCFD มาใช้้ในกระบวนการ
ตััดสินิ ใจของคณะกรรมการบริิษัทั สำหรัับแผนการลงทุุนระยะยาว
ด้้านการมุ่่�งไปสู่่�ความเป็็นเลิิศด้้านความยั่่�งยืืน เอสซีีจีีดำเนิินธุุรกิิจ
บนพื้้�นฐานของ ESG ภายใต้้หลัักการกำกัับดููแลองค์์กรที่่ดีี ส่
� ง่ ผลให้้
ในปีี 2564 เอสซีีจีีได้้รัับการรัับรองอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 18 ใน
การประเมิินและจััดอัันดัับในดััชนีีความยั่่�งยืืน โดย  Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI) ให้้เป็็นบริิษััทยั่่�งยืืนระดัับโลก
ประเภท  DJSI World และ DJSI Emerging Markets ในกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมวััสดุุก่่อสร้้าง และจััดอยู่่�ในอัันดัับที่่� 1 ของโลกในกลุ่่�ม 
Industrial Conglomerate โดย Sustainalytics ซึ่่�งเป็็นบริิษัทั ใน
เครืือ Morningstar อีีกทั้้�งยัังได้้รัับการจััดอัันดัับระดัับ AA โดย 
MSCI ESG Rating
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3. ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำคััญ

บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวม
ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาว
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หนวย: ลานบาท
2562
%

2564

%

2563

%

35,993
31,617
78,951
200
83,121
1,760
1,374
233,016

4.2
3.7
9.2
0.0
9.6
0.2
0.2
27.1

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

8.6
5.2
7.3
0.0
7.3
0.2
0.0
28.6

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

4.4
2.6
9.8
0.0
8.9
0.2
0.0
25.9

1,080
17,628
118,870
2,196
105
2,124
410,708
46,737
19,652
4,525
4,460
628,085
861,101

0.1
2.1
13.8
0.3
0.0
0.2
47.7
5.4
2.3
0.5
0.5
72.9
100.0

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

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

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

0.3
0.6
14.9
1.4
0.0
0.3
48.2
5.4
1.8
0.7
0.5
74.1
100.0
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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป*
สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชา*
หุนกู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ
ทุนที่ออกและชําระแลว - หุนสามัญ
สวนเกิน (สวนต่ํา) ทุนอื่น
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองทั่วไป
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนวย: ลานบาท
2562
%

2564

%

2563

%

39,262
75,026
4,618
2,255
39,932
324
2,758
4,212
168,387

4.6
8.7
0.5
0.3
4.6
0.0
0.3
0.5
19.5

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

2.9
8.7
2.2
0.3
6.6
0.1
0.5
0.2
21.5

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

3.0
8.8
0.4
0.0
7.9
0.1
0.3
0.2
20.7

76,164
10,432
130,127
8,327
14,541
3,115
242,706
411,093

8.8
1.2
15.1
1.0
1.7
0.4
28.2
47.7

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

4.8
1.3
16.6
0.7
2.1
0.1
25.6
47.1

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

4.8
0.0
19.7
0.7
2.2
0.2
27.6
48.4

1,600
1,200
3,467

0.2
0.4

1,600
1,200
4,252

0.2
0.6

1,600
1,200
(11,906)

0.2
(1.9)

160
10,516
348,558
1,790
365,691
84,317
450,008
861,101

0.0
1.2
40.5
0.2
42.5
9.8
52.3
100.0

160
0.0
160
0.0
10,516
1.4
10,516
1.6
321,097
42.8 301,995
47.6
(16,253)
(2.2) (21,750)
(3.4)
320,972 42.8 280,215 44.1
75,154
10.1
47,528
7.5
396,126 52.9 327,743 51.6
749,381 100.0 634,733 100.0

* แยกแสดงหนี้สินตามสัญญาเชาออกจากเงินกูยืมระยะยาว ตาม TFRS16 ซึ่งมีผลบังคับใช 1 ม.ค. 2563 เปนตนไป
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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนรวม
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
2564
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
ตนทุนในการจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการปรับปรุง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไรจากการดําเนินงาน
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไรของการรวมคา
และบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

%

2563

%

หนวย: ลานบาท
2562
%

530,112
(421,000)
109,112
10,594
119,706
(32,313)
(30,484)

100.0
(79.4)
20.6
2.0
22.6
(6.1)
(5.7)

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

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

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

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

(4,058)
(66,855)
52,851
(6,758)

(0.8)
(12.6)
10.0
(1.3)

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

(0.9)
(14.1)
10.2
(1.8)

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

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

17,543
63,636
(8,900)
54,736

3.3
12.0
(1.7)
10.3

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

2.4
10.8
(1.5)
9.3

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

2.7
9.0
(1.4)
7.6

47,174
7,562
54,736

8.9
1.4
10.3

34,144
3,156
37,300

8.5
0.8
9.3

32,014
1,182
33,196

7.3
0.3
7.6

39.31

28.45

26.68
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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562

กําไรสําหรับป

2564

หนวย: ลานบาท
2563
2562

54,736

37,300

33,196

17,272
(131)
(64)

(833)
46

(7,007)
38

2,370

(184)

(1,513)

10
19,457

(6)
(977)

(8)
(8,490)

1,645
880

66
(204)

(1,396)

147

44

(100)

(495)
2,177
21,634
76,370

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

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

65,902
10,468
76,370

33,097
3,152
36,249

23,029
438
23,467

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ผลขาดทุนจากการปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการรวมคา
และบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย
ภาษีเงินไดของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม
ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลคายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว
สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของการรวมคา
และบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย
ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหม
ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป
รายการปรับปรุง
คาใชจายภาษีเงินได
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา
คาใชจายประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
สวนแบงกําไรของการรวมคาและบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลคายุติธรรม และอื่น ๆ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ

2564

หนวย: ลานบาท
2563
2562

54,736

37,300

33,196

8,900
28,835
759
1,260
(117)
(17,543)
(1,697)
(1,047)
6,757
3,933
(3,240)

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

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

81,536

70,786

60,711

(21,111)
(24,793)
(1,207)
(47,111)

4,995
693
345
6,033

5,975
6,325
404
12,704
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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
2564

หนวย: ลานบาท
2563
2562

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน
จายภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

14,815
(888)
282
14,209
48,634
(9,834)
38,800

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริษัทยอย
เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทยอยสุทธิจากเงินสดที่ไดมา
เงินสดรับจากการขายสวนไดเสียในการรวมคาและบริษัทรวม
เงินสดจายเพื่อซื้อสวนไดเสียในการรวมคาและบริษัทรวม
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
เงินสดจายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินใหกูยืม (เงินใหกูยืม)
รับเงินปนผล
รับดอกเบี้ย
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(14,477)
13
(13,186)
79,234
(68,504)
286
(58,007)
(2,471)
(132)
10,796
1,049
(65,399)

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

180
(24,469)
2,858
(1,648)
59,190
(49,706)
655
(48,057)
(1,357)
26
16,213
1,061
(45,054)
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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย
ที่ไมไดมีผลทําใหสูญเสียการควบคุม
เงินสดจายจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอย
ที่ไมไดมีผลทําใหสูญเสียการควบคุม
เงินสดรับจาก (จายเพื่อชําระ) เงินกูยืม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายเพื่อชําระเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายเพื่อชําระหนี้สินตามสัญญาเชา
เงินสดรับจากการออกหุนกู
เงินสดจายเพื่อไถถอนหุนกู
เงินกูยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
จายเงินปนผล
จายเงินปนผลใหผูถือหุนบริษัทใหญ
จายเงินปนผลใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมจายเงินปนผล
จายดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

หนวย: ลานบาท
2563
2562

1,153

43,107

467

(2,371)

(1,416)

(234)

14,276
40,823
(17,804)
(2,985)
45,401
(49,917)
29,794

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

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

(20,398)
(3,514)
(23,912)
(7,902)
(3,238)

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

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

(29,837)

36,701

(520)

1,431
64,399
35,993

71
27,627
64,399

(642)
28,789
27,627
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อัตราสวนทางการเงินของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
2564

งบการเงินรวม
2563

2562

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูป
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle

(เทา)
(เทา)
(เทา)
(เทา)
(วัน)
(เทา)
(วัน)
(เทา)
(วัน)
(วัน)

1.4
0.8
0.2
10.0
36
16.5
22
11.6
31
27

1.3
0.9
0.5
9.2
40
14.8
25
10.7
34
31

1.3
0.7
0.5
9.3
39
16.3
22
11.5
31
30

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ*
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

(%)
(%)
(%)

20.6
8.5
13.7

22.5
8.2
11.4

18.8
7.0
11.5

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย

(%)
(%)
(เทา)

5.9
19.6
0.7

4.9
17.9
0.6

5.2
19.7
0.8

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอ EBITDA
หนี้สินสุทธิตอ EBITDA**
อัตราการจายเงินปนผล***

(เทา)
(เทา)
(เทา)
(เทา)
(เทา)
(%)

0.9
13.6
1.1
3.3
2.6
47.1

0.9
10.5
0.8
3.5
2.1
49.2

0.9
11.4
1.0
3.0
2.4
52.5

หมายเหตุ:
* อัตรากําไรสุทธิ = กําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ / รายไดรวม
** หนี้สินสุทธิตอ EBITDA = หนี้สิน(ที่มีภาระดอกเบี้ย) หักเงินสดและเงินสดภายใตการบริหาร / EBITDA
*** อัตราการจายเงินปนผลป 2562 คิดเปนอัตรารอยละ 49.3 ของกําไรกอนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2562
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11
รายชื่่�อบริิษััทย่่อย การร่่วมค้้า บริิษััทร่่วม
และบริิษััทอื่่�นที่่�ประกอบธุุรกิิจอัันเป็็นสาระสำคััญ

ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

กิจกำรลงทุน /
รับจ้ำงผลิตและจัดจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ /
ให้บริกำรวิจัย และกำรจัดกำร
กิจกำรลงทุน / ให้บริกำรจัดกำร
ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ และปูนก่อ
ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ ปูนก่อ และปูนซีเมนต์ขำว
ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ และปูนก่อ
ปูนซีเมนต์ ปูนฉำบ และปูนก่อ
ปูนซีเมนต์

กรุงเทพฯ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทย่อย
1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

2
3
4
5
6
7

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

8 บริษัทสยำมอุตสำหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
9 บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
10 บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
*
**

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

วัสดุทนไฟ
บริกำรด้ำนเทคนิคและติดตั้งโรงงำน
กำจัดกำกอุตสำหกรรม

กรุงเทพฯ
สระบุรี
สระบุรี
นครศรีธรรมรำช
ลำปำง
สปป. ลำว

คอนกรีตผสมเสร็จ
ผลิตหินก่อสร้ำง
ผลิตหินก่อสร้ำง
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ปูนซีเมนต์
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
จัดจำหน่ำยปูนซีเมนต์

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

ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
ปูนซีเมนต์
บริกำรโซลูชัน งำนก่อสร้ำง
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน

เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

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

115

ชนิดของหุ้น

0-2586-3060-1

0-2586-3072

หุ้นสำมัญ

178

7,132

100

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

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

104
6
6
35
94
32
0.06
3
1
2

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

100
100
100
100
100
100

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

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

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

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

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
**
**

8
1
3
15
0.04
12
1
-

800
54
280
466
1,193
365
43
196
47

100
100
100
100
100
100
100
100
100

(84) 52-6262-666
(84) 232-3535-098
(84) 511-2227-803
(84) 511-3481-302
(84) 57-3790-178
02-555-5595
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333

(84) 52-6268-666
(84) 232-3535-071
(84) 511-3784-139
(84) 511-3481-302
(84) 57-3790-236
0-2586-2761
0-2586-2761
0-2555-0001

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

363
226
4
79
7
8

5,505
3,284
23
15
15
19
7,909
148
762

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

โทรสาร

การกํากับดูแลกิจการ

โทรศัพท์

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)
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ชื่อบริษัท

29
30
31
32
33

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

34 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด

35 บริษัทสยำมไฟเบอร์กลำส จำกัด
36 บริษัทเอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

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

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

ฉนวนใยแก้วกันควำมร้อน /
แผ่นหลังคำโปร่งแสง
กระเบื้องมุงหลังคำคอนกรีตและเซรำมิก

37
38
39
40
41

SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
บริษัทสยำมซำนิทำรีฟิตติ้งส์ จำกัด

กระเบื้องหลังคำคอนกรีต
กระเบื้องหลังคำคอนกรีต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
คอนกรีตมวลเบำ
ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จำกัด
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
SCG International Australia Pty. Ltd.
SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
SCG International Hong Kong Limited
SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
SCG International USA Inc.
PT SCG International Indonesia
SCG International Laos Co., Ltd.
SCG Marketing Philippines Inc.

กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน / จัดจำหน่ำยในประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ

53
54
55
56

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

57 SCG International India Private Limited
*
**

ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
และกำรกระจำยสินค้ำในประเทศ
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ

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

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

อินเดีย

117

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

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

0-2587-2118
(6343) 778-2934
(65) 6297-9662
0-2586-2761
0-2586-2761

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

60
174
7
110
22

6,037
192
143
11,000
2,230

100
100
100
100
100

0-2586-6822

0-2586-6800

หุ้นสำมัญ

3

290

100

0-3637-3441-4

0-3637-3445-6

หุ้นสำมัญ

13

205

100

0-2586-3333

-

หุ้นสำมัญ

14

1,430

100

(84) 274-3767-581-4
(855) 23-454-3888
(632) 717-6901
(6226) 7861-0362
0-2973-5040-54

(84) 274-3767-686
(6343) 778-2934
(6226) 7861-0360
0-2529-1608

**
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.1
14
4
2

235
43
136
1,253
200

100
100
100
100
100

0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-2222
(612) 9439-1441
(86) 208-365-2559
(852) 3466-6535
(63) 917-829-9168
(1310) 323-2194-106
(6221) 350-9488
(856) 21-454-596-7
(632) 501-8634
(632) 501-8630
(60) 35-632-0168
(855) 23-990-401-5
(971) 4-552-0293
(84) 83-5269-001

0-2586-2961
0-2586-5454
0-2586-2251
(86) 208-351-3380
(852) 3743-6807
(1310) 324-9528
(6221) 352-0718
(856) 21-454-598
(632) 501-8635

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

976
275
4
0.2
45
0.5
0.1
8
0.02
1

22,257
16,452
400
5
113
220
38
36
8
11
90

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

(60) 35-632-0158
(971) 4-552-0294
(84) 83-5269-009

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
**

2
0.0001
0.001
-

14
1
11
64

100
100
100
100

(91) 124-400-6413

-

หุ้นสำมัญ

1

27

100
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ชื่อบริษัท

58
59
60
61
62
63
64
65
66

Oitolabs Technologies Private Limited
บริษัทเอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด
Unify Smart Tech Joint Stock Company
บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด
Myanmar CBM Services Co., Ltd.
บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด
บริษัทเบ็ตเตอร์บี มำร์เก็ตเพลส จำกัด
บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด
บริษัทเอสซีจี ลีฟวิง แอนด์ เฮำส์ซิง โซลูชัน จำกัด
(เดิมชื่อ "บริษัทเน็กซเตอร์ รีเทล จำกัด")
67 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด

68 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
69 บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
70 Prime Group Joint Stock Company
71 Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
72 Prime International Import-Export and Service
Trading Company Limited
73 Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company
74 Prime Pho Yen Joint Stock Company
75 Prime - Yen Binh Joint Stock Company
76 Prime - Tien Phong Joint Stock Company
77 Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company
78 Prime - Truong Xuan Joint Stock Company
79 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company
80
81
82
83
84
85
86
87

บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์ จำกัด
บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี จำกัด
บริษัทสยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด
PT Semen Jawa
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
SCG Logistics Lao Co., Ltd.
SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์เพรส จำกัด
(เดิมชื่อ "บริษัทเอสซีจี ยำมำโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด")
88 Mawlamyine Cement Limited
*
**

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้คำปรึกษำและออกแบบอำคำร
บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อุปกรณ์สำหรับดูแลควำมปลอดภัยของผู้สูงอำยุ
ให้บริกำรทำงธุรกิจ
ให้บริกำรทำงธุรกิจ
ให้บริกำรทำงธุรกิจ
กิจกำรลงทุน
ให้บริกำรออกแบบ ต่อเติม ที่อยู่อำศัย
ครบวงจร
ศูนย์แสดงสินค้ำเอสซีจี ให้บริกำร
และให้คำปรึกษำ
โรงเรียนเพื่อพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน
ในด้ำนกำรขนส่งของคู่ค้ำของเอสซีจี
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
จำหน่ำยกระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง

อินเดีย
กรุงเทพฯ
เวียดนำม
กรุงเทพฯ
เมียนมำ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

จำหน่ำยสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เวียดนำม

กระเบื้องหลังคำดินเผำ
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้น
กระเบื้องเซรำมิกบุผนัง
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
เครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องกล
ปูนซีเมนต์ขำว กำวยำแนว
ไทล์ฟิกส์ สกิมโค๊ท
กิจกำรลงทุน
เครื่องสุขภัณฑ์
เครื่องสุขภัณฑ์
ปูนซีเมนต์
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์

เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ / สระบุรี
กรุงเทพฯ / สระบุรี
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
สปป. ลำว
กัมพูชำ
กรุงเทพฯ

ปูนซีเมนต์

เมียนมำ

กรุงเทพฯ
สระบุรี
กรุงเทพฯ
เวียดนำม
เวียดนำม

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

(91) 80-6743-1100
0-2586-4444
(84) 90-5559-562
0-2030-1000
(951) 966-2014
0-2586-6950
0-2586-4111
0-2586-3333
0-2586-3333

0-2586-2250
(951) 966-2014
0-2586-4017
0-2586-5625
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.1
0.05
1
1
0.02
37
78
3
0.5

0.05
5
7
105
66
187
1,953
327
47

100
100
100
100
100
100
100
100
100

0-2101-9922

0-2101-9920

หุ้นสำมัญ

5

500

100

0-3672-4377

0-3672-4378

หุ้นสำมัญ

0.1

5

100

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

-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
**

24
101
-

2,400
1,413
420

100
100
100

(84) 211-3888-386

-

**

-

6

100

(84) 211-3597-696
(84) 280-3866-632
(84) 211-3866-152
(84) 211-3888-174
(84) 211-3866-637
(84) 211-3726-552
(84) 251-3965-475

(84) 251-3965-478

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

25
15
13
12
25
6
4

350
210
182
168
350
84
56

100
100
100
100
100
99
99

0-2973-5040-54
0-2973-5040-54
0-2973-5040-54
(6221) 350-9491
0-2586-3333
(856) 20-9149-4545
(855) 23-966-206
0-2239-8999

0-2551-3512
0-3626-3522
0-3637-3664
(6221) 350-9704
0-2586-2158
(855) 23-966-205
0-2168-3230

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

1
2
2
348
36
0.1
0.03
1

60
200
160
11,352
3,567
13
11
1,463

99
99
99
98
98
98
98
98

(959) 796-093-056
(959) 978-757-519

-

หุ้นสำมัญ

0.8

12,814

96
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ชื่อบริษัท

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Prime Dai An Joint Stock Company
PT KIA Serpih Mas
Kampot Cement Co., Ltd.
PT KIA Keramik Mas
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
Prime Dai Viet Joint Stock Company
Prime Thien Phuc Joint Stock Company
Prime Phong Dien Joint Stock Company
Prime Dai Loc Joint Stock Company
CPAC Cambodia Co., Ltd.
บริษัทเอสซีจี เซรำมิกส์ จำกัด (มหำชน)

101
102
103
104

บริษัทโสสุโก้ เซรำมิค จำกัด
บริษัทสระบุรีรัชต์ จำกัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.

105 PT Surya Siam Keramik
106 SCG Builk One Philippines, Inc.
107 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จำกัด
108
109
110
111

บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จำกัด
Prime Hao Phu Joint Stock Company
บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จำกัด
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหำชน)

112 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด
113
114
115
116
117
118
119
120
121
*

บริษัทรูดี้ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทเอสซีจ-ี พีเอสเอ โฮลดิ้งส์ จำกัด
SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.
Prime Dai Quang Joint Stock Company
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
บริษัทพำเนล เวิลด์ จำกัด
บริษัทจัมโบ้บำจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด
Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.
บริษัทเอสซีจ-ี เซกิซุย เซลส์ จำกัด
สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

สำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
ปูนซีเมนต์
กระเบื้องหลังคำเซรำมิก
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
จัดจำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
สำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
ผลิตวัตถุดิบ
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
คอนกรีตผสมเสร็จ
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
และนิคมอุตสำหกรรม
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
แผ่นปูพื้นและบุผนังคอนกรีต
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้นและบุผนัง
คอนกรีตผสมเสร็จ
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
กระเบื้องเซรำมิกปูพื้น
ให้บริกำรดิจิทัลแพลตฟอร์ม
สำหรับธุรกิจก่อสร้ำง
ให้บริกำรจัดกำรขยะหรือของเสีย
และนำขยะหรือของเสียไปใช้ผลิตพลังงำน
ให้บริกำรแฟรนไชส์ระบบกำรค้ำปลีก
สำรวจแหล่งวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
ตัวแทนจำหน่ำย
อิฐมวลเบำ แผ่นผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบำ
และคำนทับหลังมวลเบำ
อิฐมวลเบำ แผ่นผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบำ
และคำนทับหลังมวลเบำ
ให้บริกำรทำงธุรกิจ
กิจกำรลงทุน
ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่
บรรจุภัณฑ์
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
ผลิตแผ่นไม้อัดซีเมนต์
บริกำรขนส่งด้วยเรือลำเลียง
บริกำรขนส่งด้วยเรือลำเลียง
รับสร้ำงบ้ำนและตกแต่งภำยใน

เวียดนำม
อินโดนีเซีย
กัมพูชำ
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
กัมพูชำ
กรุงเทพฯ
สระบุรี
สระบุรี
ฟิลิปปินส์
เมียนมำ
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เวียดนำม
กรุงเทพฯ
พระนครศรีอยุธยำ
ระยอง
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กัมพูชำ
เวียดนำม
เมียนมำ
สมุทรสำคร
กรุงเทพฯ
กัมพูชำ
กรุงเทพฯ

121

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

(84) 211-6535-659
(6221) 386-2322
(855) 23-996-839
(6221) 386-2322
(6221) 386-2322
(6221) 797-1190
(84) 211-3845-238
(84) 234-3626-282
(84) 234-3625-966
(84) 235-3509-999
(855) 12-222-102
0-2586-3333

(6221) 386-2253
(6221) 386-2253
(6221) 386-2253
(6221) 797-1090
0-2587-2118

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

3
3,768
13
2,926
14,929
981
13
5
3
30
0.002
5,963

35
1,614
4,275
2,162
5,603
350
182
70
35
414
128
5,963

95
94
92
92
92
91
90
90
90
90
90
83

0-3637-6300
0-2586-6822
(632) 717-6901
(959) 783-914-137
(959) 783-914-139
(6221) 5397-091
(632) 501-8634

0-3637-6319
0-2586-6800
(6343) 778-2934
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.01
1
600
0.06

800
96
558
207

83
83
83
80

(6221) 5397-094
(632) 501-8635

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.01
25

87
16

80
75

0-2586-3333

0-2586-2979

หุ้นสำมัญ

2

185

74

0-2693-1108-6010
(84) 27-383-2270
0-2586-1402
0-3525-9131

0-2586-2203
0-3525-9130

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

7
3
15
400

685
35
146
400

73
70
67
61

0-3865-0515

0-3865-0517

หุ้นสำมัญ

59

590

61

097-140-1669
0-2586-4173
(855) 95-888-499
(84) 235-3761-666
(959) 43-083-164
0-3447-3067-70
0-2872-3014-5
(855) 23-966-206
0-2586-1323

0-2586-6904
0-3447-3063
0-2872-3016
(855) 23-966-205
0-2586-4364

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

1
3
8
2
2
2
5
0.001
8

12
256
263
28
58
245
457
0.2
825

61
59
58
56
55
55
55
55
51

12 2

ชื่อบริษัท

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

บริษัทเอสซีจ-ี บุญถำวร โฮลดิ้ง จำกัด
Smart Build Bangladesh Co., Ltd.
Mingalar Motor Co., Ltd.
PT Siam-Indo Gypsum Industry
PT Siam-Indo Concrete Products
บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด
บริษัทบำงกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด
PT Pion Quarry Nusantara
Home Center Quang Ninh Joint Stock Company
PT SCG Barito Logistics
PT Renos Marketplace Indonesia

133 PT Tambang Semen Sukabumi
134 Kampot Land Co., Ltd.

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

กิจกำรลงทุน
ตัวแทนจำหน่ำย
ตัวแทนจำหน่ำย
แผ่นยิปซัม
กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์
ท่ำเทียบเรือสินค้ำ
บริกำรยกขนสินค้ำ
ผลิตหินก่อสร้ำง
ค้ำปลีก
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
แพลตฟอร์มสำหรับซื้อขำย
วัสดุก่อสร้ำงและตกแต่ง
เหมืองหินปูน
กิจกำรลงทุนในที่ดิน

กรุงเทพฯ
บังกลำเทศ
เมียนมำ
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
สมุทรปรำกำร
สมุทรปรำกำร
อินโดนีเซีย
เวียดนำม
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

กิจกำรลงทุน
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ให้บริกำรและวัสดุสำหรับงำนซ่อมบำรุง
กิจกำรลงทุน
กิจกำรห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น
ผลิตโครงสร้ำงบ้ำนโมดูลำร์
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
ให้เช่ำที่ดิน
ธุรกิจโรงอัดเศษกระดำษ
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
บริกำรทำงกำรเงิน
จัดจำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน
ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่และ
ธุรกิจกระจำยสินค้ำวัสดุก่อสร้ำง
และสินค้ำเกี่ยวกับบ้ำน
ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สระบุรี
จีน
กรุงเทพฯ
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
กรุงเทพฯ
ร้อยเอ็ด

อินโดนีเซีย
กัมพูชำ

การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
135 บริษัทโกลบอลเฮ้ำส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ***
136 บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ***
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

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

148 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk

149 PT Catur Mitra Sejati Sentosa
150 PT Catur Sentosa Berhasil
151 PT Catur Sentosa Anugerah
152 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
*
**
***

ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่
ธุรกิจจัดจำหน่ำย
วัสดุทนไฟ

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซึ่งไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน
เป็นบริษัทย่อยตำมนิยำมที่เกี่ยวข้องในพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
จีน

123

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

0-2693-1108-6010
(880) 1-7-8765-9249
(951) 7514-940-41
(6221) 8832-0028
(6226) 743-2140
0-2754-4501-9
0-2754-4501-9
(6221) 797-1190
(84) 203-6520-959
(6221) 634-5668
(6221) 8051-1688

(6221) 8832-0036
(6225) 743-2149
0-2754-4513
0-2754-4513
(6221) 797-1090
(6221) 634-5666
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

8
0.06
0.01
0.03
0.03
1
0.02
0.01
0.6
4
172

601
24
166
306
446
63
2
16
8
103
36

51
51
50
50
50
50
50
49
49
49
49

(6221) 350-9491
(855) 12-442-737

(6221) 350-9704
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

62
0.001

164
0.2

48
45

0-2586-3333
063-270-4665
081-750-6874
0-2555-5595
0-2586-3021
0-2706-1710
0-3637-3478
(86) 771-508-6999-30281
0-2296-1490-2
(632) 501-8631
(632) 717-6901
(632) 813-1666
0-2586-3021
0-4351-9597

0-2586-5454
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

27
0.05

2,686
5

66
51

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

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.4
0.2
8
23
25
0.4
13
248
48
0.3
4,602

35
211
770
2,325
116
37
95
235
55
300
4,602

51
51
50
49
49
48
40
40
40
36
32

(6221) 566-8801

(6221) 5696-5178

หุ้นสำมัญ

4,458

1,030

31

(6221) 5420-4999

(6221) 5421-7375
(6221) 5421-7383
(6221) 580-0758
(6221) 619-0009
(86) 553-839-9888

หุ้นสำมัญ

7,000

1,617

31

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
**

130
0.1
-

300
185
816

31
31
30

(6221) 580-0757
(6221) 619-7255
(86) 553-839-9857

12 4

ชื่อบริษัท

153
154
155
156
157
158
159
160

บริษัทสยำมอุตสำหกรรมยิปซัม จำกัด
บริษัทสยำมอุตสำหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
บริษัทสยำมอุตสำหกรรมยิปซัม (สงขลำ) จำกัด
PT M Class Industry
PT Caturaditya Sentosa
PT Catur Logamindo Sentosa
บริษัทสยำม วำลิดัส แคปปิตอล จำกัด
Global House (Cambodia) Company Limited

161 PT Catur Hasil Sentosa
162 PT Kusuma Kemindo Sentosa
163
164
165
166
167

PT Caturadiluhur Sentosa
PT Eleganza Tile Indonesia
บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหำชน)
บริษัทนอริตำเก้ เอสซีจี พลำสเตอร์ จำกัด
บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์
จำกัด (มหำชน)
168 Finfloor S.p.A.

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

กิจกำรลงทุน
แผ่นยิปซัมและผลิตภัณฑ์จำกยิปซัม
แผ่นยิปซัมและผลิตภัณฑ์จำกยิปซัม
กระเบื้องหลังคำดินเผำ
ธุรกิจจัดจำหน่ำย
ธุรกิจจัดจำหน่ำย
แพลตฟอร์มระดมทุน
จัดจำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง
และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน
ธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่
ธุรกิจจัดจำหน่ำย

กรุงเทพฯ
สระบุรี
สงขลำ
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กัมพูชำ
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

ธุรกิจจัดจำหน่ำย
ธุรกิจจัดจำหน่ำย
ปูนซีเมนต์
ผลิตและจำหน่ำยปูนพลำสเตอร์
ให้บริกำรกำรปรึกษำด้ำนวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรครบวงจร
กิจกำรลงทุน

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
สระบุรี
กรุงเทพฯ

กิจกำรลงทุน
เม็ดพลำสติกพอลิเอทิลีน
และเม็ดพลำสติกพอลิโพรพิลีน
จำหน่ำยเม็ดพลำสติก
จำหน่ำยเม็ดพลำสติก
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศ
บริกำรซ่อมบำรุง
บริกำรซ่อมบำรุง
บริกำรซ่อมบำรุง
นิคมอุตสำหกรรม
ให้บริกำรเทคโนโลยีด้ำนเคมีภัณฑ์
กิจกำรลงทุน
ธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน

กรุงเทพฯ
ระยอง

อิตำลี

ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทย่อย
169 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
170 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
*
**

บริษัทเอสซีจี พลำสติกส์ จำกัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มำนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด
SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด
บริษัทโปรเทค เอ้ำท์ซอสซิ่ง จำกัด
บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จำกัด
บริษัทอำร์ ไอ แอล 1996 จำกัด
บริษัทเท็กซ์พลอร์ จำกัด
บริษัทวีนำ เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
บริษัทดับเบิ้ลยู ที อี จำกัด
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
Hexagon International, Inc.

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เวียดนำม
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกำ

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

0-2555-0055
0-3621-8200
0-7420-0400
(6202) 6743-6888
(6221) 4682-6456-58
(6227) 445-2010
063-651-554
(855) 23-232-232

0-2555-0001-6
0-3621-8201
0-7420-0401
(6221) 539-7094
(6221) 4682-6455
(6227) 445-2011
(855) 23-232-231

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

2
5
1
34
0.003
0.002
10
0.002

150
470
120
222
7
3
100
521

29
29
29
28
28
22
20
18

(6272) 132-057
(6221) 565-3736
(6221) 5694-2213
(6271) 1564-5723-29
(6221) 566-6360
0-2641-5600
0-3637-3578-82
0-2509-9000

(6272) 132-058
(6221) 566-9443
(6221) 560-2025
(6271) 1564-5730
(6221) 568-2081
0-3637-3577
0-2509-9090

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.001
2

2
5

17
16

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.01
0.03
778
4
680

23
58
3,892
405
340

16
16
10
10
10

(39) 05-3684-0111

(39) 05-3684-0322

หุ้นสำมัญ

11

429

10

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

0-2586-5561
0-3868-3398

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

1,145
52

114,453
5,190

100
100

0-2586-1111
0-2586-1111
(65) 6221-5368
0-3868-5040-8
0-3868-2632-3
0-3893-7000
0-3893-7010
0-2586-4779
0-2586-5435
(84) 283-911-8660
0-2586-3333
(65) 6221-5368
(65) 6297-9661
0-2586-4444

0-2586-5522
0-2586-3676
(65) 6221-5346
0-3891-1309
0-3868-2633
0-3803-5380
0-3803-5575
0-2586-5453
-

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

0.1
0.1
1
0.05
0.01
2
11
0.01
798
0.8
38
112
2

10
5
23
5
1
215
1,100
1
79,813
78,005
84
804
2,349
67

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

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

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

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

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

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

กิจกำรลงทุน
วิจัยและพัฒนำ
สถำบันวิจัย
จำหน่ำยและให้บริกำรเทคโนโลยี
วิจัยและพัฒนำและให้บริกำรเทคโนโลยี
พลำสติกพีวีซี
พลำสติกพีวีซี
พีวีซี เพสต์ เรซิน
ท่อและข้อต่อพีวีซี
ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์
พลำสติกคอมพำวนด์
กิจกำรลงทุน
วิจัยและพัฒนำ

นอร์เวย์
นอร์เวย์
นอร์เวย์
นอร์เวย์
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ระยอง
เวียดนำม
ระยอง
อิตำลี

วิจัยและพัฒนำ
ให้บริกำรด้ำนกำรตลำด
บริกำรใช้สิทธิทำงท่อ
เม็ดพลำสติกคอมพำวนด์
ขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง
บริกำรคลังเก็บสินค้ำและขนถ่ำยสินค้ำ
ท่อและข้อต่อพีวีซี
พีวีซีคอมพำวนด์
พลำสติกพีวีซี
วัตถุดิบสำหรับผลิตเม็ดพลำสติก
วัตถุดิบสำหรับผลิตเม็ดพลำสติก
ท่อและข้อต่อพีวีซี
รีไซเคิลพลำสติก
จำหน่ำยเม็ดพลำสติก
ท่อและข้อต่อพีวีซี
ท่อและข้อต่อพีวีซี
ท่อและข้อต่อพีวีซี
บริกำรซ่อมบำรุง
บริกำรสอบเทียบมำตรฐำน

สหรำชอำณำจักร
สวิตเซอร์แลนด์
ระยอง
กรุงเทพฯ

จำหน่ำยเม็ดพลำสติก
จำหน่ำยเม็ดพลำสติก
วัตถุดิบสำหรับผลิตยำงสังเครำะห์
ยำงสังเครำะห์

ฮ่องกง
จีน
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ระยอง
เมียนมำ
เวียดนำม
เวียดนำม
ระยอง
ระยอง
กัมพูชำ
ระยอง
อินโดนีเซีย
เวียดนำม
เวียดนำม
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
ระยอง

บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
216
217
218
219

SCG Plastics (China) Co., Limited ***
SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. ***
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ***
บริษัทบีเอสที อิลำสโตเมอร์ส จำกัด ***

*
**
***

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนำม/จีน/อิตำลี ซึ่งไม่มีกำรออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทุน
เป็นบริษัทย่อยตำมนิยำมที่เกี่ยวข้องในพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

(47) 3557-8000
(47) 3557-8001
(47) 3557-8002
(47) 3557-8003
0-2586-4859
0-2586-4235
(6231) 395-2945
0-2827-7272
0-2555-0888
0-3889-2190-9
(84) 650-3784-992
0-2827-7272
(39) 08-1674-051

(47) 3557-8124
(47) 3557-8125
(47) 3557-8126
(47) 3557-8127
0-2586-6277
0-2827-7273
(6231) 395-2944
0-2827-7273
0-2586-2929
0-3889-2200
(84) 650-3784-993
0-2827-7273
-

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

0.01
0.001
0.001
0.001
2
875
0.03
3
4
0.4
12
-

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

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

0-2586-4444
0-2586-4444
0-3893-7065
0-2586-2649

0-3803-5381
0-2586-5561

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

1
0.0003
4
4

43
1
400
380

100
100
92
87

0-3868-9471-2
(959) 863-3988
(84) 650-3710-993
(84) 83-8234-730
0-3868-5040-8
0-3893-7000
(855) 23-882-072
0-2586-3333
(6221) 535-5678
(84) 83-9690-973
(84) 321-3967-868
(6221) 2956-6526-28
0-2539-7268
0-3891-1321-2

0-3891-1955
(84) 650-3740-065
(84) 83-8234-725
0-3868-5036
(855) 23-885-172
(6221) 536-79185
(84) 83-9606-814
(84) 321-3967-869
(6221) 2956-6529
0-2539-7431
0-3891-1381

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

7
1
108
225
1
2
1
82
0.1
2
0.02

700
273
75
1,013
10,820
22,520
179
171
23
1,123
213
151
20
4

82
80
72
70
68
67
60
60
55
54
54
51
51
51

(852) 2544-9991
(86) 216-888-6091
0-2679-5120
0-2679-5120

(852) 2544-9992
(86) 216-888-6092
0-2679-5119
0-2679-5119

หุ้นสำมัญ
**
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.1
12
21

4
25
1,173
525

60
60
54
54
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ชื่อบริษัท

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

A.J. Plast (Vietnam) Company Limited
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จากัด ***
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จากัด ***
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จากัด ***
บริษัทสยามโพลีสไตรีน จากัด ***
บริษัทระยอง เทอร์มินัล จากัด ***
PT Siam Maspion Terminal ***
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จากัด ***
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จากัด ***
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จากัด
บริษัทสยาม โทเซลโล จากัด
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
PT Trans-Pacific Polyethylindo
บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
Da Nang Plastics Joint Stock Company
Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate
Joint Stock Company

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

ฟิล์มพลาสติก
วัตถุดิบสาหรับผลิตพอลิสไตรีน
เลเทกซ์สังเคราะห์
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
เม็ดพลาสติกพอลิสไตรีน
บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า
บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า
วัตถุดิบสาหรับผลิตอะคริลิก
เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์
ผงเมลามีน
ฟิล์มพลาสติก
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
พีวีซีคอมพาวนด์
ธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร
จัดซื้อวัตถุดิบและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด์
ผลิตภัณฑ์ท่อและผลิตภัณฑ์พลาสติกพีวีซี
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เวียดนาม
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
อินโดนีเซีย
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
จีน
เวียดนาม
เวียดนาม

กิจการลงทุน
กระดาษบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป
บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
บริหารสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา
อบรมและสัมมนา
พลังงานและสาธารณูปโภค
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
บรรจุภัณฑ์อาหาร
บรรจุภัณฑ์อาหาร
บรรจุภัณฑ์อาหาร
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ระยอง
สมุทรสาคร
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
สหราชอาณาจักร
เวียดนาม
เวียดนาม
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
กรุงเทพฯ

SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
บริษัทย่อย
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จากัด
บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จากัด
บริษัทอินวีนิค จากัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จากัด
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
Go-Pak UK Limited
Go-Pak Vietnam Limited
Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd.
บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จากัด
SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd.
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจิ้ง จากัด
(เดิมชื่อ "บริษัทเอสเคไอซี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด")

*
**
***

สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน
เป็นบริษัทย่อยตามนิยามที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

0-2586-3333
0-3867-3000
0-3867-3000
0-3867-3000
0-3867-3000
0-3891-3133
(6231) 395-2945-8
0-3891-1700
0-3868-4241
0-3868-3760
0-3301-0525
(6221) 574-5880
(6221) 574-5880
0-2501-1054
(6221) 530-7950
(6221) 530-7950
(86) 760-533-2138
(84) 36-3714-460
(84) 83-9690-973

0-3868-3991
0-3868-3991
0-3868-3991
0-3868-3991
0-3869-3134
(6231) 353-3218
0-3868-4855
0-3868-4255
0-3891-4250
0-3301-0506
0-2501-1198
(6221) 530-8930
(86) 760-389-8880
(84) 36-3714-561
(84) 83-9606-814

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

48
59
44
10
14
0.01
56
1
2
1
0.2
0.1
1
21,628
5
15
2
21

306
1,189
5,789
4,366
995
1,325
327
5,590
64
200
406
472
337
120
62,157
152
596
31
288

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

0-2586-3333
0-2586-3333
0-3895-8200
0-2105-4477
0-2586-3333
0-2586-3876
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
(44) 14-5428-5400
(84) 274-3815-148
(84) 274-3866-368
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333

0-2586-2164
0-2586-2164
0-3895-0078
0-3445-2339
0-2586-2164
0-2586-4507
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
(44) 14-5428-5401
(84) 274-3815-150
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164

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

4,293
35
5
3
1
1
9
2
962
8
62
125
34

4,293
3,450
497
33
107
49
890
170
21,736
318
14
11
4,403
2,732
3,361

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
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ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

กระดำษบรรจุภัณฑ์
กิจกำรลงทุน
วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
วัสดุอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
กระดำษบรรจุภัณฑ์

กำญจนบุรี
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
สเปน
ฟิลิปปินส์

263 บริษัทกลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ

264
265
266
267
268
269
270
271
272

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
New Asia Industries Co., Ltd.
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด
PT Indoris Printingdo

บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
กระดำษบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ

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

273 PT Indocorr Packaging Cikarang
274 Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation
Joint Stock Company
275 Duy Tan Long An Co., Ltd.
276 Duy Tan Precision Mold Co., Ltd.
277 Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd.
278 Mata Plastic Co., Ltd.
279 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหำชน)

บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป

อินโดนีเซีย
เวียดนำม

บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป
บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป
บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป
บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป
บรรจุภัณฑ์อำหำร / เยื่อและกระดำษ

เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
เวียดนำม
กรุงเทพฯ

280
281
282
283
284
285
286
287

บรรจุภัณฑ์อำหำร / เยื่อและกระดำษ
สวนไม้
สวนไม้
สวนไม้
สวนไม้
สวนไม้
สวนไม้
สวนไม้

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

254
255
256
257
258
259
260
261
262

*
**

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
Deltalab Global, S.L.
Deltalab, S.L.
Keylab, S.L.U.
Nirco, S.L.
Envases Farmaceuticos, S.A.
Equilabo Scientific, S.L.U.
Sanilabo, S.L.U.
United Pulp and Paper Co., Inc.

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จำกัด
บริษัทสยำมฟอเรสทรี จำกัด
บริษัทพนัสนิมิต จำกัด
บริษัทไทยพนำสณฑ์ จำกัด
บริษัทไทยพนำดร จำกัด
บริษัทไทยพนำรำม จำกัด
บริษัทสวนป่ำรังสฤษฎ์ จำกัด
บริษัทสยำมพนำเวศ จำกัด

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

131

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

0-3461-5800
(34) 93-699-5000
(34) 93-699-5000
(34) 93-699-5000
(34) 93-699-5000
(34) 93-699-5000
(34) 93-699-5000
(34) 93-699-5000
(632) 870-0100

0-3461-5899
(34) 93-699-4512
(34) 93-699-4512
(34) 93-699-4512
(34) 93-699-4512
(34) 93-699-4512
(34) 93-699-4512
(34) 93-699-4512
(632) 870-0409
0-2586-4723

358
5
4
0.05
0.2
0.01
0.0003
0.006
200
1,108
14

3,583
200
141
2
40
2
1
0.2
1,462
4,105
1,384

71
61
61
61
61
61
61
61
54

0-2586-5991

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสำมัญ

0-2586-3333
0-2586-3333
(848) 268-0240-2
(84) 83-7294-160
(84) 650-3743-031
(84) 32-0375-3862
(84) 83-7291-030
0-3488-3422-4
(6221) 596-0772-3

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

0.2
1
26
0.02

150
650
8,126
345
607
248
220
260
55

50
50
50
50
50
50
50
50
50

(6221) 893-6868
(84) 28-3876-2222

0-2586-2164
0-2586-2164
(848) 268-0239
(84) 83-7293-028
(84) 65-0378-2816
(84) 32-0375-2868
(84) 83-7291-031
0-3488-3421
(6221) 596-0774
(6221) 596-3076
(6221) 893-6565
(84) 28-3876-2225

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.5
170

308
2,433

50
50

(84) 28-3876-2222
(84) 28-3876-2222
(84) 28-3876-2222
(84) 28-3876-2222
0-2586-3333

(84) 28-3876-2225
(84) 28-3876-2225
(84) 28-3876-2225
(84) 28-3876-2225
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

236
10
78
2
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03

1,073
186
118
14
2,365
98
7,770
184
2
2
2
2
2
3

50
50
50
50
50

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

**
**
**
**
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

50

50
50
50
50
50
50
50
50
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ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

สวนไม้
สวนไม้
กิจกำรลงทุน
บรรจุภัณฑ์อำหำร

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
มำเลเซีย

288
289
290
291

บริษัทไทยพนำบูรณ์ จำกัด
บริษัทไทยวนภูมิ จำกัด
TCG Solutions Pte. Ltd.
Interpress Printers Sendirian Berhad

292
293
294
295
296
297
298
299
300

PT Primacorr Mandiri
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
PT Dayasa Aria Prima
PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box
PT Bahana Buana Box
PT Rapipack Asritama
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด

บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
กระดำษบรรจุภัณฑ์
กระดำษบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว
บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว

301
302
303
304

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

กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป

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

บรรจุภัณฑ์จำกเยื่อและกระดำษ
กิจกำรลงทุน
กระดำษชนิดพิเศษ
พลังงำนและสำธำรณูปโภค

สมุทรปรำกำร
ฟิลิปปินส์
กรุงเทพฯ
กำแพงเพชร

กิจกำรลงทุน
กิจกำรลงทุน
ที่ดินและบริกำรพื้นที่เช่ำ
บริกำรทำงด้ำนบัญชี กำรเงินและภำษีอำกร
ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย
กิจกำรลงทุนในตรำสำรหนี้
ธุรกิจประกันภัย
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์และให้บริกำรด้วย
เทคโนโลยีนวัตกรรม
บริกำรฝึกอบรม
ที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรธุรกิจและ
กำรบริหำรงำนบุคคล และให้บริกำรฝึกอบรม

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สิงคโปร์
กรุงเทพฯ

บริษัทร่วม
305
306
307
308

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

309
310
311
312
313
314
315
316

บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหำชน)
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จำกัด
บริษัทเอสซีจี แอคเค้ำน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัทกฎหมำยเอสซีจี จำกัด
บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
บริษัทเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด
(เดิมชื่อ "บริษัทสยำมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จำกัด")
317 บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด
318 บริษัทเอสซีจี เอชอำร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
*

สัดส่วนกำรถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษัทอื่น

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
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สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
(60) 35-542-1716

0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
(60) 35-542-1703
(6221) 596-2000
(84) 251-3832-939
(6221) 345-7643
(6221) 345-7643
(6231) 3951-906
(6229) 1690-243
(6221) 8973-116
(84) 72-3779-750
0-3444-0606-7

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

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

0.03
0.03
124
47
28
0.1
13
2,478
935
9
3
7
17
3
1
21
4
3
4

3
3
2,756
384
225
294
165
2,713
2,026
207
71
150
254
322
90
2,108
386
300
420

50
50
50
49

(6221) 596-2345
(84) 251-3836-121
(6221) 344-1316
(6221) 344-1316
(6231) 395-1910
(6229) 1686-234
(6221) 8973-115
(84) 72-3779-747
0-3444-0600-5

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

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

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

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

5
28
11
19

500
263
1,100
190

35
29
23
13

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

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

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.01
7
8
1
0.2
25
0.3
41

1
72
820
5
15
380
34
263

100
100
100
100
100
100
100
100

0-2586-3333
0-2586-3333

0-2586-2684
-

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.2
0.05

20
5

100
100

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

49
48
40
40
38
38
38
38
38
38
37
36
28
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ชื่อบริษัท

319 SCG Vietnam Co., Ltd.
320 PT SCG Indonesia
321 บริษัทบำงซื่ออุตสำหกรรม จำกัด
322
323
324
325
326

บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล จำกัด
บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด
A.I. Tech Inter Private Limited
บริษัทสยำม จีเอ็นอี โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก

สถานที่ดาเนินธุรกิจหลัก

ที่ปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร
ที่ปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร
ซื้อขำยสินค้ำและให้บริกำรรูปแบบใหม่
ทำงออนไลน์และอื่น ๆ
กิจกำรเงินร่วมลงทุน
กิจกำรเงินร่วมลงทุนในต่ำงประเทศ
วัสดุอุตสำหกรรมและเครื่องจักร
กิจกำรลงทุน
ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนทดแทน

เวียดนำม
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ

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

ปทุมธำนี
กัมพูชำ
สปป. ลำว
ฉะเชิงเทรำ
ปทุมธำนี
กัมพูชำ
ชลบุรี
ปทุมธำนี
สระบุรี
ชลบุรี
สระบุรี
กรุงเทพฯ
ลิกเตนสไตน์
สมุทรปรำกำร
ระยอง
ชลบุรี

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ปทุมธำนี
สิงคโปร์
กรุงเทพฯ

บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
*
**

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

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
โดยตรง / อ้อม
ทั้งหมด *
(ร้อยละ)

โทรศัพท์

โทรสาร

ชนิดของหุ้น

จานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ว
(ล้านหุ้น)

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

(84) 83-526-9014
-

**
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

0.1
4

16
26
303

100
100
100

0-2586-3333
0-2586-3333
0-2159-8600
(65) 8448-2780
0-2586-5684

0-2979-4531
(65) 6324-8205
0-2586-6284

หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ

12
21
0.5
0.1
0.3

305
2,118
50
23
25

100
100
51
51
50

0-2909-0300-1
(855) 23-971-133
(856) 21-454-944
0-3885-5115
0-2909-0300
(855) 23-901-475
0-3845-4266-8
0-2529-3518-22
0-3633-6531-4
0-3845-4671-7
0-3628-8300
0-2271-5111
(423) 262-5753
0-2386-1000
0-3868-3723-30
0-3821-3451-5

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

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

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

2,739
38
30
900
2,000
598
240
85
300
475
308
80
43
7,520
3,000
2,850

40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
25
20
18
10
10
4
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โครงสร้้างการถืือหุ้้�นบริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน)
และบริิษััทในกลุ่่�ม

โครงสร้้างบริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จํํากััด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะจัดการเอสซีจี

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

การบริหารกลาง
การเงินและการลงทุน

หน่วยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจเคมิคอลส์

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่ม

บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ

บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ

บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ

สายรายงาน

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทยอยที่เปนศูนยกลางของธุรกิจหลัก

บริษัทยอยที่อยูภายในกลุมของบริษัทที่เปน
ศูนยกลางซึ่งขนาดของบริษัทมีนัยสำคัญ
(มีรายไดรอยละ 10) เมื่อเทียบกับขนาดของ
Holding Company
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ธุุรกิิจซีีเมนต์์และ
ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง

SCGP
(ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง)

ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
100%

1.

บริิษััทเอสซีีจีี
เคมิิคอลส์์ จำกััด

100%

2. บริิษััทผลิิตภััณฑ์์
และวััตถุุก่่อสร้้าง จำกััด

100%

2. Long Son
Petrochemicals Co., Ltd.

99.99%

3. บริิษััทเอสซีีจีี
	ดิิสทริิบิิวชั่่�น จำกััด

100%

3. บริิษััทไทย
โพลิิเอททิิลีีน จำกััด

100%

4. บริิษััทกระเบื้้�อง
	กระดาษไทย จำกััด

100%

4. SCG Chemicals
100%
Trading Singapore Pte. Ltd.

5. บริิษััทเซรามิิค
	ซิิเมนต์์ไทย จำกััด

100%

5. บริิษััทมาบตาพุุด
โอเลฟิินส์์ จำกััด

67.23%

6. บริิษััทระยอง
โอเลฟิินส์์ จำกััด

68.24%

บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
จำกััด (มหาชน)*

72.12%

หมายเหตุุ:
(1) ข้้อมููลโครงสร้้างนี้้แ� สดงถึึงข้้อมููลการถืือหุ้้�นโดยตรงของบริิษัทั ปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน)  หรืือ SCC  ในบริิษัทั ย่่อยที่่�ประกอบธุรุ กิิจหลัักซึ่่ง� เป็็นศููนย์ก์ ลาง
ทำหน้้าที่่�บริิหารจััดการบริิษัทั ย่่อยหรืือบริิษัทั ร่่วมในแต่่ละกลุ่่�มธุรุ กิิจ และข้้อมููลบริิษัทั ย่่อยที่่�ประกอบธุรุ กิิจหลัักที่่�ขนาดของบริิษัทั มีีนััยสำคััญเท่่านั้้�น (ข้้อมููล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
(2) รายละเอีียดข้้อมููลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมอื่่�น ๆ ในแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจของเอสซีีจีี ปรากฏตามบทที่่� 11 รายชื่่�อบริิษััทย่่อย การร่่วมค้้า บริิษััทร่่วม และบริิษััท
อื่่�นที่่�ประกอบธุุรกิิจอัันเป็็นสาระสำคััญ
(3) * เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

7. บริิษััทไทยพลาสติิก	
99.81%
และเคมีีภัณ
ั ฑ์์ จำกััด (มหาชน)

การกํากับดูแลกิจการ

1. บริิษััทเอสซีีจีี
	ซิิเมนต์์-ผลิิตภััณฑ์์
ก่่อสร้้าง จำกััด

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นบริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน) และบริิษััทในกลุ่่�ม
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ข้้อมููลหลัักทรััพย์์
และผู้้�ถืือหุ้้�น

หลัักทรััพย์์ของบริิษััท

∙ ทุุนจดทะเบีียน 1,600 ล้้านบาท 
∙ ทุุนที่่�ออกและชำระเต็็มมููลค่่าแล้้ว 1,200 ล้้านบาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 1,200 ล้้านหุ้้�น
∙ หุ้้�นสามััญ มููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท (ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม 2546 ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิให้้เปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
หุ้้�นสามััญของบริิษััทที่่�ตราไว้้จากเดิิมมููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท เป็็นมููลค่่าหุ้้�นละ 1 บาท บริิษััทได้้จดทะเบีียนการเปลี่่�ยนแปลง
ดัังกล่่าวกัับกระทรวงพาณิิชย์์แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 17 เมษายน 2546)
∙ บริิษััทไม่่มีีการออกหุ้้�นประเภทอื่่�นนอกเหนืือจากหุ้้�นสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

(1) ผู้้�ถืือหุ้้�น 10 รายแรก (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ลำดัับที่่�

ผู้้�ถืือหุ้้�น

จำนวนหุ้้�น

สััดส่่วน (ร้้อยละ)

1.

พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว

403,647,840

33.64

2.

บริิษััทไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำกััด

119,876,536

9.99

3.

สำนัักงานประกัันสัังคม

48,967,450

4.08

4.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

31,540,817

2.63

5.

STATE STREET EUROPE LIMITED

24,500,246

2.04

6.

บริิษััทแรนเดอรีีเบอรามาการ จำกััด

15,205,600

1.27

7.

มููลนิิธิิเอสซีีจีี

13,347,300

1.11

8.

THE BANK OF NEW YORK MELLON

10,702,152

0.89

9.

มููลนิิธิินายห้้างโรงปููนผู้้�หนึ่่�ง

7,647,800

0.64

นายศัักดิ์์� นานา

7,502,400

0.63

10.

โดย ณ วัันที่่� 16 สิิงหาคม 2564 มีีผู้้�ถืือ NVDR รายใหญ่่ ได้้แก่่
ลำดัับที่่�

ผู้้�ถืือ NVDR

จำนวนหุ้้�น

สััดส่่วน (ร้้อยละ)

1.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

19,935,262

1.66

2.

STATE STREET EUROPE LIMITED

18,599,887

1.55

3.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

17,820,613

1.49
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(2) กลุ่่�มผู้ถื้� อื หุ้น้� รายใหญ่่ (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ลำดัับที่่�

ผู้้�ถืือหุ้้�น

1.

พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว

2.

บริิษััททุุนลดาวััลย์์ จำกััด

จำนวนหุ้้�น

สััดส่่วน (ร้้อยละ)

403,647,840

33.64

980,200

0.08

หมายเหตุุ : บริิษััทไม่่มีีข้้อตกลงระหว่่างกััน (Shareholding Agreement) ในกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น

บริิษัทั ได้้ออกหุ้น้� กู้้�จำนวน 9 ชุุด* ในนามของบริิษัทปู
ั นู ซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน) เป็็นจำนวนเงิิน 165,000 ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หุ้้�นกู้้�ครั้้�งที่่�

มููลค่่าที่่�ออก
(ล้้านบาท)

มููลค่่าที่่�ยัังไม่่ได้้ไถ่่ถอน
(ล้้านบาท)

วัันครบกำหนด
ไถ่่ถอน

อััตราดอกเบี้้�ย
(ร้้อยละต่่อปีี)

อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
ครั้้�งหลัังสุุด

10,000

30 สิิงหาคม 2567

2.97

A+

1/2561

30,000

30,000

1 เมษายน 2565

3.00

A+

2/2561

10,000

10,000

1 ตุุลาคม 2565

3.10

A+

1/2562

15,000

15,000

1 เมษายน 2566

3.10

A+

2/2562

10,000

10,000

1 พฤศจิิกายน 2566

3.00

A+

1/2563

25,000

25,000

1 เมษายน 2567

2.80

A+

2/2563

25,000

25,000

1 พฤศจิิกายน 2567

2.80

A+

1/2564

15,000

15,000

1 มกราคม 2568

2.65

A+

2/2564

25,000

25,000

1 ตุุลาคม 2568

2.65

A+

รวม

165,000

165,000

หมายเหตุุ
* หุ้้�นกู้้�ทั้้�งหมดได้้รัับการจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือจากบริิษััทฟิิทช์์ เรทติ้้�งส์์ (ประเทศไทย) จำกััด

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

10,000

การกํากับดูแลกิจการ

2/2560

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

(3) ผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญรายย่่อย (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2564)
จำนวนผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย (Free float) มีีจำนวน 46,457 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 66.21
(4) บริิษัทมี
ั ข้ี อ้ จำกััดการถืือหุ้น้� ของบุุคคลต่า่ งด้้าว (Foreign Limit) ไว้้ร้อ้ ยละ 25 ของทุุนชำระแล้้ว โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
มีีบุุคคลต่่างด้้าวถืือหุ้้�นของบริิษััทร้้อยละ 12.69 ของทุุนชำระแล้้ว
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ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการใช้้เงิินที่่�ได้้จากการเสนอขายหุ้้�นกู้้�

ในปีี 2564 บริิษััทได้้ออกหุ้้�นกู้้� จำนวน 2 ชุุด คืือ ครั้้�งที่่� 1/2564 และ 2/2564 โดยมีีวััตถุุประสงค์์การใช้้เงิินดัังนี้้�
วััตถุุประสงค์์
การใช้้เงิิน

จำนวนเงิินที่่�ใช้้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่่�ใช้้เงิิน
โดยประมาณ

1/2564

เพื่่�อชำระคืืนเงิินกู้้�หรืือหนี้้�จาก
การออกตราสารหนี้้�

15,000 ล้้านบาท

วัันที่่� 1 เมษายน 2564

ผู้้� อ อกหุ้้� น กู้้�จะนำเงิิ น ที่่� ไ ด้้ รัั บ จาก
การออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�ในครั้้�งนี้้�ไป
ใช้้ในการชำระคืืนหุ้้�นกู้้� SCC214A

2/2564

เพื่่�อชำระคืืนเงิินกู้้�หรืือหนี้้�จาก
การออกตราสารหนี้้�

25,000 ล้้านบาท

วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564

ผู้้� อ อกหุ้้� น กู้้�จะนำเงิิ น ที่่� ไ ด้้ รัั บ จาก
การออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�ในครั้้�งนี้้�ไป
ใช้้ในการชำระคืืนหุ้้�นกู้้� SCC210A

หุ้้�นกู้้�ครั้้�งที่่�

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษัท
ั และบริิษัท
ั ย่่อย

บริิษัทมี
ั นี โยบายการจ่่ายเงิินปัันผลในช่่วงอััตราร้้อยละ 40 – 50
ของกำไรสุุ ทธิิ ต ามงบการเงิิ น รวม แต่่ ใ นกรณีี ที่่� มีี ค วามจำเป็็ น
หรืือมีีเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่ปกติิ บริิษััทอาจนำมาประกอบการพิิจารณา
เปลี่่ย� นแปลงการจ่่ายเงิินปัันผลในช่่วงนั้้�น ๆ ตามความเหมาะสมได้้
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 บริิษัทมี
ั กี ำไรสำหรัับปีจี ำนวน 47,174 ล้้านบาท
ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ในวัันที่่� 30 มีีนาคม 2565 เพื่่�ออนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราหุ้้�นละ

รายละเอีียด

18.50 บาท หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 47 ของกำไรสำหรัับปีี
ตามงบการเงิินรวม
สำหรัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย ซึ่่�งบริิษััท
ถืื อ หุ้้� น ร้้ อ ยละ 100 เป็็ น ส่่ ว นใหญ่่ นั้้� น  บริิ ษัั ทพิิ จ ารณาถึึง
ผลการดำเนิินงาน และคำนึึงถึึงโครงสร้้างและสถานะทางการเงิิน
ตลอดจนแผนการลงทุุนของบริิษััทย่่อยด้้วย และไม่่มีีนโยบาย
ที่่�ก่่อให้้เกิิดการยัักย้้ายถ่่ายเทผลประโยชน์์

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำเนิินงานแต่่ละปีี ในรอบ 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
ปี

เงินปันผล
งวดระหว่างกาล
(บาท/หุ้น)

2560
2561
2562
2563
2564

8.50
8.50
7.00
5.50
8.50

เงินปันผล
งวดสุดท้าย
(บาท/หุ้น)

10.50
9.50
           7.00**
8.50
10.00

รวม
(บาท/หุ้น)

19.00  
18.00  
14.00
14.00
     18.50****   

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำ�ไรสุทธิ*
(ร้อยละ)

41
48
                  52***
49
47

หมายเหตุุ
* กำไรสุุทธิิ หมายถึึง กำไรสำหรัับปีีส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
** เมื่่�อวัันที่่� 18 มีีนาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลครั้้�งที่่� 2 จากกำไรของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ในอััตราหุ้้�นละ 7.00 บาท โดยมีีกำหนดจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวในวัันที่่� 17 เมษายน 2563
*** อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลปีี 2562 คิิดเป็็นอััตราร้้อยละ 49 ของกำไรก่่อนรายการปรัับปรุุงเงิินชดเชยตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน
พ.ศ. 2562
**** คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้เสนอที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 30 มีีนาคม 2565 เพื่่�ออนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผลประจำปีี 2564 ในอััตรา
หุ้้�นละ 18.50 บาท
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14
นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ

เอสซีีจีียึึดมั่่�นและปฏิิบััติิตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมา
อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งที่่�เป็็นหลัักเกณฑ์์การกำกัับดููแลกิิจการภายใน
ประเทศ  เช่่ น  หลัั ก การกำกัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี ส ำหรัั บบริิ ษัั ท
จดทะเบีียนของคณะกรรมการกำกัับหลักั ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ก.ล.ต.) และของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย รวมถึึง
หลัักเกณฑ์์ตามโครงการสำรวจการกำกัับดูแู ลกิิจการของบริิษัทั จด
ทะเบีียน (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies: CGR) ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััท
ไทย (IOD) และหลัักเกณฑ์์ในระดัับสากล เช่่น ASEAN Corporate

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารกำกัับดููแลกิิจการ

การกํากับดูแลกิจการ

Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และ DJSI
เอสซีีจีดี ำเนิินธุุรกิิจตามกรอบแนวทาง ESG ด้้วย ความรัับผิดิ ชอบ  Sustainability Assessment โดยคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
โปร่่งใส และเป็็นธรรม โดยยึึดมั่่�นในอุุดมการณ์์ซึ่่�งได้้ถืือปฏิิบััติิ และสรรหาเป็็นผู้้�พิิจารณาและนำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อ
สืืบเนื่่�องกัันมาภายใต้้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีีจีแี ละบนพื้้�นฐาน อนุุมัติั ใิ ห้้บริษัิ ทมี
ั กี ารกำหนดนโยบาย รวมถึึงนำหลัักเกณฑ์์ดังั กล่่าว
แห่่งประโยชน์์สุุขอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน โดยมีีกรรมการบริิษัทั เป็็น ไปปฏิิบััติิ สำหรัับหลัักเกณฑ์์ในเรื่่�องใดที่่�ยัังไม่่ได้้มีีการกำหนดเป็็น
แบบอย่่างที่่�ดีใี นการปฏิิบัติั ติ ามหลัักบรรษััทภิบิ าลและจรรยาบรรณ นโยบายหรืือยัังไม่่ได้้นำไปปฏิิบััติิ ฝ่่ายจััดการจะรายงานให้้คณะ
เอสซีีจีี
กรรมการบรรษัั ทภิิ บ าลและสรรหาเพื่่� อ พิิ จ ารณาทบทวนเป็็ น
เอสซีีจีมีี คี วามมุ่่�งหวัังที่่�จะพััฒนาองค์์กรให้้เป็็นแบบอย่่างทางด้้าน ประจำทุุกปีี
บรรษััทภิบิ าล โดยได้้กำหนดไว้้ในวิิสัยั ทััศน์ข์ องเอสซีีจี ด้
ี ว้ ยเชื่่อ� มั่่�น
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้รวบรวมองค์์ความรู้้�และแนวปฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ
ว่่าหลัักบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีีเป็็นระบบบริิหารจััดการที่่�ก่่อให้้เกิิด ในการบริิ ห ารจัั ด การองค์์ ก รที่่� ป ฏิิ บัั ติิ สืื บท อดต่่ อ กัั น มาและ
ความเป็็นธรรม โปร่่งใส สามารถสร้้างผลตอบแทนและเพิ่่�มมููลค่่า สอดคล้้องกัับหลักั บรรษััทภิบิ าล นำมาประมวลไว้้เป็็นคู่่�มืือบรรษััท
ระยะยาวให้้ผู้ถื้� อื หุ้้�น รวมถึึงสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ต่่อผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุก ภิิบาลเอสซีีจีี และเริ่่�มจััดพิิมพ์์เผยแพร่่ครั้้�งแรกตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2546
ฝ่่าย และสนัับสนุุน ส่่งเสริิมความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษัทั
และปรัับปรุุงครั้้�งล่่าสุุดเมื่่อ� ปีี 2564 ซึ่่ง� ได้้เผยแพร่่อยู่่�บนเว็็บไซต์์ของ
ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษัท 
ั www.scg.com
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาทำหน้้าที่่�กำกัับดููแล
ด้้านบรรษััทภิิบาลของเอสซีีจีี กำหนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ติิดตามดููแลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทและคณะ
จััดการเอสซีีจีีให้้เป็็นไปตามนโยบายบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีี รวมถึึง
ประเมิินผลการปฏิิบััติิตามนโยบายบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีี ตลอดจน
พิิจารณาทบทวนแนวปฏิิบัติั ใิ ห้้มีคี วามเหมาะสมกัับการดำเนิินธุุรกิิจ
และสอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิทางด้้านบรรษััทภิิบาล ทั้้�งในระดัับ
ประเทศและระดัับสากลเป็็นประจำทุุกปีี โดยให้้เรื่่อ� งบรรษััทภิบิ าล
เป็็นวาระหลัักวาระหนึ่่�งในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท 

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ
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ในปีี 2564 เอสซีีจีีได้้ผลประเมิินในเรื่่�องการกำกัับดููแลกิิจการและรางวััลต่่าง ๆ ที่่�สำคััญดัังนี้้�
ได้้รัับผลการสำรวจการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษััทจดทะเบีียน (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปีี 2564 โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
(IOD) ในเกณฑ์์ดีีเลิิศ (Excellent)

ได้้คะแนนประเมิิน 100 คะแนนเต็็ม จากผลประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564
(AGM Checklist) โดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย
สมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทยTHAI INVESTORS ASSOCIATION

ได้้รัับการคััดเลืือกให้้อยู่่�ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรืือรายชื่่�อ “หุ้้�นยั่่�งยืืน”
ประจำปีี 2564 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 7 จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ได้้รัับรางวััล SET Awards 2021 ซึ่่�งจััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยเอสซีีจีีได้้รัับรางวััล
•	รางวััลเกีียรติิยศบริิษััทจดทะเบีียนด้้านความยั่่�งยืืน (Sustainability Awards of Honor)
		
ซึ่่ง
� มอบให้้แก่่บริิษัท
ั จดทะเบีียนที่่�มีค
ี วามโดดเด่่นในการดำเนิินธุุรกิจ
ิ ตามแนวทางการพััฒนา
		
อย่่างยั่่�งยืืน ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4
•	รางวััลบริิษัท
ั จดทะเบีียนด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ดีเี ด่่น (Outstaning Investor Relations Awards)

ได้้รัับรางวััล Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จััดโดยสมาคมการจััดการธุุรกิิจ
แห่่งประเทศไทย (TMA) และสถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ซึ่่ง
� มอบให้้แก่่องค์์กรที่่�มีผ
ี ลคะแนนรวมสููงสุุดจากการสำรวจความคิิดเห็็นของผู้้�บริิหาระดัับสููงในสาขา
• ความเป็็นเลิิศด้้านผู้้�นำ (Leadership Excellence)
• ความเป็็นเลิิศด้้านนวััตกรรมและการสร้้างสรรค์์สิ่่ง
� ใหม่่ ๆ (Innovation Excellence)
• ความเป็็นเลิิศด้้านการจััดการทรััพยากรบุุคคล (Human Resource Management Excellence)
		ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 19
• ความเป็็ น เลิิ ศ ด้้ า นการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น (Sustainable Development Excellence)
		
โดยบริิษััทเอสซีีจีีซิิเมนต์์–ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง จำกััด
นอกจากนี้้� ยัังได้้รัับ 6 รางวััลดีีเด่่น ในสาขา
• การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Excellence)
• การตลาด (Marketing Excellence)
• การบริิหารทางการเงิิน (Financial Management Excellence)
•	สิินค้้า-การบริิการ (Product / Service Excellence) โดยบริิษััท เอสซีีจีี ซิิเมนต์์–
		
ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง จำกััด
• การจััดการทรััพยากรบุุคคล (Human Resource Management Excellence) จำนวน
		
2 รางวััล จากบริิษัท
ั เอสซีีจีี ซิิเมนต์์–ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ก่อ
่ สร้้าง จำกััด และบริิษัท
ั เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำกััด
ผ่่านการรัับรองเป็็น Certified Company จากแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รัป
ั ชัันของภาคเอกชนไทย (CAC)
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 5 กรกฎาคม 2556 และผ่่านการประเมิินเพื่่�อต่่ออายุุการรัับรองอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยล่่าสุุด
ได้้รัับการต่่ออายุุการรัับรองเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2564

ได้้รัับรางวััล “องค์์กรต้้นแบบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ประจำปีี 2564 (Human Rights Awards 2021)
ประเภทองค์์กรธุุรกิจ
ิ ขนาดใหญ่่ จากกรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ กระทรวงยุุติธรร
ิ
ม ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2

ได้้รัับรางวััล “องค์์กรต้้นแบบธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำและยั่่�งยืืน” จากโครงการตััวชี้้�วััดธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำ
และยั่่�งยืืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) จััดโดยองค์์การบริิหารจััดการ
ก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3
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นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่�่เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการบริิษััท
ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้มีีส่
� ่วนได้้เสีีย

บริิ ษัั ท ได้้ ก ำหนดนโยบายและแนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ
คณะกรรมการบริิษััท  ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยครอบคลุุม
หลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 8 หลัักปฏิิบััติิ ของ ก.ล.ต. ดัังนี้้�
หลัักปฏิิบัติั ิ 1 ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิดิ ชอบของคณะ
กรรมการในฐานะผู้้น� ำองค์์กรที่่ส� ร้้างคุุณค่่าให้้แก่่บริษัิ ทั ฯ อย่่างยั่่ง� ยืืน
คณะกรรมการบริิษััทเข้้าใจและตระหนัักถึึงบทบาทความ
รัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำและผู้้�ขัับเคลื่่�อนองค์์กร โดยมีีบทบาทและ
หน้้าที่่�ในการกำหนดกลยุุทธ์์และนโยบายในการดำเนิินธุุรกิิจของ
บริิษััท ด้้วยความรัับผิิดชอบ ระมััดระวัังและรอบคอบ และความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต  เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทบนพื้้�นฐานของความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ตามขอบเขตหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
1. บริิหารกิิจการให้้เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ที่่ดี� ที่่ี สุ� ดุ แก่่ผู้ถื้� อื หุ้้�น
(Fiduciary Duty) โดยยึึดถืือแนวปฏิิบััติิสำคััญ 4 ประการ คืือ
• การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ  ระมััดระวััง
และรอบคอบ (Duty of Care)
• การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต  (Duty of
Loyalty)
• การปฏิิบััติิตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ
ของบริิษัท 
ั มติิคณะกรรมการบริิษัทั และมติิที่่ป� ระชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น (Duty of Obedience)
• การเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน
โ ปร่่ ง ใส ตรวจสอบได้้ และทัั น เวลา (Duty of
Disclosure)
2. กำหนดวิิสัยั ทััศน์ พั
์ นั ธกิิจ และกลยุุทธ์ใ์ นการดำเนิินธุุรกิิจ
ของเอสซีีจีีต่่อการสร้้างคุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่ทั้้�งเอสซีีจีี ลููกค้้า
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสัังคมโดยรวม และให้้มีีการทบทวนและอนุุมััติิ
เป็็นประจำทุุกปีี
3. จัั ด การบริิ ษัั ท ให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย วัั ตถุุ ป ระสงค์์
ข้้อบัังคัับของบริิษัท 
ั มติิคณะกรรมการบริิษัท 
ั และมติิที่่ป� ระชุุมผู้ถื้� อื หุ้น้�
ด้้ ว ยความรัั บผิิ ด ชอบ  ระมัั ด ระวัั ง และรอบคอบ ด้้ ว ยความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต  เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและเป็็นธรรมต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
4. กำกัับดููแลและพััฒนาบรรษััทภิิบาลของเอสซีีจีีให้้อยู่่�ใน
ระดัับสากล เพื่่�อเป็็นแนวทางในการดำเนิินธุุรกิิจ ติิดตามให้้มีีการ
ปฏิิบัติั ิ และเป็็นแบบอย่่างในการปฏิิบัติั ติ ามหลัักบรรษััทภิบิ าลและ
จรรยาบรรณเอสซีีจีี

หลัักปฏิิบััติิ 2 กำหนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของ
บริิษัทั ฯ ที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยื�น
คณะกรรมการบริิษัทมี
ั หน้
ี า้ ที่่�พิจิ ารณาแผนหลัักในการดำเนิิน
งาน งบประมาณ เป้้าหมายและนโยบายในการดำเนิินธุุรกิิจ ตลอด
จนพััฒนาขีีดความสามารถของบริิษััทและบริิษััทย่่อยให้้แข่่งขัันได้้
ในระดัับสากล  รวมถึึงควบคุุมดููแลการบริิหารและการจััดการของ
ฝ่่ายจััดการให้้เป็็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ เป้้าหมาย
และนโยบายในการดำเนิินธุุรกิิจที่่�กำหนดไว้้เพื่่�อประโยชน์์สูงู สุุดของ
บริิษัท บริ
ั ษัิ ทย่
ั อ่ ย และผู้้�ถือื หุ้้�น นอกจากนี้้� ฝ่่ายจััดการจััดทำกลยุุทธ์์
และแผนงานสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายของบริิษััท 
โดยคำนึึงถึึงปััจจััยแวดล้้อม ตลอดจนโอกาสและความเสี่่�ยงที่่�
ยอมรัับได้้ และได้้ทบทวนวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย และกลยุุทธ์์
สำหรัับระยะปานกลาง 3-5 ปีีด้้วย รวมทั้้�งกำหนดขั้้�นตอนการ
ประเมิินประเด็็นสำคััญด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
หลัักปฏิิบัติั ิ 3 เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่มีี� ประสิิทธิิผล
• การกำหนดและทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ ก ำหนดและทบทวนโครงสร้้ า ง
คณะกรรมการ ในเรื่่�องจำนวนกรรมการ สััดส่่วนกรรมการอิิสระ
คุุ ณ สมบัั ติิ ที่่� หล ากหลาย ทั้้� ง ในด้้ า นความรู้้� ความเชี่่� ย วชาญ
ประสบการณ์์ และความสามารถเฉพาะด้้านของกรรมการเพื่่�อให้้
เหมาะสมกัับการดำเนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีี รวมทั้้�งแต่่งตั้้�งกรรมการ
ชุุ ด ย่่ อ ยเพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืื อ และสนัั บ สนุุ น การปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ข อง
คณะกรรมการบริิษัท 
ั
• การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการ
กรรมการอิิสระ
บริิษัทั กำหนดสััดส่่วนของกรรมการที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติเิ ป็็นกรรมการ
อิิสระให้้มีีไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำนวนกรรมการบริิษััททั้้�งหมด
ปััจจุุบัันบริิษััทมีีกรรมการอิิสระจำนวน 6 คน ได้้แก่่ นายชุุมพล 
ณ ลำเลีียง นางธาริิษา วััฒนเกส นายประสาร ไตรรััตน์ว์ รกุุล นายพสุุ
เดชะริินทร์์ นางพรรณสิิรีี อมาตยกุุล และนายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 26 กรกฎาคม 2562
ได้้มีมี ติิปรัับปรุุงข้้อกำหนดคุุณสมบััติขิ องกรรมการอิิสระของบริิษัท 
ั
ซึ่่ง� มีีความเข้้มงวดกว่่าหลัักเกณฑ์์ของคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน
ซึ่่ง� ได้้เปิิดเผยรายละเอีียดใน “รายงานการกำกัับดูแู ลกิิจการประจำปีี
2564” ตาม “เอกสารแนบ  5 นโยบายและแนวปฏิิบัติั กิ ารกำกัับ
ดููแลกิิจการ จรรยาบรรณเอสซีีจีี จรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจ และจรรยา
บรรณนัักลงทุุนสััมพัันธ์์”
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ทั้้�งนี้้� ในรอบปีี 2564 กรรมการอิิสระของบริิษััททั้้�ง 6 คน ไม่่มีี
การให้้บริกิ ารทางวิิชาชีีพที่่�มีมูี ลู ค่่าเกิินกว่่าหลัักเกณฑ์์ที่่ก� ำหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนว่่าด้้วยการขออนุุญาตและ
การอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ อย่่างไรก็็ตาม นายฐาปน
สิิริิวััฒนภัักดีี เป็็นกรรมการของบริิษััทที่่�พิิจารณาได้้ว่่ามีีกิิจการ
อัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท 
ซึ่่�งต้้องแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง และ
เป็็นกรรมการบริิษัทที่่
ั มี� คี วามสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับเอสซีีจีมูี ลู ค่่าเกิิน
กว่่า 20 ล้้านบาท  เมื่่�อได้้พิิจารณาประเด็็นคุุณสมบััติิการเป็็น
กรรมการและกรรมการอิิสระตามหลัักในพระราชบััญญััติิบริิษััท
มหาชนจำกััด และพระราชบััญญััติหลั
ิ กั ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
แล้้ว เห็็นว่่าความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจดัังกล่่าวไม่่กระทบต่่อการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�และการให้้ความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระ ดัังนั้้�นจึึงถืือได้้ว่า่ คุุณสมบััติิ
ของกรรมการอิิสระที่่�ห้้ามการมีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
ได้้ รัั บ การผ่่ อ นผัั น คุุ ณ สมบัั ติิ ก รรมการอิิ ส ระตามที่่� ก ำหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนที่่� ทจ. 39/2559 เรื่่�อง
การขออนุุ ญ าตและการอนุุ ญ าตให้้ เ สนอขายหุ้้� น ที่่� อ อกใหม่่
(ที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม) และข้้อกำหนดคุุณสมบััติิกรรมการอิิสระ
ของบริิษััท ซึ่่�งได้้แจ้้งและขอผ่่อนผัันจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 8 มิิถุุนายน 2563 แล้้ว
แนวทางการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าลและสรรหามีีหน้า้ ที่่�สรรหารายชื่่อ�
บุุคคลที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมเป็็นกรรมการและกรรมการอิิสระเพื่่�อ
เตรีียมไว้้เป็็น Director Pool ซึ่่�งรวมถึึงการพิิจารณารายชื่่�อ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�เสนอแนะโดยผู้้�ถืือหุ้้�น กรรมการ ตลอดจนผู้้�ที่่�ผ่่าน
การอบรมตามทำเนีียบรายชื่่�อกรรมการที่่�แนะนำโดย IOD (IOD
Chartered Directors) ที่่�มีีความรู้้� ความชำนาญในด้้านที่่�บริิษััท
ต้้องการตาม Board Skill Matrix  ซึ่่�งจะมีีการพิิจารณาทบทวน
เป็็นประจำทุุกปีี เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และแนวทางดำเนิิน
ธุุรกิิจของเอสซีีจีี
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิ ษัั ท โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าลและสรรหาได้้พิจิ ารณาปรัับปรุุงตาราง
ความรู้้�ความชำนาญเฉพาะด้้ า นของคณะกรรมการบริิ ษัั ท
(Board Skill Matrix) โดยการกำหนดคุุ ณ สมบัั ติิ หลัั ก
(Core Qualifications) และทัั ก ษะ ความรู้้�ความสามารถ
และประสบการณ์์ที่่�มีีความหลากหลาย (Diversity of Skills and

Experiences) ที่่�คณะกรรมการบริิษััทพึึงมีี โดยเพิ่่�มเติิมความรู้้� 
ความชำนาญในด้้านต่่าง ๆ เช่่น Digital Transformation,
การจััดการพลัังงาน และความรู้้�และประสบการณ์์ด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม
สัังคม และการกำกัับดููแล  (ESG) ในเรื่่�อง Decarbonization,
Diversity Equity and Inclusion (DE&I) เป็็นต้้น
นโยบายการกำหนดคุุณสมบััติแิ ละการสรรหากรรมการบริิษัทั
ในปีี 2561 คณะกรรมการบริิษััทโดยการเสนอแนะของคณะ
กรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาได้้พิิจารณากำหนด “นโยบาย
การกำหนดคุุณสมบััติแิ ละการสรรหากรรมการบริิษัทั ” โดยอ้้างอิิง
จากหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับบริิษััทจดทะเบีียนของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ของ ก.ล.ต. ตลอดจนหลัักเกณฑ์์ของ IOD
การประเมิินดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (DJSI Sustainability
Assessment-DJSI) ด้้าน Corporate Governance โดยคำนึึงถึึง
ความหลากหลายของโครงสร้้ า งคณะกรรมการ ประกอบกัั บ
คุุณสมบััติิ ความรู้้� ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) ให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำเนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีี
และได้้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบัติั เิ ป็็นประจำทุุกปีี  โดยได้้เปิิด
เผยรายละเอีียดนโยบายฯ ใน “รายงานการกำกัับดููแลกิิจการ
ประจำปีี 2564” ตาม “เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิิบััติิ
การกำกัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณเอสซีีจีี จรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจ
และ จรรยาบรรณนัักลงทุุนสััมพัันธ์์”
สามารถศึกษาข้อมูลเพิม
่ เติมได้ตาม “เอกสาร
แนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบต
ั ก
ิ ารกำ�กับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณเอสซีจี จรรยาบรรณ
คูธ
่ ร
ุ กิจและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์”
ที่เว็บไซต์ บริษัท www.scg.com

กระบวนการสรรหาและคััดเลืือกกรรมการใหม่่
บริิษัทั เป็็นผู้น้� ำองค์์กรที่่�มีบทบ
ี าท หน้้าที่่�และความรัับผิดิ ชอบ
ที่่�สำคััญมาก เพื่่�อให้้การสรรหาและคััดเลืือกกรรมการมีีขั้้�นตอน
การปฏิิบัติั ที่่ิ ชั� ดั เจน เป็็นระบบแบบแผนและโปร่่งใส สอดคล้้องกัับ
นโยบายการกำหนดคุุณสมบััติแิ ละการสรรหากรรมการบริิษัท 
ั และ
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หลัักบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีี เพื่่�อสามารถสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
ความรู้้� ความสามารถ ทัักษะและประสบการณ์์สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์
ของบริิษััท  โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
และสรรหาได้้พิิจารณากำหนดกระบวนการสรรหาและคััดเลืือก
กรรมการใหม่่ขึ้้�นเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร แบ่่งเป็็น 4 ขั้้�นตอนหลััก
คืือ ขั้้�นตอนการวางแผน ขั้้�นตอนการสรรหา ขั้้�นตอนการคััดเลืือก
และขั้้�นตอนการเลืือกตั้้�ง รวมทั้้�งกำหนดกรอบเวลาของแต่่ละ
ขั้้�นตอนดัังกล่่าวด้้วย
หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการคััดเลืือกบุุคคลที่่จ� ะเสนอเลืือกตั้้�งเป็็น
กรรมการ
1. การเสนอชื่่� อ บุุ คคล ให้้ ที่่� ป ระชุุ ม ผู้้� ถืื อ หุ้้� น เลืื อ กตั้้� ง เป็็ น
กรรมการแทนกรรมการที่่�ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการ
บรรษััทภิบิ าลและสรรหาจะเป็็นผู้้�สรรหาเพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการ
บริิษััทพิิจารณาก่่อนเสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และเป็็นสิิทธิิของ
ผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกัันที่่�จะเสนอชื่่อ� บุุคคลอื่่น�  ส่่วนอำนาจ
ในการพิิจารณาเลืือกผู้ใ้� ดเป็็นกรรมการเป็็นอำนาจของผู้ถื้� อื หุ้น้�
2. ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
3. ในการเลืือกตั้้ง� กรรมการ ให้้ใช้้วิธีิ อี อกเสีียงลงคะแนนเลืือก
กรรมการเป็็นรายบุุคคล  และผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งบุุคคลที่่�ได้้รัับ
การเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการได้้ไม่่เกิินจำนวนกรรมการที่่�จะเลืือกตั้้�ง
ในครั้้�งนั้้�น โดยจะแบ่่งคะแนนเสีียงไม่่ได้้
4. บุุคคลซึ่ง่� ได้้รับค
ั ะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำดัับลงมาเป็็นผู้้�ได้้
รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำนวนกรรมการที่่�จะเลืือกตั้้�งในครั้้�ง
นั้้�น ในกรณีีที่่บุ� คคลซึ่
ุ
ง่� ได้้รับั เลืือกตั้้ง� ในลำดัับถัดั ลงมามีีคะแนนเสีียง
เท่่ากัันอัันจะทำให้้เกิินจำนวนกรรมการที่่�จะเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้
ประธานในที่่�ประชุุมลงคะแนนเสีียงอีีกเสีียงหนึ่่ง� เป็็นเสีียงชี้้ข� าดเพื่่�อ
ให้้ได้้จำนวนกรรมการที่่�จะเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น

• การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและการพััฒนาความรู้้�
1. การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการ
เอสซีีจีีจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและทบทวนผล
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยทุุกคณะเป็็นประจำทุุกปีี อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยแบ่่ง
การประเมิินออกเป็็น 2 แบบ คืือ การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของคณะกรรมการทั้้�งคณะ (As a Whole) และการประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของตนเอง (Self-Assessment) และได้้จััดให้้มีี
การประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของประธานกรรมการ ซึ่่� ง ผล
การประเมิินนั้้�นคณะกรรมการบริิษััทได้้วิิเคราะห์์และหาข้้อสรุุป
เพื่่� อ กำหนดมาตรการในการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการทำงาน
ของคณะกรรมการบริิษัทต่
ั ่อไป
สำหรัับกระบวนการในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
คณะกรรมการทั้้�งคณะ (As a Whole) และการประเมิินผลการปฏิิบัติั ิ
งานของตนเอง (Self-Assessment) นั้้�น คณะกรรมการบรรษััท
ภิิบาลและสรรหาจะพิิจารณาทั้้�งแบบประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของ
คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย แบบประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของประธานกรรมการ รวมถึึงแบบสอบถามความ
ต้้องการทราบข้้อมููลเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ความสามารถในการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ของกรรมการ ก่่อนที่่�จะเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อ
พิิจารณา
สำนัั ก งานเลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท ได้้ จัั ด ส่่ ง แบบประเมิิ น ผลให้้
กรรมการบริิษััททุุกคนเพื่่�อประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะ
กรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�ตนดำรงตำแหน่่ง หลััง
จากนั้้�นสำนัักงานเลขานุุการบริิษััทจะสรุุปผล  และนำเสนอผล
ประเมิินต่่อคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา และคณะ
กรรมการบริิษััทเพื่่�อทราบก่่อนนำส่่งผลการประเมิินให้้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการชุุดย่่อยต่่อไป
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 ผลประเมิินการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุุดย่่อยนั้้�น สรุุปได้้ ดัังนี้้�

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)

ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง
(Self-Assessment) (ร้อยละ)

คณะกรรมการบริษัท

97

98

คณะกรรมการตรวจสอบ

100

99

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

99

99

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

99

98

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

99

99

คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย

14 6

• การประเมิินประสิิทธิิผลของคณะกรรมการบริิษััทโดยที่่�
ปรึึกษาอิิสระภายนอก
นอกเหนืือจากการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ
ทั้้�งคณะ (As a Whole) และการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่่� ง ดำเนิิ น การเป็็ น ประจำ
ทุุกปีีแล้้ว คณะกรรมการบริิษััทได้้กำหนดนโยบายในการจััดให้้มีี
การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิษัทั โดยที่่�ปรึึกษา
อิิสระภายนอกทุุก ๆ 3 ปีี เพื่่�อนำมาพััฒนาแนวทางการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�
ของคณะกรรมการให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
หลัักการกำกัับดูแู ลกิิจการที่่�ดีขี อง ก.ล.ต. ปีี 2560 และการประเมิินเรื่่อ� ง
การกำกัับดูแู ลกิิจการของ DJSI โดยได้้ดำเนิินการครั้้�งแรกในปีี 2558
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิ ษัั ท โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าลและสรรหาได้้ คัั ด เลืื อ กบริิ ษัั ท 
เอออน โซลููชั่่น� ส์์ (ประเทศไทย) จำกััด เป็็นที่่�ปรึึกษาอิิสระภายนอก
(ที่่�ปรึึกษาฯ) ให้้เป็็นผู้ป้� ระเมิินผลการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ของคณะกรรมการ
บริิษััท  ประจำปีี 2564 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประเมิินโครงสร้้าง
หน้้าที่่� ค วามรัั บผิิ ด ชอบ  เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า การปฏิิ บัั ติิ ง านของ
คณะกรรมการบริิษััทเทีียบเคีียงได้้กัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีตามมาตรฐานในระดัับสากล  และหลัักการกำกัับดููแลกิิจการ
ที่่� ดีี ที่่� ย อมรัั บ โดยทั่่� ว ไป เพื่่� อ นำความเห็็ น และข้้ อ เสนอแนะที่่�
ได้้รัับมาปรัับใช้้ในแผนพััฒนาการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
บริิษััทในด้้านต่่าง ๆ
ในปีี 2564 ที่่�ปรึึกษาฯ ได้้ทำการประเมิินประสิิทธิิผลของ
คณะกรรมการตามรููปแบบและวิิธีกี ารประเมิินฯ ของที่่�ปรึึกษาฯ โดยได้้
จััดทำสรุุปรายงานผลการประเมิินรวมทั้้�งข้้อเสนอแนะแล้้วเสร็็จในปีี
2564 ซึ่่ง� ได้้มีกี ารเสนอรายงานสรุุปต่่อคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล
และสรรหา และคณะกรรมการบริิษััท  เพื่่�อพิิจารณาแนวทาง
การดำเนิินการตามข้้อเสนอแนะของที่่�ปรึึกษาฯ แล้้ว
โดยสรุุป ที่่�ปรึึกษาฯ มีีความเห็็นว่่าคณะกรรมการบริิษััทมีี
ความโดดเด่่น ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีคุี ณวุ
ุ ฒิ
ุ ิ ประสบการณ์์ และ
ความเชี่่�ยวชาญสููงมาก ซึ่่�งเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของ
เอสซีีจีไี ด้้เป็็นอย่่างดีี คณะกรรมการสามารถดำเนิินงานร่่วมกัับฝ่่าย
จััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสามารถช่่วยผลัักดัันให้้บรรลุุงาน
ตามภารกิิจของธุุรกิิจหลัักในปััจจุุบััน รวมถึึงการเสริิมสร้้างธุุรกิิจ
เพื่่�ออนาคตได้้ โดยผลประเมิินของเอสซีีจีีอยู่่�ในดัับสููงกว่่าคู่่�เทีียบ
องค์์กรชั้้�นนำในไทย สิิงคโปร์์ และมาเลเซีีย ทั้้�งนี้้� ที่่�ปรึึกษาฯ ได้้มีี
ข้้อเสนอแนะสำหรัับการปรัับใช้้ในแผนพััฒนาคณะกรรมการบริิษัท 
ั
ดัังนี้้�

- พััฒนากรรมการเพื่่�อสร้้างการเติิบโตและนวััตกรรม ด้้วย
การเพิ่่�มพููนความรู้้� ความเข้้าใจในบริิบทภายนอกด้้านแนว
โน้้มเศรษฐกิิจสัังคม อุุตสาหกรรม การแข่่งขััน พฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภค หรืือปััจจััยที่่�สำคััญที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อการเติิบโต
ของเอสซีีจีีในระยะยาว
- ส่่งเสริิมให้้กรรมการมีีส่่วนร่่วมกัับการบริิหารทรััพยากร
บุุคคล  โดยเฉพาะประเด็็นที่่�มีีผลกระทบต่่อการดำเนิิน
ธุุรกิิจในระยะยาว เช่่น เรื่่อ� งการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร
ตลาดแรงงาน การวางแผนอััตรากำลัังพลทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ
- เสริิ ม สร้้ า งให้้ ก รรมการมีี พ ลวัั ต  และการปรัั บตัั ว ต่่ อ
สถานการณ์์ที่่�ดีี (Dynamics and Resilience) โดย
จััดสรรประเด็็นความเสี่่�ยงที่่�ครอบคลุุมทั้้�งปััจจุุบัันและ
Disruptive Risks ที่่�มองเห็็นในระยะกลางถึึงระยะยาว
- ส่่งเสริิมการกำกัับดูแู ลในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืนด้้วย
แนวคิิด ESG (Environment, Social and Governance)
อย่่างต่่อเนื่่�อง
2. การประเมิินผลกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงของเอสซีีจีี
คณะกรรมการบริิ ษัั ทร่่ ว มกัั บคณ ะกรรมการพิิ จ ารณา
ผลตอบแทนเป็็นผู้ป้� ระเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่
โดยพิิจารณาจากผลการดำเนิินงานทางธุุรกิิจของบริิษัท 
ั การดำเนิิน
งานตามนโยบายที่่�ได้้รัับจากคณะกรรมการบริิษััท  ประกอบกัับ
สภาวการณ์์ เ ศรษฐกิิ จ และสัั ง คมโดยรวม โดยคณะกรรมการ
พิิ จ ารณาผลตอบแทนจะนำข้้ อ มูู ลที่่� ไ ด้้ ไ ปใช้้ ใ นการพิิ จ ารณา
ค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
เอสซีีจีีเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท  โดยพิิจารณาจากข้้อมููลทั้้�ง
ปีีปััจจุุบัันและเปรีียบเทีียบข้้อมููลย้้อนหลัังในปััจจััยต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. ผลประกอบการของธุุรกิิจ โดยพิิจารณาจากร้้อยละของ
EBITDA on Operating Assets ซึ่่ง� จะมีีการตั้้ง� เป้้าหมาย
เพื่่�อกำหนดค่่าร้้อยละของ EBITDA ของแต่่ละธุุรกิิจใน
เอสซีีจีทุี กุ ๆ ปีีเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการประเมิินและเปรีียบเทีียบ
2. เปรีียบเทีียบผลประกอบการของธุุรกิิจกัับอุุตสาหกรรม
เดีียวกัันทั้้�งตลาดภายในประเทศและระดัับสากล
3. ความสามารถในการพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ และการปรัั บ ปรุุ ง
ประสิิทธิิภาพการดำเนิินงานของแต่่ละธุุรกิิจให้้ดีีขึ้้�นใน
แต่่ละปีี
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นอกจากนั้้�น ได้้นำผลการสำรวจความคิิดเห็็นของพนัักงาน
ระดัับจััดการที่่�มีีต่่อกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของเอสซีีจีี มาใช้้ประกอบการพิิจารณาในคณะกรรมการพิิจารณา
ผลตอบแทนด้้วย

เข้้าใจการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยคำนึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และบรรษััทภิิบาล ซึ่่�งนัักลงทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศกำลัังให้้
ความสนใจในปััจจุุบััน โดยระหว่่างการเสวนาได้้มีีการแลกเปลี่่�ยน
ข้้ อ คิิ ด เห็็ น กัั น อย่่ า งกว้้ า งขวาง รวมทั้้� ง ได้้ รัั บข้้ อ คิิ ด เห็็ น ที่่� เ ป็็ น
ประโยชน์์จากวิิทยากรในการนำมาเปรีียบเทีียบ  และพััฒนาแผน
3. การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
การดำเนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีีในปััจจุุบััน
ตามหลัักการกำกัับดูแู ลกิิจการที่่�ดีสี ำหรัับบริษัิ ทั จดทะเบีียน ปีี
- ครั้้�งที่่� 3 การจััดเสวนาเกี่่ย� วกัับการแข่่งขััน และพฤติิกรรม
2560 ของ ก.ล.ต. แนะนำหลัักปฏิิบััติิประการหนึ่่�งว่่า คณะ
ผู้้�บริิโภค ในหััวข้้อ Customer Centricity as The Key
กรรมการบริิ ษัั ทค วรกำกัั บดูู แ ลให้้ คณ ะกรรมการบริิ ษัั ท และ
Value Creator เมื่่�อวัันที่่� 23 กัันยายน 2564
กรรมการแต่่ละคนมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�
- ครั้้�งที่่� 4 ในหััวข้้อ Energy Transition Outlook by Det
ลัั ก ษณะการประกอบธุุ ร กิิ จ และกฎหมายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การ
Norske Veritas (DNV) เมื่่�อวัันที่่� 27 ตุุลาคม 2564
ประกอบธุุรกิิจ ตลอดจนสนัับสนุุนให้้กรรมการทุุกคนได้้รับั การเสริิม
นอกจากนี้้� เอสซีีจียัี งั สนัับสนุุนให้้กรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหาร
สร้้างทัักษะและความรู้้�สำหรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการอย่่าง ระดัับสููงเข้้าร่่วมสััมมนาหลัักสููตรที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิ
สม่่ำเสมอ นอกจากนี้้� ตามกฎบััตรคณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำหนด หน้้าที่่� รวมทั้้�งพบปะแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับคณะกรรมการ
ให้้กรรมการบริิษัทมี
ั หน้
ี า้ ที่่�พัฒ
ั นาความรู้้�ความสามารถในการปฏิิบัติั ิ บริิษัท 
ั และผู้้�บริิหารระดัับสูงู ขององค์์กรต่่าง ๆ อยู่่�เสมอ ทั้้�งหลัักสููตร
งานอย่่างต่่อเนื่่�อง เข้้าอบรมหรืือเข้้าร่่วมในหลัักสููตรที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ ที่่�จััดโดยหน่่วยงานที่่�ดููแลการฝึึกอบรมของเอสซีีจีี และหลัักสููตรที่่�
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการหรืือกิิจกรรมสััมมนาที่่�เป็็นการเพิ่่�มพููน จััดโดยหน่่วยงานกำกัับดููแลของภาครััฐ หรืือองค์์กรอิิสระ อาทิิ
ความรู้้�ในการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
หลัักสููตรกรรมการบริิษััทของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิกระบวนการจััดทำ บริิษัทั ไทย (IOD) ทั้้�งนี้้� เพื่่�อนำความรู้้�และประสบการณ์์มาพััฒนา
แผนการฝึึกอบรมและพััฒนาคณะกรรมการบริิษัทั อย่่างเป็็นระบบ  องค์์กรต่่อไป
มีี ขั้้� น ตอนและเป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษร รวมทั้้� ง จัั ด ทำทะเบีี ย น
ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ได้้ จัั ด ทำสรุุ ป ประวัั ติิ ก ารพัั ฒ นาและการให้้
ประวััติิการฝึึกอบรมของกรรมการ เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�และพััฒนา คำปรึึกษาของกรรมการเป็็นรายบุุคคลในปีี 2564 ซึ่่�งได้้เปิิดเผยใน
ให้้แก่่กรรมการบริิษัท 
ั
“รายงานการกำกัับดููแลกิิจการ ประจำปีี 2564” ตาม “เอกสาร
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาได้้จััดกิิจกรรมที่่�จะ แนบ 5 นโยบายและแนวปฏิิบัติั กิ ารกำกัับดูแู ลกิิจการ จรรยาบรรณ
ช่่วยเพิ่่�มพููนความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของ เอสซีีจีี จรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจ และจรรยาบรรณนัักลงทุุนสััมพัันธ์์”
กรรมการอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง โดยได้้ เ ริ่่� ม การจัั ด เสวนาแลกเปลี่่� ย น
ประสบการณ์์ แ ละความคิิ ด เห็็ น ระหว่่ า งกรรมการบริิ ษัั ท และ
สามารถศึกษาข้อมูลเพิม
่ เติมได้ตาม “เอกสาร
แนบ
5
นโยบายและแนวปฏิ
บต
ั ก
ิ ารกำ�กับดูแล
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ร่่วมกัับผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากภายนอกตั้้�งแต่่ปีี 2554
กิจการ จรรยาบรรณเอสซีจี จรรยาบรรณ
เป็็นต้้นมา
คูธ
่ ร
ุ กิจและจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์”
สำหรัับปีี 2564 คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าลและสรรหาได้้จัดั
ที่เว็บไซต์ บริษัท www.scg.com
ให้้มีีกิิจกรรมการเสวนาเพื่่�อพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
• การเตรีียมความพร้้อมสำหรัับการเป็็นกรรมการบริิษัทั
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้กรรมการมีีความรู้้� ความเข้้าใจในบริิบทภายนอก โดย
เอสซีีจีไี ด้้กำหนดแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการเตรีียมความพร้้อมใน
มีีผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในเรื่่�องต่่าง ๆ จากภายนอก ทั้้�งในประเทศและ
การปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�กรรมการบริิษัท 
ั (Director Induction Program)
ต่่างประเทศ เข้้าร่่วมการเสวนาที่่�จััดผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ดัังนีี้� 
การจััดเสวนาเกี่่ย� วกัับแนวคิิดการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน ESG สำหรัับกรรมการที่่�ได้้รับั การเลืือกตั้้ง� รายใหม่่เพื่่�อให้้กรรมการที่่�เข้้า
รัับตำแหน่่งสามารถปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ได้้อย่่างเร็็วที่่�สุดุ โดยมีีเลขานุุการ
(Environmental, Social and Govornance) จำนวน 2 ครั้้�ง
-	ครั้้�งที่่� 1 ในหััวข้้อ WBCSD Vision 2050: Time to Transform บริิษััทเป็็นผู้้�ประสานงานในเรื่่�องต่่าง ๆ ตามแผนงานปฐมนิิเทศ
กรรมการใหม่่ (Orientation Program) 3 ด้้าน ดัังนี้้�
เมื่่�อวัันที่่� 27 พฤษภาคม 2564
1) รวบรวมข้้อมููลที่่�จำเป็็นเกี่่�ยวกัับกรรมการเพื่่�อประโยชน์์
- ครั้้�งที่่� 2 ในหััวข้้อ ESG and Climate Resilience เมื่่�อวัันที่่�
ในการตรวจสอบดููแลให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายในเรื่่อ� ง
23 มิิถุุนายน 2564
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการ
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้กรรมการและผู้้�บริิหารเอสซีีจีีมีีความรู้้�และความ
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2) จััดส่่งข้้อมููลที่่�สำคััญและจำเป็็นในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เกี่่�ยว
กัับกรรมการบริิษัท 
ั เช่่น หนัังสืือบริิคณห์ส์ นธิิและข้้อบัังคัับ
บริิษัท 
ั สรุุปผลการดำเนิินงาน สรุุปหลัักเกณฑ์์สำคััญด้้าน
บรรษััทภิิบาลเอสซีีจีี และคู่่�มืือสำคััญของบริิษัทที่่
ั �จำเป็็น
ในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ของกรรมการ เป็็นต้้น เพื่่�อให้้กรรมการ
มีีข้้อมููลอ้้างอิิงและสามารถสืืบค้้นได้้ในเบื้้�องต้้น
3) จััดให้้มีีการพบปะหารืือกัับประธานกรรมการ กรรมการ
บริิษััท  ฝ่่ายจััดการเอสซีีจีี หรืือผู้้�อำนวยการฝ่่ายต่่าง ๆ
เพื่่�อรัับทราบ  และสอบถามข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับการ
ดำเนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีี
หลัักปฏิิบัติั ิ 4 สรรหาและพััฒนาผู้้บริ
� หิ ารระดัับสููงและการบริิหาร
บุุคลากร
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าองค์์กรมีีการสรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับ
สููงและการบริิหารบุุคลากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการ
บริิษััทมีีหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. พิิจารณาแผนพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและแผนสืืบทอด
กรรมการผู้้�จัั ด การใหญ่่ และกำกัั บดูู แ ลให้้ มีี ก ารประเมิิ น ผล
การปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�มีีประสิิทธิิผลเป็็นประจำ
ทุุกปีี และมีีระบบการพิิจารณากำหนดค่่าตอบแทนแก่่ผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงที่่�รอบคอบ  โปร่่งใส สอดคล้้องกัับความรัับผิิดชอบและ
ผลการดำเนิินงานเพื่่�อก่่อให้้เกิิดแรงจููงใจทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาว
2. ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้กรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ ผู้้�บริิหาร
และคณะจััดการของบริิษัทั เข้้าสััมมนาหลัักสููตรที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่
การปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่� รวมทั้้�งพบปะแลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็นกัับองค์์กร
และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอกขององค์์กรต่่าง ๆ อยู่่�เสมอ
• การสรรหาผู้้บริ
� หิ ารระดัับสููงและแผนสืืบทอดตำแหน่่ง
ผู้้บริ
� ิหารระดัับสููงของเอสซีีจีี
บริิษััทมีีแผนการคััดเลืือกบุุคลากรที่่�จะเข้้ามารัับผิิดชอบใน
ตำแหน่่งงานบริิหารที่่�สำคััญทุุกระดัับให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสมและ
โปร่่งใส เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั ได้้ผู้้�บริิหารที่่�มีคี วามเป็็นมืืออาชีีพและ
บริิหารได้้โดยเป็็นอิิสระจากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือรายอื่่�นใด โดยมีี
คณะกรรมการพิิ จ ารณาผลตอบแทนเป็็ น ผู้้�จัั ด ทำแผนสืื บท อด
ตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และคณะจััดการของบริิษัท 
ั เพื่่�อ
เสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณา ทั้้�งนี้้�กระบวนการ
สรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููงของเอสซีีจีี เริ่่�มจากการคััดเลืือกผู้้�ที่่�เป็็น
คนเก่่งและดีีเข้้ามาร่่วมงาน และมุ่่�งเน้้นรัับคนรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีความรู้้�
ความสามารถ (Young Talent) และพััฒนาสร้้างความพร้้อมให้้ทุกุ
คนมีีโอกาสเติิบโตก้้าวหน้้าขึ้้�นสู่่�ระดัับผู้้�บริิหารในอนาคต (Future
Leader) ได้้ โดยผ่่านขั้้�นตอนการประเมิินพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพสููง

(High Potential) ซึ่่�งทุุกคนจะได้้รัับการพััฒนาตามแผนที่่�วางไว้้
เป็็ น รายบุุ คคล  (Individual Development Plan) มีี ก าร
มอบหมายงานที่่�ท้้าทาย รวมทั้้�งหมุุนเวีียนงาน เพื่่�อพััฒนาทัักษะ
การเป็็นผู้้�นำและความรอบรู้้�ในงานทุุกด้้าน ซึ่่ง� การเตรีียมบุุคลากร
ของเอสซีี จีี ดัั ง กล่่ า วได้้ ด ำเนิิ น การกัั บ พนัั ก งานทุุ ก ระดัั บ ให้้ มีี
ความพร้้อมในการทดแทนกรณีีที่่�มีีตำแหน่่งงานว่่างลง
หลัักปฏิิบัติั ิ 5 ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีี
ความรัับผิิดชอบ
เพื่่�อสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าแก่่ธุุรกิิจ
ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายที่่�
เกี่่� ย วข้้ อ ง และมีี ค วามรัั บผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
คณะกรรมการบริิษัทมี
ั ีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบดัังนี้้�
1. กำกัับดููแลและสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิด
มููลค่่าแก่่เอสซีีจีีควบคู่่�กัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่าย มีีความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม รวมทั้้�งดููแลให้้
ฝ่่ า ยจัั ด การจัั ด สรรและจัั ด การทรัั พ ยากรให้้ เ ป็็ น ไปอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล 
2. กำกัับดููแลให้้มีีการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และมาตรการรัั ก ษาความมั่่� น คงปลอดภัั ย ของระบบเทคโลยีี
สารสนเทศ
3. ติิดตามดููแลให้้มีีการนำกลยุุทธ์์ของบริิษััทไปปฏิิบััติิ และ
ติิดตามการวััดผลการดำเนิินงานทั้้�งในระดัับกลุ่่�มธุุรกิิจ และระดัับ
เอสซีี จีี โดยกำหนดให้้ มีี ก ารรายงานผลการดำเนิิ น งานอย่่ า ง
สม่่ำเสมอ รวมทั้้�งให้้นโยบายเพื่่�อการพััฒนาและปรัับปรุุงการดำเนิิน
งานของธุุรกิิจ โดยคำนึึงถึึงความปลอดภััยและสุุขอนามััย ความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนการพััฒนาบุุคลากร
ของเอสซีีจีี
•	บทบาทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เอสซีีจีีมีีอุุดมการณ์์ในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม และ
ถืือมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ดำเนิินธุุรกิิจโดยยึึดหลัักการ
สร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันระหว่่างองค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายเพื่่�อ
ประโยชน์์ร่ว่ มกัันอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยมีีคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้ก้� ำกัับ
ดููแลให้้มีีการดำเนิินการตามที่่�กฎหมายกำหนด และตามที่่�ได้้
กำหนดไว้้เป็็นแนวทางในหลัักบรรษััทภิบิ าลเอสซีีจีี แนวปฏิิบัติั กิ าร
พััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืนของเอสซีีจีี จรรยาบรรณเอสซีีจีี และนโยบาย
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง รวมถึึงดููแลให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ สิิทธิดัิ งั กล่่าวได้้รับค
ั วาม
คุ้้�มครองและได้้รัับการปฏิิบััติิด้้วยความเสมอภาคอย่่างเคร่่งครััด
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำหนดนโยบายการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย
(Stakeholder Engagement Policy) เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรขึ้้�น
ในปีี 2553 เพื่่�อให้้พนัักงานมีีแนวทางที่่�ชััดเจนในการดำเนิินธุุรกิิจ
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และเพิ่่�มมููลค่่าให้้แก่่ผู้ถื้� อื หุ้น้� ในระยะยาว และในปีี 2554 ได้้กำหนด
นโยบายและแนวปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มเป็็นลายลัักษณ์์
อัักษร เพื่่�อให้้พนัักงานมีีแนวปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มที่่�
ชััดเจนมากขึ้้�น
ทั้้� ง นี้้� สามารถสรุุ ป แนวทางการปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย
กลุ่่�มต่่าง ๆ ได้้ดัังนี้้�
1) ผู้้�ถืือหุ้้�น
เอสซีีจีีให้้ความสำคััญกัับผู้้�ถืือหุ้้�นในฐานะเจ้้าของบริิษััท จึึง
กำหนดให้้คณะกรรมการในฐานะตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�ง
ผู้้�บริิหารและพนัักงานของเอสซีีจี มี
ี หน้
ี า้ ที่่�ต้อ้ งดำเนิินธุุรกิิจตามหลััก
บรรษััทภิบิ าลและอุุดมการณ์์เอสซีีจีี เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดและ
เพิ่่�มมููลค่่าให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว
เอสซีีจีีเคารพสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นและตระหนัักถึึงหน้้าที่่�ในการ
ดูู แ ลผู้้� ถืื อ หุ้้� น อย่่ า งเท่่ า เทีี ย ม ทั้้� ง สิิ ทธิิ ขั้้� น พื้้� น ฐานที่่� ก ำหนดไว้้
ตามกฎหมายและข้้อบัังคัับบริิษััท อาทิิ สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิในการเรีียกประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น การเสนอวาระ
การประชุุ ม ล่่ ว งหน้้ า การเลืื อ กตั้้� ง กรรมการ สิิ ทธิิ ที่่� จ ะได้้ รัั บ
ผลตอบแทนอย่่ า งเป็็ น ธรรม รวมถึึงยัั ง ให้้ สิิ ทธิิ แ ก่่ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ใน
การเสนอแนะข้้อคิิดเห็็นต่่าง ๆ เกี่่ย� วกัับการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั
ผ่่านกรรมการอิิสระ โดยทุุก ๆ ข้้อคิิดเห็็นจะได้้รัับการรวบรวม
เพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อพิิจารณาต่่อไป
นอกเหนืือจากสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานต่่าง ๆ ข้้างต้้นแล้้ว เอสซีีจีี
ยัั ง ดำเนิิ น การในเรื่่� อ งอื่่� น ๆ เพิ่่� ม เติิ ม ที่่� เ ป็็ น การส่่ ง เสริิ ม และ
อำนวยความสะดวกในการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยได้้เปิิดเผยสิิทธิิ
ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นพึึงได้้รัับไว้้ในหลัักปฏิิบััติิที่่� 7 รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือ
ทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล และหลัักปฏิิบััติิที่่� 8 สนัับสนุุน
การมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นของแบบแสดงรายการ
ข้้อมููลประจำปีี/รายงานประจำปีีของบริิษััท
การเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
•	กิิจกรรมสำหรัับผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญ
เอสซีีจีตี ระหนัักถึึงความสำคััญในการเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์
อัันดีีกัับผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทจึึงจััดกิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม
วััฒนธรรม และสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้า
เยี่่ย� มชมกิิจการในธุุรกิิจหลัักของบริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่�องตั้้ง� แต่่ปีี 2553
โดยบริิษัทั ได้้จััดส่่งหนัังสืือเชิิญเข้้าร่่วมกิิจกรรม พร้้อมทั้้�งจดหมาย
ตอบรัับไปยัังผู้้�ถือื หุ้น้� ทางไปรษณีีย์์ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้ถื้� อื หุ้น้� แสดง
ความประสงค์์ในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสนใจสมััคร
เข้้าร่่วมกิิจกรรม โดยบริิษััทได้้ทำการสุ่่�มคััดเลืือกผู้้�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วม
กิิจกรรมเยี่่�ยมชมกิิจการในธุุรกิิจหลัักในแต่่ละครั้้�ง และประกาศ
รายชื่่�อผู้้�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมกิิจกรรมทั้้�งบนเว็็บไซต์์ของเอสซีีจีี และ
แจ้้งสิิทธิิทางโทรศััพท์์เพื่่�อยืืนยัันการตอบรัับเข้้าร่่วมกิิจกรรม

ในปีี 2564 สืืบเนื่่�องจากสถานการณ์์ของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โควิิ ด 19 ยัั ง คงแพร่่ ร ะบาดอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง และรัั ฐ บาล
ได้้กำหนดมาตรการเฝ้้าระวัังต่่าง ๆ เพื่่�อให้้หน่่วยงานและองค์์กร
ทุุ ก ภาคส่่ ว นให้้ ค วามสำคัั ญ กัั บ การป้้ อ งกัั น การแพร่่ ร ะบาด
โดยเฉพาะข้้อกำหนดต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการจััดกิิจกรรมที่่�มีีลัักษณะ
การรวมกลุ่่�มกัันของคนจำนวนมากที่่�มีคี วามแออััดและมีีความเสี่่ย� ง
สููง จากสถานการณ์์ดัังกล่่าวบริิษััทมีีความห่่วงใยในสุุขภาพของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ประกอบกัับการปฏิิบััติิตามแนวทางที่่�ภาครััฐกำหนด จึึง
งดการจััดกิิจกรรมเยี่่ย� มชมกิิจการในธุุรกิิจหลัักในปีี 2564 อย่่างไร
ก็็ตาม ในปีี 2565 บริิษัทยั
ั งั คงติิดตามสถานการณ์์อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อ
พิิจารณาการจััดกิิจกรรมให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ต่่อไป
•	กิิจกรรมและสิิทธิิประโยชน์์สำหรัับผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�สมาชิิก
เอสซีีจีี ดีีเบนเจอร์์ คลั�บ
เอสซีีจีียัังคงให้้ความสำคััญกัับการดููแลผู้้�ถืือหุ้้�นกู้้�ของบริิษััท
อย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2543 ผ่่านกิิจกรรมและสิิทธิิประโยชน์์
ในหลากหลายรููปแบบ ซึ่่�งได้้มีีการปรัับรููปแบบตามสถานการณ์์
การแพร่่ ร ะบาดของโควิิ ด 19 โดยคำนึึงถึึงความปลอดภัั ย
ของสมาชิิกเป็็นสำคััญ ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมามีีการดำเนิินงาน ดัังนี้้�
- กิิจกรรมเสวนาออนไลน์์ในหััวข้้อ “ทิิศทางเศรษฐกิิจไทย
วิิถีีใหม่่กัับการลงทุุน” ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 และ
สััมมนาบรรยายธรรมออนไลน์์ “ธรรมเปลี่่ย� นโลกในยุุคที่่�
โลกเปลี่่�ยน โดย เจ้้าคุุณพระเมธีีวชิิโรดม (ว.วชิิรเมธีี) ใน
เดืือนสิิงหาคม 2564
- กิิจกรรม SCG Smiling เวิิร์ค์ ชอปสร้้างสรรค์์เพื่่�อสัังคมใน
รููปแบบ Workshop From Home: บริิจาคสมุุดโน้้ตเพื่่�อ
การเรีียนรู้้�ทำมืือขนาด A4 จำนวน 100 เล่่มในเดืือน
มิิถุุนายน 2564 และบริิจาคของเล่่นรููบิิคฝึึกสมองแก่่
ผู้้�บกพร่่องทางสายตาจำนวน 90 ชิ้้�น พร้้อมด้้วยหน้้ากาก
อนามััย Varogard จำนวน 500 ชิ้้�น สเปรย์์ฆ่่าเชื้้�อไวรััส
Varogard จำนวน 20 ขวด ในเดืือนตุุลาคม 2564 เพื่่�อ
ใช้้ในกิิจการของมููลนิิธิิให้้แก่่ให้้แก่่มููลนิิธิิช่่วยคนตาบอด
แห่่งประเทศไทยในพระบรมราชิินููปถััมภ์์
- กิิจกรรมเวิิร์ค์ ชอปในรููปแบบ Workshop From Home:
กิิจกรรม Heart Made Soap เรีียนรู้้�วิิธีีการทำสบู่่�ด้้วย
ตนเอง ในเดืือนมิิถุุนายน 2564 และกิิจกรรม Bag
Happen-กระเป๋๋าสรรค์์สร้้าง เรีียนรู้้�วิธีิ กี ารตกแต่่งกระเป๋๋า
ใบใหม่่จากกระเป๋๋าและเศษผ้้าเหลืือใช้้ในเดืือนกัันยายน 2564
- โครงการ “หุ้้�นกู้้�เอสซีีจีี ใจดีีช่ว่ ยโรงเรีียนของหนูู” เปิิดรัับ
บริิจาคเงิินสนัับสนุุนการจััดซื้้�ออุุปกรณ์์ทางการศึึกษาให้้
กัั บ โรงเรีี ย นประถมศึึกษาขนาดเล็็ ก ในจัั ง หวัั ด ชัั ย ภูู มิิ
จำนวน 2 โรงเรีียน ได้้แก่่ โรงเรีียนบ้้านนายมและโรงเรีียน
บ้้านดอนเค็็ง โดยได้้รัับเงิินบริิจาครวมกว่่า 2 ล้้านบาท 
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และทำการส่่งมอบไปในเดืือนพฤศจิิกายน 2564
- กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวในประเทศ  “กรุ่่�นเสน่่ห์์กรุุงเก่่าแห่่ง
วัันวาน” เอกซ์์คลููซีีฟทริิป จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
จำนวน 2 กรุ๊๊�ป ในเดืือนพฤศจิิกายน 2564
- งานเลี้้�ยงรัับรอง GALA Dinner 2021 เรีียนเชิิญผู้้�ถืือหุ้้�น
กู้้�ที่่ล� งทุุนสููงสุุด 100 ท่่านพร้้อมผู้้�ติดิ ตามร่่วมงานเลี้้ย� งรัับ
ประทานอาหารค่่ ำ กัั บคณ ะผู้้�บริิ ห ารเอสซีี จีี ใ นธีี ม
Bangkok Oldies: The Decade of Golden Memories
ในเดืือนพฤศจิิกายน 2564

โครงการหุ้้�นกู้้�เอสซีีจีี ใจดีีช่่วยโรงเรีียนของหนูู โรงเรีียนบ้้านนายม

ความปลอดภััยของซอฟต์์แวร์์ที่่�ใช้้ภายในให้้เป็็นไปตาม
พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA)
- สื่่อ� สารนโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่ว่ นบุุคคลกับั พนัักงาน
ทุุ ก คนให้้ ไ ด้้ รัั บข้้ อ มูู ลที่่� เ พีี ย งพอ เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า มีี
กระบวนการและการควบคุุมเพื่่�อบริิหารจััดการข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลในทุุกขั้้�นตอน
•	ด้้านการดููแลพนัักงาน
การบริิหารค่่าตอบแทน
เอสซีี จีี ใ ห้้ ค วามสำคัั ญ กัั บ การบริิ ห ารค่่ า ตอบแทนเพื่่� อ ให้้
สามารถจููงใจ Talent และดึึงดููดพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพเข้้ามาร่่วม
2)	พนัักงาน
งานด้้ ว ย รวมทั้้� ง ส่่ ง เสริิ ม ขวัั ญ กำลัั ง ใจของผู้้� ป ฏิิ บัั ติิ ง านเพื่่� อ ให้้
• การเคารพและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
สามารถรัักษาพนัักงานที่่�มีคี วามสามารถไว้้กับั องค์์กร ซึ่่ง� จะผลัักดััน
เอสซีีจียึึี ดมั่่น� ในจริิยธรรมการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�ตามภารกิิจหน้้าที่่� ส่ง่ ผลให้้พนัักงานมุ่่�งมั่่�นพััฒนา
และรัับผิิดชอบต่่อสัังคม พนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ ทัั ก ษะความสามารถของตนให้้ มีี ค วามพร้้ อ ม และเห็็ น ถึึง
ด้้วยการกำกัับดููแลกิิจการและมุ่่�งมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้ ความก้้าวหน้้าในอาชีีพ โดยมีีกระบวนการประเมิินคุุณค่่าของงานใน
กรอบของจรรยาบรรณที่่�มีีการพััฒนาให้้เหมาะสมอยู่่�ตลอดเวลา ระดัับต่า่ ง ๆ ภายในองค์์กร กำหนดโครงสร้้างเงิินเดืือนค่่าตอบแทน
รวมทั้้�งปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายของแต่่ละประเทศที่่�เข้้าไปดำเนิินกิิจการ ที่่�เหมาะสมและแข่่งขัันได้้กับตล
ั าดแรงงานภายนอก ในอุุตสาหกรรม
และสอดคล้้องกัับหลัักมาตรฐานสากล เช่่น ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วย เดีียวกัันหรืือในทำเลที่่�ตั้้�งใกล้้เคีียงกัันได้้ และมีีระบบการประเมิิน
สิิทธิิมนุุษยชน (UDHR) ข้้อตกลงโลกแห่่งสหประชาชาติิ (UNGC) ผลการปฏิิบััติิงานโดยยึึดมั่่�นในความเท่่าเทีียมและเป็็นธรรมภาย
และปฏิิญญาว่่าด้้วยหลัักการและสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานในการทำงาน ในองค์์กร คำนึึงถึึงการสื่่�อสารระหว่่างพนัักงานกัับผู้้�บัังคัับบััญชา
ขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (ILO) อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้ และบริิษัทั ให้้ทราบถึึงความคาดหวััง แผนงานและความเป็็นอัันหนึ่่ง�
ดำเนิินการ ดัังนี้้�
อัันเดีียวกัันของเป้้าหมายองค์์กรร่่วมกััน ซึ่่ง� มีีรูปู แบบการจ่่าย ได้้แก่่
- สนัั บ สนุุ น นโยบายสิิ ทธิิ ม นุุ ษ ยชนด้้ า นการบริิ ห าร เงิินเดืือน เงิินช่่วยเหลืือตามภารกิิจของตำแหน่่งงาน เงิินรางวััล
ความหลากหลายและยอมรัับความแตกต่่างของบุุคคล  ประจำปีี เงิินตอบแทนพิิเศษ และผลประโยชน์์อื่่�น ๆ
โดยกำหนดเป้้าหมายเพื่่�อเพิ่่�มสััดส่่วนผู้้�หญิิงในระดัับ
ทั้้�งนี้้�การบริิหารค่่าตอบแทนได้้คำนึึงถึึงผลการดำเนิินงานเป็็น
ผู้้�บริิหารให้้มากขึ้้�นภายในปีี 2568
รายปีี เช่่น การสร้้างยอดขาย กำไรสุุทธิิ EBITDA รวมถึึงผลดำเนิิน
- จััดทำและปรัับปรุุงนโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล งานในระยะยาว แผนการขยายธุุรกิิจ อััตราการเติิบโตของกำไร
ของเอสซีีจีี ให้้มีีหลัักเกณฑ์์ กลไก มาตรการกำกัับดููแล  ส่่วนแบ่่งการตลาด ผลการดำเนิินงานด้้านการพััฒนาและปรัับปรุุง
และการบริิ ห ารจัั ด การอย่่ า งชัั ด เจนและเหมาะสม ประสิิทธิภิ าพในการดำเนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เอสซีีจีสี ามารถ
และเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของเอสซีีจีี รวมทั้้�งจััดระบบ เจริิญเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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จากสถานการณ์์ปััจจุุบัันที่่�ต้้องเผชิิญกัับความยากลำบากใน
การปรัับตััวสู่่�  New Normal และมีีการปรัับเพิ่่�มรููปแบบในการ
ดำเนิินธุุรกิิจ เช่่น บริิษััท start-up หรืือ Digital Tech บริิษัทจึึ
ั งมีี
การศึึกษาพิิจารณาแนวทางการจ่่ายค่่าตอบแทนเพื่่�อดููแลให้้เหมาะสม
สอดคล้้องและเอื้้�อต่่อลัักษณะการดำเนิินธุุรกิิจดัังกล่่าว
การบริิหารสวััสดิิการ
เอสซีี จีี ไ ด้้ ก ำหนดนโยบายการบริิ ห ารสวัั ส ดิิ ก ารและผล
ประโยชน์์ และแนวปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วข้้องไว้้ในข้้อบัังคัับการบริิหารงาน
บุุคคล ระเบีียบและแนวปฏิิบัติั กิ ารบริิหารงานบุุคคลของบริิษัท 
ั เพื่่�อ
สนัับสนุุนและช่่วยเหลืือพนัักงาน ทั้้�งในด้้านการดููแลและส่่งเสริิม
สุุขภาพที่่�ดีี อำนวยความสะดวกในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ไปจนถึึงเพื่่�อ
ยกระดัับความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ตี ามความเหมาะสมของพนัักงานในแต่่ละ
ระดัับ โดยจะได้้รับั การทบทวนให้้เหมาะสมกัับการเปลี่่ย� นแปลงอยู่่�เสมอ
นอกจากนั้้�น เอสซีีจีีได้้นำสวััสดิิการแบบยืืดหยุ่่�น (Flexible
Benefits) ที่่�เปิิดทางเลืือกให้้พนัักงานเลืือกใช้้สวััสดิิการที่่�เหมาะสม
กัับตนเองได้้ ซึ่ง่� เป็็นการมุ่่�งเน้้นให้้คุณ
ุ ค่่ากัับพนัักงานเป็็นสำคััญและ
จููงใจให้้เหมาะสมกัับความต้้องการของแต่่ละบุุคคล  โดยการริิเริ่่�ม
ดัังกล่่าวเป็็นการส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความผููกพัันกัับบริิษััท  และ
บริิษััทยัังคงรัักษาระดัับของงบประมาณด้้านสวััสดิิการได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ และสามารถตอบสนองต่่อลัักษณะการทำงานแบบ 
“Hybrid Workplace” ได้้เป็็นอย่่างดีี
เอสซีี จีี ไ ด้้ จัั ด ให้้ มีี ก ารออกแบบสิ่่� ง อำนวยความสะดวกใน
สำนัักงานใหม่่เพื่่�อสร้้างเป็็นพื้้�นที่่�ในลัักษณะ Co-working Spaces
และ Collaborative Zones เพื่่�อรองรัับรููปแบบการทำงานแบบ 
New Normal โดยในช่่วงการแพร่่ระบาดของโควิิด 19 เอสซีีจีี
ได้้จััดหาอุุปกรณ์์และเครื่่�องใช้้สำนัักงานที่่�เหมาะกัับสรีีระเพื่่�อช่่วย
ให้้พนัักงานเอสซีีจีีทำงานนอกสถานที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น
โต๊๊ะเก้้าอี้้� เงิินช่่วยเหลืือค่่าสมาชิิกอิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่ายให้้
กัับพนัักงาน รวมทั้้�งจััดให้้มีี Bubble & Seal, Local Community
Isolation ในโรงงาน การทดสอบ ATK อำนวยความสะดวกด้้าน
การฉีีดวััคซีีน โปรแกรม Tele-Med เพื่่�ออำนวยความสะดวกให้้
ปรึึกษากัับแพทย์์ได้้ทางโทรศััพท์์ และกล่่องบรรจุุสิ่่ง� จำเป็็นเมื่่�อต้้อง
ดููแลตนเองอยู่่�ที่่�บ้้านตามความจำเป็็นในแต่่ละกรณีี
การดููแลพนัักงานในระยะยาว
เอสซีี จีี ใ ห้้ ค วามสำคัั ญ กัั บ การบริิ ห ารความก้้ า วหน้้ า ของ
พนัักงาน เพื่่�อให้้พนัักงานทราบถึึงเส้้นทางการเติิบโตในหน้้าที่่�
การงาน ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำคััญในการสร้้างแรงจููงใจ และความรู้้�สึึก
ผููกพัันของพนัักงานต่่อองค์์กร โดยมีีการกำหนดแผนพััฒนาร่่วมกััน
ระหว่่างพนัักงานและผู้้�บัังคัับบััญชาอย่่างต่่อเนื่่�อง

สวััสดิิการที่่�จัดั ให้้เพื่่�อดููแลพนัักงานในระยะยาว ได้้แก่่ กองทุุน
สำรองเลี้้� ย งชีี พ  หลัั ก สูู ต รการจัั ด การเงิิ น การดูู แ ลสุุ ข ภาพ
โครงการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อการเกษีียณอายุุ และสโมสรของ
พนัักงานที่่�เกษีียณอายุุ เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถใช้้ชีีวิิตในการ
ทำงานได้้อย่่างมีีคุุณภาพ และวางแผนจััดเตรีียมความพร้้อมหลััง
เกษีียณอายุุให้้มีีความมั่่�นคง ทั้้�งด้้านการเงิิน และด้้านสุุขภาพที่่�ดีี
สวััสดิิการและผลประโยชน์์ได้้รัับการออกแบบใหม่่โดยใช้้แนวทาง
"mark-to-market" เพื่่�อให้้ตรงกัับสภาพแวดล้้อมการจ้้างงานใน
บางตำแหน่่งที่่�เป็็นลัักษณะงานเฉพาะใหม่่ ๆ ได้้แก่่ งานด้้าน Digital
Venture Capital, Digital Tech และ Cleanergy
การพััฒนาพนัักงานระบบการบริิหารทรััพยากรบุุคคลในด้้านอื่่น� ๆ
1. การพััฒนาพนัักงาน
การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ที่่�ยังั ส่่งผลต่่อการดำเนิินธุุรกิิจให้้
เปลี่่�ยนไปและต้้องปรัับตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งกระทบต่่อการขยาย
ธุุรกิิจของเอสซีีจีีทั้้�งในไทยและอาเซีียน รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
รููปแบบการดำเนิินธุุรกิิจที่่�มีคี วามจำเพาะตามบริิบทของแต่่ละธุุรกิิจ
มากขึ้้�นและความต้้องการของลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนไปอย่่างรวดเร็็วและ
ต่่อเนื่่�อง เอสซีีจีจึึี งปรัับปรุุงกลยุุทธ์์และเร่่งพััฒนาความสามารถใน
การทำงานที่่�สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์ท์ างธุุรกิิจและปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบ
การเรีียนรู้้�ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนไป
บริิษััทพร้้อมรัับมืือกัับพฤติิกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�เปลี่่�ยนไปอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง และเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดในการเรีียนรู้้�ของพนัักงาน โดย
เพิ่่�มสััดส่่วน Digital Learning ต่่อ In-house Learning อีีกทั้้�งยััง
มุ่่�งมั่่�นพััฒนาประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ของพนัักงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นอย่่าง
สม่่ำเสมอ เช่่น ผสานการเรีียนรู้้�ที่่เ� รีียกว่่า Virtual Learning เข้้าไป
ในหลัักสููตร SCG Flagship Programs เช่่น หลัักสููตร Management
Development Program (MDP) เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�  ยัั ง ต่่ อ ยอดการ “Re-Skill และ Up-skill”
ครอบคลุุ ม พนัั ก งานทุุ ก คนทุุ ก ระดัั บ  โดยเน้้ น ด้้ า น Future
Capability เช่่น Changeable Mindset for Success, Find Out
Why และ Business Strategy in VUCA world เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�ยััง
ปรัับปรุุงหลัักสููตรต่่าง ๆ ให้้ทัันสมััยโดยเน้้นการเรีียนรู้้�ในรููปแบบ 
70 Coaching On The Job Training และ Assignment มากขึ้้�น
เช่่น หลัักสููตร Business Concept Development (BCD) Project
Management และ Partnership Management เป็็นต้้น
เอสซีีจีียัังจััดทำ “แผนพััฒนาพนัักงาน” อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีี
คณะกรรมการบุุ คคล ของทุุ ก ธุุ ร กิิ จ ดูู แ ลการพัั ฒ นาพนัั ก งาน
อย่่างใกล้้ชิดิ รวมถึึงการให้้มีรี ะบบโค้้ชระหว่่างหััวหน้้าและลููกน้้อง
อย่่างเข้้มข้้นเพื่่�อให้้หา Learning Solutions ที่่�เหมาะสมแก่่
พนัักงานและตรงต่่อความต้้องการของธุุรกิิจ นอกจากนี้้� ยังั ร่่วมมืือ
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กัับสถาบัันชั้้น� นำต่่าง ๆ ทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่�อนำคนที่่�มีคี วามรู้้�
ความสามารถ และความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านมาเสริิมกำลัังพลให้้
กัับธุรุ กิิจ จึึงมั่่น� ใจว่่าธุุรกิิจดำเนิินไปอย่่างราบรื่่�นและมีีประสิิทธิภิ าพ
ต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� เอสซีีจีียัังมีีการให้้ความรู้้�พนัักงานด้้านการรัักษา
ดููแลสุุขภาพ การป้้องกััน การใช้้ชีีวิิตของพนัักงานในช่่วงการแพร่่
ระบาดของ โควิิด 19 มีีระบบการติิดตามพนัักงาน และการติิดตาม
สถานการณ์์รายสััปดาห์์ผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลต่่าง ๆ
พนัักงานเอสซีีจีมีี วัี นั ฝึึกอบรมเฉลี่่ย� ต่่อคน 10 วััน ค่่าใช้้จ่า่ ยใน
การเรีียนรู้้�และพััฒนาพนัักงานทั้้�งภายในและภายนอก 558 ล้้านบาท

2)

3)

4)

2. การบริิหารทรััพยากรบุุคคลให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทาง
ธุุรกิิจ
เอสซีีจีใี ห้้ความสำคััญกัับพนัักงานตามอุุดมการณ์์ในการดำเนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท  ได้้แก่่ “เชื่่�อมั่่�นในคุุณค่่าของคน” โดยในช่่วง
การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 บริิษัทั ได้้มุ่่�งมั่่�นให้้การสนัับสนุุนเพื่่�อ
ลดอุุปสรรคในการปฏิิบัติั ติ ามหน้้าที่่�ความรัับผิดิ ชอบ และยัังคงดููแล
พนัักงานให้้สามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ดัังนี้้�
1) โครงการ HR Transformation: เอสซีีจีไี ด้้ทำงานร่่วมกัับ
ผู้้�เชี่่ย� วชาญภายนอก (Tata Consultant Services: TCS)
ในการปรัับปรุุง Operations ด้้านการบริิหารงานบุุคคล
ใหม่่ โดยการนำเทคโนโลยีีด้้านดิิจิิทััล  เช่่น RPA BOT
AI เป็็ น ต้้ น มาใช้้ เ พื่่� อ ปรัั บ ปรุุ ง ประสิิ ทธิิ ภ าพในการ

5)

ปฏิิบััติิงานของพนัักงาน และสามารถลดต้้นทุุนในการ
ดำเนิินการได้้
ตั้้�งหน่่วยงาน HR Share-Services: เพื่่�อบริิการให้้ทั้้�ง
หน่่วยงานที่่�เป็็น Corporate และธุุรกิิจซีีเมนต์์และ
ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง ด้้วยการใช้้แพลตฟอร์์มที่่�เป็็นดิิจิิทััล 
(Service Now) ทำให้้เพิ่่�มความสามารถในการให้้บริกิ าร
และประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ยลงได้้ ซึ่ง่� ต่่อไปจะขยายการให้้บริกิ าร
ดัังกล่่าวไปที่่�ธุรุ กิิจเคมิิคอลส์์และ SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้ง� )
และมุ่่�งหวัังจะให้้บริิการแก่่ลููกค้้าภายนอกต่่อไปด้้วย
Talent Management ขยายนำไปใช้้ในต่่างประเทศ:
Talent Management สำหรัับเอสซีีจีีในไทยได้้รัับการ
พััฒนาปรัับปรุุงเกณฑ์์สำหรัับการประเมิินใหม่่ รวมทั้้�งจััด
ให้้มีโี ครงการพััฒนาความสามารถในรููปแบบ Virtual และ
การวางแผนเพื่่�อสืืบทอดตำแหน่่งงาน ซึ่่ง� เอสซีีจีไี ด้้กำหนด
ให้้ขยายนำไปใช้้กัับตำแหน่่งเชิิงกลยุุทธ์์ในต่่างประเทศ
โดยนำแนวทางในไทยไปใช้้เป็็นพื้้�นฐาน แต่่ทั้้�งนี้้�ก็็ให้้
กำหนดวิิธีกี ารขั้้น� ตอนตามความเหมาะสมของข้้อกำหนด
เฉพาะในแต่่ละประเทศ
HR Analytics: ใช้้ข้้อมููลในการพิิจารณาขัับเคลื่่�อนงาน
โดยนำเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์มาช่่วย (PowerBI
Data Modeling และ Predicting Analysis) ได้้แก่่
การวิิเคราะห์์กำลัังพล การวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งเพื่่�อรัักษา
พนัักงานให้้อยู่่�กัับองค์์กร เอสซีีจีีใช้้ HR Analytics เพื่่�อ
ประโยชน์์ในการวิิเคราะห์์งานบริิหารทรััพยากรบุุคคลเพื่่�อ
ประเมิินพฤติิกรรมขององค์์กร (Organization Network
Analysis) ซึ่่ง� จะช่่วยพััฒนาประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ให้้กับั
พนัักงาน และส่่งเสริิมให้้เกิิดการริิเริ่่�มของนโยบายด้้าน
บริิหารทรััพยากรบุุคคลที่่ต� อบสนองต่่อความต้้องการของ
พนัักงานเป็็นสำคััญ
Capability Management: เอสซีีจีพัี ฒ
ั นาเครื่่�องมืือและ
โปรแกรมในการเรีียนรู้้�ให้้เป็็นรููปแบบดิิจิิทััล  โดยเพิ่่�ม
สััดส่่วนมากขึ้้น� สำหรัับหลักั สููตรที่่�จัดั ขึ้้น� ภายในองค์์กร ได้้
นำการเรีียนรู้้�ในรููปแบบ Virtual มาใช้้กับ 
ั SCG Flagship
Programs (Abridged Business Concept (ABC)
Business Concept Development (BCD)
Management Development Program (MDP)
Management Acceleration Program (MAP) และใช้้
ความสามารถของพนัักงานเป็็นส่่วนหนึ่่�งในเกณฑ์์การ
พิิจารณาเลื่่�อนตำแหน่่ง
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6) Culture Harmonization: เอสซีีจีีปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน
ทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียม ให้้ความเคารพในความหลากหลาย
และยอมรัับในความแตกต่่างของบุุคคลทั่่�วทั้้�งองค์์กร
ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ กัันด้้วยความไว้้วางใจ บริิหารงานด้้วยความโปร่่งใส
และยึึดมั่่� น ต่่ อ อุุ ด มการณ์์ ใ นการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า ง
มีีคุุณธรรม เอสซีีจีีให้้ความสำคััญกัับความหลากหลาย
ของพนัักงานในทุุกด้้าน เช่่น กำหนดแนวคิิดในการ
เพิ่่�มสััดส่่วนเพศหญิิงในพนัักงานระดัับผู้้�บริิหาร การดููแล
พนัักงานที่่�เป็็น Mid-Career การส่่งเสริิมให้้ริเิ ริ่่ม� ธุุรกิิจใหม่่
(strat-up Model) สำหรัับคนรุ่่�นใหม่่รวมถึึงพััฒนา
นโยบายในการเปิิดรัับกลุ่่�ม LGBTQ
7) HR Digitization: เอสซีีจีีได้้ออกแบบสถานที่่�ทำงานให้้
เป็็น Digital Workplace โดยสนัับสนุุนอุุปกรณ์์และ
เครื่่�องมืือที่่�ช่ว่ ยให้้สามารถทำงานจากภายนอกได้้ เพื่่�อยก
ระดัั บ ปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งพนัั ก งานและยัั ง คงรัั ก ษา
Engagement ไว้้ได้้ ดัังนี้้�
7.1) Employee Connect (แอปพลิิเคชััน ที่่�ใช้้จััดการ
ข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล การขอลางาน การทำงานล่่วงเวลา
การจััดการสวััสดิิการและผลประโยชน์์ HR Q&A
Bot และช่่องทางการสื่่�อสารต่่าง ๆ) ได้้จััดทำ
features ใหม่่ ๆ เพิ่่�มขึ้้�น เช่่น การตรวจสุุขภาพ
ประจำวัั น ของโควิิ ด 19 บัั น ทึึกการฉีี ด วัั ค ซีี น
การสำรองที่่�นั่่�งในสำนัักงาน Check in & out
สำหรัับการทำงานในสำนัักงาน เป็็นต้้น
7.2) HR Operations : Robotic Process Automation
(RPA) ที่่�ใช้้เพื่่�อลดเวลาในการทำงานที่่�ซ้้ำซ้้อนและ
สนัับสนุุนการทำงานจากภายนอก เช่่น ลายเซ็็น
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ เครื่่�องมืือการประชุุมออนไลน์์ การ
สรุุปรายงานต่่าง ๆ การบัันทึึกธุุรกรรม การชำระ
เงิินคืืน ฯลฯ แอปพลิิเคชัันที่่�จัดั ทำขึ้้น� เอง (PowerApp)
ใช้้เพื่่�อติิดตามสถานะการปฏิิบััติิงานต่่าง ๆ
7.3) Performance Management System: ใช้้
Success Factors เพื่่�อปรัับปรุุงขั้้�นตอนในการ
บริิหารผลดำเนิินงาน ตั้้�งแต่่การกำหนด KPI ไป
จนถึึงการติิดตามผลดำเนิินงานและบัันทึึกการให้้
คำปรึึกษากัันในรููปแบบดิิจิิทััล
7.4) PowerBI dashboard:   ใช้้ในการวิิเคราะห์์ HR
KPI และข้้อมููลด้า้ นพนัักงาน เช่่น การจััดการกำลััง
คน การวิิเคราะห์์ข้้อมููลการลาออก เป็็นต้้น และ
สามารถนำเสนอไปยัังฝ่่ายจััดการได้้

7.5) Recruitment: ใช้้ประโยชน์์ในรููปแบบดิิจิิทััล เช่่น
การประเมิิ น ผู้้� ส มัั ค รงานได้้ ท างออนไลน์์ การ
สััมภาษณ์์และการดููแลพนัักงานเข้้าใหม่่ใช้้เป็็น
เครื่่� อ งมืื อ ช่่ ว ยในการวิิ เ คราะห์์ เช่่ น Google
Analytic Bitl วิิเคราะห์์กิิจกรรมในการคััดเลืือกผู้้�
สมััครงาน และจััดเก็็บข้อ้ มููลของผู้้�สมััครได้้มากขึ้้น�
และได้้ร่ว่ มกัับ LinkedIn เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพใน
การจััดการกัับข้้อมููลของผู้้�สมััครงาน
7.6) Talent Management and Succession
Planning: ใช้้ Talent Portfolio ผ่่าน E-platform
ในการรวมโพรไฟล์์ของ Talent เพื่่�อพิิจารณา
Career Management ในอนาคต
3) ลููกค้้า
เอสซีีจีีมุ่่�งมั่่�นสร้้างสรรค์์นวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อส่่งมอบ
สิินค้้าและบริิการที่่�ตอบสนองความต้้องการที่่�แท้้จริิงของลููกค้้าทั้้�ง
ด้้านคุุณภาพและราคาที่่�เป็็นธรรม โดยสิินค้้าและบริิการจะต้้องมีี
ความปลอดภััยในระดัับมาตรฐานสากล  เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และเสริิมสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยการใช้้กลยุุทธ์์ความเป็็น
เลิิศในการดำเนิินงาน เพื่่�อให้้ลููกค้้าเกิิดความมั่่�นใจและได้้รัับความ
พึึงพอใจสููงสุุด และได้้จััดให้้มีีหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบการบริิหาร
ลูู ก ค้้ า สัั ม พัั น ธ์์ ใ นทุุ ก ธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ ให้้ ข้้ อ เสนอแนะเกี่่�ย วกัั บสิิ น ค้้ า
และบริิการ รวมถึึงการให้้คำปรึึกษาเกี่่�ยวกัับวิิธีีการแก้้ปััญหา
การบริิการหลัังการขาย รวมถึึงรัับข้้อร้้องเรีียนเมื่่�อเกิิดปััญหา เพื่่�อ
นำข้้อเสนอแนะไปจััดทำเป็็นแผนงานสำหรัับปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพ
การดำเนิินงานให้้ดีีมากขึ้้�น
เอสซีีจีีมีีกระบวนการบริิหารเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับ
ลููกค้้า โดยมีีปัจั จััยหลัักสำคััญคืือ Voice of Customer จึึงได้้มีกี าร
สำรวจความพึึงพอใจของลููกค้้าในแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจเป็็นประจำทุุกปีี
เพื่่�อวััดระดัับความคาดหวััง และความพึึงพอใจของลููกค้้า และนำ
เอาความต้้องการเชิิงลึึกของลููกค้้ามาพััฒนาต่่อยอดเป็็นนวััตกรรม
ใหม่่ ๆ มีีช่อ่ งทางออนไลน์์แก่่ลูกู ค้้าในช่่วงสถานการณ์์โควิิด 19 เพื่่�อ
ตอบสนองพฤติิกรรมลููกค้้าในปััจจุุบััน รวมทั้้�งมีีระบบวิิเคราะห์์
ข้้อมููลพฤติิกรรมการบริิโภคของลููกค้้า เพื่่�อเรีียนรู้้�ความต้้องการของ
ลููกค้้าและสร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้าในระยะยาว ทั้้�งนี้้�ในการ
สำรวจความพึึงพอใจของลูู ก ค้้ า ในปีี 2564 ผ่่ า นช่่ อ งทาง
SCG Contact Center เอสซีีจีีมีีผลสำรวจความพึึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 100
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4) 	คู่่�ค้้า/คู่่�ธุุรกิิจ
เอสซีีจีปี ฏิิบัติั ติ ามกรอบการแข่่งขัันทางการค้้าที่่�สุจุ ริิต โปร่่งใส
โดยยึึดถืือการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขทางการค้้าและสััญญาที่่�กำหนด
จรรยาบรรณเอสซีีจีี และคำมั่่�นที่่�ให้้ไว้้กับคู่่�ค้
ั า้ อย่่างเคร่่งครััด โดยมีี
การพิิจารณาราคาซื้้�อที่่�เหมาะสมและยุุติิธรรม โดยคำนึึงถึึงความ
สมเหตุุสมผลด้้านราคา คุุณภาพ และบริิการที่่�ได้้รัับ มีีการกำหนด
ระเบีียบในการจััดหาและการดำเนิินการต่่าง ๆ ที่่�ชััดเจน ไม่่เรีียก
หรืือรัับทรััพย์์สิิน หรืือผลประโยชน์์ใด ๆ จากคู่่�ค้้า สนัับสนุุน
การจััดหาที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม หลีีกเลี่่ย� งการซื้้อ� สิินค้้ากัับคู่่�ค้า้
ที่่�ละเมิิดสิิทธิมิ นุุษยชน หรืือละเมิิดทรััพย์์สินิ ทางปััญญา และไม่่ทำ
ธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าที่่�มีีพฤติิกรรมที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย
สำหรัับคู่่�ธุรุ กิิจ เอสซีีจีมีี นี โยบายในการดููแลคู่่�ธุุรกิิจ ทั้้�งในเรื่่อ� ง
สภาพแวดล้้อม ความปลอดภััยในการทำงาน และผลตอบแทนที่่�
จะได้้รัับ  โดยการเข้้าไปให้้ความรู้้� ให้้คำปรึึกษาและสร้้างแรงจููงใจ
เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาระบบการจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม และการส่่ง
เสริิมความปลอดภััยด้้วยการให้้การรัับรองระบบความปลอดภััย
คู่่�ธุรุ กิิจ และพิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมและยุุติธิ รรม นอกจากนี้้�
ยัังส่่งเสริิมการพััฒนาขีีดความสามารถและพััฒนาความรู้้�ทั้้ง� ในงาน
และนอกงานของคู่่�ธุุรกิิจให้้สามารถทำงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�น และสนัับสนุุนให้้คู่่�ธุุรกิิจมีีการพััฒนาความรู้้�  เพื่่�อให้้
การทำงานเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำหนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิใน
การจััดหาและคััดเลืือกคู่่�ค้้า/คู่่�ธุุรกิิจของเอสซีีจีี โดยกำหนดไว้้อย่่าง
ชัั ด เจนถึึงนโยบายการจัั ด หาและการคัั ด เลืื อ กคู่่�ค้้ า /คู่่�ธุุ ร กิิ จ
คุุณสมบััติิและการสมััครเป็็นคู่่�ค้้า/คู่่�ธุุรกิิจ รวมถึึงขั้้�นตอนการทำ
ธุุ ร กิิ จ กัั บ เอสซีี จีี และได้้ ก ำหนดจรรยาบรรณคู่่�ธุุ ร กิิ จ เอสซีี จีี
(SCG Supplier Code of Conduct) เพื่่�อให้้คู่่�ธุุรกิิจของเอสซีีจีีมีี
ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าเอสซีีจีจี ะดำเนิินการคััดเลืือกคู่่�ค้้า/คู่่�ธุุรกิิจ
อย่่างมีีระบบ เป็็นธรรม โปร่่งใส และสนัับสนุุนคู่่�ค้้า/คู่่�ธุุรกิิจที่่�ดำเนิิน
ธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม มีีความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
และบริิษััทจะไม่่ทำธุุรกรรมกัับบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคลที่่�กระทำผิิด
กฎหมาย หรืือมีีพฤติิกรรมที่่�ส่่อไปในทางทุุจริิต  และเผยแพร่่
นโยบายดัังกล่่าวไว้้บนเว็็บไซต์์ของเอสซีีจีี
5) ผู้้�ร่่วมทุุน
เอสซีีจีีเคารพซึ่่�งสิิทธิิของผู้้�ร่่วมทุุนและปฏิิบััติิต่่อผู้้�ร่่วมทุุนทุุก
รายอย่่างเป็็นธรรม ไม่่เอาเปรีียบผู้้�ร่่วมทุุน ตลอดจนให้้ความร่่วม

มืืออย่่างดีีกับั ผู้้�ร่ว่ มทุุนเพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการดำเนิินงานของ
กิิจการร่่วมทุุนให้้มีีความแข็็งแกร่่ง สนัับสนุุนให้้มีีการแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ และร่่วมกัันพิิจารณากำหนดแผนธุุรกิิจ
ร่่วมกัันพิิจารณาจััดสรรผลประโยชน์์อย่่างเหมาะสม โปร่่งใส รวม
ทั้้�งติิดตาม และผลัักดัันให้้การดำเนิินงานของกิิจการร่่วมทุุนเป็็นไป
ตามกรอบของกฎหมาย แนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และ
จรรยาบรรณเอสซีีจีี ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้การดำเนิินงานของกิิจการร่่วมทุุน
ประสบผลสำเร็็จตามวััตถุุประสงค์์ของกิิจการร่่วมทุุน
6) เจ้้าหนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทคำนึึงถึึงความเสมอภาคของทุุกฝ่่ายที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ความซื่่�อสััตย์์ในการดำเนิินธุุรกิิจ และยึึดมั่่�นในการสร้้าง
ความเชื่่อ� ถืือและการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ เจ้้าหนี้้�อย่่างเป็็นธรรม โดยมีีนโยบาย
และแนวทางปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้� ดัังนี้้�
1. จัั ด ทำสัั ญ ญากัั บ เจ้้ า หนี้้� ทุุ ก ประเภทอย่่ า งถูู ก ต้้ อ งตาม
กฎหมาย เสมอภาค  เป็็นธรรม และโปร่่งใส โดยไม่่เอา
เปรีียบคู่่�สััญญา
2. ไม่่ใช้้วิธีิ กี ารทุุจริิต หรือื ปกปิิดข้้อมููลหรือื ข้้อเท็็จจริิงสำคััญ
ใด ๆ ที่่�อาจทำให้้เจ้้าหนี้้�ได้้รัับความเสีียหาย
3. ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขข้้อตกลงของสััญญาต่่าง ๆ ที่่�ได้้ทำไว้้
กัับเจ้้าหนี้้�ทุุกประเภทอย่่างเคร่่งครััด ถููกต้้อง ตรงไป
ตรงมา
4. ชำระคืืนเงิินกู้้�พร้้อมดอกเบี้้�ยให้้เจ้้าหนี้้�ทุุกประเภทอย่่าง
ครบถ้้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่่�ได้้ตกลงไว้้
นอกจากนี้้� เพื่่�อรัักษาความเชื่่�อมั่่�นต่่อเจ้้าหนี้้� เอสซีีจีียัังให้้
ความสำคััญกัับการบริิหารจััดการเงิินทุุนให้้มีโี ครงสร้้างทางการเงิิน
ที่่� เหมาะสม มีี การสื่่�อสารกัั บเจ้้ าหนี้้� ถึึงสถานะของธุุ รกิิจอย่่าง
สม่่ำเสมอ และมุ่่�งมั่่�นในการรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืนกัับเจ้้าหนี้้�
7) 	ชุุมชน
เอสซีีจีีเชื่่�อว่่าชุุมชนและสัังคมที่่�เข้้มแข็็งเป็็นรากฐานสำคััญใน
การพััฒนาประเทศให้้เจริิญก้้าวหน้้า จึึงมุ่่�งมั่่น� พััฒนาธุุรกิิจให้้เจริิญ
เติิบโตควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาสัังคม เพื่่�อช่่วยยกระดัับคุณ
ุ ภาพชีีวิต 
ิ
ลดความเหลื่่�อมล้้ำของชุุมชน โดยสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�ช่ว่ ยแก้้ปัญ
ั หา
และสร้้างประโยชน์์ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของชุุมชนและ
สัังคมที่่�เอสซีีจีีเข้้าไปดำเนิินธุุรกิิจทั้้�งในประเทศไทยและอาเซีียน
โดยมีีคณะกรรมการกิิจการสัังคมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ทำ
หน้้าที่่�กำหนดนโยบาย และส่่งมอบแนวทางการดำเนิินงาน พร้้อม
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ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน ไม่่ว่่าจะเป็็นพนัักงาน ภาคีี
เครืือข่่าย ภาครััฐ รวมถึึงชุุมชนในพื้้�นที่่�ช่่วยกัันขัับเคลื่่�อนกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ด้้วยมุ่่�งหวัังให้้อุตุ สาหกรรมและชุุมชนอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างเกื้้อ� กููล
และยั่่�งยืืน โดยเอสซีีจีีมีีการบริิหารจััดการด้้านการพััฒนาชุุมชน
และสัังคม
ทั้้�งนี้้� สามารถดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบ
ต่่อชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคมได้้ในรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
ที่่�เว็็บไซต์์ www.scg.com
8) หน่่วยงานราชการ
เอสซีีจีีได้้กำหนดแนวปฏิิบััติิในการทำธุุรกรรมกัับรััฐไว้้ใน
จรรยาบรรณเอสซีีจีีและนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน โดยจะต้้อง
ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและระเบีียบปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วข้้องในแต่่ละท้้องถิ่่น�
อย่่างเคร่่งครััด และต้้องไม่่กระทำการใด ๆ ที่่�อาจจููงใจให้้พนัักงาน
ในหน่่วยงานราชการมีีการดำเนิินการที่่�ไม่่ถูกู ต้้องเหมาะสม รวมถึึง
ให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานราชการ ทั้้�งทางด้้านวิิชาการและ
การสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่าง ๆ ตลอดจนรัับฟังั ความคิิดเห็็น ข้้อเสนอ
แนะหรืือข้้อร้้องเรีียนต่่าง ๆ ของหน่่วยงานราชการ
9) สื่่�อมวลชน
เอสซีี จีี ใ ห้้ ค วามสำคัั ญ กัั บ การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ลข่่ า วสารแก่่
สื่่อ� มวลชนอย่่างรวดเร็็ว ถููกต้้อง โปร่่งใส เพื่่�อให้้สื่่อ� มวลชนสามารถ
สื่่� อ สารต่่ อ ไปยัั ง สาธารณชนได้้ อ ย่่ า งถูู ก ต้้ อ งและทัั น เหตุุ ก ารณ์์
นอกจากนี้้� ยัังสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับสื่่�อมวลชนอย่่างจริิงจัังและ
ต่่อเนื่่�องผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ตามความสนใจของสื่่�อมวลชน อาทิิ
การเรีียนเชิิญเข้้าร่่วมงานแถลงข่่าว หรืือกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมของบริิษัทั
รวมถึึงสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับสื่่�อมวลชน อาทิิ การแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็นระหว่่างกัันเพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนา หรืือการสนัับสนุุน
กิิจกรรมวิิชาการของสื่่�อมวลชนบนพื้้�นฐานจรรยาบรรณวิิชาชีีพ
10) คู่่�แข่่ง
เอสซีีจีีดำเนิินธุุรกิิจโดยมีีนโยบายในการปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งอย่่าง
เป็็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่่งขัันทางการค้้า โดย
ยึึดมั่่น� ในการดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้จรรยาบรรณเอสซีีจีอี ย่่างมีีจริิยธรรม
โปร่่ ง ใส รวมทั้้� ง ไม่่ เอาเปรีียบคู่่�แข่่งด้้ว ยวิิธีีก ารอััน ไม่่ชอบด้้ ว ย
กฎหมาย ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่เ� ป็็นความลัับด้ว้ ยวิิธีกี ารที่่�ไม่่สุจุ ริิตหรือื
ไม่่เหมาะสม ไม่่กระทำการใด ๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดทรััพย์์สิินทาง
ปััญญาของคู่่�แข่่ง ไม่่ทำลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งด้้วยการกล่่าวหาใน

ทางร้้ายโดยปราศจากข้้อมููลความจริิง ตลอดจนสนัับสนุุนและ
ส่่งเสริิมให้้เกิิดการค้้าอย่่างเสรีี หลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมการตกลงใด ๆ
ที่่�เป็็นการผููกขาด ลด หรืือการจำกััดการแข่่งขััน เป็็นต้้น
11) ภาคประชาสัังคม นัักวิิชาการ ผู้้�นำความคิิด
เอสซีีจีดี ำเนิินธุุรกิิจโดยคำนึึงถึึงความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคมและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม มีีการเปิิดเผยข้้อมููลการดำเนิินธุุรกิิจที่่�ครบ
ถ้้วน ถููกต้้อง โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้ อีีกทั้้�งยัังตระหนััก
ถึึงความสำคััญของมุุมมอง ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะที่่�มาจาก
ภาคประชาสัังคม เพื่่�อนำมาสะท้้อนถึึงประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�องค์์กรสามารถ
พััฒนาเพื่่�อสร้้างคุุณค่่าและประโยชน์์ให้้แก่่สังั คม โดยตั้้ง� แต่่ปีี 2553
จนถึึงปััจจุุบันั  คณะกรรมการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนได้้จัดั เวทีีรับฟั
ั งั ความ
คิิดเห็็น (Opinion Panel) จากผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ทั้้ิ ง� ภาคราชการ เอกชน
และองค์์กรอิิสระ โดยมุ่่�งเน้้นการดููแลและสร้้างคุุณค่่าให้้สัังคม
ชุุมชน รวมทั้้�งการขยายผลสู่่�อุุตสาหกรรม ตลอดห่่วงโซ่่อุปุ ทานของ
เอสซีีจีี เพื่่�อให้้เกิิดแนวทางร่่วมกัันในการดำเนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน
ช่่องทางการติิดต่่อของผู้้มีีส่
� ่วนได้้เสีีย
เอสซีีจีเี ปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียมีีส่ว่ นร่่วมในการเสนอแนะ
ความคิิดเห็็นผ่่านช่่องทางดัังต่่อไปนี้้� ซึ่่�งข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ จะได้้
รัับการรวบรวม กลั่่�นกรอง เพื่่�อรายงานต่่อผู้้�บริิหารระดัับสููงและ
คณะกรรมการบริิษัทต
ั ามลำดัับต่่อไป
• เลขานุุการบริิษััท		
โทรศััพท์์: 0-2586-6098
อีีเมล: corporatesecretary@scg.com
•	นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ 		
โทรศััพท์์: 0-2586-4299
อีีเมล: invest@scg.com
บริิษัทั ได้้เปิิดช่่องทางให้้พนัักงานรวมถึึงผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียภายนอก
สามารถติิ ด ต่่ อ เสนอความคิิ ด เห็็ น  ร้้ อ งเรีี ย น และรายงาน
การกระทำที่่�ไม่่ถูกู ต้้องผ่่านช่่องทาง Whistleblowing System ใน
SCG Intranet Portal (สำหรัับพนัักงาน) และเว็็บไซต์์ www.scg.com
(สำหรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น ๆ) เพื่่�อดำเนิินการตามกระบวนการดััง
ต่่อไปนี้้�
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• พนัั ก งานหรืื อ ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย เสนอความคิิ ด เห็็ น ผ่่ า น
ช่่องทางที่่�กำหนด โดยข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องถืือเป็็นความลัับ และจะเปิิดเผย
เท่่าที่่�จำเป็็น บริิษััทมีีมาตรการในการคุ้้�มครองผู้้�ให้้เบาะแสหรืือ
ผู้้�ร้อ้ งเรีียน โดยการดำเนิินการตรวจสอบโดยไม่่เปิิดเผยตััวผู้้�ร้อ้ งเรีียน
หรืื อ แหล่่ ง ข้้ อ มูู ล  ผู้้�ร้้ อ งเรีี ย นสามารถร้้ อ งขอให้้ บริิ ษัั ท กำหนด
มาตรการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมหรืือบริิษััทอาจกำหนดมาตรการ
คุ้้�มครองโดยผู้้�ร้้ องเรีียนไม่่ต้้องร้้องขอหากเห็็น ว่่าเป็็น เรื่่� อ งที่่�มีี
แนวโน้้มที่่�จะเกิิดความเสีียหายหรืือความไม่่ปลอดภััย
• สำนัักงานตรวจสอบรัับเรื่่�องร้้องเรีียนเพื่่�อตรวจสอบถึึง
ข้้อเท็็จจริิงเบื้้�องต้้น โดยดำเนิินการอย่่างรััดกุุมเพื่่�อให้้ทราบข้้อเท็็จ
จริิงภายใน 30-60 วััน ทั้้�งนี้้�จะมีีการรายงานความคืืบหน้้าให้้
ผู้้�แจ้้งเรื่่�องทราบในกรณีีที่่�สามารถระบุุผู้้�ให้้ข้้อมููลได้้
• ในกรณีี ที่่� พ บว่่ า มีี ค วามผิิ ด เกิิ ด ขึ้้� น จริิ ง จะกำหนดให้้
ตั้้� ง คณะกรรมการสอบสวนเพื่่� อ ตัั ด สิิ น และพิิ จ ารณาลงโทษ
และรายงานเรื่่�องทุุจริิตและข้้อร้้องเรีียนต่่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ และคณะกรรมการบริิษัทต่
ั ่อไป
ในกรณีีที่่ผู้� ้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียต้้องการติิดต่่อกัับคณะกรรมการบริิษัทั
โดยตรงโดยไม่่ผ่่านฝ่่ายจััดการ เพื่่�อร้้องเรีียนกรณีีถููกละเมิิดสิิทธิิ
รายงานการทุุจริิต  การทำผิิดกฎหมายหรืือจรรยาบรรณ ซึ่่�งอาจ
เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�บริิหาร สามารถร้้องเรีียนต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ผ่่านกรรมการอิิสระที่่�อีีเมล ind_dir@scg.com
หลัั ก ปฏิิ บัั ติิ 6 ดููแลให้้มีีระบบการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและ
การควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า บริิ ษัั ท และบริิ ษัั ทย่่ อ ยมีี ร ะบบการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�จะทำให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์
อย่่ า งมีี ป ระสิิ ทธิิ ผล มีี ก ารปฏิิ บัั ติิ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่่�เกี่่ย� วข้้อง คณะกรรมการบริิษัทมี
ั หน้
ี า้ ที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบ ดัังนี้้�
1. กำหนดนโยบายบริิหารความเสี่่ย� ง และกำกัับดูแู ลให้้มีกี าร
บริิหารความเสี่่ย� งที่่�มีปี ระสิิทธิผล 
ิ รวมทั้้�งมีีการทบทวนและประเมิิน
ระบบการจัั ด การความเสี่่� ย งอย่่ า งสม่่ำเสมอ และเมื่่� อ ระดัั บ
ความเสี่่�ยงมีีการเปลี่่�ยนแปลง
2. แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่่�อทำหน้้าที่่�สอบทาน
การดำเนิิ น งานให้้ ถูู ก ต้้ อ งตามนโยบายและระเบีี ย บข้้ อ บัั ง คัั บ 
ตลอดจนกฎหมาย ระเบีียบปฏิิบััติิ และข้้อกำหนดของหน่่วยงาน
กำกัับดููแล ส่่งเสริิมให้้พััฒนาระบบรายงานทางการเงิินและบััญชีี
ให้้เป็็นตามมาตรฐานสากล รวมทั้้�งสอบทานให้้มีรี ะบบการควบคุุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริิหารความเสี่่ย� งที่่�รัดั กุุม
เหมาะสม ทัันสมััย และมีีประสิิทธิภิ าพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�และแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างอิิสระ
3. กำหนดให้้มีีคณะจััดการบริิหารความเสี่่�ยงเอสซีีจีี (Risk
Management Committee) ทำหน้้าที่่�กำหนดโครงสร้้าง นโยบาย

กลยุุทธ์์ และกรอบการบริิหารความเสี่่�ยง รวมไปถึึงติิดตามผล
การบริิหารความเสี่่ย� งและอนุุมัติั แิ ผนการจััดการความเสี่่ย� ง เพื่่�อให้้
ความเชื่่�อมั่่�นว่่ามีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม และรายงาน
ผลต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานทุุ ก ระดัั บมีี จิิ ต สำนึึกในจริิ ย ธรรม
และคุุณธรรม และปฏิิบััติิตามหลัักบรรษััทภิิบาล  จรรยาบรรณ
และนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของเอสซีีจีี พร้้อมทั้้�งกำกัับดููแล
ให้้มีรี ะบบการควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสม
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริิตและการใช้้อำนาจอย่่างไม่่ถููกต้้อง
รวมทั้้�งป้้องกัันการกระทำผิิดกฎหมาย
5. ติิดตามดููแลและจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�
อาจเกิิดขึ้้น� ระหว่่างบริิษัทกั
ั บั ฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการบริิษัท หรื
ั อื
ผู้้�ถืือหุ้้�น กำกัับดููแลให้้มีีการป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์อัันมิิควรใน
ทรััพย์์สิินของเอสซีีจีีและการทำธุุรกรรมกัับผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์
เกี่่�ยวโยงกัับเอสซีีจีีในลัักษณะที่่�ไม่่สมควร
6. จััดตั้้ง� หน่่วยงานตรวจสอบภายในที่่�สามารถปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและอิิสระในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�เป็็นผู้้�รับผิ
ั ดิ ชอบ
และสอบทานประสิิทธิภิ าพระบบการบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุม
ภายใน พร้้อมทั้้�งรายงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณา
ในด้้านการกำกัับดููแลให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�จะทำให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์
อย่่างมีีประสิิทธิิผล  และมีีการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติินโยบาย
การบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยงของเอสซีีจีีมีี
กรอบการปฏิิบัติั งิ านในการกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งที่่�ชัดั เจน
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร สอดคล้้องกัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และเป็็นไปตามมาตรฐานตามแนวปฏิิบััติิสากล
หลัักปฎิิบัติั ิ 7 รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
คณะกรรมการบริิษัทมี
ั ีหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. ติิดตามดููแลสภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถใน
การชำระหนี้้� รวมทั้้�งแผนหรืือกลไกในการแก้้ไขหากเกิิดปััญหา
2. กำกัับดูแู ลให้้ระบบการจััดทำรายงานทางเงิินและการเปิิด
เผยข้้อสำคััญต่่าง ๆ ถููกต้้อง เพีียงพอ ทัันเวลา เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์
และแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
เอสซีีจีีให้้ความสำคััญเรื่่�องการเปิิดเผยสารสนเทศ  เนื่่�องจาก
เป็็นเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อการตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุนและผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีีย จึึงมีีความจำเป็็นที่่�ต้้องมีีการควบคุุมและกำหนดมาตรการใน
การเปิิดเผยสารสนเทศทั้้�งที่่�เป็็นสารสนเทศทางการเงิินและที่่�ไม่่ใช่่
ทางการเงิินให้้ถูกู ต้้องตามที่่�กฎหมายกำหนด มีีสาระสำคััญครบถ้้วน
เพีียงพอ โปร่่งใส เชื่่�อถืือได้้ และทัันเวลา
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เอสซีีจีไี ด้้มีกี ารกำหนดนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล (Disclosure
Policy) ไว้้ เ ป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษรเพื่่� อ ให้้ พ นัั ก งานยึึดถืื อ เป็็ น
แนวปฏิิบัติั แิ ล้้วตั้้ง� แต่่ปีี 2551 โดยในปีี 2560 คณะกรรมการบริิษัทั
ได้้ อ นุุ มัั ติิ ใ ห้้ มีี ก ารปรัั บ ปรุุ ง นโยบายดัั ง กล่่ า วให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
กฎหมายที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ในปััจจุุบััน รวมทั้้�งแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีของ
ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ รวมทั้้�งได้้จััดทำแนวปฏิิบััติิการ
เปิิดเผยข้้อมููล  (Disclosure Guideline) ให้้เป็็นมาตรฐานในการ
เปิิดเผยข้้อมููลสำคััญ สำหรัับให้้พนัักงานเอสซีีจีีในหน่่วยงานที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการเปิิดเผยข้้อมููลสามารถนำไปใช้้ในการเปิิดเผยข้้อมููล
ได้้อย่่างถููกต้้อง และเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน สาธารณชน และ
ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียต่่าง ๆ มั่่�นใจได้้ว่า่ เอสซีีจีไี ด้้เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง
ชััดเจน สอดคล้้องกัับกฎหมาย และเป็็นไปอย่่างเท่่าเทีียมกััน
ซึ่่ง� รายละเอีียดของนโยบายดัังกล่่าวได้้เผยแพร่่ให้้ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียและ
บุุคคลทั่่�วไปทราบบนเว็็บไซต์์ของเอสซีีจีี
นอกจากนี้้� ยัังได้้เผยแพร่่เรื่่อ� งการเปิิดเผยข้้อมููล (Disclosure
Checklist) และกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และ ก.ล.ต.
ที่่�เกี่่ย� วข้้องให้้หน่ว่ ยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องใช้้ประเมิินตนเองเพื่่�อตรวจสอบ
ว่่าได้้จัดั ทำมาตรฐานการทำงานของหน่่วยงานอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และสอดคล้้ อ งกัั บ นโยบายดัั ง กล่่ า วแล้้ ว หรืื อ ไม่่  อัั น เป็็ น การ
สนัับสนุุนให้้เกิิดความยั่่�งยืืนในการเปิิดเผยข้้อมููลของเอสซีีจีี
เอสซีีจีียึึดถืือปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ
ที่่�กำหนดโดยสำนัักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และหน่่วยงาน
อื่่�นของรััฐอย่่างเคร่่งครััด และติิดตามการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�
อย่่างสมํ่่า� เสมอ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ ได้้เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง และ
เป็็นหลัักประกัันให้้ผู้ถื้� อื หุ้น้� เชื่่อ� มั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจที่่�โปร่่งใส เช่่น
1. จััดทำแบบรายงานต่่าง ๆ ตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้้�ดำรงตำแหน่่งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง และรายงานต่่อ
ก.ล.ต. และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนด
2. กำหนดนโยบายให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงต้้อง
รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนและบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
ซึ่่ง� เป็็นส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารจััดการกิิจการของบริิษัทั
หรืือบริิษัทย่
ั อ่ ย ตามหลัักเกณฑ์์ รูปู แบบ และวิิธีกี ารที่่�บริษัิ ทั กำหนด
3. กำหนดนโยบายให้้กรรมการต้้องเปิิดเผย/รายงานการซื้้อ�
ขาย/ถืือครองหุ้้�นสามััญของบริิษัทั ให้้ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการทราบ
ทุุกครั้้�งที่่�มีีการประชุุม รวมทั้้�งรายงานการถืือหุ้้�นกู้้�ของบริิษััทและ
หุ้้�นสามััญของบริิษัทั ในเครืือฯ ของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสูงู
รวมทั้้�งการถืือหุ้้�นสามััญของคู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีี
ภริิ ย า และบุุ ต รที่่� ยัั ง ไม่่ บ รรลุุ นิิ ติิ ภ าวะของบุุ คคลดัั ง กล่่ า วให้้
คณะกรรมการบริิษัทท
ั ราบทุุกไตรมาส และเปิิดเผยจำนวนหุ้น้� ที่่�ถือื
ณ ต้้นปีี สิ้้�นปีี และที่่�มีีการซื้้�อขายระหว่่างปีีไว้้ในรายงานประจำปีี
4. จััดทำรายงานความรัับผิดิ ชอบของคณะกรรมการต่่อรายงาน
ทางการเงิิน และแสดงไว้้คู่่�กับั รายงานผู้ส้� อบบััญชีีในรายงานประจำปีี

5. เผยแพร่่หนัังสืือนััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นและรายงาน
ประจำปีีภายใน 120 วัันนัับตั้้�งแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีี
6. เผยแพร่่รายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นครั้้�งล่่าสุุดไว้้บน
เว็็บไซต์์ของบริิษััท
7. เปิิ ด เผยบทบาทหน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุุดย่่อย จำนวนครั้้�งของการประชุุม และจำนวน
ครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละคนเข้้าประชุุมเป็็นรายบุุคคล
8. เปิิดเผยวัันเดืือนปีี ที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการบริิษัทั
ในรายงานประจำปีี
9. เปิิดเผยวิิธีีการสรรหากรรมการ และวิิธีีการประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
10. เปิิดเผยนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่กรรมการและ
ผู้้�บริิหารระดัับสูงู รวมทั้้�งรููปแบบ ลัักษณะ และจำนวนค่่าตอบแทน
ที่่�กรรมการแต่่ละคนได้้รัับจากการเป็็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยเป็็นรายบุุคคล
11. เปิิดเผยข้้อมููลการเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรของกรรมการที่่�จัดั
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) เป็็นรายบุุคคล
12. เปิิ ด เผยโครงสร้้ า งการดำเนิิ น งานและการลงทุุ น ใน
บริิษัทย่
ั ่อย บริิษััทร่่วม กิิจการที่่�ควบคุุมร่่วมกััน และบริิษััทอื่่�น ๆ
อย่่างชััดเจน
13. เปิิดเผยค่่าสอบบััญชีี และค่่าบริิการอื่่�นนอกเหนืือจาก
ค่่าสอบบััญชีีในรายงานประจำปีี
14. เปิิดเผยหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิและข้้อบัังคัับของบริิษััท
บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั
15. เปิิดเผยนโยบายการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม และ
ผลการปฏิิบััติิตามนโยบาย
16. เปิิ ด เผยนโยบายการกำกัั บดูู แ ลกิิ จ การและผลการ
ปฏิิบััติิงานตามนโยบาย
17. เปิิดเผยโครงการลงทุุนที่่�สำคััญต่่าง ๆ และผลกระทบ
ที่่�มีต่ี อ่ โครงการลงทุุน โดยเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศผ่่านระบบ SET
Link ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และเว็็บไซต์์ของเอสซีีจีี เพื่่�อให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน สื่่�อมวลชน และผู้้�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับทราบข้้อมููล
ที่่�ถููกต้้อง ทั่่�วถึึง และโปร่่งใส
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีี “จรรยาบรรณ
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์” เพื่่�อให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ การปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ของนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ของเอสซีีจีเี ป็็นไปอย่่างถููกต้้องเหมาะสม และเป็็นธรรมกัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม โดยได้้รวบรวมแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีของเอสซีีจีีที่่�
เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ งานนัั ก ลงทุุ น สัั ม พัั น ธ์์ เพื่่� อ ให้้ นัั ก ลงทุุ น สัั ม พัั น ธ์์ มีี
แนวทางที่่�ชััดเจนในการปฏิิบััติิงานตามหลัักบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีี
อัันจะทำให้้เกิิดการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้บริิษััทและสร้้างความมั่่�นใจ
ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน สาธารณชน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
เพื่่�อการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
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•	ช่่องทางการเผยแพร่่ข้้อมููลสารสนเทศของบริิษัทั
เอสซีีจีีให้้ความสำคััญกัับการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�มีีความถููกต้้อง
ครบถ้้วน โปร่่งใส ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิิน ผลการดำเนิินงาน และ
ข้้อมููลอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง นอกจากการเปิิดเผยข้้อมููลตามหน้้าที่่�ภาย
ใต้้ข้้อบัังคัับของกฎหมายแล้้ว เอสซีีจีียัังได้้พััฒนาช่่องทางในการ
สื่่�อสารข้้อมููลและข่่าวสารผ่่านสื่่�อที่่�หลากหลายเพื่่�อเป็็นประโยชน์์
ต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง เช่่น
• จััดให้้มีหน่
ี ว่ ยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เพื่่�อเป็็นช่่องทางติิดต่่อ
โดยตรงกัับนัักลงทุุนทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
• แถลงข่่าวผลการดำเนิินงานประจำไตรมาส รวมทั้้�งข่่าว
โครงการลงทุุนและกิิจกรรมที่่�สำคััญของเอสซีีจีีเป็็นประจำ
• แถลงผลการดำเนิินงานประจำไตรมาสแก่่นัักลงทุุนและ
นัักวิิเคราะห์์
• จััดกิิจกรรมพบพนัักงานเพื่่�อชี้้�แจงนโยบายและแนวทาง
การดำเนิินธุุรกิิจ
• จััดกิิจกรรมพบนัักลงทุุนและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ
• บรรยายให้้ความรู้้�ในหััวข้้อต่่าง ๆ ในการสััมมนาระดัับ
ชาติิและระดัับนานาชาติิ
• จััดโครงการเยี่่�ยมชมกิิจการและโรงงานให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ นัักวิิชาการ ชุุมชน สื่่�อมวลชน และผู้้�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องต่่าง ๆ ในช่่วงที่่�สถานการณ์์เอื้้�ออำนวยให้้สามารถ
จััดโครงการได้้ตามความเหมาะสม
• เผยแพร่่ ข่่ า วผ่่ า นสื่่� อ มวลชนในรูู ป แบบต่่ า ง ๆ อาทิิ
ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ภาพข่่าว บทความ สื่่�อโฆษณา และโซเชีียลมีีเดีีย
ต่่าง ๆ
• จััดทำสิ่่ง� พิิมพ์์และสื่่อ� อื่่น� ๆ เพื่่�อเผยแพร่่ข้อ้ มููลของเอสซีีจีี
อาทิิ รายงานประจำปีี รายงานการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน วารสารผู้้�ถือื
หุ้้�นกู้้� วารสารลููกค้้า วารสารผู้้�แทนจำหน่่าย และวารสารพนัักงาน
• เผยแพร่่ข้อ้ มููลข่า่ วสารถึึงพนัักงานผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์
ต่่าง ๆ อาทิิ SCG Intranet Portal อีีเมล และโซเชีียลมีีเดีีย
• เปิิดเผยข้้อมููลผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััท  www.scg.com
และสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย
• หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
หน่่ ว ยงานนัั ก ลงทุุ น สัั ม พัั น ธ์์ ข องเอสซีี จีีไ ด้้ ท ำหน้้ า ที่่� ติิ ด ต่่ อ
สื่่�อสารกัับนัักลงทุุนสถาบััน นัักลงทุุนรายย่่อย ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�ง
นัักวิิเคราะห์์ และหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่ย� วข้้องอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็น
ธรรม ซึ่่�งในปีี 2564 ได้้มีีการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อให้้กรรมการ

ผู้้�จัดั การใหญ่่ และผู้้�ช่ว่ ยผู้้�จัดั การใหญ่่ได้้พบปะกัับนักั ลงทุุน นัักลงทุุน
สถาบััน และนัักวิิเคราะห์์ อย่่างสมํ่่�าเสมอ โดยได้้นำเสนอผลการ
ดำเนิินงาน งบการเงิิน ฐานะการเงิิน คำอธิิบายและวิิเคราะห์์ของ
ฝ่่ายจััดการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจน
แนวโน้้มในอนาคต ทั้้�งนี้้� ทางหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ได้้มีีการ
ปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการประชุุมเป็็นแบบ Virtual Conference เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์และยัังคงความต่่อเนื่่�องในการให้้ข้้อมููล
กัับนัักลงทุุน โดยสรุุปกิิจกรรมได้้ดัังนี้้�
• จััดกิิจกรรมเพื่่�อให้้กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และผู้้�ช่่วย
ผู้้�จััดการใหญ่่ พบปะนัักลงทุุนสถาบัันในประเทศ  (Domestic
Roadshow และ Conference แบบ Virtual Conference) เพื่่�อ
ชี้้แ� จง สื่่�อสาร และสร้้างความเข้้าใจที่่�ถูกู ต้้อง บนแนวทางการดำเนิิน
ธุุรกิิจ และข้้อมููลทั่่�วไปของเอสซีีจีี รวม 10 ครั้้�ง
• จััด Analyst Conference พร้้อม Press Conference
ทุุกไตรมาส รวม 4 ครั้้�ง
• จััด Roadshow ในต่่างประเทศ (Virtual Conference)
รวม 28 ครั้้�ง
• อีีกทั้้�งยัังมีีการนำเสนอ แบบ One-on-One Meeting/
Group Meeting และ Conference Call เพื่่�อให้้นัักลงทุุนได้้ซััก
ถามแนวทางดำเนิินงานและกลยุุทธ์์ของบริิษััท ตลอดจนการตอบ
ข้้อซัักถามจากนัักลงทุุนโดยตรงผ่่านทางอีีเมลและโทรศััพท์์อย่่าง
สมํ่่�าเสมอ
หลัักปฏิิบัติั ิ 8 สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่อ� สารกัับผู้้ถื� อื หุ้้น�
คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�ในการดููแลให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นมีี
ส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในเรื่่�องสำคััญของเอสซีีจีี เคารพสิิทธิิและ
ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งรายใหญ่่ รายย่่อย และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
อย่่างเป็็นธรรมและโปร่่งใส กำกัับดููแลให้้มีีกระบวนการและช่่อง
ทางในการรัับและจััดการกัับข้้อร้้องเรีียนของผู้้�ที่่�ประสงค์์จะแจ้้ง
เบาะแสหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างมีีประสิิทธิิผล  และเปิิด
โอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายสามารถติิดต่่อ/ร้้องเรีียนในเรื่่�องที่่�
อาจเป็็นปััญหากัับคณะกรรมการได้้โดยตรง
ทั้้�งนี้้� เอสซีีจีีมีีนโยบายในการสนัับสนุุน ส่่งเสริิม และอำนวย
ความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ทุุกกลุ่่�ม รวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นประเภท
สถาบัันได้้ใช้้สิิทธิิต่่าง ๆ ทั้้�งในฐานะนัักลงทุุนในหลัักทรััพย์์และใน
ฐานะเจ้้าของบริิษััท ด้้วยวิิธีีการและมาตรฐานที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับและ
เชื่่�อถืือได้้ โดยให้้สิิทธิิในการซื้้�อ ขาย โอน หลัักทรััพย์์ที่่�ตนถืืออยู่่�
อย่่างเป็็นอิิสระ การได้้รัับส่่วนแบ่่งผลกำไรจากบริิษัท 
ั การเข้้าร่่วม
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น การเสนอวาระการประชุุมล่่วงหน้้า การเสนอชื่่�อ
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บุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษัท 
ั การแสดงความ
คิิดเห็็นในที่่�ประชุุมอย่่างเป็็นอิิสระ และการร่่วมตััดสิินใจในเรื่่�อง
สำคััญของบริิษัท 
ั เช่่น การเลืือกตั้้ง� กรรมการ การแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีี
และการกำหนดค่่าสอบบััญชีี การแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ และ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท  และการอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�สำคััญและมีีผลต่่อ
ทิิศทางในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท 
นอกเหนืือจากสิิทธิิพื้้�นฐานต่่าง ๆ ข้้างต้้นแล้้ว เอสซีีจีียัังได้้
ดำเนิินการในเรื่่อ� งอื่่น� ๆ ที่่�เป็็นการส่่งเสริิมและอำนวยความสะดวก
ในการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
1. ให้้ข้้อมููลที่่�สำคััญและจำเป็็นสำหรัับผู้้�ถืือหุ้้�นเกี่่�ยวกัับการ
ดำเนิินธุุรกิิจอย่่างชััดเจนและทัันต่่อเหตุุการณ์์ โดยเปิิดเผยข้้อมููล
นั้้�นผ่่านทางเว็็บไซต์์ของเอสซีีจีี และผ่่านทางตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย
2. เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายได้้รัับข้้อมููลที่่�ชััดเจน เพีียงพอและ
มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทได้้
เผยแพร่่ ข้้ อมูู ลเกี่่�ย วกัั บ วััน เวลา สถานที่่� และกำหนดวาระ
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้เป็็นเรื่่�อง ๆ อย่่างชััดเจน โดยเผยแพร่่ข้้อมููล
ดัังกล่่าวทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษล่่วงหน้้าประมาณ 2 เดืือน
ก่่อนวัันประชุุม
สำหรัับหนังั สืือนััดประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีรี ายละเอีียด
ข้้อมููลของแต่่ละวาระ พร้้อมคำชี้้�แจงเหตุุผลประกอบ  และความ
เห็็นของคณะกรรมการโดยบริิษััทได้้เผยแพร่่หนัังสืือนััดประชุุม
พร้้อมเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น แบบการลงทะเบีียน เอกสารและ
หลัักฐานที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมต้้องแสดงก่่อนเข้้าร่่วมประชุุม วิิธีีการ
มอบฉัันทะ การลงทะเบีียน และหนัังสืือมอบฉัันทะ บนเว็็บไซต์์ของ
บริิษััททั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษเป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนวััน
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมากกว่่า 30 วััน และจััดส่่งเอกสารดัังกล่่าวข้้างต้้น
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 21 วััน
3. บริิษััทได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้
กรรมการอิิสระหรืือบุุคคลใด ๆ เข้้าร่่วมประชุุมแทนตนได้้โดยใช้้
หนัังสืือมอบฉัันทะแบบหนึ่่�งแบบใดที่่�บริิษััทได้้จััดส่่งไปพร้้อมกัับ
หนัังสืือนััดประชุุม ซึ่่ง� เป็็นรููปแบบที่่�ผู้ถื้� อื หุ้้�นสามารถกำหนดทิิศทาง
การออกเสีียงลงคะแนนได้้ตามแบบที่่�กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
กระทรวงพาณิิชย์์กำหนด พร้้อมข้้อมููลของกรรมการอิิสระที่่�บริษัิ ทั
กำหนดให้้เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะจากผู้้�ถืือหุ้้�น
สำหรัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นนัักลงทุุนสถาบัันหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นผู้้�
ลงทุุนต่่างประเทศและแต่่งตั้้�งให้้คััสโตเดีียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็็นผู้้�รัับฝากและดููแลหุ้้�น บริิษัทั ได้้ประสานงานเรื่่�อง
เอกสารและหลัักฐานที่่�จะต้้องแสดงก่่อนเข้้าร่่วมประชุุมเป็็นการ

ล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้การลงทะเบีียนในวัันประชุุมเป็็นไปอย่่างสะดวก
และรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
ในการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นในปีี 2561 ที่่�ประชุุมได้้มีมี ติิอนุุมัติั ิ
การแก้้ไขข้้อบัังคัับ ข้อ้ 19 เรื่่อ� งการให้้สิทธิ
ิ แิ ก่่ผู้ถื้� อื หุ้น้� ซึ่่ง� มีีหุ้น้� นัับรวม
กัันได้้ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 10 ของจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายได้้ทั้้ง� หมด ที่่�
จะเข้้าชื่่�อกัันทำหนัังสืือขอให้้คณะกรรมการเรีียกประชุุมวิิสามััญ
ผู้้�ถือื หุ้น้� ได้้ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติบริ
ิ ษัิ ทั มหาชนจำกััด
4. บริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ผู้ถื้� อื หุ้้�นส่่งคำถามเพื่่�อสอบถามข้้อมููล
ในแต่่ละวาระหรืือข้้อมููลอื่่�น ๆ ของบริิษััทเป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนวััน
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผ่่านอีีเมล corporatesecretary@scg.com หรืือ
ตามที่่�อยู่่�ของบริิษัท 
ั โดยหากผู้ถื้� อื หุ้น้� ต้้องการสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
สามารถติิดต่่อโดยตรงที่่�สำนัักงานเลขานุุการบริิษัทผ่
ั า่ นช่่องทาง ดัังนี้้�
ที่่�อยู่่�  อาคารเอสซีีจีี 100 ปีี ชั้้�น 19
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ
กรุุงเทพมหานคร 10800
โทรศััพท์์ 0-2586-6456
โทรสาร 0-2586-3007
อีีเมล corporatesecretary@scg.com
5. ในปีี 2564 กรรมการบริิษััทเข้้าร่่วมการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นจำนวน 12 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 100
6. ในปีี 2564 ยัังคงเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด 19 บริิษััทจึึงได้้จััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564
ที่่�สำนัักงานใหญ่่ บางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร โดยได้้ขออนุุญาต
จััดประชุุมถืือหุ้้�นสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง และปฏิิบัติั ิ
ตามมาตรการป้้องกัันการติิดเชื้้�อตามที่่�ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
ล่่วงหน้้าอย่่างเคร่่งครััด
7. บริิษััทได้้จััดให้้มีีการลงทะเบีียนโดยใช้้ระบบบาร์์โค้้ด
(Barcode) ที่่�แสดงถึึงเลขทะเบีียนของผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละรายที่่�ได้้จััด
พิิมพ์์ไว้้บนแบบลงทะเบีียนและหนัังสืือมอบฉัันทะ เพื่่�อให้้ขั้้�นตอน
การลงทะเบีียนเป็็นไปอย่่างรวดเร็็ว นอกจากนี้้� บริษัิ ทั ได้้จัดั ให้้มีจุี ดุ
ตรวจเอกสารกรณีีรัับมอบฉัันทะให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าร่่วมประชุุมแทน
และจััดเตรีียมอากรแสตมป์์สำหรัับปิดิ หนัังสืือมอบฉัันทะไว้้บริกิ าร
ให้้ แ ก่่ ผู้้�รัั บ มอบฉัั น ทะที่่� ม าลงทะเบีี ย นเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม พร้้ อ ม
เจ้้าหน้้าที่่�อำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบีียน โดยบริิษัทั จะเปิิด
รัับลงทะเบีียนก่่อนเริ่่�มการประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 2 ชั่่�วโมง
8. บริิษััทได้้จััดให้้มีีการใช้้บััตรยืืนยัันการลงคะแนนในทุุก
วาระที่่�จะต้้องมีีการลงมติิ เพื่่�อความโปร่่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้้ โดยวิิธีีการลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ ประธานในที่่�ประชุุม
จะสอบถามที่่� ป ระชุุ ม ว่่ า ผู้้� ถืื อ หุ้้� น หรืื อ ผู้้�รัั บ มอบฉัั น ทะคนใด
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บรรยากาศการจััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำปีี 2564 ภายใต้้การปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันการติิดเชื้้�อตามที่่�ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้าอย่่างเคร่่งครััด

ไม่่เห็็นด้้วยหรืืองดออกเสีียง ขอให้้ผู้ถื้� อื หุ้น้� หรืือผู้้�รับั มอบฉัันทะที่่�ไม่่
เห็็ น ด้้ ว ยหรืื อ งดออกเสีี ย งชูู มืื อ และลงคะแนนในบัั ต รยืื น ยัั น
การลงคะแนน เจ้้าหน้้าที่่�จะบัันทึึกคะแนนเสีียงโดยการสแกนบาร์์
โค้้ ด ที่่� บัั ต รยืื น ยัั น การลงคะแนน พร้้ อ มทั้้� ง เก็็ บบัั ต รดัั ง กล่่ า ว
ส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เห็็นด้้วยให้้ลงคะแนนในบััตรยืืนยัันการลงคะแนน
โดยไม่่ต้้องชููมืือ และจะเก็็บบััตรยืืนยัันการลงคะแนนที่่�เห็็นด้้วย
ทุุกใบพร้้อมกัันทั้้�งหมดภายหลัังเสร็็จสิ้้�นการประชุุม สำหรัับผู้้�ถืือ
หุ้้� น ที่่� ม อบฉัั น ทะให้้ แ ก่่ ก รรมการอิิ ส ระซึ่่� ง มีี เ ป็็ น จำนวนมากนั้้� น
บริิษััทจะดำเนิินการลงคะแนนเสีียงเห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย หรืือ
งดออกเสีียงตามความประสงค์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น
9. สำหรัับรายละเอีียดผลการนัับคะแนนของแต่่ละวาระนั้้�น
จะรวบรวมผลและแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมได้้ทราบภายหลัังจากเสร็็จสิ้้�น
การลงคะแนนในแต่่ละวาระ หรืือหากบางวาระต้้องใช้้เวลาในการ
นัับคะแนนมากกว่่าปกติิ ประธานในที่่�ประชุุมอาจขอให้้ที่่�ประชุุม
ดำเนิินการพิิจารณาในวาระอื่่�น ๆ ไปก่่อน เพื่่�อให้้การประชุุมเป็็น
ไปอย่่างต่่อเนื่่�อง และเมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�ได้้ตรวจนัับคะแนนเสร็็จเรีียบร้้อย
แล้้วก็็จะแจ้้งให้้ที่่ป� ระชุุมทราบรายละเอีียดผลการนัับคะแนนทัันทีี
10. บริิษััทได้้จััดให้้มีีตััวแทนของผู้้�สอบบััญชีีที่่�มีีความเป็็น
อิิสระทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ตรวจสอบการนัับคะแนนเสีียงตลอดการ
ประชุุม และมีีตัวั แทนอาสาพิิทักั ษ์์สิทธิ
ิ ผู้ิ ถื้� อื หุ้้�นจากสมาคมส่่งเสริิม
ผู้้�ลงทุุนไทยเข้้าร่่วมสัังเกตการณ์์อีีกด้้วย
11. บริิ ษัั ท ให้้ สิิ ทธิิ แ ก่่ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ที่่� เ ข้้ า ประชุุ ม ภายหลัั ง จาก
ประธานในที่่�ประชุุมเปิิดการประชุุมแล้้ว สามารถออกเสีียงลง
คะแนนได้้ในวาระที่่�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาและยัังไม่่ได้้มีีการ
ลงมติิ และนัับเป็็นองค์์ประชุุมตั้้ง� แต่่วาระที่่�ได้้เข้้าประชุุมเป็็นต้้นไป
จึึงอาจทำให้้มีีผู้้�ออกเสีียงลงคะแนนในแต่่ละวาระไม่่เท่่ากัันได้้
12. เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด 19 ในปีี 2564 บริิษััทต้้อง
ประชุุมให้้แล้้วเสร็็จในเวลาที่่�สั้้�น กระชัับ  เพื่่�อลดเวลาในการที่่�คน
จำนวนมากมารวมอยู่่�ในที่่�เดีียวกััน จึึงขอความร่่วมมืือจากผู้ถื้� อื หุ้น้�  ดัังนี้้�

1) ขอให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ที่่� มีี ค วามประสงค์์ จ ะเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม
ด้้วยตนเอง ให้้แจ้้งความประสงค์์ที่่�จะเข้้าร่่วมประชุุม
ให้้บริิษััททราบล่่วงหน้้า
2) ขอให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ส่่ ง คำถามมาล่่ ว งหน้้ า ก่่ อ นการประชุุ ม
ผู้้�ถืือหุ้้�นให้้แก่่บริิษััท  โดยบริิษััทจะสรุุปประเด็็นทั้้�งหมด
ที่่�ส่ง่ มาล่่วงหน้้าและที่่�สอบถามในห้้องประชุุมโดยรวมไว้้เป็็น
เอกสารแนบท้้ า ยรายงานการประชุุ ม ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ซึ่่� ง จะ
เผยแพร่่ผ่่านระบบเผยแพร่่ข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์
และเว็็บไซต์์ของบริิษััทภายใน 14 วัันนัับแต่่การประชุุม
เสร็็จสิ้้�น
3) เพี่่�อสุุขอนามััยของส่่วนรวม บริิษััทจะไม่่จััดไมโครโฟน
สำหรัับการซัักถามให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�รัับมอบฉัันทะที่่�มีี
ข้้อซัักถามในที่่�ประชุุม จะให้้เขีียนคำถามลงในกระดาษ
แล้้วส่่งให้้เจ้้าหน้้าที่่�รวบรวมไว้้ โดยบริิษัทั จะตอบคำถาม
ในห้้ อ งประชุุ ม เฉพาะเรื่่� อ งที่่� เ กี่่� ย วกัั บ วาระที่่� มีี ก ารลง
คะแนนเสีียงเท่่านั้้�น
4) ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องนั่่�งในโซนที่่�นั่่�งตามที่่�บริิษััทได้้กำหนดไว้้ โดย
มีีระยะห่่างระหว่่างที่่�นั่่�งในระยะห่่างไม่่น้้อยกว่่า 2 เมตร
13. ในแต่่ละวาระการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถขอให้้
มีีการลงคะแนนเสีียงด้้วยวิิธีลัี บั ได้้ หากมีีผู้ถื้� อื หุ้้�นไม่่น้อ้ ยกว่่าห้้าคน
ร้้องขอ และที่่�ประชุุมมีีมติิอนุุมััติิด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากให้้ลง
คะแนนด้้วยวิิธีีลัับ
14. ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในปีี 2564 ที่่�ประชุุมได้้
พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ตามลำดัับในระเบีียบวาระที่่�ได้้กำหนดไว้้ใน
หนัั ง สืื อ นัั ด ประชุุ ม ที่่� ไ ด้้ ส่่ ง ให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ล่่ ว งหน้้ า โดยไม่่ มีี ก าร
เปลี่่�ยนแปลงลำดัับวาระดัังกล่่าว และไม่่มีีการขอให้้ที่่�ประชุุม
พิิจารณาเรื่่�องอื่่�นที่่�นอกเหนืือไปจากที่่�กำหนดไว้้ในหนัังสืือนััด
ประชุุมผู้้�ถือื หุ้น้� นอกจากนี้้� ภายหลัังจากที่่�ประชุุมได้้พิจิ ารณาเรื่่อ� ง
ต่่าง ๆ ตามระเบีียบวาระครบถ้้วนแล้้ว
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15. บริิษััทได้้เปิิดเผยมติิการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี
2564 ให้้สาธารณชนทราบถึึงผลการลงคะแนนในแต่่ละวาระผ่่าน
ระบบ  SET Link ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ
เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทในวัันประชุุม ภายหลัังเสร็็จสิ้้�น
การประชุุม
16. บริิษััทมีีการบัันทึึกรายงานการประชุุมอย่่างครบถ้้วน
ประกอบด้้วยข้้อมููลที่่�สำคััญต่่าง ๆ ได้้แก่่ รายชื่่�อกรรมการบริิษััท
และฝ่่ายจััดการที่่�เข้้าร่่วมประชุุม ขั้้�นตอนและวิิธีกี ารลงคะแนนเสีียง
มติิที่่�ประชุุม ผลการลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ รวมทั้้�งสรุุป
ประเด็็นคำถามและคำตอบทั้้�งหมดที่่�ส่ง่ มาล่่วงหน้้าและที่่�สอบถาม
ในห้้องประชุุมโดยรวมไว้้เป็็นเอกสารแนบท้้ายรายงานและจััดทำ
รายงานการประชุุมสามััญผู้ถื้� อื หุ้น้� ประจำปีี 2564 แล้้วเสร็็จภายใน
เรื่อง

(1) การใช้พ้นื ที่ของบริษัทสำ�หรับ
บุคคลภายนอกเพื่อรณรงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม
(2) เสนอให้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ สรุปราย
ชื่อบริษัทย่อยที่เคยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ

14 วัั น นัั บ แต่่ วัั น ประชุุ ม และได้้ ส่่ ง ให้้ ตล าดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิิชย์์ภายในระยะเวลาที่่�กฎหมาย
กำหนด พร้้อมทั้้�งได้้เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
17. ภายหลัังการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการ
บรรษััทภิบิ าลและสรรหาจะพิิจารณาคำถามและข้้อเสนอแนะของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�รวบรวมได้้จากการจััดประชุุม และเสนอคณะกรรมการ
บริิษัทั เพื่่�อกำหนดแนวทางดำเนิินการที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งปรัับปรุุง
การจััดประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นในปีีต่อ่ ไปให้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น� โดยในการประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564 มีีข้้อเสนอแนะจากผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งฝ่่าย
จััดการได้้รวบรวมและเสนอให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและ
สรรหา และคณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาและได้้รับค
ั วามเห็็นชอบ
ให้้กำหนดแนวทางดำเนิินการ ดัังนี้้�

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากเอสซีจีมีโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เช่น
กล่องรับจัดการขยะต่าง ๆ เพือ่ สิง่ แวดล้อม จึงควรส่งเสริมให้
ผูถ้ อื หุน้ หรือบุคคลภายนอกนำ�จักรยานมาจอดในบริเวณบริษท 
ั
บริษัทควรแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ สรุปรายชื่อบริษัทย่อยที่
เคยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของผู้ถือหุ้น

จรรยาบรรณธุุรกิิจ

• จรรยาบรรณเอสซีีจีี
เอสซีีจีเี ป็็นกลุ่่�มบริิษัทชั้้
ั น� นำที่่�ดำเนิินธุุรกิิจมากว่่า 100 ปีี โดย
ก่่ อ ตั้้� ง ในประเทศไทยเป็็ น บริิ ษัั ท แรก ๆ เมื่่� อ ปีี 2456 ตาม
พระบรมราชานุุญาตจากพระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
รััชกาลที่่� 6 แห่่งราชวงศ์์จัักรีี และสืืบทอดต่่อเนื่่�องมาจนถึึงรััชสมััย
ของพระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 10 แห่่ง
ราชวงศ์์จัักรีี ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีหุ้้�นบริิษััทในพระปรมาภิิไธย ประมาณ
ร้้อยละ 33.6 โดยเป็็นบริิษััทที่่�ได้้รัับการยอมรัับและเป็็นแบบอย่่าง
ขององค์์กรทั่่�วไปในด้้านบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี
การที่่�เอสซีีจีีเจริิญก้้าวหน้้าอย่่างมั่่�นคงมาได้้ถึึงปััจจุุบัันเพราะ
มีีอุุดมการณ์์ในด้้านการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม ซึ่่�งคณะ
กรรมการบริิษััท  ฝ่่ายจััดการ ตลอดจนพนัักงานทุุกระดัับได้้ถืือ
ปฏิิบััติิและให้้ความสำคััญอย่่างสม่่ำเสมอตลอดมา คืือ
• ตั้้�งมั่่�นในความเป็็นธรรม
• มุ่่�งมั่่�นในความเป็็นเลิิศ
• เชื่่�อมั่่�นในคุุณค่่าของคน
• ถืือมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

การดำ�เนินการของบริษัท

รับทราบ

รับไปพิจารณา

ในปีี 2530 คณะกรรมการบริิษััทได้้รวบรวมแนวปฏิิบััติิที่่�
สืืบทอดกัันมายาวนานขึ้้น� เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร เรีียกว่่า “จรรยาบรรณ
เครืือซิิเมนต์์ไทย” หรืือในปััจจุุบัันเรีียกว่่า “จรรยาบรรณเอสซีีจีี”
เพื่่� อ ให้้ พ นัั ก งานมีี แ นวทางการปฏิิ บัั ติิ ง านที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ
อุุดมการณ์์ของเอสซีีจีี โดยมีีกรรมการบริิษััทปฏิิบััติิตนเป็็นแบบ
อย่่างที่่�ดีี และเป็็นพลเมืืองดีีของทุุกประเทศที่่�เข้้าไปดำเนิินธุุรกิิจ
เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าและประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่องค์์กร โดยได้้ปรัับปรุุง
เรื่่อ� ยมาเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับวิวัิ ฒ
ั นาการของเอสซีีจีี และเหมาะสม
กัับสภาพเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ ให้้ จ รรยาบรรณเอสซีี จีี มีี ค วามเหมาะสมและ
สอดคล้้องกัับหลักั การกำกัับดูแู ลกิิจการที่่�ดีทั้้ี ง� ในระดัับประเทศและ
มาตรฐานสากลและเป็็นปััจจุุบััน โดยเน้้นให้้พนัักงานทุุกระดัับ
สามารถนำไปปรัั บ ใช้้ ทั้้� ง ในและต่่ า งประเทศ  ในปีี 2564
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้เห็็นชอบให้้ทบทวนหลัักการและแนวปฏิิบัติั ิ
ในจรรยาบรรณเอสซีีจีี โดยได้้รวบรวมคณะทำงานซึ่่ง� ประกอบด้้วย
หน่่วยงานที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะเกี่่�ยวข้้องกัับจรรยาบรรณใน
แต่่ละเรื่่อ� งทำหน้้าที่่�เสนอปรัับปรุุงและเสนอแนะแนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ี
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Risk and Compliance) และสามารถนำไปใช้้เป็็นหลัักในการ
ปฏิิบััติิงานได้้อย่่างเคร่่งครััด จึึงได้้มีีการให้้ความรู้้�ผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ ให้้
แก่่พนัักงานทุุกคนทุุกระดัับตั้้ง� แต่่เริ่่ม� เข้้างาน และมีีการจััดกิิจกรรม
ส่่งเสริิมความตระหนัักรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงกำหนดให้้เป็็นปััจจััย
สำคััญในการประเมิินศัักยภาพของพนัักงานเป็็นประจำทุุกปีี
ในปีี 2564 เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19
บริิษัทจึึ
ั งปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบกิิจกรรมให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
และมาตรการของทางภาครััฐ โดยใช้้ช่อ่ งทางออนไลน์์ในการสื่่อ� สาร
กัับพนัักงานเป็็นหลััก
• จรรยาบรรณนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
บริิษััทกำหนดจรรยาบรรณนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เพื่่�อให้้นัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ยึึดถืือเป็็นกรอบแนวทางในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ได้้อย่่างถููกต้้อง
และเหมาะสม โดยมีีหลัักการพื้้�นฐานในเรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููล
สำคััญการรัักษาข้้อมููลภายใน การปฏิิบััติิต่่อกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
อย่่ า งเท่่ า เทีี ย มและเป็็ น ธรรม รวมทั้้� ง การปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ด้้ ว ย
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลัักบรรษััทภิิบาล อัันจะ
ทำให้้เกิิดการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับบริิษััทและสร้้างความมั่่�นใจ
ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
• จรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจเอสซีีจีี
เอสซีีจีีได้้จััดทำจรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจเอสซีีจีี (SCG Supplier
Code of Conduct) เพื่่�อให้้คู่่�ธุรุ กิิจของเอสซีีจีมีี คี วามเข้้าใจที่่�ถูกู ต้้อง
และเป็็นแนวทางให้้คู่่�ธุรุ กิิจร่่วมกัันปฏิิบัติั ติ นเป็็นพลเมืืองดีีควบคู่่�ไป
กัับการกำกัับดูแู ลกิิจการที่่�คำนึึงถึึงสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างเป็็น
รูู ป ธรรม ตลอดจนใช้้ เ ป็็ น มาตรฐานในการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ร่่ ว ม
กััน โดยคู่่�ธุุรกิิจของเอสซีีจีีจะต้้องลงนามตอบรัับจรรยาบรรณคู่่�
ธุุรกิิจเอสซีีจีีก่่อนเริ่่�มทำธุุรกิิจกัับบริิษััท 
การทบทวนการนำหลัั ก การกำกัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี หรืื อ
Corporate Governance Code ของ ก.ล.ต. ไปปรัับใช้้

และเปิิดรัับฟัังความเห็็นจากพนัักงานเอสซีีจีีที่่�ปฏิิบััติิงานทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อให้้จรรยาบรรณเอสซีีจีี ฉบัับปรัับปรุุง
ปีี 2564 มีีความครบถ้้วน เป็็นปััจจุุบันั และสามารถนำไปปรัับใช้้ได้้
จริิ ง และได้้ เ สนอให้้ คณ ะกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าลและสรรหา
พิิจารณาข้้อเสนอในการทบทวนปรัับปรุุงจรรยาบรรณเอสซีีจีีดััง
กล่่ าว ก่่อนเสนอต่่ อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่� ออนุุ มััติิ
การประกาศใช้้ฉบัับปรัับปรุุง ซึ่่ง� จะได้้มีกี ารนำจรรยาบรรณเอสซีีจีฉี บัับ
ปรัับปรุุงสื่่�อสารให้้พนัักงานเอสซีีจีีรัับทราบและถืือปฏิิบััติิต่่อไป
นอกจากนี้้� บริษัิ ทั ได้้ส่ง่ เสริิมให้้พนัักงานเกิิดความตระหนัักรู้้�ใน
เรื่่อ� งจรรยาบรรณเอสซีีจีี และหลัักการทำงาน GRC (Governance,

คณะกรรมการบริิษััทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาลและสรรหาได้้พิิจารณาการนำหลัักปฏิิบััติิตามหลััก
การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 หรืือ
Corporate Governance Code (CG Code) ที่่�ออกโดยสำนัักงาน
ก.ล.ต. มาปรัับใช้้โดยได้้พิจิ ารณาและตระหนัักถึึงบทบาทหน้้าที่่�ใน
ฐานะผู้้�นำขององค์์กร (Governing Board) โดยคณะกรรมการได้้
พิิจารณาหลัักปฏิิบััติิดัังกล่่าวโดยละเอีียดรอบคอบและเข้้าใจถึึง
ประโยชน์์และความสำคััญของการนำหลัักปฏิิบััติิตาม CG Code
ซึ่่ง� เน้้นการบููรณาการประเด็็นทางสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และการกำกัับ
ดููแลกิิจการ เพื่่�อนำไปใช้้สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนเป็็นอย่่างดีีประกอบด้้วย 8 หมวดหลัักดัังนี้้�
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หลัักปฏิิบััติิ 1 ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้้�นำองค์์กรที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิจิ การอย่่าง
ยั่่�งยืืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the
Board)
หลัักปฏิิบััติิ 2 กำหนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของ
กิิ จ การที่่� เ ป็็ น ไปเพื่่� อ ความยั่่� ง ยืื น (Define Objectives and
Central Ideas)
หลัักปฏิิบััติิ 3 เสริิ ม สร้้ า งคณะกรรมการที่่� มีี ป ระสิิ ทธิิ ผล 
(Effectiveness)
หลัักปฏิิบััติิ 4 สรรหาและพัั ฒ นาผู้้�บริิ ห ารระดัั บสูู ง และ
การบริิหารบุุคลากร (CEO and People Management)
หลัักปฏิิบััติิ 5 ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่าง
มีีความรัับผิิดชอบ  (Nurture Innovation and Responsible
Operations)
หลัักปฏิิบััติิ 6 ดูู แ ลให้้ มีี ร ะบบการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและ
การควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)

หลัักปฏิิบััติิ 7 รัั ก ษาความน่่ า เชื่่� อ ถืื อ ทางการเงิิ น และการ
เปิิดเผยข้้อมููล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลัักปฏิิบััติิ 8 สนัั บ สนุุ น การมีี ส่่ ว นร่่ ว มและการสื่่� อ สารกัั บ
ผู้้�ถืือหุ้้�น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
อย่่างไรก็็ตาม สำหรัับหลัักปฏิิบััติิที่่�ยัังไม่่เหมาะสมสำหรัับ
การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของเอสซีี จีี นั้้� น  คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ มีี
การพิิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่่�เหมาะสมและได้้บันั ทึึกไว้้
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของมติิคณะกรรมการเพื่่�อให้้มีีการพิิจารณาทบทวน
เป็็นประจำทุุกปีี โดยปีี 2564 มีีเรื่่�องที่่�ยัังไม่่ครอบคลุุมเกณฑ์์
ของโครงการสำรวจการกำกัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทย
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies)
ใน 2 ประเด็็นซึ่่�งอธิิบายไว้้ในหััวข้้อ การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนา
การที่่�สำคััญของนโยบาย แนวปฏิิบััติิ และระบบการกำกัับดููแล
กิิจการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา

16 4

การเปลี่่� ย นแปลงและพัั ฒ นาการที่่� ส ำคัั ญ ของนโยบาย
แนวปฏิิบัติ
ั ิ และระบบการกำกัับดููแลกิิจการในรอบปีีที่ผ่
่� า่ นมา

บริิ ษัั ท นำหลัั ก การกำกัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี ส ำหรัั บบริิ ษัั ท จด
ทะเบีียนปีี 2560 หรืือ Corporate Governance Code (CG Code)
ที่่�ออกโดย สำนัักงาน ก.ล.ต. มาปรัับใช้้ตามความเหมาะสมของ
ธุุรกิิจของเอสซีีจีี ในปีี 2564 มีีเรื่่�องที่่�บริิษััทยัังไม่่ได้้ปฏิิบััติิและมีี
มาตรการทดแทนที่่�เหมาะสม ดัังต่่อไปนี้้�
1. กรณีีประธานกรรมการไม่่เป็็นกรรมการอิิสระ
ปััจจุุบันั ประธานกรรมการมาจากการเสนอชื่่อ� จากผู้ถื้� อื หุ้น้� รายใหญ่่
อย่่างไรก็็ตาม คณะกรรมการได้้กำหนดบทบาทและทบทวนหน้้าที่่�
ของประธานกรรมการไว้้อย่่างชััดเจน โดยเน้้นที่่�ประโยชน์์ของ
บริิษัท 
ั ผู้้�ถือื หุ้้�น และผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่ายเป็็นสำคััญและกรรมการ
ทุุกคนสามารถอภิิปรายและเสนอแนะในที่่�ประชุุมได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
รวมทั้้�งจััดให้้กรรมการทุุกคนประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของประธาน
กรรมการอย่่างสม่่ำเสมอทุุกปีี
2. การมีีกรรมการอิิสระที่่�ดำรงตำแหน่่งต่่อเนื่่�องเกิิน 9 ปีี
ในกรณีีที่่�มีีกรรมการอิิสระที่่�ดำรงตำแหน่่งต่่อเนื่่�องเกิิน 9 ปีี
นัับแต่่วันั ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติเิ ป็็นอิิสระ คณะกรรมการบริิษัทั จะพิิจารณา
ถึึงความจำเป็็นในการเสนอให้้กลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการต่่อ
ไป โดยให้้คณะกรรมการพิิจารณาคุุณสมบััติิความเป็็นอิิสระของ
กรรมการดัังกล่่าวต่่อไปได้้ หากเห็็นว่่ามีีความเหมาะสม

นอกจากนี้้� ในปีี 2564 บริิษัทั ได้้ดำเนิินการที่่�สำคััญเกี่่�ยวกัับ
การทบทวนนโยบาย แนวปฏิิบััติิ และระบบการกำกัับดููแลกิิจการ
หรืือกฎบััตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อให้้บริษัิ ทั
มีีระบบการกำกัับดูแู ลกิิจการอย่่างต่่อเนื่่�อง และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การกำกัับดููแลและแสดงให้้เห็็นว่่ามีีการยกระดัับมาตรฐานการ
กำกัับดููแลกิิจการของบริิษััทที่่�สอดคล้้องกัับ  CG Code ปีี 2560
จำนวน 7 เรื่่�อง ดัังนี้้�
1) ทบทวนจรรยาบรรณเอสซีีจีี
2) ทบทวนกฎบัั ต รและแบบประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง าน
ของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย
3) ทบทวนนโยบายการกำหนดคุุณสมบััติิและการสรรหา
กรรมการบริิษััท  และตารางความรู้้�ความชำนาญของ
คณะกรรมการบริิษััท (Board Skill Matrix)
4) ประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
โดยที่่�ปรึึกษาภายนอกที่่�เป็็นอิิสระ
5) กำหนดนโยบายด้้านภาษีี
6) ยื่่�นต่่ออายุุการรัับรองเป็็น Certified Company จาก
คณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยใน
การต่่อต้้านการทุุจริิต (CAC)
7) ทบทวนนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
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15
โครงสร้้างการกำกัับดููแลกิิจการ

ผู้ถือหุ้น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานตรวจสอบ

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

การบริหารกลาง
การเงินและการลงทุน

หน่วยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

การกํากับดูแลกิจการ

คณะจัดการเอสซีจี

หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
และบริษัทในกลุ่ม

สายรายงาน

ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
และบริษัทในกลุ่ม

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่ม

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
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โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยบุุคคลซึ่่�งมีีความรู้้�ความ
สามารถเป็็ น ที่่� ย อมรัั บ  เป็็ น ผู้้�มีี บทบ าทสำคัั ญ ในการกำหนด
วััตถุปุ ระสงค์์และเป้้าหมายของบริิษัท 
ั โดยร่่วมกัับผู้้�บริิหารระดัับสูงู
ในการกำหนดกลยุุทธ์์ และนโยบายการดำเนิินงานทั้้�งระยะสั้้น� และ
ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิิน การบริิหารความเสี่่ย� ง
และภาพรวมขององค์์กร รวมทั้้�งการทบทวนนโยบายและแผนงาน
สำคััญของบริิษััทเป็็นประจำทุุกปีี มีีบทบาทสำคััญในการจััดสรร
ทรััพยากรสำคััญตามเป้้าหมาย ตลอดจนกำกัับดูแู ลตรวจสอบ และ
ประเมิินผลการดำเนิินงานของเอสซีีจีี และผลการปฏิิบััติิงานของ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้เป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้อย่่างเป็็นอิิสระ
ข้้อบัังคัับของบริิษัทั กำหนดให้้มีกี รรมการไม่่น้อ้ ยกว่่า 9 คน แต่่
ไม่่ เ กิิ น 12 คน ซึ่่� ง แต่่ ง ตั้้� ง และถอดถอนโดยที่่� ป ระชุุ ม ผู้้� ถืื อ หุ้้� น
ดัังมีีรายชื่่�อต่่อไปนี้้�

คณะกรรมการบริิษัททั้้
ั �ง 12 คน ไม่่มีีคุุณสมบััติิต้้องห้้าม ดัังนี้้�
1. ไม่่ มีี ป ระวัั ติิ ก ารกระทำความผิิ ด อาญาในความผิิ ด ที่่�
เกี่่�ยวกัับทรััพย์์ซึ่่�งได้้กระทำโดยทุุจริิต
2. ไม่่มีีประวััติิการทำรายการที่่�อาจเกิิดความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์กัับเอสซีีจีีในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
หมายเหตุุ
ค่่าเฉลี่่�ยระยะเวลาที่่�ดำรงตำแหน่่งของกรรมการเท่่ากัับ 6 ปีี 4 เดืือน

สามารถดู ป ระวั ติ ไ ด้ ต าม “เอกสารแนบ 1
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง ผูบ
้ ริหารสายงานบัญชีและการเงิน
และเลขานุ ก ารบริ ษั ท ” ที่ เ ว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท
www.scg.com

องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััท

ประกอบด้้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดัังนี้้�
1. พลอากาศเอก สถิิตย์์พงษ์์ สุุขวิิมล ประธานกรรมการ
2. นายชุุมพล ณ ลำเลีียง

รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิิสระ

3. นายเกษม วััฒนชััย

กรรมการ

4. พัันตำรวจเอก ธรรมนิิธิิ วนิิชย์์ถนอม กรรมการ
5. นางธาริิษา วััฒนเกส

กรรมการอิิสระ

6. นายกานต์์ ตระกููลฮุุน

กรรมการ

7. นายประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล

กรรมการอิิสระ

8. นายพสุุ เดชะริินทร์์

กรรมการอิิสระ

9. นางพรรณสิิรีี อมาตยกุุล

กรรมการอิิสระ

10. นายชลณััฐ ญาณารณพ

กรรมการ

11. นายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี

กรรมการอิิสระ

12. นายรุ่่�งโรจน์์ รัังสิิโยภาส

กรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่

คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 1 คน
คืือ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 11 คน
ซึ่่ง� กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารมีีประสบการณ์์การทำงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับธุุรกิิจหลัักของบริิษััทหรืือในภาคอุุตสาหกรรม หรืือการจััดการ
องค์์กรขนาดใหญ่่ที่่�เป็็นประโยชน์์กัับการบริิหารกิิจการของบริิษััท 
และไม่่มีีกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารคนใดดำรงตำแหน่่งกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา
กรรมการที่่�มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษัทคื
ั ือ กรรมการสองใน
จำนวนห้้าคนคืือ นายเกษม วััฒนชััย หรืือนายชุุมพล ณ ลำเลีียง
หรืือนายประสาร ไตรรััตน์ว์ รกุุล หรือื นายชลณััฐ ญาณารณพ หรืือ
นายรุ่่�งโรจน์์ รัังสิิโยภาส ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน
บริิ ษัั ทมีี ก รรมการอิิ ส ระจำนวน 6 คน ได้้ แ ก่่ นายชุุ ม พล 
ณ ลำเลีียง นางธาริิษา วััฒนเกส นายประสาร ไตรรััตน์ว์ รกุุล นายพสุุ
เดชะริินทร์์ นางพรรณสิิรีี อมาตยกุุล และนายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี
ซึ่่�งมีีจำนวนกึ่่�งหนึ่่�งของจำนวนกรรมการทั้้�งหมด มีีกรรมการอิิสระ
ที่่�เป็็นผู้้�หญิิง 2 คน โดยกรรมการอิิสระทั้้�ง 6 คน มีีคุุณสมบััติิเป็็น
ไปตามข้้อกำหนดคุุณสมบััติิกรรมการอิิสระของบริิษััท ซึ่่�งมีีความ
เข้้มงวดกว่่าหลัักเกณฑ์์ของคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน
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กรรมการอิิสระจะทำหน้้าที่่�ในการตรวจสอบการทำงานของ
ฝ่่ายจััดการ เสนอแนะและแสดงความคิิดเห็็น สนัับสนุุนนโยบายที่่�
เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�ถือื หุ้้�น หรืือคััดค้้านแนวทางที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความ
ไม่่เป็็นธรรม หรืือไม่่โปร่่งใส ซึ่่�งอาจกระทบต่่อผลประโยชน์์ของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ ดููแลให้้บริิษััทกำหนดและ
เปิิดเผยนโยบายด้้านการดููแลการทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน เพื่่�อให้้
มั่่�นใจได้้ว่่าเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีใน
ระดัับสากล บริิษััทได้้ให้้ความสำคััญเรื่่�องความหลากหลายใน
โครงสร้้างของคณะกรรมการบริิษัท 
ั (Board Diversity) ซึ่่ง� ประกอบ
ด้้วยความหลากหลายทั้้�งในด้้านทัักษะ ประสบการณ์์ ความรู้้� และ
ความชํํานาญเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท  (Board Skill

Matrix) ตลอดจนในการสรรหากรรมการบริิษััทไม่่มีีข้้อจํํากััดหรืือ
แบ่่งแยกในเรื่่�อง เพศ อายุุ เชื้้�อชาติิ สััญชาติิ ศาสนา ประเทศ
ต้้นกํําเนิิด วััฒนธรรม และขนบธรรมเนีียม เป็็นต้้น เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพ
ในการสรรหาบุุคคลที่่�มีีความเหมาะสมเป็็นกรรมการให้้สอดคล้้อง
กัับการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท 
ทั้้�งนี้้� กระบวนสรรหาบุุคคลเข้้าเป็็นกรรมการแทนกรรมการที่่�
จะครบกำหนดออกตามวาระในปีี 2565 คณะกรรมการบรรษััท
ภิิบาลและสรรหาได้้สรรหาบุุคคลที่่มี� คี วามเหมาะสมจากการเสนอชื่่อ�
ของกรรมการ และบุุ คคล ในทำเนีี ย บกรรมการ (Chartered
Director) ของ IOD โดยได้้คำนึึงถึึงคุุณสมบััติด้ิ า้ นความหลากหลาย
ข้้างต้้นและเป็็นไปตามนโยบายการกำหนดคุุณสมบััติแิ ละการสรรหา
กรรมการของบริิษััท 

สััดส่ว
่ นกรรมการ

องค์์ประกอบ
ของคณะกรรมการ
บริิษััท

2

กรรมการหญิิง

ร้้อยละ

92

ร้้อยละ

50

กรรมการ
อิิสระ

กรรมการ
ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

คน

ตารางการดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
นายชุมพล ณ ลำ�เลียง
นายเกษม วัฒนชัย
พันตำ�รวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
นางธาริษา วัฒนเกส
นายกานต์ ตระกูลฮุน

7.

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

8.
9.
10.
11.
12.

นายพสุ เดชะรินทร์
นางพรรณสิรี อมาตยกุล
นายชลณัฐ ญาณารณพ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(3 คน)

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา
(3 คน)

คณะกรรมการ
พิจารณาผล
ตอบแทน
(4 คน)

คณะกรรมการ
กิจการสังคมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
(9 คน)*

ประธาน
-

ประธาน
กรรมการ
-

-

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

-

-

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ
-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ

หมายเหตุ:
- กรรมการลำ�ดับที่ 2, 5, 7, 8, 9 และ 11 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำ�หนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
- กรรมการลำ�ดับที่  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 และ 11 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามเกณฑ์การประเมินดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์
(DJSI Sustainability Assessment-DJSI) ซึ่งคุณสมบัตกิ ารเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีนส้ี ามารถดูได้จาก  www.scg.com
- *คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ประกอบด้วยสมาชิก 9 คน ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน และฝ่ายจัดการ 3 คน ได้แก่ นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล นายยุทธนา
เจียมตระการ และนายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- โครงสร้างของกรรมการบริษัทเป็นแบบ  One-tier Board system ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งบางส่วนเป็น
กรรมการอิสระด้วย  
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท

บริษัทในเครือ (บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง)

หุ้นสามัญ (จำ�นวนหุ้น)

กรรมการบริษัท

หุ้นกู้ (จำ�นวนหน่วย)

หุ้นสามัญ (จำ�นวนหุ้น)

ณ วันที่ 1
มกราคม
2564

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201,000

201,000

-

-

-

-

28,329

28,329

-

-

-

-

3. นายเกษม วัฒนชัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. พันตำ�รวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. นางธาริษา วัฒนเกส

-

-

-

-

2,000

2,000

-

-

-

-

-

-

41,900

41,900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. นายกานต์ ตระกูลฮนุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

-

-

-

25,000

35,000

10,000

-

-

-

5,000

5,000

-

8. นายพสุ เดชะรินทร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. นางพรรณสิรี อมาตยกุล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. นายชลณัฐ  ญาณารณพ

18,500

18,500

-

56,000

55,000

(1,000)

2,607

2,607

-

2,200

2,200

-

11. นายฐาปน  สิรวิ ฒ
ั นภักดี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12. นายรุง่ โรจน์ รังสิโยภาส

30,000

30,000

-

102,000

106,000

4,000

-

-

-

7,000

7,000

-

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
2. นายชุมพล  ณ ลำ�เลียง

คูส่ มรส

ณ วันที่ 1
มกราคม
2564

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2564

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

ณ วันที่ 1
มกราคม
2564

หุ้นกู้ (จำ�นวนหน่วย)

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2564

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

ณ วันที่ 1
มกราคม
2564

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2564

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

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 หรือบริษัท
มหาชนจำ�กัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
- บริษัทหนึ่งมีอำ�นาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ  ซึ่งมีอำ�นาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
4. ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจำ�กัด ให้แสดงหุน้ สามัญและหุน้ กูข้ องบริษท 
ั และบริษทั ในเครือ ที่ถอื โดยกรรมการเฉพาะการถือหุน้ ของตนเอง
5. หุ้นกูบ้ ริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) และหุ้นกู้บริษัทเอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
ขอบเขตหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท

ให้้คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
(ตามการปรัั บ ปรุุ ง กฎบัั ต รของคณะกรรมการบริิ ษััท  เมื่่� อ วัั นที่่�
25 พฤศจิิกายน 2563)
รัับผิดิ ชอบในฐานะผู้้น� ำองค์์กรที่่ส� ร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิจิ การอย่่างยั่่ง� ยืืน
1. บริิหารกิิจการให้้เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ที่่ดี� ที่่ี สุ� ดุ แก่่ผู้ถื้� อื หุ้น้�
(Fiduciary Duty) โดยยึึดถืือแนวปฏิิบััติิสำคััญ 4 ประการ คืือ
1) การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ ระมััดระวััง
และรอบคอบ (Duty of Care)
2) การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต  (Duty
of Loyalty)
3) การปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย วััตถุปุ ระสงค์์ ข้อ้ บัังคัับของ
บริิษััท  มติิคณะกรรมการบริิษััทและมติิที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น (Duty of Obedience)
4) การเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน
โปร่่งใสตรวจสอบได้้ และทัันเวลา (Duty of Disclosure)

2. กำหนดวิิสัยั ทััศน์ พั
์ นั ธกิิจ และกลยุุทธ์ใ์ นการดำเนิินธุุรกิิจ
ของเอสซีีจีีต่่อการสร้้างคุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่ทั้้�งเอสซีีจีี ลููกค้้า
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสัังคมโดยรวม และให้้มีีการทบทวนและอนุุมััติิ
เป็็นประจำทุุกปีี
3. จััดการบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุปุ ระสงค์์ ข้อ้ บัังคัับ
ของบริิษััท มติิคณะกรรมการบริิษัท 
ั และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วย
ความรัับผิดิ ชอบ ระมััดระวัังและรอบคอบ ด้้วยความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต 
เพื่่�อประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั และเป็็นธรรมต่่อผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย
4. กำกัับดููแลและพััฒนาบรรษััทภิิบาลของเอสซีีจีีให้้อยู่่�
ในระดัับสากล เพื่่�อเป็็นแนวทางในการดำเนิินธุุรกิิจ ติิดตามให้้มีกี าร
ปฏิิบัติั แิ ละเป็็นแบบอย่่างในการปฏิิบัติั ติ ามหลัักบรรษััทภิบิ าลและ
จรรยาบรรณเอสซีีจีี
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กำหนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อ
ความยั่่�งยืืน
5. พิิ จ ารณาแผนหลัั ก ในการดำเนิิ น งาน งบประมาณ
เป้้าหมายและนโยบายในการดำเนิินธุุรกิิจ ตลอดจนพััฒนาขีีด
ความสามารถของเอสซีีจีีให้้แข่่งขัันได้้ในระดัับสากล
เสริิมสร้้างคณะกรรมการบริิษัทที่
ั ่�มีีประสิิทธิิผล
6. กำหนดและทบทวนโครงสร้้ า งคณะกรรมการ ใน
เรื่่� อ งจำนวนกรรมการ สัั ด ส่่ ว นกรรมการอิิ ส ระ คุุ ณ สมบัั ติิ ที่่�
หลากหลาย ทั้้�งในด้้านความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ประสบการณ์์
และความสามารถเฉพาะด้้านของกรรมการเพื่่�อให้้เหมาะสมกัับ
การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของเอสซีี จีี รวมทั้้� ง แต่่ ง ตั้้� ง กรรมการชุุ ด ย่่ อ ย
เพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
บริิษััท และอาจแต่่งตั้้�งประธานกรรมการชุุดย่่อยด้้วยก็็ได้้
7. ประเมิินผลการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ของคณะกรรมการบริิษัทั เป็็น
ประจำทุุกปีี โดยให้้มีกี ารประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านเป็็น 3 แบบ คืือ
ประเมิิ น การปฏิิ บัั ติิ ง านของคณะกรรมการบริิ ษัั ท โดยรวม
(As a Whole) ประเมิินตนเองเป็็นรายบุุคคล (Self-Assessment)
และประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานกรรมการ รวมทั้้�ง
ติิดตามผลการประเมิินของคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยเพื่่�อพิิจารณาร่่วมกัันในคณะกรรมการบริิษััท  และทบทวน
แบบประเมิินผลการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ของกรรมการบริิษัทั และกรรมการ
ชุุดย่่อยเป็็นประจำสม่่ำเสมอ
8. กำกัับดูแู ลให้้มีกี ระบวนการสรรหาและเลืือกตั้้ง� บุุคคลเป็็น
กรรมการบริิ ษัั ท อย่่ า งโปร่่ ง ใส และมีี ก ารกำหนดค่่ า ตอบแทน
กรรมการบริิษัทั และกรรมการชุุดย่่อยอย่่างเหมาะสม
9. อุุทิิศเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเพีียงพอ เข้้าร่่วม
ประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท และการประชุุ ม ผู้้� ถืื อ หุ้้� น เว้้ น แต่่
ในกรณีี ที่่� มีี เ หตุุ สุุ ด วิิ สัั ย โดยกรรมการบริิ ษัั ทที่่� ไ ม่่ ส ามารถ
เข้้าร่่วมประชุุมจะต้้องแจ้้งให้้ประธานกรรมการหรืือเลขานุุการ
คณะกรรมการบริิษััททราบล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม
10. พััฒนาความรู้้�ความสามารถในการปฏิิบััติิงานเข้้าอบรม
หรืื อ เข้้ า ร่่ ว มในหลัั ก สูู ต รที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่�
กรรมการหรืื อ กิิ จ กรรมสัั ม มนาที่่� เ ป็็ น การเพิ่่� ม พูู น ความรู้้�ใน
การปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร
11. พิิ จ ารณาแผนพัั ฒ นาผู้้�บริิ ห ารระดัั บสูู ง และแผน
สืืบทอดกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ และกำกัับดูแู ลให้้มีกี ารประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�มีีประสิิทธิิผลเป็็นประจำ
ทุุกปีี และมีีระบบการพิิจารณากำหนดค่่าตอบแทนแก่่ผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงอย่่างยั่่�งยืืนไม่่มีีค่่าตอบแทน

ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิดิ ชอบ
12. กำกัับดููแลและสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิด
มูู ล ค่่ า แก่่ เ อสซีี จีี ค วบคู่่�กัั บ การสร้้ า งคุุ ณ ประโยชน์์ ต่่ อ ผู้้�มีี ส่่ ว น
ได้้ เ สีี ย ทุุ ก ฝ่่ า ย มีี ค วามรัั บผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
รวมทั้้�งดููแลให้้ฝ่่ายจััดการจััดสรรและจััดการทรััพยากรให้้เป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล 
13. กำกัับดููแลให้้มีีการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และมาตรการรัั ก ษาความมั่่� น คงปลอดภัั ย ของระบบเทคโลยีี
สารสนเทศ
14. ติิ ด ตามดูู แ ลให้้ มีี ก ารนำกลยุุ ทธ์์ ข องบริิ ษัั ท ไปปฏิิ บัั ติิ
และติิดตามการวััดผลการดำเนิินงาน ทั้้�งในระดัับกลุ่่�มธุุรกิิจ และ
ระดัั บ เอสซีี จีี โดยกำหนดให้้ มีี ก ารรายงานผลการดำเนิิ น งาน
อย่่างสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งให้้นโยบายเพื่่�อการพััฒนาและปรัับปรุุง
การดำเนิินงานของธุุรกิิจ โดยคำนึึงถึึงความปลอดภััยและสุุขอนามััย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนการพััฒนา
บุุคลากรของเอสซีีจีี
ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�
เหมาะสม
15. กำหนดนโยบายบริิหารความเสี่่�ยง และกำกัับดููแลให้้มีี
การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิผล  รวมทั้้�งมีีการทบทวนและ
ประเมิินระบบการจััดการความเสี่่ย� งอย่่างสม่่ำเสมอ และเมื่่อ� ระดัับ
ความเสี่่�ยงมีีการเปลี่่�ยนแปลง
16. ส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานทุุ ก ระดัั บมีี จิิ ต สำนึึกในจริิ ย ธรรม
และคุุณธรรม และปฏิิบััติิตามหลัักบรรษััทภิิบาล จรรยาบรรณ 
และนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปั ชัันของเอสซีีจีี พร้้อมทั้้�งกำกัับดูแู ลให้้มีี
ระบบการควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสม
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริิตและการใช้้อำนาจอย่่างไม่่ถููกต้้อง
รวมทั้้�งป้้องกัันการกระทำผิิดกฎหมาย
17. ติิดตามดููแลและจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�
อาจเกิิดขึ้้น� ระหว่่างบริิษัทกั
ั บั ฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการบริิษัท หรื
ั อื
ผู้้�ถืือหุ้้�น กำกัับดููแลให้้มีีการป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์อัันมิิควรใน
ทรััพย์์สิินของเอสซีีจีีและการทำธุุรกรรมกัับผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์
เกี่่�ยวโยงกัับเอสซีีจีีในลัักษณะที่่�ไม่่สมควร
รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
18. ติิดตามดููแลสภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถใน
การชำระหนี้้� รวมทั้้�งแผนหรืือกลไกในการแก้้ไขหากเกิิดปััญหา
19. กำกัับดููแลให้้ระบบการจััดทำรายงานทางเงิินและการ
เปิิดเผยข้้อสำคััญต่่าง ๆ ถููกต้้อง เพีียงพอ ทัันเวลา เป็็นไปตาม
กฎเกณฑ์์และแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้ถื� ือหุ้้�น
20.  ดูู แ ลให้้ มั่่� น ใจว่่ า ผู้้� ถืื อ หุ้้� น มีี ส่่ ว นร่่ ว มในการตัั ด สิิ น ใจ
ในเรื่่� อ งสำคัั ญ ของเอสซีี จีี เคารพสิิ ทธิิ แ ละปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น
ทั้้�งรายใหญ่่ รายย่่อย และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเป็็นธรรม
และโปร่่งใส กำกัับดููแลให้้มีีกระบวนการและช่่องทางในการรัับ
และจััดการกัับข้้อร้้องเรีียนของผู้้�ที่่�ประสงค์์จะแจ้้งเบาะแสหรืือ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างมีีประสิิทธิิผล  และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายสามารถติิดต่่อ/ร้้องเรีียนในเรื่่อ� งที่่�อาจเป็็นปััญหา
กัับคณะกรรมการได้้โดยตรง
ในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�คณะกรรมการบริิษัทั อาจขอคำปรึึกษาจาก
ที่่�ปรึึกษาอิิสระภายนอกหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญในวิิชาชีีพอื่่�น ๆ หาก
เห็็นว่่ามีีความจำเป็็นและเหมาะสม
บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ

(ตามการปรัั บ ปรุุ ง กฎบัั ต รของคณะกรรมการบริิ ษััท  เมื่่� อ วัั นที่่�
25 พฤศจิิกายน 2563)
ให้้ประธานกรรมการมีีหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1. พิิจารณากำหนดวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ร่่วมกัับกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และดููแลให้้กรรมการบริิษััทได้้รัับ
ข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ชััดเจน และทัันเวลาก่่อนการประชุุม
เพื่่�อให้้กรรมการบริิษััทสามารถตััดสิินใจได้้อย่่างเหมาะสม
2. เป็็ น ผู้้� น ำของคณะกรรมการบริิ ษัั ท  และเป็็ น ประธาน
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
2.1 ดำเนิิ น การประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ทต าม
ระเบีียบวาระ ข้้อบัังคัับของบริิษัทั และกฎหมาย
2.2 จััดสรรเวลาอย่่างเพีียงพอ และส่่งเสริิมให้้กรรมการ
บริิษััททุุกคนอภิิปราย แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นได้้
อย่่างเต็็มที่่� เป็็นอิิสระ และใช้้ดุลุ ยพิินิจิ อย่่างรอบคอบ 
โดยคำนึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างครบถ้้วน
2.3 สรุุปมติิที่่�ประชุุมและสิ่่�งที่่�จะต้้องดำเนิินการต่่อไป
อย่่างชััดเจน
2.4 กำหนดให้้ มีี ก ารประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท
โดยไม่่มีีกรรมการบริิษััทที่่�มาจากฝ่่ายจััดการ
3. เป็็นผู้้�นำในการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นให้้เป็็นไปตามระเบีียบวาระ
ข้้อบัังคัับของบริิษััท  และกฎหมาย โดยจััดสรรเวลาให้้เหมาะสม
รวมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
และดูู แ ลให้้ มีี ก ารตอบข้้ อ ซัั ก ถามของผู้้� ถืื อ หุ้้� น อย่่ า งเหมาะสม
และโปร่่งใส
4. สนัั บ สนุุ น และเป็็ น แบบอย่่ า งที่่� ดีี ใ นการปฏิิ บัั ติิ ต าม
หลัักบรรษััทภิิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีีจีี

5. เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างคณะกรรมการบริิษัทั
กัั บ ฝ่่ า ยจัั ด การ และสนัั บ สนุุ น การปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ข องกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่และฝ่่ายจััดการตามนโยบายของบริิษัทั
6. กำกัับดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและการจััดการอย่่าง
โปร่่งใสในกรณีีที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
7. กำกัั บดูู แ ลให้้ คณ ะกรรมการบริิ ษัั ทมีี โ ครงสร้้ า งและ
องค์์ประกอบที่่�เหมาะสม
8. กำกัับดููแลให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
โดยรวม คณะกรรมการชุุดย่่อยชุุดต่่าง ๆ และกรรมการบริิษััท
แต่่ละคน เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผล
อำนาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษัทมี
ั อี ำนาจอนุุมัติั เิ รื่่อ� งต่่าง ๆ ของบริิษัทต
ั าม
ขอบเขตหน้้าที่่�ที่่ก� ำหนดโดยกฎหมาย ข้้อบัังคัับของบริิษัท 
ั กฎบััตร
คณะกรรมการบริิ ษัั ท  และมติิ ที่่� ป ระชุุ ม ผู้้� ถืื อ หุ้้� น  ซึ่่� ง รวมถึึง
การกำหนดอำนาจอนุุมัติั ิ (Delegation of Authority) การกำหนด
และทบทวนวิิสัยั ทััศน์ พั
์ นั ธกิิจ กลยุุทธ์ใ์ นการดำเนิินงาน แผนหลััก
ในการดำเนิิ น งาน นโยบายในการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง แผน
งบประมาณและแผนการดำเนิินงานธุุรกิิจประจำปีี แผนธุุรกิิจระยะ
ปานกลาง การกำหนดเป้้ า หมายที่่� ต้้ อ งการของผลของการ
ดำเนิินงาน การติิดตามและประเมิินผลการดำเนิินงานให้้เป็็น
ไปตามแผนที่่�กำหนดไว้้ และการดููแลรายจ่่ายลงทุุน (Capital
Expenditure) รายการระหว่่างกัันที่่�สำคััญ การเข้้าควบรวมกิิจการ
การแบ่่งแยกกิิจการ และการเข้้าร่่วมทุุน
การแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ระหว่่างคณะกรรมการบริิษััท
กัับฝ่่ายจััดการ

เอสซีีจีไี ด้้แบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิดิ ชอบระหว่่างคณะ
กรรมการบริิษัทกั
ั บั ฝ่่ายจััดการเอสซีีจีอี ย่่างชััดเจน ตามคู่่�มืืออำนาจ
ดำเนิินการของบริิษัท 
ั โดยกรรมการบริิษัทท
ั ำหน้้าที่่�ในการกำหนด
นโยบายและกำกัับดููแลการดำเนิินงานของฝ่่ายจััดการเอสซีีจีีใน
ระดัับนโยบาย ขณะที่่�ฝ่า่ ยจััดการเอสซีีจีที ำหน้้าที่่�บริหิ ารงานในด้้าน
ต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำหนด ดัังนั้้�น ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ จึึงเป็็นบุุคคลคนละคนกััน โดยทั้้�งสอง
ตำแหน่่งต้้องผ่่านการคััดเลืือกจากคณะกรรมการบริิษััท  เพื่่�อให้้ได้้
บุุคคลที่่�มีีความเหมาะสมที่่�สุุด นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทยััง
เป็็นผู้้�กำหนดแผนการสืืบทอดตำแหน่่งของผู้้�บริิหารระดัับสููง และ
มีีการทบทวนแผนดัังกล่่าวเป็็นประจำทุุกปีี โดยมีีการประชุุม
ร่่วมกัันระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
เข้้าประชุุมในวาระดัังกล่่าว
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ประธานกรรมการไม่่ได้้เป็็นกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร และไม่่มีี
ส่่วนร่่วมในการบริิหารงานของเอสซีีจี ตล
ี อดจนไม่่มีอี ำนาจลงนาม
ผููกพัันบริิษััทเพื่่�อให้้แบ่่งแยกหน้้าที่่�ระหว่่างการกำกัับดููแลเชิิง
นโยบายในภาพรวมของบริิษััทกัับการบริิหารงานได้้อย่่างชััดเจน
สำหรัับฝ่่ายจััดการเอสซีีจีีได้้รัับมอบหมายอำนาจหน้้าที่่�ให้้
ดำเนิิ น งานภายใต้้ น โยบายต่่ า ง ๆ ที่่� ก ำหนดไว้้  รัั บผิิ ด ชอบผล
การดำเนิินงานโดยรวม ควบคุุมค่่าใช้้จ่า่ ยและงบลงทุุนตามขอบเขต
ที่่�คณะกรรมการอนุุมัติั ใิ นแผนงานประจำปีี ดำเนิินการตามนโยบาย
ด้้านบุุคคล  แก้้ไขปััญหาหรืือความขััดแย้้งที่่�มีีผลกระทบต่่อองค์์กร
และดำรงไว้้ซึ่่�งการสื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
วาระการดำรงตำแหน่่งของกรรมการบริิษััท

• จำนวนปีีที่่�ดำรงตำแหน่่งของกรรมการบริิษััท
ข้้อบัังคัับของบริิษัทั ได้้กำหนดจำนวนปีีที่่ด� ำรงตำแหน่่งในแต่่ละ
วาระของกรรมการบริิษัทั เป็็นไปตามพระราชบััญญััติบริ
ิ ษัิ ทั มหาชน
จำกัั ด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุุ ม สามัั ญ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ประจำปีี
กรรมการบริิษััทต้้องออกจากตำแหน่่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้้าจำนวน
กรรมการแบ่่งออกให้้ตรงเป็็น 3 ส่่วนไม่่ได้้ก็ใ็ ห้้ออกโดยจำนวนใกล้้
ที่่�สุุดกัับส่่วน 1 ใน 3 ทั้้�งนี้้� กรรมการบริิษััทที่่�จะต้้องออกจาก
ตำแหน่่ ง นั้้� น ให้้ พิิ จ ารณาจากกรรมการบริิ ษัั ทที่่� อ ยู่่�ในตำแหน่่ ง
นานที่่�สุดุ เป็็นผู้อ้� อกจากตำแหน่่งก่่อน ซึ่่ง� ปััจจุุบันั บริิษัทมี
ั กี รรมการ
ทั้้�งสิ้้�นจำนวน 12 คน จึึงมีีกรรมการที่่�ออกจากตำแหน่่งตามวาระ
ปีีละ 4 คน อย่่างไรก็็ตาม กรรมการบริิษััทที่่�ออกไปนั้้�นอาจได้้รัับ
เลืือกตั้้�งให้้ดำรงตำแหน่่งอีีกก็็ได้้
• วาระการดำรงตำแหน่่งติิดต่่อกัันของกรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระมีีวาระการดำรงตำแหน่่งกรรมการไม่่เกิิน 3
วาระติิดต่่อกััน และครบกำหนดการดำรงตำแหน่่งในแต่่ละวาระ
ในวัันประชุุมสามััญผู้ถื้� อื หุ้้�นประจำปีีที่่ต� นครบกำหนดออกตามวาระ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการอาจเสนอชื่่�อกรรมการดัังกล่่าวให้้ที่่�ประชุุม
สามััญผู้ถื้� อื หุ้้�นพิิจารณาเลืือกตั้้ง� กลัับเข้้าเป็็นกรรมการต่่อไปได้้ตาม
ที่่� คณ ะกรรมการเห็็ น สมควร โดยให้้ คณ ะกรรมการพิิ จ ารณา
คุุ ณ สมบัั ติิ ค วามเป็็ น อิิ ส ระของกรรมการดัั ง กล่่ า วต่่ อ ไปได้้
หากเห็็นว่่ามีีความเหมาะสม
นโยบายการดำรงตำแหน่่งในสถาบัันภายนอกเอสซีีจีีของ
กรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููง

• การกำหนดจำนวนบริิษัทั จดทะเบีียนที่่ก� รรมการบริิษัทั จะไป
ดำรงตำแหน่่งกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวน
บริิษััทจดทะเบีียนที่่�กรรมการบริิษััทจะไปดำรงตำแหน่่งกรรมการ
เพื่่�อให้้บริษัิ ทั ได้้รับั ประโยชน์์สูงู สุุดในการที่่�กรรมการบริิษัทั สามารถ
อุุ ทิิ ศ เวลาสำหรัั บ การปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ไ ด้้ อ ย่่ า งมีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพ

คณะกรรมการบริิษััทจึึงกำหนดเป็็นนโยบายให้้กรรมการบริิษััท
ดำรงตำแหน่่ ง กรรมการในบริิ ษัั ท จดทะเบีี ย นอื่่� น นอกเอสซีี จีี
ซึ่่�งจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมไม่่เกิิน
4 บริิษััท ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามนโยบายนี้้�อย่่าง
เคร่่งครััด ไม่่มีีกรรมการคนใดดำรงตำแหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน
อื่่�นนอกเอสซีีจีีซึ่่�งจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เกิิน 4 บริิษััท  นอกจากนี้้� บริิษััทมีีแนวปฏิิบััติิในกรณีีกรรมการ
ผู้้�จัั ด การใหญ่่ จ ะเข้้ า ดำรงตำแหน่่ ง กรรมการในบริิ ษัั ทอื่่� น
ต้้องเสนอเรื่่�องการดำรงตำแหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่�นนั้้�นเพื่่�อให้้
คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความเห็็นชอบ
• นโยบายและแนวปฏิิบััติิการเป็็นกรรมการในสถาบัันภายนอก
เอสซีีจีีของผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำหนดนโยบายให้้กรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่และฝ่่ายจััดการของบริิษััทสามารถเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�น
ที่่�ไม่่ใช่่บริษัิ ทย่
ั อ่ ย และบริิษัทร่
ั ว่ ม หรืือใช้้เวลาของบริิษัทท
ั ำงานใน
สถาบัันภายนอกได้้ใน 3 กรณีี ดัังนี้้�
(1)1การเข้้าร่่วมเป็็นกรรมการในองค์์กรของภาครััฐซึ่่�งไม่่ได้้
ตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่�อผลประโยชน์์ของพรรคการเมืือง และเป็็นการให้้
ความช่่วยเหลืือแก่่ทางราชการซึ่่ง� จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ส่่วนรวม
(2)1การเข้้าร่่วมเป็็นกรรมการในองค์์กรของเอกชนที่่�ตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่�อ
ประโยชน์์ส่ว่ นรวม เช่่น สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
หอการค้้าไทย สมาคมการจััดการธุุรกิิจ ฯลฯ
(3)1การเข้้าร่่วมเป็็นกรรมการในองค์์กรภาคเอกชนที่่�ตั้้�งขึ้้�น
เพื่่�อการค้้าและไม่่ขัดั กัับผลประโยชน์์ของบริิษัท 
ั และไม่่ใช้้
เวลาอัันจะเป็็นผลเสีียแก่่บริิษััท
ทั้้�งนี้้� ให้้กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่เสนอขออนุุมััติิการเข้้าดำรง
ตำแหน่่ ง กรรมการในบริิ ษัั ทอื่่� น หรืื อ สถาบัั น ภายนอกจาก
คณะกรรมการบริิษััท  และในกรณีีของพนัักงานจััดการให้้เสนอ
ขออนุุ มัั ติิ ต ามอำนาจดำเนิิ น การของบริิ ษัั ท  โดยให้้ พิิ จ ารณา
ตามเจตนารมณ์์ของบริิษััทที่่�มุ่่�งให้้พนัักงานทุ่่�มเทและตั้้�งใจทำงาน
ตลอดจนอุุทิศิ เวลาการทำงานให้้กับบริ
ั ษัิ ทั อย่่างเต็็มที่่� รวมทั้้�งปฏิิบัติั ิ
ตามแนวจรรยาบรรณเรื่่อ� งความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของบริิษัทั
ที่่�พนัักงานจะไม่่ประกอบกิิจการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งที่่�เป็็นหรืืออาจ
เป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท  อนึ่่�ง การพิิจารณาอนุุมััติิให้้
พนัักงานเป็็นกรรมการหรืือใช้้เวลาของบริิษัทท
ั ำงานให้้กับั สถาบััน/
บริิษััทภายนอก เป็็นดุุลยพิินิิจของบริิษััทที่่�จะพิิจารณาตามความ
เหมาะสมเป็็นกรณีี ๆ ไป ซึ่่�งบริิษััทได้้สื่่�อสารให้้พนัักงานจััดการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบโดยทั่่�วถึึงกัันด้้วยแล้้ว
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คณะกรรมการชุุดย่่อย

คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้แก่่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าลและสรรหา
คณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิิจการ
สัังคมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน เพื่่�อปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�เฉพาะเรื่่อ� ง และ
เสนอเรื่่อ� งให้้คณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาหรืือรัับทราบ โดยได้้จัดั
ให้้มีีกฎบััตรสำหรัับคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกคณะ เพื่่�อกำหนด
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ และได้้เปิิดเผยกฎบััตรดัังกล่่าวบน
เว็็บไซต์์ของบริิษัท 
ั (www.scg.com) ด้้วย นอกจากนี้้� คณะกรรมการ
บริิษััทอาจแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยเฉพาะเรื่่�องชุุดอื่่�น ๆ ตาม
ความเหมาะสมกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้้วยกรรมการบริิษัทที่่
ั เ� ป็็นกรรมการอิิสระจำนวน 3 คน
โดยกรรมการตรวจสอบมีีความรู้้�ความเข้้าใจ และมีีประสบการณ์์
การทำงานด้้านบััญชีี การเงิิน การบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุม
ภายในที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับ และเป็็นผู้้�ที่่มี� คี วามรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอ
ที่่�จะทำหน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้
โดยทำหน้้าที่่�สอบทานการดำเนิินงานให้้ถููกต้้องตามนโยบายและ
ระเบีียบข้้อบัังคัับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบีียบปฏิิบัติั ิ และข้้อกำหนด
ของหน่่วยงานกำกัับดูแู ล ส่่งเสริิมให้้พัฒ
ั นาระบบรายงานทางการเงิิน
และบััญชีีให้้เป็็นตามมาตรฐานสากล รวมทั้้�งสอบทานให้้มีรี ะบบการ
ควบคุุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริิหารความเสี่่ย� ง
ที่่�รัดั กุุม เหมาะสม ทัันสมััย และมีีประสิิทธิิภาพ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบปฏิิบััติิหน้้าที่่�และแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างอิิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ประกอบด้้วย
1. นางธาริิษา วััฒนเกส
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพสุุ เดชะริินทร์์

กรรมการตรวจสอบ

3. นางพรรณสิิรีี อมาตยกุุล 

กรรมการตรวจสอบ 

ทั้้� ง นี้้� สำนัั ก งานตรวจสอบเป็็ น หน่่ ว ยปฏิิ บัั ติิ  ซึ่่� ง ปัั จ จุุ บัั น
นายพิิทยา จั่่�นบุุญมีี ผู้อ้� ำนวยการสำนัักงานตรวจสอบ เป็็นผู้้�ดูแู ลงาน
ดัังกล่่าว และรายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้้�งมีีการ
ปรึึกษาหารืือกัับผู้ส้� อบบััญชีี ที่่ป� รึึกษา และผู้เ้� ชี่่ย� วชาญด้้านกฎหมาย
และบััญชีีเป็็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีีการประชุุม
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าประชุุมอย่่างน้้อยปีีละ
1 ครั้้�ง เพื่่�อขอความเห็็นจากผู้้�สอบบััญชีีในเรื่่�องต่่าง ๆ นอกจากนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบยัังมีีที่่�ปรึึกษาภายนอกที่่�เป็็นอิิสระโดย
บริิษััทเป็็นผู้้�ออกค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมด

วาระการดำรงตำแหน่่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีีวาระอยู่่�ในตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยครบ
รอบออกตามวาระในวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี ทั้้�งนี้้�เมื่่�อ
ครบกำหนดออกตามวาระก็็อาจได้้รัับการพิิจารณาแต่่งตั้้�งให้้ดำรง
ตำแหน่่งต่่อไปอีีกได้้
ในกรณีีที่่�ตำแหน่่งกรรมการตรวจสอบว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�น
นอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�ง
บุุคคลที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติคิ รบถ้้วนขึ้้น� เป็็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่่�อให้้
กรรมการตรวจสอบมีี จ ำนวนครบตามที่่� คณ ะกรรมการบริิ ษัั ท
กำหนด โดยบุุคคลที่่เ� ข้้าเป็็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่่�ในตำแหน่่ง
ได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการตรวจสอบซึ่่�งตนแทน
ขอบเขตหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ตามการปรัั บ ปรุุ ง กฎบัั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ
เมื่่�อวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2564)
ให้้คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
ด้้านการกำกัั บดูู แล การบริิ ห ารความเสี่่� ย ง การกำกัั บดูู แล
การปฏิิบัติั ิงานและการควบคุุมภายใน
1. สอบทานให้้มีีระบบรายงานทางการเงิินและการเปิิดเผย
ข้้อมููลในงบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และ
ส่่งเสริิมให้้มีีการพััฒนาระบบรายงานทางการเงิินให้้ทััดเทีียมกัับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ 
2. พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การได้้มาหรืือจำหน่่ายไป
ซึ่่ง� สิินทรััพย์์ หรือื รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็น
ไปตามกฎหมาย และข้้อกำหนดของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
3. สอบทานให้้ บริิ ษัั ทมีี ก ระบวนการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
กระบวนการทำงาน การควบคุุม การกำกัับดูแู ลด้้านการปฏิิบัติั งิ าน
และด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการรัักษาความมั่่น� คงปลอดภััย
ของข้้อมููลและระบบเครืือข่่ายสื่่อ� สารที่่�มีปี ระสิิทธิผล 
ิ สอดคล้้องตาม
มาตรฐานสากล
4. กำกัั บดูู แ ลให้้ มีี น โยบายต่่ อ ต้้ า นคอร์์ รัั ป ชัั น ที่่� เ หมาะสม
เพีียงพอต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ และสอบทานให้้มีรี ะบบในการต่่อต้้าน
คอร์์รััปชัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสอดคล้้องตามแนวทางของหน่่วย
งานกำกัับดูแู ลต่่าง ๆ เช่่น แนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รัปั ชัันของภาคเอกชน
ไทย (CAC) สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) และ
คณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่
การส่่งเสริิมและสร้้างความตระหนัักรู้้� (Awareness) การประเมิิน
ความเสี่่�ยง การควบคุุมภายใน การสร้้างระบบงานเชิิงป้้องกััน
การรายงานการกระทำความผิิด การตรวจสอบ ตลอดจนให้้คำ
ปรึึกษาและติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
รวมถึึงการสอบทานแบบประเมิินตนเองเกี่่ย� วกัับมาตรการต่่อต้้าน
คอร์์รัปั ชัันตามที่่�สำนัักงานตรวจสอบได้้ตรวจสอบและประเมิินแล้้ว
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5. สอบทานให้้บริิษััทมีีกระบวนการควบคุุมและติิดตามการ
ปฏิิบััติิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และกฎหมายอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับธุุรกิิจของบริิษััท
6. สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในตามกรอบ
แนวทางการควบคุุมภายใน (Internal Control Framework:
COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่่�เหมาะสม
และมีีประสิิทธิิผลตามวิิธีีการและมาตรฐานสากลที่่�ยอมรัับโดย
ทั่่�วไป และพิิจารณา “แบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการ
ควบคุุมภายใน” ซึ่่�งสำนัักงานตรวจสอบได้้ตรวจสอบและประเมิิน
แล้้ว เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ
และนำเสนอคณะกรรมการบริิษัทพิ
ั ิจารณา
7. สอบทานสรุุปผลตรวจสอบทุุจริิตและการลงโทษ กำหนด
มาตรการป้้องกัันภายในองค์์กร รวมทั้้�งสอบทานกระบวนการ
ภายในของบริิษัทั เกี่่ย� วกัับการแจ้้งเบาะแสและการรัับข้อ้ ร้้องเรีียน
8. สอบทานให้้มีีระบบงานเชิิงป้้องกัันและเป็็นประโยชน์์ให้้
กัับหน่่วยงานเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลในการปฏิิบััติิ
งานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

15. ปฏิิบัติั กิ ารอื่่น� ใดตามที่่�กฎหมายกำหนดหรืือคณะกรรมการ
บริิษัทั จะมอบหมาย
ในการปฏิิบัติั งิ านตามขอบเขตอำนาจหน้้าที่่� ให้้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีีอำนาจเรีียก สั่่�งการให้้ฝ่่ายจััดการ หััวหน้้าหน่่วยงาน
หรืือพนัักงานของบริิษัทที่่
ั เ� กี่่ย� วข้้องมาให้้ความเห็็น ร่่วมประชุุมหรืือ
ส่่งเอกสารตามที่่�เห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้องจำเป็็น รวมทั้้�งแสวงหาความเห็็น
ที่่�เป็็นอิิสระจากที่่�ปรึึกษาทางวิิชาชีีพอื่่�นใดเมื่่�อเห็็นว่่าจำเป็็นด้้วย
ค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบัติั งิ านภายในขอบเขตหน้้าที่่�และ
ความรัับผิดิ ชอบตามคำสั่่ง� ของคณะกรรมการบริิษัท คณ
ั ะกรรมการ
บริิษัทั เป็็นผู้้�รับผิ
ั ดิ ชอบการดำเนิินงานของบริิษัทั โดยตรงต่่อผู้ถื้� อื หุ้้�น
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และบุุคคลทั่่�วไป

ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หลัังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้้รับท
ั ราบกรณีีที่่ผู้� ส้� อบ
บััญชีีพบพฤติิการณ์์อันั ควรสงสััยว่่า กรรมการ ผู้้�จัดั การ หรืือบุุคคล
ซึ่่�งรัับผิิดชอบในการดำเนิินงานของบริิษััทกระทำความผิิดตาม
พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ มาตรา 281/2
วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา
ด้้านอื่่�นๆ
310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรืือมาตรา 313 ให้้คณะกรรมการ
9. พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งหรืือเลิิกจ้้างบุุคคลซึ่่�งมีี ตรวจสอบดำเนิินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบใน
ความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำหน้้าที่่�ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท  รวมทั้้�งเสนอ เบื้้�องต้้น ให้้สำนัักงาน ก.ล.ต. และผู้้�สอบบััญชีีทราบภายใน 30 วััน
ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัท 
ั และประเมิินประสิิทธิภิ าพ นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับแจ้้งจากผู้้�สอบบััญชีี
การทำงานของผู้้�สอบบััญชีี
2. ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
10. จััดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิิดเผย หรืือมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการหรืือการกระทำดัังต่่อไปนี้้� ซึ่่�งอาจมีีผล
ไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี/รายงานประจำปีีของบริิษัท 
ั
กระทบอย่่างมีีนัยั สำคััญต่่อฐานะการเงิินและผลการดำเนิินงานของ
ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  บริิษััท  ให้้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่่อคณะกรรมการของ
และมีีความเห็็นในเรื่่อ� งต่่าง ๆ ตามข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ บริิษััท  เพื่่�อดำเนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขภายในเวลาที่่�คณะกรรมการ
11. สอบทานและให้้ความเห็็นในการปฏิิบัติั งิ านของสำนัักงาน ตรวจสอบเห็็นสมควร
ตรวจสอบภายใน และประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีี และจััดให้้มีี
(1) รายการที่่�เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
การประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุม
(2) การทุุจริิตหรือื มีีสิ่่ง� ผิิดปกติิหรือื มีีความบกพร่่องที่่�สำคััญใน
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
ระบบควบคุุมภายใน
12. พิิจารณาอนุุมััติิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ 
(3) การฝ่่าฝืืนกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และกำลัังพลของสำนัักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้้�งให้้ความเห็็น
ข้้ อ กำหนดของตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ ฯ  หรืื อ กฎหมาย
ชอบในการแต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้าย หรืือเลิิกจ้้างผู้้�อำนวยการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษัทั
สำนัักงานตรวจสอบภายใน
หากคณะกรรมการบริิษััทหรืือคณะจััดการไม่่ดำเนิินการให้้มีี
13. พิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน การแก้้ไขปรัับปรุุงภายในเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด
โดยพิิจารณาจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และรายงานต่่าง ๆ รวมทั้้�ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่่�งอาจรายงานว่่ามีีรายการหรืือ
สายการบัังคัับบััญชา และสอบทานให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิ การกระทำดัังกล่่าวต่่อสำนัักงาน ก.ล.ต. หรืือตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
งานตรวจสอบของสำนัักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
14. สอบทานให้้กรรมการตรวจสอบมีีการประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมิิน
ผลการปฏิิบััติิงานของตนเองเป็็นประจำทุุกปีี
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2. คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
ประกอบด้้วยกรรมการบริิษัทที่่
ั เ� ป็็นกรรมการอิิสระจำนวน 3 คน
ทำหน้้าที่่�เสนอ ทบทวน กำกัับดูแู ลงานด้้านบรรษััทภิบิ าล พิิจารณา
สรรหาผู้้�ที่่ส� มควรได้้รับั เลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการบริิษัทั แทนกรรมการ
ที่่� ค รบกำหนดออกตามวาระหรืื อ กรณีี อื่่� น  ทบทวนระบบการ
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทและคณะ
กรรมการชุุดย่่อย รวมทั้้�งศึึกษาพิิจารณาติิดตามความเปลี่่ย� นแปลง
และแนวโน้้มในเรื่่�องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบรรษัั ทภิิ บ าลและสรรหา จำนวน 3 คน
ประกอบด้้วย
1. นายชุุมพล ณ ลำเลีียง
ประธานกรรมการ
บรรษััทภิิบาลและสรรหา

ทบทวนความเหมาะสมของกฎบััตร (Charter) ของคณะกรรมการ
บริิษัท 
ั และคณะกรรมการชุุดย่่อยชุุดต่่าง ๆ เป็็นประจำทุุกปีี
7. พิิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่่ง
กรรมการบริิ ษัั ท ในกรณีี ที่่� มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
คุุณสมบััติิของกรรมการบริิษััท
8. กำหนดกระบวนการและแนวทางการสรรหาและ
คััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิตามระเบีียบและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กำหนด และพิิจารณาสรรหาบุุคคลผู้้�มีคุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมมาดำรง
ตำแหน่่ ง กรรมการบริิ ษัั ทท ดแทนกรรมการบริิ ษัั ทที่่� ค รบวาระ
หรืือกรณีีอื่่�น ๆ รวมถึึงกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ
ที่่�ได้้รัับมอบหมายอำนาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริิษััท  โดยคำนึึงถึึงความหลากหลายในโครงสร้้าง
คณะกรรมการ ทั้้�งในด้้านความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ประสบการณ์์
2. นางธาริิษา วััฒนเกส
กรรมการบรรษััทภิิบาล
และความสามารถเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์กัับบริิษััท เพื่่�อเสนอ
และสรรหา
ให้้คณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นพิิจารณาอนุุมัติั ิ
3. นายพสุุ เดชะริินทร์์
กรรมการบรรษััทภิิบาล
9. เสนอแนวทางและวิิธีกี าร การจ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่คณะ
และสรรหา
กรรมการบริิ ษัั ท และคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ยชุุ ด ต่่ า ง ๆ ที่่� คณ ะ
วาระการดำรงตำแหน่่งของกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา กรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�ง ซึ่่�งรวมถึึงโบนััสประจำปีี และเบี้้�ยประชุุม
10. พิิ จ ารณาทบทวน ศึึกษา ติิ ด ตามความเปลี่่� ย นแปลง
กรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหามีีวาระการดำรงตำแหน่่ง
คราวละ 3 ปีี โดยครบรอบออกตามวาระในวัันประชุุมสามััญ และแนวโน้้มในเรื่่�องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััทอย่่าง
ผู้้� ถืื อ หุ้้� น ประจำปีี  ทั้้� ง นี้้� เ มื่่� อ ครบกำหนดออกตามวาระก็็ อ าจ สมํ่่�าเสมอเพื่่�อนำเสนอคณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิ
11. พิิจารณาการจ่่ายค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััท
ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำรงตำแหน่่งต่่อไปอีีกได้้
เปรีียบเทีียบกัับบริิษััทจดทะเบีียนชั้้�นนำอื่่�น ๆ ที่่�มีีการประกอบ
ธุุรกิิจอย่่างเดีียวกัันเพื่่�อให้้เอสซีีจีรัี กั ษาความเป็็นผู้้�นำในตลาดธุุรกิิจ
ขอบเขตหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
(ตามการปรัับปรุุงกฎบััตรของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและ อุุตสาหกรรมนั้้�น ๆ และเพื่่�อเป็็นการสร้้างแรงจููงใจในการบริิหาร
งานให้้เจริิญก้้าวหน้้า
สรรหา เมื่่�อวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2564)
12. พิิจารณาจััดทำแผนพััฒนากรรมการ เพื่่�อสร้้างเสริิม พััฒนา
ให้้คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าลและสรรหามีีหน้า้ ที่่�ดังั ต่่อไปนี้้�
1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้้ า นบรรษัั ทภิิ บ าลของ ความรู้้� ทัักษะ แก่่คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจใน
บทบาทหน้้าที่่�ของกรรมการ ธุุรกิิจ สภาพเศรษฐกิิจ มาตรฐาน
เอสซีีจีีเพื่่�อนำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่่ำเสมอ
2. เสนอแนะแนวปฏิิ บัั ติิ ด้้ า นบรรษัั ทภิิ บ าลของเอสซีี จีี ความเสี่่�ยง สภาพแวดล้้อม เทคโนโลยีีสารสนเทศ กฎหมายหรืือ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท  พร้้อมทั้้�งให้้คำแนะนำแก่่คณะกรรมการ กฎเกณฑ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับธุรุ กิิจของเอสซีีจีี รวมทั้้�งจััดทำแบบความรู้้�
ความชำนาญเฉพาะด้้าน (Board Skill Matrix) เพื่่�อพิิจารณา
บริิษััทในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับบรรษััทภิิบาล
3. ติิดตามดููแลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทและ ความหลากหลายของกรรมการให้้มีีความเหมาะสมกัับการดำเนิิน
ธุุรกิิจของเอสซีีจีี
คณะจััดการให้้เป็็นไปตามนโยบายด้้านบรรษััทภิิบาลของเอสซีีจีี
13. เสนอแนะวิิ ธีี ก ารประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของ
4. พิิ จ ารณาทบทวนแนวปฏิิ บัั ติิ ด้้ า นบรรษัั ทภิิ บ าลของ
ั ะกรรมการชุุดย่่อยชุุดต่่าง ๆ และประธาน
เอสซีี จีี ใ ห้้ เ หมาะสมกัั บ การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ และสอดคล้้ อ งกัั บ คณะกรรมการบริิษัท คณ
แนวปฏิิบััติิในระดัับสากล และเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิษััท กรรมการ โดยพิิจารณาทบทวนเป็็นประจำทุุกปีี รวมทั้้�งติิดตาม
และสรุุปผลการประเมิินให้้คณะกรรมการบริิษััททราบ เพื่่�อนำไป
เพื่่�อให้้มีีการพิิจารณาปรัับปรุุงให้้ทัันสมััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงานและเสริิมสร้้างความรู้้�
5. พิิจารณาทบทวนความเป็็นอิิสระของคณะกรรมการบริิษัท 
ั
รวมทั้้�งการมีีผลประโยชน์์ขััดแย้้งที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ความสามารถของกรรมการบริิษััท
14. รายงานความคืื บหน้้ า และผลการปฏิิ บัั ติิ ง านต่่ อ
6. พิิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ในเรื่่�องโครงสร้้าง หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ รวมทั้้�งแนวปฏิิบััติิ คณะกรรมการบริิ ษัั ท ทุุ ก ครั้้� ง หลัั ง มีี ก ารประชุุ ม คณะกรรมการ
ของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย พิิจารณา บรรษััทภิิบาลและสรรหาอย่่างสมํ่่�าเสมอ
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15. ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล
และสรรหาเป็็ น ประจำทุุ ก ปีี โดยประเมิิ น การปฏิิ บัั ติิ ง านของ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาโดยรวมทั้้�งคณะ (As a
Whole) และประเมิินตนเองเป็็นรายบุุคคล (Self-Assessment)
16. ส่่งเสริิมให้้พนัักงานในทุุกระดัับ มีีจิิตสำนึึกในจริิยธรรม
และคุุณธรรม ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณเอสซีีจีี และหลัักการกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี
17. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในเรื่่�องอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท
มอบหมาย
ในการปฏิิบััติิงานตามขอบเขตอำนาจหน้้าที่่�ให้้คณะกรรมการ
บรรษััทภิิ บ าลและสรรหามีีอำนาจเรีียก สั่่�งการให้้ฝ่่า ยจัั ด การ
หััวหน้้าหน่่วยงานหรืือพนัักงานของบริิษัทที่่
ั เ� กี่่ย� วข้้องมาให้้ความเห็็น
ร่่วมประชุุมหรืือส่่งเอกสารที่่�เห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้องจำเป็็น นอกจากนั้้�น
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาอาจขอคำปรึึกษาจาก
ที่่�ปรึึกษาอิิสระภายนอกหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญในวิิชาชีีพอื่่�น ๆ หาก
เห็็นว่่ามีีความจำเป็็นและเหมาะสมโดยบริิษััทจะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
ในเรื่่�องค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมด
3. คณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน
ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััทจำนวน 4 คน ซึ่่�งกรรมการ
ทุุ ก คนไม่่ เ ป็็ น ผู้้�บริิ ห าร โดยเป็็ น กรรมการอิิ ส ระจำนวน 3 คน
และประธานกรรมการพิิจารณาผลตอบแทนเป็็นกรรมการอิิสระ
ทำหน้้าที่่�จััดทำแผนการสืืบทอดตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
และคณะจััดการของบริิษัท ศึึ
ั กษาพิิจารณาติิดตามความเปลี่่ย� นแปลง
และแนวโน้้ ม ในเรื่่� อ งผลตอบแทนของผู้้�บริิ ห ารระดัั บสูู ง ของ
เอสซีีจีี เพื่่�อเสนอเป็็นนโยบายค่่าตอบแทนที่่�สามารถจููงใจให้้กัับ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของเอสซีีจีีในการบริิหารกิิจการของบริิษััทให้้
เจริิญก้้าวหน้้า ตลอดจนสามารถรัักษาคนเก่่งและดีีให้้คงอยู่่�กัับ
องค์์กร
คณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน จำนวน 4 คน ประกอบด้้วย
1. นายประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล ประธานกรรมการพิิจารณา
ผลตอบแทน
2. นางพรรณสิิรีี อมาตยกุุล

กรรมการพิิจารณาผลตอบแทน

3. นายชลณััฐ ญาณารณพ

กรรมการพิิจารณาผลตอบแทน

4. นายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี

กรรมการพิิจารณาผลตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่่งของกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน
กรรมการพิิ จ ารณาผลตอบแทนมีี ว าระการดำรงตำแหน่่ ง
คราวละ 3 ปีี โดยครบรอบออกตามวาระในวัันประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี ทั้้�งนี้้� เมื่่�อครบกำหนดออกตามวาระก็็อาจได้้
รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำรงตำแหน่่งต่่อไปอีีกได้้

ขอบเขตหน้้าที่่� ข องคณะกรรมการพิิ จ ารณาผลตอบแทน
(ตามการปรัับปรุุงกฎบััตรของคณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน
เมื่่�อวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2564)
ให้้คณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทนมีีหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1. เสนอนโยบายการพิิจารณาค่่าตอบแทนให้้แก่่คณะจััดการ
เอสซีีจีี (Management Remuneration) ซึ่่ง� รวมถึึงเงิินเดืือน โบนััส
ประจำปีี โดยให้้สอดคล้้องกัับผลการดำเนิินงานของบริิษััทและ
ผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะจััดการเป็็นรายบุุคคล ในกรณีีที่่เ� ห็็นสมควร
ให้้ว่่าจ้้างบริิษัทที่่
ั �ปรึึกษาเพื่่�อให้้คำแนะนำการดำเนิินโครงการ
2. ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ เพื่่�อ
กำหนดค่่าตอบแทนก่่อนนำเสนอขออนุุมััติิจากคณะกรรมการ
บริิษัทั เป็็นประจำทุุกปีี
3. ประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของคณะจัั ด การเอสซีี จีี
เป็็นรายบุุคคลตามข้้อเสนอของกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ เพื่่�อกำหนด
ค่่าตอบแทนก่่อนนำเสนอขออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทเป็็น
ประจำทุุกปีี
4. พิิจารณาโครงสร้้างค่่าจ้้าง งบประมาณการขึ้้�นค่่าจ้้าง
งบประมาณ เงิินรางวััลประจำปีีของพนัักงานจััดการระดัับสููง
รวมทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงค่่าจ้้างและผลตอบแทนของคณะจััดการ
เอสซีีจีี ก่่อนเสนอคณะกรรมการบริิษััท
5. พิิ จ ารณาทบทวน ศึึกษา ติิ ด ตามความเปลี่่� ย นแปลง
และแนวโน้้มในเรื่่�องผลตอบแทนของคณะจััดการเอสซีีจีีอย่่าง
สมํ่่�าเสมอเพื่่�อนำเสนอคณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิ
6. พิิจารณาการจ่่ายค่่าตอบแทนของคณะจััดการเอสซีีจีี
เปรีียบเทีียบกัับบริิษััทจดทะเบีียนชั้้�นนำอื่่�น ๆ ที่่�มีีการประกอบ
ธุุรกิิจอย่่างเดีียวกััน เพื่่�อให้้เอสซีีจีีรัักษาความเป็็นผู้้�นำในตลาด
ธุุ ร กิิ จ อุุ ต สาหกรรมนั้้� น ๆ และเพื่่� อ เป็็ น การสร้้ า งแรงจูู ง ใจใน
การบริิหารงานให้้เจริิญก้้าวหน้้า
7. จัั ด ทำแผนสืื บท อดตำแหน่่ ง กรรมการผู้้�จัั ด การใหญ่่
และคณะจััดการของบริิษััท  เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััท
พิิจารณา
8. รายงานความคืื บหน้้ า และผลการปฏิิ บัั ติิ ง านต่่ อ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ทุุ ก ครั้้� ง หลัั ง มีี ก ารประชุุ ม คณะกรรมการ
พิิจารณาผลตอบแทนอย่่างสมํ่่�าเสมอ
9. ประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการพิิจารณา
ผลตอบแทนและรายงานผลการประเมิินให้้คณะกรรมการบริิษััท
ทราบ
10. พิิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีีการเปลี่่ย� นแปลงใด ๆ
เกี่่�ยวกัับกฎบััตร (Charter) คณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทน
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อขออนุุมััติิปรัับปรุุงให้้เหมาะสมและมีี
ความทัันสมััยอยู่่�เสมอ

176

11. ปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�อื่่น� ๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย
ในการปฏิิบััติิงานตามขอบเขตอำนาจหน้้าที่่�ให้้คณะกรรมการ
พิิจารณาผลตอบแทนมีีอำนาจเรีียก สั่่�งการให้้ฝ่่ายจััดการ หััวหน้้า
หน่่วยงานหรืือพนัักงานของบริิษัทที่่
ั �เกี่่�ยวข้้องมาให้้ความเห็็น ร่่วม
ประชุุมหรืือส่่งเอกสารที่่�เห็็นว่่าเกี่่ย� วข้้องจำเป็็น นอกจากนั้้�น คณะ
กรรมการพิิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึึกษาจากที่่�ปรึึกษาอิิสระ
ภายนอกหรืือผู้้�เชี่่ย� วชาญในวิิชาชีีพอื่่น� ๆ หากเห็็นว่่ามีีความจำเป็็น
และเหมาะสมโดยบริิษัทั จะเป็็นผู้้�รับผิ
ั ดิ ชอบในเรื่่อ� งค่่าใช้้จ่า่ ยทั้้�งหมด
4. คณะกรรมการกิิจการสัังคมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััทจำนวน 6 คน ฝ่่ายจััดการของ
เอสซีีจีี 3 คน รวมเป็็น 9 คน ทำหน้้าที่่�กำหนดนโยบายและแนวทาง
การดำเนิินงานด้้านกิิจการสัังคมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เสนอ
แนะการกำหนดงบประมาณประจำปีีสำหรัับการดำเนิินกิิจการ
ดัั ง กล่่ า ว รวมทั้้� ง ติิ ด ตามผลการดำเนิิ น งานและรายงานผลต่่ อ
คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการกิิจการสัังคมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนจำนวน
9 คนประกอบด้้วย
1. นายเกษม วััฒนชััย
ประธานกรรมการกิิจการ
สัังคมเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน
2. พล.อ.อ. สถิิตย์์พงษ์์ สุุขวิิมล กรรมการกิิจการสัังคม
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
3. พ.ต.อ. ธรรมนิิธิิ วนิิชย์์ถนอม กรรมการกิิจการสัังคม
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
4. นายประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล  กรรมการกิิจการสัังคม
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
5. นายกานต์์ ตระกููลฮุุน

กรรมการกิิจการสัังคม
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

6. นายรุ่่�งโรจน์์ รัังสิิโยภาส

กรรมการกิิจการสัังคม
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

7. นายยุุทธนา เจีียมตระการ

กรรมการกิิจการสัังคม
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

8. นายเชาวลิิต เอกบุุตร

กรรมการกิิจการสัังคม
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

9. นายธนวงษ์์ อารีีรััชชกุุล

กรรมการกิิจการสัังคม
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

วาระการดำรงตำแหน่่งของกรรมการกิิจการสัังคมเพื่่อ� การพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน
กรรมการกิิ จ การสัั ง คมเพื่่� อ การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืื น  มีี ว าระ
การดำรงตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี โดยครบกำหนดออกตามวาระ
ในวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งนี้้� เมื่่�อครบกำหนดออกตามวาระก็็
อาจได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำรงตำแหน่่งต่่อไปอีีกได้้
ขอบเขตหน้้าที่่ข� องกรรมการกิิจการสัังคมเพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
(ตามการปรัับปรุุงกฎบััตรของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและ
สรรหา เมื่่�อวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2563)
คณะกรรมการกิิจการสัังคมฯ มีีหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
1. กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนิินงาน และงบประมาณ
ด้้ า นกิิ จ การสัั ง คมเพื่่� อ การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืื น เพื่่� อ นำเสนอต่่ อ
คณะกรรมการบริิษัทั อนุุมััติิเป็็นประจำทุุกปีี
2. ติิดตามดููแลการปฏิิบัติั งิ านตามแผนงานของคณะกรรมการ
บริิษัทั และคณะกรรมการกิิจการสัังคมฯ ตามนโยบายและเป้้าหมาย
ที่่�กำหนดไว้้
3. รายงานความคืื บหน้้ า และผลการปฏิิ บัั ติิ ง านต่่ อ คณะ
กรรมการบริิษััทภายหลัังที่่�มีีการประชุุมคณะกรรมการกิิจการ
สัังคมฯ อย่่างสม่่ำเสมอ
4. ประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการกิิจการ
สัังคมฯ และรายงานผลการประเมิินให้้คณะกรรมการบริิษัทท
ั ราบ
5. พิิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ
เกี่่�ยวกัับกฎบััตรคณะกรรมการกิิจการสัังคมฯ ต่่อคณะกรรมการ
บริิษัทั เพื่่�อขออนุุมัติั ปิ รัับปรุุงให้้เหมาะสมและมีีความทัันสมััยอยู่่�เสมอ
6. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในเรื่่�องอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท
มอบหมาย
ในการปฏิิบััติิงานตามขอบเขตอำนาจหน้้าที่่�ให้้คณะกรรมการ
กิิ จ การสัั ง คมฯ มีี อ ำนาจเรีี ย กสั่่� ง การให้้ ฝ่่ า ยจัั ด การ หัั ว หน้้ า
หน่่วยงาน หรืือพนัักงานของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องมาให้้ความเห็็น
ร่่วมประชุุม หรืือส่่งเอกสารที่่�เห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้องจำเป็็น นอกจากนั้้�น
ในการปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ภ ายใต้้ ข อบเขตหน้้ า ที่่� ข องกฎบัั ต รฉบัั บนี้้�
คณะกรรมการกิิจการสัังคมฯ อาจขอคำปรึึกษาจากที่่�ปรึึกษาอิิสระ
ภายนอกหรืือผู้้�เชี่่ย� วชาญในวิิชาชีีพอื่่น� ๆ หากเห็็นว่่ามีีความจำเป็็น
และเหมาะสมโดยบริิ ษัั ท จะเป็็ น ผู้้�รัับผิิ ด ชอบในเรื่่�อ งค่่ าใช้้จ่่า ย
ทั้้�งหมด
บริิษัทั จะเป็็นผู้้�รับผิ
ั ดิ ชอบค่่าใช้้จ่า่ ยทั้้�งหมดในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�
ของคณะกรรมการกิิจการสัังคมฯ
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ผู้้�บริิหารระดัับสูงู เอสซีีจีี (ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2565)  ประกอบด้้วย
1. นายรุ่่�งโรจน์์ รัังสิิโยภาส
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
2. นายธรรมศัักดิ์์� เศรษฐอุุดม

รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
และดููแลงานการเงิิน
และการลงทุุน

3. นายยุุทธนา เจีียมตระการ

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่การบริิหารกลาง

4. นายอารีีย์์ ชวลิิตชีีวิินกุุล

กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
บริิษััทซิิเมนต์์ไทยโฮลดิ้้�ง
จำกััด

5. นายธนวงษ์์ อารีีรััชชกุุล

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร และกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์

6. นายศัักดิ์์�ชััย
ปฏิิภาณปรีีชาวุุฒิิ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
สายงานพาณิิชย์์
และรองผู้้�จััดการใหญ่่
ธุุรกิิจต่่างประเทศ และ
รองผู้้�จััดการใหญ่่
สายธุุรกิิจไวนิิล
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์

7. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

8. นายสุุรชา อุุดมศัักดิ์์�

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
สายงานปฏิิบััติิการ และ
รองผู้้�จััดการใหญ่่
สายธุุรกิิจโอเลฟิินส์์
ประเทศไทย
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
สายงานนวััตกรรม
และ รองผู้้�จััดการใหญ่่
New Business
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์

9. นายกุุลเชฏฐ์์  ธาราจัันทร์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
สายงานการเงิิน
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์

10. นายนิิธิิ ภััทรโชค

President ธุุรกิิจ
ซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์
ก่่อสร้้าง

11. นายชนะ ภููมีี

Vice PresidentCement and
Green Solution
Business
ธุุรกิิจซีีเมนต์์และ
ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง

12. นายปรเมศวร์์ นิิสากรเสน Vice PresidentSCG Home Business
ธุุรกิิจซีีเมนต์์และ
ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง
13. นายวิิโรจน์์ รััตนชััยสิิทธิ์์�

Vice PresidentRegional CBM
Business ธุุรกิิจซีีเมนต์์
และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง
และดููแลงาน Vice
President-Housing
Products and
Solution Business

สามารถดู ป ระวั ติ ไ ด้ ต าม “เอกสารแนบ 1
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง ผูบ
้ ริหารสายงานบัญชีและการเงิน
และเลขานุ ก ารบริ ษั ท ” ที่ เ ว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท
www.scg.com

ทั้้�งนี้้� รายชื่่�อผู้้�บริิหารระดัับสููงของเอสซีีจีีข้้างต้้นเป็็นไปตาม
นิิยาม “ผู้้�บริิหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน
ที่่� ทจ. 23/2551
ผู้้�บริิหารระดัับสููงทั้้�ง 13 คน ไม่่มีีคุุณสมบััติิต้้องห้้าม ดัังนี้้�
1. ไม่่มีปี ระวััติกิ ารกระทำผิิดอาญาในความผิิดที่่�เกี่่ย� วกัับทรัพั ย์์
ซึ่่�งได้้กระทำโดยทุุจริิต
2. ไม่่มีีประวััติิการทำรายการที่่�อาจเกิิดจากความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์กัับเอสซีีจีีในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของเอสซีีจีีได้้รัับมอบหมายอำนาจหน้้าที่่�ให้้
ดำเนิินงานภายใต้้นโยบาย กลยุุทธ์์ และเป้้าหมายที่่�คณะกรรมการ
บริิษัทั กำหนดไว้้ ซึ่ง�่ คณะกรรมการบริิษัทั ได้้อนุุมัติั กิ ารจััดทำอำนาจ
ดำเนิินการในการกำหนดขอบเขตหน้้าที่่�ที่่ชั� ดั เจน เพื่่�อความโปร่่งใส
และมีีความคล่่องตััวในการปฏิิบััติิงานอย่่างเหมาะสม นอกจากนี้้�
ยัั ง มีี หน้้ า ที่่� ค วบคุุ ม ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยและงบลงทุุ น ตามขอบเขตที่่� คณ ะ
กรรมการบริิษัทั อนุุมัติั ใิ นแผนงานประจำปีี ดำเนิินการตามนโยบาย
ด้้านบุุคคล  แก้้ไขปััญหาหรืือความขััดแย้้งที่่�มีีผลกระทบต่่อองค์์กร
และดำรงไว้้ซึ่่�งการสื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
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ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)
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01

02

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ดูแลงาน การเงินและการลงทุน

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง

04

05

06

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

03
นายยุทธนา เจียมตระการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำ�กัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานพาณิชย์ และ
รองผู้จัดการใหญ่ธุรกิจต่างประเทศ และ
รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล
ธุรกิจเคมิคอลส์

07

08

09

นายมงคล เฮงโรจน์โสภณ

นายสุรชา อุดมศักดิ์

นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และ
รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟินส์
ประเทศไทย ธุรกิจเคมิคอลส์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม
และ รองผู้จัดการใหญ่ New Business
ธุรกิจเคมิคอลส์

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน
ธุรกิจเคมิคอลส์

10

11

12

นายนิธิ ภัทรโชค

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายชนะ ภูมี

Vice President-Cement and
Green Solution Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

13
นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์

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

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

Vice President-SCG Home Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

17 9

นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

นายชนะ ภูมี

นายนิธิ ภัทรโชค

นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์

นายสุรชา อุดมศักดิ์

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

นายยุทธนา เจียมตระการ

ชื่อบริษัท

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

รายชื่อ

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ข้้อมููลการเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยที่่�เป็็นศููนย์์กลางของธุุรกิิจหลัักของบริิษััท (ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2565)

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทเอสซีจ ซ
ี ิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำ�กัด
ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด
SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุุ:  รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วมและอื่่�น ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 

ผู้้�ดำรงตำแหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีและการเงิิน
• ผู้้�อำนวยการสำนัักงานบััญชีีกลาง
นายพิิชิิต ลีีละพัันธ์์เมธา ซึ่่�งดำรงตำแหน่่งเป็็นผู้้�อำนวยการ
สำนัักงานบััญชีีกลาง เป็็นผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายให้้รับผิ
ั ดิ ชอบโดยตรง
ในการดููแลนโยบายบััญชีี ควบคุุมดููแลการทำบััญชีีและรายงาน
ทางการเงิิน ทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลการดำเนิินธุุรกรรมทางบััญชีีของ
บริิ ษัั ท ให้้ มีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพและเป็็ น ไปตามระเบีี ย บ ข้้ อ กำหนด
หลัักเกณฑ์์ต่่าง ๆ

สามารถดู ป ระวั ติ ไ ด้ ต าม “เอกสารแนบ 1
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง ผูบ
้ ริหารสายงานบัญชีและการเงิน
และเลขานุ ก ารบริ ษั ท ” ที่ เ ว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท
www.scg.com

• ผู้้�อำนวยการสำนัักงานวางแผนและการเงิิน
นางจัันทนิิดา สาริิกะภููติิ ซึ่่�งดำรงตำแหน่่งเป็็นผู้้�อำนวยการ
สำนัักงานวางแผนและการเงิิน เป็็นผู้้�ได้้รับั มอบหมายให้้รับผิ
ั ดิ ชอบ 
ในเรื่่�องการวางแผนกลยุุทธ์์และความเสี่่�ยงขององค์์กร การบริิหาร
ความสััมพัันธ์์นักั ลงทุุน รวมถึึงการดููแลหลัักการและบริิหารการเงิิน
และงานประกัั น ภัั ย ของบริิ ษัั ท และบริิ ษัั ทย่่ อ ย ให้้ เ ป็็ น ไปตาม
นโยบายการเงิินของบริิษััทในเอสซีีจีี
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รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของผู้้�ดำรงตำแหน่่งระดัับบริิหาร
ลำ�ดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
(จำ�นวนหุ้น)

รายชื่อ

นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
นายยุทธนา เจียมตระการ
นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
นายมงคล  เฮงโรจนโสภณ
นายสุรชา  อุดมศักดิ์
นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์
นายนิธิ ภัทรโชค
คู่สมรส
นายชนะ ภูมี
คู่สมรส
นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์
นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
นางจันทนิดา สาริกะภูติ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เพิ่ม/(ลด)
ระหว่างรอบปีบัญชี

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

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

(2,000)

หมายเหตุุ
1. บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน) มีีทุุนจดทะเบีียน 1,600,000,000 บาท ทุุนชำระแล้้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้้�น)
2. ประกาศสำนัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่่� ทจ.23/2551 คำว่่า “ผู้้�บริิหาร” หมายความว่่า ผู้้�จััดการ หรืือผู้้�ดำรงตำแหน่่งระดัับบริิหารสี่่�รายแรกนัับต่่อจาก
ผู้้�จััดการลงมา ผู้้�ซึ่่�งดำรงตำแหน่่งเทีียบเท่่ากัับผู้้�ดำรงตำแหน่่งระดัับบริิหารรายที่่�สี่่�ทุุกราย และให้้หมายความรวมถึึงผู้้�ดำรงตำแหน่่งระดัับบริิหารในสายงาน
บััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า
3. ตามโครงสร้้างของเอสซีีจีี ผู้้�บริิหารตามประกาศสำนัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีีทั้้�งสิ้้�นจำนวน 15 คนข้้างต้้น
4. หลัักเกณฑ์์ของ ก.ล.ต.  หุ้น้� สามััญของบริิษัท ที่่
ั ถื� อื โดยกรรมการและผู้้�บริิหารให้้รวมถึึงหุ้น้� สามััญที่่�ถือื โดยคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะด้้วย
5. ผู้้�บริิหารลำดัับที่่� 14 และ 15 คืือผู้้�ดำรงตำแหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีและการเงิิน
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	ค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง

คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล
และสรรหาพิิจารณาเสนอแนวทางและวิิธีกี ารจ่่ายค่่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย ตลอดจนติิดตามความ
เปลี่่� ย นแปลงและแนวโน้้ ม ในเรื่่� อ งผลตอบแทนของกรรมการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อนำเสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
และมอบหมายให้้คณะกรรมการพิิจารณาผลตอบแทนการจ่่าย
ค่่าตอบแทนให้้แก่่คณะจััดการเอสซีีจีี
•	ค่่าตอบแทนกรรมการ
นโยบายการจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุุดย่่อย
การกำหนดค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมแก่่คณะกรรมการบริิษััท
และคณะกรรมการชุุดย่่อย เป็็นการพิิจารณาโดยเปรีียบเทีียบกัับ
การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษัทชั้้
ั น� นำในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
และในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน ตลอดจนผลการดำเนิินงานของ
เอสซีีจีี และเสนอขออนุุมััติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นตามข้้อบัังคัับบริิษัทั
	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษัทั
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 11 เมื่่�อวัันพุุธที่่� 24 มีีนาคม
2547 มีีมติิอนุุมััติิค่่าตอบแทนและโบนััสกรรมการ โดยให้้จ่่ายค่่า
ตอบแทนรายเดืือนให้้แก่่คณะกรรมการ เดืือนละ 1,800,000 บาท 
และให้้ไปพิิจารณาแบ่่งจ่่ายกัันเอง สำหรัับโบนััสกรรมการนั้้�นมีีมติิ
อนุุ มัั ติิ ใ ห้้ คณ ะกรรมการเป็็ น ผู้้�พิิ จ ารณากำหนดจำนวนเงิิ น ที่่�
เหมาะสม ทั้้�งนี้้� ไม่่เกิินร้้อยละ 0.5 ของเงิินปัันผลที่่�มีีการจ่่ายให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นและให้้ไปพิิจารณาแบ่่งจ่่ายกัันเอง โดยให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่�
ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นต้้นไป จนกว่่าที่่�ประชุุมผู้้�ถืือ
หุ้้�นจะมีีมติิเปลี่่�ยนแปลงเป็็นอย่่างอื่่�น ซึ่่�งการพิิจารณาจ่่ายโบนััส
ดัังกล่่าวเป็็นไปในแนวทางเดีียวกัับการเติิบโตของผลกำไรของบริิษัทั

ทั้้�งนี้้� นอกเหนืือจากค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินแล้้ว บริิษััทไม่่มีี
การให้้สิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ แก่่กรรมการ
สำหรัับค่่าตอบแทนคณะกรรมการชุุดย่่อยนั้้�น ตามข้้อบัังคัับ
ของบริิ ษัั ท ข้้ อ 40 คณะกรรมการบริิ ษัั ท สามารถกำหนด
ค่่าตอบแทนให้้แก่่คณะกรรมการชุุดย่่อยได้้ อย่่างไรก็็ตาม เพื่่�อให้้
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการ
บริิ ษัั ท ได้้ มีี ม ติิ ใ ห้้ น ำเสนอค่่ า ตอบแทนกรรมการทุุ ก รูู ป แบบใน
ที่่� ป ระชุุ ม สามัั ญ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น และกำหนดให้้ ว าระค่่ า ตอบแทน
คณะกรรมการเป็็นวาระเพื่่�ออนุุมััติิเป็็นประจำทุุกปีี ซึ่่�งที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564 (ครั้้�งที่่� 28) เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม
2564 มีี ม ติิ อ นุุ มัั ติิ ค่่ า ตอบแทนและโบนัั ส กรรมการรวมทั้้� ง
ค่่าตอบแทนคณะกรรมการชุุดย่่อยในอััตราเดิิม
การแบ่่งจ่่ายค่่าตอบแทนรายเดืือนและโบนััสคณะกรรมการ
	ค่่าตอบแทนรายเดืือน คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้แบ่่งจ่่าย
ค่่าตอบแทนรวมให้้แก่่ ประธานกรรมการ 1.5 ส่่วนหรืือคิิดเป็็น
จำนวนเงิิน 216,000 บาท ต่่อเดืือน กรรมการที่่�เหลืืออีีก 11 คน
ได้้รัับคนละ 1 ส่่วนหรืือคิิดเป็็นจำนวนเงิิน 144,000 บาทต่่อเดืือน
โบนััสกรรมการ คณะกรรมการบริิษัทมี
ั มี ติิให้้แบ่่งจ่่ายเงิินโบนััส
โดยประธานกรรมการได้้รัับ  1.5 ส่่วน และกรรมการได้้รัับคนละ
1 ส่่วนของเงิินโบนััสตามหลัักเกณฑ์์ที่่ที่่� ป� ระชุุมผู้ถื้� อื หุ้น้� มีีมติิไว้้
	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการชุุดย่่อย คณะกรรมการบริิษัทมี
ั มี ติิ
ให้้จ่่ายค่่าตอบแทนสำหรัับคณะกรรมการชุุดย่่อย โดยกำหนดค่่า
ตอบแทนประจำ (Fixed Fee) และค่่าตอบแทนต่่อครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม
(Attendance Fee) ดัังนี้้�

คณะกรรมการชุดย่อย

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนประจำ�ต่อปี
(บาท)

ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม
(บาท)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

180,000
120,000
150,000
100,000

45,000
30,000
37,500
25,000

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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ค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยปีี 2564
(1 มกราคม - 31 ธัันวาคม 2564)
กรรมการบริษัท

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล(1)
2. นายชุมพล ณ ลำ�เลียง(2)
3. นายเกษม วัฒนชัย(3)
4. พันตำ�รวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
5. นางธาริษา วัฒนเกส(4)
6. นายกานต์ ตระกูลฮุน
7. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล(5)
8. นายพสุ เดชะรินทร์
9. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
10. นายชลณัฐ ญาณารณพ(6)
11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี(7)
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส(8)
รวม

คณะ
กรรมการ
บริษัท
(12 คน)

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
(3 คน)

คณะ
กรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา*
(3 คน)

คณะ
กรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน*
(3 คน)

2,592,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
1,728,000
21,600,000

450,000
300,000
300,000
1,050,000

337,500
225,000
225,000
787,500

412,500
275,000
275,000
275,000
1,237,500

โบนัส
กรรมการ
บริษัทที่จ่าย
ในปี 2564*
(บาท)

6,420,000
4,280,000
4,280,000
4,280,000
4,280,000
4,280,000
4,280,000
4,280,000
4,280,000
4,280,000
4,280,000
4,280,000
53,500,000

รวม
(บาท)

9,012,000
6,345,500
6,008,000
6,008,000
6,683,000
6,008,000
6,420,500
6,533,000
6,583,000
6,283,000
6,283,000
6,008,000
78,175,000

หมายเหตุุ
(1) กรรมการลำดัับที่่� 1 ดำรงตำแหน่่งเป็็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการลำดัับที่่� 2 ดำรงตำแหน่่งเป็็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา และดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการอิิสระของ
บริิ ษัั ทย่่ อ ยที่่� เ ป็็ น ศูู น ย์์ ก ลางของธุุ ร กิิ จ หลัั ก ได้้ แ ก่่  บริิ ษัั ท เอสซีี จีี เคมิิ ค อลส์์ จำกัั ด โดยเปิิ ด เผยค่่ า ตอบแทนในหัั ว ข้้ อ “ค่่ า ตอบแทนกรรมการของ
บริิษัทั เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำกััด” ในหน้้าที่่� 185 และดำรงตำแหน่่งกรรมการอิิสระ (ถึึงวัันที่่� 15 กัันยายน 2564) ของบริิษัทั เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้ง� จำกััด (มหาชน)
โดยเปิิดเผยค่่าตอบแทนในหััวข้้อ “ค่่าตอบแทน กรรมการของบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำกััด (มหาชน)” ในหน้้าที่่� 186
(3) กรรมการลำดัับที่่� 3 ดำรงตำแหน่่งเป็็นประธานกรรมการกิิจการสัังคมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
(4) กรรมการลำดัับที่่� 5 ดำรงตำแหน่่งเป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ
(5) กรรมการลำดัับที่่� 7 ดำรงตำแหน่่งเป็็นประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน และเป็็นกรรมการอิิสระของบริิษััทย่่อยที่่�เป็็นศููนย์์กลางของธุุรกิิจหลััก
คืือ บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำกััด (มหาชน) โดยเปิิดเผยค่่าตอบแทนในหััวข้้อ “ค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำกััด (มหาชน)”
ในหน้้าที่่� 186
(6) กรรมการลำดัับ 10 ดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการของบริิษัทย่
ั อ่ ยที่่�เป็็นศููนย์์กลางของธุุรกิิจหลัักได้้แก่่ บริษัิ ทั เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำกััด โดยเปิิดเผยค่่าตอบแทน
ในหััวข้้อ“ค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำกััด” ในหน้้าที่่� 185 และบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำกััด (มหาชน) โดยเปิิดเผยค่่าตอบแทน
ในหััวข้้อ “ค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษัทั เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำกััด (มหาชน) ในหน้้า 186
(7) กรรมการลำดัับที่่� 11 ดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการอิิสระของบริิษััทย่่อยที่่�เป็็นศููนย์์กลางของธุุรกิิจหลัักคืือ บริิษััทเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำกััด โดยเปิิดเผย
ค่่าตอบแทนในหััวข้้อ “ค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำกััด” ในหน้้าที่่� 185
(8) กรรมการลำดัับที่่� 12 ดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการของบริิษัทย่
ั ่อยที่่�เป็็นศููนย์์กลางของธุุรกิิจหลัักคืือ บริิษััทเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำกััด โดยเปิิดเผยค่่าตอบแทน
ในหััวข้้อ “ค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษัทั เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำกััด” ในหน้้าที่่� 185
- คณะกรรมการกิิจการสัังคมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนไม่่มีีค่่าตอบแทน
* โบนััสกรรมการบริิษัทที่่
ั จ่� า่ ยในปีี 2564 ประกอบด้้วย โบนััสที่่�คำนวณจากเงิินปัันผลงวดสุุดท้้ายประจำปีี 2563 ที่่�จ่า่ ยให้้แก่่ผู้ถื้� อื หุ้น้� เมื่่อ� วัันที่่� 23 เมษายน 2564
และเงิินปัันผลระหว่่างกาลประจำปีี 2564 ที่่�จ่่ายเมื่่�อวัันที่่� 27 สิิงหาคม 2564 ซึ่่�งแสดงรวมอยู่่�ในบรรทััด “ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร” ในงบกำไรขาดทุุนรวม
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•	ค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และผู้้�บริิหารระดัับ
สููงเอสซีีจีี
นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการบริิ ษัั ทร่่ ว มกัั บคณ ะกรรมการพิิ จ ารณา
ผลตอบแทนเป็็นผู้ป้� ระเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่
โดยพิิจารณาจากผลการดำเนิินงานทางธุุรกิิจของบริิษัท 
ั การดำเนิิน
งานตามนโยบายที่่�ได้้รัับจากคณะกรรมการบริิษััท  ประกอบกัับ
สภาวการณ์์ เ ศรษฐกิิ จ และสัั ง คมโดยรวม โดยคณะกรรมการ
พิิ จ ารณาผลตอบแทนจะนำข้้ อ มูู ลที่่� ไ ด้้ ไ ปใช้้ ใ นการพิิ จ ารณา
ค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และผู้้�บริิหาร
ระดัับสูงู ของเอสซีีจีี เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัท 
ั โดยดููจากข้้อมููล
ทั้้�งปีีปััจจุุบัันและเปรีียบเทีียบข้้อมููลย้้อนหลัังในปััจจััยต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. ผลประกอบการของธุุรกิิจ โดยพิิจารณาจากร้้อยละของ
EBITDA on Operating Assets ซึ่่� ง จะมีี ก ารตั้้� ง เป้้ า หมาย
เพื่่�อกำหนดค่่าร้้อยละของ EBITDA ของแต่่ละธุุรกิิจในเอสซีีจีทุี กุ ๆ ปีี
เพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการประเมิินและเปรีียบเทีียบ
2. เปรีียบเทีียบผลประกอบการของธุุรกิิจกัับอุุตสาหกรรม
เดีียวกััน ทั้้�งตลาดภายในประเทศและระดัับสากล
3. ความสามารถในการพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ และการปรัั บ ปรุุ ง
ประสิิทธิิภาพการดำเนิินงานของแต่่ละธุุรกิิจให้้ดีีขึ้้�นในแต่่ละปีี
และผลการดำเนิิ น งานด้้ า น ESG ตามที่่� เ อสซีี จีี ไ ด้้ ก ำหนด
เป้้าหมายในระยะสั้้�นและระยะยาวไว้้ ทั้้�งทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้แก่่ การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การลดการใช้้พลัังงาน
และทรััพยากรธรรมชาติิ การลดการใช้้น้้ำจากภายนอก การลด
ปริิมาณของเสีียและการไม่่มีขี องเสีียไปฝัังกลบ รายได้้จากการขาย
สิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และทางด้้านสัังคม
ได้้แก่่ เป้้าหมายด้้านสุุขภาพและความปลอดภััย
นอกจากนั้้�น ได้้นำผลการสำรวจความคิิดเห็็นของพนัักงาน
ระดัับจััดการที่่�มีีต่่อกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของเอสซีีจีี มาใช้้ประกอบการพิิจารณาในคณะกรรมการพิิจารณา
ผลตอบแทนด้้วย
•	ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููงเอสซีีจีี
ค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และผู้้�บริิหารระดัับสููง
ที่่�ดำรงตำแหน่่งในปีี 2564 รวม 12 คน  ที่่�ได้้รัับจากบริิษัทั ในรููป
แบบเงิินเดืือน โบนััส เงิินตอบแทนพิิเศษ (Variable Pay) และอื่่น� ๆ
รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 271,661,352 บาท ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 บริิษััทได้้
จ่่ายเงิินสมทบกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพที่่�สมทบให้้ผู้้�บริิหารในฐานะ
พนัักงานของบริิษัทั จำนวน 19,439,030 บาท

กรรมการและผู้้�บริิหารบริิษััทย่่อยที่่�เป็็นศููนย์์กลางของ
ธุุรกิิจหลััก

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง
รายชื่่�อกรรมการบริิษัทั เอสซีีจีี ซิิเมนต์์–ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ก่อ่ สร้้าง จำกััด
1. นายรุ่่�งโรจน์์ รัังสิิโยภาส
ประธานกรรมการ
2. นายธรรมศัักดิ์์� เศรษฐอุุดม

กรรมการ

3. นายยุุทธนา เจีียมตระการ

กรรมการ

4. นายนิิธิิ ภััทรโชค

กรรมการ

5. นายชนะ ภููมีี

กรรมการ

6. นายสุุรชา อุุดมศัักดิ์์�

กรรมการ

7. นายปรเมศวร์์ นิิสากรเสน

กรรมการ

รายชื่่�อและตำแหน่่งผู้้�บริิหารบริิษััทเอสซีีจีีซิิเมนต์์–ผลิิตภััณฑ์์
ก่่อสร้้าง จำกััด
1. นายนิิธิิ ภััทรโชค
President
2. นายชนะ ภููมีี

Vice President

3. นายปรเมศวร์์ นิิสากรเสน

Vice President

4. นางณััฏฐา  บููรณะวิิทย์์

Chief Financial Officer

ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์
รายชื่่�อกรรมการบริิษััทเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำกััด
1. นายชุุมพล ณ ลำเลีียง
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิิสระ
2. นายรุ่่�งโรจน์์ รัังสิิโยภาส

รองประธานกรรมการ

3. นายวิินิิจ ศิิลามงคล

กรรมการอิิสระ

4. นายรพีี สุุจริิตกุุล

กรรมการอิิสระ

5.  ศาสตราจารย์์พิิเศษ 
 กิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์

กรรมการอิิสระ

6. นายทศ จิิราธิิวััฒน์์

กรรมการอิิสระ

7. นายศุุภชััย เจีียรวนนท์์

กรรมการอิิสระ

8.   นายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี

กรรมการอิิสระ

9. นายชลณััฐ ญาณารณพ

กรรมการ

10.  ศาสตราจารย์์
ดร. ศิิริลัิ กั ษณ์์ โรจนกิิจอำนวย กรรมการ
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11. นายธรรมศัักดิ์์� เศรษฐอุุดม กรรมการ

6. ศาสตราจารย์์พิิเศษ 
กิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์

กรรมการอิิสระ

7. นายวนััส แต้้ไพสิิฐพงษ์์

กรรมการอิิสระ

หมายเหตุุ
กรรมการลำดัับที่่� 10 ศาสตราจารย์์ ดร. ศิิริิลัักษณ์์ โรจนกิิจอำนวย ดำรง
ตำแหน่่งเป็็นกรรมการ มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2565 แทนนายศัักดิ์์�ชััย
ปฏิิภาณปรีีชาวุุฒิิ ซึ่่�งลาออก มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 ธัันวาคม 2564

8. นายวิิบููลย์์ ตวงสิิทธิิสมบััติิ

กรรมการอิิสระ

9. นางศุุภจีี สุุธรรมพัันธุ์์�

กรรมการอิิสระ

10. นายธีีรพงศ์์ จัันศิิริิ

กรรมการ

รายชื่่�อและตำแหน่่งผู้้�บริิหารบริิษััทเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำกััด
1. นายธนวงษ์์ อารีีรััชชกุุล
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่

11. นายธรรมศัักดิ์์� เศรษฐอุุดม กรรมการ

12. นายธนวงษ์์ อารีีรัชั ชกุุล

กรรมการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
และกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่

2. นายศัักดิ์์�ชััย ปฏิิภาณปรีีชาวุุฒิิ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
สายงานพาณิิชย์์
และรองผู้้�จััดการใหญ่่
ธุุรกิิจต่่างประเทศ 
และรองผู้้�จััดการใหญ่่
สายธุุรกิิจไวนิิล 
3. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

4. นายสุุรชา อุุดมศัักดิ์์�

5. นายกุุลเชฏฐ์์  ธาราจัันทร์์
6. นางสาวรุ่่�งทิิพย์์ ไตรโกมล

12. นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี

กรรมการ
และประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

รายชื่่�อและตำแหน่่งผู้้บริ
� ิหารบริิษัทั เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำกััด
(มหาชน)
1. นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
2. นายแสงชััย วิิริิยะอำไพวงศ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
สายงานปฏิิบััติิ และ
รองผู้้�จััดการใหญ่่
สายธุุรกิิจโอเลฟิินส์์
ประเทศไทย

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ปฏิิบััติิการ กิิจการ
กระดาษบรรจุุภััณฑ์์

3. นายสุุชััย กอประเสริิฐศรีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
สายงานนวััตกรรม
และรองผู้้�จััดการใหญ่่
New Business

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ปฏิิบััติิการ กิิจการ
บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อ
และกระดาษ

4. นายกรััณย์์ เตชะเสน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ปฏิิบััติิการ กิิจการ
บรรจุุภััณฑ์์จากวััสดุุ
สมรรถนะสููงและพอลิิเมอร์์

5. นายวิิชาญ เจริิญกิิจสุุพััฒน์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
ปฏิิบััติิการ กิิจการเยื่่�อ
และกระดาษ

6. นายสมภพ วิิทย์์วรสกุุล

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารสายธุุรกิิจต่่างประเทศ

7. นายดนััยเดช เกตุุสวรรณ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารสายการเงิิน

8. นางนดารััตน์ ป้
์ อ้ มตรีี

ผู้อ้� ำนวยการสำนัักงานบััญชีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
สายงานการเงิิน
ผู้้�อำนวยการ
สำนัักงานบััญชีี

SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง)
รายชื่่�อกรรมการบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำกััด (มหาชน)
1. นายประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล ประธานกรรมการ
และกรรมการอิิสระ
2. นายชลณััฐ ญาณารณพ

รองประธานกรรมการ

3. นางไขศรีี เนื่่�องสิิกขาเพีียร

กรรมการอิิสระ

4. นายชาลีี จัันทนยิ่่�งยง

กรรมการอิิสระ

5. นางผ่่องเพ็็ญ เรืืองวีีรยุุทธ

กรรมการอิิสระ

สามารถดูประวัติได้ตาม “เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก” ที่เว็บไซต์
บริษัท www.scg.com
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ค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทย่่อยที่่�เป็็นศููนย์์กลางของธุุรกิิจหลััก
•	ค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทเอสซีีจีี ซิิเมนต์์ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง จำกั�ด
เนื่่�องจากผู้้�บริิหารระดัับสููงของเอสซีีจีีได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการและผู้้�บริิหาร จึึงจะไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
บริิษััทหรืือผู้้�บริิหารของบริิษััทเอสซีีจีี ซิิเมนต์์–ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง จำกััด
•	ค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทเอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำกััด (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ค่าตอบแทน (บาท)
กรรมการบริษัท

1. นายชุมพล ณ ลำ�เลียง(1)
2. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
3. นายวินิจ ศิลามงคล(2)
4. นายรพี สุจริตกุล(3)
5. ศาสตราจารย์พเิ ศษ กิตพิ งศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์(3)
6. นายทศ จิราธิวัฒน์(4)
7. นายศุภชัย เจียรวนนท์(4)
8. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี(4)
9. นายชลณัฐ ญาณารณพ(5)
10. ศาสตราจารย์ ดร. ศิรลิ กั ษณ์ โรจนกิจอำ�นวย(6)
11. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
12. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
รวม

คณะกรรมการ
บริษัท**

คณะกรรมการตรวจ*
สอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ*
สรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

1 มกราคม 31 ธันวาคม 2564

1 ตุลาคม 1 ธันวาคม 2564

1 ตุลาคม 31 ธันวาคม 2564

709,677
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
4,209,677

214,931.51
145,205.48
145,205.48
505,342.47

85,205.48
85,205.48
85,205.48
119,095.89
374,712.33

รวม

709,677
714,931.51
645,205.48
645,205.48
585,205.48
585,205.48
585,205.48
619,095.89
5,089,731.80

หมายเหตุุ:
* คณะกรรมการชุุดย่่อยหมายความถึึงคณะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยงและคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนซึ่่�งแต่่งตั้้�งโดยที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 275 (11/2564) เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2564 มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564 ในขณะที่่�คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและ
สรรหา ได้้รับั แต่่งตั้้ง� โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัท ครั้้
ั ง� ที่่� 279 (15/2564) เมื่่อ� วัันที่่� 18 ธัันวาคม 2564 มีีผลวันั ที่่� 1 มกราคม 2565 จึึงยัังไม่่มีกี ารประชุุม
คณะกรรมการชุุดย่่อยดัังกล่่าว
** ไม่่มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564 และตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 สิิงหาคม 2564 เป็็นต้้นมากรรมการที่่�
ดำรงตำแหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานของบริิษััท จะไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริิษัท 
ั และ/หรืือกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่่อย
(1) นายชุุมพล ณ ลำเลีียง ได้้รับั ค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริิษัทั ระหว่่างวัันที่่� 1 - 25 สิิงหาคม 2564 และได้้รับั ค่่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริิษัทั
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26 สิิงหาคม 2564
(2) นายวิินิิจ ศิิลามงคล ได้้รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยงระหว่่างวัันที่่� 1 - 21 ตุุลาคม 2564 และได้้รัับค่่าตอบแทนในฐานะ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยงตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2564
(3) นายรพีี สุุจริิตกุุล และศาสตราจารย์์พิิเศษ กิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์ ได้้รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบและบริิหารความเสี่่�ยงตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม
2564
(4) นายทศ จิิราธิิวััฒน์์ นายศุุภชััย เจีียรวนนท์์ และนายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี ได้้รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564
(5) นายชลณััฐ ญาณารณพ ได้้รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนระหว่่างวัันที่่� 1 - 21 ตุุลาคม 2564 และได้้รัับค่่าตอบแทน
ในฐานะประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 ตุุลาคม - 31 ธัันวาคม 2564
(6) ศาสตราจารย์์ ดร. ศิิริิลัักษณ์์ โรจนกิิจอำนวย ดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการ มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2565 แทนนายศัักดิ์์�ชััย ปฏิิภาณปรีีชาวุุฒิิ ซึ่่�งลาออก
มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 ธัันวาคม 2564 จึึงยัังไม่่มีีค่่าตอบแทน
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•	ค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำกััด (มหาชน) (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
กรรมการบริษัท

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล(1)
2. นายชลณัฐ ญาณารณพ
3. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร*(2)
4. นายชาลี จันทนยิ่งยง*(3)
5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ*
6. ศาสตราจารย์พิเศษ 
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์*(4)
7. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์*(5)
8. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ*(6)
9. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์*(7)
10. นายธีรพงศ์ จันศิร(8)ิ
11. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
12. นายวิชาญ จิตร์ภักดี
13. นายชุมพล ณ ลำ�เลียง(9)
14. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล(10)
รวม

คณะกรรมการ
บริษัท
(12 คน)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(3 คน)

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา
(3 คน)

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
(3 คน)

โบนัสกรรมการ
บริษัทที่จ่าย
ในปี 2564**
(บาท)

1,800,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00

435,000.00
290,000.00
290,000.00

250,108.70
-

290,000.00
-

750,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00

1,200,000.00

-

305,815.21

-

1,200,000.00
1,200,000.00
346,666.67
350,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
850,000.00
850,000.00
14,996,667.67 1,015,000.00

82,142.86
88,804.34
89,076.09
98,781.05
914,728.25

รวม
(บาท)

2,550,000.00
1,990,000.00
2,135,000.00
2,240,108.70
1,990,000.00

500,000.00 2,005,815.21

378,571.43 386,612.02
217,857.14 386,612.02
- 500,000.00
- 500,000.00
98,571.43 500,000.00
- 500,000.00
985,000.00 6,023,224.04

1,965,183.45
1,886,612.02
435,471.01
439,076.09
1,700,000.00
1,700,000.00
1,547,352.48
1,350,000.00
23,934,618.96

หมายเหตุุ:		
* เป็็นกรรมการอิิสระ
** โบนััสกรรมการบริิษััทที่่�จ่่ายในปีี 2564 คำนวณตามส่่วนของระยะเวลาการดำรงตำแหน่่งของกรรมการแต่่ละคนในปีี 2563
(1) กรรมการลำดัับที่่� 1 ดำรงตำแหน่่งเป็็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการลำดัับที่่� 3 ดำรงตำแหน่่งเป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ
(3) กรรมการลำดัับที่่� 4 ดำรงตำแหน่่งเป็็นประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาถึึงวัันที่่� 15 กัันยายน 2564
(4) กรรมการลำดัับที่่� 6 ดำรงตำแหน่่งเป็็นประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 กัันยายน 2564
(5) กรรมการลำดัับที่่� 7 ดำรงตำแหน่่งเป็็นประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 เมษายน 2564
(6) กรรมการลำดัับที่่� 8 ดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาถึึงวัันที่่� 26 เมษายน 2564 และเป็็นกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนตั้้�งแต่่วัันที่่� 27
เมษายน 2564
(7) กรรมการลำดัับที่่� 9 ดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการ และกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาตั้้�งแต่่วัันที่่� 17 กัันยายน 2564
(8) กรรมการลำดัับที่่� 10 ดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการ และกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 กัันยายน 2564
(9) กรรมการลำดัับที่่� 13 ดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการถึึงวัันที่่� 15 กัันยายน 2564 เป็็นประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนถึึงวัันที่่� 26 เมษายน 2564 และ
เป็็นกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาระหว่่างวัันที่่� 27 เมษายน 2564 - 15 กัันยายน 2564
(10) กรรมการลำดัับที่่� 14 ดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการถึึงวัันที่่� 15 กัันยายน 2564
ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่มีีการจ่่ายค่่าตอบและสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ ให้้กรรมการบริิษััทนอกเหนืือจากที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นตามรายละเอีียดข้้างต้้น
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	ค่่าตอบแทนรวมของผู้้�บริิหารบริิษััทย่่อยที่่�เป็็นศููนย์์กลางของธุุรกิิจหลััก
1. ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน ได้้แก่่ เงิินเดืือน โบนััส และเงิินตอบแทนพิิเศษ (Variable Pay)  
2. ค่่าตอบแทนอื่่�น ๆ ได้้แก่่ เงิินสมทบกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
โดยค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารบริิษััทย่่อยที่่�เป็็นศููนย์์กลางของธุุรกิิจหลััก มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก

จำ�นวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทนรวม
ที่เป็นตัวเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนอื่น ๆ
(บาท)

8
6
8

66,741,222
46,051,047
92,156,875

4,963,897
3,389,336
6,823,560

1. บริษัทเอสซีจ ซ
ี ิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำ�กัด
2. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด
3. บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุุ
• ทั้้�งนี้้�จำนวนผู้้�บริิหารและค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารข้้างต้้น ไม่่รวมกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่และผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ในแต่่ละบริิษััทย่่อยที่่�เป็็นศููนย์์กลาง
ของธุุรกิิจหลััก เนื่่�องจากได้้รวมอยู่่�ในค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููงเอสซีีจีีแล้้ว
บุุคลากร

เอสซีีจีปี ระกอบด้้วยธุุรกิิจหลััก 3 ธุุรกิิจ บุุคลากรส่่วนใหญ่่สังั กััด
อยู่่�ในธุุ ร กิิ จ ซีี เ มนต์์ แ ละผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ก่่อ สร้้ า ง จำนวนร้้ อ ยละ 46
ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับปริิมาณสถานประกอบกิิจการในสัังกััด และลัักษณะ
อุุตสาหกรรมที่่�ต้อ้ งใช้้แรงงานจำนวนที่่�มากกว่่าธุุรกิิจอื่่น�   รองลงมา
สัังกััด SCGP (ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง) จำนวนร้้อยละ 40 และอยู่่�ที่่�
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์จำนวนร้้อยละ 11
 ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยการ
ขยายการลงทุุ น ไปยัั ง ต่่ า งประเทศ ได้้ แ ก่่ กลุ่่�มประเทศเอเชีี ย
ตะวัั น ออกเฉีี ย งใต้้ ใ นประเทศเป้้ า หมาย และประเทศอื่่� น ที่่� มีี
ศัักยภาพประกอบกัับบริิษััทมีีนโยบายในการจ้้างงานบุุคลากรที่่�
เป็็นประชากรในประเทศที่่�เข้้าไปลงทุุน  ทำให้้เอสซีีจีปี ระกอบด้้วย
บุุคลากรที่่�เป็็นชาวต่่างประเทศเพิ่่�มมากขึ้้น� ตามการขยายการลงทุุน   

นอกจากนั้้�น เอสซีีจีีได้้ส่่งเสริิมให้้บุุคลากรที่่�เป็็นคนท้้องถิ่่�นได้้
มีีความก้้าวหน้้าสามารถเติิบโตได้้ในอาชีีพการงาน  โดยมีีแผนใน
การพััฒนาเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสำหรัับการเลื่่อ� นตำแหน่่งที่่�สูงู ขึ้้น�   
และส่่งผลให้้พนัักงานท้้องถิ่่น� มีีความผููกพัันกัับองค์์กร  เกิิดแรงจููงใจ
ในการปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� เ ป็็ น การสร้้ า งการเติิ บ โตอย่่ า งยั่่� ง ยืื น ไป
พร้้อม ๆ กัันระหว่่างบุุคลากร และองค์์กร
เอสซีีจีจัี ดั ทำแผนอััตรากำลัังคนโดยคำนึึงถึึงทิิศทางการดำเนิิน
ธุุรกิิจ และแผนงานในปััจจุุบัันและอนาคต สนัับสนุุนให้้มีีความ
หลากหลายในเชื้้� อ ชาติิ และบริิ ห ารงานบนพื้้� น ฐานของความ
เท่่ า เทีี ย มกัั น โดยกำหนดให้้ มีี แ ผนพัั ฒ นาเพื่่� อ เตรีี ย มคนเข้้ า สู่่�
ตํําแหน่่งให้้เหมาะสมกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ                  
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ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน) มีีจำนวนพนัักงาน 1,635 คน  ในขณะที่่�มีีจำนวนพนัักงานรวมทั้้�งเอสซีีจีี
58,283 คน
หน่่วย : คน
ข้อมูลพนักงานเอสซีจี

ไทย

ต่างประเทศ

รวม

1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)

1,635

-

1,635

2. ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

17,343

9,686

27,029

3. SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

8,845

14,496

23,341

4. ธุรกิจเคมิคอลส์

4,794

1,374

6,168

77

33

110

32,694

25,589

58,283

5. อื่น ๆ
รวมทั้งหมด

ข้้อมููลสำคััญอื่่�นๆ

เลขานุุการคณะกรรมการและเลขานุุการบริิษััท
เลขานุุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ มีี ม ติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง นายวรพล เจนนภา
เป็็ น เลขานุุ ก ารคณะกรรมการ เพื่่� อ ทำหน้้ า ที่่� เ ป็็ น ที่่� ป รึึกษาให้้
คำแนะนำแก่่กรรมการในการปฏิิบััติิตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบต่่าง ๆ ของกรรมการ รวมทั้้�งจััดทำรายงานการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท  และเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ
บริิ ษัั ท ทุุ ก ครั้้� ง โดยเลขานุุ ก ารคณะกรรมการที่่� คณ ะกรรมการ
แต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เป็็นผู้้�ที่่คณ
� ะกรรมการเห็็นว่่ามีีความเหมาะสม เนื่่�องจาก
เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์สููงที่่�จะช่่วยให้้
คำแนะนำแก่่ ก รรมการในการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมาย ระเบีี ย บ
ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ตลอดจนบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีีได้้อย่่างถููกต้้อง
•

เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิแต่่งตั้้�ง นางภััทรวรรณ ตุ้้�นสกุุล 
เป็็นเลขานุุการบริิษััทและผู้้�ช่่วยเลขานุุการคณะกรรมการ เพื่่�อ
ทำหน้้ า ที่่� จัั ด การประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท คณ ะกรรมการ
ชุุดย่่อย และการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งจััดทำรายงานการประชุุม
คณะกรรมการบริิษัท 
ั รายงานการประชุุมผู้ถื้� อื หุ้น้� รายงานประจำปีี
ตลอดจนจััดเก็็บเอกสารตามที่่�กฎหมายกำหนด โดยเลขานุุการ
บริิษััทที่่�คณะกรรมการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเป็็นผู้้�ที่่�คณะกรรมการเห็็นว่่ามีี
ความเหมาะสม มีีความรู้้�ความสามารถในการบริิหารงานเลขานุุการ
บริิษััท  และดำรงตำแหน่่งเป็็นผู้้�อำนวยการสำนัักงานเลขานุุการ
บริิษััท ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานที่่�สนัับสนุุนงานเลขานุุการบริิษััท  ให้้เป็็น
ไปตามกฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ตลอดจนรัับผิิดชอบ
ดููแลงานด้้านบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีี

นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ส่่งเสริิมให้้เลขานุุการบริิษััทได้้รัับการ
ฝึึ ก อบรมและพัั ฒ นาความรู้้� อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งด้้ า นกฎหมาย บััญชีี
หรืือการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท ซึ่่�งในปีี 2564 เลขานุุการ
บริิ ษัั ท ได้้ เ ข้้ า อบรม Ethical Leadership Program  (ELP)
23/2021 และ Board Reporting Program (BRP) 38/2021
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย และมีีการ
เปิิ ด เผยประวัั ติิ  คุุ ณ สมบัั ติิ แ ละประสบการณ์์ ข องเลขานุุ ก าร
บริิษัทั ไว้้ในรายงานประจำปีีแล้้ว
สามารถดู ป ระวั ติ ไ ด้ ต าม “เอกสารแนบ 1
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร
ร ะ ดั บ สู ง ผู้ บ ริ ห า ร ส า ย ง า น บั ญ ชี แ ล ะ
การเงิน และ เลขานุการบริษัท” ที่เว็บไซต์
บริษัท www.scg.com

•	หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน

สำนัักงานตรวจสอบภายในของบริิษัทขึ้้
ั น� ตรงต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีี หน้้ า ที่่� ใ นการกำกัั บดูู แ ลการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
ตรวจสอบและประเมิินการปฏิิบััติิงาน การควบคุุมภายใน ให้้
ความเชื่่� อ มั่่� น และคำปรึึกษาอย่่ า งเป็็ น อิิ ส ระ มีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพ
และประสิิทธิผล 
ิ โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้้�งที่่� 122
(5/2561) เมื่่�อวัันที่่� 2 ตุุลาคม 2561 ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�ง นายพิิทยา
จั่่น� บุุญมีี เป็็นผู้้�อำนวยการสำนัักงานตรวจสอบ โดยมีีผลตั้้ง� แต่่วันั ที่่�
1 พฤศจิิกายน 2561
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•	หััวหน้้างานกำกัับดููแลการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์และกฎหมาย

(Compliance)
นายกิิตติิ ตั้้�งจิิตรมณีีศัักดา ตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท
กฎหมายเอสซีีจีี จำกััด ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ยและเป็็นผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย
ให้้ดำรงตำแหน่่งประธานคณะทำงาน Compliance Management
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการเสนอนโยบาย กลยุุทธ์์ และกำกัับดููแล
ให้้บริษัิ ทั และบริิษัทย่
ั อ่ ยฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์และกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง
รวมทั้้� ง ช่่ ว ยสร้้ า งความรู้้� ความเข้้ า ใจ การสื่่� อ สาร และการ
สร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้เกิิดขึ้้�น

สามารถดูประวัติได้ตาม “เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย
่ วกับหัวหนา้ งานตรวจสอบ
ภายใน และหัวหนา้ งานกำ�กับดูแลการปฏิบต
ั ิ
ตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย (Compliance)”
ที่เว็บไซต์บริษัท www.scg.com

หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
หากผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิมสามารถติิดต่่อโดยตรงที่่�
หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ผ่่านช่่องทางดัังต่่อไปนี้้�
ที่่�อยู่่� 1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ
กรุุงเทพมหานคร 10800
โทรศััพท์์ 0-2586-4299
อีีเมล invest@scg.com
•

•	ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี

บริิ ษัั ท และบริิ ษัั ทย่่ อ ยจ่่ า ยค่่ า สอบบัั ญ ชีี ใ ห้้ เ คพีี เ อ็็ ม จีี
ประเทศไทย และเคพีี เ อ็็ ม จีี ใ นต่่ า งประเทศ ซึ่่� ง เป็็ น สำนัั ก งาน
สอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีประจำปีี 2564 สัังกััด รวมทั้้�งบุุคคลหรืือ
กิิ จ การที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ผู้้� ส อบบัั ญ ชีี แ ละสำนัั ก งานสอบบัั ญ ชีี ที่่�
ผู้้� ส อบบัั ญ ชีี สัั ง กัั ด ในปีี บัั ญ ชีี ที่่� ผ่่ า นมามีี จ ำนวนเงิิ น รวม 85.17
ล้้านบาท ซึ่่�งไม่่รวมค่่าสอบบััญชีีที่่�จ่่ายโดยบริิษัทร่
ั ่วม
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็ น ผู้้�พิิ จ ารณาและทบทวนการ
คััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและบริิษััทย่่อย โดยพิิจารณาจาก
ปััจจััยที่่�หลากหลาย ได้้แก่่ ชื่่อ� เสีียง ศัักยภาพ มาตรฐาน การทำงาน
ที่่�ดีี ประสบการณ์์และความเชี่่ย� วชาญในการสอบบััญชีี กระบวนการ
หรืือเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการตรวจสอบบััญชีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ความรู้้�
ความเข้้าใจในธุุรกิิจ รวมทั้้�งการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ก่่อนจะนำเสนอให้้
คณะกรรมการบริิ ษัั ทพิิ จ ารณาเสนอที่่� ป ระชุุ ม สามัั ญ ผู้้� ถืื อ หุ้้� น
ประจำปีี ข ออนุุ ม ั�ติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง บุุ คคล เป็็ น ผู้้� ส อบบัั ญ ชีี แ ละอนุุ มัั ติิ
ค่่าสอบบััญชีีในทุุก ๆ ปีี
ในปีี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจิ ารณาคััดเลืือกบริิษัทั
เคพีี เ อ็็ ม จีี  ภูู มิิ ไ ชย สอบบัั ญ ชีี จำกัั ด (KPMG) เป็็ น สำนัั ก งาน
สอบบััญชีีของบริิษััทและบริิษััทย่่อยประจำปีี 2561-2565 โดยได้้
กำหนดอััตราค่่าสอบบััญชีี 5 ปีีไว้้แล้้ว โดยเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
ขอบเขตการให้้บริิการ ปริิมาณงาน และอััตราค่่าสอบบััญชีีของ
บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในระดัับเดีียวกัันแล้้วเห็็นว่่า KPMG เสนอ
ค่่าสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมและข้้อเสนอของ KPMG เป็็นประโยชน์์
สููงสุุดแก่่บริิษััท
ทั้้�งนี้้� บริิษััทที่่�เป็็นสำนัักงานสอบบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ หรือื ส่่วนได้้เสีียใด ๆ กัับบริษัิ ทั /บริิษัทย่
ั อ่ ย/ผู้้�บริิหาร/
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว

ค่่าสอบบััญชีีประจำปีี 2564
1. ค่่าสอบบััญชีีงบการเงิินประจำปีี และค่่าสอบทานงบการเงิินรายไตรมาสของบริิษัทั และงบการเงิินรวม เป็็นเงิินจำนวน 4.68 ล้้านบาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัท

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำ�ปีของบริษัท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำ�ปีและ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
และงบการเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท

290,000 บาท
4.39 ล้านบาท
4.68 ล้านบาท
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2. ค่่าสอบบััญชีีงบการเงิินประจำปีีของบริิษัทย่
ั อ่ ย และค่่าสอบทานงบการเงิินรายไตรมาสของบริิษัทย่
ั อ่ ยที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งตรวจสอบโดยเคพีีเอ็็มจีีประเทศไทย และเคพีีเอ็็มจีีในต่่างประเทศ โดยบริิษััทย่่อยเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบค่่าสอบบััญชีี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด

1. ค่าสอบบัญชีประจำ�ปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย
และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จำ�นวนบริษัทย่อย
- จำ�นวนเงิน

134
36.46

บริษัท
ล้านบาท

2. ค่าสอบบัญชีประจำ�ปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
- จำ�นวนบริษัทย่อย
- จำ�นวนเงิน
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด

94

บริษัท

44.03

ล้านบาท

80.49

ล้านบาท

ค่่าบริิการอื่่�นนอกเหนืือจากค่่าสอบบััญชีี
บริิษัทย่
ั อ่ ยจ่่ายค่่าที่่�ปรึึกษาด้้านภาษีี ค่่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขของบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน และการให้้บริกิ ารอื่่น�
รวมจำนวน 53.99 ล้้านบาท ให้้แก่่สำนัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสัังกััด บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สอบบััญชีี และสำนัักงาน
สอบบััญชีีดัังกล่่าว
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16
รายงานผลการดำเนิินงานสำคััญ
ด้้านการกำกัับดููแลกิิจการ

การกํากับดูแลกิจการ
ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

บริิษััท (Board Skill Matrix) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำกัับ
ในรอบปีี 2564
ดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code)
เอสซีีจีีดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้การกำกัับดููแลของคณะกรรมการ และเพิ่่�มเติิมความรู้้�ความชำนาญที่่�ต้้องการให้้มีีในคณะกรรมการ
บริิษััท โดยมุ่่�งมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจตามกรอบแนวทาง ESG ให้้สอดคล้้องกัับแนวโน้้มที่่�สำคััญ
ด้้วยความเป็็นธรรมและรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และ
• ทบทวนนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั น 
ั เพื่่�อปรัับปรุุงแนวปฏิิบัติั ิ
ยึึ ด ถืื อ อุุ ด มการณ์์ ซึ่่� ง ได้้ ป ฏิิ บัั ติิ ม าเป็็ น เวลานานตั้้� ง แต่่เริ่่� ม ก่่อตั้้� ง และข้้อกำหนดในการดำเนิินการ รวมถึึงการสื่่อ� สารและการอบรม
บริิษัทั ภายใต้้กรอบของจรรยาบรรณที่่�มีกี ารพััฒนาให้้เหมาะสมกัับ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ แบบประเมิิ นตน เองเพื่่� อ พัั ฒ นาระบบต่่อต้้ า น
ความเปลี่่� ย นแปลงทางเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมอยู่่� ต ลอดเวลา คอร์์รััปชัันของแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย
บนพื้้�นฐานของการเติิบโตอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน
(CAC) ฉบัับปรัับปรุุง 4.0
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีบี ทบาทสำคััญในการกำหนด
• ยื่่นต่่
� ออายุุการรัับรองเป็็น Certified Company จาก CAC
นโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�นำไปสู่่�การเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขััน  โดยบริิษััทผ่่านการประเมิินเพื่่�อต่่ออายุุการรัับรองเป็็น  Certified
การสร้้างวััฒนธรรมและค่่านิิยมองค์์กร รวมถึึงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ Company เป็็นครั้้�งที่่� 4 จากคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบััติิของ
การกำกัั บ ดูู แ ลความเพีี ย งพอของระบบควบคุุ ม ภายใน และ ภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้ า นการทุุ จริิ ต  (CAC) เมื่่� อ วัั นที่่�
การบริิหารความเสี่่ย� งขององค์์กร หรืือการให้้ความเห็็นอื่่น 
� ๆ  ที่่�เป็็น 30 กัันยายน 2564
ประโยชน์์ต่่อการพััฒนาธุุรกิิจ ดัังนี้้�
• จัั ด ให้้ มีี แ บบทดสอบ “Ethics e-Testing” สำหรัั บ
• กำหนดนโยบายด้้านภาษีี เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั ดำเนิินธุุรกิิจ พนัักงาน ในเรื่่อ� งคุุณธรรม อุุดมการณ์์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบาย
ด้้ ว ยโครงสร้้ า งทางภาษีี ที่่� เ หมาะสมและสอดคล้้ อ งกัั บ การทำ ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของบริิษััท โดยพนัักงานต้้องทำให้้ผ่่านเกณฑ์์
ธุุรกรรม และดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส ยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิ ร้้อยละ 100 เพื่่�อส่่งเสริิมความตระหนัักรู้้�ในเรื่่�องการปฏิิบััติิตาม
ตามกฎหมายและกฎระเบีียบของประเทศไทยและประเทศที่่�เอสซีีจีี หลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
เข้้าไปดำเนิินธุุรกิิจ  รวมถึึงปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายเกี่่ย� วกัับการกำหนด
ราคาโอนให้้มีคี วามโปร่่งใสและเป็็นไปตามหลัักการ Arm’s Length การสรรหา พัั ฒ นา และประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ข อง
Principle
คณะกรรมการบริิษััท
• ทบทวนฎบััตรคณะกรรมการบริิษัทั คณะกรรมการชุุดย่่อย
การสรรหา พัั ฒ นา และประเมิิ นผ ลการปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ข อง
เพื่่�อกำหนดขอบเขตหน้้าที่่�ให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำกัับดููแล คณะกรรมการบริิษัทั มีีความสำคััญอย่่างยิ่่ง� ตามหลัักบรรษััทภิิบาล
กิิจการที่่�ดีสี ำหรัับบริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code)  และการ เอสซีีจีี เนื่่�องจากคณะกรรมการบริิษัทั ถืือว่่าเป็็นผู้้�ที่่มี� บี ทบาทสำคััญ
ดำเนิินธุุรกิิจในปััจจุบัุ นที่่
ั มี� กี ารเปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อให้้บริิษัทั มีีขีดี ความ ในการกำหนดกลยุุทธ์์และแนวทางการดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อการเติิบโต
สามารถในการแข่่งขัันเพิ่่�มมากขึ้้�น  
อย่่างยั่่�งยืืน  โดยบริิษััทได้้เปิิดเผยข้้อมููลและรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
• ทบทวนและปรัับปรุุงจรรยาบรรณเอสซีีจีี โดยการปรัับปรุุง หลัักเกณฑ์์ และกระบวนการต่่าง ๆ ในเรื่่�องการสรรหากรรมการ
ครั้้� ง นี้้� เ ป็็ นก ารปรัั บ ปรุุ ง ครั้้� ง ที่่� 7 เพื่่� อ ให้้ จ รรยาบรรณเอสซีี จีี ในหััวข้้อ “การสรรหาและแต่่งตั้้ง� กรรมการ” หน้้าที่่� 143 และหััวข้้อ
มีีความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี “การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง” หน้้าที่่� 147
ทั้้�งในระดัับประเทศและมาตรฐานสากล และเป็็นปัจจุ
ั บัุ น 
ั โดยเน้้น
ให้้พนัักงานทุุกระดัับสามารถนำไปปรัับใช้้ทั้้�งในและต่่างประเทศ
การเข้้าร่่วมประชุุม
• ทบทวนนโยบายการกำหนดคุุณสมบััติิและการสรรหา
กรรมการบริิ ษัั ท ต้้ อ งเข้้ า ร่่วมประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท
กรรมการบริิษัทั และตารางความรู้้�ความชำนาญของคณะกรรมการ อย่่างสมํ่่�าเสมอ เพื่่�อรัับทราบและร่่วมกัันตััดสิินใจในการดำเนิิน

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท

192

ธุุรกิิจของบริิษััท  มีีการจััดประชุุมอย่่างน้้อยปีีละ 8 ครั้้�ง ซึ่่�งมีี
การกำหนดตารางการประชุุมล่่วงหน้้าเป็็นประจำทุุกปีี และแจ้้ง
กรรมการแต่่ละคนให้้ทราบตั้้�งแต่่ต้้นปีีเพื่่�อจััดสรรเวลาในการเข้้า
ร่่วมประชุุม และอาจมีีการประชุุมครั้้�งพิิเศษเพิ่่�มเติิมเพื่่�อพิิจารณา
เรื่่�องที่่�มีีความสำคััญเร่่งด่่วน
ในการประชุุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
เป็็นผู้้�ร่่วมกัันกำหนดวาระการประชุุมและพิิจารณาเรื่่�องเข้้าวาระ
การประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั โดยเปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละ
คนสามารถเสนอเรื่่�องต่่าง ๆ เพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเป็็นวาระ
การประชุุมได้้
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ ท บทวนและปรัั บ ปรุุ ง “นโยบาย
การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ”  ในปีี 2561 เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีและการบริิหารจััดการอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยให้้บันทึ
ั กก
ึ ารเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการบริิษัทั
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ และเปิิดเผยในรายงานประจำปีี โดยให้้การนัับ
องค์์ประชุุมเป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำหนด เนื่่�องจากพิิจารณาแล้้ว
เห็็ นว่่ าการที่่� ก รรมการบริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำคัั ญ และร่่วมประชุุ ม
คณะกรรมการผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์นั้้�นเป็็นประโยชน์์แก่่บริิษััท
อย่่างยิ่่ง�  ต่่อมาที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั เมื่่�อเดืือนเมษายน 2563
มีีมติิอนุุมัติั ริ ะเบีียบและวิิธีปี ฏิิบัติั สิ ำหรัับการประชุุมคณะกรรมการ
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Meeting Rules) ของบริิษััท และให้้
ประธานกรรมการหรืือประธานในที่่�ประชุุมมีีอำนาจในการกำหนด
ให้้จััดประชุุมคณะกรรมการโดยการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
ตามพระราชกำหนดการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์ หรื
์ อื ประชุุม
กรรมการโดยเปิิดให้้มีช่่ี องทางให้้กรรมการสามารถเข้้าร่่วมประชุุม
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือผ่่านช่่องทางอื่่�น  ๆ ร่่วมด้้วยได้้ โดยให้้
การนัับองค์์ประชุุมเป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คณะกรรมการบริิษััทได้้ถืือปฏิิบััติิให้้มีีการกำหนดวัันประชุุม
ของแต่่ละปีี ล่่ วงหน้้ า ทั้้� ง ปีี ตั้้� ง แต่่ปีี ก่่ อนหน้้ า โดยในปีี 2564
มีี ก ารประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท จำนวน 9 ครั้้� ง  ซึ่่� ง กำหนด
ไว้้ล่่วงหน้้าทั้้�งปีีตั้้�งแต่่ปีี 2563 และครั้้�งพิิเศษ โดยกรรมการบริิษััท
ทั้้�งคณะเข้้าประชุุมร้้อยละ 100 ซึ่่�งมีีกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุมและ
แสดงความคิิดเห็็นผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�ได้้ปฏิิบััติิตามนโยบาย
การเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษััท กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์และ e-Meeting Rules ข้้างต้้น
และกรรมการบริิ ษัั ท แต่่ละคน (ไม่่รวมกรรมการที่่� เ ข้้ า หรืื อ
ออกจากตำแหน่่งระหว่่างปีี ) เข้้ า ประชุุ ม มากกว่่าร้้ อ ยละ 75
ของจำนวนครั้้�งทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้� ในการประชุุมแต่่ละครั้้�งได้้มีีการจััด
ส่่งเอกสารประกอบวาระการประชุุมในแต่่ละวาระให้้กรรมการ
บริิษััทแต่่ละคนล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนวัันประชุุม หรืือ
ไม่่น้้อยกว่่า 5 วัันทำการตามเวลาปกติิ เพื่่�อให้้กรรมการบริิษััท
มีีเวลาที่่�จะศึึกษาข้้อมููลในเรื่่�องต่่าง ๆ อย่่างเพีียงพอ

ในการพิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่่�งทำหน้้าที่่�
ประธานในที่่�ประชุุมได้้จััดสรรเวลาในการประชุุมอย่่างเพีียงพอ
และเปิิ ด โอกาสให้้ ก รรมการแสดงความคิิ ด เห็็ น ได้้ อ ย่่างอิิ ส ระ
ทั้้�งนี้้� การลงมติิในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ถือื มติิของเสีียง
ข้้างมาก โดยให้้กรรมการคนหนึ่่�งมีีเสีียงหนึ่่�งเสีียงและกรรมการ
ที่่�มีส่่ี วนได้้เสีียจะไม่่เข้้าร่่วมประชุุม และ/หรืือไม่่ใช้้สิทิ ธิิออกเสีียงลง
คะแนนในเรื่่�องนั้้�น หากคะแนนเสีียงเท่่ากัันประธานในที่่�ประชุุม
จะออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งเสีียงเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท ฝ่่ า ยจัั ด การเอสซีี จีี
ได้้ เ ข้้ า ร่่วมประชุุ ม เพื่่� อ ให้้ข้้อมูู ล ที่่� เ ป็็ นประโยชน์์ และรัั บทราบ
นโยบายโดยตรง รวมทั้้�งสามารถนำไปปฏิิบััติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
เว้้นแต่่ในบางวาระที่่�ประชุุมเฉพาะกรรมการบริิษััท หรืือเฉพาะ
กรรมการบริิ ษัั ท ที่่� ไ ม่่เป็็ นผู้้� บริิ ห าร เพื่่� อ ความเป็็ นอิิส ระในการ
พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำคััญเรื่่อ� งการจััดการ
เกี่่� ย วกัั บ ความขัั ด แย้้ ง ด้้ า นผลประโยชน์์ ข องผู้้�เกี่่� ย วข้้ อ งอย่่าง
รอบคอบ เป็็นธรรม และโปร่่งใส รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลในเรื่่อ� ง
ดัังกล่่าวอย่่างครบถ้้วน ในกรณีีที่่�กรรมการบริิษััทคนหนึ่่�งคนใดมีี
ส่่วนได้้เสีียกัับผลประโยชน์์เกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งที่่�มีกี ารพิิจารณา กรรมการ
ที่่� มีี ส่่ วนได้้ เ สีี ย จะต้้ อ งไม่่มีี ส่่ วนร่่วมในการตัั ด สิิ น ใจในเรื่่� อ งนั้้� น
เมื่่อ� สิ้้นสุ
� ดุ การประชุุม เลขานุุการบริิษัทั เป็็นผู้้�มีหน้
ี า้ ที่่�จัดั ทำรายงาน
การประชุุมเสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทรัับรองในวาระ
แรกของการประชุุมครั้้�งถััดไป และให้้ประธานกรรมการบริิษััท
หรืือที่่�ประธานที่่�ประชุุมลงลายมืือชื่่�อรัับรองความถููกต้้อง ทั้้�งนี้้�
กรรมการบริิ ษัั ท สามารถแสดงความคิิ ด เห็็ น  ขอแก้้ ไ ขเพิ่่�มเติิม
รายงานการประชุุมให้้มีีความละเอีียดถููกต้้องมากที่่�สุุดได้้ รายงาน
การประชุุมที่่�ที่่�ประชุุมรัับรองแล้้ว จะถููกจััดเก็็บอย่่างเป็็นระบบใน
รููปแบบของเอกสารชั้้น� ความลัับของบริิษัทั ณ สำนัักงานเลขานุุการ
บริิษัทั และจััดเก็็บในรููปแบบเอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์พร้
์ อ้ มกัับเอกสาร
ประกอบวาระการประชุุมต่่าง ๆ เพื่่�อความสะดวกในการสืืบค้้นอ้า้ งอิิง
สำหรัั บ ในเดืื อ นที่่� ไ ม่่มีี ก ารประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท
กรรมการบริิษััททุุกคนจะได้้รัับทราบสรุุปผลการดำเนิินงานของ
บริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยบริิษัทั จะจััดส่่งเอกสารสรุุปผลการดำเนิิน
งานตลอดจนข่่าวสารที่่� ส ำคัั ญ ของบริิ ษัั ท ให้้ ก รรมการบริิ ษัั ท
เพื่่�อทราบความคืืบหน้้าด้้วย
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้จััดให้้มีีการประชุุมระหว่่างกรรมการที่่�
ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุม หลัังเสร็็จสิ้้�น
การประชุุมแผนธุุรกิิจระยะปานกลางของบริิษััทเป็็นประจำทุุกปีี
และในกรณีีที่่มี� คี วามจำเป็็น เพื่่�ออภิิปรายประเด็็นและปััญหาต่่าง ๆ
เกี่่ย� วกัับการจััดการที่่�สำคััญ เช่่น การสรรหากรรมการ แผนสืืบทอด
ผู้้�บริิหารระดัับสููง เป็็นต้้น และเปิิดโอกาสให้้กรรมการบริิษัทั ที่่�ไม่่เป็็น
ผู้้�บริิหารสามารถแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างอิิสระ ทั้้�งนี้้�ในปีี 2564
ได้้จัดั การประชุุมโดยไม่่มีีฝ่า่ ยจััดการขึ้้น� เมื่่อ� วัันที่่� 30 สิิงหาคม 2564

193

ตารางการเข้้าประชุุมของคณะกรรมการบริิษััทปีี 2564 (1 มกราคม 2564 - 31 ธัันวาคม 2564)

รายชื่อกรรมการ

1. พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล
2. นายชุมพล ณ ลำ�เลียง*
3. นายเกษม วัฒนชัย
4. พันตำ�รวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
5. นางธาริษา วัฒนเกส*
6. นายกานต์ ตระกูลฮุน
7. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล*
8. นายพสุ เดชะรินทร์*
9. นางพรรณสิรี อมาตยกุล*
10. นายชลณัฐ ญาณารณพ
11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี*
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
จำ�นวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
ร้อยละของการประชุม
หมายเหตุุ:

คณะ
กรรมการ
บริษัท
(12 คน)

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
(3 คน)

คณะ
กรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา
(3 คน)

9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9
100

6/6
6/6
6/6
6
100

5/5
5/5
5/5
5
100

คณะ
กรรมการ
พิจารณาผล
ตอบแทน
(4 คน)

คณะ
กรรมการ
กิจการสังคม
เพื่อการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
(9 คน)

7/7
7/7
7/7
7/7
7
100

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4
96

ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น
ปี 2564
(12 คน)

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1
100

* กรรมการอิิสระบริิษััท
กำหนดนโยบายให้้การประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ในแต่่ละปีีควรมีีกรรมการเข้้าร่่วมประชุุมโดยเฉลี่่ย� ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80 และกรรมการแต่่ละคนควรเข้้าร่่วม
การประชุุมอย่่างน้้อยร้้อยละ 75 ของจำนวนครั้้�งของการประชุุมทั้้�งปีี ทั้้�งนี้้� การเข้้าร่่วมประชุุมหมายความรวมถึึงการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�จััดขึ้้�น
ตามกฎหมายกำหนดด้้วย

การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั มอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
และสรรหาพิิจารณาเสนอแนวทางและวิิธีกี ารจ่่ายค่่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อยให้้มีีความเหมาะสมกัับ
ความรัั บ ผิิ ด ชอบและจูู ง ใจให้้ ค ณะกรรมการนำพาบริิ ษัั ท ให้้
ดำเนิิน งานตามเป้้ า หมายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว ตามที่่� ได้้
เปิิ ด เผยรายละเอีี ย ดในหัั ว ข้้ อ “ค่่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้้�บริิหารระดัับสููง” ในหน้้าที่่� 181
การกำกัับดููแลการดำเนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษัทร่
ั ่วม
คณะกรรมการบริิษััทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาลและสรรหาได้้พิจิ ารณากำหนด “นโยบายการแต่่งตั้้ง�
บุุคคลไปเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อย” ในปีี 2562
เป็็นต้้นมา โดยอ้้างอิิงจากหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับ

บริิษััทจดทะเบีียนของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ (ก.ล.ต.) ปีี 2560 ที่่� เ สนอแนะให้้
บริิ ษัั ท จดทะเบีี ย นควรจัั ด ให้้ มีี ก รอบและกลไกการกำกัั บ ดูู แ ล
นโยบายและการดำเนิินงานในบริิษััทย่่อยและกิิจการอื่่�นที่่�บริิษััท
ไปลงทุุนอย่่างมีีนัยั สำคััญในระดัับที่่�เหมาะสมกัับกิิจการแต่่ละแห่่ง
1. หลัักการ
การแต่่งตั้้�งบุุคคลไปเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อย
เพื่่�อทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลและบริิหารจััดการกิิจการของบริิษััทย่่อย
เป็็นกลไกสำคััญในการกำกัับดููแลเพื่่�อให้้บริิษััทมั่่�นใจว่่าบริิษััทย่่อย
มีี ก ารปฏิิ บัั ติิ ต ามแนวนโยบายตลอดจนเป้้ า หมาย วิิ สัั ย ทัั ศ น์์
แผนธุุรกิิจระยะกลาง และแผนกลยุุทธ์์ในการเติิบโตของบริิษัทั อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการบริิษัทั จึึงเห็็นสมควรกำหนดนโยบาย
การแต่่งตั้้�งบุุคคลไปเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อยขึ้้�น
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2. นโยบายการแต่่งตั้้�งบุุคคลไปเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหาร
ในบริิษััทย่่อย
การแต่่งตั้้�งบุุคคลไปเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อย
ควรพิิจารณาด้้วยความรอบคอบ เพื่่�อให้้ได้้บุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสม มีีความรู้้�ความสามารถ มีีคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบ
มีีภาวะผู้้�นำ ที่่�จะบริิหารจััดการบริิษััทย่่อยอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
สามารถสร้้ างผลตอบแทนและเพิ่่�ม มููลค่่าระยะยาวให้้ ผู้้� ถืื อหุ้้�น
และสร้้างความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ตลอดจนส่่งเสริิม
การตรวจสอบและถ่่วงดุุลอย่่างเหมาะสมในบริิษัทั ย่่อย และสนัับสนุุน
ให้้มีีการนำแนวนโยบายต่่าง ๆ ของบริิษััทสู่่�การปฏิิบััติิอย่่างยั่่�งยืืน

นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้กำกัับดููแลเกี่่ย� วกัับการเปิิดเผยข้้อมููลฐานะ
การเงิินและผลการดำเนิินงาน การทำรายการระหว่่างบริิษััทย่่อย
และ/หรืือบริิษัทั ร่่วมกัับบุุคคลที่่�เกี่่ย� วโยง การได้้มาหรืือจำหน่่ายไป
ซึ่่� ง สิิ น ทรัั พย์์  หรืื อ การทำรายการที่่� ส ำคัั ญ ให้้ ค รบถ้้ ว นถูู ก ต้้ อ ง
ตามหลัั ก เกณฑ์์ แ ละวิิ ธีี ก ารที่่� ส ำนัั ก งานคณะกรรมการกำกัั บ
หลัั ก ทรัั พย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ (ก.ล.ต.) และ/หรืื อ  ตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำหนดและมีีการใช้้บัังคัับ
นอกเหนืื อ จากคู่่� มืื อ อำนาจดำเนิิ นก าร คณะกรรมการ
ตรวจสอบในฐานะผู้้�กำกัั บ ดูู แ ล ได้้ ป ระเมิิ นป ระสิิ ท ธิิ ผ ลของ
การกำกัับดููแล การบริิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายใน
ของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมที่่�มีีตััวแทนของบริิษััทร่่วมบริิหาร
3. อำนาจในการแต่่ ง ตั้้� ง บุุ ค คลไปเป็็ น กรรมการและ ผ่่านการปฏิิบััติิงานของสำนัักงานตรวจสอบ ซึ่่�งการวางแผนการ
ผู้้�บริิหารในบริิษัทย่
ั ่อย
ตรวจสอบจะอยู่่� บ นพื้้� น ฐานของความเสี่่� ย งในแต่่ละบริิ ษัั ท
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่  (Risk-based Audit Planning) โดยตรวจสอบและประเมิินระบบ
เอสซีีจีี และ/หรืือกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ของแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจเป็็น การควบคุุมภายใน ความมีีประสิิทธิิผล ประสิิทธิิภาพของการปฏิิบัติั ิ
ผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�งและโยกย้้ายบุุคคลที่่�จะเป็็นตััวแทนของบริิษััท งานและงบการเงิิน นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีมติิ
ไปเป็็ นก รรมการและผู้้�บริิ ห ารในบริิ ษัั ท ย่่อยโดยพิิ จ ารณาตาม เรื่่อ� งการตรวจสอบการปฏิิบัติั งิ านด้้วยตนเอง (Business Self Audit)
ความเหมาะสม ภายใต้้ ก รอบหลัั กก ารรวมทั้้� ง ข้้ อ กำหนดของ เพื่่�อสร้้างระบบงานเชิิงป้้องกัันก่่อนที่่�ความผิิดพลาดจะเกิิดขึ้้�น
นโยบายนี้้� และรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบตามคู่่�มืือ โดยให้้บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมนำไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เหมาะสม
อำนาจดำเนิินการ
กัับแต่่ละบริิษััท เน้้นการพิิจารณาทั้้�งกระบวนการเพื่่�อสร้้างมููลค่่า
เพิ่่� มให้้ กัับองค์์ ก ร โดยบริิ ษัั ท และสำนัั ก งานตรวจสอบร่่วมกััน
4. หน้้าที่่แ� ละความรัับผิดช
ิ อบของบุุคคลที่่ไ� ด้้รับั แต่่งตั้้�งเป็็น ประเมิินความเสี่่�ยง กำหนดการควบคุุมภายใน สััญญาณเตืือนภััย
กรรมการและผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อย
และรายงานเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ซึ่่�งในกรณีีความเสี่่ย� งเปลี่่�ยนแปลง
(1) กำกัับดููแลให้้บริิษัทั ย่่อยปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ต้้องปรัับปรุุงการควบคุุมภายในให้้สอดคล้้องกัันด้้วย โดยบริิษััท
ระเบีียบ และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่ย� วข้้อง มีีการบริิหารจััดการ จะนำผลที่่� ไ ด้้ จ ากการประเมิิ น เสนอที่่� ป ระชุุ ม ฝ่่ า ยจัั ด การและ
ที่่�ดีี ปฏิิบััติิตามหลัักบรรษััทภิิบาล จรรยาบรรณ และ ส่่งสำเนาให้้ ส ำนัั ก งานตรวจสอบเพื่่� อ ใช้้ ป ระกอบการวางแผน
นโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ของเอสซีีจีี และนโยบายอื่่น�
การตรวจสอบตามความเสี่่�ยงต่่อไป  อนึ่่�ง ผู้้�สอบบััญชีีภายนอกจะ
ของบริิษััทหรืือที่่�สอดคล้้องกัับของบริิษััท
นำเสนอผลการประเมิิ นก ารควบคุุ ม ภายในต่่อคณะกรรมการ
(2) ให้้แนวทางในการกำหนดทิิศทางของกลยุุทธ์์ นโยบาย ตรวจสอบเป็็นประจำทุุกไตรมาส
และแผนธุุรกิิจของบริิษััทย่่อยให้้สอดคล้้องกัับทิิศทาง
นอกจากนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้กำหนดวิิธีี
ของบริิ ษัั ท รวมทั้้� ง ส่่งเสริิ ม นวัั ตก รรมและการนำ การกำกัั บ ดูู แ ลการดำเนิิ น งานของธุุ ร กิิ จด้้ า น  Innovation
เทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขััน ตามที่่�คณะจััดการบริิหารความเสี่่�ยงเอสซีีจีีเสนอ สำหรัับโครงการ
ของบริิษััทย่่อย
ที่่�เข้้าข่่ายต้้องกำหนดเกณฑ์์ชี้้�วััด เช่่น  OKR (Objective & Key
(3) รายงานผลประกอบการและการดำเนิินงานของบริิษัทั
Result) หรืือ Stage Gate เพื่่�อนำเข้้าระบบทบทวนและรายงาน
ย่่อยให้้บริิษัทั ทราบอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน และทัันเวลา ผลการดำเนิิ น งานตามเกณฑ์์ ชี้้� วัั ด ที่่� ข ออนุุ มัั ติิ ต่่ อฝ่่ า ยจัั ด การ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� รายการสำคััญที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อ ทุุกไตรมาส และแจ้้งหน่่วยงาน Corporate Risk Management
ฐานะการเงิินและผลการดำเนิินงานของบริิษััทย่่อย เพื่่�อทราบ และยกเว้้นจากการติิดตามตามเกณฑ์์สัญ
ั ญาณเตืือนภััย
และรายการอื่่น� ใดที่่�ไม่่ใช่่รายการธุุรกิิจปกติขิ องบริิษัทั
ที่่�ใช้้สำหรัับธุุรกิิจในช่่วงการดำเนิินการปกติิ ก่่อนพิิจารณาใน
ย่่อยที่่�จะมีีผลกระทบต่่อบริิษััทย่่อยอย่่างมีีนััยสำคััญ
เรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามที่่�เห็็นสมควรต่่อไป
(4) ควบคุุ ม ดูู แ ลการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท ย่่อยให้้ มีี
ในการบริิหารจััดการระหว่่างบริิษัทั กัับผู้้�ร่่วมทุุนอื่่น 
� เพื่่�อให้้การ
ประสิิทธิิภาพและบริิหารจััดการผลตอบแทนการลงทุุน ดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท ย่่อยและบริิ ษัั ท ร่่วม เป็็ น ไปอย่่างมีี
ของบริิษััทในบริิษััทย่่อยอย่่างเหมาะสม
ประสิิ ท ธิิ ภ าพและมีี ป ระสิิ ท ธิิ ผ ลนั้้� น ทั้้� ง สองฝ่่ า ยจะต้้ อ งมีี
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ความเข้้าใจในเรื่่�องต่่าง ๆ อาทิิ การแบ่่งหน้้าที่่�ในการบริิหารงาน 
การมีีอำนาจควบคุุม การแบ่่งผลตอบแทนอย่่างถููกต้้องตรงกััน
และเป็็นธรรมกัับทุุกฝ่่าย เอสซีีจีจึี ึงได้้มีกี ารจััดทำข้้อตกลงระหว่่าง
บริิษััทกัับผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�น  (Shareholders’ Agreement) โดยเอสซีีจีี
เคารพซึ่่�งสิิทธิิของผู้้�ร่่วมทุุนและปฏิิบััติิต่่อผู้้�ร่่วมทุุนทุุกรายอย่่าง
เป็็ นธ รรม รวมทั้้� ง ให้้ ค วามร่่วมมืื อ อย่่างดีี กัั บ ผู้้�ร่่วมทุุ น ทั้้� ง นี้้�
เพื่่�อให้้การดำเนิินงานของกิิจการร่่วมทุุนประสบผลสำเร็็จตาม
วััตถุุประสงค์์ของกิิจการร่่วมทุุน
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อกำกัับดููแลบริิษััทร่่วมและการร่่วมค้้าตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิินจำนวนหนึ่่�งที่่�ถืือเป็็นบริิษััทย่่อยตามนิิยามที่่�
เกี่่ย� วข้้องในพระราชบััญญััติหลั
ิ กั ทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์ พ
์ .ศ. 2535
(“บริิษััทร่่วมฯ”) ให้้ดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััด
ระวััง และความซื่่อ� สััตย์สุ์ จริ
ุ ต 
ิ (Fiduciary Duties) รวมถึึงการเข้้าทำ
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการระหว่่างกัันของบริิษััทร่่วมฯ
ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยคำนึึงถึึงข้้อบัังคัับ นโยบาย
ภายในของบริิษัทั ร่่วมฯ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง กฎหมาย และสััญญาที่่�เกี่่ย� วข้้อง
รวมถึึงแนวปฏิิบัติั ขิ องคู่่�สัญ
ั ญาตามสััญญาร่่วมทุุน และ/หรืือสััญญา
ระหว่่างผู้้�ถืื อ หุ้้�น  ได้้ มีี ก ารมอบหมายและกำหนดนโยบายให้้
กรรมการที่่�บริิษัทั ส่่งเข้้าไปเป็็นกรรมการในบริิษัทั ร่่วมฯ ปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�
และบริิหารจััดการบริิษัทั ร่่วมฯ ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวััง
และความซื่่อ� สััตย์สุ์ จริ
ุ ต 
ิ (Fiduciary Duties) โดยรวมถึึงให้้กรรมการ
ดัังกล่่าวเสนอแนะให้้บริิษัทั ร่่วมฯ มีีกลไกในการกำกัับดููแลการเข้้าทำ
รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันหรือื รายการระหว่่างกัันของบริิษัทั ดัังกล่่าวให้้
มีีความเหมาะสมและเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�บริิษััทต้้อง
ปฏิิบััติิตลอดจนใช้้ความพยายามในการดููแลการดำเนิินการตาม
กลไกดัังกล่่าวของบริิษััทร่่วมฯ อย่่างสม่่ำเสมอและพยายามให้้
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการระหว่่างกัันของบริิษััทร่่วมฯ
มีีเงื่่�อนไขหรืือข้้อตกลงทางการค้้าที่่�เป็็นธรรม สมเหตุุสมผลเสมืือน
ทำรายการกัับบุุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) เพื่่�อให้้เป็็นไป
ตามหลัักกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยคำนึึงถึึงข้้อบัังคัับ นโยบายภายใน
ของบริิษัทั บริิษัทั ร่่วมฯ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกฎหมาย และสััญญาที่่�เกี่่ย� วข้้อง
รวมถึึงแนวปฏิิบััติิของของคู่่�สััญญาตามสััญญาร่่วมทุุน  และ/หรืือ
สััญญาระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�น
การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญในเรื่่�องการจััดการเกี่่�ยวกัับ
ความขัั ด แย้้ ง ทางผลประโยชน์์ ข องผู้้�เกี่่� ย วข้้ อ ง ซึ่่� ง หมายถึึ ง
คณะกรรมการบริิษััท คณะจััดการเอสซีีจีี และพนัักงานเอสซีีจีี
อย่่างรอบคอบ เป็็นธรรม และโปร่่งใส โดยคณะกรรมการบริิษััท
ได้้กำหนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ ในเรื่่�องความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ ดัังนี้้�

• กำหนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงต้้องรายงานการ
มีีส่่วนได้้เสีียของตนเองและบุุคคลที่่�มีคี วามเกี่่ย� วข้้อง ซึ่่�งเป็็นส่่วนได้้
เสีี ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การบริิ ห ารจัั ด การกิิ จก ารของบริิ ษัั ท หรืื อ
บริิษััทย่่อย เมื่่�อเข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการหรืือผู้้�บริิหารระดัับสููง
เป็็นครั้้�งแรก  และรายงานทุุกครั้้�งเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล
การมีีส่่วนได้้เสีีย รวมถึึงรายงานเป็็นประจำทุุกสิ้้นปี
�  ทั้้
ี ง� นี้้�เลขานุุการ
บริิษััทจะต้้องจััดส่่งสำเนารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าวให้้แก่่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 
7 วัันทำการนัับแต่่วัันที่่�บริิษััทได้้รัับรายงาน  เพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
พระราชบัั ญญัั ติิหลัั กทรััพย์์ และตลาดหลัั ก ทรัั พย์์  พ.ศ. 2535
นอกจากนี้้� ยัังส่่งให้้ผู้้�อำนวยการสำนัักงานตรวจสอบเพื่่�อใช้้ข้้อมููล
ดัังกล่่าวในการตรวจสอบและป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
• ในการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท  หากกรรมการ
บริิษััทคนหนึ่่�งคนใดมีีส่่วนได้้เสีียกัับผลประโยชน์์ในเรื่่�องที่่�กำลัังมีี
การพิิจารณา กรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะต้้องไม่่มีีส่่วนร่่วมใน
การตััดสิินใจในเรื่่อ� งนั้้�น โดยอาจไม่่เข้้าร่่วมประชุุม หรืืองดออกเสีียง
เพื่่�อให้้การตััดสิินใจของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นไปอย่่างยุุติิธรรม
เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างแท้้จริิง
• ในการอนุุมััติิการทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�จะต้้องอนุุมััติิ
โดยผู้้�ถืื อ หุ้้�น ผู้้�ถืื อ หุ้้�นที่่� มีี ส่่ วนได้้ เ สีี ย เป็็ นพิิ เ ศษจะไม่่มีี สิิ ท ธิิ
ออกเสีี ย งลงคะแนนในวาระดัั ง กล่่าว ซึ่่� ง เป็็ น ไปตามกฎหมาย
และข้้อบัังคัับของบริิษััท
การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
บริิษััทกำหนดมาตรการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในโดยมิิชอบ
อย่่างชััดเจนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรไว้้ในคู่่�มืือจรรยาบรรณเอสซีีจีี
ข้้อบัังคัับพนัักงาน  รวมถึึงนโยบายการจััดการข้้อมููลภายในที่่�มีี
ผลต่่อราคาหลัั ก ทรัั พย์์  ซึ่่� ง ผ่่านการพิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ จ าก
คณะกรรมการบริิษััท โดยมีีมาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ การ
ห้้ า มกรรมการ ผู้้�บริิ ห าร พนััก งาน  และบุุ ค คลอื่่�นที่่� เกี่่� ย วข้้ อ ง
กัับข้้อมููลภายใน  รวมทั้้�งคู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีี
ภรรยา และบุุ ต รที่่� ยัั ง ไม่่บรรลุุ นิิ ติิ ภ าวะ ซื้้� อ ขายหลัั ก ทรัั พย์์
(หลัั ก ทรัั พย์์ ที่่� ต้้ อ งรายงานคืื อ  หุ้้�น หลัั ก ทรัั พย์์ แ ปลงสภาพ 
ใบสำคัั ญ แสดงสิิ ท ธิิ ซื้้� อ หุ้้�น สัั ญ ญาซื้้� อ ขายล่่วงหน้้ า และ
อนุุ พัั นธ์์ ต่่ าง ๆ ที่่� มีี ปัั จจัั ย อ้้ า งอิิ ง เป็็ นหุ้้�น บริิ ษัั ท จดทะเบีี ย น)
ของบริิษััทจดทะเบีียนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููล ในช่่วงเวลา 1 เดืือน 
ก่่อนเปิิดเผยงบการเงิิน  (Blackout Period) ก่่อนมีีการเปิิดเผย
งบการเงิิ น รายไตรมาส และงบการเงิิ นป ระจำปีี และภายใน 
24 ชั่่�วโมง หลัังการเปิิดเผยงบการเงิินดัังกล่่าว รวมถึึงการรายงาน
การเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหาร
ทั้้� ง ตามที่่�  ก .ล.ต. กำหนดและการรายงานเป็็ นป ระจำในการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
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นอกจากมาตรการดัังกล่่าวแล้้ว บริิษััทได้้กำหนดแนวปฏิิบััติิ
การจััดการข้้อมููลภายในที่่�มีีผลต่่อราคาหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งครอบคลุุม
วิิธีกี ารปฏิิบัติั ต่่ิ อข้้อมููลภายในของบริิษัทั เพื่่�อลดความเสี่่ย� งที่่�ข้อ้ มููล
จะถููกนำไปใช้้อย่่างไม่่เหมาะสม
ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดของนโยบายและแนวปฏิิบััติิในเรื่่�องการ
ใช้้ข้้อมููลภายใน เปิิดเผยอยู่่�บนเว็็บไซต์์บริิษััท (www.scg.com)

เพื่่� อ แสดงให้้ เ ห็็ นถึึ ง การให้้ ค วามสำคัั ญ ของฝ่่ า ยบริิ ห ารระดัั บ
สููงสุุด (Tone at the top)
นอกจากนี้้� เอสซีีจีีได้้สร้้างระบบงานเชิิงป้้องกััน กำหนดวิิธีี
การลดความเสี่่ย� งและการควบคุุม (Risk Mitigation and Control)
ผู้้�รัับผิิดชอบ มาตรการติิดตาม การสอบทานและประเมิินผล
การบริิหารความเสี่่�ยงสำหรัับให้้พนัักงานใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิ
เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดคอร์์รััปชััน  โดยมีีสำนัักงานตรวจสอบประเมิิน
การดำเนิินการในการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ให้้คำแนะนำ ติิดตามการกำกัับดููแลที่่�ดี ก
ี ารปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณ
เอสซีี จีี ใ ห้้ ค วามสำคัั ญ เรื่่� อ งการต่่อต้้ า นคอร์์ รัั ปชัั น  โดย และนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชัันทุุกครั้้�งเมื่่�อมีีการเข้้าตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติินโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน ซึ่่�งผ่่าน
ในปีี 2564 เอสซีีจีียัังคงสร้้างความตระหนัักรู้้�  ความเข้้าใจ
ความเห็็ น ชอบจากคณะกรรมการบรรษัั ท ภิิ บ าลและสรรหา ให้้กับั กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ในการนำไปปฏิิบัติั จริ
ิ งิ ตาม
ซึ่่�งได้้มีีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฯ เป็็นประจำทุุกปีี นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน ซึ่่�งสอดคล้้องตามประกาศ ป.ป.ช.
โดยในปีี 2564 ได้้มีกี ารทบทวนเพื่่�อสอดคล้้องกัับการบริิหารกิิจการใน อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้ดำเนิินการ ดัังนี้้�
ปััจจุุบััน  เป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ชััดเจน  ในการดำเนิินธุุรกิิจและปลููกฝััง
1. จััดกิิจกรรมเสริิมสร้้างความตระหนัักรู้้�  (Awareness)
เป็็ นวัั ฒ นธรรมองค์์ ก ร สอดคล้้ อ งตามอุุ ด มการณ์์ 4 เรื่่� อ ง ให้้ความรู้้�พััฒนามาตรการและระบบเชิิงป้้องกััน  เพื่่�อลดความเสี่่ย� ง
“ตั้้�งมั่่�นในความเป็็นธรรม คืือ การทำงานอย่่างซื่่�อสััตย์์ โปร่่งใส ในเรื่่อ� งการทุุจริติ คอร์์รัปชั
ั น 
ั (Proactive and Preventive System)
ตรวจสอบได้้ และปฏิิบัติั ต่่ิ อผู้้�เกี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่ายอย่่างให้้เกีียรติิ จริงิ ใจ  อย่่างต่่อเนื่่�อง
เป็็นมิิตร และเป็็นธรรม”
1) การทดสอบ “Ethics e-Testing” ซึ่่� ง แบ่่งเป็็ น 
ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดของนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั สามารถศึึกษา
3 ระดัั บ สอดคล้้ อ งกัั บ บทบาทหน้้ า ที่่� แ ละความ
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� www.scg.com
รัั บ ผิิ ด ชอบของพนัั ก งาน  โดยทดสอบพนัั ก งาน
เอสซีีจีียัังคงมุ่่�งมั่่�นดำเนิินการตามนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ในเรื่่� อ งคุุ ณ ธรรม อุุ ด มการณ์์ 4 จรรยาบรรณ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน)
และนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ของเอสซีีจีี แบบทดสอบฯ
ซึ่่ง� ผ่่านการรัับรองเป็็น Certified Company จากแนวร่่วมต่่อต้้าน
ประกอบด้้วยเนื้้�อหาเพื่่�อให้้พนัักงานเรีียนรู้้�  เข้้าใจ
คอร์์รัปชั
ั นั ของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 5 กรกฎาคม 2556
การปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย ซึ่่�งได้้มีกี ารทบทวนแบบทดสอบ
และผ่่านการประเมิินเพื่่�อต่่ออายุุการรัับรองอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยล่่าสุุด
เรื่่� อ งนโยบายต่่อต้้ า นคอร์์ รัั ปชัั น ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
ได้้รับั การต่่ออายุุการรัับรองเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 ทั้้�งนี้้� บริิษัทั
ประกาศ ป.ป.ช. โดยพนัักงานเอสซีีจีที่่ี ท� ำแบบทดสอบ
ย่่อยของเอสซีีจีีที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ทุุกคนผ่่านการทดสอบด้้วยเกณฑ์์ร้อ้ ยละ 100 นอกจากนี้้�
ยัังผ่่านการรัับรองเป็็น Certified Company เช่่นเดีียวกััน (ยกเว้้น
ยัังได้้ทำการวิิเคราะห์์การตอบแบบทดสอบของพนัักงาน 
บริิษัทั เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำกััด (มหาชน) ซึ่่�งอยู่่ร� ะหว่่างดำเนิินการ
และสื่่�อสารให้้พนัักงานเกิิดความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง
ยื่่�นขอการรัับรองเป็็น Certified Company)
2) การปลููกฝังั ความตระหนัักรู้้�ของบทบาท อำนาจ หน้้าที่่�
ตามประกาศของคณะกรรมการป้้ อ งกัั น และปราบปราม
และความรัั บ ผิิ ด ชอบ (Responsibility &  
การทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช) เรื่่�อง “คู่่�มืือแนวทางการกำหนด
Accountability Awareness) ในการจัั ด การ
มาตรการควบคุุ ม ภายในที่่� เ หมาะสมสำหรัั บ นิิ ติิ บุุ ค คลในการ
ความเสี่่ย� งและการควบคุุมที่่�ดีีตามแนวป้้องกััน 3 ด่่าน 
ป้้องกัันการให้้สินิ บนเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐต่่างประเทศ
(Three Lines Model)
และเจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์การระหว่่างประเทศ” เอสซีีจีีได้้เน้้นย้้ำ
3) การสื่่� อ สารกรณีี ศึึ กษ าเรื่่� อ งการทุุ จริิ ตที่่� ส ำคัั ญ
และปลูู กฝัั ง ให้้ พนัั ก งานทุุ ก คนตระหนัั กถึึ ง การกระทำที่่� อ าจ
โดยสะท้้ อ นภาพความรัั บ ผิิ ด ชอบตามแนวป้้ อ งกัั น 
ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงการคอร์์รััปชััน  โดยมีีการวิิเคราะห์์ข้้อบ่่งชี้้�
3 ด่่าน (Three Lines Model)
ประเมิินความเสี่่�ยงการเกิิดคอร์์รััปชัันอย่่างสม่่ำเสมอ ถืือเป็็น
2. ทบทวนและปรัั บ ปรุุ ง จรรยาบรรณเอสซีี จีี เพื่่� อ
ความเสี่่� ย งหนึ่่� ง ภายใต้้ ค วามเสี่่� ย งด้้ า นการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎ ความชััดเจน  ครอบคลุุม สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิในปััจจุุบััน
ระเบีี ย บ ข้้ อ บัั ง คัั บ โดยคณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ อ นุุ มัั ติิ ก าร และนโยบายฯ ที่่�ปรัับปรุุง และสิ่่�งที่่�บริิษััทได้้ดำเนิินการ
ปฏิิ บัั ติิ ต ามประกาศ ป.ป.ช. ซึ่่� ง ผ่่านความเห็็ น ชอบจาก
3. จััดทำ "แบบประเมิินการปฏิิบััติิงาน  Anti-corruption
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่  เอสซีีจีี Compliance" สำหรัั บ หน่่วยงานที่่� มีี ค วามเสี่่� ย งสูู ง ได้้ แ ก่่ 
ได้้ สื่่� อ สารถึึ ง พนัั ก งานทุุ ก คนผ่่าน  "Message from CEO" หน่่วยงานจัั ด หางานโครงการ หน่่วยงานขายงานโครงการ
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สื่่� อ สารและให้้ ค วามรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ นโยบายต่่ อ
ต้้านคอร์์รััปชัันของเอสซีีจีีผ่่านสื่่�อออนไลน์์

ป ลููก ฝัั ง ค ว า ม ต ร ะ หนัั กรู้้� เ กี่่� ย ว กัั บ ก า ร ต่่ อ ต้้ า น
คอร์์ รัั ป ชัั น ในองค์์ ก ร ผ่่ า น “สารจากกรรมการ
ผู้้�จัด
ั การใหญ่่” เพื่่อ
� ให้้เห็็นความสำคััญจากฝ่่ายบริิหาร
(Tone at the Top)

หน่่วยงานรััฐกิิจสััมพัันธ์์ หน่่วยงานวิิศวกรรม เป็็นต้้น  โดยแบบ
ประเมิินจะระบุุข้้อบ่่งชี้้�/สััญญาณที่่�อาจทำให้้เกิิดคอร์์รััปชััน  และ
วิิธีีการลดความเสี่่�ยงและการควบคุุม (Risk Mitigation and
Control) ทั้้�งด้้านระบบงานและด้้านการปฏิิบััติิของพนัักงาน
เพื่่�อให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานและผู้้�บัังคัับบััญชาของหน่่วยงานวิิเคราะห์์
ความเสี่่�ยงด้้วยตนเอง ปฏิิบััติิตามวิิธีีการควบคุุมได้้ถููกต้้อง และ
นำผลการประเมิิ นตน เองมาวางแผนปรัั บ ปรุุ ง การปฏิิ บัั ติิ ง าน
ให้้ มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพยิ่่� ง ขึ้้� น น อกจากนี้้�  มีี ก ารสื่่� อ สารเพิ่่� ม เติิ ม
เพื่่�อให้้พนัักงานทราบถึึงการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและบท
ลงโทษตามระเบีียบบริิษััทฯ และตามประกาศ ป.ป.ช.
4. เอสซีีจีีได้้ขยายขอบเขตการดำเนิินการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน 
โดยสนัับสนุุนให้้คู่่�ธุุรกิิจรายสำคััญของเอสซีีจีีเข้้าร่่วมโครงการ
CAC SME Certification ของโครงการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ของภาคเอกชนไทย
	กิิจกรรมที่่�เอสซีีจีีทำต่่อเนื่่�องมาโดยตลอด
1. จัั ด ให้้ มีี ร ะบบรัั บ ข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย นและแจ้้ ง เบาะแส
(Whistleblowing) เพื่่�อเป็็นช่่องทางในการรายงาน 
กรณีี มีี การพบเห็็นการฝ่่าฝืืนกฎหมาย กฎระเบีี ยบ
ข้้อบัังคัับบริิษััท จรรยาบรรณ และนโยบายต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน

ปลููกฝัังความตระหนัักรู้ข
้� องบทบาท อำนาจ หน้้าที่่� และ
ความรัั บ ผิิ ด ชอบ ในการจัั ด การความเสี่่� ย งและ
การควบคุุ ม ที่่� ดีีต ามแนวป้้ อ งกัั น 3 ด่่ า น (Three
Lines Model) ผ่่าน E-newsletter “GRC Voice”

2. การเผยแพร่่และการสื่่อ� สารทำความเข้้าใจในจรรยาบรรณ
เอสซีีจีี และนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชัันให้้พนัักงาน
ทุุ ก คนรัั บ ทราบ ปฏิิ บัั ติิ และมีี ก ารประชาสัั ม พัั นธ์์
ผ่่านกิิจกรรม “ชีีวิิตดี๊๊�ดีีกัับ SCG Code of Conduct”
และ “การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน”
3. ผู้้�บริิหารพบพนัักงาน เพื่่�อชี้้แ� จงข้้อมููลต่่าง ๆ ของบริิษัทั
ซึ่่�งรวมถึึงการชี้้�แจงนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชัันพร้้อม
เปิิดโอกาสให้้ซัักถามเพื่่�อทำความเข้้าใจ
4. จัั ด อบรมในเรื่่� อ งการปฏิิ บัั ติิ ตนต ามจรรยาบรรณ
และนโยบายต่่อต้้ า นคอร์์ รัั ปชัั น ในหลัั กสูู ต รต่่าง ๆ
เช่่น ปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่  Business Concept
Development เป็็ น ต้้ น  เพื่่� อ ตอกย้้ำความเป็็ น
วััฒนธรรมองค์์กรของเอสซีีจีี
5. จุุลสาร IA Letter ผ่่านทางอีีเมลของพนัักงานทุุกคน
6. ระบบให้้คำปรึึกษาจรรยาบรรณเอสซีีจีีและนโยบาย
ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันที่่�หน้้า SCG Intranet Portal ใน 
Banner หััวข้้อ GRC Helpline
7. เผยแพร่่แนวคิิดเรื่่�องการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันไปสู่่�คู่่�ธุุรกิิจ 
(Suppliers) ร่่วมกัันนำหลัักการและแนวคิิดการปฏิิบัติั ิ
ตััวเป็็นพลเมืืองดีีควบคู่่ไ� ปกัับการกำกัับดููแลกิิจการเพื่่�อ
ชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยเอสซีีจีีได้้จััดทำ
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“จรรยาบรรณคู่่ธุ� รุ กิิจเอสซีีจี”ี ให้้คู่่ธุ� รุ กิิจของเอสซีีจีนี ำ
ไปใช้้เป็็นแนวปฏิิบัติั ตั้้ิ ง� แต่่ปีี 2556 ที่่�เน้้นย้้ำความมุ่่�งมั่่�น
ในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของเอสซีีจีี โดยมีีหลัักการ
5 ข้้อ คืือ 1) จริิยธรรมทางธุุรกิิจ  2) แรงงานและสิิทธิิ
มนุุ ษ ยชน  3) อาชีี ว อนามัั ย และความปลอดภัั ย
4) สิ่่�งแวดล้้อม และ 5) กฎหมายและข้้อกำหนด ซึ่่�งใน
ปีี 2564 มีีคู่่�ธุุรกิิจเข้้าร่่วมลงนามเพิ่่�มมากขึ้้�น  และ
จากผลการตอบรัับที่่�ดีีของคู่่�ธุุรกิิจทำให้้เอสซีีจีีมีีความ
มั่่�นใจที่่�จะเสริิมสร้้างคนดีีออกสู่่�สัังคมให้้มากขึ้้�นต่่อไป
นอกจากนี้้� สำนัักงานตรวจสอบจะมีีการประเมิิน ติิดตามการ
กำกัับดููแล การปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่่อต้้าน
คอร์์รัปชั
ั นั และรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบทุุกครั้้ง� ที่่�มีกี าร
ประชุุม โดยในปีี 2564 ไม่่พบการคอร์์รััปชัันในเอสซีีจีี

อัังกฤษได้้ตลอดเวลา นอกเหนืือจากการร้้องเรีียนในรููปแบบวาจา
หรืือเป็็นลายลัักษณ์ ผ่่
์ านอีีเมล และจดหมายในช่่องทางต่่าง ๆ ดัังนี้้�
• ช่่องทางภายในสำหรัั บ พนัั ก งาน  สามารถร้้ อ งเรีี ย นได้้
ทั้้�งแบบเปิิดเผยชื่่�อและไม่่เปิิดเผยชื่่�อ
1. Banner ในหน้้าแรกของ SCG Intranet Portal ซึ่่�งพนัักงาน
เอสซีีจีีสามารถเข้้าถึึงได้้ทุุกคน  โดยสามารถเลืือกผู้้�รัับ
ข้้อร้้องเรีียนได้้ ดัังนี้้�
- ผู้้�บัังคัับบััญชาที่่�ตนไว้้วางใจ
- ผู้้�อำนวยการสำนัักงานการบุุคคลกลาง
- ผู้้�อำนวยการสำนัักงานตรวจสอบภายใน
- เลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท
- กรรมการบริิษััทคนหนึ่่�งคนใด
2. ทำเป็็นหนัังสืือถึึงบุุคคลข้้างต้้น หรืือ
3. ส่่งอีีเมลไปถึึงคณะกรรมการอิิสระที่่� ind_dir@scg.com
• สำหรัับบุุคคลภายนอก  สามารถร้้องเรีียนได้้ทางเว็็บไซต์์
การแจ้้งเบาะแส (Whistleblowing)
เอสซีี จีี ไ ด้้ ก ำหนด “นโยบายการคุ้้�มครองและให้้ ค วาม www.scg.com ใน  “ระบบรัับข้้อร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส
เป็็ นธ รรมแก่่ผู้้�ที่่� แ จ้้ ง ข้้ อ มูู ล หรืื อ ให้้ เ บาะแสเกี่่� ย วกัั บ การทุุ จริิ ต  เอสซีีจีี” เป็็นการร้้องเรีียนแบบเปิิดเผยชื่่�อ และสามารถเลืือก
หรืือไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ จรรยาบรรณ ผู้้�รัับข้้อร้้องเรีียนได้้ ดัังนี้้�
- สำนัักงานเลขานุุการบริิษััท
ของบริิษััท และนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน  (Whistleblower
- สำนัักงานตรวจสอบ
Policy)” เพื่่�อแสดงถึึงการให้้ความสำคััญเกี่่�ยวกัับการกำกัับดููแล
- กรรมการบริิษััท
กิิจการที่่�ดีี และเปิิดโอกาสให้้พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่าง ๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถแจ้้งข้้อมููลหรืือให้้เบาะแสหากพบเห็็นการฝ่่าฝืืน หรืือ
หรืือ ทำเป็็นหนัังสืือถึึงบุุคคลข้้างต้้น
พบความผิิดปกติิในการดำเนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีี อาทิิ การกำกัับดููแล
ผู้้�ร้้ อ งเรีี ย นสามารถติิ ด ตามผลการร้้ อ งเรีี ย นผ่่านระบบได้้
คุุณธรรม จรรยาบรรณ การทุุจริต ก
ิ ารทำธุุรกรรมทางการเงิิน การ
ซึ่่�งระบบงานดัังกล่่าวเป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำคััญในการควบคุุมและ
ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ ข้้อบัังคัับที่่�กฎหมายกำหนด และนโยบาย
ป้้องกัันการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
ต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ในการดำเนิินธุุรกิิจ ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ที่่�กำหนด
ในปีี 2564 มีี ข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย นผ่่านระบบรัั บ ข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย นที่่� ใ ห้้
เพื่่�อให้้มีกี ารตรวจสอบข้้อมููลข้้อร้้องเรีียนตามกระบวนการที่่�ระบุุไว้้
บุุคคลภายนอกและพนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการแจ้้งเบาะแสของ
ใน “แนวปฏิิบัติั   ิ Whistleblower Policy ของเอสซีีจี”ี และรายงาน
ผู้้�กระทำความผิิดอัันเกิิดจากการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย นโยบาย
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิษััท นอกจากนี้้�
ระเบีียบบริิษัทั  อุุดมการณ์์ 4 และจรรยาบรรณ รวมทั้้�งสิ้้น 
� 30  เรื่่อ� ง
ยัังมีีการให้้ข้้อมููลในการติิดต่่อกัับผู้้�ร้้องเรีียนอย่่างชััดเจน  โดยเปิิด
สรุุปได้้ดัังนี้้�
เผยกระบวนการและช่่องทางในเว็็บไซต์์ของบริิษััท
1. จำนวนข้้อร้้องเรีียนทั้้�งหมดที่่�สอบสวนแล้้วเสร็็จ  28 เรื่่�อง
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับพนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้
(รวมข้้อร้้องเรีียนของปีี 2563 จำนวน 8 เรื่่อ� ง) เรื่่อ� งที่่�ดำเนิิน
เสีียต่่าง ๆ ว่่าการรายงานหรืือให้้ข้้อมููลหรืือเบาะแสนั้้�นจะไม่่ทำ
การสอบสวนข้้อเท็็จจริงิ แล้้วเสร็็จ แบ่่งเป็็นเรื่่อ� งที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ให้้ผู้้�ร้้องเรีียนหรืือผู้้�ให้้ข้้อมููลได้้รัับความเดืือดร้้อนเสีียหาย เอสซีีจีี
กัับการทุุจริิตหรืือละเมิิดนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ
จึึงได้้กำหนดกลไกสำหรัับคุ้้�มครองและบรรเทาความเดืือดร้้อน
ตามหััวข้้อดัังนี้้�
เสีียหายให้้แก่่ผู้้�ที่่�ได้้รายงานหรืือให้้ข้้อมููลที่่�ถููกกระทำโดยไม่่เป็็น
• นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน 
ไม่่มีี
ธรรม เช่่น ถููกกลั่่�นแกล้้งหรืือถููกข่่มขู่่� โดยสำนัักงานตรวจสอบ
• นโยบายการแข่่งขัันทางการค้้า
ไม่่มีี
เป็็นหน่่ วยงานรัั บ ผิิด ชอบดููแ ลรัั กษาความปลอดภััยของระบบ
• สิิทธิิมนุุษยชน 
ไม่่มีี
จััดให้้มีีแม่่ข่่าย (Server) แยกเป็็นอิิสระจากการใช้้งานอื่่�น ๆ
• นโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ไม่่มีี
เอสซีีจีมีี กี ารสื่่อ� สารให้้พนักั งานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่าง ๆ รัับทราบ
• จรรยาบรรณเรื่่�องอื่่�น ๆ
6 เรื่่�อง
การร้้องเรีียนในระบบการรัับข้้อร้้องเรีียน (SCG Whistleblowing
• ระเบีียบบริิษััท
6 เรื่่�อง
System) ที่่�สามารถรองรัับการแจ้้งเบาะแสทั้้�งภาษาไทยและภาษา
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2. ความเสีียหายและบทลงโทษ
• มููลค่่าความเสีียหายไม่่เป็็นนััยสำคััญ
• บทลงโทษ
- พ้้นสภาพการเป็็นพนัักงาน
2 คน 
(ปลดออก/ไล่่ออก)
- อื่่�น ๆ
13 คน
3. ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายได้้นำข้้อร้้องเรีียนที่่�เกิิดขึ้้�นมาประเมิิน
ความเสี่่�ยง กำหนดหรืือปรัับปรุุงจุุดควบคุุม ปรัับปรุุง
แนวปฏิิ บัั ติิ และกำหนดแนวทางป้้ อ งกัั น  เพื่่� อ ให้้ ก าร
ปฏิิบััติิงานและการกำกัับดููแลมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
นอกจากนี้้� เอสซีีจีีมีีการประเมิินความเสี่่�ยงจากการทุุจริิต
และการไม่่ปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎระเบีี ย บต่่าง ๆ และจรรยาบรรณ
โดยผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน (First Line) อย่่างสม่่ำเสมอ โดยมีีสำนัักงานตรวจ
สอบทำหน้้าที่่�ในการประเมิินประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผลของการ
ประเมิิ น ความเสี่่� ย งและการควบคุุ ม ภายใน  และรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบอย่่างสม่่ำเสมอ นอกจากนี้้� ยัังมีีการ
ปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กร สร้้างความตระหนัักรู้้�แก่่พนัักงาน  และ
การปฏิิบััติิตนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี (Role Model) โดยผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง
รายงานผลการปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปีีที่่�ผ่่านนมา

ในปีี 2564 บริิษััทมีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
6 ครั้้ง� โดยมีีกรรมการตรวจสอบเข้้าประชุุมครบองค์์ประชุุมทุุกครั้้ง�
ทั้้�งนี้้�ได้้เปิิดเผยรายงานผลการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ของคณะกรรมการตรวจ
สอบในรอบปีีที่่�ผ่่านมา โดยครอบคลุุมเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
1. การสอบทานงบการเงิิน
2. การสอบทานรายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น  รายการได้้ ม า
จำหน่่ายไป หรืื อ รายการที่่� อ าจมีี ค วามขัั ด แย้้ ง ทางผล
ประโยชน์์
3. การสอบทานการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
4. การสอบทานระบบการประเมิินการบริิหารความเสี่่�ยง
5. การสอบทานกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
6. การสอบทานระบบการควบคุุมภายใน
7. การตรวจสอบภายใน
8. การสอบทานการตรวจสอบการทุุจริิต
9. การพิิจารณาเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีี
ประจำปีี 2565

รายงานผลการปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่ข
� องคณะกรรมการชุุด
ย่่อยอื่่�น ๆ

ในปีี 2564 บริิษัทั ได้้เปิิดเผยข้้อมููลการประชุุม และรายงานผล
การปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา คณะ
กรรมการพิิจารณาผลตอบแทน  และคณะกรรมการกิิจการสัังคม
เพื่่� อ การพัั ฒ นาอย่่างยั่่� ง ยืื น  โดยสามารถดูู ร ายละเอีี ย ดได้้ ต าม
“เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน
คณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ” ที่่�เว็็บไซต์์บริิษััท www.scg.com

สามารถดูรายละเอียดได้ตาม “เอกสารแนบ
6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ” ที่
เว็บไซต์บริษัท www.scg.com
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17
การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน

1. การควบคุุมภายใน

ความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััท เกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุม
ภายในของบริิษััท
ตลอดระยะเวลากว่่า 108 ปีี เอสซีีจีดี ำเนิินธุุรกิิจภายใต้้หลััก
บรรษััทภิิบาล สอดคล้้องตามแนวทางการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจด้้วย
ESG (Environmental. Social, Governance) โดยให้้ความสำคััญ
กัับการกำกัับดููแล ควบคุุมภายใน และตรวจสอบ เพื่่�อให้้เกิิด
ความโปร่่ ง ใส และเป็็ นธ รรมกัั บ ทุุ ก ฝ่่ า ย ในการประชุุ ม คณะ
กรรมการ ครั้้�งที่่� 251 (8/2564) เมื่่�อวัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2564
โดยมีีกรรมการอิิสระ 6 คน ซึ่่�งเป็็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน
เข้้าร่่วมประชุุมด้้วย คณะกรรมการบริิษััทได้้ประเมิินระบบการ
ควบคุุมภายในของบริิษััทและบริิษััทย่่อยตามแบบประเมิินความ
เพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน ซึ่่�งยึึดกรอบการควบคุุม
ภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring
Organization of Treadway Commission) 5 องค์์ประกอบ คืือ
การควบคุุมภายในองค์์กร การประเมิินความเสี่่�ยง การควบคุุม
การปฏิิบััติิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล และระบบ
การติิดตามที่่�ผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้้ว
คณะกรรมการเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทและ
บริิษััทย่่อยมีีความเพีียงพอและเหมาะสม ไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�มีี
สาระสำคััญเกี่่ย� วกัับการควบคุุมภายใน บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยได้้จัดั
ให้้ มีี บุุ ค ลากรเพีี ย งพอที่่� จ ะดำเนิิ น การตามกฎหมาย ระเบีี ย บ
นโยบาย และจรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิิบััติิต่่างๆ อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งมีีระบบการควบคุุม ติิดตาม ดููแลการดำเนิินงาน
ของบริิษััทและบริิษััทย่่อยให้้สามารถป้้องกัันทรััพย์์สิินจากการที่่�
กรรมการหรืือผู้้�บริิหารนำไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีีอำนาจ 
รวมถึึงการทำธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งและบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวโยงกัันอย่่างเพีียงพอแล้้ว
เอสซีีจีมีี กี ารปลููกฝัังให้้คณะจััดการ หััวหน้้างาน และพนัักงาน
ตระหนัักและปฏิิบััติิงานโดยมุ่่�งเน้้นให้้มีีการกำกัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง การกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน และ
การควบคุุมภายใน โดยจััดให้้มีีบุุคลากรเพีียงพอ และนำระบบ
เทคโนโลยีี ส ารสนเทศที่่� เ หมาะสมที่่� จ ะดำเนิิ น การตามระบบ
การควบคุุมภายในที่่�ดีีได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ในปีี 2564 คณะจัั ด การได้้ อ นุุ มัั ติิ ห ลัั ก การส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี
การพััฒนาเครื่่อ� งมืือต่่าง ๆ ให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่ย� งที่่�เปลี่่�ยนแปลง
อยู่่�ตลอดเวลา เพื่่�อสร้้างระบบงานเชิิงป้้องกัันในการดำเนิินธุุรกิิจ 

และสนัับสนุุนให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นจากปีีก่่อน ๆ
ดัังต่่อไปนี้้�
1.

การสร้้ า งระบบงานเชิิ ง ป้้ อ งกัั น (Proactive and

Preventive System)

เอสซีี จีี มีี ก ารขยายการลงทุุ นทั้้� ง ในและต่่ า งประเทศ
ปััจจััยสำคััญที่่�ทำให้้องค์์กรบรรลุุเป้้าหมายและอยู่่�ได้้อย่่างยั่่�งยืืน 
คืือ พนัั ก งานต้้ อ งมีี คุุ ณ ธรรม จริิ ย ธรรมในการปฏิิ บัั ติิ ง าน
เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมคุุณธรรม จริิยธรรม ให้้กัับพนัักงาน นอกจาก
การอบรมและสััมมนาต่่าง ๆ แล้้ว เอสซีีจียัี งั ได้้จัดั ทำระบบเชิิงป้้องกััน
(Proactive and Preventive System) ซึ่่�งประกอบด้้วย
1.1 ทบทวนและปรัั บ ปรุุ ง จรรยาบรรณเอสซีี จีี เพื่่� อ
ความชััดเจน ครอบคลุุม สอดคล้้องกัับนโยบายที่่�เกี่่ย� วข้้อง หลัักการ
กำกัั บ ดูู แลกิิ จ การที่่� ดีีทั้้�ง ในระดัั บ ประเทศและมาตรฐานสากล
และการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ในปัั จจุุ บัั น  รวมทั้้� ง เพิ่่� ม ตัั ว อย่่ า งการ
ประยุุกต์์ใช้้งาน เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกระดัับเข้้าใจแนวปฏิิบััติิและ
นำไปปรัับใช้้ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
1.2 ทดสอบ “Ethics e-Testing และ e-Policy e-Testing”
เพื่่� อ ปลูู ก ฝัั ง ให้้ ค วามรู้้� สร้้ า งความตระหนัั ก รู้้� (Awareness)
ให้้ กัั บ พนัั ก งานทุุ ก ระดัั บ เป็็ นป ระจำทุุ ก ปีี แ ละสามารถนำเรื่่� อ ง
คุุ ณ ธรรม อุุ ด มการณ์์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่่ อ ต้้ า น
คอร์์ รััปชัั น มาปฏิิ บัั ติิและประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ได้้ อ ย่่ า งถูู ก ต้้ อ งเหมาะสม
ให้้เกิิดผลได้้จริิง โดยในปีี 2564 ได้้จััดต่่อเนื่่�องมาเป็็นปีีที่่� 7 และ
SCG e- Policy e-Testing ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 5 ซึ่่�งพนัักงานของ
เอสซีีจีีที่่�ทำการทดสอบทุุกคนผ่่านการทดสอบ นอกจากนี้้� ได้้มีี
การวิิเคราะห์์การตอบแบบทดสอบของพนัักงานและสื่่อ� สาร ให้้พนักั งาน
ทุุกระดัับเกิิดความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง แบบทดสอบจะมีีการทบทวน
ทุุกปีีเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่ย� งที่่�เกิิดขึ้้น น
� อกจากจรรยาบรรณ
และนโยบายต่่ อต้้ า นคอร์์ รััปชัั นแล้้ ว  ยัั ง มีี เ นื้้� อ หาครอบคลุุม ถึึง
เรื่่อ� งการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA) และเรื่่อ� งการบููรณาการ
การกำกัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ การบริิ ห ารความเสี่่� ย ง และการกำกัับ
การปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบ (Integrated GRC)
1.3 การนำแนวป้้องกััน  3 ด่่าน (Three Lines Model)
ซึ่่�งเป็็นแนวทางที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล มาใช้้เป็็นกรอบ
ในการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�เกี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่าย ประกอบด้้วย Governing
Body คณะจััดการ ผู้้�ปฏิิบััติิงาน และสำนัักงานตรวจสอบ โดย
การประยุุกต์์ใช้้แนวทางดัังกล่่าวในการปฏิิบััติิงาน คณะจััดการใน
ฐานะ First Line ถืือว่่ามีีบทบาทสำคััญอย่่างยิ่่�งในการผลัักดัันให้้
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การกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงานและการปฏิิบััติิตามกฎ

เกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การกํากับดูแลกิจการ
ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

เอสซีีจีีได้้ดำเนิินการตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการ
กำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน (Compliance Policy & Guideline)
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง โดยมีี ร ะบบการบริิ ห ารงานด้้ า นการกำกัับดููแล
การปฏิิบััติิงาน (Compliance Management System: CMS)
เป็็ น กลไกสำคัั ญ ในการกำกัั บ ดูู แ ลการปฏิิ บัั ติิ ง านที่่� ท ำให้้ ก าร
ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
โดยวางพื้้�นฐานให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานในฐานะ First Line มีีกระบวนการ
ปฏิิบััติิงานที่่�มั่่�นใจได้้ว่่าจะป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการไม่่ปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์ และมีีหน่่วยงานกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน ในฐานะ
Second Line เป็็นผู้้�สนัับสนุุนการนำระบบการบริิหารงานดัังกล่่าว
ไปปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรม โดยสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจและ
ความตระหนัักรู้้�ให้้กับั ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน ให้้คำปรึึกษา กำหนดการควบคุุม
เพื่่� อ บริิ ห ารจัั ด การไม่่ ใ ห้้ เ กิิ ด ความเสี่่� ย งจากการไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต าม
กฎหมาย ระเบีียบต่่าง ๆ (Compliance Risk) รวมถึึงมีีการรัับ-ส่่ง
และประเมิินกฎหมายใหม่่/เปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อให้้กฎหมายใหม่่/
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเอสซีีจีีถึึงมืือผู้้�ปฏิิบััติิ และสามารถ
ปฏิิบััติิให้้สอดคล้้องได้้อย่่างถููกต้้องและทัันท่่วงทีี
ในปีี 2564 นอกจากเอสซีีจีมีี กี ารทบทวน ปรัับปรุุงแนวปฏิิบัติั ิ
(Guideline) และรายการตรวจประเมิิน (Checklist) อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิตามนโยบายสำคััญของเอสซีีจีี
อัันได้้แก่่ นโยบายการแข่่งขัันทางการค้้า (Antitrust Policy)
นโยบายการจัั ด การข้้ อ มูู ล ภายใน ที่่� มีี ผ ลต่่ อ ราคาหลัั ก ทรัั พย์์
(Insider Trading Policy) และนโยบายการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล
2.
การบูู ร ณาการการกำกัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ การบริิ ห าร
(Disclosure Policy) ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากยิ่่ง� ขึ้้น�
ความเสี่่� ย ง และการกำกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎระเบีียบ
แล้้ว เอสซีีจีียัังมีีการพััฒนาระบบการจััดการด้้านใบอนุุญาตที่่�
(Integrated Governance, Risk, and Compliance เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ (Business License Management System)
Integrated GRC)
เอสซีีจีีดำเนิินการด้้านการกำกัับดููแล การบริิหารความเสี่่�ยง โดยใช้้ระบบ IT เป็็นเครื่่อ� งมืือช่่วยในการจััดเก็็บ ติิดตามการปฏิิบัติั ิ
การควบคุุมให้้ปฏิิบััติิตามกฎและระเบีียบ (GRC) และยกระดัับ ตามกฎหมาย และรายงานผลต่่อคณะจััดการบริิหารความเสี่่�ยง
สู่่�มาตรฐานสากล (Integrated GRC) เพื่่�อเพิ่่�ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพ  เอสซีีจีีเป็็นระยะ
ประสิิทธิิผล ลดความซ้้ำซ้้อนในการปฏิิบัติั งิ าน ตั้้�งแต่่การกำกัับดููแล
การกำหนดกลยุุทธ์์ การบริิหารความเสี่่�ยง จนถึึงการติิดตามผล 4. การปฏิิบััติิในเรื่่�องการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ในปีี 2564 เอสซีีจีีผ่่านการรัับรองให้้เป็็นสมาชิิกแนวร่่วม
มีีการสื่่อ� สารโดยผู้้�บริิหารระดัับสููงเพื่่อ� ให้้พนักั งานทุุกคนเห็็นความ
ต่่
อ
ต้้
า
นคอร์์ รัั ปชัั นข องภาคเอกชนไทยเป็็ น ครั้้� ง ที่่� 4 เมื่่� อ
สำคัั ญ ในการนำ GRC มาใช้้ ใ นการปฏิิ บัั ติิ ง าน เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น
การทำงานของพนัักงานให้้นำไปสู่่�การเติิบโตของธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน  วัั นที่่� 30 กัั น ยายน 2564 โดยเอสซีี จีี มีี ก ารทบทวนนโยบาย
ในปีี 2564 นี้้�ได้้เพิ่่�มการบููรณาการในรููปแบบ Data Integration ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยงและสถานการณ์์
โดยการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�จำเป็็นในการปฏิิบัติั งิ านระหว่่างหน่่วยงาน ปััจจุุบัันเพิ่่�มเติิมจากสิ่่�งที่่�ดำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่ จััดทำ
บนฐานข้้ อ มูู ล เดีี ย วกัั น  เพื่่� อ เชื่่� อ มโยงความต่่ อ เนื่่� อ งและเป็็ น แนวปฏิิบััติิการกำกัับการปฏิิบััติิงานด้้านการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ประโยชน์์ต่่อการดำเนิินงานของเอสซีีจีีในองค์์รวม เกิิดประสิิทธิิ ซึ่่�งสอดคล้้องตาม ISO19600 เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้บริิษััทหรืือ
ผลในการปฏิิ บัั ติิ ง านและการตัั ด สิิ น ใจมากยิ่่� ง ขึ้้� น  และมีี GRC หน่่ ว ยงาน (First Line) ที่่� มีี ค วามเสี่่� ย งสูู ง ด้้ า นคอร์์ รัั ปชัั น ใช้้
Helpline บนระบบ Intranet และ Mobile เพื่่�อเป็็นช่่องทางให้้ เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานอย่่างเป็็นระบบ โดยมีีหน่่วยงาน
พนัั ก งานที่่� มีี ข้้ อ สงสัั ย สามารถสอบถามผู้้�เชี่่� ย วชาญเกี่่� ย วกัั บ สนัั บ สนุุ น  (Second Line) เป็็ นที่่� ปรึึ กษา ให้้ ค ำแนะนำ
การปฏิิบััติิงานที่่�ถููกต้้องในเรื่่�องการกำกัับดููแลกิิจการ การบริิหาร และมีี ส ำนัั ก งานตรวจสอบ (Third Line) ทำหน้้ า ที่่� ป ระเมิิ น
ความเสี่่�ยง การกำกัับการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
ประสิิ ท ธิิ ภ าพและประสิิ ท ธิิ ผ ลตามนโยบายต่่ อต้้ า นคอร์์รััปชััน 

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

Three Lines Model ประสบความสำเร็็จและมีีประสิิทธิิภาพ ตั้้�งแต่่
การนำนโยบายที่่�ได้้รัับมาปฏิิบััติิ การประเมิินความเสี่่�ยง กำหนด
การควบคุุม ติิดตามและประเมิินผล รวมถึึงการประสานงาน
กัับสำนัักงานตรวจสอบเพื่่อ� แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลระหว่่างกััน นอกจากนี้้�
เอสซีีจีียัังเสริิมสร้้างความตระหนัักรู้้�ในหลากหลายรููปแบบ เช่่น 
ให้้ First Line ลำดัับสููงสุุดของบริิษััทหรืือหน่่วยงานเป็็นผู้้�สื่่�อสาร
กัับพนัักงาน จััดประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร (Workshop) เพื่่อ� นำแนวทาง
ไปใช้้ในการปฏิิบััติิจริิง (Execution) คณะจััดการกำกัับดููแล First
Line และ Second Line อย่่างใกล้้ชิิด และการสื่่�อสารสองทาง   
(Two-way Communication) กัับ Governing Body
1.4 การสื่่อ� สาร “กรณีีศึึกษา เรื่่อ� ง การทุุจริติ การไม่่ปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมาย ระเบีียบ นโยบายบริิษััท และจรรยาบรรณ” รวมถึึง
ข้้อควรระวัังหรืือความเสี่่ย� งใหม่่ ๆ (Emerging Risks) ในการปฏิิบัติั ิ
ตนและการปฏิิบััติิงาน จากกรณีีศึึกษาทั้้�งภายในและภายนอก
บริิ ษัั ท ที่่� ม าพร้้ อ มกัั บ รูู ป แบบการทำงานแบบ New Normal
เช่่น ความรู้้�เกี่่ย� วกัับภััยในการถููกโจมตีีทางไซเบอร์์ การทำธุุรกรรม
ออนไลน์์ เป็็นต้้น ให้้พนัักงานเกิิดความตระหนัักในการปฏิิบััติิงาน
และป้้องกัันการเกิิดเหตุุการณ์์ขึ้้�นกัับบริิษััท
1.5 ประเมิินระบบการควบคุุมภายในทั้้�งระบบการปฏิิบััติิ
งานและระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อสอบทานความเพีียงพอ
ของระบบการควบคุุมภายในว่่ามีีความเหมาะสมกัับการดำเนิิน
ธุุรกิิจของเอสซีีจีี แนะนำแนวการปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ี สร้้างระบบ Proactive
and Preventive System เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการดำเนิินธุุรกิิจ
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เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้คณะจััดการ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริิ ษัั ท กรรมการผู้้�จัั ด การใหญ่่ เอสซีี จีี ไ ด้้
สื่่� อ สารให้้ ค ณะจัั ด การ และพนัั ก งานทุุ ก คนต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ต าม
ประกาศคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริติ แห่่งชาติิ
(ป.ป.ช.) พนัั ก งานจัั ด การในฐานะฝ่่ า ยบริิ ห าร (First Line
ระดัับสููง) ต้้องประเมิินความเสี่่�ยง กำหนดมาตรการที่่�เหมาะสม
ผลัั ก ดัั น สื่่� อ สาร และปฏิิ บัั ติิ ต ามนโยบายต่่ อ ต้้ า นคอร์์ รัั ปชัั น 
โดยมีีสำนัักงานตรวจสอบจััด Workshop เรื่่�อง Anti-corruption
Compliance Checklist ให้้ กัั บ หน่่ ว ยงานที่่� มีี ค วามเสี่่� ย งสูู ง
เพื่่� อ ประเมิิ น ความเสี่่� ย งและกำหนดแนวทางป้้ อ งกัั น ควบคุุ ม
ความเสี่่� ย งในการเกิิ ด คอร์์ รัั ปชัั น น อกจากนี้้� เอสซีี จีี ไ ด้้ ข ยาย
ขอบเขตการดำเนิินการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ไปสู่่�คู่่�ธุรุ กิิจ โดยสนัับสนุุน
ให้้คู่่�ธุุรกิิจของเอสซีีจีีเข้้าร่่วมโครงการ CAC SME Certification
ของแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย
5.

การตรวจสอบการปฏิิบััติิงานด้้วยตนเอง (Business

Self Audit)

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้้�กำกัับดููแลประสิิทธิิผลของ
การควบคุุมภายใน มีีมติิให้้มีีการตรวจสอบการปฏิิบััติิงานด้้วย
ตนเอง (Business Self Audit) เพื่่� อ ให้้ ธุุ ร กิิ จ เกิิ ด แนวคิิ ด ใน
เชิิงป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับกรอบการควบคุุมภายในของ COSO 2013 ที่่�กล่่าวถึึงบทบาท
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการปฏิิบัติั งิ านตาม Three Lines Model
สำนัักงานตรวจสอบร่่วมกัับหน่่วยงานสนัับสนุุนและทีีม Business

Self Audit (Second Line) พิิจารณาแนวทางปฏิิบััติิงาน การเป็็น
ที่่�ปรึึกษาให้้แก่่ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน (First Line)  ในการประเมิินความเสี่่ย� ง
ของธุุรกิิจ  การประเมิินความเพีียงพอและความมีีประสิิทธิิผลของ
ระบบการควบคุุมภายใน รวมทั้้�งแบ่่งปัันแนวปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กิิดประสิิทธิิผล
(Success Cases) ร่่วมกัันเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงาน 
ลดความซ้้ำซ้้อนในการสร้้างระบบงานเชิิงป้้องกัันให้้กับั ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน 
ทำให้้สามารถตอบสนองได้้ทันต่
ั อ่ ความเสี่่ย� งของธุุรกิิจที่่เ� ปลี่่�ยนแปลง
อย่่างรวดเร็็วในปััจจุุบััน
6.

การกำกัับดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการรัักษา

ความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลและระบบเครืือข่่ายสื่่�อสาร

6.1 เอสซีีจีีแต่่งตั้้�งคณะทำงาน SCG IT Governance
ทำหน้้าที่่�กำหนดนโยบาย และระเบีียบการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสารของเอสซีีจีี (SCG e-Policy) โดยอ้้างตาม ISO/
IEC27001 เพื่่� อ ให้้ พนัั ก งานเอสซีี จีี ทุุ ก คนถืือปฏิิ บัั ติิ ใ นทิิ ศ ทาง
เดีียวกััน ในปีี 2564 มีีการดำเนิินการเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
• จััดทำมาตรฐาน/กระบวนการ/แนวทางปฏิิบััติิเพิ่่�มเติิม
3 เรื่่�อง ได้้แก่่ IoT Security แนวทางการใช้้ Social Media
Application และ Online Communication Tools
• ปรัับปรุุงนโยบาย 2 เรื่่�อง ได้้แก่่ นโยบายการใช้้งาน
อุุ ป กรณ์์ ค อมพิิ ว เตอร์์ พ กพา และการใช้้ อุุ ป กรณ์์ ค อมพิิ ว เตอร์์
ส่่วนตััวในการปฏิิบััติิงาน (Mobile Device and BYOD Policy)
และนโยบายการเข้้าถึึงระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (System
Access Control Policy) เพิ่่�มเติิมจากที่่�ประกาศใช้้ในปีี 2563
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เพื่่� อ รองรัั บ สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ โควิิ ด 19 และ
การปฏิิบััติิงานจากบ้้าน (Work from Home)
6.2 จัั ด ทำเอกสารแนวทางการตรวจสอบการควบคุุ ม
ภายใน/การรัักษาความปลอดภััย เช่่น แนวทางการตรวจสอบระบบงาน
ERP หลัักที่่�บริิษัทั ใช้้งาน แนวทางการตรวจสอบการรัักษาความปลอดภััย
IoT แนวทางการตรวจสอบการรัั ก ษาความปลอดภัั ย Web
Application แนวทางการตรวจสอบ Cloud Development แนวทาง
การตรวจสอบ Data Governance
6.3 ประเมิินจุดุ ควบคุุมภายในด้้าน Information Security
โดยอ้้างอิิง ISO27001 เพื่่�อสอบทานความเพีียงพอของระบบ
การควบคุุมภายในว่่ามีีความเหมาะสมกัับการดำเนิินธุุรกิิจของ
บริิษััท แนะนำแนวการปฏิิบััติิที่่�ดีี สร้้างระบบ Proactive and
Preventive System เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการดำเนิินธุุรกิิจ
6.4 กำหนดให้้พนักั งานเอสซีีจีต้ี อ้ งทดสอบวััดความรู้้�ในเรื่่อ� ง
e-Policy ต้้องผ่่านการทดสอบด้้วยเกณฑ์์ร้้อยละ 100 เพื่่�อให้้
พนัักงานรัับทราบ ตระหนััก และเกิิดความเข้้าใจสามารถนำไป
ปฏิิบััติิได้้ถููกต้้อง
6.5 ทบทวนและปรัั บ กลยุุ ท ธ์์ ก ารปฏิิ บัั ติิ ง านตรวจสอบ
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ สถานการณ์์ โ ควิิ ด 19 และความเสี่่� ย งในยุุ ค
New Normal โดยใช้้ Machine Learning (ML), Robotics
Process Automation (RPA), Data Analytics (DA) วิิเคราะห์์
ความเสี่่ย� งให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้น 
� ลง Fieldwork เท่่าที่่�จำเป็็น 
6.6 พัั ฒ นาการตรวจสอบด้้ า นเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
โดยแบ่่งเป็็นการตรวจสอบด้้าน IT System IT Process และ
IT Security และออกแบบกระบวนการตรวจสอบให้้เหมาะสม
ในแต่่ละด้้าน ซึ่่�งช่่วยให้้การตรวจสอบมีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น

การปฏิิ บัั ติิ ที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตามหลัั ก บรรษัั ท ภิิ บ าล จรรยาบรรณ
การกำกัับดููแล ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ กฎหมายและนโยบายต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน  รวมถึึงการกระทำทุุจริิต โดยพนัักงานสามารถแจ้้ง
ผ่่าน SCG Intranet Portal และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียภายนอกแจ้้งผ่่านเว็็บไซต์์
www.scg.com ทั้้� ง ภาษาไทยและอัั ง กฤษได้้ ต ลอดเวลา หรืือ
แจ้้ ง ด้้ ว ยวาจา เป็็ น ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษรผ่่ า นทางอีี เ มล จดหมาย
โทรศััพท์์ โดยเอสซีีจีกี ำหนดขั้้น� ตอนการดำเนิินงานเมื่่อ� ได้้รับั ข้้อร้้อง
เรีี ย นไว้้ อ ย่่ า งชัั ด เจน ตั้้�งแต่่การรวบรวมข้้อเท็็จจริิงโดยทำเป็็น
ความลัั บ การตั้้� ง คณะทำงานตรวจสอบข้้ อ เท็็ จจริิ ง การตั้้� ง
คณะกรรมการสอบสวน การพิิจารณาอนุุมัติั กิ ารลงโทษ รวมไปถึึง
การรายงานผลข้้อร้้องเรีียน นอกจากนี้้� ผู้้�ร้อ้ งเรีียนสามารถติิดตามผล
ข้้อร้้องเรีียนผ่่านระบบได้้ ซึ่ง่� ระบบดัังกล่่าวช่่วยส่่งเสริิมการดำเนิิน
ธุุรกิิจอย่่างมีีคุณ
ุ ธรรมและพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนมากยิ่่ง� ขึ้้น 
� สำหรัับเรื่่อ� ง
ความปลอดภััยจะใช้้รหััสผ่่าน 2 ชั้้�น  และใช้้แม่่ข่่าย (Server)
แยกเป็็นอิิสระจากการใช้้งานอื่่�น  ๆ เพื่่�อรัักษาความปลอดภััย
และป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููลไปสู่่�บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การตรวจสอบติิดตามการควบคุุมภายใน

ในปีี 2564 สำนัักงานตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบ
ทั้้�งหมด 266 โครงการ ตามแผนการตรวจสอบภายในตามความเสี่่ย� ง
(Risk-based) ซึ่่ง� คณะกรรมการตรวจสอบได้้อนุุมัติั แิ ผนตรวจสอบ
เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2563 สำนัักงานตรวจสอบทำหน้้าที่่�
ประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในและติิดตามการ
แก้้ไขปรัับปรุุงประเด็็นที่่ต� รวจพบ รวมถึึงการติิดตามการควบคุุมว่่า
บริิษัทั มีีระบบการควบคุุมภายในเพื่่อ� ติิดตามควบคุุมดููแลการดำเนิิน
งานของบริิษััทและบริิษััทย่่อยให้้สามารถป้้องกัันทรััพย์์สิินจาก
การที่่�กรรมการหรืือผู้้�บริิหารนำไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีอี ำนาจ 
7.
การพััฒนาและส่่งเสริิมการใช้้ Data Analytics ให้้กับ
ั ธุุรกิิจ
เอสซีีจีมีี กี ารใช้้งานระบบสารสนเทศที่่�หลากหลาย สำนัักงาน รวมถึึงการควบคุุมการทำธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ตรวจสอบจึึงได้้จัดั ทำรายงานโดยใช้้ Data Analytics ในการตรวจ และบุุ ค คลที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น อย่่ า งเพีี ย งพอ จากนั้้� นน ำเสนอต่่ อ
สอบและส่่งมอบให้้กับั หน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่อ� เป็็นเครื่่อ� งมืือวิิเคราะห์์ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่่� อ พิิ จ ารณาให้้ ค วามเห็็ นช อบก่่ อ น
ติิดตาม แก้้ไขรายการผิิดปกติิและกำหนดวิิธีีการป้้องกัันได้้อย่่าง รายงานคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส
จากผลการตรวจสอบในปีี 2564 ไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�มีสี าระ
รวดเร็็วและทัันเวลา ซึ่่�งการแสดงผลข้้อมููลจะแสดงเป็็นรููปกราฟ
เพื่่อ� ให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถวิิเคราะห์์ผลได้้ง่า่ ย รวดเร็็ว มีีประสิิทธิิภาพ สำคััญเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายใน และสำนัักงานตรวจสอบ
ยิ่่�งขึ้้�น  รวมถึึงพััฒนาและส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล ได้้ติิดตามการปรัับปรุุงแก้้ไขการควบคุุมภายในตามประเด็็นที่่�
การสร้้างชุุดคำสั่่ง� คอมพิิวเตอร์์ (Coding) และสร้้างความตระหนัักรู้้�  ตรวจพบ พบว่่าคณะจััดการได้้แก้้ไขการควบคุุมภายในตามข้้อแนะนำ
(Awareness) ให้้ผู้้�ตรวจสอบในการปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิทัิ ลั ผ่่านการ ครบถ้้วนแล้้ว นอกจากนี้้� ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั  คืือ บริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี
อบรม สััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการและการจัั ด กิิ จ กรรม เช่่ น  Data ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำกััด ได้้รายงานว่่าไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระ
Analytics Hackathon ซึ่่�งจััดต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3 ให้้ผู้้�ตรวจสอบ สำคััญซึ่่�งมีีผลกระทบต่่องบการเงิินของบริิษััท
เสนอโครงการภายใต้้แนวคิิดในการนำเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั มาประยุุกต์์
ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ใช้้ในการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่ย� ง การกำกัับดููแลการปฏิิบัติั งิ าน 
8. ระบบการรัับข้้อร้้องเรีียน
เอสซีี จีี ไ ด้้ พัั ฒ นาระบบการรัั บ ข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย น  (SCG และการควบคุุมภายในของบริิษััทในปีี 2564 ตามที่่�แสดงไว้้ใน
WhistleblowingSystem) อย่่างต่่อเนื่่�อง เปิิดโอกาสให้้พนัักงาน เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียภายนอกสามารถเข้้าถึึงระบบ เพื่่อ� ใช้้แจ้้งเบาะแส
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�งให้้นายพิิทยา
จั่่�นบุุญมีี เป็็นผู้้�อำนวยการสำนัักงานตรวจสอบภายใน มีีความ
รัับผิิดชอบหลัักในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท
จััดทำรายงานและข้้อเสนอแนะ เพื่่อ� ให้้คณะจััดการปรัับปรุุงให้้เป็็น
ไปตามแผนและนโยบายการควบคุุมภายในของบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ พิิ จ ารณาคุุ ณ สมบัั ติิ ข อง
นายพิิ ท ยา จั่่� นบุุ ญ มีี แล้้ ว ว่่ า มีี ค วามเหมาะสมเพีี ย งพอกัั บ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าว เนื่่�องจากมีีคุุณสมบััติิ วุุฒิิการศึึกษา
ประสบการณ์์ในการปฏิิบัติั งิ าน และได้้เข้้ารัับการอบรมที่่�เหมาะสม
เพีียงพอต่่อการเป็็นผู้้�ควบคุุมการปฏิิบััติิงานดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� บริิษััท
ได้้สรุุปคุุณสมบััติิ วุุฒิิการศึึกษา ประสบการณ์์ในการปฏิิบััติิงาน
ของผู้้�อำนวยการสำนัักงานตรวจสอบภายในไว้้ตามเอกสารแนบ 3
ทั้้�งนี้้� การพิิจารณาและอนุุมััติิ แต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้าย
ผู้้�ดำรงตำแหน่่งผู้้�อำนวยการสำนัักงานตรวจสอบภายใน จะต้้อง
ผ่่านการอนุุมััติิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รายการระหว่่างกัันและรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำคััญต่่อการอนุุมัติั กิ ารทำรายการ
ระหว่่างกััน หรืือรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััด
แย้้งทางผลประโยชน์์ โดยจรรยาบรรณเอสซีีจีีได้้กำหนดนโยบาย
การทำธุุรกรรมของเอสซีีจี ดั
ี ังนี้้�
การทำธุุรกรรมระหว่่างกัันของบริิษััทและบริิษััทย่่อย

การที่่�เอสซีีจีปี ระกอบด้้วยบริิษัทั จำนวนมาก และบริิษัทั เหล่่านั้้�น
ดำเนิินธุุรกิิจที่่�ต้้องทำธุุรกรรมระหว่่างกััน เช่่น การบริิการ การซื้้�อ
ขายวัั ต ถุุ ดิิ บ  ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ การให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือทางการเงิิ น
การสนัับสนุุนทางด้้านเทคนิิคหรืือบุุคลากร ฯลฯ การดำเนิินธุุรกิิจ
หรืือปฏิิบัติั งิ านที่่�เป็็นการทำธุุรกรรมระหว่่างกัันของบริิษัทั ในเอสซีีจีี
ดัังกล่่าวต้้องถููกต้้องตามกฎหมาย กฎระเบีียบที่่�ออกโดยหน่่วยงาน
ของรััฐ หน่่วยงานกำกัับดููแล หรืือหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องรวมถึึง
ระเบีียบและอำนาจดำเนิินการของเอสซีีจีี ตลอดจนหลัักเกณฑ์์
และเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ที่่�กำหนดไว้้ในแต่่ละท้้องถิ่่�น
การทำธุุรกรรมกัับบุุคคลภายนอก

การทำธุุรกรรมกัับบุุคคลภายนอกจะต้้องปฏิิบััติิให้้ถููกต้้อง
ตามหลัั ก เกณฑ์์ และกระบวนการที่่� ก ำหนดไว้้ ต ามกฎหมาย
กฎระเบีียบที่่�ออกโดยหน่่วยงานของรััฐ หน่่วยงานกำกัับดููแล หรืือ
หน่่วยงานอื่่นที่่
� เ� กี่่ย� วข้้อง และนโยบายของเอสซีีจีี รวมถึึงได้้รับั การ
อนุุมััติิตามอำนาจดำเนิินการของเอสซีีจีีอย่่างเคร่่งครััด นอกจากนี้้�
จะต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�ได้้ตกลงไว้้อย่่างตรงไปตรงมา โปร่่งใส
และสามารถตรวจสอบได้้ โดยหลีีกเลี่่ย� งการทำธุุรกรรมที่่�อาจก่่อให้้
เกิิดความเดืือดร้้อนเสีียหายไม่่ว่่าต่่อเอสซีีจีี หรืือบุุคคลภายนอก
บริิษัทั ได้้กำหนดนโยบายการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย (Stakeholder
Engagement Policy) และแนวปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย

กลุ่่�มต่่าง ๆ โดยกำหนดให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกรอบการแข่่งขััน
ทางการค้้าที่่�สุุจริิต พิิจารณาราคาซื้้�อที่่�เหมาะสมและยุุติิธรรม
โดยคำนึึงถึึงความสมเหตุุสมผลด้้านราคา คุุณภาพ และบริิการ
ที่่�ได้้รับั รวมถึึงสามารถให้้เหตุุผลที่่�เหมาะสมได้้เมื่่อ� มีีการตรวจสอบ
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้กำหนดแนวปฏิิบััติิและกระบวนการ
ในการพิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ ก ารทำรายการระหว่่ า งกัั น  รายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน  หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมาย
กำหนด โดยกรรมการและผู้้�บริิหารจะแจ้้งให้้บริิษััททราบถึึงการ
มีีส่่วนได้้เสีียก่่อน และบริิษััทพิิจารณารายการต่่าง ๆ ซึ่่�งหาก
เป็็ น รายการที่่� จ ะต้้ อ งขออนุุ มัั ติิ ต ามหลัั ก เกณฑ์์ แ ละขั้้� น ตอน
ของกฎหมาย ฝ่่ายจััดการจะนำเรื่่อ� งดัังกล่่าวเสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษัทั หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งเปิิดเผยข้้อมููลให้้นักั ลงทุุนทราบ
อย่่างโปร่่งใสโดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหารที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะไม่่มีี
ส่่วนร่่วมในการพิิจารณาอนุุมััติิรายการเหล่่านั้้�น
นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำรายการระหว่่างกัันในอนาคต

รายการระหว่่างกัันของบริิษััทในอนาคตจะเป็็นรายการ
ที่่�ดำเนิินการตามปกติิทางการค้้าเช่่นเดีียวกัับที่่�ปฏิิบัติั มิ าโดยตลอด
โดยใช้้นโยบายซื้้�อขายต่่อรองกัันตามกลไกราคาตลาดของธุุรกิิจ 
ไม่่มีีการถ่่ายเทผลประโยชน์์ระหว่่างบริิษััทกัับกิิจการหรืือบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

บริิ ษัั ท มีี น โยบายในการดำเนิิ น การตามหลัั ก เกณฑ์์ ข อง
ประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนว่า่ ด้้วยหลัักเกณฑ์์ในการทำ
รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่ ง ประเทศ เรื่่� อ งการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล และการปฏิิ บัั ติิ ก ารของ
บริิษััทจดทะเบีียนในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน  ตลอดจนกฎหมาย
ข้้อบัังคัับ ประกาศ หรืือคำสั่่�งต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
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สัดสวน
มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท)
การถือหุน
โดยตรง / 2564
2563
2562
ออม
ทั้งหมด
(รอยละ)

นโยบายการคิดราคา

1. รายการกับการรวมคาและบริษัทรวม (กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญโดยการเขาไปถือหุนของบริษัท และบริษัทยอย)
1.1 การรวมคาและบริษัทรวมในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
ขายสินคาใหกลุมกิจการ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด
บริษัทนอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด
ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ
บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด

29
49
29
10

3,379
2,454
409
295
155

2,923
2,204
369
257
93

3,489 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
2,516
561
347
60

32
29

2,867
2,023
676

2,289
1,666
501

2,931 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
2,118
631

55

31

37 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

271

112

90 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

49

294
120

139
-

50
54
47
31
50
31
50

15,476
7,059
2,706
2,240
1,786
1,320
185
130

9,873
4,785
1,178
1,093
736
2,026
-

13,750
5,177
2,223
1,626
968
3,708
-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
* รายการสวนใหญเกิดจากบริษัทรวมขายสินคา
ใหกับบริษัทยอยตอไปนี้
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด
SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด

50
50
54
50
46
47
35

46,797
18,410
7,170
6,052
4,992
4,557
2,411
1,419

26,363
10,627
2,927
2,707
2,943
2,698
1,315
836

37,281
14,056
4,193
5,046
3,414
4,150
1,882
99

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
** รายการสวนใหญเกิดจากบริษัทรวมซื้อสินคา
จากบริษัทยอยตอไปนี้
บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด
บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด

20
31
45

854
735
111

626
252
43

651
467
49

3

3

ใหบริการแกกลุมกิจการ
ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ
กูยืมเงินจากกลุมกิจการ (มูลคา ณ 31 ธันวาคม)
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด

153 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
-

1.2 บริษัทรวมในเอสซีจี เคมิคอลส
ขายสินคาใหกลุมกิจการ *
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด
ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ **
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทริเกน (ไทยแลนด) จํากัด
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan)
Co., Ltd.
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
ใหบริการแกกลุมกิจการ
1

แยกแสดงรายบริษัทเฉพาะรายการที่มีมูลคาตั้งแตรอยละ 0.03 ของสินทรัพยมีตัวตนสุทธิ (NTA) เปนตนไป

1 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
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ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
กูยืมเงินจากกลุมกิจการ (มูลคา ณ 31 ธันวาคม)
Da Nang Plastics Joint Stock Company

สัดสวน
มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท)
การถือหุน
โดยตรง / 2564
2563
2562
ออม
ทั้งหมด
(รอยละ)

นโยบายการคิดราคา

31
47
46
54
50
50

2,303
710
474
370
320
119
96

1,990
726
464
208
201
87
80

1,955 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
688
452
238
110
90
60

16

7

13

23
35

237
144
93

254
173
81

295 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
189
106

23
35

510
259
223

391
152
219

711 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
458
234

ใหบริการแกกลุมกิจการ

26

13

12 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ

49

46

39 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

23

132

198

40

1,386

991

1,243 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ

80

62

115 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ใหบริการแกกลุมกิจการ
บริษัทไอทีวัน จํากัด

20

961
939

954
954

839 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
839

40

2,376
2,307

1,275
1,178

1,299 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
1,204

10

2,252

1,571

2,514 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

39 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

1.3 บริษัทรวมใน SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)
ขายสินคาใหกลุมกิจการ
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด

ไดรับการค้ําประกันจากกลุมกิจการ
(มูลคา ณ 31 ธันวาคม)
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด

264 คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

1.4 บริษัทรวมในสวนงานอื่น
ขายสินคาใหกลุมกิจการ
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด

ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
2. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผูบริหารของบริษัทเปนกรรมการ
ขายสินคาใหกลุมกิจการ
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ
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ซื้อสินคาจากกลุมกิจการ
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ
ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

สัดสวน
มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท)
การถือหุน
โดยตรง / 2564
2563
2562
ออม
ทั้งหมด
(รอยละ)
10

321
209

234
106

188 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
102

10

490
393

370
298

439 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
376

3. รายการกับบริษัทอื่นภายนอกกลุมที่มีกรรมการหรือผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมรวมกัน
ขายสินคาและใหบริการแกกลุมกิจการ
บริษัทเทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทไทยวา จํากัด (มหาชน)
ซื้อสินคา ไดรับบริการและอื่นๆ จากกลุมกิจการ
บริษัทเทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัทเบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)

นโยบายการคิดราคา

2

-

642
473
89

982
896
-

735 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
616
-

-

1,184
458
252

444
60
218

488 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
20
256

52

77

70 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

256
136
120

45
45
-

26 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
26
-

101

187

60 คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

33,212
20,761
12,451

8,108
8,108
-

3,269 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
3,269
-

ใหกลุมกิจการกูยืมเงิน (มูลคา ณ 31 ธันวาคม)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

-

10,645
10,981
10,645

4,198
4,198

482 อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
482

สัญญาปองกันความเสี่ยง (มูลคา ณ 31 ธันวาคม)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-

14,996
12,449
2,547

6,699
6,699
-

9,319 คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน
9,319
-

จายดอกเบี้ยใหกลุมกิจการ
รับดอกเบี้ยจากกลุมกิจการ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-

มีรายไดคาธรรมเนียมอื่นๆ
จากการใหบริการกลุมกิจการ
รับฝากเงินจากกลุมกิจการ (มูลคา ณ 31 ธันวาคม)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

2

ตามคําแนะนําในการใชคูมือการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป (แบบ 56-1 One Report) และเปดเผยมูลคารายการระหวางกันตั้งแตปที่มีความสัมพันธ
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18
ข้้อพิิพาททางกฎหมาย

คดีี อ ดีี ต พนัั ก งานบริิ ษัั ทลัั ก ทรัั พ ย์์ (แบบฟอร์์ ม

ใบหุ้้�นสามััญ) และทำการทุุจริิตต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นรายหนึ่่�ง
ของบริิษัท
ั

ในไตรมาสที่่� 1 ของปีี 2552 บริิษััทได้้แจ้้งความดำเนิินคดีี
อาญาอดีีตพนัักงานเกี่่ย� วกัับการลัักทรััพย์์ (แบบฟอร์์มใบหุ้้�นสามััญ)
และการปลอมแปลงใบหุ้้�นสามัั ญ ของบริิ ษัั ท เป็็ นจ ำนวน
หุ้้�น  672,000 หุ้้�น ซึ่่�งต่่อมาในไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2552 บริิษััท
ได้้รัับแจ้้งจากศาลแพ่่งว่่าผู้้�จััดการมรดกและทายาทผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�
ถููกปลอมแปลงใบหุ้้�น  (โจทก์์) ได้้ยื่�่นฟ้้องบริิษััทพร้้อมกัับบุุคคล
และนิิติิบุุคคลอื่่�นซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องดัังกล่่าวโดยเรีียกร้้องให้้ร่่วม
กัันชดเชยค่่าเสีียหาย ซึ่่ง� คดีีนี้้ไ� ด้้ยุติุ แิ ล้้วตามลำดัับคำพิิพากษาดัังนี้้�
ไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2554 ศาลแพ่่งมีีคำพิิพากษาว่่าอดีีต
พนัักงานกระทำละเมิิดต่่อโจทก์์ และให้้คืืนหุ้้�นหรืือใช้้ราคาหุ้้�นพร้้อม
ดอกเบี้้�ยจนกว่่าจะชำระเสร็็จ  รวมทั้้�งเงิินปัันผลที่่�ขาดอยู่่�  และให้้
บริิษััทในฐานะนายจ้้างต้้องร่่วมรัับผิิดชอบกัับการกระทำของอดีีต
พนัักงานด้้วย หลัังจากนั้้�น  บริิษััทและโจทก์์ต่่างได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์
คำพิิพากษาของศาลแพ่่งต่่อศาลอุุทธรณ์์
ต่่ อ มาเมื่่� อ วัั นที่่� 29 เมษายน  2557 ศาลอุุ ท ธรณ์์ ไ ด้้ มีี
คำพิิพากษาแก้้เป็็นให้้อดีีตพนัักงานผู้้�กระทำละเมิิดต่่อโจทก์์คืืนหุ้้�น
หรืือใช้้ราคาหุ้้�นตามราคาที่่�มีีการซื้้�อขายครั้้�งสุุดท้้าย ณ วัันที่่�ใช้้เงิิน
ซึ่่�งต้้องไม่่ต่่ำกว่่าอััตราหุ้้�นละ 314.38 บาท รวมทั้้�งเงิินปัันผลที่่�
ขาดอยู่่�และดอกเบี้้�ยจนกว่่าจะชำระเสร็็จ  โดยให้้บริิษััทในฐานะ
นายจ้้าง บริิษััทศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำกััด
และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมรัับผิิด ดัังนั้้�น  บริิษััทจึึงได้้ยื่�่นฎีีกาคำ
พิิพากษาของศาลอุุทธรณ์์ต่อ่ ศาลฎีีกา ในวัันที่่� 23 กรกฎาคม 2557
และยื่่�นคำแก้้ฎีีกาของโจทก์์เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน  2557 และ
เมื่่�อวัันที่่� 22 ธัันวาคม 2558 ศาลฎีีกาได้้มีีคำพิิพากษายืืนตามศาล
อุุทธรณ์์ ดัังนั้้�น  บริิษััทจึึงได้้บัันทึึกประมาณการหนี้้�สิินจากค่่าเสีีย
หายดัังกล่่าวในงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2558
จำนวน 201 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม 2557: 349 ล้้านบาท)

เมื่่อ� วัันที่่� 21 มกราคม 2559 บริิษัทั ได้้ชำระหนี้้�ให้้โจทก์์เสร็็จ 
สิ้้�นแล้้วด้้วยการคืืนใบหุ้้�นสามััญของบริิษััท เงิินปัันผลก่่อนฟ้้อง
คดีีพร้้อมดอกเบี้้�ย เงิินปัันผลหลัังฟ้้องคดีี และค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ
ในการดำเนิินคดีี จำนวนเงิินรวม 319 ล้้านบาท ต่่อมาบริิษััท
ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ฯ ซึ่่�งเป็็นจำเลยร่่วมได้้ยื่่�นคำร้้องเพื่่�อขอ
ให้้ศาลฎีีกาตีีความคำพิิพากษา โดยเมื่่อ� วัันที่่� 21 พฤศจิิกายน 2560
ศาลฎีีกามีีคำสั่่�งยกคำร้้องดัังกล่่าว และบริิษััทได้้ฟ้้องคดีี ไล่่เบี้้�ย
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องแล้้วเมื่่�อเดืือนธัันวาคม 2561
เมื่่อ� วัันที่่� 8 มีีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางได้้มีคี ำพิิพากษา
ให้้อดีีตพนัักงานผู้้�กระทำละเมิิดชดใช้้เงิินให้้แก่่บริิษัทั  จำนวน 149
ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ยอััตราร้้อยละ 7.5 ต่่อปีี โดยที่่�ไม่่มีีฝ่่ายใด
อุุทธรณ์์ คดีีจึึงถึึงที่่�สุุด ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการบัังคัับคดีี
สำหรัับการเรีียกร้้องเอาจากบริิษัทั ศููนย์รั์ บั ฝากหลัักทรััพย์ฯ์  นั้้�น 
เมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2562 ศาลแพ่่งคดีีฟ้้องไล่่เบี้้�ยบริิษััทศููนย์์
รัับฝากหลัักทรััพย์ฯ์  มีีคำพิิพากษาให้้บริิษัทั ศููนย์รั์ บั ฝากหลัักทรััพย์ฯ์
ชดใช้้เงิินจำนวน 62.55 ล้้านบาท ให้้แก่่บริิษัทั  พร้้อมดอกเบี้้�ยอััตรา
ร้้อยละ 7.5 ต่่อปีี เนื่่�องจากอดีีตพนัักงานและบริิษััทศููนย์์รัับฝาก
หลัักทรััพย์์ฯ เป็็นผู้้�กระทำความผิิดต่่อโจทก์์ จึึงต้้องรัับผิิดชอบ
1 ใน 2 ของค่่าเสีียหายทั้้�งหมด เมื่่อ� วัันที่่� 4 มิิถุนุ ายน 2563 บริิษัทั ศููนย์์
รัับฝากหลัักทรััพย์์ฯ ได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์คำพิิพากษาศาลแพ่่งต่่อศาล
อุุทธรณ์์ และบริิษัทั ได้้ยื่น่� คำแก้้อุทุ ธรณ์์แล้้วเมื่่อ� วัันที่่� 6 สิิงหาคม 2563
ต่่อมาในวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ศาลอุุทธรณ์์มีีคำพิิพากษายืืน
ตามศาลแพ่่งให้้บริิษััทศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ฯ ชำระเงิินให้้แก่่
บริิษัทั จำนวน 62.55 ล้้านบาท พร้้อมดอกเบี้้�ยอััตราร้้อยละ 7.5 ต่่อปีี
วัันที่่� 4 มิิถุุนายน  2564 บริิษััทศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ฯ ยื่่�นขอ
อนุุญาตฎีีกาต่่อศาลฎีีกา และวัันที่่� 9 กรกฎาคม 2564 บริิษััทยื่่�น
คััดค้้านการขออนุุญาตฎีีกาของบริิษััทศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ฯ
ขณะนี้้�คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลฎีีกา
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Cement Limited ประเทศเมีียนมา

กลางเดืือนตุุลาคม 2563 Mawlamyine Cement Limited
(MCL) ซึ่่� ง เป็็ น บริิ ษัั ท ร่่ ว มทุุ น ในประเทศเมีี ย นมาระหว่่ า ง
บริิษััทเอสซีีจีี ซิิเมนต์์ จำกััด (เอสซีีจีี ซิิเมนต์์) กัับ Pacific Link
Cement Industry Ltd. (PLCI) ได้้หยุุดการผลิิตเป็็นการชั่่�วคราว
เนื่่อ� งจากไม่่มีหิี นปู
ิ น ซึ่
ู ง่� เป็็นวัตั ถุุดิบิ หลัักที่่�ใช้้ในการผลิิตปููนซีีเมนต์์
สาเหตุุมาจากข้้อพิิพาทระหว่่างเอสซีีจีี ซิิเมนต์์ กัับ PLCI หลัังจาก
ที่่�การเจรจาในช่่วงที่่�ผ่่านมา ระหว่่างเอสซีีจีี ซิิเมนต์์ กัับ PLCI
ไม่่ประสบความสำเร็็จ 
เอสซีีจีี ซิิเมนต์์ ได้้ยื่่�นคำร้้องเพื่่�อดำเนิินการระงัับข้้อพิิพาท
ด้้วยกระบวนการอนุุญาโตตุุลาการตามเงื่อ่� นไขที่่�กำหนดไว้้ในสััญญา
ร่่วมทุุนกับั PLCI ขณะนี้้�เรื่่อ� งอยู่่�ในกระบวนการพิิจารณาของอนุุญาโต
ตุุลาการ
PLCI ได้้ดำเนิินกระบวนการทางกฎหมายกัับ MCL ต่่อศาล
ในประเทศเมีียนมา ซึ่่�งเอสซีีจีี ซิิเมนต์์ และ MCL ได้้ยื่่�นคััดค้้าน
คำร้้องดัังกล่่าว ขณะนี้้�เรื่่อ� งอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลประเทศ
เมีียนมา

การกํากับดูแลกิจการ
ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สืืบเนื่่� อ งจากศาลปกครองกลางได้้ มีี ค ำสั่่� ง ให้้ ห น่่ ว ยงาน
ราชการระงัับโครงการในพื้้�นที่่�มาบตาพุุดและพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงไว้้
เป็็นการชั่่�วคราว ซึ่่�งมีีโครงการของธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ จำนวน  18
โครงการ ณ วัันที่่� 2 กัันยายน 2553 ศาลปกครองกลางตััดสิินให้้
เพิิกถอนใบอนุุญาตสำหรัับโครงการที่่�ออกหลัังรััฐธรรมนููญปีี 2550
และอยู่่�ใน 11 ประเภทโครงการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อชุุมชน
อย่่ า งรุุ น แรงตามประกาศกระทรวงทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละ
สิ่่�งแวดล้้อม ลงวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2553 โดยผลของคำพิิพากษา
ดัังกล่่าวข้้างต้้น มีีโครงการของเอสซีีจีที่่ี �เข้้าข่่ายโครงการที่่�อาจก่่อ
ให้้เกิิดผลกระทบต่่อชุุมชนอย่่างรุุนแรงเพีียง 1 โครงการ คืือ
โครงการขยายกำลัั ง การผลิิ ต ไวนิิ ล คลอไรด์์ โมโนเมอร์์  ข อง
บริิษััทไทยพลาสติิกและเคมีีภััณฑ์์ จำกััด (มหาชน) ซึ่่�งโครงการ
ดัั ง กล่่ า วได้้ ด ำเนิิ น การตามรัั ฐ ธรรมนูู ญ มาตรา 67 วรรคสอง
ของรััฐธรรมนููญปีี 2550 เรีียบร้้อยแล้้ว โดยการนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย (กนอ.) เห็็นว่่าโครงการได้้ดำเนิินการครบถ้้วน
แล้้ว กนอ. จึึงได้้ส่่งเรื่่�องให้้อััยการเพื่่�อยื่่�นขอให้้ศาลปกครองสููงสุุด
มีี ค ำสั่่� ง ยกเลิิ ก คำสั่่� ง คุ้้�มครองชั่่� ว คราวต่่ อ ศาลปกครองสูู ง สุุ ด
เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน  2556 ต่่อมาในเดืือนกรกฎาคม 2557
ศาลปกครองสููงสุุดได้้มีีคำสั่่�งยกเลิิกการระงัับโครงการดัังกล่่าว
และในเดืือนตุุ ล าคม 2557 กลุ่่�มบริิ ษัั ท ได้้ รัั บ ใบอนุุ ญ าตจาก
กนอ. และสามารถดำเนิินงานตามโครงการได้้ตามปกติิ
ทั้้�งนี้้� ในส่่วนของคดีีที่่ส� มาคมต่่อต้้านสภาวะโลกร้้อนฯ ฝ่่ายผู้้�
ฟ้้องคดีีและหน่่วยงานรััฐผู้้�ถููกฟ้้อง ได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อศาลปกครอง
สููงสุุด ขณะนี้้�ยัังไม่่มีีความคืืบหน้้าใด ๆ โดยเรื่่�องนี้้�เอสซีีจีีไม่่ได้้เป็็น
คู่่�ความในคดีี แต่่ได้้ติิดตามความคืืบหน้้ามาตลอด

การหยุุดผลิิตเป็็นการชั่่�วคราวของ Mawlamyine

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

การลดความเสี่่�ยงสำหรัับโครงการในมาบตาพุุด
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19
บุุคคลอ้้างอิิง

นายทะเบียนหุ้น 		 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่ตั้ง		 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์		 0-2009-9999
โทรสาร		 0-2009-9991
อีเมล		SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์		http://www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี		 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
โดย นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)
ที่ตั้ง 		 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 		 0-2677-2000
โทรสาร		 0-2677-2222
ที่ปรึกษากฎหมาย		
ที่ตั้ง 		
โทรศัพท์ 		
โทรสาร 		

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำ�กัด
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
0-2586-5777 หรือ 0-2586-5888
0-2586-2976

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู		
้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
(สำ�หรับหุน้ กู้ SCC224A)
ที่ตั้ง		 ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำ�ระเงิน
หน่วยงานตัวแทนและกำ�กับธุรกิจ ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์		 0-2626-7508
โทรสาร		 0-2657-3390
เว็บไซต์		http://www.cimbthai.com
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 		 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
		 (สำ�หรับหุ้นกู้ทุกชุดยกเว้นหุ้นกู้ SCC224A)
ที่ตั้ง		 ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำ�ระเงิน
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 		 0-2296-3582
โทรสาร 		 0-2683-1298
เว็บไซต์		http://www.krungsri.com
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ข้้อมููลพื้้�นฐานสำหรัับนัักลงทุุน

ชื่อ

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ติดต่อ			
สำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร 0-2586-2974
อีเมล: info@scg.com
สำ�นักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2586-6098
โทรสาร 0-2586-3007
อีเมล: corporatesecretary@scg.com

สำ�นักงาน Enterprise Brand Management Office
โทรศัพท์ 0-2586-2339
โทรสาร 0-2586-2974
อีเมล: ebmo@scg.com
กรรมการอิสระที่ท�ำ หน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
โทรสาร 0-2586-3007
อีเมล: ind_dir@scg.com

ราคาหุ้นสามัญย้อนหลัง 5 ปี (2560-2564)
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การกํากับดูแลกิจการ

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2586-4299
อีเมล: invest@scg.com
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
The Siam Cement Public Company
Limited
SCC (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ชื่อย่อ
แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000114
ประเภทธุรกิจ
Holding Company
www.scg.com
เว็บไซต์
ปีที่ก่อตั้ง
2456
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น 30 เมษายน 2518
ในตลาดหลักทรัพย์
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซือ่
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
1,600 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ
1,200 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุน้
ปัจจุบนั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ได้แก่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และบริษัททุนลดาวัลย์ จำ�กัด ถือหุ้น
ร้ อ ยละ 33.7 ส่ ว นที่ เ หลื อ เป็ น การ
ถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

212

เอกสารแนบที่แสดงบนเว็บไซต์

เอกสารแนบ 1

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหารสายงานบััญชีีและการเงิิน และ

เอกสารแนบ 2

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการบริิษััทย่่อยที่่�เป็็นศููนย์์กลางของธุุรกิิจหลััก

เอกสารแนบ 3

เลขานุุการบริิษััท

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน และหััวหน้้างานกำกัับดููแลการปฏิิบััติิ

ตามกฎเกณฑ์์และกฎหมาย

เอกสารแนบ 4	สิินทรััพย์์ที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบ 6

นโยบายและแนวปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารกำกัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณเอสซีีจีี จรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจ

เอสซีีจีี และจรรยาบรรณนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ

(รายงานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา รายงานคณะกรรมการพิิจารณา

ผลตอบแทน และรายงานคณะกรรมการกิิจการสัังคมเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน)

ท่่านสามารถศึึกษาข้้อมููลของบริิษััทเพิ่่�มเติิมได้้จากรายละเอีียด
ในเอกสารแนบที่่�แสดงไว้้บนเว็็บไซต์์ www.scg.com*

* ในกรณีที่รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ถือว่าข้อมูลที่เปิดเผยบน
เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับการนำ�ข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�นัักงานใหญ่่
1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร 10800
โทรศััพท์์: 66-2586-3333, 66-2586-4444 โทรสาร 66-2586-2974
www.scg.com

บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

รายงานทางการเงินป 2564

แบบ 56-1 One Report*

ACHIEVING ESG

WHILE GROWING BUSINESS

* แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป

สารบัญ

01
02
03

001

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

002

งบการเงินรวม
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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งบการเงิน
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

ในกรณีที่รายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้อางอิงขอมูล ที่เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัท ใหถือวาขอมูลที่เปดเผยบนเว็บไซตดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงนั้น เชนเดียวกับ
การนำขอมูลมาแสดงใหปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้

เนื้อหาของรายงานเลมนี้ จัดพิมพบนกระดาษที่ผลิตจาก EcoFiber 100% อีกทั้งยังพิมพดวย
หมึกถั่วเหลืองและไมผานกระบวนการอาบสารเคมี เพื่อใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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รายงานความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน

คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของ
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ซึ่่�งจััดทำขึ้้�น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ภายใต้้พระราชบััญญััติิ
การบััญชีี พ.ศ. 2543 และตามข้้อกำหนดของคณะกรรมการกำกัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ว่่าด้้วยการจััดทำและนำเสนอ
รายงานทางการเงิิ น ภายใต้้พระราชบัั ญ ญัั ติิ ห ลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 โดยได้้มีีการพิิจารณาเลืือกใช้้นโยบาย
การบัั ญ ชีี ที่่� เ หมาะสมและถืื อ ปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งสม่่ำเสมอ รวมทั้้� ง มีี
การเปิิ ด เผยข้้อมููลสำคัั ญ อย่่ า งเพีี ย งพอในหมายเหตุุ ป ระกอบ
งบการเงิิน โดยผู้้�สอบบััญชีีได้้สอบทานและตรวจสอบงบการเงิิน
และแสดงความเห็็นในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ทำหน้้าที่่� ก ำกัั บ ดููแลและพัั ฒ นา
บรรษััทภิิบาล จรรยาบรรณ การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน รวมทั้้�งจััดให้้มีี
และดำรงไว้้ซึ่่ง� ระบบการบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายใน
เพื่่� อ ให้้มีี ค วามมั่่� น ใจได้้ว่่ า มีี ก ารบัั น ทึึกข้้อมููลทางบัั ญ ชีี ถูู กต้้อง

ครบถ้้วน ทัันเวลา และเพีียงพอที่่�จะดำรงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน
ตลอดจนป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำเนิินการที่่�ผิิดปกติิ
อย่่ า งมีี ส าระสำคัั ญ โดยคณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้แต่่ ง ตั้้� ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ
ทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลงบการเงิิน ประเมิินระบบการควบคุุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้้มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพและประสิิ ท ธิิ ผ ล
โดยความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งได้้แสดงไว้้ในรายงานประจำปีีแล้้ว
คณะกรรมการบริิษัทั มีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายใน
และการตรวจสอบภายในของบริิษััทสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ได้้ว่่า งบการเงิินของบริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน) และ
บริิษัทั ย่่อย แสดงฐานะการเงิิน ผลการดำเนิินงาน และกระแสเงิินสด
ถููกต้้องตามควรในสาระสำคััญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

0 02

02
งบการเงิินรวม
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน)
และบริิษััทย่่อย

003
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website home.kpmg/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชัน้ 50 เอ็มไพร์ ทำวเวอร์
1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ home.kpmg/th

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษ ัท ปู น ซิ เมนต์ ไ ทย จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย (“กลุ่ ม บริ ษัท ”)
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุ นรวมและงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนิ นงานรวม
และกระแสเงิ น สดรวม ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน โดยถู กต้อ งตามที่ ค วรในสาระส าคัญ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ ก ล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ความเป็ นอิ สระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิ น รวม และข้า พเจ้า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบด้า นจรรยาบรรณอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อ กาหนดเหล่า นี้ ข้า พเจ้า เชื่ อ ว่า หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ ข า้ พเจ้า ได้รั บ เพีย งพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใ น
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องส าคัญ ในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่ างๆ ที่ มี นัยส าคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ลยพิ นิ จเยี่ยงผู ้ประกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
การซื้อธุรกิจ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก) และ ข้อ 4
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
กลุ่ ม บริ ษัทด าเนิ นการเข้าซื้ อกิ จการหลายแห่ งทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่ งประกอบด้วยการซื้ อกิ จการในกลุ่มธุ รกิ จ
แพคเกจจิ้ ง ธุ ร กิ จ ซี เมนต์ แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์ ก่ อ สร้ า ง ธุ ร กิ จ
เคมิคอลส์ และส่ วนงานอื่น เพื่อขยายกาลังการผลิตและฐาน
ลูกค้า รวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริ ษทั
ทั้ งนี้ การบั ญ ชี ส าหรั บ การซื้ อธุ รกิ จเป็ นรายการที่ มี
สาระสาคัญ และมีความซับซ้อน ต้องใช้ดุลยพินิจที่ สาคัญ
ของผูบ้ ริ ห ารในการระบุและประเมิ นมู ลค่ า ยุติ ธรรมของ
สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ด้ ม าและหนี้ สิ น ที่ รั บ มาจากการซื้ อ ธุ ร กิ จ
ภายใต้ ข ้ อ สมมติ ท่ี มี ค วามไม่ แ น่ น อน เปรี ยบเที ย บกั บ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ผูข้ าย โดยผลแตกต่างจะถูกรั บรู ้เป็ น
ค่าความนิ ยม ซึ่ งในการประเมินมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริ ษทั
ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระเพื่ อหามู ลค่ ายุติ ธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาจากการซื้อธุรกิจ ดังนั้น
ข้ าพเจ้ าจึ งเห็ นว่ าเรื่ องดั งกล่ าวเป็ นเรื่ องที่ ส าคั ญ ในการ
ตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำวอย่ ำงไร
กระบวนการตรวจสอบของข้า พเจ้า ให้ ค วามส าคัญ กับ
การประเมิ นความสมเหตุสมผลของข้อสมมติ สาคัญ ที่ ใช้
ในการสนับสนุนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ที่ ไ ด้ม าและหนี้ สิ น ที่ รั บ มาจากการซื้ อ ธุ ร กิ จ โดยอ้า งอิ ง
สภาพแวดล้อมในการดาเนิ นงาน ความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจและ
อุตสาหกรรมของธุ รกิ จที่ เข้า ซื้ อที่ขา้ พเจ้ามี และข้อมูลอื่ น
ที่ ไ ด้รั บ ระหว่ า งการตรวจสอบ รวมถึ ง การสอบถาม
ฝ่ ายบริ หารถึ งลักษณะและวัตถุประสงค์ของการซื้ อธุ รกิ จ
การเข้า อ่ า นสั ญ ญาซื้ อขายธุ ร กิ จ และการอ่ า นรายงาน
การประชุ มของฝ่ ายบริ หารที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อทาความเข้าใจ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญ รวมถึงลักษณะของรายการ
ที่ เกี่ ยวข้องกับ การบัญชี ของการซื้ อธุ รกิ จ ข้าพเจ้าปรึ กษา
ผู ้ เ ชี่ ย ว ช าญ ด้ า น การป ระเมิ น มู ล ค่ าข อ งเคพี เอ็ ม จี
เพื่ อประเมิ นความเหมาะสมของแบบจ าลองและวิ ธี ก าร
วัด มู ล ค่ า ข้ า พเจ้า ประเมิ น ความเหมาะสมในการระบุ
สิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา รวมถึงสิ่ งตอบแทนที่
โอนให้ ผู ้ ข ายของผู ้ บ ริ ห ารและตรวจส อบ เอกสาร
ประกอบการซื้ อและจ่ายเงิน ตลอดจนทดสอบความถูกต้อง
ของการค านวณค่ า ความนิ ย ม นอกจากนี้ ข้ า พเจ้ า ได้
ประเมิ น ความเป็ นอิ ส ระและความรู ้ ค วามสามารถของ
ผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมู ล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฐ) และ ข้อ 13
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ความเสี่ ยงจากการด าเนิ นธุ รกิ จ ทั้งจากปั จจัยภายในและ
ภายนอกกิ จ การ ทาให้ ผู ้บ ริ หารให้ ค วามสาคั ญ กั บ
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมที่ได้มาจากการซื้ อ
ธุ ร กิ จ โดยเฉพาะจากธุ ร กิ จในต่ างประเทศ ประกอบกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้กลุ่มบริ ษทั ต้อง
ทดสอบการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ยมซึ่ งเกิ ด จากการ
ซื้ อธุ รกิจเป็ นประจาทุกปี หรื อหากมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า
ซึ่ งเรื่ องดัง กล่ า วใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการของ
ผูบ้ ริ ห ารในการวัด มู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รั บ คื น ของหน่ วย
สิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในการ
ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตตามแผนธุ ร กิ จ
พร้ อมกับอัตราการเติ บโตที่ คาดการณ์ ไว้ และอัตราคิ ดลด
ที่ ใช้ ส าหรั บ แต่ ล ะหน่ ว ยสิ นทรั พ ย์ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สด
ดั ง นั้ น ข้ า พเจ้ า จึ งเห็ น ว่ าเรื่ องดั งกล่ าวเป็ นเรื่ องที่ ส าคั ญ
ในการตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำวอย่ ำงไร
กระบวนการตรวจสอบของข้า พเจ้า ให้ ค วามส าคัญ กับ
การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติสาคัญที่ใช้ใน
การสนับสนุ นการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รั บคืน
ของหน่ วยสิ นทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดและข้ อ บ่ งชี้
ของการด้อยค่า
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิ ยมของผูบ้ ริ หาร
ความสมเหตุ ส มผลและทดสอบข้ อ สมมติ ที่ ส าคั ญ ที่
สนับ สนุ น การประมาณการกระแสเงิ น สดที่ จะได้ รับ ใน
อนาคตคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั รวมถึงแบบจาลองการวัด
มูลค่าและอัตราคิดลดที่ผบู ้ ริ หารใช้ โดยอ้างอิงถึงภาวการณ์
ของตลาด สภาพแวดล้อมการด าเนิ นงาน ความรู ้ เกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าทดสอบความถูกต้องของการคานวณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคื นและการด้อยค่ า อี กทั้งยังมี การพิ จารณาความ
สมเหตุ ส มผลของประมาณการผลการด าเนิ น งานโดย
เปรี ยบเทียบการประมาณการในอดีตกับผลการดาเนินงานที่
เกิดขึ้นจริ ง
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฐ) และ ข้อ 11
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ผู ้บ ริ ห ารได้ป ระเมิ น ข้อ บ่ งชี้ ซ่ ึ งน าไปสู่ ก ารทดสอบการ
ด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริ ษทั โดยเน้น
ไปที่ธุรกิจที่มีผลการดาเนิ นงานที่ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ การ
ทดสอบการด้อยค่ าของรายการที่ ดิ น อาคารและอุป กรณ์
ได้ รั บ การพิ จ ารณาเป็ นความเสี่ ยงที่ ส าคั ญ เนื่ องจาก
เกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพิ นิจที่ สาคัญของผูบ้ ริ หารในการ
พิจารณาว่ามีขอ้ บ่งชี้ในการด้อยค่าหรื อไม่ และการพิจารณา
มู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น ซึ่ งดุ ล ยพิ นิ จ ดังกล่ า วรวมถึ ง
ประมาณการและข้อสมมติ ที่ เกี่ ยวข้องโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
พร้อมกับอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ และอัตราคิดลดที่
ใช้สาหรับแต่ละหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด ดังนั้น
ข้า พเจ้า จึ ง เห็ น ว่ า เรื่ อ งดัง กล่ า วเป็ นเรื่ อ งที่ ส าคัญ ในการ
ตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำวอย่ ำงไร
กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสิ นทรัพย์อาจเกิด
การด้อยค่าและการทดสอบข้อสมมติ ที่สาคัญที่ สนับสนุ น
การคาดการณ์ของผูบ้ ริ หาร
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมในการระบุหน่ วยสิ นทรัพย์ที่
ก่ อให้ เกิ ดเงิ นสดและแบบจาลองการวัดมู ลค่ าของผูบ้ ริ หาร
ความสมเหตุ ส มผลของข้อ บ่ งชี้ การด้อ ยค่ า โดยอ้างอิ งถึ ง
ภาวการณ์ ของตลาดในปั จจุ บั น สภาพแวดล้ อ ม การ
ดาเนิ นงาน ความรู ้ เกี่ ยวกับอุตสาหกรรม และข้อมูลอื่ นที่
ได้รับระหว่างการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติที่สาคัญที่สนับสนุนการประมาณการ
กระแสเงินสดที่ จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุ บัน
โดยเปรี ยบเทียบข้อสมมติหลักกับแหล่งข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอก รวมถึงทดสอบแบบจาลองการวัดมูลค่า อัตราคิดลด
และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่อพิจารณาผลกระทบจาก
ความเปลี่ ยนแปลงในข้อสมมติ ที่ ส าคัญ ที่ ผู ้บริ หารใช้ โดย
อ้างอิ งถึ งผลการด าเนิ นงานที่ ผ่านมา การวิเคราะห์แนวโน้ม
และทดสอบความถู กต้องของการค านวณมู ล ค่ าที่ ค าดว่า
จะได้ รั บ คื น และการด้ อ ยค่ า อี ก ทั้ งยัง มี ก ารพิ จ ารณ า
ความสมเหตุสมผลของประมาณการผลการดาเนิ นงานโดย
เปรี ยบเทียบการประมาณการในอดีต กับผลการดาเนิ นงาน
ที่เกิดขึ้นจริ ง
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าซื้ อธุ รกิจแห่ งหนึ่ งในประเทศสเปนในระหว่างปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีการใช้ผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และ
หนี้ สินที่รับมาจากการซื้ อธุรกิจ โดย ณ วันที่รายงาน การประเมินราคายังไม่เสร็ จสมบูรณ์ ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมที่รับรู ้เป็ น
มูลค่าที่ประมาณการและอาจมีการปรับปรุ ง ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอ่านข้อมูลอื่น และพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่น
มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่าข้อมูลอื่น
มีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่พบว่ามีเรื่ อง
ดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวม
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวม
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวม ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงาน หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

•
•

•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยง
ที่ ไม่ พ บข้อมูลที่ ข ัด ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ย งที่ เกิ ด จาก
ข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุด
การดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
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•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ื อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้าได้ให้คารับ รองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแ ลว่าข้าพเจ้า ได้ปฏิบ ตั ิต ามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ย วข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อสารกับผูม้ ี หน้า ที่ ในการกากับ ดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิจารณาเรื่ องต่า งๆ ที่ มี นัย สาคัญ ที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(ไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3565
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
18 กุมภาพันธ์ 2565

7

010

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2564

2563
(พันบาท)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี�ระยะสั�น
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั�น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที��ดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที��ือไว้เพื�อ�าย
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี�
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ลูกหนี�ไม่หมุนเวียนอื�น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกร�์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

6, 26
26
5, 7, 26
5 ,26
8
9

26
26
9
5, 26
10
11
13
13
14

35,992,841
31,617,339
78,951,351
200,011
83,120,814
1,759,437
1,374,158
233,015,951

64,399,343
38,581,581
54,842,169
109,806
54,653,952
1,410,066
19,984
214,016,901

1,080,292
17,627,913
118,870,585
2,196,175
105,107
2,124,236
410,707,624
46,736,462
19,651,681
4,525,289
4,459,712
628,085,076

4,626,097
12,806,897
97,375,431
1,907,473
81,899
2,118,552
363,425,136
34,030,699
11,007,440
5,000,697
2,983,656
535,363,977

861,101,027

749,380,878

ในนามคณะกรรมการ

พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��ง�องงบการเงินนี�

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

011

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี�� � น����� วน�อ��ู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2564

2563
(พันบาท)

�นี���น��ุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาว�ี�ถ�งกําหนดชําระภาย�นหน��งปี
ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่า�ี�ถ�งกําหนดชําระภาย�นหน��งปี
ส่ วนของหุน้ กู�้ ี�ถ�งกําหนดชําระภาย�นหน��งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั�น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
�ว�หนี�� � นห�ุนเวียน
�นี���น��� ��ุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
�ว�หนี�� � น��� ห�ุนเวียน
�ว�หนี�� � น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

15, 16, 26
5
5, 15, 16, 26
5, 15, 16, 26
15, 16, 26
5, 15, 16, 26

39,261,911
75,025,513
4,618,308
2,254,837
39,931,615
324,264
2,757,761
4,211,982
168,386,191

21,509,892
65,273,081
16,649,584
2,325,642
49,932,830
509,609
3,926,703
1,293,120
161,420,461

5, 15, 16, 26
5, 15, 16, 26
15, 16, 26
14
17

76,163,631
10,432,170
130,127,584
8,326,935
14,541,393
3,114,776
242,706,489

35,879,588
9,883,113
124,673,528
5,610,130
14,688,462
1,099,554
191,834,375

411,092,680

353,254,836

012

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน�ส� ิ น���ส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2564

2563
(พันบาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจํานวน 1,600 ล้ านหุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ทุนที�ออ�และ�ําระแล้ ว
(หุ้นสามัญจํานวน 1,200 ล้ านหุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ส่ วนเกินทุนอื�น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองทัว� ไป
ยังไม่ ได้ จัดสรร
องค�ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่

1,600,000

1,600,000

1,200,000
3,467,105

1,200,000
4,252,020

160,000
10,516,000
348,557,913
1,789,716
365,690,734

160,000
10,516,000
321,097,182
(16,253,023)
320,972,179

ส่ วนไ�้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

84,317,613
450,008,347

75,153,863
396,126,042

รวมหน�ส� ิ น���ส่ วนของผู้ถือหุ้น

861,101,027

749,380,878

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

18

013

งบกําไรขาดทุนรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

2564

2563

(พันบาท)
530,111,632
399,939,200
(421,000,123)
(309,947,193)
109,111,509
89,992,007

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไร�ั�น�้ น

5
5

รายได้อ�น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย

5, 20

10,594,323
119,705,832

7,277,959
97,269,966

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอ��น
รวมค่ าใช้ จ่าย

21
22
11, 13

(32,312,537)
(30,484,220)
(4,058,439)
(66,855,196)

(24,090,833)
(28,723,808)
(3,720,076)
(56,534,717)

กําไรจากการดําเนินงาน

52,850,636

40,735,249

ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรของการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้

(6,757,347)
17,542,655
63,635,944

(7,082,371)
9,455,791
43,108,669

(8,900,024)
54,735,920

(5,808,530)
37,300,139

47,173,987
7,561,933
54,735,920

34,143,870
3,156,269
37,300,139

39.31

28.45

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่ วนที�เป� น�อง�ู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

24

กําไรต่ อหุ���������� �า� (บาท)
ส่ วนที�เป� น�อง�ู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ในนามคณะกรรมการ

พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

014

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการท��อาจ�ูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี� ยงกระแสเงินสด
26
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นของการร่ วมค้า
และบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้ของรายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
24
รวมรายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

2564

2563

(พันบาท)
54,735,920
37,300,139

17,272,085
(131,172)
(63,926)

(833,541)
46,064

2,370,138

(184,209)

9,877
19,457,002

(5,715)
(977,401)

1,644,604

66,350

880,434

(204,027)

147,124

44,123

(495,483)
2,176,679

20,119
(73,435)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี

21,633,681

(1,050,836)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

76,369,601

36,249,303

65,901,511
10,468,090
76,369,601

33,096,968
3,152,335
36,249,303

รายการท��จะไม่ �ูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประ�ย�น์พนักงานที�กาํ หนดไว้
17
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นของการร่ วมค้า
และบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้ของรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
24
รวมรายการที�จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที�เป็ นของ�ู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

ยอดคงเห�ือ � วันที� 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�รงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนท���ด้ รั�จากผู้ถือหุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผล
รวมเงินทุนท���ด้ รั�จากผู้ถือหุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
การเ�ล���นแ�ลงในส่ วน�ด้ เส��ใน�ริ �ัท�่ อ�
การเปลี�ยนแปลงที�ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสี ยการควบคุม
การเปลี�ยนแปลงที�ทาํ ให้ได้มาหรื อสู ญเสี ยการควบคุม
รวมการเ�ล���นแ�ลงในส่ วน�ด้ เส��ใน�ริ �ัท�่ อ�
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�รง
เข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเห�ือ � วันที� 31 ธันวาคม 2563

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

25

4,252,020

16,157,766

1,200,000

16,157,766
16,157,766

-

-

-

(11,905,746)

ส่ วนเกิน
(ตํ�ากว่า)
ทุนอื�น

-

1,200,000

ทุนที�ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

160,000

-

-

-

-

160,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

10,516,000

-

-

-

-

10,516,000

ทุนสํารอง
ทัว� ไป

���� �ระก�บ��� น���ส� �น���������หุ� น

-

-

-

-

41,146
41,146
70,832

-

-

-

-

53,899
53,899
6,481,060

-

-

-

-

(163,434)
(163,434)
(1,791,283)

-

-

-

-

1,160,007

16,157,766
16,157,766

(14,997,759)

(14,997,759)

34,143,870
(936,901) (1,046,902)
(936,901) 33,096,968
(16,253,023) 320,972,179

-

-

-

-

25,652,580

41,840,202
256,530
42,096,732

(16,444,152)

(16,444,152)

334,224,159

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้

3,156,269 37,300,139
(3,934) (1,050,836)
3,152,335 36,249,303
75,153,863 396,126,042

24,492,573

25,682,436
256,530
25,938,966

(1,446,393)

(1,446,393)

ส่ วนแบ่ง
ผลกําไร
ผลกําไร
กําไรขาดทุน
รวม
จากการ
จากการ เบ็ดเสร็ จอื�นของ องค์ประกอบ
วัดมูลค่า วัดมูลค่ายุติธรรม การร่ วมค้าและ
อื�น
รวมส่ วน
ส่ วนได้เสี ย
สิ นทรัพย์
เงินลงทุน บริ ษทั ร่ วมตาม ของส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
ที�ไม่มีอาํ นาจ
บริ ษทั ใหญ่
ควบคุม
ทางการเงิน ในตราสารทุน วิธีส่วนได้เสี ย ของผูถ้ ือหุน้
(พันบาท)
(20,145,120)
29,686
6,427,161 (1,627,849) (15,316,122) 286,715,204 47,508,955

ผลต่าง
ของอัตรา
แลกเปลี�ยน
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

34,143,870
(110,001)
(868,512)
34,033,869
(868,512)
321,097,182 (21,013,632)

(14,997,759)

-

(14,997,759)

(14,997,759)

302,061,072

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร

015

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

ยอดคงเห�ือ � วันที� 1 มกราคม 2564
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�รงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนท���ด้ รั�จากผู้ถือหุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผล
รวมเงินทุนท���ด้ รั�จากผู้ถือหุ้น
และการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
การเ�ล���นแ�ลงในส่ วน�ด้ เส��ใน�ริ �ทั �่ อ�
การเปลี�ยนแปลงที�ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสียการควบคุม
การเปลี�ยนแปลงที�ทาํ ให้ได้มาหรื อสูญเสียการควบคุม
รวมการเ�ล���นแ�ลงในส่ วน�ด้ เส��ใน�ริ �ทั �่ อ�
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�รง
เข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเห�ือ � วันที� 31 ธันวาคม 2564

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

25

(784,915)
(784,915)
(784,915)

3,467,105

-

-

1,200,000

-

4,252,020

ส่วนเกิน
(ตํ�ากว่า)
ทุนอื�น

-

1,200,000

ทุนที�ออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

160,000

-

-

-

-

160,000

10,516,000

-

-

-

-

10,516,000

ทุนสํารอง ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
ทัว� ไป

47,173,987
684,785
47,858,772
348,557,913

(20,398,041)

-

(20,398,041)

(20,398,041)

321,097,182

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร

���� �ระก�บ���น���ส� �น���������หุ� น

14,445,658
14,445,658
(6,567,974)

-

-

-

-

(131,172)
(131,172)
(131,172)

-

-

-

-

(72,315)
(72,315)
(1,483)

-

-

-

-

1,344,919
1,344,919
7,825,979

-

-

-

-

2,455,649
2,455,649
664,366

-

-

-

-

ผลต่าง
ผลกําไร
ส่วนแบ่ง
ของอัตรา
ผลขาดทุน (ขาดทุน)
ผลกําไร
กําไรขาดทุน
แลกเปลี�ยน
จากการ
จากการ
จากการ เบ็ดเสร็จอื�นของ
จากการ
ป้องกัน
วัดมูลค่า วัดมูลค่ายุติธรรม การร่ วมค้าและ
แปลงค่า
ความเสี�ยง สินทรัพย์
เงินลงทุน บริ ษทั ร่ วมตาม
งบการเงิน กระแสเงินสด ทางการเงิน ในตราสารทุน วิธีส่วนได้เสีย
(พันบาท)
(21,013,632)
70,832
6,481,060 (1,791,283)
รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

18,042,739
18,042,739
1,789,716

-

-

-

-

47,173,987
18,727,524
65,901,511
365,690,734

(21,182,956)

(784,915)
(784,915)

(20,398,041)

(20,398,041)

(16,253,023) 320,972,179

รวม
องค์ประกอบ
อื�น
ของส่วน
ของผูถ้ ือหุน้

396,126,042

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้

(1,216,657)
2,846,245
1,629,588

7,561,933
2,906,157
10,468,090
84,317,613

54,735,920
21,633,681
76,369,601
450,008,347

(1,304,340) (22,487,296)

(431,742)
2,846,245
2,414,503

(3,718,843) (24,116,884)

(3,718,843) (24,116,884)

75,153,863

ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

016

017

งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2564

2563
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยน
ส่ วนแบ่งกําไรของการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื�น�
�ร��สเงินสด�า��ารดําเนินงาน�� �น�ารเ�ล�ย� น��ลง
�นสิ นทรัพย์ �ล��น�ส� ิ นดําเนินงาน
สินทรั พย์ ดําเนินงานลดลง (เพิม� ��น� )
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� หมุนเวียนอื�น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์อื�น
สิ นทรัพย์ ดําเนินงานลดลง (เพิ�� ��น� ) - สุ ทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน�� งของงบการเงินนี�

54,735,920

37,300,139

8,900,024
28,834,768
759,073
1,259,712
(117,179)
(17,542,655)
(1,697,278)
(1,047,284)
6,757,347
3,933,338
(3,239,404)

5,808,530
27,377,257
166,808
1,311,902
186,407
(9,455,791)
(669,658)
(1,116,550)
7,128,987
3,053,981
(305,503)

81,536,382

70,786,509

(21,110,731)
(24,792,741)
(1,207,005)
(47,110,477)

4,994,942
692,963
345,300
6,033,205

018

งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

2564

2563
(พันบาท)

�น��สินด�าเนินงานเ�ิม� ��น� �(ลดลง)
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น
ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี� สินอื�น
�น�ส� ิ นดําเนินงานเ�ิม� ��น� (ลดลง) - สุ ทธิ

14,814,969
(888,335)
281,944
14,208,578

(57,057)
(1,008,381)
(244,679)
(1,310,117)

กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้

48,634,483
(9,834,287)

75,509,597
(5,094,436)

กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

38,800,196

70,415,161

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื�อ�ื� อบริ ษทั ย่อยสุ ท�ิ จากเงินสดที�ได้มา
เงินสดรับจากการขายส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื�อ�ื� อส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี� ของกิจการอื�น
เงินสดจ่ายเพื�อ�ื� อตราสารทุนและตราสารหนี� ของกิจการอื�น
เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อ�ื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อ�ื� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กูย้ มื (เงินให้กูย้ มื )
รับเงินปั นผล
รับดอกเบี�ย

(14,477,264)
13,480
(13,185,687)
79,234,556
(68,504,427)
285,711
(58,007,441)
(2,470,838)
(132,000)
10,796,037
1,049,015

766,437
(2,945,788)
286,452
(239,401)
56,058,983
(81,035,851)
462,026
(51,357,002)
(1,602,399)
48,245
7,348,506
1,024,799

(65,398,858)

(71,184,993)

กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน�� งของงบการเงินนี�
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งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

2564

2563
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเปลี�ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
ที�ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสี ยการควบคุม
เงินสดจ่ายจากการเปลี�ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
ที�ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสี ยการควบคุม
เงินสดรั บจาก (จ� ายเ�ือ� ��าระ) เงินกู้ยืม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั�นเพิม� ขึ�น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื�อชําระหนี� สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายเพื�อไถ่ถอนหุน้ กู้
เงินกู้ย�มเ�ิม� ��น� - สุ ทธิ
จ่ ายเงินปันผล
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
จ่ายเงินปั นผลให้ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมจ่ ายเงินปันผล
จ่ายดอกเบี�ยและต้นทุนทางการเงินอื�น

1,152,611

43,107,076

(2,370,798)

(1,416,042)

14,275,956
40,822,850
(17,804,003)
(2,984,353)
45,400,625
(49,916,830)
29,794,245

2,476,004
27,062,626
(7,041,183)
(2,624,934)
49,850,062
(49,881,503)
19,841,072

(20,398,041)
(3,514,136)
(23,912,177)
(7,902,085)

(14,997,759)
(1,410,812)
(16,408,571)
(7,652,582)

(3,238,204)

37,470,953

เงินสดและรายการเท�ย�เท่ าเงินสดเ�ิม� ��น� (ลดลง) - สุ ทธิ
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

(29,836,866)
1,430,364
64,399,343

36,701,121
71,262
27,626,960

เงินสดและรายการเท�ย�เท่ าเงินสด � วันสิ�นป�

35,992,841

64,399,343

ข้ อมู�งบกระแสเงินสดเ�ิ ดเ�ยเ�ิม� เ�ิม
รายการท��ไม่ ใช่ เงินสด � วันสิ�นป�
เจ้าหนี� จากการซื� อสิ นทรัพย์
เงินลงทุนค้างจ่าย

12,991,851
3,696,173

22,382,496
577,743

กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุ

สารบัญ

หน้ า

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การซื้ อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้ สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
สารองตามกฎหมาย
ข้อมูลตามส่ วนงานธุรกิจ
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น
การบริ หารจัดการส่ วนทุน
เรื่ องอื่นๆ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
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บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
021
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินรวมนี้
งบการเงิ นรวมนี้ นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่ อใช้ในประเทศ โดยจัดทาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้รั บอนุ มตั ิ ให้อ อกงบการเงิ นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ั ท
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้ นในประเทศไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบี ยน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 ถนนปูนซิ เมนต์ไทย บางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย (“กลุ่ ม บริ ษทั ”) เป็ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี ส่ ว นงานธุ รกิ จหลัก ได้แ ก่ ธุ ร กิ จซี เมนต์แ ละ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยที่มีผลการดาเนินงานเป็ นสาระสาคัญที่นามาจัดทางบการเงินรวมมีดงั ต่อไปนี้
สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
บริ ษทั เอสซี จี ซิ เ มนต์ จำกัด
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ ำง จำกัด
บริ ษทั ปูนซิ เ มนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
บริ ษทั ปูนซิ เ มนต์ไทย (ท่ำหลวง) จำกัด
บริ ษทั ปูนซิ เ มนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
บริ ษทั ปูนซิ เ มนต์ไทย (ลำปำง) จำกัด
Khammouane Cement Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลำว)
บริ ษทั สยำมอุตสำหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
บริ ษทั อีโค่ แพลนท์ เซอร์ วิสเซส จำกัด
บริ ษทั เอสซี ไอ อีโค่ เซอร์ วิสเซส จำกัด
บริ ษทั คิวมิกซ์ซพั พลำย จำกัด
บริ ษทั ศิลำไทยสงวน (2540) จำกัด
บริ ษทั ศิลำสำนนท์ จำกัด

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

สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
PT SCG Pipe and Precast Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Semen Lebak
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT SCG Readymix Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT CPAC Surabaya
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
SCG Cement-Building Materials Vietnam
Limited Liability Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)

100
100
100
100
100

100
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สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Song Gianh Cement Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Mien Trung Cement One Member Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Danang Cement One Member Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั ซี แพคคอนสตรัคชัน่ โซลูชนั่ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จำกัด
บริ ษทั ยิปซัมซิ เ มนต์ไทย จำกัด
บริ ษทั เอ็มอำร์ ซี รู ฟฟิ่ ง จำกัด
บริ ษทั เซรำมิคซิ เ มนต์ไทย จำกัด
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษทั กระเบื้องกระดำษไทย จำกัด
บริ ษทั สยำมไฟเบอร์ ซีเ มนต์กรุ๊ ป จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี แลนด์สเคป จำกัด
บริ ษทั สยำมไฟเบอร์ กลำส จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี รู ฟฟิ่ ง จำกัด
SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
บริ ษทั สยำมซำนิทำรี ฟิตติ้งส์ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี ซิ เ มนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จำกัด

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

สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
บริ ษทั เอสซี จี ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี อินเตอร์ เ นชัน่ แนล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
SCG International Australia Pty. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย)
SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
SCG International Hong Kong Limited
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
SCG International USA Inc.
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริ กำ)
PT SCG International Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
SCG International Laos Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลำว)
SCG Marketing Philippines Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
SCG International Malaysia Sdn. Bhd.
(จดทะเบียนในประเทศมำเลเซี ย)
SCG International (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
SCG International Middle East Dmcc
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเ รตส์)
SCG International Vietnam Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
SCG International India Private Limited
(จดทะเบียนในประเทศอินเดีย)
Oitolabs Technologies Private Limited
(จดทะเบียนในประเทศอินเดีย)
บริ ษทั เอสซี จี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
Unify Smart Tech Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
Myanmar CBM Services Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ)
บริ ษทั เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด
บริ ษทั เบ็ตเตอร์ บี มำร์ เ ก็ตเพลส จำกัด
บริ ษทั เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ ส จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี ลีฟวิง แอนด์ เฮำส์ซิง โซลูชนั จำกัด
(เดิมชื่อ "บริ ษทั เน็กซเตอร์ รี เ ทล จำกัด")
บริ ษทั เอสซี จี เอ็กซพีเ รี ยนซ์ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี สกิลส์ ดีเ วลลอปเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี รี เ ทล โฮลดิ้ง จำกัด
Prime Group Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime International Import-Export and Service
Trading Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime Pho Yen Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime - Yen Binh Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime - Tien Phong Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime - Truong Xuan Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั สยำมซำนิทำรี แวร์ จำกัด
บริ ษทั สยำมซำนิทำรี แวร์ อินดัสทรี จำกัด

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100
100
100
100
100
100
99
99
99
99

สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
บริ ษทั สยำมซำนิทำรี แวร์ อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด
PT Semen Jawa
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
บริ ษทั เอสซี จี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
SCG Logistics Lao Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลำว)
SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
บริ ษทั เอสซี จี เอ็กซ์เ พรส จำกัด
(เดิมชื่อ "บริ ษทั เอสซี จี ยำมำโตะ เอ็กซ์เ พรส จำกัด")
Mawlamyine Cement Limited
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ)
Prime Dai An Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
PT KIA Serpih Mas
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Kampot Cement Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
PT KIA Keramik Mas
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Prime Dai Viet Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime Thien Phuc Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime Phong Dien Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Prime Dai Loc Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
CPAC Cambodia Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)

99
98
98
98
98
98
96
95
94
92
92
92
91
90
90
90
90
90
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สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
บริ ษทั เอสซี จี เซรำมิกส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โสสุโก้ เซรำมิค จำกัด
บริ ษทั สระบุรีรัชต์ จำกัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ)
PT Surya Siam Keramik
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
SCG Builk One Philippines, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
บริ ษทั กรี น คอนเซอร์ เ วชัน่ โซลูชนั่ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จีโฮม รี เ ทล จำกัด
Prime Hao Phu Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั เอสซี จีที ออโตโมบิล จำกัด
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั คิว-คอน อีสเทอร์ น จำกัด
บริ ษทั รู ด้ ี เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี-พีเ อสเอ โฮลดิ้งส์ จำกัด
SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
Prime Dai Quang Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ)
บริ ษทั พำเนล เวิลด์ จำกัด
ธุรกิจเคมิคอลส์
บริ ษทั เอสซี จี เคมิคอลส์ จำกัด
บริ ษทั ไทยโพลิเ อททีลีน จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี พลำสติกส์ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี เพอร์ ฟอร์ มำนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด

สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)

55
55

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
บริ ษทั จัมโบ้บำจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด
Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
บริ ษทั เอสซี จี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี-บุญถำวร โฮลดิ้ง จำกัด
Smart Build Bangladesh Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศบังคลำเทศ)
Mingalar Motor Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ)
PT Siam-Indo Gypsum Industry
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Siam-Indo Concrete Products
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
บริ ษทั ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด
บริ ษทั บำงกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์ เ วิร์ดดิ้ง จำกัด
PT Pion Quarry Nusantara
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Home Center Quang Ninh Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
PT SCG Barito Logistics
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Renos Marketplace Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Tambang Semen Sukabumi
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Kampot Land Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)

100
100
100
100

ธุรกิจเคมิคอลส์
SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษทั ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุ ง จำกัด
บริ ษทั โปรเทค เอ้ำท์ซอสซิ่ ง จำกัด

83
83
83
83
80
80
75
74
73
70
67
61
61
61
59
58
56

55
55
51
51
51
50
50
50
50
50
49
49
49
49
48
45

100
100
100

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

025

สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
ธุรกิจเคมิคอลส์
บริ ษทั เร็ ปโก เมนเทนแนนซ์ จำกัด
บริ ษทั อำร์ ไอ แอล 1996 จำกัด
บริ ษทั เท็กซ์พลอร์ จำกัด
บริ ษทั วีนำ เอสซี จี เคมิคอลส์ จำกัด
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั ดับเบิ้ลยู ที อี จำกัด
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
Hexagon International, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริ กำ)
SENFI Norway AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์ เ วย์)
Norner AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์ เ วย์)
Norner Research AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์ เ วย์)
SCGN AS
(จดทะเบียนในประเทศนอร์ เ วย์)
บริ ษทั เอส เอ็ม เอช จำกัด
บริ ษทั ไทยพลำสติกและเคมีภณั ฑ์ จำกัด (มหำชน)
PT TPC Indo Plastic and Chemicals
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
บริ ษทั ทีพซี ี เพสต์ เรซิ น จำกัด
บริ ษทั นวพลำสติกอุตสำหกรรม จำกัด
บริ ษทั นวอินเตอร์ เ ทค จำกัด
Chemtech Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั โทเทิลแพลนท์เ ซอร์ วิส จำกัด

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

สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
ธุรกิจเคมิคอลส์
Xplore S.R.L.
(เดิมชื่อ "HTExplore S.R.L.")
(จดทะเบียนในประเทศอิตำลี)
SENFI UK Limited
(จดทะเบียนในสหรำชอำณำจักร)
SENFI Swiss GmbH
(จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์)
บริ ษทั ระยองไปป์ ไลน์ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี ไอโค พอลิเ มอร์ จำกัด
บริ ษทั มำบตำพุด แทงค์ เทอร์ มนิ ลั จำกัด
Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมำ)
Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั ระยองโอเลฟิ นส์ จำกัด
บริ ษทั มำบตำพุดโอเลฟิ นส์ จำกัด
Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
บริ ษทั เซอร์ คูลำร์ พลำส จำกัด
PT Nusantara Polymer Solutions
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
North Binh Minh Plastics Limited Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
PT Berjaya Nawaplastic Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
บริ ษทั เคชัน่ เพำเวอร์ จำกัด
บริ ษทั โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์ วิส จำกัด

100
100
100
92
87
82
80
72
70
68
67
60
60
55
54
54
51
51
51

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

026

สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั สยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จำกัด
บริ ษทั วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั พรี ซิชนั่ พริ้ นท์ จำกัด
บริ ษทั อินวีนิค จำกัด
บริ ษทั เอสซี จีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จีพี โซลูชนั่ จำกัด
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
Go-Pak UK Limited
(จดทะเบียนในสหรำชอำณำจักร)
Go-Pak Vietnam Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั เอสซี จีพี รี จิด พลำสติกส์ จำกัด
SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษทั อินเตอร์ เ นชัน่ แนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
(เดิมชื่อ "บริ ษทั เอสเคไอซี อินเตอร์ เ นชัน่ แนล จำกัด")
บริ ษทั ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
Deltalab Global, S.L.
(จดทะเบียนในประเทศสเปน)
Deltalab, S.L.
(จดทะเบียนในประเทศสเปน)
Keylab, S.L.U.
(จดทะเบียนในประเทศสเปน)
Nirco, S.L.
(จดทะเบียนในประเทศสเปน)
Envases Farmaceuticos, S.A.
(จดทะเบียนในประเทศสเปน)
Equilabo Scientific, S.L.U.
(จดทะเบียนในประเทศสเปน)

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
71
61
61
61
61
61
61

สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
Sanilabo, S.L.U.
(จดทะเบียนในประเทศสเปน)
United Pulp and Paper Co., Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
บริ ษทั กลุ่มสยำมบรรจุภณั ฑ์ จำกัด
บริ ษทั ไทยคอนเทนเนอร์ ขอนแก่น จำกัด
บริ ษทั ไทยคอนเทนเนอร์ ระยอง จำกัด
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
New Asia Industries Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั โอเรี ยนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด
PT Indoris Printingdo
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Indocorr Packaging Cikarang
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation
Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Duy Tan Long An Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Duy Tan Precision Mold Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Duy Tan Binh Duong Plastics Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
Mata Plastic Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั ฟิ นิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหำชน)

61
54
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

027

สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย จำกัด
บริ ษทั สยำมฟอเรสทรี จำกัด
บริ ษทั พนัสนิมติ จำกัด
บริ ษทั ไทยพนำสณฑ์ จำกัด
บริ ษทั ไทยพนำดร จำกัด
บริ ษทั ไทยพนำรำม จำกัด
บริ ษทั สวนป่ ำรังสฤษฎ์ จำกัด
บริ ษทั สยำมพนำเวศ จำกัด
บริ ษทั ไทยพนำบูรณ์ จำกัด
บริ ษทั ไทยวนภูมิ จำกัด
TCG Solutions Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
Interpress Printers Sendirian Berhad
(จดทะเบียนในประเทศมำเลเซี ย)
PT Primacorr Mandiri
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
ส่ วนงานอื่น
บริ ษทั ซิ เ มนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริ ษทั ซิ เ มนต์ไทยพร็ อพเพอร์ ต้ ี (2001) จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั พร็ อพเพอร์ ต้ ี แวลู พลัส จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี แอคเค้ำน์ติ้ง เซอร์ วิสเซส จำกัด
บริ ษทั กฎหมำยเอสซี จี จำกัด
บริ ษทั ซี ทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษทั เอสซี จี คลีนเนอร์ ยี่ จำกัด
(เดิมชื่อ "บริ ษทั สยำมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชนั่
จำกัด")
บริ ษทั เอสซี จี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี เอชอำร์ โซลูชนั่ ส์ จำกัด

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
49
49
48

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100

สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Dayasa Aria Prima
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Bahana Buana Box
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
PT Rapipack Asritama
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั พรี แพค ประเทศไทย จำกัด
บริ ษทั ทีซี เฟล็กซิ เ บิล้ แพคเกจจิง้ จำกัด
บริ ษทั เอสซี จีพ-ี ที พลำสติกส์ จำกัด
บริ ษทั ตะวันนำบรรจุภณั ฑ์ จำกัด
บริ ษทั คอนิเ มก จำกัด
ส่ วนงานอื่น
SCG Vietnam Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
PT SCG Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
บริ ษทั บำงซื่ ออุตสำหกรรม จำกัด
บริ ษทั แอด เวนเจอร์ ส แคปปิ ตอล จำกัด
บริ ษทั แอด เวนเจอร์ ส แคปปิ ตอล
อินเตอร์ เ นชัน่ แนล จำกัด
บริ ษทั เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด
A.I. Tech Inter Private Limited
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษทั สยำม จีเ อ็นอี โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด

40
40
38
38
38
38
38
38
37
36
28

100
100
100
100
100
51
51
50
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รายละเอียดบริ ษทั ย่อยที่ไม่มีการประกอบธุรกิจที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมมีดงั นี้
สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
บริ ษทั สยำมมอร์ ตำร์ จำกัด
CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำ)
SCG Roofing Philippines, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
Ceramic Research Institution
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนำม)
บริ ษทั สยำม ทีพซี ี จำกัด
Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษทั เอสซี จี โฮลดิ้ง จำกัด
บริ ษทั นวโลหะบำงปะกง จำกัด
บริ ษทั เหล็กสยำม จำกัด

100
100
100
100
100
100
100
100
100

สั ดส่ วน
การถื อหุ้น
โดยตรง/อ้ อม
(ร้ อยละ)
บริ ษทั ท่อธำรำ จำกัด
SCG Corporation S.A.
(จดทะเบียนในประเทศปำนำมำ)
PT Karya Makmur Kreasi Prima
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเ ซี ย)
United Industrial Energy Corporation
(จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
TCG Rengo (S) Limited
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษทั ไดน่ำ แพคส์ จำกัด
บริ ษทั ดี อิน แพค จำกัด
บริ ษทั ฟิ นิคซ ยูทิลิต้ ีส์ จำกัด

100
100
91
54
50
50
50
50

บริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่ในประเทศไทย ยกเว้นที่ ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น และสัดส่ วนการถือหุ ้นใน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2563 อย่างมีสาระสาคัญ
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2564 กลุ่ มบริ ษ ทั ได้นางบการเงิ นของ Go-Pak UK Limited และบริ ษ ทั ย่อย Duy Tan Plastics
Manufacturing Corporation Joint Stock Company และบริ ษ ทั ย่อ ย PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box
PT Bahana Buana Box และ PT Rapipack Asritama (รวมเรี ย กว่า “Intan Group”) บริ ษ ทั เอ.ไอ.เทคโนโลยี จากัด
และบริ ษทั ย่อย Deltalab, S.L. และบริ ษทั ย่อย Oitolabs Technologies Private Limited และบริ ษทั เคชัน่ เพาเวอร์ จากัด
มาจัดทางบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากการซื้ อธุรกิจ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
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เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ

029

งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ป ระกาศใช้
โดยสภาวิชาชี พบัญชี กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่เกี่ ยวข้อง
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง การลดค่ าเช่ าที่เกี่ยวข้ องกับ
COVID-19 ซึ่ งให้ท างเลื อ กแก่ ผู เ้ ช่ าในการไม่ ต ้องประเมิ น ว่าการได้รั บ การลดค่ า เช่ าที่ เกี่ ย วข้อ งกับ COVID-19
ที่ เข้า เงื่ อ นไขเป็ นการเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาเช่ า และการปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 3
เรื่ อง คานิ ยามของธุรกิ จ ซึ่ งได้อธิ บายคานิ ยามของธุ รกิ จให้ชดั เจนยิ่งขึ้น และให้แนวทางในการประเมินว่ารายการ
เป็ นการรวมธุ ร กิ จ หรื อ ไม่ นอกจากนี้ การปรั บ ปรุ งได้เพิ่ ม ทางเลื อ กในการใช้วิ ธี ก ารทดสอบการกระจุ ก ตัว
(concentration test) ซึ่ งเป็ นการประเมิ น อย่า งง่ า ยโดยจะถื อ ว่ากลุ่ มของกระบวนการและสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ด้ม าเป็ น
การซื้ อสิ นทรั พย์ แทนที่ จะเป็ นการซื้ อธุ รกิ จ หากมู ลค่ ายุติธรรมเกื อบทั้งหมดของสิ นทรั พย์ที่ ได้รับมากระจุ กตัว
ที่ สินทรัพย์ใดสิ นทรัพย์หนึ่ ง หรื อที่ กลุ่มของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 และไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินรวม
(ข)

สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ น รวมนี้ นาเสนอเป็ นเงิ น บาทซึ่ ง เป็ นสกุล เงิ น ที ่ ใ ช้ใ นการดาเนิ น งานของบริ ษ ทั ข้อ มูล ทางการเงิ น
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

(ค)

การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่ เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่ อเนื่ อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
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จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้เกิ ดความไม่แน่ นอนใน
การประมาณการ ในปี 2563 กลุ่มบริ ษ ทั ได้เลื อกปฏิ บ ัติต ามแนวปฏิ บ ัติท างการบัญ ชี เรื่ อ ง มาตรการผ่ อนปรน
ชั่ วคราวสาหรั บทางเลือกเพิ่ มเติ มทางบัญชี เพื่ อรองรั บผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื ้อ
ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื่ องการไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
การวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่ า อย่างไรก็ตามแนวปฏิ บตั ิ ดงั กล่าวสิ้ นสุ ดการมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ป รับปรุ งมูลค่ าสิ นทรัพ ย์ดงั กล่าวในปี 2564 และไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระสาคัญต่องบการเงินรวม
3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี สาหรับการรวมธุ รกิจตามวิธีซ้ื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั ประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสิ นทรัพย์ที่
ซื้ อมานั้นประกอบด้วยปัจจัยนาเข้าและกระบวนการที่สาคัญเป็ นอย่างน้อยซึ่ งสามารถทาให้เกิดผลผลิตได้ โดยวันที่
ซื้ อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนมาให้กลุ่มบริ ษทั ยกเว้นกรณี การรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุรกิจรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
ในการรวมธุรกิจที่ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั
ถืออยู่ในผูถ้ ูกซื้ อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้น
ในกาไรหรื อขาดทุน มูลค่าของส่ วนได้เสี ยในผูถ้ ูกซื้ อก่อนการรวมธุ รกิจที่เคยรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูก
จัดประเภทใหม่เป็ นกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา
ซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ กาไรจากการซื้ อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่ โอนซึ่ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมให้รวมถึงสิ นทรัพ ย์ที่โอนไป หนี้ สินที่ กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้ นเพื่อ
จ่ายชาระให้แก่เจ้าของเดิ ม สิ่ งตอบแทนที่ ตอ้ งจ่ายเมื่อเข้าเงื่ อนไข และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ ออกโดย
กลุ่มบริ ษทั
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สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้ สิ นที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับ มาจากการรวมธุ รกิ จ รั บ รู ้เป็ นหนี้ สินหากมี ภาระผูกพันในปั จจุ บัน
ซึ่ งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ มแรกสาหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การรวม
ธุ ร กิ จเกิ ด ขึ้ น กลุ่ม บริ ษ ทั ทาการประมาณการมูล ค่า ของรายการซึ่ งข้อ มูลทางบัญ ชี ย งั ไม่ส มบูร ณ์เพื่อ รายงาน
มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรัพย์ หรื อหนี้ สินเพิ่มเติ มในระหว่างช่ วงระยะเวลาใน
การวัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซ้ื อ
ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ื อ
(ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมี ความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้
เกิ ดผลกระทบต่อจานวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม
นับแต่ วนั ที่ มีการควบคุ มจนถึ งวันที่ การควบคุ มสิ้ นสุ ดลง ยอดคงเหลื อและรายการบัญ ชี ระหว่างกิ จการในกลุ่ม
รวมถึ งรายได้ หรื อค่ าใช้จ่ายที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการระหว่างกิ จการในกลุ่ม ถูกตัดรายการใน
การจัดทางบการเงินรวม ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งแต่เท่าที่
เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
จากผูถ้ ูกซื้ อ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุม
ผลต่างระหว่างส่ วนได้เสี ย ที่ ไม่มีอานาจควบคุมที่ มีการปรับปรุ งแล้วและมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ จ่าย
จากการได้มาหรื อผลตอบแทนรับจากการจาหน่ายไปจะรับรู ้เป็ นส่ วนเกินหรื อส่ วนต่ากว่าทุนอื่นในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมและองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น
ผลกาไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการสู ญ เสี ยการควบคุมในบริ ษ ทั ย่อยรั บรู ้ในกาไรหรื อขาดทุ น ส่ วนได้เสี ยใน
บริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
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(ค) เงินลงทุนในการร่ วมค้ าและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนิ นงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว การร่ วมค้า
เป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงานนั้น
มากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงิ นลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิ นรวมด้วยวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่ อ
เริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุนการทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก เงินปั นผลรับ ส่ วนแบ่งกาไร
หรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนที่ บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกบันทึกในงบการเงินรวม
จนถึงวันที่ความมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญหรื อการควบคุมร่ วมสิ้ นสุ ดลง
กาไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการกับ การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมถูกตัดรายการกับเงิ นลงทุ นเท่ าที่
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่
ยังไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และกระแสรายวัน รวมทั้งเงิ นลงทุ นระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีระยะเวลาครบกาหนดไม่เกิ นสามเดื อนนับแต่
วันที่ ได้มาเป็ นรายการเที ยบเท่ าเงินสด และพร้อมที่ จะเปลี่ยนเป็ นเงิ นสดในจานวนที่ ทราบได้โดยมีความเสี่ ยงที่ ไม่มี
นัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
นอกจากนี้ เงิ นเบิ กเกิ น บัญ ชี ธ นาคารซึ่ งจะต้องชาระคื น เมื่ อ ทวงถามถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของกิ จกรรมจัด หาเงิ น
ในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้ า และลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ รับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้ วดั มูลค่าด้วยราคา
ของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
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กลุ่มบริ ษทั ประมาณผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุของสัญ ญา ซึ่ งประมาณการโดยใช้ตาราง
การตั้งค่าเผื่อเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ ตามความเสี่ ยงด้าน
เครดิ ต ที่ มี ล ัก ษณะร่ ว มกัน และตามระยะเวลาที่ เกิ น ก าหนดช าระ โดยน าข้อ มู ล ผลขาดทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ นในอดี ต
การปรั บ ปรุ งปั จจัยที่ มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ น้ ันๆ ตลอดจนการประเมิ นข้อมู ลสภาวการณ์ เศรษฐกิ จใน
ปัจจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
(ฉ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า ต้นทุนของสิ นค้าคานวณ
โดยใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักหรื อ เข้าก่ อ นออกก่ อน โดยพิ จารณาตามความเหมาะสมของลักษณะของสิ น ค้า
คงเหลือ
ต้นทุนของสิ นค้าประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรื อต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของ
สิ นค้าคงเหลือ สาหรับสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของค่าใช้จ่าย
ในการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึ งถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ ทั้งนี้ มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณ
ราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ นธุรกิจปกติหกั ด้วยต้นทุนในการผลิตสิ นค้านั้นให้เสร็ จและต้นทุนที่จาเป็ นต้องจ่ายไป
เพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้
(ช) สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนที่จดั ประเภทเป็ นสินทรั พย์ ที่ถอื ไว้ เพือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากที่
มูลค่าที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป ซึ่ งต้องมีไว้เพื่อขายในทันที
ในสภาพปัจจุบนั และวัดมูลค่าด้วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ จดั ประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่ อขายจะหยุดบันทึ กค่าเสื่ อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย
รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยก็จะหยุดบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
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(ซ) อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือไว้เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอสังหาริ มทรัพย์ ที่
ถือครองโดยกลุ่มบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่าง
ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติของธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
ซึ่ งรวมต้นทุนของวัสดุ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น เพื่อให้ได้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพ
พร้อมให้ประโยชน์ รวมถึงต้นทุนการกูย้ ืมของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ และรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและงานระหว่างการก่อสร้าง
ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

5 - 20
5 - 40

ปี
ปี

ผลกาไรหรื อขาดทุ นซึ่ งเกิ ดจากผลต่ างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายกับมูลค่ าตามบัญชี ของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ต่อไป
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(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุ นรวมถึงต้นทุ นทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง ซึ่ งรวมต้นทุ นของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุ นทางตรงอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่ อ ให้ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน อยู่ ใ นสถานที่ แ ละสภาพที่ พ ร้ อ มจะใช้งานได้ต ามความประสงค์ ต้น ทุ น ในการรื้ อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรัพย์ และต้นทุนการกูย้ ืมของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข สาหรับเครื่ องมือที่
ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ผลกาไรหรื อขาดทุนซึ่ งเกิดจากผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี ของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ง านจากอสั ง หาริ มทรั พ ย์ที่ มี ไ ว้ใ ช้ ง านเป็ นอสั ง หาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญ่ จะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี
ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชี ดว้ ยมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ นประจาในการซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากจานวนที่ คิดค่าเสื่ อมราคาของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุน
ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
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ค่ าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ ละส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ และรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและงานระหว่างการก่อสร้าง
ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
- ธุรกิจซี เมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- ธุรกิจเคมิคอลส์
- ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
- ส่ วนงานอื่น
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
- ธุรกิจซี เมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- ธุรกิจเคมิคอลส์
- ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ยานพาหนะและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน

5 - 50

ปี

3 - 47
5 - 30
5 - 40
5 - 50

ปี
ปี
ปี
ปี

2 - 30
2 - 30
3 - 30
5 - 20
2 - 20

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

วิธีการคิ ดค่าเสื่ อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์ และมูลค่ าคงเหลื อ ได้รับการทบทวนทุกรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ญ) ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยม
ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 3 (ก) ภายหลังจากการรับ รู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่า
ด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สาหรับเงิ นลงทุนที่ บนั ทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ย มูลค่าตามบัญชี
ของค่าความนิ ยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูก
ปันส่ วนให้สินทรัพย์ใดๆ
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(ฎ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
รายจ่ ายในการวิ จัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ได้แก่ การสารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์
หรื อทางด้านเทคนิค รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ า ยที่ เ กิ ด จากการพัฒ นารั บรู ้ เ ป็ นสิ น ทรั พ ย์ไ ด้ก็ต่ อ เมื่ อ สามารถวัด มูลค่ า ของรายการต้น ทุ น การพัฒ นาได้
อย่างน่ าเชื่ อถือ ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการนั้นมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า ซึ่ งมีความเป็ นไปได้
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริ ษทั มีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่ จะนามาใช้
เพื่อทาให้การพัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนาสิ นทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรื อนามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนาอื่น
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ า ยในการพัฒ นาซึ่ งรั บ รู ้ เป็ นสิ น ทรั พ ย์ว ดั มูลค่ า ด้วยราคาทุ น หักค่ า ตัด จาหน่ า ยสะสมและผลขาดทุ น จาก
การด้อยค่าสะสม ราคาทุนรวมถึงต้นทุนสาหรับวัสดุ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรี ยม
สิ นทรัพย์เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกูย้ ืม รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่ นๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่ กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่ นอนวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
หักด้วยค่าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและรับรู ้
ในกาไรหรื อ ขาดทุน โดยเริ่ ม ตัด จาหน่ า ยสิ น ทรัพ ย์ไ ม่มีต วั ตนเมื่อ สิ น ทรัพ ย์น้ ันพร้อ มที่ จะให้ป ระโยชน์ ทั้งนี้
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้คิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับต้นทุนระหว่างพัฒนา
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ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
ประทานบัตรและค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
สัญญาที่ทากับลูกค้าและความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
อื่นๆ

ตามอายุสญ
ั ญา
2 - 20 ปี
5, 20, 26 ปี
3 - 25 ปี

วิธีการตัดจาหน่ าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกรอบปี บัญชี และ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฏ) สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
ณ วันที่ สัญ ญาเช่ าเริ่ มมี ผล หรื อวันที่ มีการเปลี่ ยนแปลงสัญ ญาเช่ า กลุ่มบริ ษ ทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่ วนประกอบ กลุ่มบริ ษทั อาจปฏิบตั ิ
ตามการผ่ อนปรนของมาตรฐานฉบับ นี้ ซึ่ งอาจไม่ แ ยกส่ ว นประกอบที่ ไ ม่ เป็ นการเช่ า โดยรั บ รู ้ สั ญ ญาเช่ า และ
ส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
กลุ่มบริ ษ ทั รั บ รู ้ สิ นทรั พ ย์สิท ธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญ ญาเช่ า ณ วันที่ สัญ ญาเช่ าเริ่ มมี ผล ยกเว้นสัญ ญาเช่ าซึ่ ง
ั ญาเช่า
สิ นทรัพย์มีมูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ ง
เมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินที่ รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุ งด้วย
จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผล รวมกับต้นทุนทางตรง
เริ่ มแรก และประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ่ งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลจนถึง
วันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าที่โอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่ า
หรื อกลุ่มบริ ษทั จะใช้สิ ทธิ ในการซื้ อสิ นทรั พย์ ในกรณี น้ ี จะบันทึ กค่ าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์ที่เช่า ซึ่ งกาหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
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หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั
ใช้อตั ราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิ ดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ ย
เงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ่ มโดยนาอัตราดอกเบี้ ยจากแหล่งข้อมู ลทางการเงิ นภายนอกหลายแห่ งและได้ปรั บ ปรุ งบางส่ วน
เพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง และหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิ ที่ระบุในสัญญา
เช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
กลุ่มบริ ษทั แสดงสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่ไม่เป็ นไปตามคานิ ยามของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ฐ)

การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรั พย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวนทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ กลุ่มบริ ษทั จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับค่าความนิ ยม
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ ารั บรู ้ ในกาไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ มู ลค่ าตามบัญ ชี ข องสิ นทรั พ ย์ห รื อ มู ลค่ าตามบัญ ชี ข อง
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หกั ต้นทุนในการขาย
แล้วแต่ มูลค่ าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พย์ ประมาณจากกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับ
ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ งถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมิน
ได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ
โดยอิ ส ระจากสิ นทรั พ ย์อื่ น จะพิ จารณามู ลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับ คื นรวมกับ หน่ วยสิ นทรั พ ย์ที่ ก่อ ให้เกิ ดเงิ นสดที่
สิ นทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ที่ ใช้ในการคานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น ยกเว้นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการกลับ
รายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตาม
บัญชี ภายหลังหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่ายสะสม เสมือนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจาก
การด้อยค่ามาก่อน
(ฑ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
(ฒ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงาน
ในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตที่ เกิ ดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุ บนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิ ดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั ซึ่ งจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็ นประจาทุกปี
ในการวัดมูลค่าใหม่ข องหนี้ สิ นผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุท ธิ ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิ นและ
การจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุน
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เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ ยนแปลงในผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อผลกาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจาก
การทางานของพนักงานในงวดปั จจุบ นั และงวดก่อ นๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ี ไ ด้คิ ด ลดกระแสเงิ น สดเพื่อ ให้เป็ น
มูลค่าปัจจุบนั ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้ เกิด ขึ้ นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษ ทั ไม่ส ามารถ
ยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสาหรับการปรับโครงสร้าง
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงั กล่าวจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชาระ
หากกลุ ่ม บริ ษ ทั มีภ าระผูก พัน ตามกฎหมายหรื อ ภาระผูก พัน โดยอนุม านที ่จะต้อ งจ่ายอัน เป็ น ผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ณ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่ เกิ ดขึ้ น
ในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่าเชื่ อถือ และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวน
ที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
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(ด) รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
(1) การรั บรู้ รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดง
สุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และส่ วนลดตามปริ มาณ
การขายสิ นค้ าและบริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้ารั บ รู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งเมื่ อ กลุ่มบริ ษทั โอนการควบคุ มในสิ นค้าไปยังลูกค้า ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปเกิ ด ขึ้ น ณ วันที่ มีการส่ งมอบสิ นค้า ให้กบั ลูกค้า สาหรั บการขายที่ ให้สิทธิ ลูกค้าในการคื นสิ นค้า
กลุ่มบริ ษทั ทาการประมาณการรับคื นสิ นค้าจากข้อ มูลอัตราการคื นสิ นค้าในอดี ตและจะไม่รับ รู ้รายได้จาก
การขายสิ นค้าสาหรับรายการดังกล่าวรวมถึงยังคงรับรู ้สินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง โดยอ้างอิงกับระดับความก้าวหน้าตามภาระที่ตอ้ งปฎิบตั ิหรื อเมื่อ
ได้ให้บริ การ ระดับความก้าวหน้าประเมินโดยใช้วิธีผลผลิตหรื อวิธีปัจจัยนาเข้า
สาหรับสัญญาที่ มีการรวมการขายสิ นค้าและบริ การเข้าด้วยกัน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้าและ
การให้บริ การแยกจากกัน หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์
จากสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารนั้น หรื อ มี ก ารให้บ ริ การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่ แ ตกต่ า งกัน
สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ ซึ่ งได้ระบุ
ไว้ในรายงานอัตราค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่กลุ่มบริ ษทั ขายสิ นค้าและบริ การเป็ นเอกเทศแยกต่างหาก
กลุ่มบริ ษทั มีจงั หวะเวลาของการรับรู ้รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็ นรายได้ที่รับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ ลกู ค้ า
สาหรับโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษที่กลุ่มบริ ษทั มีให้ลูกค้า สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจะปั นส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขาย
ที่ เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและคะแนน จานวนเงิ นที่ ปันส่ วนให้กบั คะแนนจะรับรู ้เป็ นหนี้ สินที่ เกิ ดจากสัญญา
และรับรู ้รายได้เมื่อลูกค้าใช้สิทธิ แลกคะแนนหรื อเมื่อมีความน่าจะเป็ นน้อยมากที่ลูกค้าจะใช้สิทธิ แลกคะแนน
ดังกล่าวหรื อสิ ทธิ ในการแลกหมดอายุ ทั้งนี้ ราคาขายที่ เป็ นเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอ้างอิงกับ
ส่ วนลดที่ ให้แก่ลูกค้าและความน่าจะเป็ นที่ลูกค้าจะใช้สิทธิ แลกคะแนน และจะได้รับการทบทวนการประมาณการ
ดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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รายได้ อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้เงิ นปั นผล ดอกเบี้ ยรับและอื่นๆ บันทึ กด้วยเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงิ นปั นผลรั บ
บันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
รายได้ ค่าธรรมเนียมการใช้ สิทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ รับรู ้เป็ นรายได้ตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ
(2) สิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นที่เกิดจากสั ญญา
สิ นทรั พ ย์ที่ เกิ ด จากสัญ ญารั บรู ้ เมื่ อ กลุ่มบริ ษ ทั รั บ รู ้ ร ายได้ก่อนที่ จะมี สิ ทธิ ที่ปราศจากเงื่ อนไขในการได้รั บ
สิ่ งตอบแทน สิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่ กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับหัก
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ น สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะถูกจัดประเภทเป็ นลูกหนี้ การค้า
เมื่อกลุ่มบริ ษทั ออกใบแจ้งหนี้
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี้ สินที่เกิดจากสัญญารับรู ้
เมื่ อกลุ่มบริ ษทั ได้รับชาระหรื อมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนที่ เรี ยกคื นไม่ได้จากลูกค้า
ก่อนที่กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
(ต)

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืม ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผา่ นไป
และเงินปันผลของหุน้ บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้สิน
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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ค่ าใช้ จ่ายสาหรั บแผนการออกจากงานด้ วยความเห็นชอบร่ วมกัน
กลุ่มบริ ษทั ได้เสนอสิ ทธิ ให้พนักงานจานวนหนึ่ งที่เข้าหลักเกณฑ์สาหรับการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
พนักงานที่เห็นชอบกับข้อเสนอจะได้รับเงินจานวนหนึ่ งโดยคานวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุ ด จานวนปี ที่ ทางาน
หรื อจานวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริ ษทั บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีแผนการออกจากงานด้วย
ความเห็นชอบร่ วมกัน
(ถ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่ งรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั บันทึ กโดยคานวณจากผลกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ ยวกับ
รายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สินและจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวสาหรับ การรับ รู ้ค่า ความนิ ย มในครั้ งแรก การรับ รู ้สิ น ทรัพ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ในครั้ งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่
ไม่ใ ช่ การรวมธุ ร กิ จและรายการนั้น ไม่ มีผ ลกระทบต่ อ ก าไรขาดทุ น ทางบัญ ชี ห รื อ ทางภาษี และผลแตกต่ างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับ
รายการของผลแตกต่างชัว่ คราวและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้
นี้ ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสาหรับหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี ต่างกัน สาหรับ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
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สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคต
จะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ท) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของแต่ละบริ ษทั ใน
กลุ่มบริ ษทั โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ ไ ม่ เป็ นตัว เงิ น ซึ่ งเกิ ด จากรายการบัญ ชี ที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศและบัน ทึ ก ตามเกณฑ์
ราคาทุ นเดิ มแปลงค่ าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิ ดรายการ ทั้งนี้ รวมถึ ง
รายการบัญชีที่เกิดจากการจ่ายชาระหรื อรับชาระสิ่ งตอบแทนล่วงหน้า
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผลแตกต่ างของอัต ราแลกเปลี่ ยนที่ เกิ ดจากการแปลงค่ าจะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ น ยกเว้นผลต่ างของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสดเฉพาะส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผลจะรับรู ้เข้ากาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
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หน่ วยงานต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของหน่ วยงานต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่ เกิดขึ้ น
จากการซื้ อหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน รายได้และค่าใช้จ่าย
ของหน่ วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ ใกล้เคี ยงกับอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ เกิ ดรายการ ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เกิ ดจากการแปลงค่าบันทึ กในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น
ผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปั นส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการ
แปลงค่างบการเงินแสดงไว้เป็ นรายการในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่ามีการจาหน่ายหน่วยงานใน
ต่างประเทศนั้นออกไป
เมื่ อหน่ วยงานต่ างประเทศถูกจาหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพี ยงบางส่ วนที่ ทาให้สูญเสี ยการควบคุ ม ความมี
อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญหรื อการควบคุมร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ต่ างประเทศนั้น ต้องถู กจัด ประเภทเป็ นกาไรหรื อ ขาดทุ นโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรขาดทุ น จากการจาหน่ าย
หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั นสัดส่ วน
ให้กับ ส่ วนได้เสี ยที่ ไ ม่ มี อานาจควบคุ ม หากกลุ่ ม บริ ษ ัท จาหน่ า ยเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ วมหรื อ การร่ วมค้าเพี ย ง
บางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญหรื อการควบคุมร่ วม กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอดสะสม
บางส่ วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกาไรหรื อขาดทุน
รายการที่ เป็ นตัวเงิ นที่ เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่ วยงานต่ างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิ ได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหนี้ หรื อ ไม่ มี ค วามเป็ นไปได้ว่ า จะช าระเงิ น ในอนาคตอัน ใกล้ ผลก าไรและขาดทุ น จากอัต รา
แลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
และรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่าจะมีการ
จาหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นออกไป

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

04 7

(ธ) เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
ตราสารหนี้ ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูอ้ อก รับรู ้ รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่ อมีการออกตราสารหนี้ สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและ
หนี้ สินทางการเงิ นอื่นๆ นอกเหนื อจากลูกหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ การค้ารับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ น
คู่สัญญาตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทารายการที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุ น จะวัดมูลค่ าเมื่ อเริ่ มแรกและภายหลังด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรมและต้นทุ นการทา
รายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสารนั้นบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
เงิ นลงทุ นในตราสารทุนที่ ไม่ได้ถือไว้เพื่ อค้า กลุ่มบริ ษทั อาจเลือกให้เงินลงทุนดังกล่าวแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมในภายหลังในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่ งการเลือกนี้สามารถเลือกได้เป็ นรายเงินลงทุนและเมื่อเลือก
แล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั มีการ
เปลี่ ย นแปลงโมเดลธุ ร กิ จในการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ในกรณี ด ังกล่ า วสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
ณ วันที่ รับรู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรก หนี้ สินทางการเงิ นจัดประเภทด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายตามวิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง
ยกเว้นหากถือไว้เพื่อค้าหรื อเป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ ให้จดั ประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ดอกเบี้ ยจ่าย
ผลกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชี จะรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ นที่ ว ดั มู ลค่ าด้ว ยราคาทุ นตัด จาหน่ ายถู กวัด มู ลค่ าในภายหลังด้ว ยราคาทุ น ตัด จาหน่ ายตาม
วิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ราคาทุนตัดจาหน่ ายจะถูกลดลงด้วยผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น สาหรับรายได้
ดอกเบี้ย ผลกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และผลกาไรหรื อขาดทุน
ที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติธรรม รายได้ดอกเบี้ยคานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ผลกาไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อมีการตัดรายการออกจากบัญชี กาไรและขาดทุนสะสมที่ รับรู ้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติธรรม เงินปั นผลรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่ กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผลเว้นแต่เงินปั นผล
ดังกล่ าวเป็ นการคื นทุ นของเงิ นลงทุ น ผลกาไรและขาดทุ นจากการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุติธรรมรั บรู ้ ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
การตัดรายการออกจากบัญชีและการหั กกลบ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์
ทางการเงิ น หมดอายุ ห รื อ มี ก ารโอนสิ ท ธิ ในการรั บ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาในธุ ร กรรมซึ่ งความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้
ทั้งโอนหรื อคงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งการควบคุมใน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิก หรื อหมดอายุ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงิ นออกจากบัญชี หากมีการเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขและกระแสเงิ นสดจากการ
เปลี่ยนแปลงหนี้ สินมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ โดยรับรู ้หนี้ สินทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมที่ สะท้อน
เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยจานวนสุ ทธิ
ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่จะชาระด้วย
จานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
อนุพันธ์
อนุพนั ธ์รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการ
วัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่อนุพนั ธ์น้ นั มีไว้เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
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การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
ณ วัน ที่ ก าหนดความสั ม พัน ธ์ ข องการป้ อ งกัน ความเสี่ ย งเป็ นครั้ งแรก กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้จัด ท าเอกสารเกี่ ย วกับ
วัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ ยง ความสัมพันธ์เชิ งเศรษฐกิ จ
ระหว่างรายการที่ มีการป้ องกันความเสี่ ยงและเครื่ องมือที่ ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงรวมถึงการพิจารณาความมี
ประสิ ทธิ ผลของการป้ องกันความเสี่ ยง ณ วันเริ่ มต้นของความสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ ยงและตลอดระยะเวลาที่
เหลื ออยู่ เพื่ อพิ จารณาถึ งความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชิ งเศรษฐกิ จระหว่างรายการที่ มีการป้ องกันความเสี่ ยงและ
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยง
การป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
เมื่ออนุพนั ธ์ถูกกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด ส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผลของการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุ พนั ธ์จะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและสะสมไว้ในสารองการป้ องกัน
ความเสี่ ยง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนั ธ์ส่วนที่ไม่มีประสิ ทธิ ผลจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด จานวนที่สะสมไว้ในสารองการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
จะมี การจัดประเภทรายการใหม่เป็ นกาไรหรื อขาดทุ นในงวดเดี ยวกันกับกระแสเงิ นสดที่ มีการป้ องกันความเสี่ ยง
กระทบกาไรหรื อขาดทุน
การบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงจะถูกยกเลิกโดยทันทีเป็ นต้นไป เมื่อสิ้ นสุ ดอายุ มีการจาหน่ายหรื อยกเลิก หรื อเมื่อการ
ป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าวไม่เข้าเงื่ อนไขของการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง หรื อคาดการณ์ ว่าจะไม่เกิ ดขึ้ นอีกต่อไป
กลุ่มบริ ษทั จะโอนรายการสารองการป้ องกันความเสี่ ยงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นไปยังกาไรหรื อขาดทุนสาหรับ
ความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี่ ยงที่ยกเลิก หากกระแสเงินสดที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงยังคงคาดการณ์ว่าจะ
เกิ ดขึ้ น ผลสะสมในสารองการป้ องกันความเสี่ ยงจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่จนกว่ากระแสเงิ นสดที่ มีการ
ป้ องกัน ความเสี่ ยงจะกระทบกาไรหรื อ ขาดทุ น หากกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ มี ก ารป้ อ งกัน ความเสี่ ย งมี การ
คาดการณ์วา่ จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป จานวนเงินที่สะสมไว้ในสารองการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสดจะได้รับการ
จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั ถืออนุพนั ธ์บางรายการเป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงเพื่อการป้องกันความเสี่ ยงในอัตราดอกเบี้ย
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การด้ อยค่ าสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณารับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และลูกหนี้
สัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือน
ข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู ้รายการ
เมื่อเริ่ มแรกหรื อเป็ นสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ มีการด้อยค่าด้านเครดิ ต หรื อลูกหนี้ การค้าที่ เลื อกใช้วิธีการอย่างง่ าย
(Simplified Approach) กรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุ
ของสัญญา
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นเป็ นการประมาณผลขาดทุ นด้านเครดิ ตด้วยความน่ าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก
โดยพิ จารณาถึ งการคาดการณ์ ในอนาคตประกอบกับ ประสบการณ์ ในอดี ต ซึ่ งคานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุ บนั ของ
จานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิ จารณาว่าสิ นทรั พย์ทางการเงิ นมี ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตต่าเมื่ อมี อนั ดับความน่ าเชื่ อถื ออยู่ในระดับที่
น่าลงทุน และกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ ยง
ด้านเครดิตต่าด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหากเกินกาหนดชาระ
มากกว่า 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนยั สาคัญ มีการดาเนินงานที่ถดถอย
อย่างมี นัยส าคัญ หรื อมี การเปลี่ ยนแปลงหรื อคาดการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ ทาง
เศรษฐกิ จหรื อกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ ในการจ่ายชาระภาระผูกพัน
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
ผูก้ ไู้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ใน
การไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชาระเกินกว่า 90 วัน
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ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น มี ก ารประเมิ น ใหม่ ณ สิ้ น รอบระยะเวลาที่ ร ายงาน เพื่ อ สะท้อ นการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก การเพิ่มขึ้นของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็ นผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุน
การตัดจาหน่ าย
มูลค่ าตามบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นจะถูกตัดจาหน่ ายเมื่ อกลุ่มบริ ษ ทั ไม่ส ามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคื นเงิ น หากมีการรับเงิ นคื นในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจาหน่ ายแล้ว จะรับรู ้เป็ น
การกลับรายการการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
ดอกเบีย้
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ในการคานวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะนามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์
(เมื่ อสิ นทรั พย์ไม่ มีการด้อยค่ าด้านเครดิ ต) หรื อราคาทุ นตัดจาหน่ ายของหนี้ สิ น อย่างไรก็ตามส าหรั บสิ นทรั พย์ทาง
การเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี้ยที่
แท้จริ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงินหลังหักผลขาดทุนจากการด้อยค่า หากสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิตอีกต่อไป การคานวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคานวณจากมูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์
(น) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคื อราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ วดั มูลค่า มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ให้มากที่ สุดเท่าที่ จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้






ข้อมูลระดับ 1 : เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน และ
กิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 : เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น นอกเหนื อจาก
ราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 : เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
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หากสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ นที่ วดั มูลค่ าด้วยมู ลค่ ายุติธรรมมี ราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์และสถานะการเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้ อ และวัดมูลค่าหนี้ สินและสถานะการเป็ นหนี้ สินด้วยราคา
เสนอขาย
หลักฐานที่ดีที่สุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของการทา
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรื อได้รับ
(บ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานธุรกิจ
ผลการด าเนิ นงานของส่ วนงานที่ รายงานต่ อผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน จะแสดงถึ งรายการที่
เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
(ป) บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หากกลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุม
ร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทางการเงิน
และการบริ หารหรื อในทางกลับกัน
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กำรซื้ อธุรกิจและกำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนได้ เสี ยในบริษทั ย่ อย
ปี 2564
การซื้อธุรกิจ
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้ อธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้
(1) Go-Pak UK Limited และบริ ษทั ย่ อย สหราชอาณาจักร
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 บริ ษทั ย่อยในธุ รกิ จแพคเกจจิ้งได้เข้าซื้ อหุ ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK
Limited (“Go-Pak”) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในผูน้ าในการให้บริ การโซลูชนั ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารในสหราชอาณาจักร
ยุโรปและอเมริ กาเหนื อ โดยการเข้าซื้ อหุ น้ ดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 133.6 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง
หรื อเที ยบเท่าเงิ นบาท 5,449 ล้านบาท โดยแบ่งการชาระค่าหุ น้ งวดแรกจานวนเงิน 77.5 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง
หรื อเทียบเท่าเงินบาท 3,161 ล้านบาท และค่าหุ น้ ส่ วนที่เหลือพิจารณาจากผลประกอบการปี 2564 และ 2565
ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 กลุ่มบริ ษ ทั ได้จ่ายชาระเงิ นค่าหุ ้นงวดที่ 2 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของ Go-Pak
เป็ นจานวนเงิ น 29.9 ล้า นปอนด์ส เตอร์ ลิ ง หรื อ เที ย บเท่ า เงิ น บาท 1,358 ล้า นบาท และในไตรมาสที่ 4
ของปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ปรับลดประมาณการเงิ นค่าหุ ้นที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตส่ วนที่ เหลือจานวนเงิ น
26.2 ล้า นปอนด์ส เตอร์ ลิง หรื อ เที ย บเท่า เงิ น บาท 1,183 ล้า นบาท ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ กาหนดไว้ใ น
สัญ ญา กลุ่มบริ ษทั รับ รู ้ ผลกาไรจากการปรั บลดประมาณการดังกล่าวรวมแสดงอยู่ในรายได้อื่นในงบกาไร
ขาดทุนรวม
การได้มาซึ่ งอานาจควบคุ มใน Go-Pak เป็ นการขยายธุ รกิ จบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งจะช่ วยเสริ ม
ความแข็งแกร่ งของฐานตลาดผูบ้ ริ โภค และเป็ นการขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดสหราชอาณาจักร ยุโรปและ
อเมริ กาเหนือ อีกทั้งเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของโซลูชนั ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และขยายความสามารถใน
การผลิตและจัดจาหน่ายเพื่อการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคอาเซี ยน
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(2) Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company และบริ ษทั ย่ อย ประเทศเวียดนาม
เมื่ อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 บริ ษ ทั ย่อยในธุ ร กิ จแพคเกจจิ้ งได้เข้าซื้ อหุ ้นในสัด ส่ วนร้ อยละ 70 ใน Duy Tan
Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company (“Duy Tan”) ซึ่ งเป็ นผู ผ้ ลิ ตสิ นค้าบรรจุ ภ ัณ ฑ์ พ ลาสติ ก
แบบคงรู ป (Rigid Packaging) ชั้นนาในประเทศเวียดนาม การเข้าซื้ อหุน้ ดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ
5,500 พันล้านดองเวียดนาม หรื อเทียบเท่าเงินบาท 7,870 ล้านบาท โดยแบ่งการชาระค่าหุ ้นงวดแรกจานวนเงิน
3,630 พัน ล้า นดองเวีย ดนาม หรื อเที ย บเท่ า เงิ น บาท 5,195 ล้า นบาท และค่ า หุ ้น ส่ วนที่ เ หลื อ พิ จ ารณาจาก
ผลประกอบการปี 2563 และ 2564 ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ปรับเพิ่มประมาณการเงิน
ค่าหุ ้นที่ คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตจานวนเงิน 76 พันล้านดองเวียดนาม หรื อเทียบเท่าเงินบาท 112 ล้านบาท
ซึ่ งเป็ น ไปตามเงื่อนไขที ่กาหนดไว้ในสัญ ญา กลุ่ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น จากการปรั บ เพิ ่ ม ประมาณการ
ดังกล่าวรวมแสดงสุ ทธิ อยู่ในรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุนรวม
การได้มาซึ่ งอานาจควบคุมใน Duy Tan เป็ นการขยายธุ รกิจบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแบบคงรู ปของกลุ่มบริ ษทั สู่ ภูมิภาค
อาเซี ยน และเสริ มความแข็งแกร่ งในการรองรับทั้งผูผ้ ลิตสิ นค้าอุปโภคบริ โภคและผูบ้ ริ โภคในประเทศเวียดนาม
ซึ่ ง Duy Tan มีลูกค้าเป็ นบริ ษทั ข้ามชาติและเจ้าของสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในประเทศที่ มีอตั ราการเติบโตสู งเป็ น
ส่ วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังผลิ ตสิ นค้าในกลุ่ มเครื่ องใช้ในบ้าน เช่ น อุ ปกรณ์ และภาชนะบรรจุ อาหาร การลงทุ น
ดังกล่าวช่วยเพิ่มฐานลูกค้า ในขณะเดียวกันช่วยผนึกกาลังทางธุรกิจผ่านการขายสิ นค้าเสริ มที่เกี่ยวข้อง
(3) PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box PT Bahana Buana Box และ PT Rapipack Asritama (รวมเรี ยกว่ า
“Intan Group”) ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2564 บริ ษทั ย่อยในธุ รกิจแพคเกจจิ้งได้เข้าซื้ อหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 75 ใน PT Indonesia
Dirtajaya Aneka Industri Box PT Bahana Buana Box และ PT Rapipack Asritama (รวมเรี ยกว่า “Intan Group”)
ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ต บรรจุ ภ ัณ ฑ์กล่ องลู กฟู กในประเทศอิ นโดนี เซี ย การเข้าซื้ อ หุ ้นดังกล่ าวมี มูลค่ าตามสัญ ญารวม
ประมาณ 856 พันล้านรู เปี ยห์ หรื อเทียบเท่าเงินบาท 1,978 ล้านบาท โดยแบ่งการชาระค่าหุน้ งวดแรกจานวนเงิน
822 พันล้านรู เปี ยห์ หรื อเที ยบเท่าเงิ นบาท 1,897 ล้านบาท และจะชาระค่าหุ ้นส่ วนที่ เหลือโดยพิจารณาจาก
ผลประกอบการปี 2565 และ 2566
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Intan Group เป็ นหนึ่ งในผู ้ผ ลิ ต บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ก ล่ อ งลู ก ฟู ก ในประเทศอิ น โดนี เซี ย ซึ่ งด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในพื้ น ที่
ยุทธศาสตร์ สาคัญ 4 แห่ ง ได้แก่ Surabaya ตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันออกของเกาะชวา Semarang ตั้งอยู่ทางตอนกลาง
ของเกาะชวา Bekasi ตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันตกของเกาะชวา และ Minahasa ตั้งอยู่ทางตอนเหนื อของเกาะสุ ลาเวสี
โดยมีลูกค้าในกลุ่มธุ รกิ จอาหาร เครื่ องดื่ ม และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริ โภค ทั้งที่ เป็ นบริ ษทั ข้ามชาติ และเจ้าของ
กิจการภายในประเทศ การได้มาซึ่ งอานาจควบคุมใน Intan Group ถือเป็ นการขยายธุ รกิ จบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ
ของกลุ่มบริ ษทั ในประเทศอินโดนี เซี ย ซึ่ งจะช่ วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และยังเป็ นการเพิ่มสัดส่ วนการบูรณาการในแนวตั้ง (Internal integration) ร่ วมกันกับโรงงานกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์
PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
(4) Deltalab, S.L. และบริ ษทั ย่ อย ประเทศสเปน
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยในธุ รกิจแพคเกจจิ้งได้เข้าซื้ อหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 85 ใน Deltalab, S.L.
(“Deltalab”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจาหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพสู ง
(Medical Supplies and Labware) ที่ จดทะเบี ยนในประเทศสเปน การเข้าซื้ อหุ ้นดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวม
ประมาณ 86.4 ล้านยูโร หรื อเทียบเท่าเงินบาท 3,307 ล้านบาท
การลงทุนใน Deltalab เป็ นการขยายธุ รกิ จเข้าสู่ ตลาดวัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ซึ่ งจะช่ วยยกระดับฐานลูกค้า
และผลิ ต ภัณ ฑ์ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตด้า นสุ ข อนามัย และการดู แ ลสุ ข ภาพ รวมทั้ง เพิ่ ม
ขีดความสามารถการให้บริ การสู่ ระดับโลก ตลอดจนการต่อยอดโอกาสในการบูรณาการองค์ความรู ้ในการผลิต
กลุ่มสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั นาเสนอผลิตภัณฑ์สาหรับสิ นค้ากลุ่มนี้ ในรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์
สาหรับขนส่ ง บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับใส่ สินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์พร้อมชั้นวางสาหรับสิ นค้า นอกจากนี้ เป็ นรากฐานที่
สาคัญสาหรับแผนการขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดา้ นสุ ขภาพและการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก
(5) บริ ษทั เอ.ไอ.เทคโนโลยี จากัด และบริ ษทั ย่ อย ประเทศไทย
เมื่ อ วัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2564 บริ ษ ทั ย่อ ยในส่ ว นงานอื่ น ได้เ ข้า ซื้ อ หุ ้น ในสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 51 ในบริ ษ ทั
เอ.ไอ.เทคโนโลยี จากัด (“AIT”) ซึ่ งเป็ นผูน้ าในด้านธุ รกิ จการบู รณาการระบบอัตโนมัติ (Automation System
Integration) ในประเทศไทย การเข้าซื้ อหุ ้นดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 644 ล้านบาท โดยแบ่งการ
ชาระค่าหุ น้ งวดแรกจานวนเงิน 633 ล้านบาท และจะชาระค่าหุ น้ ส่ วนที่เหลือโดยพิจารณาจากผลประกอบการ
ปี 2562 และ 2565

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

05 6

การได้มาซึ่ งอานาจควบคุมใน AIT เป็ นการเปิ ดโอกาสให้กลุ่มบริ ษทั เข้าสู่ ธุรกิ จ Automation อย่างเต็มตัว และ
เป็ นอี ก ก้ า วส าคั ญ ในการพั ฒ นานวัต กรรมและเทคโนโลยี เพื่ อ ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมไทย ซึ่ งขณะนี้
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีแนวโน้มความต้องการใช้ Automation เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องตามนโยบายขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ ยคุ อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
(6) อื่นๆ
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 บริ ษทั ย่อยในกลุ่มธุ รกิจซี เมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้เข้าซื้ อหุ ้นทั้งหมดร้อยละ
100 ใน Oitolabs Technologies Private Limited (“Oitolabs”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาดิจิทลั
เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ โดยมีสานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่ประเทศอินเดี ย และบริ ษทั ย่อยในกลุ่มธุ รกิ จเคมิคอลส์
ได้เข้าซื้ อหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 51 ในบริ ษทั เคชัน่ เพาเวอร์ จากัด (“Kation”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิจหลัก
เกี่ ยวกับการให้บริ การทาความสะอาดอุตสาหกรรม โดยมี สานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่ประเทศไทย การเข้าซื้ อหุ ้น
ดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวม 100 ล้านบาท
การซื้ อธุรกิจดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริ ษทั มีการใช้ผปู ้ ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
สุ ทธิ ที่ ได้มา โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 การประเมิ น มู ลค่ ายุติ ธรรมได้แล้วเสร็ จ และมี การบันทึ กรายการ
สิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่ รับมาเป็ นมูลค่ายุติธรรมเรี ยบร้อยแล้ว ยกเว้นสิ นทรัพย์และหนี้ สินของ Deltalab ที่
ได้มาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยเฉพาะในส่ วนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มายังไม่
เสร็ จสมบูรณ์ จึงถูกบันทึกบัญชี ดว้ ยประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึ่ งอาจมี ก ารปรั บ ปรุ งมูลค่ า ยุติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ด้มาและหนี้ สิ น ที่ รั บ มา และค่ า ความนิ ย ม เมื่ อรายงาน
ของผูป้ ระเมินแล้วเสร็ จ
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั มี การทบทวนอย่างต่ อเนื่ องในระหว่างช่ วงเวลาที่ วดั มูลค่ า ซึ่ งหากมี ขอ้ มูลใหม่ ที่ได้รับเพิ่ มเติ ม
ภายในหนึ่ งปี นับจากวันที่ มีการซื้ อธุ รกิ จและรับทราบข้อเท็จจริ งที่ สะท้อนเหตุการณ์ แวดล้อมที่ มีอยู่ ณ วันที่ ซ้ื อธุ รกิ จ
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้ อธุรกิจจะถูกปรับปรุ งใหม่
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สิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ มีดงั นี้
มูลค่ายุตธิ รรม

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์และหนี้สินสุ ทธิทรี่ ะบุได้
หั ก ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
สิ นทรัพย์สุทธิจากการได้มา
ค่ำควำมนิ ยมจำกกำรซื้อธุ รกิจ
สิ่ งตอบแทนในการซื้อธุรกิจ
เงินสดที่ได้มำ
สิ่ งตอบแทนในการซื้อธุรกิจ - สุ ทธิ

Go-Pak

Duy
Tan

479
290
431
595
2,263
5
(208)
(357)
(49)
(444)
3,005
3,005
2,444
5,449

283
1,204
1,824
4,743
4,497
35
(1,168)
(2,861)
(37)
(1,198)
7,322
(2,196)
5,126
2,744
7,870

Intan
Group Deltalab AIT อื่นๆ
รวม
(ล้ านบาท)
35
243
28
16 1,084
699
571
251
34 3,049
344
356
19
- 2,974
33
33
1,698
154
192
67 7,449
34
131
- 6,925
18
40
126
7
231
(733) (370) (128)
(30) (2,637)
(585) (594) (115)
(55) (4,567)
(9)
(59)
(8)
- (162)
(117)
(68) (100)
(11) (1,938)
1,350
307
429
28 12,441
(338)
(46) (210)
(13) (2,803)
1,012
261
219
15 9,638
966 3,046
425
85 9,710
1,978 3,307
644
100 19,348
(1,084)
18,264

สิ่ งตอบแทนในการซื้ อธุ ร กิ จรวมเงิ น ฝากธนาคารที่ มี เงื่ อนไขเฉพาะเพื่ อ การลงทุ น จานวน 380 ล้า นบาท
โดยจะถูกจ่ายเมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ซ้ื อธุ รกิจ และรวมเงินค่าหุ น้
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตพิจารณาจากผลประกอบการส่ วนเพิ่ม ซึ่ งรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อธุ รกิ จ
และถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 3 (ดูหมายเหตุขอ้ 26)
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สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

058

กลุ่มบริ ษทั ได้นาสิ นทรัพย์ หนี้ สินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมาจัดทางบการเงินรวมสิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 นับตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อธุรกิจ โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีรายได้จากการขายและให้บริ การ 7,515 ล้านบาท
และกาไรสาหรับงวด 365 ล้านบาท ซึ่ งรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ รายได้จาก
การขายและให้บริ การของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ กลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้ อธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นจานวนเงินรวม 8,598 ล้านบาท และมีกาไรสาหรับงวด เป็ นจานวนเงินรวม 568 ล้านบาท
กลุ่ มบริ ษ ทั มี ค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การซื้ อธุ ร กิ จดังกล่ าวรวม 369 ล้านบาท ซึ่ งรวมอยู่ในค่ าใช้จ่ายในการ
บริ หารในงบกาไรขาดทุนรวม
ปี 2563
(ก) การซื้อธุรกิจ
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้ อธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้
(1) Xplore S.R.L. ประเทศอิตาลี
ในไตรมาส 4 ของปี 2563 บริ ษทั ย่อยในธุ รกิจเคมิคอลส์ได้เข้าซื้ อหุ น้ ร้อยละ 100 ใน Xplore S.R.L. (“Xplore”)
เป็ นผูป้ ระกอบธุ ร กิ จด้านการทดสอบสารเร่ งปฏิ กิริย าแบบให้ผลผลิ ตสู งโดยมี สานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่เมื อ ง
เนเปิ ลส์ ประเทศอิ ต าลี โดยการเข้า ซื้ อหุ ้น ดังกล่ า วมี มูล ค่ าตามสั ญ ญา 1.6 ล้านยูโ ร หรื อ เที ย บเท่ าเงิ น บาท
ประมาณ 58 ล้านบาท
การได้มาซึ่ งอานาจควบคุมใน Xplore จะทาให้กลุ่มบริ ษทั มีขีดความสามารถในการทดสอบสารเร่ งปฏิกิริยาแบบ
ให้ผลผลิตสู งสาหรับเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเม็ดพลาสติ ก (High Throughput Experimentation) เพิ่มขึ้ น ซึ่ ง
เป็ นกระบวนการสาคัญในการสร้างสิ นค้ามูลค่าเพิ่มสู ง (High Value Added) โดยจะช่วยเสริ มความสามารถใน
การวิจยั และพัฒนาของกลุ่มบริ ษทั ให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น
การซื้ อธุ รกิ จดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ได้จา้ งผูป้ ระเมินราคาอิ สระเพื่ อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินสุ ทธิ ที่ได้มา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระได้
แล้วเสร็ จ และมีการบันทึกรายการสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็ นมูลค่ายุติธรรมเรี ยบร้อย
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(2) Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยในธุรกิจแพคเกจจิ้งได้เข้าซื้ อหุน้ ร้อยละ 94 ใน Bien Hoa Packaging Joint
Stock Company (“SOVI”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศเวียดนาม และเป็ นหนึ่งในผูน้ า
ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์กล่องกระดาษ โดยการเข้าซื้ อหุ น้ ดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 2,070 พันล้านดองเวียดนาม หรื อ
เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 2,669 ล้านบาท
การได้มาซึ่ งอานาจควบคุมใน SOVI จะช่วยขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอาหาร เครื่ องดื่ม และสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
อีกทั้งเป็ นการเพิ่มสัดส่ วนการบูรณาการในแนวตั้งกับโรงงานกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์
การซื้ อธุ รกิ จดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริ ษทั มีการใช้ผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิ น สุ ท ธิ ที่ ไ ด้มา โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 การประเมิ นมู ลค่ ายุติ ธรรมยังไม่ เสร็ จสมบู ร ณ์ ดังนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้สินของ SOVI จึงถูกบันทึกบัญชีดว้ ยประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ต่อมาในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระได้แล้วเสร็ จ และมีการ
บันทึ กรายการสิ นทรั พ ย์ที่ได้มาและหนี้ สิ นที่ รับมาเป็ นมู ลค่ ายุติธรรมเรี ยบร้ อยแล้ว โดยกลุ่มบริ ษทั บันทึ ก
ปรับปรุ งค่ าความนิ ยมจากการซื้ อธุ รกิ จลดลง 128 ล้านบาท ซึ่ งการปรับปรุ งดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขการ
ปรับปรุ งบัญชีเกี่ยวกับการซื้ อธุรกิจ
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการทบทวนอย่างต่อเนื่ องในระหว่างช่วงเวลาที่วดั มูลค่า ซึ่ งหากมีขอ้ มูลใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติ ม
ภายในหนึ่ งปี นับจากวันที่ มีการซื้ อธุ รกิจและรับทราบข้อเท็จจริ งที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ
ธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้ อธุรกิจอาจจะถูกปรับปรุ งใหม่
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สิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจ มีดงั นี้

มูลค่ายุตธิ รรม

Xplore

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ย
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์และหนี้สินสุ ทธิทรี่ ะบุได้
หั ก ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
สิ นทรัพย์สุทธิจากการได้มา
ค่ำควำมนิ ยมจำกกำรซื้อธุ รกิจ
กำไรจำกกำรซื้อในรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม
สิ่ งตอบแทนทีโ่ อนให้ ท้งั หมด
เงินสดที่ได้มำ
สิ่ งตอบแทนในการซื้อธุรกิจ - สุ ทธิ

SOVI

1
8
9
79
(11)
(17)
69
69
(11)
58

(ล้ านบาท)
42
532
184
194
1,017
9
(252)
(404)
(17)
(115)
1,190
(70)
1,120
1,549
2,669

รวม
43
540
193
194
1,096
9
(263)
(404)
(17)
(132)
1,259
(70)
1,189
1,549
(11)
2,727
(43)
2,684

สิ่ งตอบแทนในการซื้ อ ธุ ร กิ จรวมเงิ นฝากธนาคารที่ มีเ งื่ อนไขเฉพาะเพื่ อการลงทุ น จานวน 534 ล้า นบาท
โดยจะถูกจ่ายเมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันซื้ อธุรกิจ

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
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กลุ่มบริ ษทั ได้นาสิ นทรัพย์ หนี้ สินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมาจัดทางบการเงินรวมสิ้ นสุ ด
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ ซื้ อ ธุ ร กิ จ ทั้ง นี้ รายได้จ ากการขายและให้บ ริ ก ารของบริ ษ ทั ย่อ ย
ดัง กล่า วตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ กลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้ อธุ รกิ จดังกล่าว เป็ นจานวนเงินรวม 2,282
ล้านบาท และมีกาไรสาหรับงวด เป็ นจานวนเงินรวม 195 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุ รกิจดังกล่าวรวม 58 ล้านบาท ซึ่ งรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ในงบกาไรขาดทุนรวม
(ข) การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้ เสียในบริ ษทั ย่ อย
เมื่ อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 234 (8/2562) ได้มีมติ อนุ มตั ิ แผนการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) ของบริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) (“SCGP”)
และอนุมตั ิการนาหุน้ สามัญของ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 SCGP ได้เสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่จานวน 1,127.55 ล้านหุ น้ ซึ่ งจดทะเบียนเพิ่มทุน
ที่ชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ด้วยราคาเสนอขาย 35 บาทต่อหุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท)
และมีการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของผูจ้ ดั หาหุ น้ ส่ วนเกิน จานวน 39.37 ล้านหุ น้ รวมจานวน
1,166.92 ล้านหุ น้ จานวนเงินรวม 40,842 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุน้ IPO
จานวน 750 ล้านบาท สุ ทธิ เงินสดรับจากการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 40,092 ล้านบาท ทาให้กลุ่มบริ ษทั
มีส ัด ส่ วนการถือหุ น้ ใน SCGP ลดลงจากร้อยละ 99 เป็ นร้อยละ 72 ทั้งนี้ หุ น้ ของ SCGP เริ่ มการซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ใน SCGP ดังนี้

สิ่ งตอบแทนที่รับมาจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจการควบคุม
หั ก มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมส่ วนที่โอนไป
ส่ วนได้ เสี ยของกลุ่มบริษทั ที่เพิม่ ขึน้ จำกกำรลดสั ดส่ วนกำรถือหุ้นใน SCGP

(ล้ านบาท)
40,092
(24,186)
15,906

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
5

062

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
รายการที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม และนโยบายการกาหนดราคาสรุ ปได้ดงั นี้
นโยบายการกาหนดราคา

การร่ วมค้ าและบริ ษัทร่ วม
ซื้ อ
ค่าบริ การ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า และอื่นๆ
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การขนส่ งและบริ การอื่นๆ
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริ หารและอื่นๆ

2564
2563
(ล้ านบาท)
20,478
1,045
50,254
2,371
2,628

14,041
970
29,105
1,797
1,626

รายได้เงินปันผล

10,182

6,488

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ส่ วนใหญ่คิดตามอัตรา
ร้อยละของรายได้จากการขาย
ตามจานวนที่ประกาศจ่าย

บริ ษัทอื่น
ซื้ อ
ค่าบริ การ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า และอื่นๆ
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การขนส่ งและบริ การอื่นๆ
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริ หารและอื่นๆ

2,776
329
3,136
144
384

2,128
297
1,472
119
312

รายได้เงินปันผล

1,570

658

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ส่ วนใหญ่คิดตามอัตรา
ร้อยละของรายได้จากการขาย
ตามจานวนที่ประกาศจ่าย

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
063
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
2564

2563
(ล้ านบาท)

ลูกหนีก้ ารค้ า
การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

5,600
739
6,339

3,884
472
4,356

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่ น
การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

2,703
26
2,729

660
48
708

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น
บริ ษทั ร่ วม

197

75

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
ส่ วนที่หมุนเวียนและไม่ หมุนเวียน
การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

104
4
108

77
10
87

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

2,290
217
2,507

1,728
135
1,863

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่ น
การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

171
27
198

52
51
103

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
06 4
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
2564
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

(ล้ านบาท)

2563

80
244
324

71
439
510

เงินกู้ยืมระยะยาว
ส่ วนที่หมุนเวียนและไม่ หมุนเวียน
บริ ษทั อื่น

15

4

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
ส่ วนที่หมุนเวียนและไม่ หมุนเวียน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

184
1,629
1,813

169
1,318
1,487

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และผู้บริ หารสาคัญ
2564
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(ล้ านบาท)

393
27
420

2563

325
26
351

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารสาคัญ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของบริ ษทั และค่าตอบแทนที่ จ่ายให้แก่ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษ ทั
ซึ่ งได้แก่ เงิ นเดื อน โบนัส เงิ นตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงิ นสมทบกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ ที่ กลุ่มบริ ษ ทั
จ่ายสมทบให้ผบู ้ ริ หารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริ ษทั

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
065
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
6

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
2564

(ล้ านบาท)
26,598
9,395
35,993

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม
7

2563
58,586
5,813
64,399

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
หมายเหตุ

2564

2563
(ล้ านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
รวม

5

6,339
56,835
(1,723)
55,112
61,451

4,356
38,075
(1,550)
36,525
40,881

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
066
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้การค้ า
กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ภายในวันที่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 1 เดือน
1 - 3 เดือน
มากกว่า 3 - 12 เดือน

(ล้ านบาท)

2563

6,243

4,269

49
28
19

59
14
14

6,339

4,356

48,096

31,524

หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

4,153
1,785
805
1,996
56,835
(1,723)
55,112

2,904
1,223
725
1,699
38,075
(1,550)
36,525

รวม

61,451

รวม
กิจกำรอื่น
ภายในวันที่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 1 เดือน
1 - 3 เดือน
มากกว่า 3 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั คือ 15 - 90 วัน

44040 40,881

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
067
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
2564

2563
(ล้ านบาท)

ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 1 มกรำคม
เพิ่มขึ้น
กลับรายการ
ตัดบัญชี
เพิ่มจากการซื้ อธุรกิจ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

1,550
170
(113)
(81)
78
119
1,723

1,266
427
(76)
(58)
(9)
1,550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้ การค้าที่ คา้ งชาระเกิ นวันครบกาหนดช าระของกลุ่มบริ ษ ทั มี การค้ าประกันโดย
สถาบันการเงินในวงเงินจานวน 1,904 ล้านบาท (2563: 3,503 ล้ านบาท)

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
068
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
8

สิ นค้ ำคงเหลือ
2564
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่
วัสดุ ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

(ล้ านบาท)
31,163
4,486
24,887
8,743
6,028
9,670
84,977
(1,856)
83,121

2563
20,990
3,625
10,875
8,543
4,860
7,036
55,929
(1,275)
54,654

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
การกลับรายการปรับลดมูลค่า

408,563
2,330
(1,683)

298,849
2,117
(2,160)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป

(11,034)
233,337

680
141,445

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
0 69
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
9

เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำและบริษทั ร่ วม
รายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สาหรับเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งบันทึกโดย
วิธีส่วนได้เสี ย มีดงั นี้
2564

2563

(ล้ านบาท)
97,375
94,393
17,543
9,456
13,186
239
(10,182)
(6,488)
(11)
(5)
(1,372)
(217)
2,548
(220)
118,870
97,375

ณ วันที่ 1 มกรำคม
ส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุน - วิธีส่วนได้เสี ย
ลงทุนเพิ่ม
รายได้เงินปันผล
จาหน่ายและรับคืนทุน
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

เงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
มีดงั นี้

การร่ วมค้ า
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
บริ ษทั โกลบอลเฮ้ำส์ อินเตอร์ เ นชัน่ แนล จำกัด
บริ ษทั เอสซี จี นิชิเ ร โลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั อื่นๆ
เงินลงทุนในการร่ วมค้ า

สัดส่วนกำรถือหุน้
โดยตรง / อ้อม
2564 2563
(ร้ อยละ)
66
50

66
51

ทุนชำระแล้ว
2564
2563

วิธีรำคำทุน
วิธีสว่ นได้เ สีย
2564 2563
2564
2563
(ล้ านบาท)

2,686
770
251
3,707

1,343
393
129
1,865

1,519
770
99
2,388

760
393
50
1,203

1,531
401
110
2,042

842
385
44
1,271

รำยได้เ งินปั นผล
2564 2563

-

-

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

บริษัทร่ วม
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
บริ ษทั สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
บริ ษทั สยำมอุตสำหกรรมยิปซัม จำกัด
บริ ษทั เซกิซุย-เอสซี จี อินดัสทรี จำกัด
PT M Class Industry
China ASEAN Supply Chain
Management Co., Ltd.
บริ ษทั นอริ ตำเก้ เอสซี จี พลำสเตอร์ จำกัด
บริ ษทั อื่นๆ

070

สัดส่วนกำรถือหุน้
โดยตรง / อ้อม
2564 2563
(ร้ อยละ)
32
31
30
29
49
28

49
10

4,602
1,030
816
150
2,325
222

วิธีรำคำทุน
วิธีสว่ นได้เ สีย
2564 2563
2564
2563
(ล้ านบาท)

รำยได้เ งินปันผล
2564 2563

4,402 10,951 10,913
1,030 2,666 2,660
816
244
244
150
46
46
2,325 1,139 1,139
222
106
106

14,416
2,939
721
675
478
100

13,595
2,683
556
697
462
86

263
12
29
141
-

278
5
240
-

49
10

116
116
75
75
405
405
34
34
522
548
188
193
10,188 10,014 15,449 15,410

83
52
105
19,569

73
57
94
18,303

10
5
460

523

31
54
50
50
47
50
50
46
50
35

31
49
50
50
47
50
50
46
50
35

62,157 27,248 28,761 18,090
1,173 1,173 12,453 10,800
4,366 4,366 2,183 2,183
5,789 5,789 2,788 2,788
5,590 5,590 2,571 2,571
1,189 1,189
594
594
995
995
493
493
64
64
167
167
327
327
163
163
120
120
42
42

35,297
14,111
7,533
4,316
3,534
1,945
1,097
912
413
390

22,060
10,431
6,351
3,330
3,075
1,865
1,048
891
315
421

954
573
1,075
1,736
959
240
254
369
62
99

859
975
866
635
223
112
508
61
144

20
45
50
45

20
45
45

596
596
119
119
406
406
266
266
306
140
200
200
87
87
323
323
104
110
83,601 48,386 50,931 38,473

307
254
140
104
130
70,483

248
255
98
135
50,523

34
5
1
6,361

41
8
1
4,433

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริ ษทั สยำมทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
35
บริ ษทั สยำมนิปปอน อินดัสเตรี ยล เปเปอร์ จำกัด 23
บริ ษทั อื่นๆ

35
23

458
337
78
873

430
315
78
823

8
6
14

3
5
8

ธุรกิจเคมิคอลส์
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
บริ ษทั กรุ งเทพ ซิ นธิติกส์ จำกัด
บริ ษทั สยำมโพลิเ อททีลีน จำกัด
บริ ษทั สยำมเลเทกซ์สงั เครำะห์ จำกัด
บริ ษทั ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
บริ ษทั สยำมสไตรี นโมโนเมอร์ จำกัด
บริ ษทั สยำมโพลีสไตรี น จำกัด
บริ ษทั แกรนด์ สยำม คอมโพสิต จำกัด
PT Siam Maspion Terminal
บริ ษทั ริ เ ก้น (ไทยแลนด์) จำกัด
Mitsui Advanced Composites
(Zhongshan) Co., Ltd.
บริ ษทั สยำม โทเซลโล จำกัด
A.J. Plast (Vietnam) Company Limited
บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
บริ ษทั อื่นๆ

32
31
30
29
49
28

ทุนชำระแล้ว
2564
2563

500
1,100
453
2,053

500
1,100
453
2,053

245
495
153
893

245
495
153
893

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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สัดส่วนกำรถือหุน้
โดยตรง / อ้อม
2564 2563
(ร้ อยละ)

ทุนชำระแล้ว
2564
2563

วิธีรำคำทุน
วิธีสว่ นได้เ สีย
2564 2563
2564
2563
(ล้ านบาท)

รำยได้เ งินปั นผล
2564 2563

2,739
85
300

1,120
76
90

1,883
246

1,297
33

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
หัก ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
หัก จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เ พือ่ ขำย
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม - สุ ทธิ

475
475
142
142
375
814
568
240
240
72
72
352
742
443
308
308
74
74
294
393
142
39
355
220
80
80
16
16
107
68
65
4,227 4,266 1,590 1,945 27,285 26,455 3,347
100,069 64,719 68,863 56,721 118,210 96,104 10,182
(10)
(1,372)
100,069 64,719 68,863 56,721 116,828 96,104 10,182

87
29
5
73
1,524
6,488

เงินลงทุนในการร่ วมค้ าและบริษัทร่ วม - สุ ทธิ

103,776 67,107 70,728 57,924 118,870

6,488

ส่ วนงานอื่น
บริ ษทั สยำมคูโบต้ำคอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด
บริ ษทั นวโลหะอุตสำหกรรม จำกัด
บริ ษทั ไอซิ น ทำคำโอก้ำ ฟำวน์ดริ
บำงปะกง จำกัด
บริ ษทั สยำมเอทีอุตสำหกรรม จำกัด
บริ ษทั นวโลหะไทย จำกัด
Lysando AG
บริ ษทั อื่นๆ

40
30
30

40
30
30

30
30
25
-

30
30
25
20

2,739
85
300

1,120
76
90

24,706
746
705

22,500
874
844

97,375 10,182

6,488

สรุ ปข้อมูลทางการเงินของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมที่ไม่มีสาระสาคัญ จากจานวนเงิน
ที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
การร่ วมค้า
2564

บริ ษทั ร่ วม
2563

2564

2563

(ล้ านบาท)
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
และบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ใน
- กาไรสาหรับปี
- กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
- กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

2,042

1,271

116,828

96,104

109
109

34
34

17,434
2,517
19,951

9,422
(140)
9,282

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
07 2
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การซื ้อเงินลงทุนที่สาคัญ
ในไตรมาสที ่ 3 ของปี 2564 กลุ่ม บริ ษ ทั ได้ซื้ อ หุ ้น เพิ ่ม ทุน ใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“CAP”)
เป็ นจานวนเงิ น 10,671 ล้านบาท เพื่ อรั กษาสัดส่ วนการถื อหุ ้นที่ ร้อยละ 30.57 และได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่ มร้ อยละ 5.37 ใน
บริ ษทั กรุ งเทพ ซิ นธิ ติกส์ จากัด (“BST”) เป็ นจานวนเงิน 1,653 ล้านบาท ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั
เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 54.20 ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีอานาจควบคุมเหนื อ BST เนื่ องจากเป็ นไปตามเงื่ อนไขในสัญญา
ระหว่างผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าว
การจัดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
กลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการดาเนิ นการขายหุ ้นบางส่ วนที่ ถืออยู่ในบริ ษทั ร่ วม 4 แห่ งภายใต้ส่วนงานอื่น มูลค่าตามบัญชี
รวมเป็ นจานวนเงิน 1,372 ล้านบาท โดยคาดว่าการขายเงินลงทุนดังกล่าวจะแล้วเสร็ จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565
กลุ่มบริ ษทั จึงได้จดั ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินรวม
การจ่ ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มี มติ อนุ มตั ิ
จ่ายเงินปันผลประจาปี 2563 เป็ นเงินสดและหุน้ สามัญ โดยมีกาหนดจ่ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิ รับเงินปันผลเป็ นหุ น้ สามัญ จานวน 65 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 65 ล้านบาท

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
10
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อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง

อำคำรและ งำนระหว่ำง
สิ่งปลูกสร้ำง
ก่อสร้ำง
(ล้ านบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิม่ ขึ้น
จำหน่ำย
โอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
เพิม่ ขึ้น
จำหน่ำย
โอนไปที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,548
261
81
1,890
18
1
(13)
2
1,898

660
(3)
196
853
37
27
(5)
(27)
(1)
884

119
119
119

2,208
261
(3)
396
2,862
55
28
(5)
(40)
1
2,901

ค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย
โอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
จำหน่ำย
โอนไปที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

124
1
15
140
1
(4)
137

462
24
(3)
110
593
22
27
(3)
(10)
629

10
10
1
11

586
25
(3)
135
743
22
28
1
(3)
(14)
777

1,750
1,761

260
255

109
108

2,119
2,124

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
074
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
กลุ่ม บริ ษ ทั ได้มี ก ารประเมิ น มูล ค่ า ยุติ ธรรมของอสังหาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น โดยพิ จ ารณาจากราคาตลาด
ตามเกณฑ์ของสิ นทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปั จจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่ายุติธรรมจานวน 8,284 ล้านบาท
(2563: 8,357 ล้ านบาท)
การวัด มู ลค่ ายุติ ธรรมของอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ นถู กจัด ลาดับ ชั้น การวัด มู ลค่ ายุติ ธรรมอยู่ในระดับ ที่ 3
จากเกณฑ์ข ้อมู ลที่ น ามาใช้ ซึ่ งใช้วิธีการคิ ด ลดกระแสเงิ น สดและวิธีร าคาตลาดในการประเมิ นมู ลค่ ายุติ ธรรม
11

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
เพิม่ ขึ้น
จำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
โอนไปอสังหำริ มทรัพย์เ พือ่ กำรลงทุน
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
เพิม่ ขึ้น
จำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
โอนจำกอสังหำริ มทรัพย์เ พือ่ กำรลงทุน
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
ที่ดินและ อำคำรและ เครื่ องจักร ยำนพำหนะ เครื่ องใช้ งำนระหว่ำง
ส่วนปรับปรุ ง สิ่งปลูกสร้ ำง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ สำนักงำน ก่อสร้ ำง
(ล้ านบาท)
46,239
172
3,095
(1,224)
(81)
1,025
(55)
49,171
1,960
3,177
(500)
13
940
1,197
55,958

87,721
318
987
(95)
(196)
2,059
240
91,034
2,118
1,372
(634)
27
1,615
1,874
97,406

461,180
1,105
7,686
(4,682)
8,809
449
474,547
6,066
5,903
(2,694)
23,217
6,539
513,578

16,445
26
1,397
(1,084)
49
(18)
16,815
441
1,500
(915)
73
272
18,186

8,183
14
399
(239)
16
11
8,384
179
332
(195)
134
52
8,886

63,521
13
56,031
(70)
(119)
(11,832)
(158)
107,386
571
47,850
(36)
(28,199)
9,041
136,613

รวม

683,289
1,648
69,595
(7,394)
(396)
126
469
747,337
11,335
60,134
(4,974)
40
(2,220)
18,975
830,627

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

075

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
ที่ดินและ อำคำรและ เครื่ องจักร ยำนพำหนะ เครื่ องใช้ งำนระหว่ำง
ส่ วนปรั บปรุ ง สิ่ งปลูกสร้ ำง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ สำนักงำน ก่อสร้ ำง
(ล้ านบาท)
ค่ าเสื่ อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้นจำกกำรซื้ อธุ รกิจ
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรั บปี
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (กลับรำยกำร)
จำหน่ ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
โอนไปอสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรลงทุน
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้นจำกกำรซื้ อธุ รกิจ
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรั บปี
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
จำหน่ ำย/ตัดรำยกำรบัญชี
โอนจำกอสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรลงทุน
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภำยใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรั พย์สิทธิ กำรใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ภำยใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรั พย์สิทธิ กำรใช้

รวม

11,784
1,683
(1)
(200)
(14)
180
2
13,434
24
1,543
246
(189)
4
4
80
15,146

44,682
82
3,315
341
(165)
(111)
(15)
(8)
48,121
305
3,376
1,450
(362)
10
173
569
53,642

288,853
443
18,465
762
(4,389)
(94)
121
304,161
3,063
19,712
1,975
(2,125)
(33)
4,194
330,947

9,561
16
1,873
(4)
(251)
4
(25)
11,174
210
1,779
5
(700)
14
185
12,667

6,623
11
592
(215)
(43)
7
6,975
99
522
4
(172)
2
58
7,488

38
16
(7)
(10)
10
47
(19)
1
29

361,541
552
25,928
1,114
(5,227)
(135)
42
97
383,912
3,701
26,932
3,680
(3,567)
14
161
5,086
419,919

24,815
10,922

40,322
2,591

168,346
2,040

3,253
2,388

1,228
181

107,339
-

345,303
18,122

28,377
12,435

40,773
2,991

181,885
746

3,182
2,337

1,247
151

136,584
-

392,048
18,660

ในปี 2564 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ของกลุ่มบริ ษทั เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 3,276 ล้านบาท (2563: 4,936 ล้ านบาท)

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
076
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ในปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึ กต้นทุ นการกูย้ ืมที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาซึ่ งที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของต้นทุ นงานระหว่างก่ อสร้าง จานวน 2,115 ล้านบาท (2563: 651 ล้ านบาท) โดยมี อตั ราดอกเบี้ ยที่ รับรู ้ ร้อยละ
0.58 ถึง 4.90 ต่อปี (2563: ร้ อยละ 0.91 ถึง 5.35 ต่ อปี )
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จานวน 3,680 ล้านบาท
ส่ วนใหญ่จากธุรกิจซี เมนต์ในประเทศเมียนมา (2563: 1,114 ล้ านบาท) ซึ่ งรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกาไรขาดทุนรวม
ในการทดสอบการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มีขอ้ บ่งชี้ การด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั กาหนดมูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคื นจากมูลค่ าจากการใช้ซ่ ึ งใช้วิธีการคิ ดลดกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ คาดว่าจะได้รับ หรื อมูลค่ าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืนจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่ายจากมูลค่าคงเหลือของหน่วยสิ นทรัพย์ แล้วแต่จานวนเงินใดจะ
สู งกว่า
ทั้งนี้ วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มบริ ษทั ใช้กระแสเงินสดในอนาคตเป็ นประมาณการ
สาหรับห้าปี ข้างหน้า ประมาณการสาหรับมูลค่าสุ ดท้าย และใช้อตั ราคิดลดจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งกาหนดจากประมาณการและดุ ลยพิ นิจของผูบ้ ริ หาร และวิธีมูลค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื นจาก
มูลค่ า ยุติ ธรรม กลุ่มบริ ษทั ประเมินมูลค่าโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ และการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวถูกจัดลาดับ
ชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
07 7
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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สั ญญำเช่ ำ
กลุ่มบริ ษทั เช่าที่ดิน อาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยค่าเช่ามีกาหนดชาระและอัตราที่
ระบุไว้ในสัญญา
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
จานวนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
- ที่ดินและส่ วนปรับปรุ ง
- อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
- ยานพาหนะและอุปกรณ์
- อื่นๆ
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่า
ค่าเช่าจ่ายที่ผนั แปร

2564

2563
(ล้ านบาท)

868
625
1,210
407
477
489
313
2,261

887
520
1,245
433
462
565
301
2,211

ทั้งนี้ ค่าเช่าจ่ายที่ผนั แปรส่ วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่ารถเพื่อขนส่ งคอนกรี ต มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี โดยมีสิทธิ ต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญา และเงื่อนไขในการจ่ายชาระเป็ นเงื่อนไขปกติทวั่ ไป

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
078
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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ค่ ำควำมนิยมและสิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
ค่ำควำมนิยม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
เพิม่ ขึ้น
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
เพิม่ ขึ้น
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

35,738
1,208
(219)
36,727
9,582
3,346
49,655

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
ซอฟต์แวร์
สัญญำทีท่ ำ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร
กับลูกค้ำและ ประทำนบัตร
รวม
และเครื่ องหมำย ต้นทุน
ควำมสัมพันธ์
และ
สินทรัพย์
กำรค้ำ ระหว่ำงพัฒนำ กับลูกค้ำ
อื่นๆ
ไม่มตี วั ตนอื่น
(ล้ านบาท)
11,766
4
569
(146)
491
(1)
12,683
2,417
672
(412)
732
120
16,212

814
829
(18)
(582)
1,043
809
(41)
769
(5)
2,575

154
154
4,704
277
5,135

8,570
38
(27)
90
(2)
8,669
41
79
(9)
118
150
9,048

21,304
4
1,436
(191)
(1)
(3)
22,549
7,162
1,560
(462)
1,619
542
32,970

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ำควำมนิยม

ค่าตัดจาหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิม่ ขึ้นจำกกำรซื้ อธุรกิจ
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
ซอฟต์แวร์
สัญญำทีท่ ำ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร
กับลูกค้ำและ ประทำนบัตร
รวม
และเครื่ องหมำย ต้นทุน
ควำมสัมพันธ์
และ
สินทรัพย์
กำรค้ำ ระหว่ำงพัฒนำ กับลูกค้ำ
อื่นๆ
ไม่มตี วั ตนอื่น
(ล้ านบาท)

1,437
1,259
2,696
222
2,918

7,197
3
982
97
(135)
(18)
8,126
202
1,176
5
(393)
36
9,152

-

24
50
74
214
1
289

2,329
491
559
(27)
(10)
3,342
34
451
24
(8)
34
3,877

9,550
3
1,523
656
(162)
(28)
11,542
236
1,841
29
(401)
71
13,318

34,031
46,737

4,557
7,060

1,043
2,575

80
4,846

5,327
5,171

11,007
19,652

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม กลุ่มบริ ษทั กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งใช้
วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ใช้กระแสเงินสดในอนาคตเป็ นประมาณการ
สาหรับห้าปี ข้างหน้า ประมาณการสาหรับมูลค่าสุ ดท้าย และใช้อตั ราคิดลดจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งกาหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
080
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี (หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี)
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิ จการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษีเงินได้น้ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ่ งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2564

(ล้ านบาท)
4,525
(8,327)
(3,802)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

2563
5,001
(5,610)
(609)

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่
1 มกรำคม
2563
สินทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
เงินลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
อื่นๆ
รวม

บันทึกเป็ น
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ใน
กำไรหรื อ กำไรขำดทุน เพิม่ ขึ้น
ขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น จำกกำร
(หมายเหตุ 24)
ซื้ อธุรกิจ
(ล้ านบาท)

ผลต่ำง
จำกกำร
ณ วันที่
แปลงค่ำ 31 ธันวำคม
งบกำรเงิน
2563

1,139
70
706

(239)
35
274

(2)
-

2

(4)
(1)

896
103
981

2,840
605
5,360

89
243
402

27
25

1
(1)
2

3
(2)

2,960
847
5,787

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม

(1,661)
(5,109)
(306)
(7,076)

(3)
773
1
771

(17)
(17)

(131)
(131)

54
3
57

(1,681)
(4,413)
(302)
(6,396)

สุ ทธิ

(1,716)

1,173

8

(129)

55

(609)

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ณ วันที่
1 มกรำคม
2564

081

บันทึกเป็ น
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ใน
กำไรหรื อ กำไรขำดทุน เพิม่ ขึ้น
ขำดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น จำกกำร
(หมายเหตุ 24)
ซื้ อธุรกิจ
(ล้ านบาท)

ผลต่ำง
จำกกำร
ณ วันที่
แปลงค่ำ 31 ธันวำคม
งบกำรเงิน
2564

สินทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
เงินลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
อื่นๆ
รวม

896
103
981

(141)
4
(30)

16
-

52
5

19
8
22

826
131
978

2,960
847
5,787

109
(59)
(117)

(181)
1
(164)

38
50
145

30
(13)
66

2,956
826
5,717

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
อื่นๆ
รวม

(1,681)
(4,413)
(302)
(6,396)

(615)
(56)
16
(655)

(323)
(323)

(805)
(916)
(1,721)

(3)
(360)
(61)
(424)

(2,622)
(5,634)
(1,263)
(9,519)

(609)

(772)

(487)

(1,576)

(358)

(3,802)

สุ ทธิ

ในปี 2563 กฎระเบียบของรัฐบาลประเทศอินโดนี เซี ย ตามประกาศ PP No. 1 Tahun 2020 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 25 เป็ นอัตราร้อยละ 22 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563
และ 2564 และอัตราร้อยละ 20 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 เป็ นต้นไป กลุ่มบริ ษทั ปรับลดสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี ทาให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ใน
งบกาไรขาดทุนรวมลดลงจานวน 512 ล้านบาท
ในปี 2564 กฎระเบียบของรัฐบาลประเทศอินโดนี เซี ย ตามประกาศ UU No. 7/2021 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564
ให้ปรับเพิ่มอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 20 เป็ นอัตราร้อยละ 22 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565
เป็ นต้นไป กลุ่มบริ ษทั ปรั บเพิ่ มสิ นทรั พ ย์ภ าษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี และหนี้ สิ นภาษี เ งิ นได้ร อการตัดบัญชี ตาม
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี ทาให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบกาไรขาดทุนรวมเพิ่มขึ้น 205 ล้านบาท

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
082
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ (หนี้ สิน)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
2564

2563
(ล้ านบาท)

ผลแตกต่างชัว่ คราว
- สิ นค้าคงเหลือ
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
- อื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม

57
4,189
278
932
32,590
38,046

62
1,301
157
992
31,876
34,388

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดการให้ประโยชน์ตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ โดยจะสิ้ นสุ ดการให้ประโยชน์ภายในปี 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึ กหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่เกิด จากการลงทุนในบริ ษ ทั ย่อ ย อันเนื ่ องมาจากกลุ่มบริ ษ ทั สามารถควบคุมจังหวะเวลาในการกลับ
รายการผลแตกต่ างชั่วคราวได้ และมี ความเป็ นไปได้แน่ นอนที่ ผลแตกต่ างชั่วคราวจะไม่ได้กลับรายการภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
15

083

กำรเปลีย่ นแปลงของหนีส้ ิ นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
การเปลี่ยนเเปลงของหนี้สินที่มีสาระสาคัญที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็ นดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงจากกระแส
เงินสดจากการจัดหาเงิน
สัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การได้มาในบริ ษทั ย่อย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่น
ที่มิใช่เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
การเปลี่ยนแปลงจากกระแส
เงินสดจากการจัดหาเงิน
สัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การได้มาในบริ ษทั ย่อย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่น
ที่มิใช่เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

เงินเบิกเกินบัญชี
และ
เงินกูย้ ืม หนี้สินตาม
หุน้ กู้
หมายเหตุ เงินกูย้ ืมระยะสั้น ระยะยาว สัญญาเช่า
(ล้ านบาท)
19,267
33,145
11,804 174,683

4

4

รวม
238,899

2,477
-

20,021
-

(2,625)
2,725

(31)
-

19,842
2,725

197

68

-

-

265

79

(45)

7

-

41

22,020

(660)
52,529

298
12,209

(46)
174,606

(408)
261,364

14,276
-

23,019
-

(2,985)
2,482

(4,516)
-

29,794
2,482

2,175

1,707

685

-

4,567

1,041

3,340

296

-

4,677

74
39,586

187
80,782

12,687

(31)
170,059

230
303,114

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
084
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
16

หนีส้ ิ นที่มภี ำระดอกเบีย้

ส่วนที่มี
หลักประกัน
ส่ วนทีห่ มุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วน
ที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
หุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
รวมหนีส้ ินทีม่ ภี ำระดอกเบีย้

2564
ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน

2563
ส่วนที่มี
ส่วนที่ไม่มี
รวม
หลักประกัน หลักประกัน
(ล้ านบาท)

รวม

86
-

39,176
324

39,262
324

-

21,510
510

21,510
510

115

4,503

4,618

7

16,642

16,649

-

2,255

2,255

-

2,326

2,326

201

39,932
86,190

39,932
86,391

7

49,933
90,921

49,933
90,928

209
209
410

75,955
10,432
130,127
216,514
302,704

76,164
10,432
130,127
216,723
303,114

50
50
57

35,830
9,883
124,673
170,386
261,307

35,880
9,883
124,673
170,436
261,364

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
085
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เงินกูย้ ืมที่มีภาระดอกเบี้ ยส่ วนที่มีหลักประกันที่ได้มาจากการซื้ อกิจการในประเทศเวียดนามและในประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้มีการนาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็ นหลักประกัน ซึ่ งต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายใต้
สัญญาเงินกู้ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดหาเงินกูย้ ืมใหม่เพื่อทดแทนเงินกูเ้ ดิม รวมทั้งปลดหลักประกัน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 บริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) (“SCGP”) ได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว
กับ สถาบัน การเงิ นแห่ งหนึ่ งในประเทศ จานวนเงิ น 5,000 ล้า นบาท โดยเป็ นเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่ เชื่ อ มโยงกับ
การดาเนิ นงานด้านความยัง่ ยืน (Sustainability-Linked Loan หรื อ SLL) ระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ ยคงที่ และ
จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ ยลงหากสามารถดาเนิ นการบรรลุเป้ าหมายด้านความยัง่ ยืน (Sustainability Performance
Targets หรื อ SPTs) ตามที่ ไ ด้กาหนดไว้ในสัญ ญา ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ทั ดังกล่าวได้เบิ กถอน
เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวทั้งจานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคารหลายแห่ งจานวนเงินประมาณ 9,622 ล้านบาท
(2563: 10,347 ล้ านบาท)
ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2564 กลุ่ม บริ ษ ทั มี ว งเงิ น กู ย้ ืม ส่ ว นที่ ย งั ไม่ไ ด้เ บิ ก ถอนรวมเที ย บเท่ า เงิ น บาท จานวน
63,858 ล้านบาท (2563: 89,558 ล้ านบาท) รวมวงเงินกูย้ ืมสาหรับโครงการปิ โตรเคมีในประเทศเวียดนาม จานวน
1,801 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรื อเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 60,192 ล้านบาท
เงินกูย้ ืมระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั มีอตั ราดอกเบี้ยในปี 2564 ร้อยละ 0.75 ถึง 8.50 ต่อปี (2563: ร้ อยละ 1.43 ถึง 10.90 ต่ อปี )

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
086
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หุ้นกู้
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยมี หุ้น กู้ป ระเภทไม่ ด ้อ ยสิ ท ธิ แ ละไม่ มีห ลักประกัน มู ลค่ ารวม
170,500 ล้านบาท (2563: 175,000 ล้ านบาท) ดังนี้

หุ้นกูค้ รั้งที่

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

อำยุหุ้นกู้

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

3.25
2.97
3.05
3.00
3.10
3.10
3.00
2.80
2.80
2.65
2.65

4 ปี
7 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

175,000

2.65

2564
2563
(ล้ านบาท)

หุ้นกู้ - บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
1/2560
10,000
2/2560
3/2560
30,000
1/2561
10,000
2/2561
15,000
1/2562
10,000
2/2562
25,000
1/2563
2/2563
25,000
1/2564
15,000
2/2564
25,000
165,000
หุ้นกู้ - บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน)
1/2564
5,500
รวม
170,500
หั ก หุ้นกูท้ ี่ถือโดยบริ ษทั ย่อย
(441)
และค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้
สุ ทธิ
170,059
หั ก ส่วนที่ถึงกำหนด
(39,932)
ชำระภำยในหนึ่ งปี
สุ ทธิ
130,127

(394)
174,606
(49,933)
124,673

ครบกำหนด

1 เมษำยน 2564
30 สิ งหำคม 2567
1 ตุลำคม 2564
1 เมษำยน 2565
1 ตุลำคม 2565
1 เมษำยน 2566
1 พฤศจิกำยน 2566
1 เมษำยน 2567
1 พฤศจิกำยน 2567
1 เมษำยน 2568
1 ตุลำคม 2568

3 ปี 8 เดือน 1 ธันวำคม 2567

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
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ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
กลุ่มบริ ษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยง
ของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรั บผลประโยชน์ พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินบาเหน็จ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม
หั ก สิ นทรัพย์โครงการของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน - สุ ทธิ

(ล้ านบาท)

13,497
110
810
14,417
240
14,657
(116)
14,541

2563

13,701
103
782
14,586
216
14,802
(114)
14,688

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
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การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ าปั จจุบันของประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
2564
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รั บรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
อื่นๆ
รั บรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลขาดทุน (กาไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่าย
เพิ่มจากการซื้ อธุรกิจ
อื่นๆ

ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2563

(ล้ านบาท)
14,586
14,077
866
278
7
(35)
1,116

881
298
134
(2)
1,311

(880)
162
(718)

203
4
207

(763)
134
62
(567)

(1,019)
10
(1,009)

14,417

14,586

ผลขาดทุน (กาไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก
2564

2563
(ล้ านบาท)

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

35
(1,014)
99
(880)

29
177
(2)
204

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
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สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
2564
อัตราคิดลด *
- ประเทศไทย
- ประเทศเวียดนาม
- ประเทศอินโดนีเซี ย
- อื่นๆ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ ***

(ร้ อยละ)

1.06 - 3.03
2.07
3.39 - 7.91
4.00 - 5.09
0.50 - 10.00
1.50 - 22.00
50.00 ของ TMO2017

2563

1.02 - 2.31
2.53
3.26 - 8.30
4.91 - 5.21
1.00 - 8.50
1.50 - 24.00
50.00 ของ TMO2017

* อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสาหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบาเหน็จ
** ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทางานของพนักงาน
*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานประมาณ 7 - 31 ปี

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
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สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติ อื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่ อประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2564

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2563

(ล้ านบาท)
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
ลดลงร้อยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0
ลดลงร้อยละ 10.0

(668)
726

(743)
811

1,395
(1,211)

1,522
(1,315)

(348)
363

(380)
398

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
18

สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญ ญัติแห่ งพระราชบัญ ญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นส ารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
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ข้ อมูลตำมส่ วนงำนธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั นาเสนอข้อมูลตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุ รกิ จเป็ นรู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริ หารการจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกาหนด
ส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ รายได้และผลการดาเนิ นงานจากส่ วนงานเป็ นรายการที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงานหรื อที่ สามารถ
ปันส่ วนให้กบั ส่ วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล
ส่ วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้
ธุรกิจซี เมนต์ และผลิตภัณฑ์ ผลิ ตและจาหน่ ายปู นซี เมนต์เทา คอนกรี ตผสมเสร็ จ ปู นซี เมนต์ขาว ปู นสาเร็ จรู ป
ก่ อสร้ าง
กระเบื้ องหลังคา สิ น ค้ากลุ่ ม ฝา ฝ้ า และไม้สั งเคราะห์ อิ ฐ บล็อ กปู พ้ื น กระเบื้ อ ง
เซรามิ ค สุ ขภัณฑ์และก๊อกน้ าต่ างๆ เป็ นผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าซี เมนต์ วัสดุ ก่อสร้างและ
สิ นค้าอื่นๆ รวมไปถึงบริ การและโซลูชนั ที่ เกี่ยวกับบ้านและที่ อยู่อาศัยผ่านช่ องทาง
การจัดจาหน่ าย (Active Omni Channel) รวมถึ งการให้ บริ การขนส่ ง กระจายสิ นค้า
บริ การนาเข้าและส่ งออก
ธุรกิจเคมิคอลส์

ผลิตและจาหน่ายโอเลฟิ นส์ โพลีโอเลฟิ นส์ ไวนิล และสิ นค้าเคมีภณ
ั ฑ์อื่นๆ

ธุรกิจแพคเกจจิ ง้
(เอสซี จีพี)

ประกอบธุ รกิจการให้บริ การโซลูชนั ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็ น
สองสายธุ รกิ จที่ สาคัญ คื อ (1) สายธุ รกิ จบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร ประกอบไปด้วย
บรรจุภณ
ั ฑ์เยื่อและกระดาษ กระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุสมรรถนะสู ง
และพอลิ เมอร์ และ (2) สายธุ รกิ จเยื่อและกระดาษ ประกอบด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
ผลิตภัณ ฑ์เยื่อและกระดาษ ซึ่ งส่ วนใหญ่ประกอบไปด้วยกระดาษพิมพ์เขี ยนและ
เยื่อกระดาษ

ส่ วนงานอื่ น

ร่ ว มลงทุ น กับ บริ ษ ทั ชั้นน าในธุ ร กิ จอื่ น ๆ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ไ ด้แ ก่ ธุ ร กิ จเครื่ อ งจักรกล
การเกษตร อุปกรณ์และชิ้นส่ วนยานยนต์ เหล็ก ธุ รกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งธุรกิจบูรณาการระบบอัตโนมัติ และการให้บริ การอื่นๆ

ข้อมูลตามส่ วนงานธุ รกิจ ใช้สาหรับการประเมินผลการดาเนิ นงานและจัดสรรทรัพยากรสาหรับผูบ้ ริ หาร กลุ่มบริ ษทั
ประเมินความสามารถในการดาเนินงานตาม EBITDA

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
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ข้อมูลตามส่ วนงานธุรกิจสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

งบกำรเงินรวมเอสซี จี
ส่ วนงานธุรกิจ
ธุ รกิจซี เมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ ำง
ธุ รกิจเคมิ คอลส์
ธุ รกิจแพคเกจจิ้ง
ส่ วนงำนอื่น

สิ นทรั พย์รวม
2564
2563

รำยได้จำกกำรขำย
2564
2563
(ล้ านบาท)

EBITDA (1)
2564
2563

861,101

749,381

530,112

399,939

91,867

74,600

224,226
377,174
206,824
392,074

212,615
283,614
172,429
318,831

182,529
238,390
124,223
219

171,720
146,870
92,786
122

18,877
41,465
21,164
10,810

21,591
30,965
16,884
5,462

กำไร
ค่ำเสื่ อมรำคำ
สำหรั บปี (2)
และค่ำตัดจำหน่ ำย
2564
2564
2563
2563
(ล้ านบาท)
งบกำรเงินรวมเอสซี จี
ส่ วนงานธุรกิจ
ธุ รกิจซี เมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ ำง
ธุ รกิจเคมิ คอลส์
ธุ รกิจแพคเกจจิ้ง
ส่ วนงำนอื่น

47,174

34,144

28,834

27,377

4,262
28,931
8,294
8,110

6,422
17,667
6,457
3,862

11,688
8,328
8,315
760

12,117
7,441
7,183
866

(1) หมายถึง กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไรของการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม

(2) หมายถึง กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

093

ผลการดาเนินงานของส่ วนงานธุรกิจ
ธุ รกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ ำง
2564
2563

ธุ รกิจเคมิคอลส์
2564
2563
(ล้ านบาท)

ธุ รกิจแพคเกจจิ้ง
2564
2563

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์

71,128
21,621
102,079
29,398
224,226

58,655
19,584
106,902
27,474
212,615

83,483
70,473
210,566
12,652
377,174

55,275
50,523
168,249
9,567
283,614

69,186
873
97,181
39,584
206,824

62,919
823
87,271
21,416
172,429

เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

57,542
23,343
5,157
8,097
94,139
130,087
224,226

58,134
19,976
5,204
8,134
91,448
121,167
212,615

77,108
39,838
63,547
5,599
186,092
191,082
377,174

49,387
39,134
32,535
4,046
125,102
158,512
283,614

32,889
19,087
23,882
8,666
84,524
122,300
206,824

31,809
11,428
13,119
6,232
62,588
109,841
172,429

9,972

10,030

44,020

52,521

30,882

11,201

ข้อมูลเพิม่ เติม
กำรเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
09 4
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ส่ วนงำนอื่น
2564
2563

รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่ วนงำน
2564
2563
(ล้ านบาท)

งบกำรเงินรวมเอสซี จี
2564
2563

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรั พย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์

135,456
25,913
2,598
228,107
392,074

144,463
26,455
2,607
145,306
318,831

(126,237)
(10)
(1,716)
(211,234)
(339,197)

(107,295)
(10)
(1,604)
(129,199)
(238,108)

233,016
118,870
410,708
98,507
861,101

214,017
97,375
363,425
74,564
749,381

เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้ น

41,212
3,242
124,738
4,125
173,317
218,757
392,074

50,884
2,363
124,768
3,643
181,658
137,173
318,831

(122,360)
(3,514)
(601)
(504)
(126,979)
(212,218)
(339,197)

(99,286)
(2,408)
(5,190)
(657)
(107,541)
(130,567)
(238,108)

86,391
81,996
216,723
25,983
411,093
450,008
861,101

90,928
70,493
170,436
21,398
353,255
396,126
749,381

1,024

296

-

-

85,898

74,048

ข้อมูลเพิม่ เติม
กำรเพิ่มขึ้นของสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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ธุ รกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ ำง
2564
2563
ข้อมูลจากงบกาไรขาดทุน
รำยได้จำกกำรขำย
ลูกค้ำภำยนอก
ระหว่ำงส่วนงำน
รวมรำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำน
กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน
และภำษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรหลังภำษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำไรของกำรร่ วมค้ำและ
บริ ษทั ร่ วมตำมวิธีส่วนได้เสี ย
กาไรสาหรับปี
กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม

ธุ รกิจเคมิคอลส์
2564
2563
(ล้ านบาท)

ธุ รกิจแพคเกจจิ้ง
2564
2563

171,125
11,404
182,529
(139,436)
43,093
1,785
44,878
(38,149)

162,959
8,761
171,720
(130,955)
40,765
2,446
43,211
(34,260)

237,315
1,075
238,390
(195,657)
42,733
790
43,523
(16,747)

146,118
752
146,870
(117,279)
29,591
1,981
31,572
(12,481)

121,453
2,770
124,223
(101,345)
22,878
2,532
25,410
(12,575)

90,740
2,046
92,786
(73,333)
19,453
603
20,056
(10,363)

6,729
(1,876)
4,853
(2,082)
2,771

8,951
(2,268)
6,683
(1,490)
5,193

26,776
(1,748)
25,028
(3,795)
21,233

19,091
(908)
18,183
(3,311)
14,872

12,835
(1,180)
11,655
(2,065)
9,590

9,693
(1,452)
8,241
(1,001)
7,240

1,511
4,282

1,012
6,205

11,577
32,810

5,033
19,905

57
9,647

66
7,306

4,262

6,422

28,931

17,667

8,294

6,457

20
4,282

(217)
6,205

3,879
32,810

2,238
19,905

1,353
9,647

849
7,306

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
096
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ข้อมูลจากงบกาไรขาดทุน
รำยได้จำกกำรขำย
ลูกค้ำภำยนอก
ระหว่ำงส่วนงำน
รวมรำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำน
กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน
และภำษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไรหลังภำษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำไรของกำรร่ วมค้ำและ
บริ ษทั ร่ วมตำมวิธีส่วนได้เสี ย
กาไรสาหรับปี
กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม

ส่วนงำนอื่น
2564
2563

รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน
2564
2563
(ล้ านบาท)

งบกำรเงินรวมเอสซีจี
2564
2563

219
219
(112)
107
12,615
12,722
(6,019)

122
122
(87)
35
8,965
9,000
(5,928)

(15,249)
(15,249)
15,550
301
(7,128)
(6,827)
6,635

(11,559)
(11,559)
11,707
148
(6,717)
(6,569)
6,497

530,112
530,112
(421,000)
109,112
10,594
119,706
(66,855)

399,939
399,939
(309,947)
89,992
7,278
97,270
(56,535)

6,703
(2,035)
4,668
(958)
3,710

3,072
(2,551)
521
(5)
516

(192)
81
(111)
(111)

(72)
97
25
(2)
23

52,851
(6,758)
46,093
(8,900)
37,193

40,735
(7,082)
33,653
(5,809)
27,844

4,398
8,108

3,346
3,862

(111)

(1)
22

17,543
54,736

9,456
37,300

8,110

3,862

(2,423)

(264)

47,174

34,144

(2)
8,108

3,862

2,312
(111)

286
22

7,562
54,736

3,156
37,300

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

097

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ได้ขยายการลงทุ นและดาเนิ นกิ จการในต่ างประเทศ โดยนาเสนอข้อมู ลเกี่ ยวกับการจาแนกส่ วนงาน
ภูมิศาสตร์ สาหรับรายการรายได้จากการขายและสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนที่มีมูลค่าเป็ นสาระสาคัญ โดยรายได้จาก
การขายตามส่ วนงานแยกตามที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ของลูกค้า และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่ วนงานแยกตามสถานที่ต้ งั
ทางภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานภูมิศาสตร์
รายได้จากการขาย
2564
2563
ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซี ย
จีน
ประเทศอื่นๆ
รวม

287,226
48,809
48,618
24,853
120,606
530,112

(ล้ านบาท)
231,220
35,795
30,505
21,743
80,676
399,939

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2564
2563
219,758
167,737
54,518
11
37,196
479,220

228,614
111,308
38,647
8
32,005
410,582

ลูกค้ ารายใหญ่
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งรายใดที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
098
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
20

รำยได้ อื่น
2564
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ผลกาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่ องมือทางการเงิน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั อื่น
ผลกาไรจากการปรับปรุ งเงินค่าหุน้ ที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
อื่นๆ
รวม

21

(ล้ านบาท)
2,880
2,371
1,697
1,071
1,047
1,528
10,594

2563
1,737
684
670
1,225
2,962
7,278

ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย
2564
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
เงินเดือน สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าพัฒนาพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขายและโฆษณา
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่านายหน้า
ค่าเช่า
อื่นๆ
รวม

2563

(ล้ านบาท)
20,050
13,226
5,960
5,701
2,178
1,998
760
671
652
532
97
182
2,616
1,781
32,313
24,091

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
22

099

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
2564
เงินเดือน สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าพัฒนาพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าจ้างแรงงานภายนอก
ค่าใช้จ่ายคงที่จากการผลิตไม่เต็มกาลังการผลิต
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าภาษีใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าประชาสัมพันธ์และเงินบริ จาค
อื่นๆ
รวม

23

(ล้ านบาท)
18,550
2,991
2,640
1,315
1,165
876
819
2,128
30,484

2563
18,179
2,598
2,116
1,138
1,026
891
640
2,136
28,724

ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ ของพนักงำน
2564
เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการ และอื่นๆ
ต้นทุนบาเหน็จ - โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
ต้นทุนบาเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
ค่าใช้จ่ายสาหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
รวม

(ล้ านบาท)
40,517
3,723
2,238
1,116
327
47,921

2563
38,643
3,772
2,153
1,311
917
46,796

กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีเงินทุนสารองเลี้ยงชี พเพื่อจ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงาน โดยบริ ษทั จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10
ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีเงินกองทุนสารองเลี้ยงชี พซึ่ งได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติ
กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 อี กประเภทหนึ่ งส าหรั บ พนักงานของบริ ษ ัท บนพื้ นฐานความสมัค รใจของ
พนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน พนักงานที่จะสมัครเป็ นสมาชิ กกองทุนนี้ ตอ้ งจ่ายเงินสะสมเป็ นรายเดือน
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริ ษทั จะจ่ายสมทบเป็ นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ
5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อายุงานของสมาชิก
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สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
24

ภำษีเงินได้
หมายเหตุ
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผลกาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
รวม

14

14

2564

(ล้ านบาท)

2563

7,936
192
8,128

6,939
43
6,982

772
8,900

(1,173)
5,809

(10)
316

6
13

179
485

(33)
(14)
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การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
2564

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
และบริ ษทั ร่ วม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี
สาหรับกิจการในต่างประเทศ
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้และอื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษี
ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

2563
(ล้ านบาท)
63,636

20

(17,543)
46,093
9,219

19

(126)
(517)
(1,337)
(477)
985
189
7,936
192
772
8,900

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(ล้ านบาท)
43,109

20

(9,456)
33,653
6,731

17

(70)
(355)
(977)
(391)
1,528
473
6,939
43
(1,173)
5,809
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25

เงินปันผล
เงินปันผลที่บริ ษทั จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ มีดงั นี้
วันที่อนุมตั ิ

26

กาหนดจ่าย
เงินปั นผล

อัตราต่อหุน้
(บาท)

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

2564
เงินปั นผลประจาปี 2563
เงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2564
รวม

31 มีนาคม 2564
29 กรกฎาคม 2564

23 เมษายน 2564
27 สิ งหาคม 2564

8.50
8.50
17.00

10,199
10,199
20,398

2563
เงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2562
เงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2563
รวม

18 มีนาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563

17 เมษายน 2563
28 สิ งหาคม 2563

7.00
5.50
12.50

8,398
6,600
14,998

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่ าตามบัญชี และมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ น
รวมถึงลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง
ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
หากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
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มูล ค่ าตามบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร ผ่ำนกำไรขำดทุน รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
หรื อขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2564
สินทรั พย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ระยะสั้น
- เงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน
- กองทุน
ลูกหนี้กำรค้ำ
เงินให้กยู้ ืม
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- เงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน
- กองทุน
- หุน้ กูแ้ ละหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
เงินลงทุนในตรำสำรทุน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เงินค่ำหุน้ ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุน้ กู้
หนี้สินอนุพนั ธ์
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

มูล ค่ ายุตธิ รรม

รวม
(ล้ านบาท)

-

-

35,993

35,993

12,113
345

1,232
-

18,272
61,451
305
-

18,272
13,345
61,451
305
345

306
12,764

273
17,628
19,133

440
62
116,523

440
273
368
17,628
148,420

2,989
270
3,259

131
131

39,586
43,670
80,782
12,687
170,059
346,784

39,586
43,670
2,989
80,782
12,687
170,059
401
350,174

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

13,345

-

13,345

-

345

-

345

919

439
273
61
-

306
16,709

439
273
367
17,628

-

-

2,989

2,989

-

175,880
401

-

175,880
401
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มูล ค่าตามบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร ผ่ำนกำไรขำดทุน รำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
หรื อขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ระยะสั้น
- เงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน
- กองทุน
ลูกหนี้กำรค้ำ
เงินให้กยู้ ืม
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- เงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน
- กองทุน
- หุน้ กูแ้ ละหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
เงินลงทุนในตรำสำรทุน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เงินกูย้ ืมระยะยำว
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หุน้ กู้
หนี้สินอนุพนั ธ์
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

มูล ค่ายุตธิ รรม

รวม
(ล้ านบาท)

-

-

64,399

64,399

258

26,218
-

12,364
40,881
192
-

12,364
26,218
40,881
192
258

258

3,805
12,807
42,830

364
457
118,657

364
3,805
457
12,807
161,745

534
534

-

22,020
28,655
52,529
12,209
174,606
290,019

22,020
28,655
52,529
12,209
174,606
534
290,553

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

26,218

-

26,218

-

258

-

258

763

364
3,805
498
-

12,044

364
3,805
498
12,807

-

179,627
534

-

179,627
534
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ในไตรมาส 1 ปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงทุนในกองทุนรวมกับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแห่ งหนึ่ ง จานวนเงิ น
12,000 ล้านบาท ซึ่ งวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1 ต่อปี
และระยะเวลาในการถื อครองประมาณ 1 ปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่ า
ยุติ ธรรมผ่านกาไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื่ น ส่ วนใหญ่ ล งทุ น ในกองทุ นส่ วนบุ คคลซึ่ งบริ หารงานโดยบริ ษ ัทบริ หาร
สิ นทรั พย์อิสระ 2 ราย ได้ลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ มีสภาพคล่ องสู งและถู กจัด อัน ดับอยู่ในระดับความน่ าเชื่ อถื อ ที่
สามารถลงทุนได้ โดยมีอตั ราผลตอบแทนร้อยละ 0.44 ถึง 2.86 ต่อปี (2563: ร้ อยละ 0.35 ถึง 2.02 ต่ อปี )
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน โดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่า
ดังต่อไปนี้
- เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ที่เป็ นหลักทรั พย์ที่ ซ้ื อขายนอกตลาดหลักทรั พย์ อ้างอิ งราคาจากนายหน้า ซึ่ งได้มีการ
ทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่ คาดการณ์ไว้ดว้ ยอัตรา
ดอกเบี้ ยในตลาดสาหรับเครื่ องมือทางการเงิ นที่ เหมื อนกัน ณ วันที่ วดั มูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทาง
การเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตและได้รวมการปรับปรุ งความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของกลุ่มบริ ษทั
และคู่สญ
ั ญาตามความเหมาะสม
- สิ นทรัพย์และหนี้ สินอนุ พนั ธ์ ได้แก่ สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาป้ องกันความเสี่ ยง
ด้านราคา อ้างอิงการปรับมูลค่าของสัญญาที่กลุ่มบริ ษทั ทาไว้กบั ธนาคารตั้งแต่เริ่ มต้นด้วยราคาตลาด ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน เพื่ อ สะท้อนให้เห็ น ถึ งมู ลค่ าของสัญ ญา ณ เวลาปั จจุ บ ันมากขึ้ น และสัญ ญาแลกเปลี่ ย น
อัตราดอกเบี้ ยคานวณมูลค่ายุติธรรมจากผลต่างของมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตโดยอ้างอิงจาก
เส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ของอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และอัตราดอกเบี้ยที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นที่สังเกตได้
จากตลาดของเครื่ องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน โดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่า
ดังต่อไปนี้
- เงิ นลงทุนในตราสารทุ นที่ ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาดใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่ า เช่ น มูลค่าสิ นทรั พย์
สุ ทธิ ที่รายงานล่าสุ ดปรับปรุ งด้วยปั จจัยอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง เนื่ องจากตราสารทุ นดังกล่าวไม่ได้จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ และไม่มีธุรกรรมหรื อรายการที่เป็ นอิสระอื่นที่เป็ นปัจจุบนั และสังเกตได้
-

เงินค่าหุ ้นที่ คาดว่าจะต้องจ่ายใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่ งมีขอ้ มูลที่ ไม่สามารถ
สังเกตได้ที่มีนยั สาคัญ เช่น กระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่าย และอัตราคิดลดที่ปรับค่าความเสี่ ยง
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เครื่ องมือทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ ำด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรับหุ น้ กูโ้ ดยคานวณจากราคาซื้ อขายที่ประกาศอยู่ในสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย โดยใช้ราคาปิ ด ณ วันที่รายงาน
(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั มีหน้าที่กาหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงิ น
และอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การใช้จ่ายในการลงทุ น เงิ น ลงทุ น เงิ น กู้ เงิ น ฝาก และธุ รกรรมการค้า
ระหว่างประเทศ รวมถึ งการกาหนดนโยบายและกากับดู แลการบริ หารตราสารอนุ พ นั ธ์ทางการเงิ น และการ
บริ หารเงินสด เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเงินของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้ความเสี่ ยงที่
ยอมรับ ได้และเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกันในกลุ่มบริ ษทั และจะทบทวนปรั บปรุ งนโยบายให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการการเงินของกลุ่มบริ ษทั จะติดตามสถานะทางการเงินและจัดทา
รายงานต่อคณะจัดการของกลุ่มบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
(1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตเป็ นความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญา
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา
(1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนั ธ์
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของกลุ่มบริ ษทั ที่ เกิ ดจากเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดและอนุ พนั ธ์
มีจากัดเนื่ องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงิ น ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี่ ยง
ด้านเครดิตต่า
(1.2) เงินลงทุนในตราสารหนี้
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของกลุ่มบริ ษทั มีจากัดเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีการลงทุนในตราสารหนี้ ที่มี
สภาพคล่องและอันดับความน่าเชื่อถือสู ง
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(1.3) ลูกหนี้การค้า
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับอิทธิ พลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกค้า
แต่ละราย รวมถึงความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดาเนิ นธุ รกิจอยู่
กลุ่มบริ ษทั กาหนดนโยบายด้านเครดิ ตเพื่อวิเคราะห์ความน่ าเชื่ อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละราย
ก่อนที่ กลุ่มบริ ษทั จะกาหนดวงเงินสิ นเชื่ อ ระยะเวลา และเงื่ อนไขทางการค้า โดยยอดขายที่ เกิ นกว่า
วงเงินดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจ
กลุ่มบริ ษทั จากัดความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การค้าด้วยการกาหนดระยะเวลาสู งสุ ดในการจ่าย
ชาระ และมีการติ ด ตามยอดคงค้างของลูกหนี้ การค้าอย่างสม่าเสมอ กลุ่มบริ ษ ทั พิจารณาการ
ด้อยค่าทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นคานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ และสะท้อนผลแตกต่าง
ระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตที่ผา่ นมา สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และมุมมองของกลุ่มบริ ษทั
ที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 7
(2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กากับดูแลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่
ผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่าเพี ยงพอ เพื่ อใช้ในการด าเนิ นงานของกลุ่มบริ ษ ทั รวมถึ งการช าระหนี้ สิ นที่ ครบ
กาหนดชาระ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องในอนาคต
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หนี้ สินทางการเงินที่ มีภาระดอกเบี้ ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มี อตั ราผลตอบแทนที่ แท้จริ ง และระยะเวลาที่
ครบกาหนดชาระ ดังนี้
อัตรำผลตอบแทน
หลังจำก 1 ปี
ที่แท้จริ ง
ภำยใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลังจำก 5 ปี
รวม
(ร้ อยละต่ อปี )
(ล้ านบาท)

ปี 2564
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

เงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินกูย้ ืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิน

หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
หุ้นกู้
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิน

หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
หุ้นกู้
รวม
หั ก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
สุ ทธิ

0.55 - 6.20
MOR/ MMR บวก 0.55
Cost of fund บวก (0.65 - 2.50)
LIBOR บวก (0.75 - 1.25)
JIBOR บวก 1.50
1.05 , 4.50
0.75 - 8.50
MLR ลบ (1.50 - 2.65)
LIBOR บวก (1.25 - 1.75)
JIBOR บวก (1.15 - 1.30)
VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก (0.60 - 1.75)
THBFIX บวก (1.01 - 1.10)
1.40 - 12.12
3.00 - 3.10

39,262

-

-

39,262

324
4,618

-

-

324
4,618

2,649
39,932

-

-

2,649
39,932

0.75 - 8.50
MLR ลบ (1.50 - 2.65)
LIBOR บวก (1.25 - 2.50)
JIBOR บวก (1.15 - 1.30)
VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก (0.60 - 1.75)
THBFIX บวก (1.01 - 1.10)
1.40 - 12.12
2.65 - 3.10

-

32,153

44,011

76,164

86,785

6,340
130,127
168,620

7,483
51,494

13,823
130,127
306,899
(3,785)
303,114
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ปี 2563
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

เงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินกูย้ ืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิน

หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
หุ้นกู้
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิน

หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
หุ้นกู้
รวม
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อัตรำผลตอบแทน
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

หลังจำก 1 ปี
ภำยใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลังจำก 5 ปี
(ล้ านบาท)

รวม

0.55 - 7.50
MMR / MLR ลบ 1.00
Cost of fund บวก (0.50 - 2.50)
LIBOR บวก (0.75 - 1.50)
JIBOR บวก (0.75 - 1.50)
1.05 , 3.15
1.43 - 10.90
MLR ลบ (1.50 - 2.75)
LIBOR บวก (1.25 - 1.75)
JIBOR บวก 1.15
VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก 0.65
1.81 - 15.00
3.05 - 3.25

21,510

-

-

21,510

510
16,649

-

-

510
16,649

2,699
49,933

-

-

2,699
49,933

1.43 - 10.90
MLR ลบ (1.50 - 2.75)
LIBOR บวก (1.25 - 2.50)
JIBOR บวก 1.15
VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก (0.60 - 3.78)
THBFIX บวก (1.01 - 1.10)
1.81 - 15.00
2.80 - 3.10

-

22,511

13,369

35,880

91,301

5,835
124,673
153,019

7,205
20,574

13,040
124,673
264,894
(3,530)
261,364
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(3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรื อกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่ องมือทางการเงินจะมีความผันผวน
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ ยงด้านตลาดมีดงั นี้
(3.1) ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษ ทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัต ราแลกเปลี่ย นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งเกิ ด จาก
การซื้ อการขาย การจ่ายชาระค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และรายการรับจ่ายอื่นๆ ที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่ า งประเทศ กลุ่ ม บริ ษ ัท บริ ห ารจัด การความเสี่ ย งดังกล่ า วโดยการท าสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่า งประเทศล่ว งหน้า (Forward Exchange Contract) เพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งในสิ น ทรัพ ย์แ ละ
หนี้ สิ นทางการเงิ นที่ เป็ นสกุลเงิ นตราต่ างประเทศ สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ า งประเทศล่วงหน้า
ที่ ทาสัญญา ณ วันที่ รายงานเกี่ ยวข้องกับการซื้ อและขายในสกุลเงิ นตราต่างประเทศที่ คาดการณ์
ว่าจะเกิดขึ้นในภายหลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศที่ สาคัญ
จากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
2564
ดอลลาร์
สหรัฐ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ที่มคี วำมเสี่ ยง
สัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

12,344
(6,077)
(11,756)
(5,489)
9,570
(8,681)
(4,600)

2563
ดอง
ดอลลาร์
เวียดนาม
สหรัฐ
(ล้ านบาท)
1,082
4,881
(5)
(5,691)
(7,641)
(6,686)
(6,564)
(6,564)

(7,496)
10,716
(5,830)
(2,610)

ดอง
เวียดนาม
1,084
(5)
(10,179)
(9,100)
(9,100)
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สั ญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับธนาคารในต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
จากการจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 63 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเทียบเท่าเงินบาท 2,110 ล้านบาท
โดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากสกุลดอลลาร์ สหรัฐเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน สัญญาดังกล่าว
จะครบกาหนดภายในเดือนมกราคม 2570
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การแข็งค่าและการอ่อนค่า ที่เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานที่มีต่อ
สกุลเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ส่ งผลกระทบต่ อการวัด มู ลค่ าของเครื่ องมื อทาง
การเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่ งผลกระทบต่อกาไรหรื อขาดทุนเป็ นจานวนเงินตามที่
แสดงไว้ดา้ นล่าง โดยการวิเคราะห์ต้ งั อยู่บนข้อสมมติ ที่ว่าตัวแปรอื่นโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ ยเป็ น
อัตราคงที่

ผลกระทบต่ อกาไรหรื อขาดทุน

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)

การแข็งค่า

การอ่อนค่า
(ล้ านบาท)

2564
ดอลลาร์สหรัฐ
ดองเวียดนาม

1
1

46
66

(46)
(66)

2563
ดอลลาร์สหรัฐ
ดองเวียดนาม

1
1

33
91

(33)
(91)
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(3.2) ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย
ตลาดซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและความแน่ นอนของกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย ส่ วนใหญ่จากเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน กลุ่มบริ ษทั
ได้ลดความเสี่ ยงโดยการท าสัญ ญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยเพื่ อ จัด การความผัน ผวนในอัต รา
ดอกเบี้ยสาหรับเงินกูย้ ืมบางรายการ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2564

เครื่ องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มคี วำมเสี่ ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ยอดควำมเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

919
(100,836)
(99,917)
46,188
(53,729)

2563
(ล้ านบาท)
337
(48,367)
(48,030)
3,260
(44,770)

สั ญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารในประเทศเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจาก
อัต ราดอกเบี้ ย ของเงิ นกู้ยืม ระยะยาวจานวน 1,000 ล้านบาท โดยการแลกเปลี่ ยนอัต ราดอกเบี้ ย
ลอยตัว THBFIX เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกาหนด
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2570
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยกับธนาคารในต่างประเทศแห่ งหนึ่ งเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยของเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 63 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเทียบเท่า
เงินบาท 2,110 ล้านบาท โดยการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 0.27 ต่อปี โดยสัญญาดังกล่าวจะครบกาหนดภายในเดือนมกราคม 2570
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารในต่างประเทศเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
จากอัตราดอกเบี้ ยของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจานวน 1,289 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเที ยบเท่ าเงิ นบาท
43,078 ล้านบาท โดยการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว LIBOR เป็ นอัตราดอกเบี้ ยคงที่เฉลี่ย
ร้อยละ 1.54 ต่อปี โดยสัญญาดังกล่าวจะครบกาหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2570
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การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวในกระแสเงินสดของเครื่ องมือทางการเงินที่มอี ัตราดอกเบีย้ ผันแปร
การเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยที่ 1% ซึ่ งเป็ นไปได้อย่างสมเหตุ สมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ส่ งผลกระทบต่ อกาไรหรื อขาดทุ นและองค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นจานวนเงิ นตามที่
แสดงไว้ด ้านล่ างโดยตั้งอยู่ บ นข้อสมมติ ที่ ว่ า ตัว แปรอื่ น โดยเฉพาะอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศมีค่าคงที่

2564
เครื่ องมือทางการเงินที่ มีอตั รา
ดอกเบี้ยผันแปร
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ควำมอ่ อนไหวของกระแสเงินสด (สุ ทธิ)
2563
เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั รา
ดอกเบี้ยผันแปร
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ควำมอ่ อนไหวของกระแสเงินสด (สุ ทธิ)

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
กาไรหรื อขาดทุน
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(ล้ านบาท)
(525)

525

-

-

31
(494)

(31)
494

431
431

(431)
(431)

(480)

480

-

-

32
(448)

(32)
448

-

-

(4) ความเสี่ยงในกระแสเงินสด
กลุ่มบริ ษ ทั มี สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยซึ่ งเป็ นรายการบัญชี ป้องกันความเสี่ ย งในกระแสเงิ นสด
ณ สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนที่มีประสิ ทธิ ผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสะสมไว้ในสารองการป้ องกันความเสี่ ยงในส่ วนขององค์ประกอบอื่นของ
ผูถ้ ื อหุ ้น จานวน 131 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษ ทั ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุติ ธรรมของส่ วนที่ ไม่ มี
ประสิ ทธิ ผล
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ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั มี
2564
(ก) หนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั เพื่อค้ าประกันการจ่ายชาระ
เงินกูย้ ืมของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม
(ข) หนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน
(ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิ ดแล้วแต่ยงั ไม่เข้าเงื่อนไขการเป็ นหนี้ สิน
(ง) ภาระผูกพัน
- ตามสัญญาซื้ อวัตถุดิบ
- ตามสัญญาเช่าและบริ การ
- ตามสัญญาก่อสร้าง ติดตั้งเครื่ องจักร และอื่นๆ

(ล้ านบาท)

2563

132

198

2,340
2,123

2,008
436

53,870
1,801
16,730

32,176
1,688
38,936

ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเครื่ องจักรนี้ ได้รวมถึงการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่ องจักร
และอุปกรณ์และการก่อสร้างโรงงานของโรงงานปิ โตรเคมีในประเทศเวียดนามมูลค่าประมาณ 152 ล้านดอลลาร์
สหรัฐและ 3,001 พันล้านดองเวียดนาม รวมเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 9,466 ล้านบาท
(จ) บริ ษทั ได้ทาสัญญากับผูใ้ ห้บริ การในประเทศ 2 ราย เพื่อให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริ ษทั
มูล ค่า ตามสัญ ญาประมาณ 6,800 ล้า นบาท ซึ่ งสัญ ญาดังกล่า วมีร ะยะเวลา 7 ปี โดยเริ่ ม มีผ ลตั้ง แต่เดื อ น
มิถุนายน 2559
(ฉ) ในระหว่างปี 2561 และ 2564 บริ ษทั ย่อยในกลุ่มธุ รกิ จเคมิคอลส์ ได้ทาสัญญาซื้ อวัตถุดิบและสาธารณู ปโภค
กับบริ ษทั ทั้งในและต่างประเทศ อายุสัญญาแต่ละฉบับอยู่ระหว่าง 10 - 15 ปี โดยที่ ท้ งั สองฝ่ ายมีขอ้ ผูกพัน
ที่จะต้องซื้ อขายและส่ งมอบวัตถุดิบและสาธารณู ปโภคตามราคา ปริ มาณ และเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
(ช) ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 บริ ษัท ได้แ จ้ง ความด าเนิ น คดี อ าญาอดี ต พนั ก งานเกี่ ย วกับ การลัก ทรั พ ย์
(แบบฟอร์ มใบหุ ้นสามัญ) และการปลอมแปลงใบหุ น้ สามัญของบริ ษทั เป็ นจานวนหุ น้ 672,000 หุ น้ ซึ่ งต่อมา
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 บริ ษทั ได้รับแจ้งจากศาลแพ่งว่าผูจ้ ดั การมรดกและทายาทผูถ้ ือหุ ้นที่ ถูกปลอมแปลง
ใบหุ ้น (โจทก์) ได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั พร้อมกับบุคคลและนิ ติบุคคลอื่นซึ่ งเกี่ ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว โดยเรี ยกร้อง
ให้ร่วมกันชดเชยค่าเสี ยหาย ซึ่ งคดีน้ ีได้ยตุ ิแล้ว
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โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาให้อดีตพนักงานผูก้ ระทาละเมิดต่อโจทก์ คืนหุ น้ หรื อ
ใช้ราคาหุ ้นตามราคาที่ มีการซื้ อ ขายครั้ งสุ ดท้าย ณ วัน ที่ ใช้เงิ น ซึ่ งต้องไม่ ต่ ากว่าอัต ราหุ ้นละ 314.38 บาท
รวมทั้งเงิ นปั นผลที่ ขาดอยู่และดอกเบี้ ยจนกว่าชาระเสร็ จ โดยให้บริ ษทั ในฐานะนายจ้าง บริ ษทั ศู นย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และบุคคลที่ เกี่ ยวข้องร่ วมรับผิด ดังนั้น บริ ษทั จึ งได้บนั ทึ กประมาณการหนี้ สิน
จากค่าเสี ยหายดังกล่าวในส่ วนที่ บริ ษทั อาจต้องรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คิดเป็ นจานวนเงิน 201 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้ชาระหนี้ ให้โจทก์เสร็ จสิ้ นแล้วด้วยการคืนใบหุ ้นสามัญของบริ ษทั
เงินปั นผลก่อนฟ้ องคดีพร้อมดอกเบี้ย เงินปั นผลหลังฟ้ องคดี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนิ นคดี จานวนเงิน
รวม 319 ล้านบาท ต่อมาบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งเป็ นจาเลยร่ วมได้ยื่นคาร้องเพื่อขอให้ศาลฎี กา
ตี ความคาพิพากษา โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีคาสัง่ ยกคาร้องดังกล่าวแล้ว บริ ษทั จึงได้ฟ้อง
คดี ไล่เบี้ ยอดี ตพนักงานผูก้ ระทาละเมิด และบริ ษ ทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์ฯ แล้วเมื่อเดื อนธันวาคม 2561
โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางได้มีคาพิพากษาให้อดีตพนักงานผูก้ ระทาละเมิดชดใช้เงิน
ให้แก่บริ ษทั จานวน 149 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยที่ ไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดี จึงถึง
ที่ สุด ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการบังคับคดี สาหรับการเรี ยกร้องเอาจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯนั้น เมื่อวันที่
4 ธัน วาคม 2562 ศาลแพ่งมีคาพิพ ากษาให้บ ริ ษ ทั ศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ฯ ช าระเงิน ให้แ ก่บ ริ ษ ทั จานวน
62.55 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
ได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาศาลแพ่งต่อศาลอุทธรณ์ และบริ ษทั ได้ยื่นคาแก้อุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2563
ต่อมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายืนตามศาลแพ่งให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
ชาระเงิ นให้แก่ บ ริ ษทั จานวน 62.55 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่ อ ปี วันที่ 4 มิ ถุนายน 2564
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ยื่นขออนุ ญาตฎีกาต่อศาลฎีกา และวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 บริ ษทั ยื่นคัดค้าน
การขออนุญาตฎีกาของบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
28

กำรบริหำรจัดกำรส่ วนทุน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการบริ หารจัดการส่ วนทุนซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อดารงฐานเงิ นทุนให้แข็งแกร่ ง
โดยการวางแผนการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริ หารกระแสเงินสดที่ดี
อย่างต่ อเนื่ อง นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังคานึ งถึ งการมี ฐานะการเงิ นที่ ดี โดยพิ จารณาลงทุ นในโครงการที่ มีอตั รา
ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่ เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ ง ความมัน่ คงของ
การดารงเงิ นสด และมี โครงสร้างเงินทุนที่ เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่ อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
29

116

เรื่ องอื่นๆ
(ก) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งคุม้ ครองชั่วคราวที่ สั่งให้หน่ วยงานราชการ 8 แห่ ง
ระงับ 76 โครงการในพื้นที่ มาบตาพุดและพื้นที่ ใกล้เคียงจังหวัดระยองไว้เป็ นการชัว่ คราว ต่อมาศาลปกครอง
สู งสุ ดและศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งให้ 12 โครงการดาเนิ นการต่ อไปได้ ส่ ว นที่ เหลื ออี ก 64 โครงการ
ให้ระงับไว้ตามคาสั่งของศาลปกครองกลาง ในจานวนนี้ มีโครงการของกลุ่มบริ ษทั 18 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน
57,500 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นโครงการของบริ ษทั ร่ วมทุนภายใต้ธุรกิจเคมิคอลส์
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุ ญาตโครงการที่ออก
หลังวันที่ รัฐธรรมนู ญปี 2550 มี ผลบังคับใช้ และเข้าข่ าย 11 ประเภทโครงการที่ อาจก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่ อ
ชุมชนอย่างรุ นแรง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2553
โดยผลของคาพิ พ ากษาดังกล่าว โครงการเกื อบทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั ไม่ เข้าข่ ายประเภทโครงการที่ อาจ
ก่อให้เกิ ดผลกระทบอย่างรุ นแรง จึ งสามารถดาเนิ นการต่ อไปได้ มี เพี ยง 1 โครงการที่ เข้าข่ ายตามประกาศ
ดังกล่าว ซึ่ งได้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญปี 2550 เรี ยบร้อยแล้ว
เมื่อปลายปี 2555 โดยการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) เห็นว่าโครงการได้ดาเนิ นการครบถ้วนแล้ว
กนอ. จึงได้ส่งเรื่ องให้อยั การเพื่อยื่นขอให้ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาสั่งยกเลิกการระงับโครงการชัว่ คราวเพื่อให้
โครงการสามารถดาเนิ นการต่อไปได้ ซึ่ งอัยการได้ยื่นคาร้องขอยกเลิกคาสั่งคุม้ ครองชัว่ คราวต่อศาลปกครอง
สู งสุ ดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ต่อมาในเดื อนกรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาสั่งยกเลิกการระงับ
โครงการดังกล่าว และในเดื อนตุลาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตจาก กนอ. และสามารถดาเนิ นงาน
ตามโครงการได้ตามปกติ
ทั้งนี้ ในส่ วนของคดี ผูฟ้ ้ องคดี และหน่ วยงานราชการได้อุทธรณ์ คาพิ พากษาของศาลปกครองกลางต่อศาล
ปกครองสู งสุ ด
(ข) เมื่อ เดือนตุลาคม 2563 Mawlamyine Cement Limited (“MCL”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ร่ ว มทุน ในประเทศเมีย นมา
ระหว่าง บริ ษทั เอสซี จี ซิ เมนต์ จากัด (“เอสซี จี ซิ เมนต์”) กับ Pacific Link Cement Industry Ltd. (“PLCI”)
ได้หยุดการผลิตเป็ นการชัว่ คราวเนื่ องจากไม่มีหินปูนซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตปูนซี เมนต์ สาเหตุ
มาจากข้อพิพาทระหว่างเอสซี จี ซิ เมนต์กบั PLCI หลังจากที่ การเจรจาในช่ วงที่ ผ่านมาระหว่างเอสซี จี ซิ เมนต์
กับ PLCI ไม่ประสบความสาเร็ จ เอสซี จี ซิ เมนต์ได้ยื่นคาร้องเพื่ อดาเนิ นการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการ
อนุ ญาโตตุลาการตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาร่ วมทุนกับ PLCI ขณะนี้ เรื่ องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
อนุ ญาโตตุลาการ นอกจากนี้ PLCI ได้ดาเนิ นกระบวนการทางกฎหมายกับ MCL ต่อศาลในประเทศเมียนมา
ซึ่ ง เอสซี จี ซิ เมนต์ และ MCL ได้ยื่ น คัด ค้านค าร้ อ งดังกล่ าว ขณะนี้ เรื่ องอยู่ร ะหว่างการพิ จารณาของศาล
ประเทศเมียนมา
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(ค) เมื่ อวัน ที่ 27 เมษายน 2564 บริ ษ ทั ย่อยภายใต้ธุรกิ จเคมิ ค อลส์ ได้ลงนามในสั ญ ญาซื้ อ หุ ้น เพื่ อเข้าถื อหุ ้น ใน
สัดส่ วนร้ อยละ 70 ใน Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico, S.A. (“Sirplaste”) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจด้านพลาสติกรี ไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส โดยคาดว่าธุ รกรรมดังกล่าว
จะเสร็ จสิ้ นภายในครึ่ งปี แรกของปี 2565
30

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
(ก) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ดังนี้
(1) ให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 18.50 บาท รวมเป็ น
เงินประมาณ 22,200 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ น้ ละ 8.50 บาท
เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2564 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 และจะจ่ายเงินปั นผล
งวดสุ ดท้ายในอัตราหุ ้นละ 10.00 บาท ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะผูท้ ี่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผลคิ ดเป็ นเงิ นประมาณ
12,000 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 26 เมษายน 2565 การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวขึ้นอยู่กบั การอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 30 มีนาคม 2565
(2) อนุมตั ิ แผนการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering
(“IPO”)) ของบริ ษทั เอสซี จี เคมิคอลส์ จากัด (“SCGC”) และอนุมตั ิการนาหุน้ สามัญของ SCGC เข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรั พย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยกาหนดสัดส่ วนจานวนหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ นที่ จะ
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกเป็ นจานวนไม่เกิ นร้อยละ 25.2 ของทุ นที่ ชาระแล้วของ SCGC
ภายหลังการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายหุ ้น IPO ทั้งนี้ บ ริ ษ ทั จะยังคงเป็ นผูถ้ ือ หุ ้นรายใหญ่และ
เป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมของ SCGC และ SCGC จะยังคงมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เช่นเดิม
(3) อนุ มตั ิ การแปรสภาพ SCGC เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม และอนุ มตั ิ เรื่ องต่างๆ ที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับแผนการ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั SCGC มี มติ อนุ มตั ิ การจัดตั้งวงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น
(Revolving short-term loans) ที่ มีอตั ราดอกเบี้ ยลอยตัวและไม่มีหลักประกันจากธนาคารหลายแห่ ง จานวน
วงเงินกูร้ วมไม่เกิน 40,500 ล้านบาท
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(ค) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 SCGC ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) ให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ภายใต้โครงการหุ ้นกู้ Medium-Term Note (MTN)
ของ SCGC โดยมี วงเงิ นรวมไม่เกิ น 100,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง (Revolving Basis) ซึ่ งสามารถ
ทยอยออกและเสนอขายได้หลายครั้งในช่ วงอายุโครงการ 2 ปี และเมื่ อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สานักงาน
ก.ล.ต. ได้อนุ ญาตให้ SCGC ออกและเสนอขายหุ ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 มูลค่าไม่เกิ น 30,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี
ที่อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 2.75 ต่อปี โดย SCGC จะออกหุ ้นกูใ้ นวันที่ 1 เมษายน 2565 และจะครบกาหนดไถ่ถอน
ในวันที่ 1 เมษายน 2569 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ ้นกูด้ ังกล่าวเป็ นไปตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั SCGC เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564
31

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้ วแต่ ยังไม่ มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ในการจัดทา
งบการเงินรวม เนื่ องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือ
ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าว ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่ มีสาระสาคัญต่อ
งบการเงินในปี ที่ถือปฏิบตั ิ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ� งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 งบกํา ไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี� ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ� งประกอบด้วยสรุ ปนโยบาย
การบัญชีที�สาํ คัญและเรื� องอื�นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงินของบริ ษ ทั ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนิ นงาน และ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ น วรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั
ตามข้อ กํา หนดจรรยาบรรณของผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี ที� กาํ หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ในส่ ว นที� เ กี� ย วข้อ งกับ
การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี�
ข้าพเจ้าเชื� อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื� องต่างๆ ที� มีนัยสําคัญที� สุ ดตามดุ ลยพิ นิจเยี�ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรั บงวดปั จจุ บนั ข้าพเจ้าได้นําเรื� องเหล่านี� มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ น
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื� องเหล่านี�
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การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 5
เรื� องสํ าคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื� องดังกล่าวอย่ างไร
ผูบ้ ริ หารได้ประเมินข้อบ่งชี�ของการด้อยค่าของเงินลงทุน กระบวนการตรวจสอบของข้า พเจ้า ให้ค วามสํา คัญ กับ
ในบริ ษัท ย่ อ ยและบริ ษัท ร่ วม ซึ� งนําไปสู่ การพิ จารณา การประเมิ น ความสมเหตุส มผลของข้อ บ่ง ชี� ที� แ สดงว่า
การทดสอบการด้อยค่าของเงิ นลงทุนดังกล่าว โดยเน้น เงินลงทุนในบริ ษัท ย่อยและบริ ษทั ร่ วมอาจเกิ ด การด้อยค่ า
ไปที� ธุร กิ จที� มี ผ ลการดําเนิ น งานตํ�ากว่ าที� ค าดการณ์ ไ ว้ และทดสอบข้อสมมติที�สําคัญที�สนับสนุนการประมาณการ
การทดสอบการด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย มูลค่าที� คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริ ษัท ย่อยและ
และบริ ษทั ร่ วมเกี�ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ร่ วมที�พบว่ามีขอ้ บ่งชี�ของการด้อยค่า
อย่างมาก ทั�งการระบุว่าเกิ ดข้อบ่งชี� ของการด้อยค่าของ
เงินลงทุนหรื อไม่ รวมถึงการประมาณการมูลค่าที�คาดว่า ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี� การด้อยค่า
จะได้รั บ คื น ของเงิ น ลงทุ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ� ง ในการ โดยอ้างอิงถึงภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบนั สภาพแวดล้อม
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจของ การดําเนิ นงาน ความรู ้เกี�ยวกับอุตสาหกรรม และข้อมูลอื�น
บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษัท ร่ ว มที� พ บว่ า มี ข ้อ บ่ ง ชี� ของการ ที�ได้รับระหว่างการตรวจสอบ
ด้อยค่า อัตราการเติบโตที� คาดการณ์ ไว้ และอัตราคิดลด
ที� ใช้สํ า หรั บ กระแสเงิ น สดดัง กล่ า ว ข้า พเจ้าจึ ง เห็ น ว่ า ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติที�สาํ คัญที�สนับสนุ นการประมาณ
การกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั
เรื� องดังกล่าวเป็ นเรื� องที�สาํ คัญในการตรวจสอบ
รวมถึงแบบจําลองการวัดมูลค่าและอัตราคิดลดที�ผบู ้ ริ หารใช้
โดยอ้างอิงถึงผลการดําเนิ นงานที�ผ่านมา การวิเคราะห์แนวโน้ม
และทดสอบความถูก ต้อ งของการคํา นวณมูลค่า ที� ค าดว่า
จะได้รั บ คื น และการด้อ ยค่ า อี ก ทั� ง ยัง มี ก ารพิ จ ารณา
ความสมเหตุสมผลของประมาณการผลการดําเนิ นงานโดย
เปรี ยบเทียบการประมาณการในอดีตกับผลการดําเนิ นงาน
ที�เกิดขึ�นจริ ง
ข้าพเจ้าได้พิ จารณาถึ งความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมู ล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้ อมูลอื�น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วยข้อมูลซึ� งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีที�อยูใ่ นรายงานนั�น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื�อมัน� ต่อข้อมูลอื�น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื� องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื�น และพิจารณาว่าข้อมูลอื�น
มีความขัดแย้งที�มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื�น
มีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ ข้อมูลอื�น
มีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั�น ทั�งนี� ขา้ พเจ้าไม่พบว่ามีเรื� อง
ดังกล่าวที�ตอ้ งรายงาน
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที�ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี� ยวกับการควบคุมภายในที� ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื�อให้ส ามารถจัดทํางบการเงินที�
ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื�อง เปิ ดเผยเรื� อง
ที�เกี�ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื� อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื� อง เว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงาน หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลมีหน้าที�ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที� ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซ� ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื� อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมัน� ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญ
เมื�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี�
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง









ระบุและประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี� ยงเหล่านั�น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี� ยง
ที� ไม่ พ บข้อมู ลที� ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ� งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี� ยงที� เกิ ดจาก
ข้อผิดพลาด เนื� องจากการทุจริ ตอาจเกี�ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
บริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องซึ�งจัดทําขึ�นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื� องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที�ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที�อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื� องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ป
ว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที�เกี�ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ�นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที�ได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนิ นงานต่อเนื� อง
ประเมิ น การนํา เสนอโครงสร้ า งและเนื� อ หาของงบการเงิ น โดยรวม รวมถึ ง การเปิ ดเผยข้อ มูล ว่า งบการเงิ น
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที�ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที�ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้ส�ื อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับ ดูแลในเรื� องต่างๆ ที�สําคัญ ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ได้วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนยั สําคัญที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที�มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า ได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับ ดูแ ลว่าข้า พเจ้าได้ป ฏิบตั ิต ามข้อ กําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ย วข้อ งกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ท� งั หมดตลอดจนเรื� องอื�นซึ� งข้าพเจ้า
เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ขา้ พเจ้าใช้เพื�อป้องกัน
ไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

4
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จากเรื� องที� สื�อสารกับผูม้ ี หน้า ที� ในการกํา กับดู แ ล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่า งๆ ที� มีนัย สํา คัญที� สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนั และกํา หนดเป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อ ธิ บ ายเรื� องเหล่านี� ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับเรื� องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที�ยากที�จะ
เกิดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื� อสารเรื� องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื� อสารดังกล่าว

(ไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3565
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
18 กุมภาพันธ์ 2565

5

125

31

2564

31

2564 (

)

(

)

สิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์

หมายเหตุ
หมายเหตุ

สินทรั พย์หมุนเวียน
พย์หมุนเวียน ยบเท่าเงินสด
เงิสินทรั
สดและรายการเที
สดและรายการเที
ยบเท่
าเงิน้ นสด
เงินลงทุ
นในตราสารหนี
้ ระยะสั
ลงทุ้ หนมุในตราสารหนี
ลูเงิกนหนี
นเวียนอื่น ้ ระยะสั้น
เวียนอื้ น่
เงิลูกนหนี
ให้้ กหูย้ มุืมนระยะสั
ให้พกูย้ ย์ืมหระยะสั
สิเงินทรั
มุนเวีย้ นนอื่น
่น ่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ไหม่มุหนมุเวีนยเวีนอืยนที
สิรวมสิ
นทรันพทรั
ย์ไพม่หย์หมุนมุนเวีเวียนที
ยน่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
ไม่ หมุนเวียน ้
เงิสินทรั
ลงทุพนย์ในตราสารหนี
เงินลงทุนในตราสารหนี
ในตราสารทุน้
เงินลงทุนในตราสารทุ
น
ในบริ ษทั ย่อยและบริ
ษทั ร่ วม
เงิอสันงลงทุ
อยและบริน ษทั ร่ วม
หารินมในบริ
ทรัพย์ษเพืทั ่อย่การลงทุ
อสั
มทรัพย์เพืป่อกรณ์
การลงทุน
ที่ดิงนหาริ
อาคารและอุ
ทีสิ ่ดนินทรัอาคารและอุ
ปกรณ์
พย์ไม่มีตวั ตนอื
่น
สิ นทรัพย์ไม่มหีตมุวันตนอื
่น ่น
เวียนอื
สิรวมสิ
นทรันพทรั
ย์ไพม่หย์ไมุม่นหเวีมุยนนอื
เวี่ยนน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
รวมสินทรั พย์

18
18
184
4,418
4, 18
5
5

18
18
185
65
76
97
9

2564
2563
2564 (พันบาท) 2563
(พันบาท)
5,342,977
5,342,977
1,231,620
1,231,620
3,259,302
3,259,302
119,600,377
119,600,377
33,794
33,794
189,974
189,974
129,658,044
129,658,044

10,916,024
10,916,024
26,925,648
26,925,648
1,582,321
1,582,321
96,764,105
96,764,105
212,400
212,400
136,400,498
136,400,498

273,054
273,054
11,912,932
11,912,932
211,450,512
211,450,512
1,901,552
1,901,552
2,312,864
2,312,864
1,596,143
1,596,143
719,436
719,436
230,166,493
230,166,493
359,824,537
359,824,537

3,805,085
3,805,085
10,734,705
10,734,705
134,473,383
134,473,383
1,892,071
1,892,071
2,526,046
2,526,046
1,954,274
1,954,274
519,121
519,121
155,904,685
155,904,685
292,305,183
292,305,183

ในนามคณะกรรมการ

พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

126

31

2564

31

2564 (

)

(

)

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนีาหนี
้สิน้ หหมุมุนเวีเวียยนอื
น ่น
เจ้
เจ้าหนี้ หยค้มุานงจ่เวีายยนอื่น
ดอกเบี
ดอกเบี
้ ยค้างจ่้ สาิ นย ตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี
ส่ วนของหนี
ญญาเช่าระภายในหนึ
าที่ถึงกาหนดช
นของหุน้ ้ สกูิท้นี่ถตามสั
ึงกาหนดช
่ งปีาระภายในหนึ่ งปี
ส่เงิวนนของหุ
น้ กูท้ ้ นี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
กูย้ ืมระยะสั
เงิหนีน้ สกูิย้นืมหมุ
ระยะสั
นเวีย้ นนอื่น
หนี
เวียนนอื
้ สินหมุ
รวมหนี
ส้ ิ นนหมุ
เวีย่นน
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หมุญนญาเช่
เวียนา
หนี้สินไม่
ตามสั
หนี
หุน้ ้ สกูิ้นตามสัญญาเช่า
หุน้ ้ สกูิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี
หนี
้ สินภาษีเงินได้้ สริ นอการตั
ประมาณการหนี
ไม่หมุดนบัเวีญยชีนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี
นไม่่นหมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี
้ สินไม่หมุนเวี้ สยิ นอื
หนี้สินไม่
มุนหเวีมุยนนอื
รวมหนี
ส้ ินหไม่
เวีย่นน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
หมายเหตุ
4
4
18
18
4,1818
4, 18

18
18
18
10
10
12
124
4

2564
2563
2564 (พันบาท) 2563
(พันบาท)
807,821
807,821
1,136,192
1,136,192
42,058
42,058
40,000,000
40,000,000
6,581,295
6,581,295
72,283
72,283
48,639,649
48,639,649

748,996
748,996
1,261,459
1,261,459
95,382
95,382
50,000,000
50,000,000
5,299,108
5,299,108
73,846
73,846
57,478,791
57,478,791

55,317
55,317
124,931,086
124,931,086
1,482,441
1,482,441
1,155,976
1,155,976
866,257
866,257
128,491,077
128,491,077

72,464
72,464
124,955,090
124,955,090
1,230,841
1,230,841
1,233,579
1,233,579
1,056,892
1,056,892
128,548,866
128,548,866

177,130,726
177,130,726

186,027,657
186,027,657
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31

2564

31

2564 (

)

(

)

สิ นทรั พย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
สินทรั พย์หมุนเวียน
สดและรายการเที
ส่เงิวนนของผู
้ ถอื หุ้น ยบเท่าเงินสด
นในตราสารหนี
ทุเงินนเรืลงทุ
อนหุ
น้
้ ระยะสั้น
ลูกทุหนี
นจดทะเบี
้ หมุนเวียนนอื่น
(หุ้กนูย้ สามั
ญจานวน
เงินให้
ืมระยะสั
้ น 1,600 ล้านหุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
สิทุนนทรัทีพ่ออกและช
ย์หมุนเวียาระแล้
นอื่น ว
สิ นทรั
ไม่หญมุจนานวน
เวียนที1,200
่จดั ประเภทเป็
พย์ที่ถอือหุไว้้ นเ)พื่อขาย
(หุ้พนย์สามั
ล้านหุ้น มูนลสิค่นาทรั
1 บาทต่
นทรั พย์หมุนเวียน
กรวมสิ
าไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สินทรั
ไม่ หมุนเวียน
ทุนพสย์ารองตามกฎหมาย
เงินลงทุ
ในตราสารหนี
ทุนสนารองทั
ว่ ไป ้
เงิยันงลงทุ
ไม่ ไนด้ในตราสารทุ
จัดสรร น
องค์
ประกอบอื
วนของผูษถ้ ทัือหุร่ วน้ ม
เงินลงทุ
นในบริ่นษของส่
ทั ย่อยและบริ
อสังหาริ
มทรัพ้ ถย์ือเพืหุ่อ้ นการลงทุน
รวมส่
วนของผู
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวมหนี
นของผู
สิ นทรัพส้ ย์ินไและส่
ม่มีตวั วตนอื
่น ้ ถือหุ้น

หมายเหตุ
หมายเหตุ
18
18
4
4, 18

2564
2564 (พันบาท)
(พันบาท)
5,342,977
1,231,620
3,259,302
1,600,000
119,600,377

2563
2563
10,916,024
26,925,648
1,582,321
1,600,000
96,764,105

33,794
189,974
1,200,000
129,658,044

212,400
1,200,000
136,400,498

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน

160,000
273,054
10,516,000
11,912,932
163,635,012
211,450,512
7,182,799
1,901,552
182,693,811
2,312,864
359,824,537
1,596,143
719,436
230,166,493

160,000
3,805,085
10,516,000
10,734,705
88,107,036
134,473,383
6,294,490
1,892,071
106,277,526
2,526,046
292,305,183
1,954,274
519,121
155,904,685

รวมสินทรั พย์

359,824,537

292,305,183

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5

13
18
18
5
6
7
9

128

31

2564
31

(

)
2564

(

)

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้รายได้
าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ดอกเบี
ย
รายได้้ เยงิค้นาปังจ่นาผล
ส่รายได้
วนของหนี
ญญาเช่
ึงกาหนดช
ค่าทรั้ สพิ นย์สตามสั
ิ นทางปั
ญญาาทีค่่ถาธรรมเนี
ยมาระภายในหนึ่ งปี
ส่วการจั
นของหุ
น้ กูท้ ี่ถหึงารกาหนดช
าระภายในหนึ
ดการบริ
และรายได้
ค่าบริ การ ่ งปี
เงิรายได้
นกูย้ ืมดระยะสั
อกเบี้ย้ น
หนี
้ สินอหมุ
รายได้
ื่น นเวียนอื่น
รวมหนี
ส้ ิ นหมุนเวียน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ต้นทุนทางการเงิน
หุน้ กู้
รวมค่ าใช้ จ่าย
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี
ิ นไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กาไรก่ อนภาษีเงิน้ สได้
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
กาไรสาหรับปี
รวมหนี
กาไรต่ อส้ หุิน้ นขั้นพื้นฐาน (บาท)

4
4
18
184
4, 418
4

14
18
4
18
10
12
4
16

2564
2564

748,996
1,261,459
18,463,008
95,382
50,000,000
7,830,072
5,299,108
3,165,434
73,846
171,328
57,478,791
29,629,842

(5,852,526)
55,317
(4,971,803)
124,931,086
(10,824,329)
1,482,441
1,155,976
96,189,989
866,257
(302,908)
128,491,077
95,887,081

(5,862,659)
72,464
(5,393,099)
124,955,090
(11,255,758)
1,230,841
1,233,579
18,374,084
1,056,892
(26,125)
128,548,866
18,347,959

177,130,726
79.91

186,027,657
15.29

พลอากาศเอก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(พันบาท) 2563

(พันบาท)
807,821
1,136,192
94,821,781
42,058
40,000,000
8,891,614
6,581,295
3,102,988
72,283
197,935
48,639,649
107,014,318

ในนามคณะกรรมการ

สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

2563

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

129

31

2564
31

(

)
2564

(

)

สิ นทรั พย์

หมายเหตุ
หมายเหตุ

สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
นลงทุาหรั
นในตราสารหนี
้ ระยะสั้น
กเงิาไรส
บปี
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
นให้กูย้ ืมนระยะสั
้ น จอื่น
กเงิาไรขาดทุ
เบ็ดเสร็
สิ นทรัพย์อ่ หาจถู
มุนกเวีจัยดนอื
่น
รายการที
ประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
สิ นทรั
ไม่หมุนน)เวีจากการวั
ยนที่จดั ประเภทเป็
ย์ที่ถือไว้
ผลก
าไรพย์(ขาดทุ
ดมูลค่าสิ นนทรัสิ นพทรั
ย์ทพางการเงิ
น เพื่อขาย
รวมสิเงินนทรั
ย์หมุนเวียน่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ภาษี
ได้ขพองรายการที
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
สินทรั พย์ไม่ หอ่ มุาจถู
นเวีกยจันดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
เงินลงทุนในตราสารทุน
ผลกาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมรายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมสินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
รวมสินทรั พย์
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

18
18
4
4, 18
5
16
18
18
5
6
12
7
9
16

2564
2564

2563
(พันบาท) 2563

(พันบาท)
5,342,977
10,916,024
1,231,620 18,347,959
26,925,648
95,887,081
3,259,302
1,582,321
119,600,377
96,764,105
33,794
212,400
189,974
(63,926)
26,066129,658,044
136,400,498
12,785
(51,141)
273,054
11,912,932
1,178,227
211,450,512
1,901,552
48,670
2,312,864
1,596,143
(248,511)
719,436
978,386
230,166,493

(5,213)
20,853
3,805,085
10,734,705
134,473,383
1,892,071
(14,407)
2,526,046
1,954,274
2,881
519,121
(11,526)
155,904,685

927,245
359,824,537

9,327
292,305,183

96,814,326

18,357,286

(

)

2564

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผล
17
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผล
17
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

31

1,200,000

-

1,200,000

1,200,000

-

1,200,000

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

160,000

-

160,000

160,000

-

160,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

10,516,000

-

10,516,000

10,516,000

-

10,516,000

ทุนสารองทัว่ ไป

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

95,887,081
38,936
95,926,017
163,635,012

(20,398,041)
(20,398,041)

88,107,036

18,347,959
(27,183)
18,320,776
88,107,036

(14,997,759)
(14,997,759)

(51,141)
(51,141)
1,425

-

52,566

20,853
20,853
52,566

-

939,450
939,450
7,181,374

-

6,241,924

15,657
15,657
6,241,924

-

888,309
888,309
7,182,799

-

6,294,490

36,510
36,510
6,294,490

-

องค์ ประกอบอื่ นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ผลกาไรจากการ
ผลกาไร (ขาดทุน) วัดมูลค่ายุติธรรม
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุน
รวมองค์ประกอบอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ในตราสารทุน ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(พันบาท)
84,784,019
31,713
6,226,267
6,257,980

ยังไม่ได้จดั สรร

95,887,081
927,245
96,814,326
182,693,811

(20,398,041)
(20,398,041)

106,277,526

18,347,959
9,327
18,357,286
106,277,526

(14,997,759)
(14,997,759)

102,917,999

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

130

131

31

2564
31

(

2564
)

(

)

สิ นทรั พย์

หมายเหตุ

สินทรั พย์นหสดจากกิ
มุนเวียนจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงิ
นสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
กเงิาไรส
าหรับปี
เงินลงทุนในตราสารหนี
้ ระยะสั้น
รายการปรั
บปรุ ง
หนีจ่้าหยภาษี
มุนเวีเงิยนนอืได้่น
ค่ลูากใช้
กูย้ ืมระยะสั้นาตัดจาหน่าย
ค่เงิานเสืให้
่อมราคาและค่
ค่สิานใช้ทรัจ่าพยประมาณการหนี
ย์หมุนเวียนอื่น ้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุ
สิ นทรันพจากอั
ย์ไม่หตราแลกเปลี
มุนเวียนที่จยดั นประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงิรวมสิ
นปันนผลรั
ทรั พบ ย์หมุนเวียน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ขายเงินลงทุน และอื่นๆ
เงินลงทุนในตราสารหนี้
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนในตราสารทุน
ในสินทรัพย์และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
สิอสั
นทรั
พย์มดทรั
าเนิพนย์งานลดลง
(เพิน่มขึ้น)
งหาริ
เพื่อการลงทุ
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรั พย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้ ) - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี
้สินนดทรั
าเนิพนย์งานเพิ
รวมสิ
ไม่ หมุ่มนขึเวี้นย(ลดลง)
น
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี
รวมสินทรั พย์ ้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
หนีส้ ิ นดาเนินงานลดลง - สุ ทธิ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากการดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

18
18
4
4, 18
5

18
18
5
6
7
9

2564
2564

(พันบาท)
(พันบาท)

2563
2563

5,342,977
95,887,081
1,231,620
3,259,302
302,908
119,600,377
722,688
78,794
33,794
1,021
189,974
(94,821,781)
129,658,044
(3,102,988)
4,971,803
(26,264)
273,054
11,912,932
4,013,262
211,450,512
1,901,552
(1,007,340)
2,312,864
4,803
1,596,143
(1,002,537)
719,436
230,166,493
171,180
(107,727)
359,824,537
(174,949)
(111,496)

10,916,024
18,347,959
26,925,648
1,582,321
26,125
96,764,105
821,537
86,805
212,400
1,274
(18,463,008)
136,400,498
(3,096,933)
5,362,969
(65,222)
3,805,085
10,734,705
3,021,506
134,473,383
1,892,071
311
2,526,046
3,203
1,954,274
3,514
519,121
155,904,685
(56,645)
(72,763)
292,305,183
(221,933)
(351,341)

2,899,229
(315,654)
2,583,575

2,673,679
(229,853)
2,443,826

132

31

2564
31

(

2564
)

(

)

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
หมายเหตุ

หนี
้สินหมุนนสดจากกิ
เวียน จกรรมลงทุน
กระแสเงิ
เจ้
นเวียนอื่น ษทั ย่อย
4 5
เงินาหนี
สดรั้ หบมุจากการขายบริ
ดอกเบี
างจ่่อาลงทุ
ย นในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่้ ยาค้ยเพื
5
ส่เงิวนนของหนี
ึงกาหนดชาระภายในหนึ
่ งปี ่น
18
้ สินตามสัญญาเช่าทีน่ถและตราสารหนี
สดรับจากการขายตราสารทุ
้ ของกิจการอื
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ายเพื่อซื้ น้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงิน้ สสดรั
บชนาระคื
นจากเงิ
4
หนี
ิ นหมุ
เวียนอื
่น นให้กูย้ ืม (เงินให้กูย้ ืม) แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับเงินปัส้ นิ นผลหมุนเวียน
รวมหนี
รับดอกเบี้ย
กระแสเงิ
หนี
้สินไม่นหสดสุ
มุนเวีทยธินได้มาจากกิจกรรมลงทุน

2564
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5,299,108
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18,581,689

55,317
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1,282,187
1,482,441
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1,155,976
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(50,000,000)
128,491,077
(8,810,693)
(20,398,041)
177,130,726
(5,126,533)
(34,335,267)

72,464
124,955,090
(1,269,875)
1,230,841
(99,806)
1,233,579
50,000,000
1,056,892
(50,000,000)
128,548,866
(1,369,681)
(14,997,759)
186,027,657
(5,433,215)
(21,800,655)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุ ทธิ

(5,573,047)

(775,140)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

10,916,024

11,691,164

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

5,342,977

10,916,024

หนี
ญญาเช่จากรรมจัดหาเงิน
้ สินตามสั
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หุเงิน้ กูสดรั
เงิน้ สสดรั
บจาก
่อชาระ)
หนี
ิ นภาษี
เงิน(จ่ได้ายเพื
รอการตั
ดบัญเงิชีนกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี
ญญาเช่
ประมาณการหนี
เวียนส
าหรับาผลประโยชน์พนักงาน
้ สินไม่ห้ สมุิ นนตามสั
เงิน้ สสดรั
หนี
ิ นไม่บจากการออกหุ
หมุนเวียนอื่น น้ กู้
เงินสดจ่ส้ ายเพื
รวมหนี
ินไม่่อหไถ่มุถนอนหุ
เวียนน้ กู้
เงินกู้ยืมลดลง - สุ ทธิ
จ่ายเงินปัส้ นิ นผล
รวมหนี
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

สารบัญ

หน้ า

1
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3
4
5
6
7
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ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
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เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
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ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
สารองตามกฎหมาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น
การบริ หารจัดการส่ วนทุน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
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180
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดทาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และได้รั บอนุ มตั ิ ให้ออกงบการเงิ น จากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบี ยน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 ถนนปูนซิ เมนต์ไทย บางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริ ษ ทั เป็ นผู ล้ งทุ น ในส่ ว นงานธุ ร กิ จ หลัก ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ ซี เ มนต์แ ละผลิ ต ภัณ ฑ์ก่ อ สร้ า ง ธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส์ และ
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ น นี้ จ ดั ทาขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้
โดยสภาวิชาชี พบัญชี กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่เกี่ ยวข้อง
บริ ษทั ถือปฏิ บตั ิ ตามการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง การลดค่ าเช่ าที่ เกี่ยวข้ องกับ
COVID-19 ซึ่ งให้ทางเลื อกแก่ ผูเ้ ช่ าในการไม่ตอ้ งประเมิ นว่าการได้รับการลดค่าเช่ าที่ เกี่ ยวข้องกับ COVID-19
ที่ เ ข้าเงื่ อนไขเป็ นการเปลี่ ยนแปลงสัญญาเช่ า บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิ ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 และไม่มีผลกระทบ
ที่มีสาระสาคัญต่องบการเงิน
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(ข) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ นาเสนอเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุ ลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ข้อมูลทางการเงิ นทั้งหมด
มีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
(ค) การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี ของบริ ษ ทั ทั้งนี้ ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชี จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้เ กิ ด ความไม่แน่ นอน
ในการประมาณการ ในปี 2563 บริ ษทั ได้เลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราว
สาหรั บ ทางเลื อ กเพิ่ ม เติ ม ทางบั ญ ชี เ พื่ อ รองรั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื ้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื่ องการไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาพิ จารณาการวัดมูลค่ายุติธรรม
อย่างไรก็ตามแนวปฏิ บตั ิ ด ังกล่าวสิ้ นสุ ดการมี ผ ลบังคับใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้ปรั บปรุ งมู ลค่ า
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวในปี 2564 และไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก) เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม บันทึกบัญชีในงบการเงินโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า เงินปันผลรับ
บัน ทึ ก ในกาไรหรื อ ขาดทุน ในวัน ที่ บ ริ ษ ทั มีสิ ท ธิ ไ ด้รับ เงิ น ปั น ผล กรณี ที่ บ ริ ษ ทั จาหน่ า ยเงิ น ลงทุน บางส่ ว น
ต้นทุนเงินลงทุนคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกาไรหรื อ
ขาดทุน
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(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และกระแสรายวัน รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีระยะเวลาครบกาหนดไม่เกิ นสามเดื อนนับแต่
วันที่ได้มาเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจานวนที่ทราบได้ โดยมีความเสี่ ยงที่ไม่มี
นัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
นอกจากนี้ เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชาระคื น เมื่ อทวงถามถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกิ จกรรมจัด หาเงิ น
ในงบกระแสเงิ นสด
(ค) ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ รับรู ้เมื่อบริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่ อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้ วดั มูลค่าด้วยราคา
ของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น
บริ ษ ทั ประมาณผลขาดทุน ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น ตลอดอายุข องสัญ ญา ซึ่ ง ประมาณการโดยใช้ต าราง
การตั้งค่าเผื่อเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น วิธีดงั กล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ ตามความเสี่ ยง
ด้านเครดิ ต ที่ มีลกั ษณะร่ วมกันและตามระยะเวลาที่ เ กิ นกาหนดชาระ โดยนาข้อมูลผลขาดทุนที่ เกิ ดขึ้ นในอดี ต
การปรั บ ปรุ งปั จจัย ที่ มีค วามเฉพาะเจาะจงกับลูก หนี้ น้ ัน ๆ ตลอดจนการประเมิ น ข้อมูลสภาวการณ์ เ ศรษฐกิ จ
ในปัจจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
(ง) สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนที่จดั ประเภทเป็ นสินทรั พย์ ที่ถอื ไว้ เพือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากที่
มูลค่าที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป ซึ่ งต้องมีไว้เพื่อขายในทันที
ในสภาพปัจจุบนั และวัดมูลค่าด้วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจะหยุดบันทึกค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
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(จ) อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือไว้เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครอง
โดยบริ ษ ทั เพื่อ หาประโยชน์จ ากรายได้ค่า เช่ า หรื อ จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของมูล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ ทั้ง สองอย่า ง
ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติของธุรกิ จหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
ซึ่ งรวมต้นทุนของวัสดุ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น เพื่อให้ได้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพ
พร้อมให้ประโยชน์ รวมถึงต้นทุนการกูย้ ืมของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ และรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและงานระหว่างการก่อสร้าง
ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

5, 20 ปี
20, 40 ปี

ผลกาไรหรื อขาดทุนซึ่ งเกิ ดจากผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็ นที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ต่อไป
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(ฉ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุนของการก่ อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่ อสร้างเอง ซึ่ งรวมต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย
การบูรณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรัพย์ และต้นทุนการกูย้ ืมของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่ อนไข สาหรับเครื่ องมือที่ ควบคุม
โดยลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ นั ให้ถือว่าลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุปกรณ์
ผลกาไรหรื อขาดทุนซึ่ งเกิดจากผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ง านจากอสั ง หาริ มทรั พ ย์ที่ มี ไ ว้ใ ช้ ง านเป็ นอสั ง หาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญ่ จะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าตามบัญชี
ของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่ อบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้นและ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดว้ ยมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็ นประจาในการซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากจานวนที่คิดค่าเสื่ อมราคาของรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุน
ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ ละส่ วนประกอบของ
สิ นทรัพย์ และรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและงานระหว่างการก่อสร้าง
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ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน

5
5, 20, 40, 50
5, 10, 20
5
3, 5, 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

วิธีการคิ ดค่าเสื่ อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ช) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ได้แก่ การสารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์
หรื อทางด้านเทคนิ ค รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่า ยที่ เ กิ ด จากการพัฒ นารับ รู ้ เ ป็ นสิ น ทรั พ ย์ไ ด้ก็ต่ อ เมื่ อ สามารถวัด มูล ค่ า ของรายการต้น ทุน การพัฒ นาได้
อย่างน่ าเชื่ อถือ ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการนั้นมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า ซึ่ งมีความเป็ นไปได้
ที่ จะก่ อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต และบริ ษทั มีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่ จะนามาใช้
เพื่อทาให้การพัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนาสิ นทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรื อนามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนาอื่น
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม ราคาทุนรวมถึงต้นทุนสาหรับวัสดุ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรี ยม
สิ นทรัพย์เพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกูย้ ืม รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะ
รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
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สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตนอื่นๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่บริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วย
ค่าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน โดยเริ่ มตัด จาหน่ า ยสิ นทรัพ ย์ไ ม่มีต วั ตนเมื่อ สิ นทรัพ ย์น้ ันพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ทั้งนี้
บริ ษทั ไม่ได้คิดค่าตัดจาหน่ ายสาหรับต้นทุนระหว่างพัฒนา
ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
ค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิ
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
อื่นๆ

ตามอายุสญ
ั ญา
3, 5, 10 ปี
5, 10, 25 ปี

วิธีการตัดจาหน่ าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกรอบปี บัญชี และ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ซ) สัญญาเช่ า
ณ วัน เริ่ มต้นของสัญ ญา บริ ษ ทั จะประเมินว่าสัญ ญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า เมื่ อสัญญานั้น
ให้สิทธิ ในการควบคุ มการใช้สินทรั พย์ที่ระบุ สาหรั บช่ วงเวลาหนึ่ งเพื่ อแลกเปลี่ ยนกับสิ่ งตอบแทน
ณ วัน ที่ สัญ ญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ลหรื อ วัน ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสัญ ญาเช่ า บริ ษ ทั จะปั น ส่ ว นสิ่ ง ตอบแทนที่ ต อ้ งจ่ า ย
ตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่ าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่ วนประกอบ บริ ษทั อาจปฏิ บตั ิ
ตามการผ่อ นปรนของมาตรฐานฉบับนี้ ซ่ึ งอาจไม่แ ยกส่ ว นประกอบที่ ไ ม่เ ป็ นการเช่า โดยรับรู ้สัญ ญาเช่ า และ
ส่ วนประกอบที่ ไม่เป็ นการเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าเพียงอย่างเดี ยว
บริ ษ ัท รั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้แ ละหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ณ วัน ที่ สั ญ ญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล ยกเว้น สั ญ ญาเช่ า
ซึ่ งสิ นทรั พย์มีมูลค่ าต่าหรื อสัญญาเช่ าระยะสั้นจะรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า
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สิ น ทรั พ ย์สิ ทธิ ก ารใช้วดั มู ลค่ า ด้ว ยราคาทุ น หัก ค่ าเสื่ อ มราคาสะสมและผลขาดทุ น จากการด้อยค่ า สะสม และ
ปรับปรุ งเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินตามสัญญาเช่า
ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุ งด้วย
จานวนเงิ นที่ จ่า ยชาระตามสัญ ญาเช่ า ณ วัน ที่ ส ัญ ญาเช่า เริ่ ม มีผ ลหรื อก่ อนวัน ที่ส ัญ ญาเริ่ ม มีผ ล รวมกับต้นทุ น
ทางตรงเริ่ มแรก และประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ่ งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลจนถึง
วันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่ าที่ โอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าให้กบั บริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า
หรื อบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในการซื้ อสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ี จะบันทึกค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า
ซึ่ งกาหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ บริ ษทั ใช้
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ในการคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั บริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม
โดยน าอัต ราดอกเบี้ ยจากแหล่ งข้อ มู ลทางการเงิ นภายนอกหลายแห่ งและได้ปรั บ ปรุ งบางส่ ว นเพื่ อให้สะท้อน
ระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัด
มูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิ ที่ระบุในสัญญาเช่า
เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้ใน
กาไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
บริ ษทั แสดงสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่ไม่เป็ นไปตามคานิ ยามของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ฌ) สัญญาให้ เช่ า
ณ วัน เริ่ ม ต้น ของสัญ ญาเช่ า หรื อวัน ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสัญ ญาเช่ า บริ ษ ทั จะปั น ส่ ว นสิ่ ง ตอบแทนที่ จะได้รับ
ตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาให้เช่า บริ ษทั พิจารณาจัดประเภทสัญญาให้เช่าที่ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรื อเกื อบทั้งหมดที่ ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์อา้ งอิงไปให้แก่ผูเ้ ช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาที่ไม่เข้า
เงื่อนไขดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
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เมื่อบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่ าช่ วง บริ ษทั จะจัดประเภทสัญญาเช่ าช่ วงเป็ นสัญญาเช่ าเงิ นทุนหรื อสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน
โดยอ้างอิงจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่เกิดจากสัญญาเช่าหลัก หากสัญญาเช่าหลักเป็ นสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาให้เช่าช่วง
จะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
บริ ษทั รับรู ้ลูกหนี้ สัญญาเช่ าเงิ นทุนด้วยจานวนเงินลงทุนสุ ทธิ ของสัญญาเช่า ซึ่ งประกอบด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของ
ค่า เช่าและมูลค่าคงเหลือที่ ไม่ได้รับ ประกันคิด ลดด้วยอัต ราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่ า รายได้ดอกเบี้ ยจาก
สัญญาเช่ าเงิ นทุนจะถูกปั นส่ วนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ในแต่ละงวดของ
บริ ษทั ที่ได้จากเงินลงทุนสุ ทธิ คงเหลือตามสัญญาเช่า
บริ ษทั รับรู ้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดาเนิ นงานในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและแสดงเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของรายได้ค่าเช่าและต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่ เกิ ดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่ งสัญญาเช่าดาเนิ นงานจะรวมเป็ นมูลค่ า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่ให้เช่าและรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับ
รายได้ค่าเช่า
(ญ) การด้ อยค่ าสินทรั พย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรั พย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ บริ ษทั จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ที่ มีอ ายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอน หรื อยังไม่พ ร้ อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ารั บรู ้ในกาไรหรื อขาดทุ นเมื่ อ มูลค่า ตามบัญ ชี ของสิ นทรัพ ย์หรื อมูลค่ าตามบัญ ชี ของ
หน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดสู งกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุน
ในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะ
ได้รับในอนาคตจะคิ ดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิ ดลดก่อนคานึ งถึงภาษีเงิ นได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่
อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ด
กระแสเงิ นสดรั บโดยอิ ส ระจากสิ นทรั พย์อื่น จะพิ จารณามู ลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับ คื นรวมกับ หน่ ว ยสิ นทรั พย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่ายสะสม เสมือนหนึ่ ง
ไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฎ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น แสดงด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
(ฏ)

ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้า กองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานของบริ ษทั จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงาน
ในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ท ธิ ของบริ ษ ทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตที่ เกิ ดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่ อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิ ดลด
กระแสเงิ นสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ซึ่ งจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับอนุ ญาตเป็ นประจาทุกปี
ในการวัด มู ล ค่ า ใหม่ ข องหนี้ สิ น ผลประโยชน์ ที่ กาหนดไว้สุ ท ธิ ผลกาไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรั บรู ้ รายการในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น บริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุน
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั รับรู ้ผลกาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูก พัน สุ ทธิ ข องบริ ษทั ที่ เ ป็ นผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่ เ กิ ดจาก
การทางานของพนักงานในงวดปั จจุบ นั และงวดก่อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ไ ด้คิด ลดกระแสเงิ นสดเพื่อให้เป็ น
มูลค่าปัจจุบนั ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้ เกิ ดขึ้ นก่อน เมื่อบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสาหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลา
การจ่ ายผลประโยชน์เกิ นกว่า 12 เดื อนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงั กล่าวจะถูกคิ ดลด
กระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชาระ
หากบริ ษ ทั มี ภ าระผูก พัน ตามกฎหมายหรื อ ภาระผูก พัน โดยอนุ ม านที ่ จ ะต้อ งจ่ า ยอัน เป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้ สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฐ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สิ น จะรั บ รู ้ ก็ ต่ อ เมื่ อ บริ ษ ทั มี ภ าระผูก พัน ตามกฎหมายหรื อภาระผูก พัน โดยอนุ มานที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่ าเชื่ อถือ และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอน
ว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลด
กระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่
อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่ องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
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(ฑ) รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
(1) การรั บรู้ รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่บริ ษทั
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับ ซึ่ งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ ค่าธรรมเนียม
รายได้ค่าทรัพย์สิ นทางปั ญญา รายได้ค่าธรรมเนี ยมการจัดการบริ หารและรายได้ค่าบริ การรับรู ้เ ป็ นรายได้
ตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ และการให้บริ การ
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้ อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้เงิ นปั นผล ดอกเบี้ ยรับและอื่นๆ บันทึ กด้วยเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงิ นปั นผลรั บ
บันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
(2) สิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นที่เกิดจากสั ญญา
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญารับรู ้เมื่อบริ ษทั รับรู ้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทน
สิ น ทรัพ ย์ที่เ กิ ด จากสัญ ญาวัด มูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่ บริ ษทั คาดว่าจะได้รับหักค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะถูกจัดประเภทเป็ นลูกหนี้ เมื่อบริ ษทั ออกใบแจ้งหนี้
หนี้ สินที่เกิ ดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี้ สินที่เกิ ดจากสัญญารับรู ้
เมื่อ บริ ษ ทั ได้รับ ชาระหรื อ มีสิ ท ธิ ที่ป ราศจากเงื่ อ นไขในการได้รับสิ่ ง ตอบแทนที่ เ รี ย กคื น ไม่ไ ด้จากลูก ค้า
ก่ อนที่ บริ ษทั รับรู ้รายได้ที่เกี่ ยวข้อง
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(ฒ) ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืม ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผ่านไป
และเงินปันผลของหุน้ บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้ สิน
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่ าใช้ จ่ายสาหรั บแผนการออกจากงานด้ วยความเห็นชอบร่ วมกัน
บริ ษทั ได้เสนอสิ ทธิ ให้พนักงานจานวนหนึ่ งที่ เข้าหลักเกณฑ์สาหรับการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
พนักงานที่เห็นชอบกับข้อเสนอจะได้รับเงินจานวนหนึ่ งโดยคานวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุ ด จานวนปี ที่ทางาน
หรื อจานวนเดื อนคงเหลือก่ อนการเกษียณตามปกติ บริ ษทั บันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีแผนการออกจากงานด้วย
ความเห็นชอบร่ วมกัน
(ณ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สาหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ซึ่ งรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั บันทึ กโดยคานวณจากผลกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษี
ที่ ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ ยวกับ
รายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวสาหรับการรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ ไม่ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
ซึ่ งบริ ษทั สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราวและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
จะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้
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การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ บริ ษทั
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิ จการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสาหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน
สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้นกิ จการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบ นั
ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้ สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคต
จะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน
ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ด) รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ ไ ม่เ ป็ นตัวเงิ น ซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญ ชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศและบัน ทึกตามเกณฑ์
ราคาทุน เดิ ม แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิ ดรายการ ทั้งนี้ รวมถึ ง
รายการบัญชีที่เกิดจากการจ่ายชาระหรื อรับชาระสิ่ งตอบแทนล่วงหน้า
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ เ กิ ด จากการแปลงค่ าของเงิ นลงทุ นในตราสารทุ นที่ กาหนดให้ว ดั มู ลค่ าด้ว ยมู ลค่ า ยุติ ธรรมผ่านกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

14 8

(ต) เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
ตราสารหนี้ ที่บ ริ ษ ทั เป็ นผูอ้ อกรับ รู ้ร ายการเมื่อ เริ่ ม แรกเมื่อ มีก ารออกตราสารหนี้ สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน และ
หนี้ สินทางการเงินอื่นๆ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อบริ ษทั เป็ นคู่สญ
ั ญาตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น
และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร
เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะวัดมูลค่า
เมื่อเริ่ มแรกและภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออก
ตราสารนั้นบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
เงิ นลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่ได้ถือไว้เพื่ อค้า บริ ษทั อาจเลือกให้เงิ นลงทุนดังกล่าวแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูล ค่ า
ยุติธรรมในภายหลังในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่ งการเลือกนี้ สามารถเลือกได้เป็ นรายเงินลงทุนและเมื่อเลือกแล้ว
ไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเว้นแต่บริ ษทั มีการ
เปลี่ ย นแปลงโมเดลธุ ร กิ จ ในการบริ หารสิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ น ในกรณี ด ังกล่ า วสิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ น ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
ณ วันที่ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก หนี้ สินทางการเงิ นจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายตามวิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง
ยกเว้นหากถือไว้เพื่อค้าหรื อเป็ นตราสารอนุพนั ธ์ ให้จดั ประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ดอกเบี้ยจ่าย
ผลกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และผลกาไรหรื อขาดทุนที่ เกิ ดจากการตัดรายการออกจากบัญชี จะรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ นที่ ว ดั มูลค่า ด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายถูกวัดมูลค่า ในภายหลังด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายตาม
วิธี ดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ราคาทุนตัดจาหน่ ายจะถูกลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นสาหรับรายได้
ดอกเบี้ ย ผลกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และผลกาไรหรื อขาดทุน
ที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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เงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบี้ ยคานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ผลกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและ
ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น รั บ รู ้ ใ นกาไรหรื อ ขาดทุ น ผลกาไรและขาดทุ น จากการเปลี่ ย นแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อมีการตัดรายการออกจากบัญชี กาไรและขาดทุนสะสมที่รับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
เงิ นลงทุนในตราสารทุนที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วย
มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู ้เป็ นรายได้ในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลเว้นแต่เงินปั นผล
ดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน ผลกาไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นและจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน
การตัดรายการออกจากบัญชี และการหั กกลบ
บริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ตามสัญญาที่ จะได้รับกระแสเงิ นสดจากสิ นทรัพย์
ทางการเงิ น หมดอายุ ห รื อ มี ก ารโอนสิ ท ธิ ใ นการรั บ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาในธุ ร กรรมซึ่ งความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้
ทั้งโอนหรื อคงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งการควบคุม
ในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษ ทั ตัด รายการหนี้ สิ นทางการเงิ น ออกจากบัญ ชี เมื่อ ภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิก หรื อ หมดอายุ
บริ ษ ทั ตัด รายการหนี้ สิ น ทางการเงิ น ออกจากบัญ ชี ห ากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขและกระแสเงิ น สดจาก
การเปลี่ยนแปลงหนี้ สิ น มี ค วามแตกต่ า งอย่า งมี นัยสาคัญ โดยรั บรู ้ หนี้ สิ น ทางการเงิ น ใหม่ด ้ว ยมู ลค่ ายุติ ธรรมที่
สะท้อนเงื่ อนไขที่ เปลี่ยนแปลงแล้ว ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่ ตอ้ งจ่ายรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยจานวนสุ ทธิ
ก็ต่อ เมื่อ บริ ษ ทั มีสิ ท ธิ บ งั คับ ใช้ต ามกฎหมายในการหัก กลบจานวนเงิ น ที่รับรู ้แ ละบริ ษ ทั ตั้ง ใจที่ จ ะชาระด้ว ย
จานวนเงิ นสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้ สินพร้อมกัน
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การด้ อยค่ าสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
บริ ษทั พิจารณารับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุ นตัดจาหน่ าย เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และลูกหนี้
สัญญาเช่า
บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในอีก 12 เดือน
ข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตนับแต่การรับรู ้รายการ
เมื่อ เริ่ ม แรกหรื อ เป็ นสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิ น ที่ มีก ารด้อ ยค่า ด้า นเครดิ ต หรื อ ลูก หนี้ ที่ เ ลือ กใช้วิธี ก ารอย่า งง่า ย
(Simplified Approach) กรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ของสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่ าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่ งคานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของ
จานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่าเมื่อมีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นระดับที่น่าลงทุน
และบริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตต่ า
ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า
บริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นเพิ่ มขึ้ นอย่างมีนัยสาคัญหากเกิ นกาหนดชาระ
มากกว่า 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่ าเชื่ อถือที่ ลดระดับลงอย่างมีนยั สาคัญ มีการดาเนิ นงานที่ถดถอย
อย่างมี นัยสาคัญ หรื อมี การเปลี่ ยนแปลงหรื อคาดการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิ จหรื อกฎหมายที่ ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่ อความสามารถของลูกหนี้ ในการจ่ายชาระภาระผูก พัน
ให้กบั บริ ษทั
บริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผูก้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่บริ ษทั ได้เต็มจานวน อีกทั้งบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ในการไล่เบี้ย เช่น
การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชาระเกินกว่า 90 วัน
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อผลขาดทุน
แสดงเป็ นผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุน
การตัดจาหน่ าย
มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข้ ัน ต้น ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู ก ตัด จ าหน่ า ยเมื่ อ บริ ษ ัท ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่า ง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที่มีการตัดจาหน่ ายแล้ว จะรับรู ้เป็ น
การกลับรายการการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
ดอกเบีย้
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ในการค านวณดอกเบี้ ย รั บและดอกเบี้ ย จ่ า ย อัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จริ งจะน ามาใช้กับมู ลค่ า ตามบัญ ชี ข้ นั ต้น ของ
สิ นทรัพย์ (เมื่อสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิ ต) หรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายของหนี้ สิน อย่างไรก็ตามสาหรั บ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ มีการด้อยค่าด้านเครดิ ตภายหลังการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคานวณโดยการใช้
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินหลังหักผลขาดทุนจากการด้อยค่า หากสิ นทรัพย์
ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอีกต่อไป การคานวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคานวณจากมูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้น
ของสิ นทรัพย์

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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(ถ) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ วดั มูลค่ า มูลค่ ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงที่ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่ายุติ ธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน บริ ษ ทั ใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุด เท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้
•

•

•

ข้อมูลระดับ 1 : เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน และ
กิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 : เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น นอกเหนื อจาก
ราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 : เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น

หากสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขาย บริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์
และสถานะการเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื้ อ และวัดมูลค่าหนี้ สินและสถานะการเป็ นหนี้ สินด้วยราคาเสนอขาย
หลักฐานที่ ดีที่สุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิ น ณ วันที่ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคื อราคาของ
การทารายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรื อได้รับ
(ท)

บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการเป็ นบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั หากบริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกัน
หรื อ มี อิ ทธิ พ ลอย่า งมี นัย สาคัญ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุ คคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและ
การบริ หารหรื อในทางกลับกัน

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
รายการที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม และนโยบายการกาหนดราคาสรุ ปได้ดงั นี้
2564

2563

นโยบายการกาหนดราคา

(ล้ านบาท)
บริ ษัทย่ อย
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา
รายได้ค่าบริ การและอื่นๆ

92,216
6,247

17,425
6,306

ดอกเบี้ยรับ

2,907

2,769

ดอกเบี้ยจ่าย

22

36

1,036
2,280

380
1,249

ตามจานวนที่ประกาศจ่าย
คิดตามอัตราร้อยละของ
รายได้จากการขายและ
วิธีตน้ ทุนบวกอัตรากาไร
ที่เทียบเคียงได้

1,570
379

658
311

ตามจานวนที่ประกาศจ่าย
คิดตามอัตราร้อยละของ
รายได้จากการขายและ
วิธีตน้ ทุนบวกอัตรากาไร
ที่เทียบเคียงได้

บริ ษัทร่ วม
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา
รายได้ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
บริ หาร รายได้ค่าบริ การ
และอื่นๆ
บริ ษัทอื่น
รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
บริ หาร รายได้ค่าบริ การ
และอื่นๆ

ตามจานวนที่ประกาศจ่าย
คิดตามอัตราร้อยละของ
รายได้จากการขายและ
วิธีตน้ ทุนบวกอัตรากาไร
ที่เทียบเคียงได้
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
ที่ตกลงกัน
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
ที่ตกลงกัน

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
2564

2563
(ล้ านบาท)

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - บัญชีเดินสะพัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม
เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้ น - ตั๋วเงินรั บ
บริ ษทั ย่อย

1,219
1,872
21
3,112

1,023
376
42
1,441

119,600

96,764

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี สาหรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2564

2563

(ล้ านบาท)
96,764
43,880
(21,044)
119,600

114,660
40,708
(58,604)
96,764

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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2564

2563
(ล้ านบาท)

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่นและหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น
บัญชีเดินสะพัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
เงินรั บล่ วงหน้ าค่ าสิ ทธิ การใช้ ซอฟต์ แวร์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตั๋วเงินจ่ าย
บริ ษทั ย่อย

47
21
68

40
15
55

694
21
6
721

842
25
7
874

6,581

5,299

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี สาหรับเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันมีดงั นี้
2564
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

(ล้ านบาท)
5,299
3,381
(2,099)
6,581

2563
6,569
4,217
(5,487)
5,299

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และผู้บริ หารสาคัญ
2564

2563
(ล้ านบาท)

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

181
8
189

149
8
157

ค่า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ ห ารสาคัญ ประกอบด้ว ย ค่า ตอบแทนที่ จ่า ยให้แ ก่ค ณะกรรมการ
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของบริ ษทั และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ซึ่ งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่บริ ษทั จ่ายสมทบ
ให้ผบู ้ ริ หารในฐานะพนักงานของบริ ษทั
5

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
รายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งบันทึกโดย
วิธีราคาทุน มีดงั นี้
2564
ณ วันที่ 1 มกรำคม
ซื้ อและลงทุนเพิ่ม
จาหน่าย
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2563

(ล้ านบาท)
134,473
133,421
82,426
1,052
(5,258)
(190)
211,451
134,473

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน
มีดงั นี้
สัดส่ วน
การถือหุน้
ราคาทุน
รายได้เงินปันผล
2564 2563 2564
2563
2564
2563
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
บริ ษทั ย่ อย
70,953
170
ธุรกิจซี เมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
100 100 70,953
44,084
90,035
13,940
ธุรกิจเคมิคอลส์
100 100 121,001
17,363
2,167
1,300
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
72 72 17,363
2,202
1,951
14
2,015
ส่ วนงานอื่น
100 100
211,519
134,351
92,216
17,425
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและร่ วม
หั ก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
หั ก จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม - สุ ทธิ

374

374

1,036

380

211,893
(252)
(190)
211,451

134,725
(252)
134,473

93,252

17,805

93,252

17,805

ในเดือนมกราคม 2563 บริ ษทั เอสซี จี ดิสทริ บิวชัน่ จากัด ได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นเป็ นจานวนเงิ น 1,047 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) (“SCGP”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในธุ รกิจแพคเกจจิ้ง
ได้ทาการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไปครั้งแรก (IPO) จานวน 1,166.92 ล้านหุ น้
(รวมการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของผูจ้ ดั หาหุ น้ ส่ วนเกิน) จานวนสุ ทธิ 40,092 ล้านบาท ทาให้
บริ ษทั มีสดั ส่ วนการถือหุน้ ใน SCGP ลดลงจากร้อยละ 99 เป็ นร้อยละ 72
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 บริ ษทั เอสซี จี เคมิคอลส์ จากัด ได้เรี ยกชาระค่าหุ น้ ส่ วนที่เหลือทั้งหมดจากบริ ษ ทั
เป็ นจานวนเงิน 2,145 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 บริ ษทั เอสซี จี เคมิ คอลส์ จากัด จ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลปี 2564 เป็ นจานวนเงิ น
80,031 ล้านบาท และบริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั เอสซี จี เคมิคอลส์ จากัด เป็ นจานวนเงิน 80,031 ล้านบาท และบริ ษทั
ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน) ให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน เป็ นจานวนเงิน
5,245 ล้านบาท

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
6
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อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง
(ล้ านบาท)

1,619
1,619

616
22
638

2,235
22
2,257

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

107
107
107

224
12
236
12
248

331
12
343
12
355

มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

1,512
1,512

380
390

1,892
1,902

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

รวม

บริ ษ ทั ได้มีก ารประเมิ นมูลค่ ายุติ ธรรมของอสังหาริ มทรัพ ย์เพื่ อ การลงทุ น โดยพิ จารณาราคาตลาดตามเกณฑ์
ของสิ น ทรั พ ย์ที่ ใ ช้ง านอยู่ใ นปั จ จุบ นั ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2564 มี มูล ค่ า ยุติ ธ รรมจานวน 5,533 ล้า นบาท
(2563: 5,086 ล้ านบาท)
การวัด มูลค่ ายุติ ธรรมของอสังหาริ มทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ถูกจัดลาดับชั้นการวัด มูลค่ายุติธรรมอยู่ใ นระดับ ที่ 3
จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นามาใช้ ซึ่ งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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สั ญญาเช่ า (ในฐานะผู้ให้ เช่ า)
บริ ษทั ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน เนื่ องจากไม่ได้มีการโอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนทั้งหมด หรื อเกือบทั้งหมดให้แก่ผเู ้ ช่า สัญญาเช่าของบริ ษทั ประกอบด้วย ที่ดินและส่ วนปรับปรุ ง และ
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง ซึ่ งมีอายุสัญญาเช่ าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 ปี โดยอาจต่ออายุสัญญาในภายหลังได้ สัญญาเช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดกาหนดรายได้ค่าเช่าเป็ นจานวนคงที่
ระยะเวลาครบกาหนดการรับชาระตามสัญญาเช่าดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
ภายใน 1 ปี
ภายหลัง 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2563
(ล้ านบาท)
199
479
678

198
533
731

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
7
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ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
ที่ดินและ อาคารและ เครื่ องจักร ยานพาหนะ เครื่ องใช้ งานระหว่าง
ส่วนปรับปรุ ง สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ สานักงาน
ก่อสร้าง
(ล้ านบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวม

957
68
(6)
1,019
6
(1)
1,024

3,279
6
(14)
3,271
31
(25)
3
3,280

1,242
13
(4)
2
1,253
3
(2)
1,254

136
69
(25)
180
44
(46)
178

660
17
(9)
668
3
(13)
658

4
(2)
2
5
(3)
4

6,274
177
(58)
6,393
92
(87)
6,398

ค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดรายการบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดรายการบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

741
53
(6)
788
42
(1)
829

1,701
141
(9)
1,833
80
(21)
1,892

517
81
(1)
597
70
667

20
52
(5)
67
48
(26)
89

524
61
(3)
582
38
(12)
608

-

3,503
388
(24)
3,867
278
(60)
4,085

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริ ษทั
สินทรัพย์สิทธิการใช้

169
62

1,434
4

656
-

2
111

65
21

2
-

2,328
198

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริ ษทั
สินทรัพย์สิทธิการใช้

167
28

1,388
-

587
-

1
88

38
12

4
-

2,185
128

ในปี 2564 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ของบริ ษทั ลดลงเป็ นจานวน 70 ล้านบาท (2563: เพิ่มขึน้ 109 ล้ านบาท)

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
8
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สั ญญำเช่ ำ
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ ได้แก่ ที่ดิน และยานพาหนะ โดยสัญญาเช่ามีอายุสัญญา 2 ปี ถึง 5 ปี และ 30 ปี
ซึ่ งค่าเช่ากาหนดชาระล่วงหน้าและชาระเป็ นงวดๆ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
จานวนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
- ที่ดินและส่ วนปรับปรุ ง
- อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
- ยานพาหนะและอุปกรณ์
- เครื่ องตกแต่งติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้ สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่า

2564

2563
(ล้ านบาท)

35
3
45
9
2
1
31

42
5
52
12
3
12
31

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
9
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สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์

ต้นทุน
ระหว่างพัฒนา
อื่นๆ
(ล้ านบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

3,165
39
(4)
18
3,218
38
(9)
44
3,291

19
56
(18)
57
36
(44)
49

665
(2)
663
(1)
662

3,849
95
(4)
(2)
3,938
74
(10)
4,002

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดรายการบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดรายการบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

1,509
380
(4)
1,885
386
(9)
2,262

-

53
46
99
45
144

1,562
426
(4)
1,984
431
(9)
2,406

มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

1,333
1,029

57
49

564
518

1,954
1,596

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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10 สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี (หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี )
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิ จการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษี เ งิ น ได้น้ ี ป ระเมิ นโดยหน่ ว ยงานจัด เก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกัน ซึ่ งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิ น
โดยมี รายละเอี ยดดังนี้
2564

2563

(ล้ านบาท)
326
346
(1,808)
(1,577)
(1,482)
(1,231)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่
1 มกราคม 2563

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั อื่น
ประมาณการหนี้สิน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
อื่นๆ
รวม
สุ ทธิ

บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 16)
(ล้ านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

52

-

(2)

50

253
36
341

4
1
5

2
-

259
37
346

(1,557)
(8)
(1,565)
(1,224)

(9)
(9)
(4)

2
(5)
(3)
(3)

(1,555)
(13)
(9)
(1,577)
(1,231)

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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ณ วันที่
1 มกราคม 2564

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมาณการหนี้สิน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
อื่นๆ
รวม
สุ ทธิ

บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 16)
(ล้ านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

50

-

-

50

259
37
346

(6)
(4)
(10)

(10)
(10)

243
33
326

(1,555)
(13)
(9)
(1,577)
(1,231)

(5)
(5)
(15)

(239)
13
(226)
(236)

(1,794)
(14)
(1,808)
(1,482)

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
11
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กำรเปลีย่ นแปลงของหนีส้ ิ นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
การเปลี่ยนแปลงของหนี้ สินที่มีสาระสาคัญที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็ นดังนี้
หนี้ สินตาม
สัญญาเช่า

เงินกูย้ ืม
ระยะสั้น

12

หุน้ กู้

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงจากกระแส
เงินสดจากการจัดหาเงิน

6,569

(ล้ านบาท)
151
175,000

(1,270)

(100)

-

(1,370)

การเปลี่ยนแปลงของ
รายการอื่นที่มิใช่เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

5,299

117
168

(45)
174,955

72
180,422

การเปลี่ยนแปลงจากกระแส
เงินสดจากการจัดหาเงิน

1,282

(93)

(10,000)

(8,811)

การเปลี่ยนแปลงของ
รายการอื่นที่มิใช่เงินสด

-

22

(24)

(2)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

6,581

97

164,931

171,609

181,720

ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั จ่ ายค่ าชดเชยผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติ คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยง
ของช่วงชีวิตและความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรั บผลประโยชน์ พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564

2563
(ล้ านบาท)

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

1,131
25
1,156

1,206
28
1,234

การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ าปั จจุบันของประมาณการหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
2564
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รั บรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
โอนไปกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รั บรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2563

(ล้ านบาท)
1,234

1,205

62
17
-

62
20
8

79

(3)
87

(49)

14

(108)
1,156

(72)
1,234

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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ผลขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก
2564

2563
(ล้ านบาท)

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

1
(92)
42
(49)

1
12
1
14

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
2564
อัตราคิดลด *
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ ***
*
**
***

(ร้ อยละ)
1.94 - 2.12
0.80 - 7.00
2.50 - 10.00
50.00 ของ TMO2017

2563
1.39 - 1.48
1.25 - 5.20
2.50 - 10.00
50.00 ของ TMO2017

อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสาหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทางานของพนักงาน
อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณ 14 ปี

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หนี้ สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่ อประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2564
2563
(ล้ านบาท)
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
ลดลงร้อยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0
ลดลงร้อยละ 10.0

(59)
63

(67)
73

121
(106)

134
(117)

(30)
31

(34)
35

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
13

สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้ จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

1 69

14 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
2564
เงินเดือน สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าพัฒนาพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าจ้างแรงงานภายนอก
อื่นๆ
รวม

(ล้ านบาท)
3,286
713
528
377
332
207
410
5,853

2563
3,175
813
505
378
348
216
428
5,863

15 ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ ของพนักงำน
2564
เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการ และอื่นๆ
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
ค่าใช้จ่ายสาหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
รวม

(ล้ านบาท)
2,748
114
220
79
68
3,229

2563
2,658
118
221
90
29
3,116

บริ ษทั ได้จดั ให้มีเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพซึ่ งได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติ
กองทุน สารองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 อีก ประเภทหนึ่ งสาหรับพนักงานของบริ ษ ทั บนพื้ นฐานความสมัค รใจของ
พนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน พนักงานที่จะสมัครเป็ นสมาชิ กกองทุนนี้ ตอ้ งจ่ายเงินสะสมเป็ นรายเดือน
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริ ษทั จะจ่ายสมทบเป็ นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ
5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั อายุงานของสมาชิก

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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16 ภำษีเงินได้
หมายเหตุ

2564

2563
(ล้ านบาท)

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สู งไป)

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผลกาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
รวม

10

10

283
5
288

23
(1)
22

15
303

4
26

(13)
239

5
-

10
236

(3)
2

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

17 1

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
2564
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้และอื่นๆ
ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สู งไป)
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
17

20

0.3

2563

(ล้ านบาท)
96,190
19,238
(18,953)
(5)
3
283
5
15
303

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

0.1

(ล้ านบาท)
18,374
3,675
(3,681)
(6)
35
23
(1)
4
26

เงินปันผล
เงินปันผลที่บริ ษทั จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ มีดงั นี้

วันที่อนุมตั ิ

กาหนดจ่าย
เงินปันผล

อัตราต่อหุน้
(บาท)

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

2564
เงินปันผลประจาปี 2563
เงินปันผลระหว่างกาล ปี 2564
รวม

31 มีนาคม 2564
29 กรกฎาคม 2564

23 เมษายน 2564
27 สิ งหาคม 2564

8.50
8.50
17.00

10,199
10,199
20,398

2563
เงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562
เงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563
รวม

18 มีนาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563

17 เมษายน 2563
28 สิ งหาคม 2563

7.00
5.50
12.50

8,398
6,600
14,998

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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18 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ น
รวมถึงลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง
ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
หากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
มูล ค่ าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
เบ็ดเสร็ จอื่น

มูล ค่ ายุตธิ รรม

รวม
(ล้ านบาท)

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2564
สินทรั พย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

5,343

5,343

เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
- เงินฝากกับสถาบันการเงิน

-

593

593

639
-

119,600

639
119,600

639

-

639

เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน

273
11,913

-

273
11,913

273
-

11,913

273
11,913

รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน

12,825

125,536

138,361

-

6,581
97

6,581
97

-

164,931
171,609

164,931
171,609

170,719

-

170,719

- กองทุน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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มูล ค่ าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน ราคาทุน
ตัดจาหน่าย
เบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2563
สินทรั พย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
- เงินฝากกับสถาบันการเงิน
- กองทุน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

มูล ค่ ายุตธิ รรม

รวม
(ล้ านบาท)

-

10,916

10,916

26,218
3,805
10,735
40,758

708
96,764
108,388

708
26,218
96,764
3,805
10,735
149,146

-

5,299
168
174,955
180,422

5,299
168
174,955
180,422

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

26,218

-

26,218

3,805
-

10,735

3,805
10,735

179,986

-

179,986

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ส่ วนใหญ่ลงทุน
ในกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งบริ หารงานโดยบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์อิสระ 2 ราย ได้ลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีสภาพคล่องสู ง
และถูกจัดอันดับอยู่ในระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ โดยมีอตั ราผลตอบแทนร้อยละ 0.44 ถึง 2.86 ต่อปี
(2563: ร้ อยละ 0.35 ถึง 2.02 ต่ อปี )

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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เครื่ องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ ยในตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มูลค่าตามบัญชี ของ
เครื่ องมือทางการเงินของบริ ษทั ไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
บริ ษ ทั พิ จารณามู ลค่ า ยุติ ธรรมระดับ 2 สาหรั บ เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์ที่ซ้ื อขายนอกตลาด
หลักทรั พย์ อ้างอิ งราคาจากนายหน้า ซึ่ งได้มีการทดสอบความสมเหตุ สมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิ ดลด
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ดว้ ยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่
วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุ ง
ความเสี่ ยงด้านเครดิตของบริ ษทั และคู่สญ
ั ญาตามความเหมาะสม
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาด โดยใช้
เทคนิ คการประเมินมูลค่า เช่ น มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ที่รายงานล่าสุ ดปรับปรุ งด้วยปั จจัยอื่นที่ เกี่ ยวข้อง เนื่ องจาก
ตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีธุรกรรมหรื อรายการที่เป็ นอิสระอื่นที่เป็ นปั จจุบนั
และสังเกตได้
เครื่ องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
บริ ษ ทั พิ จ ารณามูล ค่ า ยุติ ธ รรมระดับ 2 สาหรั บ หุ ้น กู ้โ ดยคานวณจากราคาซื้ อ ขายที่ ป ระกาศอยู่ใ นสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ ไทย โดยใช้ราคาปิ ด ณ วันที่ รายงาน

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มี หุ้นกู้ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกัน มูลค่ ารวม 165,000 ล้านบาท
(2563: 175,000 ล้ านบาท) ดังนี้
หุน้ กูค้ รั้งที่

2564
2563
(ล้ านบาท)
1/2560
25,000
2/2560
10,000
10,000
3/2560
25,000
1/2561
30,000
30,000
2/2561
10,000
10,000
1/2562
15,000
15,000
2/2562
10,000
10,000
1/2563
25,000
25,000
2/2563
25,000
25,000
1/2564
15,000
2/2564
25,000
รวม
165,000
175,000
หั ก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
(69)
(45)
สุ ทธิ
164,931
174,955
หั ก ส่ วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
(40,000)
(50,000)
สุ ทธิ
124,931
124,955

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )
3.25
2.97
3.05
3.00
3.10
3.10
3.00
2.80
2.80
2.65
2.65

อายุหุน้ กู้

ครบกาหนด

4 ปี
7 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

1 เมษายน 2564
30 สิ งหาคม 2567
1 ตุลาคม 2564
1 เมษายน 2565
1 ตุลาคม 2565
1 เมษายน 2566
1 พฤศจิกายน 2566
1 เมษายน 2567
1 พฤศจิกายน 2567
1 เมษายน 2568
1 ตุลาคม 2568

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงด้ านการเงิน
กรอบการบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการการเงินของบริ ษทั มีหน้าที่กาหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงินและ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู้ เงินฝาก และธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
รวมถึงการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการบริ หารตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน และการบริ หารเงินสด เพื่อให้
การดาเนิ นงานด้านการเงินของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้และเป็ นไปใน
แนวทางเดี ยวกันในบริ ษทั และจะทบทวนปรับปรุ งนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยคณะกรรมการการเงินของบริ ษทั จะติดตามสถานะทางการเงินและจัดทารายงานต่อคณะจัดการของบริ ษทั
อย่างสม่าเสมอ

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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(1) ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตเป็ นความเสี่ ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงิ นของบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาทาง
การเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา
(1.1)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของบริ ษทั ที่ เกิ ดจากเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดมีจากัดเนื่ องจาก
คู่สญ
ั ญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่ งบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่า

(1.2)

เงินลงทุนในตราสารหนี้
ความเสี่ ยงด้านเครดิตของบริ ษทั มีจากัดเนื่ องจากบริ ษทั มีการลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีสภาพคล่อง
และอันดับความน่าเชื่อถือสู ง

(1.3)

การค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารสาหรับบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่ ง

(2) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
บริ ษทั กากับดู แลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอ เพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั รวมถึงการชาระหนี้ สินที่ครบกาหนดชาระ
เพื่อลดความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องในอนาคต
เงินให้กูย้ ืมและหนี้ สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีอตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
และระยะเวลาที่ครบกาหนดชาระ ดังนี้

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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เงินให้ ก้ ูยืม
อัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2564
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ปี 2563
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

ภายใน 1 ปี
รวม
(ล้ านบาท)

3.10

119,600
119,600

119,600
119,600

3.15

96,764
96,764

96,764
96,764

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
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หนีส้ ิ นทางการเงินที่มภี าระดอกเบีย้
อัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2564
หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้
ไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
รวม
ปี 2563
หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุน้ กู้
ไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
รวม

1.38 - 2.68
0.25 และ 0.35
3.00 - 3.10
1.40 - 2.71
และ 4.16
2.65 - 3.10

1.81 - 2.68
0.25 และ 0.40
3.05 - 3.25
1.81 - 2.71
และ 4.16
2.80 - 3.10

หลังจาก 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
(ล้ านบาท)

ภายใน 1 ปี

รวม

42

-

42

6,581
40,000

-

6,581
40,000

-

55

55

46,623

124,931
124,986

124,931
171,609

95

-

95

5,299
50,000

-

5,299
50,000

-

73

73

55,394

124,955
125,028

124,955
180,422

บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

17 9

(3) ความเสี่ยงด้ านตลาด
บริ ษทั มีความเสี่ ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรื อกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่ องมือทางการเงินจะมีความผัน
ผวนอันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ ยงด้านตลาดมีดงั นี้
(3.1)

ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิ ดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิ ดจากการ
ให้บริ การและการซื้ อลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สาคัญจาก
การมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐดังนี้
2564
2563
(ล้ านบาท)
ลูกหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มคี วำมเสี่ ยง

(3.2)

80
(11)
69

25
(97)
(72)

ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งด้า นอัต ราดอกเบี้ ย เป็ นความเสี่ ยงที่เ กิด จากการเปลี่ย นแปลงในอนาคตของอัตรา
ดอกเบี้ยตลาดซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและความแน่ นอนของกระแสเงินสดของบริ ษทั
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยมาจากเงินให้กูย้ ืม
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2564

2563
(ล้ านบาท)

เครื่ องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้ สินทางการเงิน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มคี วำมเสี่ ยง

119,600
(6,581)
113,019

96,764
(5,299)
91,465
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19 ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั มี
2564

2563
(ล้ านบาท)

(ก) หนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยบริ ษทั เพื่อค้ าประกันการจ่ายชาระ
เงินกูย้ ืมของบริ ษทั ย่อย
(ข) หนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน
(ค) ภาระผูกพัน
- ตามสัญญาเช่า
- ตามสัญญาก่อสร้างและปรับปรุ งอาคารสานักงาน
และโครงการพัฒนาระบบงาน
- สัญญาให้การสนับสนุน

48,273

10,874

54

54

21

25

5
19

-

7
17

(ง) บริ ษ ทั ได้ทาสัญญากับผูใ้ ห้บ ริ ก ารในประเทศ 2 ราย เพื่ อ ให้บ ริ ก ารด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศแก่ บ ริ ษทั
และบริ ษทั ในเครื อ มูลค่าตามสัญญาประมาณ 6,800 ล้านบาท ซึ่ งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 7 ปี โดยเริ่ มมีผล
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559
(จ) ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 บริ ษทั ได้แจ้งความดาเนิ นคดีอาญาอดีตพนักงานเกี่ยวกับการลักทรัพย์ (แบบฟอร์ ม
ใบหุน้ สามัญ) และการปลอมแปลงใบหุน้ สามัญของบริ ษทั เป็ นจานวนหุน้ 672,000 หุน้ ซึ่ งต่อมาในไตรมาสที่ 2
ของปี 2552 บริ ษทั ได้รับแจ้งจากศาลแพ่งว่าผูจ้ ดั การมรดกและทายาทผูถ้ ือหุ น้ ที่ถูกปลอมแปลงใบหุ น้ (โจทก์)
ได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั พร้อมกับบุคคลและนิ ติบุคคลอื่นซึ่ งเกี่ ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว โดยเรี ยกร้องให้ร่วมกันชดเชย
ค่าเสี ยหาย ซึ่ งคดีน้ ี ได้ยตุ ิแล้ว
โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาให้อดีตพนักงานผูก้ ระทาละเมิดต่อโจทก์ คืนหุ น้ หรื อ
ใช้ราคาหุน้ ตามราคาที่มีการซื้ อขายครั้งสุ ดท้าย ณ วันที่ใช้เงิน ซึ่ งต้องไม่ต่ากว่าอัตราหุน้ ละ 314.38 บาท รวมทั้ง
เงินปั นผลที่ขาดอยู่และดอกเบี้ยจนกว่าชาระเสร็ จ โดยให้บริ ษทั ในฐานะนายจ้าง บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งร่ ว มรั บ ผิ ด ดัง นั้ น บริ ษ ทั จึ ง ได้บ ัน ทึ ก ประมาณการหนี้ สิ น
จากค่าเสี ยหายดังกล่าวในส่ วนที่ บริ ษทั อาจต้องรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คิ ดเป็ นจานวนเงิ น 201 ล้านบาท
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้ชาระหนี้ ให้โจทก์เสร็ จสิ้ นแล้วด้วยการคื นใบหุ ้นสามัญของบริ ษทั
เงินปันผลก่อนฟ้ องคดีพร้อมดอกเบี้ย เงินปันผลหลังฟ้ องคดี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนิ นคดี จานวนเงินรวม
319 ล้านบาท ต่อมาบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งเป็ นจาเลยร่ วมได้ยื่นคาร้องเพื่อขอให้ศาลฎี กาตี ความ
คาพิพากษา โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีคาสั่งยกคาร้องดังกล่าวแล้ว บริ ษทั จึงได้ฟ้องคดี ไล่เบี้ ย
อดี ตพนักงานผูก้ ระทาละเมิด และบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อเดื อนธันวาคม 2561 โดยเมื่อวันที่
8 มี น าคม 2562 ศาลแรงงานกลางได้มีคาพิ พ ากษาให้อ ดี ต พนักงานผูก้ ระทาละเมิ ด ชดใช้เ งิ นให้แก่ บริ ษทั
จานวน 149 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยที่ไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุด ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการบังคับคดี สาหรับการเรี ยกร้องเอาจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯนั้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
ศาลแพ่งมีคาพิพากษาให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ชาระเงินให้แก่บริ ษทั จานวน 62.55 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาศาลแพ่ง
ต่อศาลอุทธรณ์ และบริ ษทั ได้ยื่นคาแก้อุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2563 ต่อมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายืนตามศาลแพ่งให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ชาระเงิ นให้แก่ บริ ษทั จานวน
62.55 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี วันที่ 4 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
ยื่นขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา และวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 บริ ษทั ยื่นคัดค้านการขออนุ ญาตฎีกาของบริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
20 กำรบริหำรจัดกำรส่ วนทุน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั มี น โยบายการบริ หารจัด การส่ วนทุ น ซึ่ ง มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่ อ ดารงฐานเงิ น ทุ น ให้แ ข็ง แกร่ ง
โดยการวางแผนการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนิ นงานเพื่อให้ธุรกิ จมีผลประกอบการและการบริ หารกระแสเงินสดที่ดี
อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ยังคานึ งถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอตั ราผลตอบแทน
อยูใ่ นเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ ง ความมัน่ คงของการดารงเงินสด
และมีโครงสร้างเงิ นทุนที่ เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ องในอนาคต
และรักษาความเชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ
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21 เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ดังนี้
(1) ให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสาหรับปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 18.50 บาท รวมเป็ นเงิน
ประมาณ 22,200 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันที่
27 สิ งหาคม 2564 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุ ดท้ายในอัตราหุน้ ละ
10.00 บาท ให้แ ก่ ผูถ้ ือ หุ ้นเฉพาะผูท้ ี่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผลคิด เป็ นเงิ นประมาณ 12,000 ล้า นบาท โดยกาหนด
จ่ายในวันที่ 26 เมษายน 2565 การจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่าวขึ้ นอยู่กบั การอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นใน
วันที่ 30 มีนาคม 2565
(2) อนุ มตั ิ แผนการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นต่ อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering
(“IPO”)) ของบริ ษทั เอสซี จี เคมิคอลส์ จากัด (“SCGC”) และอนุ มตั ิการนาหุ น้ สามัญของ SCGC เข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยกาหนดสัดส่ วนจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกเป็ นจานวนไม่เกินร้อยละ 25.2 ของทุนที่ชาระแล้วของ SCGC ภายหลังการเพิ่มทุน
และการออกและเสนอขายหุ ้น IPO ทั้งนี้ บริ ษทั จะยังคงเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่และเป็ นผูม้ ี อานาจควบคุมของ
SCGC และ SCGC จะยังคงมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เช่นเดิม
(3) อนุมตั ิการแปรสภาพ SCGC เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่มเติ ม และอนุ มตั ิ เรื่ องต่างๆ ที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับแผนการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้ วแต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ในการจัดทางบการเงินนี้
เนื่ องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ บริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าว ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในปี ที่ถือปฏิบตั ิ
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